
དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་

འཆར།

མཛད་པ་པོ། སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྟོའི་རྟོམ་སྒིག་ཁང་།



༄༅། །མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་

འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་ཞེས་བ་བ།

རོམ་པ་པོ། སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།



སེར་བེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤིའི་ཨང་། 
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དེབ་གསལ་རྟོམ་སྒིག་པའི་པར་གཞི་རང་སྟོར་བཞག་ཡྟོད།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་གྩོག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟྩོས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོས་འགེམས་སེལ་བས།

༢༠༡༧ ཟླ་བཅུ་གཉིས་པར་རྩོམ་སྒིག་བས།

༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ལ་བསྐྱར་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་དྲ་བང་།

 www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

བསྐྱར་སྒིག་པ། རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་རྩོམ་སྒིག་པ།



  i  

ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས། 

༄༅། །དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གགས་པ་ནི། སྤི་ལྩོ་༡༩༧༥ལྩོར་བྩོད་མདྩོ་

ཁམས་བག་གཡབ་རྩོང་བག་གཡབ་མ་དགྩོན་བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཁིལ་གི་ཁྩོངས་གཏྩོགས་ཕ་བྩོ་

བཟང་དགེ་ལེགས་དང་མ་བཀྲ་མཚོ་གཉིས་ཀི་བུར་སྐྱེས། 

རང་ལྩོ་༡༡ཐྩོག་བསླབ་གསུམ་ཡྩོན་ཏན་གི་མངའ་བདག་ལམ་རིམ་བ་མ་རྒན་བྩོ་བརྟན་

མཆྩོག་གི་མདུན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པྩོ་བསྟན་པ་ཕུན་ཚོགས་མཆྩོག་

གི་མདུན་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀྩོག་དང་། དགྩོན་པའི་འདྩོན་ཆྩོག་རིགས་བྩོ་འཛིན་སྩོགས་ལ་འབད་

བརྩོན་བས། 

རང་ལྩོ་༢༠ཐྩོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འབྩོར་ནས་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་

གི་ཆྩོས་སྩོར་ཞུགས། ྋསྐྱབས་རེ་མཁན་ཟུར་རིན་པྩོ་ཆེ་རེ་བཙུན་བྩོ་བཟང་ཚེ་རིང་དཔལ་བཟང་

པྩོ་མཆྩོག་དང་། ྋསྐྱབས་རེ་མཁན་ཟུར་རིན་པྩོ་ཆེ་རེ་བཙུན་བྩོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་བཟང་པྩོ། 

བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པྩོ་རྒན་རྩོ་རེ་རིན་ཆེན་སྩོགས་མཁས་བཙུན་བཟང་

གསུམ་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དུ་མར་གཙུག་ཏུ་བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་དཀའ་པྩོད་ལྔ་ལ་རང་ནུས་

གང་ཡྩོད་ཀིས་སྦྱངས་བརྩོན་བས། 

༡༩༩༩ལྩོར་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་བའི་སྩོན་ལམ་གི་མཐུ་

གྲུབ་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་ཕྱག་ན་པདྩོ་མཆྩོག་གི་མདུན་ནས་བསྙེན་

རྩོགས་ཀི་སྩོམ་པ་ཐྩོབ། ྋརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆྩོག་གི་དྲུང་ནས་གསང་བདེ་

འཇིགས་གསུམ་གི་མཚོན་པའི་ཡི་དམ་ཁག་གི་དབང་དང་རེས་གནང་། ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་གིས་

མཚོན་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་ཁིད་ལུང་མན་ངག་སྩོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཐྩོབ་པའི་སྐལ་



  ii  

སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

བཟང་མངྩོན་དུ་གྱུར། 

ལྩོ་ངྩོ་དྲུག་རིང་གི་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྩོད་ཆེན་མྩོའི་སྐབས་སུ་གདན་ས་གསུམ་དང་

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྩོ་རྭ་སྟྩོད་གྲྭ་ཚང་སྩོགས་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྩོད་པ་རྣམས་ཀི་དབུས་ནས་བཀའ་

རམས་ལྩོ་རིམ་གཉིས་ཀ་དང་། སླྩོབ་དཔྩོན་ལྩོ་རིམ་གཉིས་པ་བཅས་ལ་ཨང་དང་པྩོའི་དང་པྩོ་ཐྩོབ། 

ལྩོ་ཐ་མ་གཉིས་སུ་རྩོམ་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་པས་༢༠༡༧ལྩོའི་ལྷ་རམས་པ་ངག་གི་དབང་

ཕྱུག་ཨང་དང་པྩོའི་མཚན་སྙན་ཐྩོབ། 

ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྟྩོད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྩོས་ཐྩོག་འགིམ་བཞིན་པ་བཅས་ཀི་ལྩོ་རྒྱུས་

མདྩོར་བསྡུས་སྩོ། །



  iii  

ངྩོ་སྤྩོད། 

ད་ལྩོ་༢༠༡༦གི་ལྩོའི་ཟླ་ཤས་སྩོན་གི་ཉིན་ཞིག་ང་ལ་ཁ་པར་ཞིག་འབྩོར་པའི་ནང་ནས་འཚམས་འདྲི་

དང་ཁྩོང་རང་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་འགྩོ་བཙུགས་སྩོང་སྟེ། འཚམས་འདྲི་གནང་སྐབས་ནས་སྐད་ངྩོ་ཆྩོད་

བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་སྩོན་ལྩོ་མང་རིང་སྤིར་མཁས་མང་ལྷན་དུ་འཛོམས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པྩོའི་

འཇང་དགུན་ཆྩོས་དང་། སྩོས་སུ་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་དང་ཁམས་ཚན་སྩོགས་ཀི་དམ་བཅའ་ཆེ་

ཆུང་ཚོགས་སྐབས་སྐད་པར་ཡྩོད་མེད་ཅི་རིགས་ཀི་བརྒྱུད་ནས་རྟགས་བསལ་བགྩོ་གེང་གང་མང་

གནང་བ་ཐྩོས་མྩོང་བས་རེད། སྤིར་ཁྩོང་གི་སྐད་དེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ཅུང་ཙམ་འཚང་ཡྩོད་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་ཚིག་གི་སེབ་སྦྱྩོར་དང་དྩོན་གི་བརྩོད་བ་གང་ཐད་ནས་ཉན་སྤྩོ་ལ་བྩོ་སྐྱེད་ཡྩོད་

པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། བྩོ་ངྩོར་གྩོམས་འདྲིས་སུ་སྩོང་བ་ལྟ་བུར་ཆགས་འདུག །

ཁྩོང་ནི་ལྷ་རམས་ལྩོ་འཁྩོར་བ་རྒན་འཇམ་དབངས་གགས་པ་ལགས་རེད། ཁྩོང་གིས། ‘’ད་

ལྩོར་ངས་དགེ་ལུགས་ཀི་རྩོམ་རྒྱུགས་ཟིན་པ་དང་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཀི་དམ་འཇྩོག་བེད་

སྐབས་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའི་གེགས་བམ་ཞིག་ཡྩོད་པ་དེར་རྒན་ཁྩོད་རང་གིས་ཞུ་དག་ཅིག་གཏྩོང་

རྩོགས། ’’ཞེས་ཧ་ཅང་ནན་སྐུལ་གནང་བྱུང་བས། ངའི་བྩོ་ངྩོར་མི་བདེ་ཞིང་འཚེར་སྣང་ཡང་བྱུང་སྟེ། 

རྒྱུ་མཚན་ནི། གཅིག་ནས་ང་ནི་ཁྩོང་ལས་འཛིན་གྲྭ་བཞིས་དམའ་ཞིང་། གཉིས་ནས་ཤེས་ཚད་ཀང་

ཞན་པ་སྩོགས་གང་ཐད་ནས་བསྡུར་ས་ཅིའང་མེད་པས་རེད། 

དེ་ནས་ཁྩོང་རང་དངྩོས་སུ་ངའི་ཤག་ཏུ་གེགས་བམ་འདིའི་མ་དཔེ་མཐུག་པྩོ་ཞིག་

བསྣམས་ཕེབས་ནས་བཀའ་མྩོལ་ལྷུག་པྩོ་བྱུང་ལ། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཆེ་འགིང་མེད་པར་མ་ཟད། དེ་

དུས་ཀང་ཆེ་མདྩོག་འགིང་རྩོམ་གང་ཡང་མེད་པར། ད་དུང་ང་ལ་རྒན་དང་རྒན་ཞེས་ཡང་ཡང་

གསུངས་པ་དེས་ང་ལ་དེ་བས་འཚེར་སྣང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་། མ་ཟད་ང་རང་ཡང་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་
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སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

སྤྩོད་ཀི་བཀའ་རམས་ལྩོ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེར་བསྩོགས་ལ་འཇུག་བཞིན་པ་ཡིན་སྟབས། དེ་ལ་

རྒན་ཁྩོང་གིས་བསམ་ཤེས་གནང་བའི་བཀའ་མྩོལ་ཡང་ཡང་བྱུང་། 

སྤིར་ན་ཞུ་དག་གཏྩོང་རྒྱུ་སྩོགས་སྐུལ་མ་བྱུང་ན། ངས་མི་ཆེ་ཆུང་དང་དཔལ་འབྩོར་ཡྩོད་

མེད་སྩོགས་ལ་མི་ལྟ་བར། དུས་ཚོད་སྩོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་མེད་ན། རང་གིས་འཇྩོན་ཚོད་ཀིས་

རྩོགས་རམ་བེད་ཁུལ་ཡིན་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་འདི་ནི་རྒན་ཁྩོང་གིས་མི་ལྩོ་བཅུ་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་

ལ་ཐྩོས་བསམ་སླྩོབ་གཉེར་གཤའ་མ་གནང་བའི་གྲུབ་འབས་དང་དུས་ཚོད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་

གཤིས། ཞུ་དག་བ་རྒྱུ་ཁས་བངས་མྩོད། དྩོན་གི་ཆ་ནས་ནི་ཅིའང་བརྩོད་མི་ནུས་ཀང་། ཚིག་གི་ཆ་

ནས་ཅུང་ཟད་རེ་ཞུ་དག་གཏྩོང་ཐུབ་པ་སིད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་ངས་ཀང་གུང་སེང་སྩོགས་དུས་ཚོད་གང་མང་སྤད་ནས་ཞུ་དག་བས་པའི་བརྒྱུད་

རིམ་ནང་ཚིག་དྩོན་གང་ཐད་ནས་མཁས་པ་དགེས་པའི་མཆྩོད་སྤིན་དུ་འགྱུར་ངེས་ཤིག་བརམས་

འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ་མ་ཟད། མིང་ཚིག་རེ་ཟུང་དང་ཚེག་ལྟ་བུ་ཕྲན་ཚེགས་འགའ་རེ་

ལས་འཆྩོས་རྒྱུ་མི་འདུགས་ལ། ཁྩོང་གིས་དབུ་ཚད་ཟུང་འབེལ་གི་བསྟན་བཅྩོས་ཤིག་བརམ་

འཆར་ཡྩོད་ཅིང་། གེགས་བམ་འདི་ནི་དབུ་མའི་སྐྩོར་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པ་དང་། སྤིར་ན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་

གསུམ་ལས་རྩོམ་པའི་ལས་དེ་དཀའ་ཞིང་། དེའང་གཞན་འགེལ་དུ་བརམས་པ་ལས་རང་གཞུང་དུ་

བརམས་པ་དཀའ་བ་ནི་སྩོས་མི་དགྩོས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཀང་བསྟན་བཅྩོས་ཀི་གཞུང་གི་

སྤི་ཁྩོག་དབུབ་རྒྱུ་ནི་ཆེས་དཀའ་བ་སྟེ། བརྩོད་དྩོན་ཡྩོངས་རྩོགས་ཐྩོག་མ་ནས་མ་མཐར་ཡང་

རགས་རིམ་ཞིག་བྩོ་ངྩོར་བསྒིགས་ཟིན་པ་དགྩོས་པས་རེད། གཞུང་འདིའི་ཁྩོག་འབུབས་སྟངས་

ཀང་རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན་གི་ཞལ་ནས། སྒྲུབ་དང་བདེན་པ་རྣམས་དང་ནི། །སངས་རྒྱས་ལ་

སྩོགས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། བསྟན་བཅྩོས་འདི་ནི་ཚིག་རྐང་

དེ་གཉིས་ཀི་རྒྱས་བཤད་རེད་ཟེར་ནའང་ཆྩོག་པ་ཞིག་རེད་ལ། ཡང་ན་དེ་གཞིར་བཞག་སྟེ། བདེན་

པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དབུ་མའི་གཞུང་དང་སྦྱར་ཏེ་གཞིའི་གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་ཕབ། བདེན་པ་

བཞིའི་རྣམ་གཞག་ཚད་མའི་གཞུང་དང་སྦྱར་ཏེ་ལམ་གི་རིམ་པ་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ལས་མཆྩོག་
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ངྩོ་སྤྩོད།

གསུམ་ལ་བཟླྩོག་ཏུ་མེད་པའི་དད་པ་ཐྩོབ་སྟེ་རིམ་གིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གྩོ་འཕང་དུ་བགྩོད་

པའི་རྣམ་གཞག་བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདྲ་ལ། དེའང་དང་པྩོ་དངྩོས་སུ་བིས་ཟིན་པ་དང་། གཉིས་པ་དེ་ལྟར་

བ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་གྩོ་བྱུང་། གསུམ་པ་མཆྩོག་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མདྩོ་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བ་ལྟ་བུའི་

བམས་ཆྩོས་གཞན་དང་སྦྱར་ནས་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱུ་ཡིན་སིད་པ་རེད་དེ། དེའི་སྐྩོར་དངྩོས་སུ་གྩོ་

ཐྩོས་མ་བྱུང་། 

གཞུང་དངྩོས་གཞིའི་བརྩོད་བ་བསྟན་ཚུལ་ཡང་། གཏན་ཚིགས་དང་མི་ལྡན་པ་མིན་པར། 

ཤེས་བེད་ཀི་ལུང་ཁུངས། སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ། གསལ་བེད་ཀི་དཔེ་དང་བཅས་ཤིང་། དེའང་

དཀའ་ས་བསྡུས་ཤིང་སླ་ས་རྒྱས་པའམ། རགས་བཤད་དང་སམ་བཤད་ལྟ་བུ་མིན་པར། གནད་

ཕིག་ཅིང་གཏིང་ལ་འཛུལ་བའི་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ཕྲ་རྒྱན་ལྟ་བུ་རྩོམ་པ་པྩོ་རང་གིས་སྩོན་

མེད་ལེགས་བཤད་མང་དུ་གནང་འདུག་མྩོད། དེ་དག་ལའང་ང་རྒྱལ་མི་བེད་པར། གཞན་གི་

གསུང་སྩོལ་ཡིན་ཟྩོལ་དུ་བིས་པ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་གཞུང་འདིའི་གྩོང་འྩོག་ཀུན་ཏུ་འདུག །

ད་དུང་རྩོད་བེད་ཚིག་གི་ཆ་ནས་ཀང་། སེབ་སྦྱྩོར་བརིད་ཆགས་ཤིང་ཚིག་ནུས་གནད་ལ་

འདྲིལ་བ། ཉག་ཉྩོག་གི་ཚིག་རྩོ་མེད་པ་སྩོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁད་ཆྩོས་དང་ལྡན་འདུག་པ་

ནི། ངྩོ་བསྟྩོད་མིན་པ་གཞུང་དངྩོས་ལ་གཟིགས་དང་མཁེན་ངེས་རེད།

གཞན་ཡང་། རྩོམ་པ་པྩོ་ཁྩོང་ནི། ཆུང་གཞྩོན་ནུ་ཉིད་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་སྩོར་

ཞུགས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་འཕགས་ཡུལ་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ནས་སླྩོབ་གཉེར་བ་

རེ་ཕུད་གས་སུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྩོད་ཆེན་མྩོའི་སྐབས་གདན་ས་གསུམ་

ལས་ཨང་དང་པྩོའི་དང་པྩོའང་དུ་མ་བངས་པ་ནི་འདིར་བཞུགས་ཀུན་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ། དེའང་

རྒྱུགས་སྤྩོད་ཀི་ཨང་ཐྩོབ་མཐྩོན་པྩོར་སྩོན་པ་ཙམ་གིས་ངེས་དྩོན་དུ་སླྩོབ་གཉེར་གཤའ་མ་གནང་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་ནའང་། ཁྩོང་ནི་ངེས་པ་དྩོན་དུ་སླྩོབ་གཉེར་གཤའ་མའམ་སྤུས་

ཚད་མཐྩོ་ཤྩོས་གནང་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན་འདུག་པ་ནི། ད་ལྟའི་བརམས་ཆྩོས་འདིའི་ཐྩོག་

ནས་ཀང་ཕལ་ཆེར་གསལ་པྩོ་ཤེས་ཐུབ་སྙམ་སྟེ། དེའང་གཞུང་གྩོང་འྩོག་ལུང་འགལ་སྒིག་ཤེས་པ་
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སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

ཙམ་དང་། ཁ་ཁྩོག་ཙམ་གི་ལན་འདེབས་ལ་ཚིམ་ནས་མི་སྩོད་པར། གཞུང་སྤིའི་ཁྩོག་སྒིག་ཅིང་། 

ཚད་ལྡན་ལུང་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་དྩོན་གྩོ་བ་ལ་གཙོ་བྩོར་འབད་དེ། ཆྩོས་རའི་ནང་དུའང་སེག་

བཅད་བརར་བའི་རིགས་པའི་རྣྩོ་ངར་ཕྱུང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་གྲུབ་འབས་མིག་གིས་

མཐྩོང་བ་འདི་རེད།

ཡང་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་གཞན་ལ་ཁད་གསྩོད་དང་ཅིའང་མི་བསྟུན་པ་དེ་འདྲ་མི་

གནང་བར། འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་གྩོགས་ཕན་ཚུན་ལ་དག་སྣང་དང་བསྟུན་མཁས་

གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའང་གཞན་ལས་ཐྩོས་ཤིང་། རང་གིས་མཐྩོང་བ་སྩོགས་ཏེ། མདྩོར་ན་

ཁྩོང་ལྟ་བུ་ལ་ངྩོ་མ་སེམས་གཏིང་ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་དང་མྩོས་པ་ཆེན་པྩོ་ཞུ་བ་བཅས། ངྩོ་སྤྩོད་

སྩོན་གེང་གི་ཚུལ་དུ་སེར་བེས་ཏེ་ཧྩོར་མཁར་སང་བསྩོད་ནམས་དབང་ལྡན་ནམ་རིགས་པའི་སྨྱུ་

གུས་ ༢༠༡༦་༨་༢ ཉིན་བིས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །     ། །
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གེང་བརྩོད། 

ཇི་སྐད་དུ། འཇིག་རྟེན་རྒུད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་ཡི་ར་བ་མ་རིག་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འགྩོ་བ་

རྣམས་དངྩོས་ཡྩོད་བདེན་དྩོན་ལ་རྩོངས་ཏེ། སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་སྤྩོས་པའི་དབང་གིས་འཁྩོར་བར་

འཁམས་བཞིན་པ་ཡིན་པས། རེ་བཙུན་བམས་པས། བདེ་བག་ཏུ་ནི་རྟྩོགས་པ་ཞེས། །བ་བ་རྩོམ་

པའི་དགྩོས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་དང་དེ་སས་ཀུན་གིས་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་

ངེད་ཅག་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་སྒྩོ་འདྩོགས་སེལ་ཞིང་། དྩོན་དངྩོས་གང་ཡིན་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་

ཆེད་དུ་མཛད་པ་དང་། དེ་དག་གི་རེས་སུ་འཇུག་པར་འདྩོད་པ་དག་ཀང་དགྩོས་པ་དེའི་ཕྱིར་དུ་

གསུང་རབ་ལ་ཐྩོས་བསམ་གིས་འཇུག་དགྩོས་ཤིང་། ཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་དེ་དག་ལས་

གསུངས་པའི་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་ཐབས་ལམ་དག་གིས་དངྩོས་

ཡྩོད་བདེན་དྩོན་ཅི་ཡིན་མ་ནྩོར་བར་ངྩོས་ཟིན་ཐབས་བ་དགྩོས་པར་གསུངས་པས། དམ་པ་དེ་དག་

ལ་ཁ་མིག་ཡར་ལྟའི་ཚུལ་གིས་གུས་པས་ཀང་། དེབ་འདིར་དྩོན་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་གང་ཡིན་

ལུང་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་ཐབས་འབའ་ཞིག་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་རང་གི་ནུས་པ་

དང་འཚམས་པར་དགག་གཞག་སྩོང་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་རང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་འཇྩོག་

མཚམས་གསལ་བར་མཚོན་ཅི་ནུས་སུ་བས་པ་ལས། ཀྩོག་པ་པྩོ་དག་བདེན་དྩོན་གང་ཡིན་ལ་

མགྩོ་བྩོ་རྩོངས་པའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་དྩོགས་ནས་བཤད་ཚུལ་མི་གཅིག་པའི་རྣམ་གངས་རྒྱ་བསྐྱེད་བ་

རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བས་མེད། 

སྤིར་གསུང་རབ་ལ་ཐྩོས་བསམ་གཤའ་མ་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། གཞུང་གི་དགྩོངས་

དྩོན་གལ་ཆེ་བ་དག་བྩོ་ངྩོར་འཐད་ལྡན་དུ་གྲུབ་པའི་གྩོ་བ་བདེ་སེང་ངེ་བ་ཞིག་དང་། དེ་དག་ལ་མི་

ཤིགས་པའི་གཟེར་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡྩོང་ཐབས་ལ་བརྩོན་དགྩོས་ཀི། གཞུང་གི་ཚིག་ཟིན་གི་གྩོ་བ་
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སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

ཙམ་འཚོལ་བ་དང་། སྒས་ཟིན་མི་གཅིག་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ཚིག་གི་གྩོ་བ་ཙམ་གི་དབང་དུ་

བས་པའི་འགལ་བར་མཐྩོང་ནས། དེ་དག་མི་འགལ་བར་བསྒིག་ནུས་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བ་སྙམ་ནས་

འབད་མི་དགྩོས་ཏེ། དེ་ལྟར་སུས་ཀང་བེད་མི་ནུས་ལ། བ་དགྩོས་པའང་མིན་པར་མངྩོན་ཏེ། གཞུང་

ལུགས་ཆེན་མྩོ་དག་གི་གཞུང་ཚིག་བེ་བག་པ་གཅིག་གི་དགྩོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལའང་མཁས་པ་

སྩོ་སྩོའི་རྣམ་དཔྩོད་ཀི་རལ་ལས་ཐྩོན་པའི་ལེགས་བཤད་མི་འདྲ་བ་ཟ་འྩོག་གི་རི་མྩོ་ལྟར་སྣ་ཚོགས་

པ་ཡྩོད་པ་ལས། ཚད་ལྡན་ལུང་རིགས་ཀིས་གནྩོད་པ་མི་འབབ་ཅིང་། སྐབས་དྩོན་དང་འབེལ་བའི་

གྩོ་བ་སྟེར་ནུས་པའི་བཤད་ཚུལ་གང་ཡིན་གཞུང་དེའི་དགྩོངས་དྩོན་དུ་ཁས་བང་ཆྩོག་པར་མཁས་

པའི་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཡྩོད་པ་བཞིན་ཡིན་པས། གཅིག་འཐད་ན་གཞན་གཏན་ནས་ཁས་ལེན་མི་རུང་

བ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན། འཕགས་སེང་རྣམ་གཉིས་ཀི་འགེལ་ཆེན་གཉིས་སུ། རྒྱན་གི་ར་

ཚིག་སེམས་མི་འགྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རིམ་བཞིན་ནང་དང་ཕྱིའི་ཡྩོངས་

འཛིན་དངྩོས་སུ་བསྟན་ཚུལ་སྩོ་སྩོར་བཀྲལ་བས། ཚིག་ཟིན་ལ་ཧེ་བག་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་

ཡང་། གཅིག་གིས་ཅིག་ཤྩོས་འགྩོག་མི་ནུས་ཤིང་། དེ་གཉིས་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་གཞི་ལམ་

འབས་བུ་གང་ལའང་འགལ་འདུ་ཅི་ཡང་འབྱུང་མི་སིད་པས། གཉིས་ཀ་གཞུང་དེའི་དྩོན་དུ་བ་ཆྩོག་

པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལྟ་ནའང་འཁྩོར་བའི་ར་བ་གང་ཡིན་དང་། དེ་རད་ནས་གཅྩོད་ནུས་ཀི་གཉེན་པྩོ་གང་ལ་

ངྩོས་གཟུང་དགྩོས་པ་ལྟ་བུའི་ཐད་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་གྩོང་འྩོག་དག་གིས་འདྩོད་ཚུལ་མི་གཅིག་པ་

བྱུང་བ་རྣམས་ནི། གཞུང་དྩོན་གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་རང་རང་གི་རྣམ་དཔྩོད་ཀིས་གྩོ་བ་ཅི་ཡང་

བང་ཆྩོག་པ་དེ་རིགས་དང་གཏན་ནས་མི་མཚུངས་པར། གཅིག་འཐད་ན་ཅིག་ཤྩོས་དྩོན་གིས་མི་

འཐད་དགྩོས་པས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཁས་ལེན་ཐབས་མེད་ལ། ཐམས་ཅད་

ཡིན་ཐབས་ནི་དེ་བས་ཀང་མེད། 

དེས་ན་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཉིད་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་སུ་སྩོ་སྩོར་འདྩོད་པ་ལྟ་བུ་དྩོན་གི་

འཇྩོག་མཚམས་དང་། ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་འཛིན་སྩོགས་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་ཐབས་མེད་ཅིང་། ཐ་སྙད་
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གེང་བརྩོད།

ཀང་ཆེས་འགལ་བའི་རིགས་མང་པྩོ་གཞུང་གཅིག་ཏུ་ལྷན་དུ་བཀྩོད་ན། རིགས་པའི་ལམ་ནས་

དཔད་བསྡུར་གིས་དེ་དག་འགལ་མེད་དགྩོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འབབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའམ། 

ཡང་ན་ལུང་རིགས་ཀིས་གཅིག་འཐད་ལ་གཞན་མི་འཐད་པའི་དགག་གཞག་ངེས་པར་བ་དགྩོས་

པར་སེམས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་ཅི་ཡང་མེད་པར་གཞུང་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དེ་རིགས་དུ་མ་

མཉམ་དུ་བཤད་ན། རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དག་ཁ་བདེ་ལེ་བདེའི་གྩོགས་ཙམ་དུ་འགྱུར་སིད་པ་ཙམ་

ལས། གཞན་གིས་མཐྩོང་ན་བྩོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཡིད་བརྟན་ཅི་ཡང་མི་འདུག་སྙམ་པའི་ལྩོག་

རྟྩོག་གི་གཞི་དང་། ཐར་འདྩོད་རྣམས་འཁྩོར་ར་སྩོགས་དྩོན་དངྩོས་གང་ཡིན་ལ་མགྩོ་བྩོ་རྩོངས་པའི་

རྐེན་དུའང་མི་འགྱུར་བའི་ངེས་པའང་མི་སྣང་ཞིང་། འགལ་འདུ་དེ་ཀུན་རང་ལུགས་སུ་དྩོན་གིས་

ཁས་བངས་པར་གྩོ་ནས་བསྟན་བཅྩོས་དེ་ནང་འགལ་གི་ཕུང་པྩོ་ཞིག་ཏུ་གཞན་གིས་མཐྩོང་སིད་དེ། 

རེའི་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་དུ། མདྩོ་དང་རྒྱན་གི་དགྩོངས་པ་འགེལ་སྐབས་རྒྱ་འགེལ་ཉེར་

གཅིག་དང་། འབེ་ཨར་བུ་ཉ་རེད་འདའ་བ་སྩོགས་ཀི་འགེལ་པ་ཅི་རིགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་འགྩོད་

སྐབས་འཐད་མིན་གི་དགག་གཞག་དམིགས་ཕུག་པ་ལྟ་བུ་རེ་ཕལ་མྩོ་ཆེར་འབྱུང་ཞིང། སྐབས་

འགར་འགེལ་པ་དེ་དག་གང་རུང་གི་བཤད་ཚུལ་བཀྩོད་ཀང་དེར་དགག་གཞག་གང་ཡང་མ་བྱུང་

ན། བཤད་ཚུལ་དེ་རང་ལུགས་སུ་བས་པ་ཡིན་ཞེས་གདན་སའི་མཁས་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཡྩོད་

པ་བཞིན་ནྩོ། །

དེབ་འདིའི་བརྩོད་དྩོན་ནི་ས་བཅད་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ཐྩོག་མར་གཞི་བདེན་གཉིས་ཀི་

འཇྩོག་མཚམས། དེ་ལས་བདེན་བཞི་འགྲུབ་ལུགས། དེ་ལས་སྐྱབས་གསུམ་འཐད་ཚུལ། དེ་ལྟར་

ཤེས་པ་ལས་ཚད་མས་དྲངས་པའི་སྐྱབས་འགྩོ་རྣམ་དག་སྐྱེས་ཏེ་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ལམ་གི་གཞི་

ཚུགས་པ་སྩོགས་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་རང་བྩོས་ནུས་ཚོད་ཀིས་དབུ་ཚད་ཀི་རིགས་ལམ་ནས་དྲངས་

ཏེ། ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་དག་གི་གཞུང་དང་སྦྱར་ནས་རྒྱས་ཙམ་ཞིག་འབི་འདུན་སར་ནས་ཡྩོད་པ་

བཞིན། ད་ལམ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་དབུ་མ་པའི་རང་ལུགས་ཀི་གཞི་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་



  x  

སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

རྣམ་གཞག་ཙམ་ཞིག་དེབ་འདིའི་ནང་བིས་ཡྩོད་ཅིང་། ལྷག་མ་འཕྲྩོ་སྐྱྩོང་གི་སེམས་ཤུགས་དང་

འདུན་པ་མ་ཉམས་པར་ཡྩོད། 

རྟེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་རྩོངས་པ་བདག་ལྟ་བུ་ལ་ནི། 

བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་དམ་སྣང་སྟྩོང་ཟུང་འཇུག་སྐྩོར་གི་ཟབ་དྩོན་འདི་དག་གི་ཐད་དྩོགས་

གནས་འབའ་ཞིག་ལས། འདི་ཡིན་དེ་མིན་གི་ཐག་གཅྩོད་པར་ཡིད་བརྟན་ཅི་ཡང་མེད་པར་སྩོས་

ཅི་དགྩོས། 

འྩོན་ཀང་འདི་ནི་རྩོམ་རྒྱུགས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུའང་བིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུགས་

སྤྩོད་སྐབས་སུ་དཔད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་དང་། དྩོགས་གནས་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཞག་སྟེ་འབི་ཐབས་མ་

བྱུང་བས། ཕལ་མྩོ་ཆེ་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་པར་ཐག་ཆྩོད་པའི་ཟྩོལ་གིས་བིས་ཡྩོད་ཀང་། ཡིན་

མིན་དང་། ཡྩོད་མེད་གྩོ་ལྡྩོག་ཏུ་བས་པ་སྩོགས་དངྩོས་བརྒྱུད་ནས་ནྩོར་འཁྲུལ་གི་ལམ་གྩོལ་དུ་

འཕྱན་པ་ཅི་མཆིས་གཟུར་གནས་རྣམ་དཔྩོད་ཡངས་པ་དག་ལ་ཉེས་པ་ལ་ཉེས་པར་མཐྩོང་བའི་

བྩོས་བཟྩོད་གསྩོལ་ཡང་སྙིང་དབུས་ནས་ཞུ་ངེས་ཡིན། 

མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆྩོག་ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པ་ཆེན་པྩོའི་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྩོད་ཀི་རལ་

ལས་ཐྩོན་པའི་དབུ་མའི་འགེལ་པ་རྣམས་ཞིབ་ཀྩོག་གི་གྩོ་སྐབས་བྱུང་བས། དམ་པ་ཁྩོང་གི་མཁས་

པའི་རྣམ་དཔྩོད་ཀི་རལ་ལ་སྙིང་ནས་ཡི་རང་མྩོད། གསུང་པ་པྩོ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་གསུང་རབ་

ལ་འཐད་པར་མ་བལྟས་པར། ཆྩོས་དང་གང་ཟག་སྩོ་སྩོར་ཕྱེས་ནས། ཁྩོང་གི་དབུ་མའི་གཞུང་

འགེལ་དག་ཏུ་རང་ལུགས་ལ་ལུང་རིགས་ཀིས་དགག་པ་གནང་བ་དག་ལས་སྐབས་དྩོན་འགེལ་

ཡྩོད་ཁག་གཅིག་ལ་རང་བྩོས་ལྩོགས་ཚོད་ཀིས་འདིར་དཔད་པ་ཅུང་ཟད་རེ་བ་ཁུལ་ཡང་བས་པ་

འདི་ནི། །ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྩོས་གཞུང་དྩོན་གྩོ་བའི་རྣམ་དཔྩོད་ཀི་རལ་མ་རྩོགས་པའི་བིས་པ་

འདིས་ཀང་ཕ་རེས་བུ་འཇུག་གི་ཡ་རབས་ཀི་སྩོལ་བཟང་སྐྱྩོང་དུ་རེ་བར་ཡ་མཚན་དགྩོངས་ནས་

དགེས་པའི་མཆྩོད་སྤིན་དུ་གྱུར་ཏེ་བསྩོད་ནམས་གསྩོག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལས། དམ་པ་

གང་ཞིག་གི་གསུང་ཚུལ་གི་ཆ་འགའ་རེར་རིགས་པའི་གནྩོད་པ་བབ་པར་མཐྩོང་བ་ན། དེ་མ་ཐག་
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གེང་བརྩོད།

གསུང་པ་པྩོ་དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་ཚོད་སྦར་གིས་བཟུང་ནས་སྐུར་པ་བཏབ་སྟེ་རང་ཉིད་འདི་ཕྱིར་ཉམས་

པའི་རྐེན་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་དང་མི་མཚུངས་པའི་གདེང་ཚོད་བརྟན་པྩོ་ཡྩོད། 

མ་གཞི་གང་ཟག་ལ་དག་སྣང་སྦྱངས་ཏེ། ཆྩོས་ལ་བརྟག་དཔད་བེད་པ་ནི། གྲུབ་མཐའ་

རིས་མེད་ལ་དག་སྣང་ནྩོར་བུའི་འྩོད་ཀིས་ཁབ་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། མཁས་པ་སྙན་གགས་ཅན་

ཞིག་གིས་ཡིན་པར་གསུངས་ན་དེ་ཁས་ལེན་རྐང་དང་། ཡང་གཞན་ཞིག་གིས་མ་ཡིན་པར་

གསུངས་ན། དེ་རང་ལྩོས་ཡིན་སྙམ་མཁན་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི། བླུན་པྩོ་དད་པའི་རེས་འབང་

དང་། རྩོངས་དད་ཅན་ཞེས་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་སད་པའི་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་། དག་སྣང་ཕྱྩོགས་མེད་དུ་

འབྩོངས་པའི་ཟྩོལ་གིས་ཅི་སྟེ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་ན་ནི། གང་ལའང་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་

རྟགས་དང་། ཕྱྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ངེས་པའང་གཏན་ནས་མེད་པས། 

གསུང་པ་པྩོ་དང་། གང་གི་གསུང་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕྱེས་ཏེ། གསུང་རབ་ལ་དཔད་གསུམ་གིས་

འཇུག་པ་ནི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་དག་གི་ལམ་སྩོལ་མ་ནྩོར་བ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་དབུ་མའི་གཞུང་འདི་ནི་༸སྐྱབས་མཆྩོག་རྣམ་གྲྭ་མཁན་རིན་པྩོ་ཆེ་བྩོ་བཟང་

དམ་ཆྩོས་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པྩོ་མཆྩོག་དང་། བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པྩོ་རྒན་རྩོ་རེ་རིན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀི་བམས་བརེའི་གཟིགས་སྐྱྩོང་འྩོག་༸སྐྱབས་

མཆྩོག་མཁན་ཟུར་རིན་པྩོ་ཆེ་བྩོ་བཟང་ཚེ་རིང་དཔལ་བཟང་པྩོ་མཆྩོག་དང་། ༸སྐྱབས་མཆྩོག་

མཁན་ཟུར་རིན་པྩོ་ཆེ་བྩོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་བཟང་པྩོ་རྣམ་པ་གཉིས་སྩོགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་

ཏེ། རིགས་ལམ་སྨྲ་བའི་གྩོགས་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤྩོད་པ་དག་དང་ལྷན་དུ་སེར་བེས་

མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་ཆྩོས་ར་ཆེན་མྩོར་ཕྲན་གིས་བགང་བ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་གཡག་ཞར་

གིས་རྩྭ་ཟ་བ་ལྟ་བུས་གཞུང་ཆེན་ཁག་སྤི་དང་། ལྷག་པར་དབུ་མའི་གཞུང་ལ་ལྩོ་ངྩོ་བཞིའི་རིང་

སྦྱངས་པ་ཅུང་ཟད་བས་པའི་དུས་སུ་གྩོ་རྟྩོགས་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་

དྩོན་དུ་རང་གིས་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཤིང་། རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཞན་ལ་འདྩོམས་པ་ལ་འགན་

ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་༸གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་༸ཕྱག་ན་པདྩོ་མཆྩོག་གིས་འཇམ་མགྩོན་བ་མ་
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སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོའི་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་པྩོ་ལྔའི་བཤད་ཁིད་ཟབ་རྒྱས་སུ་ནྩོད་སྐབས་རྟེན་

འབྱུང་སྟྩོང་པར་འཆར་ཚུལ་སྩོགས་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་འགངས་ཕལ་མྩོ་ཆེར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ། 

ཡིད་ཆེས་པའི་ཁུངས་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་རེན་པར་སྟྩོན་པའི་ལེགས་བཤད་ཐང་མར་བརལ་བའི་

ཆྩོས་གལ་དུ་དངྩོས་སུ་ཞུགས་པའི་སྐལ་བཟང་ཐྩོབ་སྐབས་གྩོ་ལྩོ་ཐྩོས་ལྩོ་ཅུང་ཟད་ཡྩོད་པ་དག་ད་

ལམ་ཡིག་ཐྩོག་ཏུ་ཕབ་པ་ཙམ་ཞིག་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མིན། 

དེའི ་ཕྱིར་འདིར་ཉེས་པར་བཤད་པ་ཇི ་ཡྩོད་ནི ་རང་གི ་ནྩོར་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་

ཀང་། ལེགས་ཆ་ཅུང་ཟད་རེ་མཆིས་སིད་ན་དེ་དག་ནི་སྐྱབས་མཆྩོག་དམ་པ་དེ་དག་གི་འཕྲིན་ལས་

འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། 

སར་གི་དཔེ་ཆ་ཕལ་མྩོ་ཆེར་མིག་ལམ་དུ་མཛེས་ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་ཚིག་བཅད་

ཀི་རྐང་མཐར་ཉིས་ཤད་འབི་ཚུལ་ལྟ་བུ་ལ་རྐང་པ་ས་མའི་མཇུག་དང་། ཕྱི་མའི་མགྩོར་ཤད་རེ་འབི་

སྩོལ་ཡྩོད་མུས་ཀང་། སླྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་ཟམ་གདྩོང་རིན་པྩོ་ཆེས། བར་སྤྩོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་

དག་ཏུ། ཤད་ཀིས་མཇུག་རྩོགས་པ་ཁྩོ་ནར་མཚོན་པ་ལས་མགྩོ་འཛུགས་པར་མཚོན་ཚུལ་མ་

གསུངས་པས། འབི་སྟངས་དེ་རིགས་མི་བཟང་བར་གསུངས་པ་བཞིན། འདིར་ཡང་གཙོ་བྩོར་བར་

སྤྩོད་དང་མཐུན་ཆེད་ཤད་གང་ཡིན་མཇུག་ཁྩོ་ནར་བིས་ཡྩོད། 

དེབ་འདི་བརྩོད་བ་དང་། རྩོད་བེད། རྩོམ་པ་པྩོའི་ཁ་སྟབས་སྩོགས་གང་ལ་དཔག་ནའང་

བསྟན་པ་དང་འགྩོ་བ་ལ་ཕན་པ་སྩོགས་འབྱུང་རེ་ཅི་ཡང་མེད་ཀང་། སྩོན་བྩོན་དམ་པ་གྩོང་མ་དག་

མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་མཛད་པ་ཉག་གཅིག་ལ་གནས་ནས། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་

ལམ་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ཉམས་མེད་དུ་སྐྱྩོང་བའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པྩོ་དག་ལ་སྙིང་ནས་མྩོས་པའི་དད་

འདུན་གིས། རང་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་བག་ཆགས་གྲུང་པྩོར་འཇྩོག་པ་ཙམ་གི་ཆེད་དུ་རང་དྩོན་ལ་གུས་

པའི་ཀུན་སླྩོང་འབའ་ཞིག་གིས་དཀའ་བ་དུ་མ་ཁད་དུ་བསད་ནས་བིས་ཤིང་། ད་ལམ་པར་དུ་བཏབ་

སྟེ་འགེམས་སེལ་ཡང་བས་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟ་བུའི་འབད་བརྩོན་བས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤིང་འགྩོ་བ་བདེ་
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གེང་བརྩོད།

བ་དང་། ཕན་བདེའི་གཞི་གཅིག་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པྩོ་ཆེ་རྒྱལ་བའི་དགྩོངས་པ་ཇི་བཞིན་འཛིན་སྐྱྩོང་

སེལ་བའི་རིས་མེད་ཀི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སྤི་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྩོན་ལ་འཚེ་
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༄༅། །མཐའ་བལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟྩོང་གྩོགས་སུ་འཆར་

བའི་མེ་ལྩོང་ཞེས་བ་བ། 

༼མཆྩོད་བརྩོད།༽

ཟད་མི་ཤེས་པའི་མཁེན་བརེའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །

རྟེན་འབྱུང་རང་དབང་འདྩོམསས་པའི་ཆར་གི་རྒྱུན། །

སྐལ་ལྡན་གདུལ་བའི་ཞིང་སར་རྟག་འབེབས་པའི། །

འདྲེན་མཆྩོག་ཤཀྱཱའི་ཏྩོག་གང་གཏན་གི་སྐྱབས། །

སྣང་སིད་ཆྩོས་ཅན་སྤྩོས་པའི་ཡྩོ་ལང་ཀུན། །

གདྩོད་ནས་སྟྩོང་པའི་གཤིས་སུ་རྩོ་མཉམ་དུ། །

ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པའི་ལྷར། །

རབ་བཞེངས་མཁེན་པའི་གཏེར་དེས་རིང་དུ་སྐྱྩོངས། །

ཚུགས་ཐུབ་རང་མཚན་དགག་བ་འགྩོག་པའི་དབིངས། །

མཐའ་བལ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་གཏམ། །

སྨྲ་བའི་གཏེར་བརྩོལ་འཕགས་མཆྩོག་ཀླུ་སྒྲུབ་རེ། །

ཟླ་བའི་ཞབས་སྩོགས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འདུད། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལུང་རིགས་འགྱུར་ཁུག་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱས་མངྩོན་པར་བརིད་པའི་ལེགས་བཤད་

ཚངས་དབངས་སྙན་པ་ཡིས། །སྣང་སྟྩོང་མི་འགལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་གྩོགས་སུ་ཤར་

བའི་གཤིས་ལུགས་ཟབ་མྩོའི་ངང་ཚུལ་ལ། །ཐྩོག་མ་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་རྩོངས་པའི་

གཉིད་ཀིས་འཐུམས་པའི་མུ་མཐའ་ཡས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་ཀུན། །སླྩོང་མཁས་འཇམ་མགྩོན་

རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་སས་བཅས་ཞབས་པད་ནམ་ཡང་གཙུག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །

སྐྱེ་རྒུའི་གདུང་སེལ་ཐུབ་བསྟན་གངས་ཀི་རིར། །

གསུམ་ལྡན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གདྩོང་ལྔ་པ། །

མི་མཐུན་ཕྱྩོགས་རྣམས་ཀུན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ། །

མུ་མེད་སིད་པར་རིས་མེད་འགྩོ་རྣམས་བརེ་ཆེན་ཕྱག་གིས་དབུགས་འབིན་ཅིང་། །

གངས་མེད་རྒྱལ་བའི་མཛད་པའི་ཁུར་ཆེན་བདག་གིར་བཞེས་ནས་ཕྱྩོགས་ཀུན་ཏུ། །

སྐྱེ་རྒུའི་དྩོན་གཉིས་ཀུན་ནས་སྟེར་བའི་འཕྲིན་ལས་འྩོད་བརྒྱ་འགེད་མཛད་པའི། །

གངས་ཅན་མགྩོན་གཅིག་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པྩོས་བང་ཆུབ་བར་དུ་རྟག་སྐྱྩོངས་ཤིག །

ཐུབ་པའི་མགུར་ནས་ཚངས་པའི་དབངས་ཀིས་ཡང་ཡང་བསགས་པའི་གངས་

ལྩོངས་སུ། །ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བེད་འདྲེན་པའི་སྐྱ་རེངས་རྩོག་ལྩོ་འཇིག་རྟེན་མིག་

གཅིག་སྩོགས། །ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་བསྟན་འགྩོར་སན་པའི་སྐྱེས་རབས་ཚར་དུ་

དངར་བ་ཅན། །རིས་བལ་འགྩོ་བའི་༸སྐྱབ༵ས་མགྩོ༵ན་དམ་པ་མཚུངས་མེད་བྩོ༵་ལྡན་༵

ཤེ༵ས་རབ༵་རྒྱལ། །

འཁྲུལ་བལ་བྩོ༵་བཟ༵ང་རྒྱལ་བའི་ལྟ་སྤྩོད་ལ། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཚེ༵་རབས་རི༵ང་ནས་གྩོམས་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཤིང་། །

བྩོ༵་བཟ༵ང་དབངས་ཅན་ངག་གི་དཔ༵ལ་ལྡན་༵པའི། །

ལམ་སྟྩོན་བཤེས་གཉེན་རྣམ་གཉིས་སྐྱབས་ཀི་ཕུལ། །

བམ༵ས་པ༵་ཆེན་པྩོའི་ཆུ་འཛིན་དཀྲིགས་པ་ལས། །

ཟབ་རྒྱས་ཆྩོ༵ས་ཆར་འབེབས་པའི་གགས༵་སྙན་གིས། །

བྩོ༵་བཟ༵ང་རྒྱལ་བའི་དམ༵་ཆྩོ༵ས་པདྩོའི་ཚལ། །

འཕྲི༵ན་ལ༵ས་རྒྱ་༵མཚོ༵ས་སྐྱྩོང་མཛད་རྣམ་གཉིས་རྒྱལ། །

ཕན་བདེའི་གཉེན་གཅིག་བྩོ༵་བཟ༵ང་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །

དར༵་རྒྱས༵་སེལ་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་རྣམ་གསུམ་ལས། །

གཡྩོ་མེད་རྩོ༵་རེ༵་ལེགས་བཤད་རི༵ན་ཆེ༵ན་གཏེར། །

བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་དགེ་རྒན་རྣམ་གཉིས་སྩོགས། །

ཀ་ལི་སུམ་ཅུའི་སྦྱྩོར་ཀྩོག་ནས། །

དམ་ཆྩོས་སེ་སྣྩོད་ཡྩོངས་རྩོགས་བར། །

འདྩོམས་མཛད་དྲིན་ཅན་བཤེས་ཀུན་ལ། །

བས་པ་ཤེས་ནས་དད་ཕྱག་བརེགས། །

རྒྱལ་ཀུན་བརེ་ཆེན་ཕྱག་ན་པདྩོ་གང་། །

གཏུམ་དྲག་ཁྩོ་བྩོའི་གཟུགས་སུ་ཤར་བའི་ལྷ། །

དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆྩོག་རྩོལ་པར་གུས་བཏུད་ནས། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཆྩོས་མཐུན་དྩོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་དངྩོས་གྲུབ་ཞུ། །

གཞུང་བཟང་རྒྱ་མཚོར་ལྩོ་མང་འབད་པ་ཡིས། །

རིན་བལ་ཐྩོས་བསམ་རིན་ཆེན་རེད་པ་དག །

བརེད་ངེས་རྐུན་པྩོས་འཇྩོམས་ན་ཆེས་ཕངས་ཏེ། །

དྲན་ཤེས་ལགས་རི་བརྟན་པྩོ་འདི་ན་བརིག །

གཏིང་ཟབ་མུ་མཐའ་མི་མངྩོན་ཞིང་། །

སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་རབས་ཕྲེང་གཡྩོ། །

དབུ་མའི་གཞུང་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །

བདག་འདྲས་བརྒལ་ནུས་ག་ལ་སིད། །

འྩོན་ཀང་དེད་དཔྩོན་མཁས་རྣམས་ཀི། །

གསུང་གི་གྲུ་བྩོ་ཆེར་བརྟེན་ནས། །

སྣང་སྟྩོང་འགལ་མེད་འཇྩོག་ཚུལ་སྩོགས། །

ཅི་ནུས་ཇི་ལྟར་འྩོས་པ་བང་། །

༼ཐྩོག་མར་གེང་བསླང་བ་ནི།༽

དེ་ཡང་མཁེན་བརེ་ནུས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གི་ཕུང་པྩོ་གྩོང་ན་མེད་པ་བརེས་ནས་

རང་ཉིད་གང་ཞིག་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལམ་བཟང་པྩོ་དེ་ཉིད་ནས་འགྩོ་བ་

ཀུན་རང་ཉིད་ཀིས་མངྩོན་དུ་མཛད་པའི་གཏན་བདེའི་གྩོ་འཕང་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

འགྩོད་པར་བཞེད་པའི་བདག་ཅག་གི་སྟྩོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཁམས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དང་མྩོས་པ་དང་བསམ་པ་མི་གཅིག་པའི་མཁའ་ཁབ་ཀི་གདུལ་བ་གང་ལ་ཇི་ལྟར་

མཚམས་པར། ཆྩོས་སྩོ་མི་འདྲ་བ་དེ་སྙེད་ཅིག་བསྟན་པའི་སྩོས་རྣམ་གྩོལ་ཐར་པ་ཆེན་

པྩོར་འཛུད་པར་མཛད་པར་གསུངས་པ་བཞིན། ཤེར་ཕྱིན་གི་མདྩོ་སེ་གཅིག་པུའི་

སྐབས་སུའང་གདུལ་བ་ཐར་ལམ་དུ་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་གདམས་ངག་གི་སྐབས་སུ་དྩོན་གིས་འཕངས་པའི་ལམ་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་

པ། རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་པས། སྒྲུབ་དང་བདེན་པ་རྣམས་དང་ནི། །སངས་རྒྱས་ལ་སྩོགས་

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། །ཞེས་སྩོགས་སྩོམ་དུ་མཛད་པ་འདི་ནི། དྩོན་གི་འགངས་ཤིན་

ཏུ་ཆེ་བར་གསུངས་ཏེ། 

འདི་ལྟར། ཐྩོག་མར་ཆྩོས་རྣམས་སྣང་ཚུལ་ལ་ཚུགས་ཐུབ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་

པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་གནས་ཚུལ་ལ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གདགས་གཞིའི་ངྩོས་

ནས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང་། རང་ངྩོས་ནས་ཅི་ཡང་མེད་ནའང་གདགས་གཞི་ལ་

བརྟེན་ནས་སྒ་རྟྩོག་གི་དབང་གིས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་སྙྩོན་དུ་མེད་པའི་བ་བེད་

ཐམས་ཅད་འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་ཏུ་རུང་བ་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། 

གཞི་དངྩོས་པྩོའི་སྟེང་དུ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་རང་ཆས་སུ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་

གཏན་ལ་ཕབ། 

དེ་གྲུབ་ན་གཞིའི་སྟེང་གི་བྩོས་བཞག་པ་ཙམ་གི་རྟེན་འབེལ་ལ་ངེས་པ་དྲངས་

པས། རྒྱུ་བཟང་ངན་ལས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་ཅི་ཡང་འབྱུང་རུང་བའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་

གཞག་སྤི་དང་ཀུན་འབྱུང་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ལས་འབས་བུ་མ་དག་པའི་སྣྩོད་

བཅུད་ཀི་སྡུག་བདེན་འབྱུང་བའི་འཁྩོར་བ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་དང་། ཆྩོས་ཀུན་གདྩོད་
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མ་ནས་རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་རེད་པས། རྒྱུ་ལམ་གི་བདེན་པ་ལས་

འབས་བུ་སྡུག་ཀུན་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འགྩོག་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་

རྣམ་བང་རྒྱུ་འབས་ཀི་གནད་ལ་ཚད་མས་དྲངས་པའི་ངེས་པ་ཡང་དག་པར་རེད་ནས། 

དེ་དག་སྟྩོན་པའི་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་། དེས་ཇི་བཞིན་བསྟན་པའི་ཆྩོས་དཀྩོན་

མཆྩོག །དེ་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་བཟླྩོག་ཏུ་མེད་

པའི་དད་པ་དང་། དེ་ལས་རང་གཞན་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་རྒུད་པ་མ་ལུས་པ་ཉེ་

བར་ཞི་བར་བེད་པའི་ལམ་ནས་གཏན་དུ་བདེ་བའི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

གྩོང་དུ་བགྩོད་ནུས་པར་མཐྩོང་ནས་གཏན་བདེའི་ལམ་བཟང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་སྟྩོན་

པའི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦྱྩོར་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྟེན་ཚུལ་དག་པ་དང་། དལ་

འབྩོར་དྩོན་ཆེ་རེད་པར་དཀའ་བ། འཆི་བ་མི་རྟག་དང་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས། འཁྩོར་

བ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བྩོ་དང་། དེ་དག་ལ་རྩོངས་པའི་འགྩོ་བ་རྣམས་རྩོངས་པ་དེའི་

དབང་གིས་དྩོན་ཆེན་པྩོ་ལས་ཉམས་ཏེ་འཁྩོར་བར་འཁམས་པའི་ཚུལ་སྩོགས་ཚད་

མས་མཐྩོང་བ་ལས་སྙིང་རེ་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ངེས་

པ་རེད་པས། དེ་དག་དྩོན་གཉེར་གི་རྟྩོགས་པ་སྩོགས་གཏིང་ཚུགས་པར་འགྱུར་བར་མ་

ཟད། མཆྩོག་གསུམ་གི་ཡྩོན་ཏན་ཤེས་ནས་དད་པས་དྲངས་པའི་སྐྱབས་འགྩོ་རྣམ་དག་

སྩོགས་ཀང་རིམ་པ་འདི་ཁྩོ་ནའི་སྟེང་ནས་འབྱུང་དགྩོས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དང་

པྩོར་གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་

འབེབས་དགྩོས་པ་ནི་གནད་ཀི་དྩོན་པྩོ་འྩོ། །

དྩོན་དེ་དག་ལ་དགྩོངས་ནས་༸གྩོང་ས་ཕྱག་ན་པདྩོས་ཀང་། གཞི་ཡི་གནས་
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ཚུལ་བདེན་གཉིས་དྩོན་ཤེས་པས། །བདེན་བཞིའི་འཁྩོར་བར་འཇུག་ལྡྩོག་ཇི་བཞིན་

ངེས། །ཚད་མས་དྲངས་པའི་སྐྱབས་གསུམ་དད་པ་བརྟན། །ཐར་ལམ་ར་བ་ཚུགས་

པར་བིན་གིས་རྩོབས། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་འདི་ནི་གཞན་དུ་འདར་མེད་པའི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཚད་མས་ངེས་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་

ལ་དང་པྩོར་ཐྩོས་བྱུང་གི་གྩོ་བ་ཙམ་ཆགས་པའང་རིམ་པ་འདི་ལས་མི་འདའ་ལ། དེའི་

ཕྱིར་གདུལ་བ་དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོའི་ལམ་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པའང་འདི་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་རྒྱན་གི་རང་འགེལ་ལས། ༦༧༨ ཡང་དག་ཤེས་འཚོལ་སྩོན་བཏང་སྟེ། །དྩོན་དེ་

རྣམ་པར་ངེས་བས་ནས། །ལྟ་ངན་འཐིབས་གནས་འཇིག་རྟེན་ལ། །སྙིང་རེ་ཀུན་ཏུ་

བསྐྱེད་ནས་སུ། །འགྩོ་དྩོན་བེད་པ་པར་གྱུར་པ། །བང་ཆུབ་བྩོ་རྒྱས་མཁས་པ་ནི། །བྩོ་

དང་སྙིང་རེས་བརྒྱན་པ་ཡི། །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་དག་སྤད། །ཅེས་

དང་། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ་ལས། ཆྩོས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀང་གཅིག་དང་

དུ་མའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཚད་མས་གཞི་དང་

ལམ་དང་རྣམ་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དྩོན་གི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུམ་ལ་གནྩོད་པ་མ་མཐྩོང་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་རབ་

ཏུ་དང་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གདུལ་བ་དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་

རྣམས་ཀིས་ཐྩོག་མར་སྟྩོང་པ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གཞན་དྩོན་དུ་རྩོགས་བང་

མངྩོན་དུ་བེད་ནུས་པ་སྩོགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་འྩོག་ཏུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦྱྩོང་བ་

དང་། མཁེན་གསུམ་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ནུས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ཚད་མས་དྲངས་པའི་ངེས་པ་
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རེད་ནས་དེ་ལ་དང་བ་སྩོགས་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

རང་ཉིད་སིད་པའི་སྡུག་བསལ་གིས་ཡིད་འབྱུང་ནས་རང་དྩོན་དུ་ཀུན་འབྱུང་ཟད་པར་

སངས་པའི་ཐར་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ལ་མི་བཟྩོད་པའི་

སྙིང་རེས་གཞན་དྩོན་དུ་རྩོགས་བང་མངྩོན་དུ་བེད་པར་འདྩོད་པ་གང་གི་དབང་དུ་

བས་ཀང་རྒུད་པ་དེ་དག་སྩོང་ནུས་མིན་དང་། སྩོང་བའི་ཐབས། ཟད་པར་སངས་པའི་

བལ་བ་ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རིམ་པ་དག་སྤིར་ཤེས་བ་

ལ་སིད་པ་དང་། རང་དང་གཞན་གིས་དེ་དག་མངྩོན་དུ་བེད་ནུས་པར་ཤེས་པ་ལ་སྟྩོང་

པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ཇི་བཞིན་མ་ཤེས་ན་དེ་དག་དཔིས་ཕྱིན་པ་ཤེས་ཐབས་མེད་དེ། དེ་

ལྟར་མཐྩོང་བ་ལ་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཀུན་འབྱུང་གི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཅན་གི་བདེན་འཛིན་མ་རིག་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་དག་སྩོང་ནུས་

སུ་མཐྩོང་དགྩོས་ཤིང་དེ་ལ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ༢༧༠ རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་

བ་ནི། །མཐྩོང་ན་གཏི་མུག་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་

ལས། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མེད་པར་ནི། །དེ་སྩོང་བར་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། མ་རིག་པ་དེས་ཞེན་པ་བཞིན་མེད་པར་མཐྩོང་དགྩོས། དེ་སྩོང་བེད་ཀི་ཐབས་

ལམ་གི་བདེན་པ་ཡང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ༣༠༥ ཞི་སྩོ་གཉིས་པ་མེད་པ་དང་། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་སྟྩོང་

ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལས་གཞན་དུ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་

དང་། སྡུག་ཀུན་སངས་པའི་བལ་བ་སྩོགས་ཀང་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ཁྩོ་ནའི་སྟེང་ནས་

འཇྩོག་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གཞན་ཡང་། རང་གི་སྟྩོན་པ་དང་། གཞན་སེའི་སྟྩོན་པ་གཉིས་སུ་ཞིག་རྣམ་གྩོལ་

དྩོན་གཉེར་ལ་མི་བསླུ་བའི་སྐྱབས་ཡིན་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀི་ལུང་རྟྩོགས་ཀི་བསྟན་

པའང་ཐར་འདྩོད་ཀི་ལམ་མ་ནྩོར་བ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་སྩོགས་ལ་ཕྱྩོགས་ལྷུང་དང་སང་

ཞུགས་དྩོར་ནས་དཔད་པ་ན། དེ་འདྲའི་ཁད་པར་ནི་དེ་གཉིས་ཀིས་བསྟན་པའི་ལུང་

གང་ཞིག་ལེགས་བཤད་དང་ཉེས་བཤད་ཡིན་མིན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཁྩོ་ནས་དབེ་དགྩོས་

ཤིང་། དེའི་ཚེ་ལུང་ནི་སྟྩོན་པ་དང་བསྟན་པ་སྐྱྩོན་མེད་ཡིན་མིན་དཔྩོད་པའི་རྩོད་གཞི་

ཆྩོས་ཅན་ཡིན་པས་ན་ཕྱྩོགས་གང་གིའང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བས་རིགས་པ་ཁྩོ་ནས་

ཕྱེ་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་དཔལ་ཆྩོས་ཀི་གགས་པས། བང་དང་དྩོར་བའི་དེ་ཉིད་

ནི། །ཐབས་དང་བཅས་པ་རིག་མཛད་པ། །གང་དེ་ཚད་མ་ཉིད་འདྩོད་ཀི། །ཐམས་ཅད་

རིག་མཛད་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་སྟྩོན་པའི་གསུང་རབ་དག་རྣམ་

གྩོལ་དྩོན་གཉེར་གི་གང་ཟག་ལ་མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལའང་དེ་ལས་སྐྱེས་བུའི་དྩོན་

གི་གཙོ་བྩོ་འཁྩོར་བར་འཇུག་ལྡྩོག་གི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་གཉིས་གསུངས་པ་དག་

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

གསུངས་པའི་རིགས་པའི་འགྩོས་དེ་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས་ངེས་པ་རེད་པ་དགྩོས་ཀི། དེ་དག་

ཚུ་རྩོལ་མཐྩོང་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པས་ལུང་ཁྩོ་ནས་བསྒྲུབ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་སྨྲ་

བ་རྣམས་ཀིས་ནི་བདག་གིས་སྟྩོན་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་མཆྩོག་གསུམ་ཁྩོ་

ན་ལ་དད་པ་དང་། སྐྱབས་འགྩོ་བེད་པ། ཐར་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་སྩོགས་རང་གི་མྩོས་

ཕྱྩོགས་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་དྩོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་སེའི་སྟྩོན་པ་དང་། དེའི་བསྟན་པ་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ལའང་། རྣམ་འགེལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལེའུ་བཞི་པ་ལས། འདི་ལ་བརྟག་པ་ཕལ་ཆེར་ནི། །འགལ་བ་བརྩོད་ཡིན་འདི་ལྟ་

སྟེ། །ཆགས་སྩོགས་ཆྩོས་མིན་ར་བ་དང་། །ཁྲུས་ཀིས་ཆྩོས་དག་འགྱུར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། དེ་དག་གི་ལུང་ལས་ཆགས་སྩོགས་སིག་པའི་ར་བར་ཁས་བངས་

ནས་ཁྲུས་བས་པས་ཆྩོས་མིན་སིག་པ་དག་པར་བཤད་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་

སྩོགས་འཁྩོར་བའི་རྒྱུར་སྨྲ་ཞིང་། ཡང་ལམ་བསྩོམས་པས་འཁྩོར་བ་ལྡྩོག་ནུས་པར་

འདྩོད་པ་དང་། བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་ནན་གིས་བཀག་ནས་འཁྩོར་བའི་འཆིང་བ་ཟད་

པའི་གྩོལ་བ་ཐྩོབ་བར་བེད་པ་སྩོགས་ས་ཕྱི་འགལ་བར་འདུ་བ་རྣམས་ལ་དེར་ངེས་པ་

རེད་དགྩོས་ཀི། དེ་ལྟ་མིན་ན་ལུགས་གཉིས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡྩོན་རིགས་པས་མཐྩོང་བ་མེད་

པས། རང་གི་སྟྩོན་པ་སྩོགས་མཆྩོག་གསུམ་ཁྩོ་ན་མི་བསླུ་བའི་སྐྱབས་ཡིན་གི། དེ་

དང་མི་མཐུན་པའི་སྟྩོན་པ་སྩོགས་སྐྱབས་གཏན་མིན་ནྩོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་དྲངས་མི་

ནུས་པས། དེ་འདྲ་བ་ལ་ནི་རང་གི་སྐྱབས་གནས་ལ་རེ་གཅིག་པའི་བྩོ་བརྟན་པྩོ་མི་

འབྱུང་ལ། དེ་འབྱུང་བ་ལའང་ལུགས་གཉིས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡྩོན་རིགས་པས་མཐྩོང་བ་ལ་

རག་ལས་ཤིང་། དེ་ལའང་སེ་བདུན་སྩོགས་རིགས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་རྣམས་ནས་

སྟྩོན་པ་ཚད་མ་དང་། བསྟན་པ་ཐར་འདྩོད་ཀི་འཇུག་ངྩོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་

རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་རིགས་པའི་འགྩོས་དེ་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས་ངེས་ཤེས་རེད་པ་ཞིག་

དགྩོས་པར་གསུངས་ལ། དེའང་གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་མཚམས་ལེགས་

པར་ཤེས་པ་ལ་རག་གྩོ །

གཞན་ཡང་། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལས་བྱུང་བའི་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་

གནས་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་ངེས་པ་བརྟན་པྩོའང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་གྩོ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བ་ལས་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་ཟླ་བས་མཛད་པ་ལས། ༡༧༡ 

སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་ལྩོག་གྱུར་ལ། །གང་ཞིག་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་འགྱུར་བ། །དེ་ཡིས་

སྟྩོང་པ་ཉིད་བསྟན་ཏེ། །འདི་ཉིད་ཁྩོ་ནར་ཡིད་ཆེས་བ། །དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་

སུམ་དུ་ཤེས་པས་གྩོ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་གི། རེས་སུ་དཔག་པས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་

ཡང་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལས་གཞན་པའི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་སྟྩོན་པར་བེད་པ་ཡང་རང་ཉིད་ཀི་ཚུལ་གིས་དྩོན་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་རྟྩོགས་པར་བ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་

རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་རྩོད་པར་བེད་པའི་གསུང་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེའི་ཚུལ་ཡང་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐབས་ཉག་གཅིག་ཏུ་བསྟན་

པའི་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་གཏམ་འདི་ནི་གསུང་རབ་ཀི་དྩོན་གི་གཙོ་བྩོ་དང་སྙིང་པྩོ་

ཡིན་ལ། སྟྩོན་པར་ཁས་འཆེ་བ་གཞན་གིས་བསྟན་པར་མ་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་

གཞན་གི་སེ་པ་དག་གིས་བཤད་པའི་རིགས་པ་གང་གིས་ཀང་དྩོན་དེ་ལས་གཞན་དུ་

བ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་དྩོན་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་པ་དང་། དེ་ལྟ་

བུ་གཙོ་བྩོའི་དྩོན་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་མི་བསླུ་བར་མཐྩོང་ནས་ད་ལྟ་རང་

གིས་མངྩོན་སུམ་དང་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པ་དྲངས་མི་ནུས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་

དྩོན་གཞན་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་ཀང་འཐད་པར་ཐག་གཅྩོད་ནུས་པར་

གསུངས་ཤིང་། དེ་ནི་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཀང་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་

ལས། བང་དང་དྩོར་བའི་དེ་ཉིད་ནི། །ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་ཡིས། །གཙོ་བྩོའི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དྩོན་ལ་མི་བསླུ་ཕྱིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། རེ་བ་མས། ཁྩོད་

ཀི་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པར། །མཐྩོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྟེན་འབྱུང་གི །ལམ་འདི་ཉིད་ཀིས་

གསུང་གཞན་ཡང་། །ཚད་མར་གྱུར་པ་ངེས་པ་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས་པ་དག་གི་

དགྩོངས་པའང་འདི་ཁྩོ་ནའྩོ། །

གཞན་ཡང་། རང་ཉིད་ངེས་ཤིང་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདྩོད་པ་

ཡིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དམ་པའི་ཆྩོས་ཀི་དགྩོངས་དྩོན་དགྩོས་ནུས་སྩོགས་

རང་གིས་ངེས་ཤིང་དེའི་དྩོན་ཕྱག་ལེན་དུ་བསྟར། སེམས་རྒྱུད་ཆྩོས་དང་འདྲེས་ནས་

ལུང་དང་རྟྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གིས་རང་རྒྱུད་ཕྱུག་པ་དག་གིས་གདུལ་བ་རེས་སུ་

བཟུང་བའི་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་སྩོགས་ཀི་སྐབས་གདུལ་བ་དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོའི་རིགས་

དང་། རྟྩོག་དཔྩོད་སྩོན་དུ་གཏྩོང་བ་ཤས་ཆེ་བའི་རིགས་སྩོགས་ལ། རྒྱལ་བ་བམས་

པས། འདི་ལ་བསལ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །གཞག་པར་བ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། གཞི་ལ་གདྩོད་མ་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་

གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། གཞིའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་སྙིང་དྩོན་

བདེན་བཞི་འཐད་ཚུལ་དང་། དེ་ལས་བསླུ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་

གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ། སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་དེ་ཡང་། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྩོ་ལ་

ཕན་བཞེད་པ། །སྟྩོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱྩོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཐྩོག་མར་གཞིའི་བདེན་གཉིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། ལམ་དུས་སུ་དེ་ཉིད་རྟྩོགས་

ཟིན་གྩོམས་པར་བེད་པའི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་བདེན་བཞིའི་བང་དྩོར་གི་ལག་ལེན་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་གཤེགས། དེ་ལས་འབས་དུས་སུ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཡྩོན་ཏན་གི་ཕུང་པྩོ་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་ཚུལ། རང་ཉིད་ཀང་ཤེས་

བརྩོན་གིས་ནུས་ན་ལམ་དེ་ཉིད་ནས་གྩོ་འཕང་དེར་བགྩོད་ཐུབ་ཚུལ་སྩོགས་ལུང་

ཙམ་མིན་པར་རིགས་པ་ཡང་དག་གི་ལམ་ནས་རིམ་པ་འདིའི་སྟེང་ནས་ཆྩོས་ངྩོ་སྤད་

དེ། དམ་པའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་། དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། ཆྩོས་

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དགྩོས་དྩོན་སྙིང་པྩོ་རང་གཞན་རྣམས་བདེ་ནས་བདེ་བར་བགྩོད་

པའི་ཚེ་རབས་གཏན་གི་མདུན་མ་གྲུབ་པ་དེ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཉིད་ཐབས་

གང་ཞིག་གིས་བསྒྲུབ་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པའི་ཚུལ་སྩོགས་ངྩོ་ལེགས་པར་འཕྲྩོད་

པར་བས་ནས་ཚེ་རབས་གཏན་གི་མདུན་མ་ལ་མིག་རྒྱང་བསིང་སྟེ། སྤྩོ་ཤུགས་

འཕེལ་ནས་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བེད་པ་ཞིག་གི་ལམ་དུ་ཁིད་དགྩོས་ཏེ། ནང་པའི་ཆྩོས་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ནི་བདེན་པ་བཞི་དང་། སྐྱབས་གསུམ་སྩོགས་ངྩོ་འཕྲྩོད་པའི་ཐྩོག་

ནས་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བས་ན་བཟང་ཕྱྩོགས་ཀི་གྲུབ་འབས་དང་། མ་བས་ན་གནྩོད་

སྐྱྩོན་གང་ཡྩོད་སྩོགས་དངྩོས་ཡྩོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དག་ཤེས་པར་བས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། 

བརྩོན་གང་དགེ་ལ་སྤྩོ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གཞན་གང་ལ་ལྟྩོས་ཀང་

ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྩོའི་དགྩོས་དྩོན་མཐྩོང་ནས་ཡིད་སྤྩོ་སེང་ངེ་བ་ཞིག་གིས་ངང་ནས་

དྩོན་གཉེར་ནང་ནས་སྐྱེས་ཏེ་རང་ངྩོས་ནས་དང་དུ་ལེན་པ་ཞིག་དགྩོས་ཀི། གཞན་

སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཟེར་དུས་སྐུ་འདྲ་ཆེན་པྩོ་ཞིག་བྩོ་ཡུལ་དུ་ལམ་མེར་ཤར་

ཡྩོང་བ་ཞིག་གི་གྩོ་བ་ལས་མེད་པར། དམལ་ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཡྩོད་ཚུལ་སྩོགས་གྩོ་

ནས་དངངས་སྐྲག་དང་། སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་དད་སྤྩོ་དེ་ཙམ་མེད་པར་བཙན་དབང་

ཨུ་ཚུགས་བཅས་ཀིས་ལུས་ངག་གིས་འབད་པ་ཇི་ཙམ་བས་ཀང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་
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ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡྩོང་དཀའ་སྟེ། འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས། ཁྩོད་ཀིས་ཇི་

སྙེད་བཀའ་བསྩལ་པ། །རྟེན་འབེལ་ཉིད་ལས་བརམས་ཏེ་འཇུག །དེ་ཡང་མ་ངན་འདའ་

ཕྱིར་ཏེ། །ཞིར་འགྱུར་མིན་མཛད་ཁྩོད་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆྩོས་ནི། ཞི་བ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་འབའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་

བས་ཏེ་གསུངས་པས། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་གཉེན་པྩོར་མ་སྩོང་ན་གང་བས་ཀང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་སུ་མ་སྩོང་བར་གསུངས་ཤིང་། ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དག་གི་

གཉེན་པྩོ་ཡང་སེམས་རྒྱུད་ཁྩོ་ནའི་སྟེང་ནས་བསྒྲུབ་དགྩོས་ཀི། དེ་མེད་པར་ལུས་ངག་

གི་འབད་བརྩོན་ཙམ་གིས་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་གནྩོད་པར་ཆེས་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འྩོན་ཀང་ཆྩོས་ཀི་སྙིང་དྩོན་ངྩོ་མ་འཕྲྩོད་ནའང་བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་གསུང་

སྩོགས་ཀི་མཐུས་བྩོའི་མཐུ་ཆུང་བ་དད་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་གདུལ་བ་ཕལ་པའི་

རིགས་དུ་མ་ལ་སྟྩོན་པ་དང་བསྟན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྩོ་

དང་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་སྩོགས་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པ་ནི། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། དེ་ལ་

ཁས་བངས་འབས་རྟགས་ཏེ། །ཞེས་ཡིད་ཆེས་རྟགས་ཀི་ཕྱྩོགས་ཁབ་ཚད་མས་ངེས་

མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་དབང་རྟུལ་དག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚིག་རང་གི་བརྩོད་བ་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་དང་། ཉན་

ཐྩོས་སེ་གཉིས་སྩོགས་འྩོག་མའི་གྲུབ་མཐའ་མ་དྩོར་བར་མངྩོན་པ་གཉིས་ནས་

གསུངས་པའི་མི་རྟག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་བྩོ་སྦྱངས་ཏེ་ངེས་འབྱུང་གི་བྩོ་དང་། ཐེག་

པ་ཆེན་པྩོའི་སེམས་བསྐྱེད་སྩོགས་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་དབུ་མའི་གཞུང་ཆེན་མྩོ་དག་ལས་

གསུངས་པ་སྩོགས་ཀིས་ཤེས་སྩོ། །
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དེ་འདྲའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀང་ལས་འབས་དགེ་སིག་གི་སང་བང་མ་འཆྩོལ་བའི་

མཐུས་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་ནས་ནམ་ཞིག་བྩོའི་མཐུ་ཡྩོད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའང་

ཡིན་མྩོད། དེང་གི་དུས་སུ་ནི་འཛམ་གིང་ཁྩོན་འདིར་ཚན་རིག་དང༌། འཕྲུལ་ཆས་

དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐྩོར་ཕྱིན་ཏེ་འདི་སྣང་འདུ་འཛིའི་རྣམ་གཡེང་གི་རྐེན་ཉིན་

བཞིན་ཇེ་མང་དང་། ཚན་རིག་ལྟ་གྲུབ་ཀི་བཤད་སྒྩོས་འདྲ་མིན། ཆྩོས་མེད་སྨྲ་བ་

སྩོགས་ཀི་ལྟར་སྣང་གི་ལྩོག་བཤད་སྣ་ཚོགས་ཁབ་སེལ། ཆྩོས་ལུགས་མི་གཅིག་པའི་

གྲུབ་མཐའ་ཅི་རིགས་པའི་རེས་འབང་གི་སྐྱེ་བྩོ་ཁག་མང་དང་འགྩོག་འདྲིས་རྟག་ཏུ་བ་

དགྩོས་པ་སྩོགས་གྩོ་ལ་ཧིལ་པྩོ་འཁྲུག་ཆ་ཆེ་བའི་སྐབས་འདིར། རང་རེ་སངས་རྒྱས་

ཀི་རེས་འཇུག་པ་རྣམས་བདེན་བཞིའི་བང་དྩོར་དང་སྐྱབས་གསུམ་སྩོགས་རིགས་པ་

ཡང་དག་གིས་དཔད་བཟྩོད་པའི་ལམ་མ་ནྩོར་བར་བསྟན་པའི་སྟྩོན་པ་ཡང་དག་གང་

ཉིད་ཀི་ཆྩོས་ཚུལ་ལ་གཟུ་བྩོའི་བྩོས་ཐེ་ཚོམ་གི་སྩོ་ནས་ཞིབ་མྩོར་བརྟགས་ཤིང་

དཔད་དེ་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་བ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་མཐྩོང་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་གྩོགས་དང་

བཅས་པའི་དད་པ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཅི་སྟེ་བྩོའི་མཐུ་ཆུང་བ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་དེ་དག་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་གྩོ་བ་ཙམ་ཞིག་ཆགས་ཐབས་ལ་བརྩོན་

དགྩོས་ཀི། སྩོལ་རྒྱུན་གི་ཆྩོས་དད་ཙམ་དང་། ཨུ་ཚུགས་ཀི་ཡིད་ཆེས། ཡིན་ཤག་

ཤག་གི་དད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་མེད་ན་ཆྩོས་ཡྩོད་མེད་ཀི་དགེ་སྐྱྩོན་དང་། རང་གཞན་

གི་ཆྩོས་ལུགས་ལའང་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གི་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུར་

མཐྩོང་བ་སྩོགས་ཀིས་རིམ་བཞིན་ཆྩོས་ལ་དད་གུས་དང་ཡིད་ཆེས་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་ཏེ། 

ཚེ་རབས་གཏན་གི་མདུན་མའི་དྩོན་ཆེན་པྩོ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཆེ་
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ཞིང་། དེ་འདྲའི་གྩོ་བ་དང་ངེས་ཤེས་སྩོགས་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་བདེན་གཉིས་

འཇྩོག་ཚུལ་གི་གྩོ་བ་ཇི་ཙམ་ཆགས་མིན་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་སྟྩོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོའི་རེས་འབང་གི་ནང་ཆྩོས་ཉམས་སུ་ལེན་

པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་པ་རྣལ་མ་དག་ནི། སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས། དགེ་སླྩོང་དག་

གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །སེག་བཅད་བརར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་

བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བང་བར་བ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

དཔད་པ་གསུམ་གིས་གཞི་དང་ལམ་འབས་བུའི་གནས་ཚུལ་སྩོགས་དངྩོས་ཡྩོད་

བདེན་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ཚད་མ་གསུམ་གི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། བདེན་དྩོན་

རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་དག་ཆགས་སང་རྩོངས་གསུམ་གཙོ་

བྩོར་གྱུར་པའི་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་འཛིན་

སྟངས་ཅན་དག་དང་། དེས་བཞག་པའི་སྐྱྩོན་སྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོར་དགའ་གུས་དང་

བའི་སྩོ་ནས་གྩོམས་པར་བེད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་རེས་

འབང་ལ་གཞི་ལམ་འབས་བུ་གང་ལའང་སྒྩོ་སྐུར་ཡྩོངས་སུ་སངས་ཏེ་དངྩོས་ཡྩོད་

བདེན་དྩོན་གི་ཕྱྩོགས་སུ་ཤར་སྐྱྩོད་ནུས་པ་ཞིག་དགྩོས་པར་གསུངས་ཤིང་། དེའི་

ཕྱིར་བདེན་དྩོན་ལས་བརྒལ་བའི་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མཁས་པ་སྙན་གགས་ཅན་

གཞན་གི་ངག་སྒྩོས་ལྟ་ཞྩོག་བསྟན་པའི་བདག་པྩོ་སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་ཀི་གསུང་ཡིན་

ནའང་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནྩོད་ན། སྟྩོན་པ་ལ་དད་པ་སྩོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་

ནས་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པར་གསུངས་པས། དྩོན་དངྩོས་དང་མི་མཐུན་པའི་རིགས་

འགའ་ཤས་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་བ་དགྩོས་པའང་མིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་མེད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ནའང་རང་ལྟ་མཆྩོག་ཏུ་འཛིན་པ་སྩོགས་དེ་བས་ཀང་མི་རུང་ཞིང་རང་ལ་འདྩོད་པ་

མེད་བཞིན་དུ་ཞེད་སྣང་དང་འཇིགས་སྐྲག་གི་འྩོག་ཏུ་ཆྩོས་ཉམས་སུ་ལེན་པའང་མིན་

པར་གསུངས་པས། དེ་ལྟ་བུའི་སྟྩོན་པའི་རེས་འཇུག་རྣལ་མ་ཞིག་ཡྩོང་མིན་ཡང་

བདེན་གཉིས་ཀི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕེབས་མིན་ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་སྩོ། །

འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས་ཀང་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ལས། 

༡༠༧ གཉིས་པ་སྙིང་པྩོ་ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལམ་སྤིའི་རྣམ་གཞག་ལ་

ངེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང༌། དེ་ལ་སྙིང་པྩོ་ལེན་ཚུལ་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། སྐྱེས་

བུ་གསུམ་གི་ལམ་དུ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་ཚུལ་དང་། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་

སྩོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །ཞེས་ས་བཅད་མཛད་དེ་

སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་ལུས་སྤི་དང་། ལམ་བགྩོད་པའི་རིམ་པ། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་ངྩོ་སྤྩོད། ཆུང་འབིང་གི་ལམ་རྣམས་ཆེན་པྩོའི་སྩོན་འགྩོར་འཁེར་ཚུལ་

སྩོགས་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་ལ་བྩོ་སྦྱྩོང་དུས་ནས་བ་མས་སླྩོབ་མ་ལ་ངྩོ་སྤད་དེ་

ལེགས་པར་ངྩོ་འཕྲྩོད་དགྩོས་པར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པའང་ཐྩོག་མར་གཞི་བདེན་

པ་གཉིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེ་ལས་བདེན་བཞི་འཇྩོག་ཚུལ་སྩོགས་ནས་གདུལ་བ་

རིམ་གིས་དཀྲི་བའི་ཚུལ་འདི་ལ་འབབ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཞིང་། ཡང་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་

ཆེན་མྩོ་ལས། ༢༢༢ དེ་ལྟར་ན་བདེན་བཞི་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ཏུ་ལན་དུ་མར་

གསུངས་ཤིང་། འཁྩོར་བར་འཇུག་པ་དང་། དེ་ལས་ལྡྩོག་པའི་གནད་རྣམས་བདེ་བར་

གཤེགས་པས་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་རྣམ་གྩོལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ ་

ཞིང་། ཉམས་ལེན་གི་འགག་སྩོམ་ཡང་ཆེ་བས་རིམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་སླྩོབ་མ་ཁིད་དགྩོས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པའི་མཐིལ་ཀང་འདི་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་དང་པྩོར་བདེན་གཉིས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ལས་བདེན་

པ་བཞི་དང་སྐྱབས་གསུམ་སྩོགས་འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་ཚུལ་སྩོགས་ཀི་གྩོ་རིམ་ངེས་

པའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརྩོད་པ་དང་། འྩོག་ཏུ་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་སྩོགས་ཀི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་རྣམས་ཕྱྩོགས་ཙམ་ཞིག་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དག་ནི། འཕགས་པ་སྡུད་པ་

ལས། རྒྱལ་བའི་ཉན་ཐྩོས་པ་དག་ཇི་སྙེད་ཆྩོས་སྟྩོན་དང་། །འཆད་དང་རིགས་པ་དག་

དང་བདེན་པར་བརྩོད་པ་དང་། །མཆྩོག་འཕགས་བདེ་བ་བེད་དང་དེ་ཡི་འབས་ཐྩོབ་

པ། །དེ་དག་ཀུན་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐྱེས་བུའི་མཐུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

འཇིག་རྟེན་འདིར་སྟྩོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་པའི་ཚུལ་རང་དབང་དུ་འདྩོམས་

པར་མཛད་པས། སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པར་གྱུར་པའི་སྟྩོན་པ་བ་ན་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་

ཟབ་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་དྩོན་འགེལ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བར་ལན་གཅིག་མིན་པར་མདྩོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ལུང་གིས་བསགས་

ཤིང་། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པྩོ་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་གི་ལམ་བཟང་རིགས་པའི་སྩོ་

མཐའ་ཡས་པས་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་དགྩོངས་པ། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་

དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་བཤད་སྩོལ་གངས་རིའི་ལྩོངས་སུ་འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པྩོ་ཡབ་སས་ཀིས་ལེགས་པར་བཀྲལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་དགྩོངས་

དྩོན་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་རང་གི་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཤིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་

པའི་སྩོ་ནས་མཐའ་དག་པར་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དྲངས་ཏེ་བརེ་བས་གཞན་ལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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འདྩོམས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཡབ་རེ་བ་མ་དམ་པ་༸གངས་ཅན་

ལྷ་གཅིག་ཕྱག་ན་པད་མྩོ་སྩོགས་སངས་རྒྱས་དངྩོས་འདྲའི་དགེ་བའི་བཤེས་གᩡᨓ᪄་

རྣམས་ཀི་གསུང་འབའ་ཞིག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་འཆད་པ་ལས། རྩོངས་པ་

བདག་ལྟ་བུས་རང་དགར་ཅུང་ཟད་ཀང་བཤད་པར་ག་ལ་ནུས། འྩོན་ཀང་ལྷག་པ་དང་

མ་ཚང་བ། འགལ་བ་དང་མ་འབེལ་བ་སྩོགས་གཞུང་གི་དགྩོངས་དྩོན་ལས་ཕྱི་རྩོལ་

ཏུ་གྱུར་པ་དག་ནི། སླྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གིས། ཉེས་པར་ཟིན་གང་དེ་འདིར་

བདག་གི་ཉེས། །དམ་ཆྩོས་ཚུལ་ལ་ཚད་མ་ཐུབ་རྣམས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

རང་ཉིད་ཀི་ནྩོར་འཁྲུལ་ཁྩོ་ན་ལས་གཞན་སུ་ལའང་ཁག་དཀྲི་བ་ཡུལ་མེད་ཅེས་

གསལ་བཤད་ཀང་ཞར་བྱུང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

འྩོ་ན་སྐབས་འདི་དག་ཏུ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་སྩོགས་དེ་ཙམ་ཚད་མར་

བེད་ཆྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། མཉམ་མེད་ཇྩོ་བྩོ་ཆེན་པྩོས། ཀླུ་སྒྲུབ་སླྩོབ་མ་

ཟླ་གགས་ཡིན། །དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ལ། །སངས་རྒྱས་ཡྩོད་ཀི་གཞན་དུ་

མིན། །ཞེས་དང་། གྲུབ་ཆེན་ནཱ་རྩོ་པས། སྒྩོན་མ་གསལ་བའི་རེས་འབངས་ནས། །ཀླུ་

སྒྲུབ་མན་ངག་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། སླྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ། །ཟླ་བ་

གགས་པ་ལ་སྩོགས་པའི། །མན་ངག་རིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཞེས་སྩོགས་དང་། རེ་

མེ་ཏི་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ལས། ༢༤༢ རྣམ་བཅས་མ་ཡིན་རྣམ་མེད་མིན། །བ་མའི་

ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི། །དབུ་མའང་འབིང་པྩོ་ཙམ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་

ཁྩོ་ན་ཉིད་བཅུ་པའི་འགེལ་པ་རེ་མེ་ཏི་པའི་སླྩོབ་མ་ལྷན་སྐྱེས་རྩོ་རེས་མཛད་པ་ལས། 

༤༢༨དེ་ལྟར་ན་དབུ་མ་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ་དང་། ཟླ་བ་གགས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  20  

པ་ལ་སྩོགས་པས་བཞེད་པ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་དེ། དེ་བཞིན་

ཉིད་ནི་འདྩོད་པའི་དྩོན་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དེའི་སྐབས་ཀི་བ་མའི་མན་ངག་

ཅེས་པའི་བ་མ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་ལྟ་

བ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་རེ་མེ་ཏི་པའི་བཞེད་པ་

ཡིན་པར་གསུངས་པ་སྩོགས་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་པཎི་ཏ་

དང་། གྲུབ་ཆེན་རྩོད་མེད་དག་གིས་ཀང་ཚད་མར་བེད་པ་གསུངས་ཤིང་། བྩོད་

གངས་ཅན་གི་མཁས་གྲུབ་ཕལ་མྩོ་ཆེས་ཀང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་པ་དང་། ཆེན་པྩོ་དེ་དག་གི་གསུང་ལས་

འབྱུང་བའི་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་སྩོགས་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

དག་ཆྩོས་དང་མཐུན་པའི་རང་དང་གཞན་གི་རྒྩོལ་བ་སུས་ཀང་གཞན་དུ་བར་མི་

ནུས་པ་སྩོགས་ཀིས་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་གྩོང་དུ་བང་དྩོར་གི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་རང་ཉིད་ཀི་རིགས་པས་འབེད་

དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་བཤད་པ་དང་། ཡང་འདིར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སྩོགས་

ཀི་རེས་སུ་འབང་དགྩོས་པ་ཡང་བཤད་པ་གཉིས་ཇི་ལྟར་ས་ཕྱི་འགལ་བར་མི་འགྱུར་

ཞེ་ན། དེ་གཉིས་འགལ་བར་བཟུང་ནས་མཁས་པ་འགས་ཀང་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་

དག་རང་ཉིད་ཀིས་ཤེས་ན་ནི་སུ་ཡི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཅི་བ་སྟེ། འབང་དགྩོས་དྩོན་

མེད་ལ། མ་ཤེས་ན་སུ་ཞིག་ལ་ཡིད་རྟྩོན་བ་རུང་མིན་ཇི་ལྟར་ཤེས། དེས་ན་ཤིང་རྟ་

ཆེན་པྩོའི་རེས་སུ་འབང་དགྩོས་ཟེར་བ་མི་འཐད། ཅེས་དྩོགས་པ་འགྩོད་མཁན་ཡང་

བྱུང་ཡྩོད་ཀང་དེ་གཉིས་འགལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་ཤིང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རྟ་ཆེན་པྩོའི་རེས་སུ་འབང་དགྩོས་ཞེས་པ་ནི་ཁྩོང་རྣམ་པས་མཛུབ་མྩོ་གང་དུ་བཏད་པ་

དེར་ཤར་ཕྱྩོགས་སུ་བརི་དགྩོས་པའི་དྩོན་མིན་པར། ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་དག་གིས་རིགས་

པའི་ལམ་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྩོངས་པ་མ་ནྩོར་བར་སྩོ་སྩོར་བཀྲལ་

ཞིང་། དེ་ཡང་ངེས་དྩོན་གི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀི་དྩོན་དེ་ལས་གཞན་དུ་འདྲེན་པ་ལ་

གནྩོད་བེད་དང་། གཞན་དུ་དྲང་དུ་མི་རུང་བར་དགྩོངས་དྩོན་དེར་ངེས་པའི་སྒྲུབ་བེད་

ཀི་རིགས་པའི་སྩོ་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ལྟར་སྣང་དང་

ཡང་དག་གི་རྣམ་དབེ་མ་ནྩོར་བར་ངྩོ་འཕྲྩོད་པར་བས་ཏེ། རིགས་པའི་ཚུལ་དེ་དག་གི་

ལམ་ནས་ཡྩོད་མེད་དང་། ཡིན་མིན་སྩོགས་ཀི་ཚད་རང་ཉིད་ཀིས་གཞལ་དགྩོས་

ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། དཔེར་ན། ཚན་རིག་གི་

དངྩོས་ཁམས་བརྟག་ཐབས་ཀི་ཆ་རྐེན་རྒྱང་ཤེལ་སྩོགས་རང་གིས་ཉྩོས་ཏེ་དངྩོས་

པྩོའི་བྩོང་ཚད་སྩོགས་ལ་དཔད་ནས་གྲུབ་དྩོན་ཇི་ཡྩོད་ཚན་རིག་པས་མཐྩོང་བ་ལྟར་

རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཐག་གཅྩོད་ནུས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

༼དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཀི་དགག་བ་ལ་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡུལ་དང་

བཅས་པ་འཇྩོག་དགྩོས་ཚུལ།༽

དེས་ན་ཆེན་པྩོ་དེ་དག་གི་རེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ཐྩོག་མར་གཞིའི་གནས་ལུགས་གཏན་

ལ་འབེབས་ཚུལ་སྩོགས་ནས་རིམ་བཞིན་དུ་འཆད་པར་འདྩོད་པས་འད་ིལ་གསུམ། 

གཞིའི་སྟེང་གི་བདེན་གཉིས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་གཏན་ལ་དབབ་ཚུལ། གཞི་ལ་

བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་དུ་གནས་པས་ཀུན་བང་འཇུག་ལྡྩོག་གི་རྒྱུ་འབས་བདེན་

བཞི་འཐད་ཚུལ། དེ་དག་ཤེས་པ་ལས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དྩོན་གཉེར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གི་བསམ་པ་སྐྱེས་ནས་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ལམ་བགྩོད་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཏན་ལ་དབབ་ཚུལ་དང་། ཀུན་རྩོབ་

ཀི་རྣམ་གཞག་མ་ལྩོག་པར་འཇྩོག་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། དགག་བ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་སྟེང་

དུ་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་བཤད་པ། དེས་གྲུབ་པའི་དྩོན་དམ་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་

སྩོགས་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཀི་དགག་བ་ངྩོས་བཟུང་བ། 

དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་བཞི། འདིའི་དགག་བ་ལ་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་འཇྩོག་

དགྩོས་ཚུལ་དང་། འཁྩོར་ར་གང་འཇྩོག་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྩོ་སྩོའི་བཞེད་པ་རྣམས་

ངྩོས་གཟུང་བ་དང་། རང་ལུགས་ལ་འཁྩོར་རའི་དྩོན་གང་ལ་འཇྩོག་པ། དྩོན་དམ་

དཔྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཀི་དགག་བ་དེ་ཇི་ལྟར་ངྩོས་གཟུང་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྤིར་གཞི་དེར་བུམ་པ་མི་འདུག་སྙམ་པའི་ངེས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་མེད་རྒྱུ་

བུམ་པའི་དབིབས་སྩོགས་ཇི་འདྲ་ཡྩོད་ཤེས་དགྩོས་པ་ལྟར། དགག་བ་བཀག་པའི་

སྟྩོང་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀང་དེ་ཉིད་མ་ནྩོར་བར་བྩོར་འཆར་བ་ལའང་གང་འགྩོག་

རྒྱུའི་སྐབས་སྟྩོབས་ཀི་དགག་བ་དེ་ངྩོས་ཟིན་དགྩོས་པར་གསུངས་ཏེ། སྤྩོད་འཇུག་

ལས། བརྟགས་པའི་དངྩོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡི་དངྩོས་མེད་འཛིན་མ་ཡིན། །ཞེས་

བརྟགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་དགག་བའི་སྤི་བྩོར་མ་ཤར་ན། དེ་བཀག་པའི་དངྩོས་མེད་

བྩོས་འཛིན་དུ་མེད་པར་གསུངས་ཤིང་། སྐབས་འདིའི་དགག་བ་ལའང་ཡུལ་དང་ཡུལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཅན་གི་དགག་བ་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞིག་གཞུང་ཆེན་མྩོ་དག་ལས་གསུངས་ཀང་། དྩོན་

དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་ངྩོས་གཟུང་དགྩོས་པ་ནི། ཡུལ་

ཅན་གི་དབང་དུ་བས་ན་འཁྩོར་བའི་ར་བ། ཀུན་འབྱུང་གི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཕྱིན་ཅི་

ལྩོག་གི་འཛིན་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་དེ་འདྲའི་བྩོའི་ཞེན་ཡུལ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཁྩོ་ན་སྟེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་དེ་མི་

རྟག །ལ་སྩོགས་རང་བཞིན་རྟྩོག་པར་མཛད། །གང་ཕྱིར་དེ་ལྟར་རྒྱུ་གནས་ན། །འབས་

ལྩོག་གཟིགས་པ་མེད་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱྩོན་རྣམས་

མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༧༩ཐྩོག་

མར་འཁྩོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་སེམས་པ་དང་། དེ་ནས་དེའི་ར་

བ་གང་ཡིན་ངྩོས་འཛིན་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་སྩོང་བར་འདྩོད་པ་ན་སྩོང་ཐབས་ཀི་ཐད་

དུ་མ་འཕྱུགས་པར་དེའི་ཞེན་ཡུལ་བཀག་པའི་བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་ཞིག་ངེས་པར་རེད་

ནས། དེའི་དྩོན་ལ་འདྲིས་པར་བེད་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་ལ་ཡང་དགྩོས་པ་ཤེས་

པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་པ་སྩོགས་ནི། འཁྩོར་བའི་

སྡུག་བསལ་གིས་ཡིད་སུན་ནས་དེའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་དང་། རྒྱུ་དེ་སྩོང་ནུས་མིན་སྩོགས་

དཔྩོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་གང་ཞིག་གི་ནུས་པ་མ་ཉམས་པར་ཡྩོད་མེད་ཀིས་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་དང་འཁྩོར་བར་སྐྱེ་བའི་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་སྩོགས་མངྩོན་པར་འདུ་བེད་པ་

ཡྩོད་མེད་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་མི་འཁྲུལ་བའི་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དེ་

ངྩོས་ཟིན་ན། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དང་བདེན་འཛིན་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ངྩོས་
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ཟིན་པ་ཡིན་ལ། དེ་དྩོར་ནས་གཞན་ཅི་འདྲ་ཞིག་ངྩོས་བཟུང་ཀང་སྐབས་འདིའི་དགག་

བ་ངྩོས་བཟུང་བའི་གྩོ་མི་ཆྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

༼འཁྩོར་ར་གང་འཇྩོག་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྩོ་སྩོའི་བཞེད་པ་རྣམས་ངྩོས་གཟུང་

བ།༽

གཉིས་པ་འཁྩོར་ར་གང་འཇྩོག་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྩོ་སྩོའི་བཞེད་པ་རྣམས་ངྩོས་

གཟུང་བ་ལ་གཉིས། དངྩོས་ཀི་དྩོན་དང་། འཕྲྩོས་པའི་དྩོན་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འྩོ་ན་དེ་འདྲའི་འཁྩོར་བའི་ར་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེ་ན། རང་སེ་གྩོང་

འྩོག་ཐམས་ཅད་དང་། གཞན་སེ་ཕལ་མྩོ་ཆེས་འཁྩོར་བའི་ར་བའམ་སྡུག་བསལ་གི་ར་

བ་ནི་འདིའྩོ་ཞེས་རང་གི་བྩོའི་ནུས་པ་དང་མཚམས་པ་རེ་ངྩོས་བཟུང་སྟེ། དེ་འགྩོག་

ཐབས་ལ་བརྩོན་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། གཞན་སེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕྱྩོགས་ཙམ་

ཡང་ངྩོས་མ་ཟིན་ལ། རང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་གྩོང་འྩོག་དག་ལའང་བྩོའི་མཐུ་ཆེ་ཆུང་

གིས་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་མ་ནྩོར་བར་ངྩོས་ཟིན་པ་དང་། གནད་དེ་དང་ཉེ་རིང་གི་ཁད་

པར་ཆེན་པྩོ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་ཕྱིར་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པྩོ་རྣམས་གྩོང་མ་གྩོང་

མ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་མཆྩོག་དམན་གི་ཁད་པར་ནི་གཙོ་བྩོར་ཆ་

འདི་ཁྩོ་ནས་འབེད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། དེ་ཡང་མ་ངན་

འདའ་ཕྱིར་ཏེ། །ཞིར་འགྱུར་མིན་མཛད་ཁྩོད་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྟྩོན་

པས་གདུལ་བའི་མྩོས་ཁམས་དང་མཚམས་པར་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་

གསུངས་པ་དང་། དེ་དག་སྩོ་སྩོའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིས་

གྲུབ་མཐའི་གནད་ལ་དཔད་པ་མང་དུ་མཛད་པ་ཀུན་གི་དགྩོས་དྩོན་གཙོ་བྩོ་ནི། རང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གཞན་གི་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་རད་ནས་གཅྩོད་ཐབས་ཀི་

གཉེན་པྩོའང་གང་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས་མ་འཕྱུག་པར་ངྩོས་བཟུང་སྟེ་སྩོང་གཉེན་ལག་

ལེན་དུ་འཁེར་བ་འདི་འབའ་ཞིག་ལ་བབས་པས་སྩོ། །

དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དག་བྩོའི་མཐུ་ཆེ་ཆུང་གིས་རང་རང་གིས་འཁྩོར་བའི་

ར་བ་ངྩོས་འཛིན་སྟངས་དང་། དེའི་གཉེན་པྩོ་འཇྩོག་ཚུལ་སྩོགས་ཀི་དམན་མཆྩོག་གི་

ཁད་པར་རྣམས་ཤེས་ན་སྟྩོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་གདུལ་བའི་དབང་པྩོའི་རིམ་པ་

ལ་གཟིགས་ནས་ཆྩོས་གསུངས་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་རེད་ནས་དད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་

བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་རྒྱས་པ། ལམ་ལ་དངྩོས་སུ་བྩོ་སྦྱྩོང་

སྐབས་སུ་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་ཡང་སྩོ་སྩོའི་རྒྱུད་ཚོད་དང་མཚམས་པ་ཞིག་དགྩོས་པ་

སྩོགས་ལ་ངེས་པ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པས་ཟུར་ཙམ་ཞིག་བརྩོད་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་རང་སེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་གིས་ནི། མཛོད་ལས། སིད་པའི་ར་བ་ཕྲ་

རྒྱས་དྲུག །འདྩོད་ཆགས་དེ་བཞིན་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་། །ང་རྒྱལ་མ་རིག་ལྟ་བ་སྟེ། །ཐེ་ཚོམ་

ཡིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ར་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་དྲུག་པྩོ་འཁྩོར་བའི་ར་བ་དང་། དེའི་

ནང་ནས་ཀང་འདྩོད་ཆགས་ནི་འཁྩོར་རའི་གཙོ་བྩོར་བཞག་གྩོ །བཞེད་ཚུལ་དེ་ནི་དམ་

ཆྩོས་འདུལ་བའི ་སྐབས་སུ་འདྩོད་ཆགས་ལ་དྩོག་ཏུ་འགྩོག་པར་མཛད་པ་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཀང་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སེམས་བྱུང་མ་

ཆགས་པ་ལ་འཇྩོག་པར་ཐེག་དམན་གི་མདྩོ་སེ་དག་ལས་གསུངས་པས་དེའི་

དགྩོངས་དྩོན་དུ་མཛད་དྩོ། །

མདྩོ་སེམས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་གིས་འཁྩོར་བའ་ིར་བ་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པའ་ིརས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའ་ིགང་ཟག་ག་ིབདག་འཛིན་ལ་བཞག་ནས་ད་ེའདྲའ་ིབདག་མེད་

མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་གྩོལ་ལམ་དུ་བཞེད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་

ཀང་། སེམས་ཙམ་པས་དེའི་སྟེང་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་ཀི་སང་བའི་ཁད་པར་ཕྱི་རྩོལ་

དྩོན་འཛིན་གི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་བསྣན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀ་འཁྩོར་བའི་ར་བར་འདྩོད་

ཅིང་། ཕྱི་རྩོལ་དྩོན་འཛིན་གི་རྟྩོག་པ་ནི། ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་གི་གཞི་

མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས། ད་ེལྩོག་ན་རྒྱུ་བུད་ཤིང་ལྩོག་པས་མ་ེལྡྩོག་པ་བཞིན་གང་ཟག་ག་ི

བདག་འཛིན་སྩོགས་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡྩོག་པར་འདྩོད་དྩོ། །

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ནི་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་འཁྩོར་བའི་གཞི་ར་མཐར་ཐུག་པར་བཞེད་ལ། དྩོན་སྨྲ་སེ་གཉིས་ཀི་

ལུགས་ལ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་གང་ཟག་བདག་མེད་ཙམ་ལས། ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་རྣམ་གཞག་མེད་དེ། གང་ཟག་རང་ཉིད་རང་

རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་མེད་པ་དང་ཕུང་སྩོགས་རྣམས་དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གི་ལྩོངས་

སྤྩོད་བར་མ་གྲུབ་པ་ལ་བདག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་གང་ཟག་འབའ་ཞིག་གི་སྩོ་ནས་བཞག་

དགྩོས་པས་སྩོ། །

དཔལ་ལྡན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི། ར་ཤེ་རབ་བེད་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ལས། 

ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཟད་པས་ཐར། །ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམ་རྟྩོག་ལས། །དེ་དག་

སྤྩོས་ལས། །ཞེས་འཁྩོར་བའི་སྐྱེ་བ་ནི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ལ། ལས་ཀང་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དག་ནི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་

ཀི་རྣམ་རྟྩོག་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། ཚུལ་མིན་གི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དེ་ནི་སྤྩོས་པ་ལས་འབྱུང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བར་གསུངས་སྩོ། །འདིའི་སྤྩོས་པ་ནི་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༡༠༧ དེ་ལྟ་བས་ན་ལས་དང་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་དག་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་ནྩོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དེ་དག་ནི་སྤྩོས་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་སྤྩོས་པ་ལས་བྱུང་ངྩོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་རེད་པ་དང་། མ་རེད་

པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་འདི་བདེན་ནྩོ་སྙམ་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་བྩོ་ཅན་

དག་དེ་དང་དེ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པར་བེད་པས། དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དག་ནི་

སྤྩོས་པ་ལས་བྱུང་ངྩོ་། །ཞེས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། ༣༠༦ དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་ལས་དང་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ལས་བྱུང་ལ། རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དེ་དག་ཀང་སྤྩོས་པ་

སྣ་ཚོགས་པ། འཁྩོར་བ་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་གྩོམས་པ། ཞེས་པ་ནས། བསྟྩོད་པ་

དང་། སད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་འཁྩོར་བ་

ཐྩོག་མེད་ནས་གྩོམས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆྩོས་རེད་པ་དང་མ་རེད་པ་དང་། ཤེས་པ་

དང་ཤེས་བ་སྩོགས་ལ་འདི་བདེན་ནྩོ་སྙམ་དུ་བདེན་པར་མེད་བཞིན་དུ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

ཡྩོད་པར་དྩོན་གི་གནས་ཚུལ་མེད་པ་ལས་ཡྩོད་པར་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་སྤྩོས་ནས་འཛིན་

པའི་སྤྩོས་པ་བདེན་འཛིན་ལ་བཤད་དྩོ། །

དེས་ན་བདག་དང་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་སྣང་ཞིང་སིད་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་

དྩོན་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པར། སྣང་ཙམ་དང་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་

ཡྩོད་པ་ལས། ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་མཚན་གཞི་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་ཀང་ཐྩོག་

མེད་ནས་གྩོམས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་འགྩོ་བ་རྣམས་ལ་ཐྩོག་མར་ཡུལ་དེ་དྩོན་གི་

ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་སྣང་ཞིང་ཞེན་པའི་སྤྩོས་པ་བདེན་འཛིན་སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་ཡུལ་དེ་ཆ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཐམས་ཅད་ནས་བཟང་ངན་སྩོགས་སུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཀི་རྣམ་

རྟྩོག་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ལས་ཆགས་སང་སྩོགས་སྐྱེས་ཏེ་སིད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལས་

བཟང་ངན་དག་གསྩོག་པར་བེད་པའི་ཕྱིར། འཁྩོར་བའི་ར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ནི། གཏི་

མུག་བདེན་འཛིན་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། ཆྩོས་རྣམས་སྣང་ཙམ་གིས་ཡྩོད་པ་དང་བྩོས་བཞག་

ཙམ་ཞིག་ལས། ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་སྣང་ཞིང་ཞེན་པའི་སྤྩོས་པ་བདེན་འཛིན་

ལ་སྣང་ཚུལ་དང་། དེས་ཞེན་ཚུལ་ལྟར་དྩོན་གི་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པར་མཐྩོང་ཟིན་གྩོམས་ན། ཆགས་སང་སྩོགས་སྐྱེ་བའི་གཞི་གཏན་ནས་མེད་པར་

གྱུར་ཏེ། ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་སྡུག་བསལ་སྩོགས་གཏན་དུ་ལྡྩོག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

པས། སྤྩོས་པ་བདེན་འཛིན་ནི་འཁྩོར་བའི་ར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

བདེན་འཛིན་མ་རིག་པ་འཁྩོར་བའི་ར་བར་གསུངས་པའི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་

ཀི་གསུང་གཞན་ཡང་མང་སྟེ། སྟྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་ལས། ༤༠༣ཡང་

དག་མཐྩོང་ཕྱིར་ལས་སྟྩོང་པར། །ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཤེས་ན་ནི། །ལས་མི་འབྱུང་

སྟེ་ལས་མེད་ན། །ལས་ལས་གང་འབྱུང་མི་འབྱུང་ངྩོ་། །དེ་ཁྩོ་ན་མཐྩོང་བའི་རྒྱུ་ལས་

རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཤེས་ན་ལས་ནི་མི་འབྱུང་ངྩོ་། །ལས་དེ་

མེད་ན་དེ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེའང་མི་འབྱུང་ངྩོ་། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

༤༡༥ ཡང་དག་མཐྩོང་ཕྱིར་དངྩོས་སྟྩོང་པར། །ལེགས་ཤེས་མ་རིག་མི་འབྱུང་བ། །དེ་

ནི་མ་རིག་འགྩོག་པ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགག །དངྩོས་པྩོ་དེ་དག་

རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ཡང་དག་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་ཤེས་ན་མ་རིག་

པ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ནི་མ་རིག་པ་འགྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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འགྩོག་གྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པར་ཤེས་ནས་གྩོམས་པར་བས་

ན་མ་རིག་པ་འགག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་མེད་ན་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་གསར་དུ་གསྩོག་

པ་མི་འབྱུང་ཞིང་། དེ་མེད་ན་དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་སྩོགས་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་

རྣམས་ཀང་ཟད་པར་གསུངས་པས། མ་རིག་པ་དེ་ནི་འཁྩོར་བའི་ར་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་

དྩོན་གིས་བསྟན་ཏྩོ། །

ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་། ༣༢གང་དག་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་དང་ལྡན་པས་ཆྩོས་རྣམས་

རྫུན་པ་ཉིད་དུ་ཁྩོང་དུ་མི་ཆུད་ཅིང་། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་ནས་

མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ནི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་འདི་བདེན་པར་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཉིད་ཀི་སྩོ་

ནས་མངྩོན་པར་ཞེན་པར་གྱུར་དང་། ལས་ཀང་བེད་ཅིང་འཁྩོར་བར་འགྱུར་ལ། ཕྱིན་

ཅི་ལྩོག་ལ་གནས་པས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྩོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་ཐྩོག་མེད་ནས་གྩོམས་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་དབང་ལས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

རང་བཞིན་ཡྩོད་པའམ་བདེན་པར་ཞེན་ནས་དེ་ལས་འཁྩོར་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའི་ལས་

གསྩོག་པར་གསུངས་པ་དང་། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་མཛད་པའི་སྟྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་

ཀང་། ༥༡༤ དེ་ལྟར་ན་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མཐྩོང་བས་ལས་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་སྟེ་རང་

བཞིན་གིས་སྟྩོང་པར་རྟྩོགས་པའྩོ། །དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མཐྩོང་བས་མ་རིག་པ་སྩོང་ལ། མ་

རིག་པ་སངས་ན་རྒྱུ་མེད་པས་ལས་མི་འབྱུང་ངྩོ་། །དེར་ལས་མེད་ན་གང་ཞིག་ལས་

ལས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་ལ་མི་འབྱུང་ངྩོ་། །རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ལ་སྩོགས་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གྱུར་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གྲུབ་བྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པར་རྟྩོགས་ན། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་དང་པྩོའི་མ་

རིག་པ་འགག་པར་གསུངས་ཤིང་། 

ཡང་སྟྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ཟླ་བས་མཛད་པ་ལས། ༥༤༤ རྒྱུ་རྐེན་

ལས་སྐྱེས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས། །དངྩོས་པྩོར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པ་གང་། །སྟྩོན་པས་མ་རེིག་

པར་གསུངས་ལ། །དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འཇུག །རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་

དངྩོས་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་དེ་དག་ལ་གང་ཞིག་རང་བཞིན་དུ་རྟྩོག་པ་དེ་

ལ་མ་རིག་པར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ལ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བར་གནས་

པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་མ་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར། མ་རྟྩོགས་པ་ལས་མ་རིག་པ་ཞེས་བརྩོད་

དྩོ། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་དུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་བཞིན་ལ་

དམིགས་པས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་མི་ཤེས་པའི་ངྩོ་བྩོའི་ཕྱིར་མི་ཤེས་པའི་རང་

བཞིན་ཡིན་ལ། མ་རིག་པ་དེ་ལས་འདུ་བེད་ལ་སྩོགས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འཇུག་གྩོ །ཞེས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལས་གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་

ཞེན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གི་མ་རིག་པ་སྩོགས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་

རྣམས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། 

ཚིག་གསལ་ལས། ༥༢༨ དེར་ནི་འདྩོད་ཆགས་བསལ་བར་བ་ཕྱིར་གསུངས་པས་

ཞེ་སང་ཟད་པར་བེད་མི་འགྱུར། །ཞེ་སང་བསལ་བར་བ་ཕྱིར་གསུངས་པས་ཀང་ནི་

འདྩོད་ཆགས་ཟད་པར་བེད་མི་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་ང་རྒྱལ་སྩོགས་ཟད་བ་ཕྱིར་

གསུངས་པ་དེས་ཀང་དྲི་མ་གཞན་མི་འཇྩོམས། །དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་ཆེས་ཁབ་མ་ཡིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གསུང་དེ་དག་ཀང་དྩོན་ཆེན་མིན། །གཏི་མུག་ཟད་པར་བ་ཕྱིར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་

དེས་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་མ་ལུས་འཇྩོམས། །ཉྩོན་མྩོངས་མཐའ་དག་གཏི་མུག་ལ་ནི་ཡང་

དག་བརྟེན་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་བཤད། །ཅེས་འདྩོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལྟ་བུའི་

གཉེན་པྩོ་མི་སྡུག་པ་དང་བམས་པ་སྩོམ་པར་གསུངས་པ་སྩོགས་ནི་ཕྱྩོགས་རེའི་

གཉེན་པྩོ་ཙམ་ཡིན་ལ། གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་ཀུན་གི་རྟེན་ཡིན་པས་

དེའི་གཉེན་པྩོར་གསུངས་པ་ནི་སང་བ་མཐའ་དག་པའི་གཉེན་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྟྩོང་པ་ཉིད་བསྟན་པའི་མདྩོ་སེ་དག་ནི་མདྩོ་སེ་ཀུན་གི་རབ་དང་ཕུལ་

དུ་གསུངས་པ་དང་། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༣༠༤ རྟྩོག་པས་མཐྩོང་བ་འཆིང་བ་སྟེ། །དེ་ནི་འདི་

རུ་དགག་པར་བ། །རྟྩོག་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གི་དྩོན་སྒྩོ་འདྩོགས་

པ་སྟེ། དེའི་སྩོ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་བཅིངས་པར་དམིགས་ནས། འཁྩོར་བའི་སྡུག་

བསལ་གཅད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དྩོན་དེ་བཟླྩོག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་

མངའ་ཞིང་སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་གིས་སྡུག་བསལ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་མི་

འགལ་བར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཙམ་ཞིག་སྟྩོན་པར་མཛད་དེ། དེ་ལྟར་

ན་འདི་ནི་མདྩོར་བསྡུས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་གི་དྩོན་ནྩོ་ཞེས་སླྩོབ་དཔྩོན་གི་བསྟན་

བཅྩོས་འདིས་རྣམ་པར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་རང་བཞིན་གི་

དྩོན་དུ་སྒྩོ་བཏགས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁྩོར་བར་བཅིངས་ལ་འཆིང་བ་དེ་ལས་

གྩོལ་བའི་དྩོན་དུ་ཐུགས་རེ་མངའ་བའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་རྟེན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འབྱུང་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟྩོན་པ་ལྷུར་མཛད་པར་གསུངས་པ་དག་གིས་ཆྩོས་རྣམས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དང་འཁྩོར་བའི་ར་

བར་གྲུབ་པས། དེ་འདྲའི་མ་རིག་པ་དེ་དང་། དེའི་ཞེན་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཆྩོས་རྣམས་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ནི་འདིར་ངྩོས་གཟུང་རྒྱུའི་དགག་བ་ཡིན་པར་གྲུབ་བྩོ། །

དེས་ན་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པྩོ་དག་བྩོའི་ནུས་པའི་ཁད་པར་གིས་

འཁྩོར་ར་གང་ཡིན་དང་། དེ་དྲུངས་ནས་འབིན་བེད་ཀི་གཉེན་པྩོ་ངྩོས་འཛིན་གི་ཐད་

རིམ་བཞིན་ཇེ་ཞིབ་ཏུ་སྩོང་བར་གསུངས་ཏེ། བེ་སྨྲས་ར་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་སྤི་

དང་། ལྷག་པར་སེད་པའི་ཉེས་སྐྱྩོན་གཟིགས་ཏེ་དེ་ཉིད་འཁྩོར་རའི་གཙོ་བྩོར་བཞག་

པ་ལས། ཆགས་སང་སྩོགས་ཀི་ར་བ་བདག་འཛིན་གིས་བེད་ཚུལ་བྩོར་མ་ཤར་

ཞིང་། སེད་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འྩོང་བའི་དངྩོས་པྩོ་དྩོན་ལ་ཡྩོད་པ་ཞིག་ལ་ཡིད་

འྩོང་དུ་ཞེན་པ་བདེན་ཆའང་ཅུང་ཟད་ཡྩོད་པས། དེ་འདྲ་བ་དག་ལ་སང་བ་གཞིར་

བཅས་དང་། འཇིག་ལྟ་སྩོགས་ནི་རང་གི་ཡུལ་ལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་

ཞུགས་པས་གཞི་མེད་ཀི་སང་བ་སྟེ། རིགས་གཉིས་སུ་ཕྱེས་ནས་ཕྱི་མ་རྣམས་ཞེན་

ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བའི་སྩོ་ནས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་ནའང་། གཞིར་བཅས་ཀི་སང་བ་

ཆགས་སང་སྩོགས་དེ་ལྟར་སྩོང་ཚུལ་མེད་པར་ཁས་བངས་པས། དག་བཅྩོམ་པ་

ལའང་ཡུལ་གི་སྟྩོབས་ཀིས་སླར་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེས་ནས་ཉམས་པ་ཡྩོད་

པར་འདྩོད་དགྩོས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལྟ་ན་ཐར་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་མེད་པར་ཐལ་བའི་ལན་དུ། 

མཛོད་ལས། འབས་ལས་ཉམས་པ་འཆི་བ་མེད། །བ་བ་མ་ཡིན་དེས་མི་བེད། །ཅེས་

སྐྱྩོན་སྩོང་ཡང་མི་འགིག་པ་ཞིག་བ་དགྩོས་བྱུང་བ་དང་། སང་བའི་གཉེན་པྩོ་བར་ཆད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མེད་ལམ་ལའང་ངེས་བཟུང་དེ་ཙམ་མེད་པར་སྦྱྩོར་ལམ་ཐ་མའི་མཉམ་གཞག་གི་ཚེ་

མི་རྟག་སྩོགས་གང་བསྩོམས་ན། ཆྩོས་བཟྩོད་སྩོགས་ཀང་དེའི་དམིགས་རྣམ་ཅན་དུ་

འཇྩོག་པ་དང་། ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཀུན་གི་ར་བ་ཞིག་ངྩོས་མ་ཟིན་པས། 

མཛོད་ལས། དམིགས་པ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། །དེ་ལ་དམིགས་པ་ཡང་དག་

པར། །ཟད་དང་དམིགས་པ་སངས་པས་སྩོ། །ཞེས་དམིགས་པ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པས་

སྩོང་བ་དང་། རང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་སངས་པས་སྩོང་བ་དང་། རང་གི་

དམིགས་ཡུལ་སངས་པས་སྩོང་བ་སྟེ་མཐྩོང་སང་སྩོང་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་

འཇྩོག་དགྩོས་བྱུང་བ་སྩོགས་ནི་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ལེགས་པྩོར་ངྩོས་མ་ཟིན་པའི་སྐྱྩོན་

ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

མདྩོ་སེ་པས་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ལ་བདག་འཛིན་ཉིད་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་

ཕྱྩོགས་ཙམ་ཞིག་ཤེས་ཀང་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བདག་

འཛིན་རགས་པ་ཙམ་ལས་ངྩོས་མ་ཟིན་ཅིང་། འཁྩོར་བ་ལས་གྩོལ་བའི་ལམ་དངྩོས་ལ་

བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁྩོ་ན་དགྩོས་པར་བསམ་ཀང་བདག་མེད་པ་དེ་བྩོ་

དྩོན་དམ་པ་མངྩོན་སུམ་ལ་འཆར་ཚུལ་བྩོར་མ་བདེ་ནས་དེ་ཉིད་གཉེན་པྩོ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དག་གིས་ཤུགས་ལ་རྟྩོགས་པར་འདྩོད་པ་ལྟ་བུ་ནི། རྒྱུ་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་བདག་

མེད་གྩོམས་པ་ཡུན་བསིངས་པའི་འབས་བུར་གྩོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན། སར་

གྩོམས་པར་བེད་པའི་བྩོ་དེའི་རྒྱུན་ཁྩོ་ན་ལ་བསྩོམ་བའི་དྩོན་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་དེ་ལས་

གཞན་རང་མཚན་ཞིག་ལ་གསལ་སྣང་ཐྩོན་པར་སྨྲས་པ་ཡིན་པས། རྒྱུ་འབས་འཆྩོལ་

བའི་འབེལ་མེད་ལྟ་བུར་སྩོང་བ་དང་། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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སེམས་ཙམ་པས་འཁྩོར་ར་ལ་བདག་འཛིན་རགས་པ་དེ་ཙམ་མིན་པའི་ཕྲ་བའི་

ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཞིག་ཡྩོད་པའི་སྣེ་ཙམ་ཞིག་ཤེས་ཀང་ད་དུང་གཏད་སྩོ་དེ་ཙམ་

ཞིག་མ་བྱུང་བར་འཛིན་སྟངས་མི་མཐུན་པའི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་བདག་འཛིན་གཉིས་

ཀ་འཁྩོར་ར་རུ་བཞག་པ་དང་། 

རང་རྒྱུད་པས་ཀང་བདེན་འཛིན་ཕྲ་མྩོ་ངྩོས་མ་ཟིན་ཅིང་ཐེག་གསུམ་གི་རྟྩོགས་

རིགས་ཐ་དད་དུ་འདྩོད་པས། འཁྩོར་བའི་ར་བ་གཅིག་ཆྩོད་ཅིག་བེད་མ་ཐུབ་

ཀང་། ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་གིས་འཁྩོར་བའི་ར་བ་

བེད་ཚུལ་གི་ཕྱྩོགས་རྟྩོགས་པས་འྩོག་མ་དག་ལས་ཞིབ་ཏུ་སྩོང་ལ། 

ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་ཐེག་གསུམ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་

གེགས་བེད་ཀི་གཙོ་བྩོ་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་སྤྩོས་པ་བདེན་འཛིན་

ཕྲ་མྩོ་དེ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་རད་ནས་གཅྩོད་བེད་ཀི་གཉེན་པྩོ་གྩོལ་ལམ་དངྩོས་ཀང་

ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་

བཞིན་མེད་རྟྩོགས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་གི་དབང་དུ་

བས་ཀང་ཞི་སྩོ་གཉིས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འཇྩོག་པར་མཛད་དྩོ། །

དེ་དག་ནི་དཔེར་ན། རིམ་བཞིན་རྐུན་མ་ཞིག་ངྩོས་འཛིན་པ་ལ་དང་པྩོས་ཕྱྩོགས་

གང་ཡིན་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པ་དང་། ཤར་ནུབ་སྩོགས་ཀི་ཕྱྩོགས་ཙམ་ཤེས་ཀང་གྩོང་

ངྩོས་མ་ཟིན་པ་དང་། གྩོང་སེ་ངྩོས་ཟིན་ཀང་དེའི་ནང་གི་མི་ཁ་ཤས་ལ་དྩོགས་པ་སྐྱེས་

པ་དང་། རྐུན་པྩོ་གཅིག་པྩོ་དེ་ལ་མ་ནྩོར་བར་མཛུབ་མྩོ་ཐད་ཀར་གཙུག་ཐུབ་པར་བྱུང་

བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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༼གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མའི་ལྟ་བ་རྣམས་གྩོང་མའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་འཕྲྩོས་པའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མའི་ལྟ་བ་

རྣམས་གྩོང་མའི་འབབ་སྟེགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། དྲང་ངེས་ཀི་གསུང་རབ་ཀུན་

དགྩོངས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་གཞྩོལ་བའི་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རང་སེ་

འྩོག་མ་དེ་དག་ཀུན་གིས་འཁྩོར་བའི་ར་བ་དང་། དེའི་གཉེན་པྩོ་དངྩོས་ཇི་བཞིན་ངྩོས་

མ་ཟིན་ཀང་། ར་ཤེའི་རབ་བེད་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ལས། བདག་གྩོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་

གྱུར་ཅིང་། །བདག་མེད་ཅེས་ཀང་བསྟན་པར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བདག་

དང་ནི། །བདག་མེད་འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་བསྟན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྩོང་དུ་

བཤད་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་གདུལ་བའི་དབང་པྩོའི་རིམ་པ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གནས་

སྐབས་སུ་གདུལ་བ་དེ་དག་གི་དྩོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། མཐར་རིམ་གིས་ལྟ་བ་གྩོང་མ་

ལ་དཀྲི་བའི་ཆེད་དུ་སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་

ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུགས་ཀི་དགྩོས་པ་དེ་དག་དང་ལྡན་པའང་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་

ཚོད་ཐ་མལ་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། རང་གི་བྩོའི་ནུས་པ་

དང་མཚམས་པར་ཐེག་པ་འྩོག་མའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་མི་རྟག་པ་དང་

འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསལ་སྩོགས་བསྩོམས་ཏེ། ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་སྣང་ཤས་ལྡྩོག་གང་

ཐུབ་ཀི་སྩོ་ནས་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་ཀི་འཕགས་པའི་རིགས་ལ་གནས་ཏེ། ལུས་

ངག་གི་ཉེས་སྤྩོད་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་ལ་འབད་ཅིང་། དགེ་སིག་གི་སང་བང་

མ་འཆྩོལ་ན། སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བར་བདེ་འགྩོ་ནས་བདེ་འགྩོར་བརྒྱུད་དེ། རིམ་གིས་རྒྱུད་

སིན་ནས་ལྟ་བ་གྩོང་མ་སྩོམ་པའི་སྣྩོད་རུང་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང་། ཐེག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དམན་གི་མདྩོ་དེ་དག་གི་དགྩོངས་དྩོན་ཡང་དེ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་གིས་སྟྩོང་པའི་བདག་མེད་ལ་གྩོམ་པ་

བསྟེན་པའང་བྩོའི་མཐུ་ཇེ་རྒྱས་སུ་སྩོང་ནས་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་ལ་གཞྩོལ་བའི་ཐབས་

སུ་གསུངས་ཏེ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནས་རེ་ཤེར་སེང་ལ་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་ཁིད་

ལས། ཐྩོག་མར་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་གིས་སྟྩོང་པའི་བདག་མེད་

བསྩོམས་ཏེ། དེ་ནས་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་སྩོམ་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། 

གང་ཟག་གང་གིས་གཞི་གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་

བདག་རིགས་པས་ཁེགས་པའི་ཚེ་ནའང་གང་ཟག་དེའི་བྩོ་ངྩོར། གཞི་གང་ཟག་དེ་ཉིད་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འབྱུང་བས། སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་

རིགས་པས་དཔྩོད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲའི་ཉམས་བྱུང་བ་ཙམ་གིས་སྟྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་

ངེས་པར་མི་རྩོམས་པར། སྐབས་ཀི་དགག་བ་དེ་རིགས་པ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་གང་

ཟག་གི་སྟེང་དུ་ཁེགས་པའི་རིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གཞི་ཕུང་པྩོའི་སྟེང་དུ་ཁ་སྩོས་ཏེ་

སར་ལྟར་དཔད་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་དཔད་པ་ན་སར་གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་ངེས་པ་ཇི་

ལྟར་དྲངས་པ་དེ་ལྟར་དུ་ཕུང་པྩོའི་སྟེང་དུ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས་པར་སྣང་ན། དེ་ནི་

གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་ཁེགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། གང་ཟག་གི་

སྟེང་དུ་དགག་བ་ཕྲ་མྩོ་ཁེགས་པ་མིན། ཞེས་བསྟན་པའི་སྙིང་པྩོ་རྟེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་

ཉིད་ཚིག་སྤིའི་བཤད་ཡམ་ཙམ་མིན་པར་ཉམས་མྩོང་གི་ལམ་ནས་འདྩོམས་པར་

མཛད་པའི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་༸གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་༸ཕྱག་ན་པདྩོ་མཆྩོག་གི་

ཞལ་ནས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་དངྩོས་སུ་ཐྩོས་ཤིང་། སྟྩོང་པ་ཕྲ་རགས་ཀི་གྩོ་བ་རྒྱ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཁབ་ཀི་མིག་ལྟར་དྩོག་པ་བདག་ལྟ་བུས་ནི་གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་རང་རྐ་བའི་བདག་

མེད་པ་དང་། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་བདག་མེད་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་

མྩོང་བས་གྲུབ་པ་སྩོགས་ལ་དཔག་ན། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་མེད་པ་

ནི། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་བདག་མེད་པ་ལ་ཅུང་ཉེ་བར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ཇི་

བཞིན་གྩོ་ན་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་དམ་པར་འགྱུར་བར་མངྩོན་ནྩོ། །

འཇུག་པ་ལས། གཟུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་གང་དེ་དག་ལ། །གཟུགས་བཟླྩོག་

པ་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཟུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་རྐེན་གིས་ཆགས་སང་

སྩོགས་ཀི་འཇུག་པ་རང་དབང་མེད་པར་གྱུར་པ་དང་། དེའི་དབང་གིས་སིག་པ་ཆེན་

པྩོ་ལ་སྦྱྩོར་བ་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གསྩོག་པ་ལས་ཉམས་པར་

འགྱུར་བ་དག་ལ། སྟྩོན་པས་གཟུགས་ཀི་རྐེན་ཅན་གི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་

ལྡྩོག་པའི་ཕྱིར་དུ་གཟུགས་ཕྱི་དྩོན་དུ་མེད་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་འདྲའི་ཆྩོས་ཀི་

བདག་མེད་བསྩོམ་ན་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕན་ཡྩོན་དང་ལྡན་ཞིང་བྩོའི་མཐུ་ཇེ་

རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་ལྟ་བ་གྩོང་མ་ལ་ཁིད་པའི་ཐབས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལྟ་བ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ལ་རིམ་གིས་འཇུག་པའི་

ཐབས་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་ཚུལ་ཞིག་མ་བསྟན་ན་ལས་འབས་སྩོགས་

འཇྩོག་ས་མེད་པར་འགྱུར་བའི་གང་ཟག་དག་གི་ངྩོར་ཆད་ལྟ་འགྩོག་ཆེད་དུ་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཀང་གྲུབ་པར་གསུངས་ལ། རང་གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་དེ་

ཉིད་ཀི་སྟེང་དུ་བྩོའི་དབང་གིས་ཕར་བཞག་པ་ལས་ཆྩོས་རྣམས་གྲུབ་པར་གསུངས་

ཤིང་ཞལ་གིས་བཞེས་ཚུལ་དེས་ཡུལ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་ཚུལ་གི་དགག་བ་ཕྱེད་
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ཁེགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ལ་ཆེས་ཉེ་བར་མ་ཟད། གནས་

སྐབས་དེ་ཉིད་དུའང་། དཔེར་ན། ཕ་རྩོལ་པྩོས་རང་ལ་ཕན་གནྩོད་སྩོགས་གང་བས་

ཀང་ཡུལ་ཁྩོ་ནའི་ངྩོས་ནས་མིན་པར་གྩོ་བས། ཆགས་སང་སྩོགས་ཤུགས་ཆུང་དུ་

གཏྩོང་བའི་ནུས་པ་ལྷག་པར་ལྡན་ནྩོ། །

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༡༢༠དེས་ན་ཇི་སིད་དུ་གང་བདེན་པ་མེད་པར་བསྟན་

པ་དེ་ལ་བཅིངས་གྩོལ་སྩོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བཞག་པས་མི་ཆྩོག་པ་དེ་

སིད་དུ་ཁ་ཅིག་མི་བདེན་ལ་ཁ་ཅིག་བདེན་པའི་རྣམ་དབེ་མཛད་དགྩོས་ཏེ། བདག་

མེད་པའི་ཕྱྩོགས་རེ་བསྟན་ནས་རིམ་གིས་འཁིད་དགྩོས་ལ། རྒྱུ་འབས་འཇྩོག་པའི་

གཞི་མེད་ན་ཉི་ཚེ་བའི་སྟྩོང་པ་དེ་ཡང་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེའི་ཕྱིར་གང་

ཟག་ལ་རང་བཞིན་བཀག་ནས་ཕུང་པྩོ་ལ་ཕལ་ཆེར་མ་བཀག་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་བཀག་ནས་གཉིས་སྟྩོང་ལ་རང་བཞིན་མི་འགྩོག་པའི་ཚུལ་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལས་དགེ་སིག་གི་བང་དྩོར་གི་ལག་ལེན་ནི་ཅི་བས་ཀང་

གལ་ཆེ་བས། སྟྩོན་པས་ལྟ་བའི་རིམ་པ་མང་ཞིག་གསུངས་པ་ཀུན་ཀང་འདི་ཉིད་སྐྱྩོན་

མེད་འཇྩོག་ཐབས་སུ་ཡིན་པར་མ་ཟད། བདེན་གྲུབ་དང་། རང་རྐ་བའི་བདག་ཡྩོད་

པར་སྟྩོན་པ་སྩོགས་དགྩོངས་པ་ཅན་གི་མདྩོ་སེ་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་

སྐབས་ཀི་གདུལ་བ་དག་འདི་ལ་སྦྱྩོར་བའི་ཆེད་ཡིན་ལ། དགེ་སིག་གི་སང་བང་གྩོ་

འཛོལ་ན། འཕྲལ་ཡུན་གི་འདྩོད་དྩོན་གང་གི་ཡང་གཞི་སྟྩོར་བ་ཡིན་པས། སྟྩོན་པ་ཉིད་

ཀིས་གདུལ་བའི་ཁམས་དང་མྩོས་པ་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་

གི་མདྩོ་སེ་དེ་སྙེད་ཅིག་གསུངས་ཀང་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་པ། 
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དཔེར་ན། མི་དགེ་བ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ནི་གཏན་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

རྒྱུད་ཚོད་དེ་འདྲའི་གདུལ་བ་དག་རང་གི་ངྩོས་ནས་རིམ་པ་དེ་ལས་བཟླྩོག་སྟེ་ལྟ་

བ་གྩོང་མ་ལ་མཐྩོར་སྙེག་དང་། ལམ་སྟྩོན་པ་པྩོས་ཀང་གདུལ་བ་དེ་དང་པྩོ་ནས་ལྟ་བ་

དེར་ཁིད་ན་ལས་འབས་སྩོགས་བ་བེད་འཇྩོག་ས་མེད་པར་མཐྩོང་ནས་དད་ལྩོག་གམ་

ཆད་ལྟའི་གཡང་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས། སྟྩོན་པ་མཆྩོག་ནི་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་

རེ་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དྩོན་འདི་དག་སྟྩོན་པ་ལ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀང་། བསྩོད་ནམས་མིན་པ་དང་པྩོར་

བཟླྩོག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟླྩོག་པ་དང་། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟླྩོག་པ། །གང་གིས་

ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། བར་སྤྩོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་

བུ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྟྩོན་པས་གདུལ་བའི་དབང་པྩོའི་རིམ་པ་ལ་གཟིགས་ཏེ་ལྟ་བ་

རགས་པ་ནས་རིམ་གིས་ཕྲ་མྩོ་ལ་ཁིད་ནས་རྣམ་གྩོལ་ལ་འགྩོད་པར་གསུངས་པས། 

མཉམ་མེད་ཇྩོ་བྩོ་ཆེན་པྩོའི་གདམས་པ་འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས་བང་

ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པར་བཀྲལ་བའི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་ལ་བྩོ་རིམ་གིས་སྦྱྩོང་

ཚུལ་གི་མན་ངག་དག་ནི། སྟྩོན་པ་ཡང་དག་པས་གདུལ་བ་ལམ་ལ་རིམ་གིས་དཀྲི་

བའི་ཚུལ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བར་མཛད་པའི་དགྩོངས་པ་མ་ནྩོར་བ་

ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་བེ་སྨྲས་ཆགས་སྩོགས་འཁྩོར་བའི་ར་བར་འདྩོད་པ་ནི་ཆགས་སང་སྩོགས་

ཀིས་ལས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་དེ་ལས་འགྩོ་བ་རྣམས་འཁྩོར་བར་རང་དབང་མེད་

པར་འཁྩོར་བ་ལ་བསམ་པ་ཡིན་མྩོད། མདྩོ་སེམས་རང་རྒྱུད་པ་དག་གིས་གང་ཟག་
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རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བྩོ་འཁྩོར་བའི་ར་བར་ཅིའི་ཕྱིར་འཇྩོག །དེ་

ལྩོག་ན་འཁྩོར་བ་ལྡྩོག་པར་འདྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཛིན་པ་དེས་

གང་ཟག་གམ་ང་ནི་རང་གི་ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་པ་དང་རྒྱུན་གང་ལའང་ལྟྩོས་མེད་ཀི་

ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་ཚུར་ལིང་ངེར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ངང་གིས་

ཡྩོད་ན་དེས་རང་ཉིད་གཅེས་འཛིན་ཤུགས་ཅན་བསྐྱེད་ལ། རང་གཅེས་འཛིན་སྟྩོབས་

ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གིས། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། བདག་ཡྩོད་ན་ནི་གཞན་

དུ་ཤེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང་། །འདི་དག་དང་ནི་ཡྩོངས་འབེལ་

ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེས་ཆགས་

སང་སྟྩོབས་ལྡན་དྲངས་ནས་ལས་བཟང་ངན་གསྩོག་ཅིང་། དེ་ལས་འཁྩོར་བར་འཕྱན་

པས་དེ་འདྲའི་གནད་ཀིས་བཞེད་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

༼དྲང་ངེས་ཀི་གསུང་རབ་ཀུན་དགྩོངས་དྩོན་གཅིག་ལ་གཞྩོལ་བའི་ཚུལ་

མཚོན་ཙམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དྲང་ངེས་ཀི་གསུང་རབ་ཀུན་དགྩོངས་དྩོན་གཅིག་ལ་གཞྩོལ་བའི་ཚུལ་

མཚོན་ཙམ་བཤད་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཐེག་དམན་གི་མདྩོ་སེར་གསུངས་པ་ལྟར་གི་སངས་

རྒྱས་ཀི་རིགས་སྩོགས་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཁས་མི་ལེན་

ཀང་། དེ་དག་གི་ལུགས་ལའང་ལས་དང་པྩོ་པའི་སྐབས་སུ་སྩོང་དཀའ་ལ། ཉེས་སྐྱྩོན་

ཆེས་ཆེ་བ་ནི་འདྩོད་ཆགས་ཡིན་པས། ལས་དང་པྩོ་བ་དག་གིས་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོ་

ཐམས་ཅད་ནས་སྐྱྩོན་དུ་བལྟས་ཏེ་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་ཀི་འཕགས་པའི་རིགས་ལ་

གནས་ནས། འདུལ་བའི་སེ་སྣྩོད་ནས་གསུངས་པའི་བསླབ་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པ་དག་པའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་ཏེ། རིམ་གིས་རྒྱུད་ཇེ་དག་ཏུ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་དེ། ཐེག་

དམན་གི་མདྩོ་སེ་དེ་དག་དང་། གསུང་པ་པྩོ་གཉིས་ཀའི་དགྩོངས་དྩོན་ཡིན་པར་ཞལ་

གིས་བཞེས་པ་ཡིན་ལ། 

ཡང་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༢༦༠གདུལ་བ་ཐེག་དམན་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་སྩོག་

གཅྩོད་ལ་ནམ་ཡང་གནང་བ་མེད་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་

སྩོག་གཅྩོད་ལ་གནང་བ་ཡྩོད་པ་གསུང་པ་པྩོའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པས་མི་འགལ་

ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་དྩོན་ལ་ཞེན་པ་སྩོང་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་དག་གི་

དབང་དུ་བས་ནས་འདུལ་བའི་སེ་སྣྩོད་སྩོགས་ཐེག་པ་ཐུན་མྩོང་བའི་མདྩོ་སེ་དག་ཏུ་

རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་ཕྲ་མྩོའང་སྩོག་ལ་བབ་ཀང་མ་གནང་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

བཀག་ནས། ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྩོ་གསུམ་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཞེ་ཐག་པ་ནས་གཞན་

དྩོན་འབའ་ཞིག་ལ་གཞྩོལ་བའི་བང་སེམས་ཆེན་པྩོ་དག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ཐེག་

ཆེན་གི་སེ་སྣྩོད་རྣམས་སུ་ལུས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་བདུན་ལ་གནང་བའི་སྐབས་ཡྩོད་

པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའང་། སྟྩོན་པ་མཆྩོག་གིས་གདུལ་བ་སྩོ་སྩོས་རང་རང་གི་རྒྱུད་

ཚོད་དང་མཐུན་པར་ལག་ལེན་ཇི་ལྟར་བས་ན་དྩོན་དུ་འགྱུར་བའི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་

ཚུལ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཏེ་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། གདུལ་

བ་དག་གིས་ཀང་ལམ་ལ་བྩོ་དངྩོས་སུ་སྦྱྩོང་སྐབས་ལྟ་བ་མཐྩོན་པྩོ་སྩོགས་ལ་མཐྩོར་

སྙེག་མི་བེད་པར། རང་གི་རྒྱུད་ཚོད་དང་མཚམས་པའི་ཉམས་ལེན་གིས་རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་ལ་རིམ་གིས་བསླབ་ན། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དྩོན་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་པས། བྩོའི་མཐུ་ཆེ་ཆུང་གིས་ལག་ལེན་ཡང་དེ་དང་མཚམས་པར་བ་འྩོས་པ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞི་གཅིག་ཉིད་གསུང་རབ་སྩོ་སྩོ་ནས་གནང་བཀག་མི་

མཐུན་པར་གསུངས་པ་སྩོགས་སྒ་ཟིན་འགལ་ནའང་། གསུང་བ་པྩོའི་དགྩོངས་དྩོན་ལ་

འགལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད་བསྟན་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་ལ་གྩོ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་

གིས་བལྟས་ན། སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་མཁེན་བརེའི་རང་གཟུགས་ཉིད་དུ་མཐྩོང་ནས་

ཆེས་གུས་པ་སྐྱེ་བའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་རང་དྩོན་ལ་ཞེན་པ་འགྩོག་མི་ནུས་པའི་ཉན་རང་སྩོགས་ཀི་དབང་དུ་བས་

ན་སྩོག་གཅྩོད་པ་ལྟ་བུར་གནང་བ་གཏན་ནས་མེད་ལ། གཞན་དྩོན་འབའ་ཞིག་ལ་

གཞྩོལ་བའི་བང་སེམས་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ལ་དེ་དག་གནང་བ་ཡྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། སྤྩོད་འཇུག་ལས། ཆུང་ངུའི་ཕྱིར་དུ་ཆེ་མི་གཏྩོང་། །གཙོ་ཆེར་གཞན་གི་

དྩོན་བསམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་དེ་དག་ལ་

གནང་བ་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ནི། བསམ་པ་དང་། ལག་ལེན་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་

གིས་ཀང་ཡིན་ལ། དྩོན་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་ལ་རང་དང་གཞན་ལ་གནྩོད་པར་

འགྱུར་བའི་དགག་བ་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་གིས་ཀང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། 

རང་ཉིད་ཇི་ལྟར་གལ་པྩོ་ཆེར་བཟུང་ནའང་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཞན་ཞེས་པ་

ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་མཐའ་ཡས་པ་ཡིན་པས་ན། རང་གི་དྩོན་དུ་གཞན་གི་

སྩོག་ལ་འཚེ་བ་ལྟ་བུ་ནམ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ནི་རང་ཉིད་ལའང་ཕུགས་སུ་གནྩོད་

པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། གནས་སྐབས་སུ་ཕན་པ་ལྟར་སྣང་ཙམ་ཞིག་ཡྩོད་པའི་

དབང་དུ་བས་ནའང་གཞན་དག་ལ་གནྩོད་པའི་ཕྱིར་ན། ཕན་པའི་ཡུལ་རང་ཉིད་ནི་

གཅིག་ཙམ་དང་། གནྩོད་པའི་ཡུལ་གཞན་ནི་མཐའ་ཡས་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་པས། ཕན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གནྩོད་ཀི་ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ཆེས་ཆེ་བ་དེའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལས་

ཀང་ལྷག་པར་སྙིང་དུ་སྡུག་པར་ལྟ་བའི་བརེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་ཀིས་སེམས་

ཅན་སུ་ལའང་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་ལས་ཤེས་བཞིན་དུ་གནྩོད་པའི་བ་བ་བསྒྲུབ་པ་

གཏན་མི་སིད་པས། གནས་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་སེམས་ཅན་གཞན་ཞིག་གི་སྩོག་

བཅད་དགྩོས་བྱུང་ནའང་ཕུགས་སུ་ནི་གསད་བ་དེ་ལ་ཕན་པ་ཁྩོ་ན་ལས་གནྩོད་པར་

འགྱུར་བའི་དགག་བ་འཇུག་པའི་སྐབས་ནམ་ཡང་མེད་ལ། སྟྩོན་པས་གལ་ཏེ་རང་དྩོན་

ལ་ཞེན་པ་ཅན་གི་སྐྱེ་བྩོ་དག་ལ་གཞན་གི་སྩོག་ལ་འཚེ་བའི་སྐབས་ཕྱེས་ན། དེ་ལྟ་

བུའི་སྐྱེ་བྩོ་དག་གིས་གཞན་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནྩོད་ཀང་རང་ལ་ཕན་པར་མཐྩོང་ན། 

གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་ཅི་དགར་གསྩོད་པའི་སྦྱྩོར་བ་བརམས་ཏེ་རང་གཞན་མང་

པྩོ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཕུང་ལ་སྦྱྩོར་བ་སྩོགས་ཀི་དགག་བ་ཡྩོད་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་ལུས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་བདུན་གནང་ཡུལ་ཡང་བང་སེམས་ཐམས་

ཅད་མིན་པར་མངྩོན་ཏེ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། ༡༦༧དྲྩོད་མ་ཐྩོབ་པའི་

སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་དམིགས་པར་བེད་མྩོད་ཀི། གཞན་དྩོན་ལ་དམིགས་

པ་སབ་པས་བདག་གཞན་བརེ་མི་ནུས་པས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཞེས་སྨྲྩོས་སྩོ། །ཞེས་

ཚོགས་ལམ་གི་སྐབས་སུ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བདག་གཞན་བརེ་མི་ནུས་པ་ལྟ་བུར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

མདྩོར་ན་ཐེག་པ་ཐུན་མྩོང་བའི་སེ་སྣྩོད་དག་ནི། འདི་དང་ཕྱི་མའི་སྣང་ཤས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བཟླྩོག་སྟེ་འཁྩོར་བ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་སྐྱེ་བ་དང་། གནས་པ། གྩོང་དུ་

འཕེལ་བའི་ཐབས་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་གསུངས་པས་འདྩོད་ཆགས་གཙོ་བྩོར་བཀག་

ལ། ཐེག་ཆེན་གི་མདྩོ་སེ་རྣམས་སུ་སྙིང་རེའི་ར་བ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལམ་

གི་སྩོག་ཏུ་མཛད་ནས་གསུངས་ཤིང་། ཁྩོང་ཁྩོས་ནི་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ར་བ་སྙིང་རེ ་ལ་ཆེར་གནྩོད་པའི ་ཕྱིར་གཏན་མ་གནང་

ཡང་། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ་ལས། ཉྩོན་མྩོངས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྩོང་བ་

ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་མཐྩོན་པྩོར་སྩོན་པའི་

བང་སེམས་རྣམས་ལ་འདྩོད་ཆགས་གནང་བའི་སྐབས་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གང་ཟག་ལ་སྩོག་གཅྩོད་

སྩོགས་ལ་གནང་བཀག་གི་ཁད་པར་མཛད་པས་མཚོན་འགྩོ་བའི་ཁམས་དང་མྩོས་

པའི་རིས་དང་མཚམས་པར་སྒས་ཟིན་མི་གཅིག་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་

ཀང་། གསུང་པ་པྩོ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནི། དཔེར་ན། སྤྩོད་འཇུག་ལས། 

ཐུགས་རེ་མངའ་བས་རིང་གཟིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་གནང་། །ཞེས་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གསུང་རབ་དག་ཏུ་མི་དགེ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་གནང་བཀག་གི་ཁད་

པར་མཛད་པ་ལྟ་བུ་ནི། སྟྩོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་དེས་ᩲᨓᨵ་་ཆེ་ཆུང་གི་གདུལ་བ་སྩོ་

སྩོའི་རྒྱུད་ཚོད་ཀི་དབང་གིས་དགག་དགྩོས་ཁེ་ཉེན་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་ལ་ཇི་

ལྟར་གནས་པ་དེ་ལྟར་དུ་གཟིགས་པའི་སྩོ་ནས་གཞན་གི་དྩོན་འབའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་

མཛད་པ་ཡིན་གི། དེ་འདྲའི་ཁད་པར་ཕྱེས་པ་རྣམས་སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་

འབེལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་དགྩོས་པ་དེ་ཙམ་མེད་པར་རང་འགར་འཕྲི་སྣྩོན་གནང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བའམ། ཕྱྩོགས་ཞེན་གིས་མང་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ནི་ནམ་ཡང་མིན་པར་

གསུངས་པ་བཞིན། སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་མདྩོ་སེ་གཞན་རྣམས་ཀང་དེ་

དང་རིགས་མཚུངས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཤེས་དགྩོས་སྩོ། །

དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་རྟྩོགས་ཀི་བསྟན་པ་མཐའ་དག་གདུལ་བ་སྩོ་སྩོ་ལ་

ལྟྩོས་ན། རང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བྩོ་དང་། ཉེ་ལམ་

འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲུབ་པས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གདུལ་བ་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་

དམན་མཆྩོག་གི་དབེ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། དཔེར་ན། ནད་པ་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་སན་

རྣམས་ལ་བཟང་ངན་གི་ཁད་པར་མེད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལང་ཀར་

གཤེགས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ནད་པ་ནད་པ་ལ། །སན་པས་སན་རྣམས་གཏྩོང་བ་

ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་གདུལ་བ་ལ། །ཇི་ཙམ་བཟྩོད་པའི་ཆྩོས་བསྟན་ཏྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེས་ན་སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བང་དུ་རུང་མི་རུང་དང་། ཀུན་རྩོབ་དང་

དྩོན་དམ་སྩོགས་བསྟན་པའི་བརྩོད་དྩོན་མི་གཅིག་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ᩲ᪱ས་

ᩖ᩶་ᨵᩏ་་ᨵསུངས་པའི་དངྩོས་ཀི་གདུལ་བ་དེ་དག་དང་། རྒྱུད་ཚོད་དེ་དང་མཉམ་

པ་ཐམས་ཅད་བ་མེད་བང་ཆུབ་ཆེན་པྩོ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ཁྩོ་ན་

ཡིན་པས། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྩོངས་དྩོན་གནད་གཅིག་ཏུ་འབབས་པ་ཁྩོ་ན་

ཡིན་ནྩོ། །

༼རང་ལུགས་ལ་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པའི་དྩོན་གང་ལ་འཇྩོག་པ།༽

གསུམ་པ་རང་ལུགས་ལ་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པའི་དྩོན་གང་ལ་འཇྩོག་པ་ནི། འྩོ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ན་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མ་དག་གིས་བཞེད་པ་ལྟར་འདྩོད་ཆགས་སྩོགས་འཁྩོར་བའི་ར་

བར་མི་འཐད་ན་འཁྩོར་རའི་དྩོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གིས་རང་

གི་ཞེན་ཡུལ་མངྩོན་སུམ་གིས་སུན་མ་ཕྱུང་གི་བར་དུ་རང་སྟྩོབས་ཀིས་འཁྩོར་བར་སྐྱེ་

བའི་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ཀུན་ནས་སླྩོང་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཐྩོག་མེད་ནས་

རང་གི་རིགས་འདྲ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་

འཁྩོར་བར་རང་དབང་མེད་པར་འཁྩོར་བར་བེད་པ་པྩོ་དེ། འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པའི་

དྩོན་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་ནི་བདེན་འཛིན་མ་རིག་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །

དེས་ན་བདེན་འཛིན་མ་རིག་པ་ནི ་འགྩོ་བ་རྣམས་འཁྩོར་བར་འཁམས་

ཤིང་། སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་ར་བ་མཐར་ཐུག་པའང་ཡིན་ལ། ཤེས་སྒིབ་ཀི་

བག་ཆགས་འཇྩོག་བེད་ཀང་དེ་ལས་ཕྲ་བ་གཞན་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༨༢གལ་ཏེ་ཡང་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་

པ་དང་། སྩོན་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་གསུམ་ཡྩོད་མྩོད་ཀི། དེ་ལྟར་

ནའང་བདག་མེད་པར་ལྟ་བ་ཁྩོ་ན་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་མ་ལུས་པ་བདག་མེད་པར་

རིགས་ཅིང་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་མ་ལུས་པ་ཟད་པ་ལ་འགར་ཡང་འགའ་

ཞིག་དྩོན་དུ་གཉེར་བའམ་མཚན་མར་དམིགས་པ་ག་ལ་ཡྩོད། དེའི་ཕྱིར་བདག་མེད་

པ་འདི་ནི་ཞི་བའི་སྩོ་གཉིས་པ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཞིག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ཉིད་

སྡུག་བསལ་ལས་གྩོལ་ཏེ་ཐར་པ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་དྩོན་དུ་ཉྩོན་སྒིབ་སྩོང་བར་འདྩོད་

པ་དང་། གཞན་སྡུག་བསལ་ལས་བསྒྩོལ་བར་བཞེད་ནས་རྩོགས་བང་ཐྩོབ་པའི་དྩོན་

དུ་གཙོ་བྩོར་ཤེས་སྒིབ་སྩོང་བར་འདྩོད་པ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་། སྒིབ་པ་གཉིས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པྩོ་དེ་དྲུངས་ནས་འབིན་བེད་ཀི་སྩོང་བའི་གཉེན་པྩོ་ནི། སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཐེག་གསུམ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་ཉྩོན་ཤེས་ཀི་སྒིབ་པ་སྩོང་བའི་

གཉེན་པྩོ་ནི། རྟེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཇི་བཞིན་ངེས་པའི་ཤེས་རབ་ཉིད་ལས་

གཞན་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་དེ་གང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན་དེའི་ངྩོར་སྟྩོང་པ་ཉིད་རྒྱུར་

ཤར་ཏེ་ཐ་སྙད་རྟེན་འབེལ་གི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་

ངེས་པ་རེད་ནས། ངེས་འབྱུང་དང་། སྙིང་རེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་

རྣམས་མྱུར་དུ་སྐྱེ་ཞིང་། སྐྱེས་ཟིན་གྩོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། ཕྱིན་དྲུག་དང་། བསྡུ་བཞིའི་

ཉམས་ལེན་དག་པ་སྩོགས་འབྱུང་ཚུལ་འྩོག་ནས་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་སྙིང་པྩོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་སྟྩོན་པས་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མི་འདྲ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་དངྩོས་སམ་རྒྱུད་པས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་གཞྩོལ་བའམ། ཡང་ན་དེར་འབབ་པ་

ཤ་སྟག་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་འཁྩོར་སྐྱྩོང་གིས་ཞུས་པའི་མདྩོ་ལས། སྟྩོང་པ་ཞི་བ་སྐྱེ་བ་མེད་

པའི་ཚུལ། །མི་ཤེས་པས་ནི་འགྩོ་བ་འཁམས་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཐུགས་རེ་མངའ་བས་

ཐབས་ཚུལ་དང་། །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཛུད་པར་མཛད། །ཅེས་དང་། 

སྩོམ་རིམ་བར་པ་ལས། ༢༢༧ བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནི། མངྩོན་

སུམ་མམ་བརྒྱུད་པས་དེ་ཁྩོ་ན་མངྩོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་བེད་པ་དང་། དེ་ཁྩོ་ན་ལ་

གཞྩོལ་བ་ཉིད་དྩོ། །དེ་ཁྩོ་ན་ཤེས་ན། སྣང་བ་བྱུང་བས་མུན་པ་བསལ་བ་བཞིན་དུ་ལྟ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བའི་དྲྭ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དང་། སྤྩོད་འཇུག་ལས། ཡན་

ལག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཐུབ་པའི་ཤེས་རབ་དྩོན་དུ་གསུངས་། །ཞེས་དང་། རྣམ་

འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བས་གྩོལ་འགྱུར་གི། །བསྩོམ་པ་ལྷག་མ་དེ་

དྩོན་ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྟྩོན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ནི་གདུལ་བ་རྣམས་

བསྟན་པའི་སྙིང་པྩོ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ལམ་དུ་དངྩོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་དཀྲི་བའི་

ཐབས་ཉག་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པའི་བདག་པྩོ་དང་། ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀིས་མགིན་

དབངས་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་གསུངས་ཤིང་། དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་ཀང་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །

ཆྩོས་རྣམས་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་འཇྩོག་ཚུལ། 

བཞི་པ་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཀི་དགག་བ་དེ་ཇི་ལྟར་ངྩོས་གཟུང་བའི་

ཚུལ་ལ་གསུམ། ཆྩོས་རྣམས་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་འཇྩོག་ཚུལ། རྟྩོག་པས་བཞག་པ་

ཙམ་ལ་བ་བེད་འཐད་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ་དང་། འཇྩོག་ཚུལ་དེ་ལས་བཟླྩོག་སྟེ་

འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་དུ་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འྩོ་ན་དགག་བ་དེ་ཇི་ལྟར་ངྩོས་

གཟུང་དགྩོས་སྙམ་ན་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཆྩོས་

རྣམས་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་འཇྩོག་ཚུལ་ཤེས་ན་དེ་ལས་བཟླྩོག་སྟེ་འཛིན་པའི་བདེན་

འཛིན་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། དང་པྩོར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་གྩོ་བ་ཆགས་དགྩོས་པ་གནད་ཀི་དྩོན་ནྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དྩོན་ཐྩོག་མར་ཆྩོས་རྣམས་རྟྩོག་པའི་དབང་

གིས་བཞག་ཙམ་དང་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་དུ་ཚད་མས་ངེས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ན་དེའི་རེས་བདེན་འཛིན་དང་བདེན་གྲུབ་ངྩོས་འཛིན་སླ་ཞེས་པའི་དྩོན་མིན་ཏེ། རྟྩོག་

པས་བཞག་ཙམ་རྟྩོགས་པ་ལ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ཁེགས་དགྩོས་ཤིང་དེ་ལའང་

དགག་བ་ངྩོས་ཟིན་པ་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་ར་ཤེའ་ིཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༨ ཐ་སྙད་ཀ་ིདབང་གིས་ཡྩོད་པར་བཞག་ལུགས་ནི། 

ངས་ལས་བསགས་སྩོ། །འབས་བུ་མྩོང་ངྩོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པ་འདི་ལ་ཐ་སྙད་

བཏགས་པའ་ིགཞ་ིད་ེཇ་ིའདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡྩོད་པར་བཙལ་བ་ན། མིག་རྣ་ལ་སྩོགས་པ་ར་ེར་ེབ་

དང་། ཚོགས་པ་ཡང་ང་མིན་ལ་ད་ེདག་ལས་དྩོན་གཞན་ན་ཡང་ང་མེད་པ་ན་ིགང་ཟག་རང་

གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་ངས་མཐྩོང་བ་སྩོགས་མེད་ན་ཐ་

སྙད་པའ་ིཚད་མས་གནྩོད་པས་ཡྩོད་པར་ན་ིགྲུབ་ལ། དྩོན་རང་ག་ིངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་

མ་སྩོང་བ་ན་ཐ་སྙད་ཀ་ིདབང་གིས་ཡྩོད་པར་འགྲུབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་དང་

གང་ཟག་དག་གིས་ཕན་གནྩོད་དངྩོས་སུ་འདྲེན་པ་དང་། བདེ་སྡུག་ཉམས་སུ་མྩོང་བར་

མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པས་དེ་དག་ཡྩོད་པར་མྩོང་བས་གྲུབ་ལ། ཡྩོད་ཚུལ་ཡང་དྩོན་

གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་དང་། མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་ཕར་བཏགས་པའི་དབང་གིས་ཡྩོད་པ་སྟེ་

དེ་གཉིས་ལས་གཞན་མེད་པས། དང་པྩོ་མི་འཐད་པས་ན་ཡྩོད་ཚུལ་ཕྱི་མ་ལས་འྩོས་མེད་

སྙམ་པའ་ིགྩོ་བ་ལེགས་པར་རེད་ན། ཡྩོད་ཚུལ་ད་ེལས་བཟླྩོག་སྟ་ེའཛིན་པ་བདེན་འཛིན་དུ་

ཤེས་ནུས་ཞེས་པའ་ིདྩོན་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་ཅུང་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཅེས་པ་ནི། གཏན་ནས་མེད་པའི་དྩོན་

མིན་པར། རྟེན་འབྱུང་དང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འབབ་པ་ཞིག་དགྩོས་པས་ན་རི་བྩོང་གི་རྭ་

རང་བཞིན་གིས་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ནི། ཆྩོས་ཅན་དེ་ཉིད་གཏན་ནས་མེད་པའི་དྩོན་དུ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  50  

སྩོང་བས། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སྩོགས་

ཀིས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན། སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་བྩོ་དང་། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་

དག་གིས་ཕན་གནྩོད་དངྩོས་སུ་འདྲེན་པ་སྩོགས་ཀིས་ཡྩོད་པར་མྩོང་བས་གྲུབ་པའི་

ཆྩོས་ཅན་རྟེན་འབེལ་གི་དྩོན་དེ་འགྩོག་པ་མིན་ཞིང་། གང་ཟག་དང་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་

རྟེན་འབེལ་གི་དྩོན་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་ཀང་། དེ་དག་ཡྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། ར་

ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༧༩ བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྟེང་

ནས་འཇྩོག་པ་གྩོམས་ཆེས་པས་དེ་བཀག་པ་ན་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་

པ་ཙམ་ལ་དེ་དག་འཇྩོག་པ་བྩོ་ལ་མི་བདེ་ཡང་། འཇྩོག་ཚུལ་གཉིས་ལས་ནི་མེད་ལ། 

ས་མ་ལ་མི་འཐད་ན་ཕྱི་མ་ལ་འཇྩོག་པ་འྩོས་མེད་དྩོ་སྙམ་དུ་བྩོ་དེ་ཡི་ཕྱྩོགས་སུ་དྲང་

དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྩོན་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་དང་མིང་གིས་

བཏགས་ཙམ་གིས་ཡྩོད་ཚུལ་གཉིས་ལས་འྩོས་མེད་པས། ཡྩོད་ཚུལ་ཕྱི་མ་འདི་ཁྩོ་

ནའྩོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་རང་སྟྩོབས་ཀི་འདྲེན་ནུས་སུ་གྱུར་ཅིང་། ཡྩོད་ཚུལ་དང་པྩོ་ལྟར་

ནམ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ངེས་པའི་བྩོ་ལ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པར་ངེས་པའི་བྩོ་ཞེས་བ་ལ། 

དྩོན་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་རྩོགས་པར་འགྩོག་ནུས་པའི་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་

རིགས་པ་ཡང་དག་ཅིག་ཡིན་ཕྱིན་དེ་ལྟར་དུ་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ཡྩོད་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་རྣམ་

དག་སྐྱེད་བེད་ཅིག་དགྩོས་སྩོ། །

དེས་ན་ཆྩོས་རྣམས་ཡྩོད་པ་གཞིར་བས་ནས་ཡྩོད་ཚུལ་གཉིས་གང་ཡིན་དཔྩོད་

པ་ན། དང་པྩོ་ལྟར་གལ་ཏེ་གྲུབ་ཡྩོད་ན། ར་ཤེ་ལས། ཕུང་མིན་ཕུང་པྩོ་ལས་གཞན་

མིན། །དེ་ལ་ཕུང་མེད་དེ་དེར་མེད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུང་ལྡན་མིན། །དེ་བཞིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གཤེགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། སྐྱེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་

མ་ཡིན། །མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་

ལས་གཞན་ན་སྐྱེས་བུ་གང་། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། གཟུགས་བདག་མ་ཡིན་

བདག་ནི་གཟུགས་ལྡན་མིན། །གཟུགས་ལ་བདག་མེད་བདག་ལ་གཟུགས་ཡྩོད་

མིན། །ཞེས་དང་། སྤྩོད་འཇུག་ལས། སྩོ་དང་སྐྲ་སེན་བདག་མ་ཡིན། །བདག་ནི་རུས་

པ་ཁག་མ་ཡིན། །སྣབས་མིན་བད་ཀན་མ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། 

གང་ཟག་ལྟ་བུ་ལ་འདིས་ལས་འདི་བས་སྩོ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ལ། 

ཕུང་པྩོ་རེ་རེ་བ་དང་ཚོགས་པ་དང་རྒྱུན་གང་ཟག་ཡིན་ནམ། འྩོན་ཏེ་དེ་དག་ལས་དྩོན་

གཞན་ཞིག་གང་ཟག་ཡིན་སྩོགས་གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་ལ་

དཔད་པ་ན་གདགས་གཞིའི་ངྩོས་ནས་རེད་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་ཀང་། གང་ཟག་དེ་དྩོན་གི་

ངྩོས་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་རེད་པས་ན། དྩོན་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོའི་ངྩོས་ནས་གང་

ཟག་གཏན་ནས་མེད་པར་ཐག་ཆྩོད་པ་ན་བ་བ་བེད་པ་པྩོ་དང་བདེ་སྡུག་མྩོང་པ་པྩོའི་

གང་ཟག་ཡྩོད་པ་ནི་མྩོང་བས་སར་ནས་གྲུབ་པས། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། སྐྱེས་བུ་

ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་ཁམས་དྲུག་འདུས་པ་ལས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་

གསུངས་པ་དང་། འཇུག་པ་ལས། འདི་ནི་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརྟེན་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་དང་། དེ་ནི་དེ་ཉིད་དུའམ་འཇིག་རྟེན་དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གིས་འགྲུབ་

འགྱུར་མིན་མྩོད་ཀི། །རྣམ་དཔད་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལས་ནི། །རང་གི་ཡན་

ལག་བརྟེན་ནས་འདྩོགས་པ་ཡིན། །ཞེས་ཤིང་རྟ་རྣམ་པ་བདུན་དུ་དཔད་ཅིང་བཙལ་

ན་མི་རེད་ཀང་། མ་དཔད་པར་འཇིག་རྟེན་གི་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་རང་གི་ཡན་ལག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་བཞིན། གང་ཟག་ཀང་

གདགས་གཞི་ཕུང་སྩོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་

ལས་ཡྩོད་པའྩོ་སྙམ་པའི་གྩོ་བ་རྣམ་དག་རེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་འདྲའི་གྩོ་བ་རེད་ན་

ཡྩོད་ཚུལ་དེ་ལས་བཟླྩོག་སྟེ་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཙམ་གིས་ཡྩོད་པ་མིན་པར་དྩོན་རང་ངྩོས་

ནས་ཡྩོད་པ་དེ་ནི་བཏགས་པ་མཐའ་བཟུང་གི་བདེན་ཚད་དང་། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་དེ་

བདེན་འཛིན་དུ་ཤེས་ནུས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །

དེ་ལ་དང་པྩོར་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་འཇྩོག་ཚུལ་ཤེས་

དགྩོས་པར་གསུངས་ན། ཆྩོས་རྣམས་རྟྩོག་པའམ་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་འཇྩོག་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དཔེར་ན། ཡུལ་མི་གསལ་བ་ནམ་ཟ་ཟིའི་དུས་ན་ཁ་བྩོའི་མདྩོག་

དང་། དབིབས་སྦྲུལ་འཁིལ་བ་ལྟར་གནས་པའི་ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་ལྩོ་སྙམ་པ་འབྱུང་བའི་

ཚེ་ན། ཐག་ཁ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟྩོག་པས་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ཐག་པའི་ཆ་

ཤས་དང་ཚོགས་པ་སྩོགས་སྦྲུལ་གི་མཚན་གཞིར་གཟུང་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། 

ཐག་པའི་སྟེང་གི་སྦྲུལ་ནི་རྟྩོག་པས་ཕར་སྒྩོ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གཞི་ཐག་པའི་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཞི་གང་ཟག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་རང་གི་མགྩོ་བྩོ་ན་བ་ཚེ། ད་ནི་ང་

ནའྩོ་སྙམ་པ་དང་། རང་གི་གཟུགས་ཡིད་དུ་འྩོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ནི་མཛེས་སྩོ་སྙམ་

པ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ན་གཙོ་བྩོར་རང་གི་མགྩོ་བྩོ་དང་གཟུགས་བཅས་གདགས་

གཞིར་བས་ནས་རྟྩོག་པས་ངའྩོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པ་ཙམ་དེ། ངའམ་གང་ཟག་རང་ཉིད་རང་

གི་གདགས་གཞི་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་རྟྩོག་པས་ཕར་བཏགས་པའི་ཚུལ་ཡིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལ། རང་ལས་གཞན་པའི་གང་ཟག་འདྩོགས་ཚུལ་ཀང་དེས་ཤེས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པྩོ་བདག་ན་དེ་ཕྱིར་དེ། །མང་བས་

བདག་དེ་དག་ཀང་མང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕུང་པྩོ་རེ་རེ་བ་

དང་ཚོགས་པ་ས་ཕྱིའི་རྒྱུན་སྩོགས་གང་ཡང་ངའམ་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འཇྩོག་

ཏུ་མེད་ཅིང་། ཆ་དང་ཆ་ཅན་གི་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་དེའི་གཞིར་གཟུང་རྒྱུ་

ཡང་མེད་པས། ང་ནི་རྟྩོག་པས་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་ལས་རང་

ངྩོས་ནས་སམ་གདགས་གཞིའི་ངྩོས་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་འདི་སྟྩོན་པ་ལ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། སྐྱེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །མེ་

མིན་རླུང་མིན་ནམ་མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་

སྐྱེས་བུ་གང་། །སྐྱེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ས་མིན་

ནས་རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་བར་གིས་ཁམས་དྲུག་གི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་བ་

དང་། ཀུན་མིན་ཞེས་པས་ཁམས་དྲུག་གི་ཚོགས་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་ན་ཞེས་པའི་

རྐང་པ་ཐ་མས་ཁམས་དྲུག་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའང་གང་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་པ་བཀག་གྩོ །

དེ་ལྟར་བཀག་པ་ན་འྩོ་ན་གང་ཟག་མེད་དམ་སྙམ་ན་མིན་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ཁམས་དྲུག་

འདུས་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་པས་སྐྱེས་བུའམ་གང་ཟག་གདགས་གཞི་ཁམས་དྲུག་འདུས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པས་མེད་པ་ག་ལ་ཡིན་ཞེས་བསྟན་ཏྩོ། །

སྐབས་འདིའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ། ཆྩོས་རྣམས་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཁུངས་

སུ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། རྟྩོག་པ་མེད་པ་འདྩོད་ཆགས་ལ། །སྩོགས་ལ་ཡྩོད་ཉིད་ཡྩོད་

མིན་ན། །ཡང་དག་དྩོན་དང་རྟྩོག་པ་ཞེས། །བྩོ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་འཛིན། །ཞེས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དང་། དེའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༣༦ དེའི་ཕྱིར་གང་དག་རྟྩོག་པ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ནས་ཡྩོད་པ་ཉིད་

དང་། རྟྩོག་པ་མེད་པར་ཡྩོད་པ་ཉིད་མེད་པ་དེ་དག་ནི་གྩོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་

བསྩོགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་སྦྲུལ་ལྟར་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པར་ངེས་སྩོ། །ཞེས་

དྲངས་པ་འདི་དེའི་ཁུངས་སུ་འགྩོ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཅེ་ན། ལུང་དེས་ཆགས་སྩོགས་

མ་རིག་པའི་རྐེན་ཅན་དུ་བསྟན་ལ་མ་རིག་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པ་

ཉིད་ཀིས་རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

གང་ཟག་རྟྩོག་པས་བཞག་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ནི། མདྩོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

རྒྱལ་པྩོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཁྩོད་ཀིས་བདག་གི་འདུ་ཤེས་ནི། །ཤེས་པ་དེ་བཞིན་ཀུན་ལ་

སྦྱར་བར་བ། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། བདག་ཇི་འདྲ་བར་དེ་འདྲར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅི་འདྲ་དེ་འདྲར་ཆྩོས་ཀུན་

ཤེས། །ཞེས་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་ཆྩོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལའང་སྦྱར་དགྩོས་པར་གསུངས་

པས། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟྩོག་པས་བཞག་པ་ཙམ་དང་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་

མེད་ནའང་དེ་ཙམ་ལ་བ་བེད་ཀུན་འཐད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་ཀི་འཇྩོག་མཚམས་ངྩོས་གཟུང་བ། 

གཉིས་པ་རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་བ་བེད་འཐད་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བསྟན་པ་

ལ་གཉིས། ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་ཀི་འཇྩོག་མཚམས་ངྩོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་ཉིད་འཕགས་

པ་ཡབ་སས་ཀི་དགྩོངས་པར་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་དང་ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་དང་། ཐག་ཁའི་

སྦྲུལ་ལྟ་བུ་ལ་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྟྩོག་པས་ཕར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བཞག་པ་ཙམ་ནི་ཕྱི་མ་ལའང་ཡྩོད་ལ། བཏགས་དྩོན་བཙལ་ན་ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་ཅུང་

ཟད་ཀང་ས་མའང་མི་རེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེས་ན་རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དེ་ལ་བ་

བེད་ཇི་ལྟར་འཐད་དེ། ཐག་ཁའི་སྦྲུལ་གིས་དུག་གཏྩོང་བ་སྩོགས་སྦྲུལ་གི་བ་བ་ཅི་ཡང་

མི་བེད་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་ཕར་བཞག་ལུགས་

དང་། ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་འདྲ་

ནའང་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་མེད་གཏན་མི་མཚུངས་སྩོ་ཞེས་ལན་འདེབས་སྩོ། །

འྩོ་ན་མི་མཚུངས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རེ་བ་མའི་རེས་འབང་གི་མཁས་གྲུབ་

ཆེན་པྩོ་ཁ་ཅིག །ཐག་པའི་ཚོགས་པ་དང་ཆ་ཤས་གང་ཡང་སྦྲུལ་གི་གདགས་གཞིར་

མི་རུང་ལ། སྦྲུལ་གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལྟ་བུ་ནི་སྦྲུལ་གི་གདགས་གཞིར་རུང་བས། རྟྩོག་པའི་

དབང་གིས་ཕར་བཞག་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་མེད་ནའང་གང་ལ་བཏགས་པའི་གཞི་དེ་

ཉིད་སྩོ་སྩོའི་གདགས་གཞིར་རུང་མིན་གི་ཁད་པར་ལས་སྦྲུལ་དང་ཐག་པའི་སྦྲུལ་

གཉིས་ཡྩོད་མེད་མི་འདྲ་ཟེར་བ་ཡྩོད་ཀང་། ལུགས་འདིར་ཆྩོས་རྣམས་གདགས་

གཞིའི་ངྩོས་ནས་གཏན་མེད་པས། གསུངས་ཚུལ་དེ་ནི་རང་མཚན་ཞལ་གིས་བཞེས་

པའི་ཕྱྩོགས་སུ་སྩོན་པར་སྣང་བས། མིང་རྐང་བཏགས་ཡྩོད་ཙམ་ལ་བ་བེད་འཇྩོག་མི་

ནུས་པ་དག་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཐབས་མཁས་ཀི་གསུང་མིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

དེས་ན་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༡༦ ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་

དང་། ཇི་ལྟར་གགས་པའི་དྩོན་དེ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནྩོད་པ་མེད་པ་

དང༌། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལའམ་རང་བཞིན་ཡྩོད་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྩོད་པའི་རིགས་པས་

གནྩོད་པ་མི་འབབ་པ་ཞིག་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ལ། དེ་དག་ལས་བཟླྩོག་པ་ནི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མེད་པར་འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་ན་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་ལ། དེ་གསུམ་

དང་མི་ལྡན་པ་དག་ནི་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ༡༩༧ དེ་ལྟར་བདག་དང་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ཐ་

སྙད་ཀི་དྩོན་བཙལ་བ་ན་གཅིག་དང་ཐ་དད་སྩོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་རེད་ལ། འྩོན་ཀང་

མཆྩོད་སྦྱིན་ནྩོ། །མིག་གྩོ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཀང་ངེས་པར་བ་དགྩོས་པས། ཐ་

སྙད་ཀི་དབང་གིས་མ་བཞག་པའི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པ་དང་། ཞེས་གཟུགས་ཚོར་སྩོགས་དང་

རི་བྩོང་གི་རྭ་སྩོགས་ལ་ཐ་སྙད་ངེས་པར་བ་དགྩོས་མིན་གི་ཁད་པར་ཡྩོད་པར་

གསུངས་ཤིང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༢༨༢ དེས་ན་མྱུ་གུ་སྐྱེའྩོ་ཞེས་པ་དང་ངས་མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུའི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་དང་། མྱུ་གུ་ས་བྩོན་རས་གཞན་ལས་སྐྱེའྩོ་ཞེས་པ་

དང་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་གིས་མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་གང་ལ་ཐ་སྙད་བས་

པའི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་བཙལ་བ་ན་མི་རེད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། ཇི་ལྟར་བཏགས་

པ་བཞིན་གི་དྩོན་ཡྩོད་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནྩོད་མི་གནྩོད་ཤིན་ཏུ་ཁད་ཆེ་བས་

ས་མ་གཉིས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་ལ་ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མེད་དྩོ། །ཞེས་དང། 

ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༩ དེ་ཡང་མཆྩོད་སྦྱིན་གིས་གཟུགས་མཐྩོང་ཞེས་པ་

དང་། མཆྩོད་སྦྱིན་རས་ཡྩོད་ཀིས་མཐྩོང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་

སའི་དྩོན་དེ་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་བཙལ་བས་ཅུང་ཟད་ཀང་། མི་རེད་པ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་

མེད་ཀང་། ས་མས་མཐྩོང་བ་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ལ། ཕྱི་མས་མཐྩོང་

བ་ཚད་མས་དགག་ནུས་པས་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པའི་ཕྱིར། ཐ་སྙད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།

  57  

དུ་ཡྩོད་མེད་གཏན་མི་མཚུངས་སྩོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་

རབ་གསལ་ལས། ༡༡༠ དེ་གཉིས་ནི་ཐ་སྙད་ངེས་པར་བ་དགྩོས་མི་དགྩོས་དང་། ཐ་

སྙད་བེད་པ་ལ་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མེད་སྩོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་མཚུངས་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། སྟྩོང་ཐུན་ཆེན་མྩོ་ལས། ༡༥༨ དེ་ལྟར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟྩོག་པས་

བཏགས་ཚུལ་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་དང་མཚུངས་ཀང་། བཏགས་པ་ལྟར་ཐ་

སྙད་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་གཏན་མི་མཚུངས་ཏེ། རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་

ལ། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གནྩོད་མི་གནྩོད་ཀི་ཁད་པར་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་རེ་

ཡབ་སས་ཀིས་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་འབེད་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་སྙད་

བཏགས་པའི་དྩོན་དེ་ཡྩོད་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མེད་ཁྩོ་ནས་ཕྱེ་བ་

ལས། གདགས་གཞིའི་ངྩོས་ནས་དང་། ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་ཁད་པར་འབེད་ཚུལ་

གསུངས་པ་གཏན་མེད་ཅིང་། དྩོན་དངྩོས་སུའང་ཆྩོས་རྣམས་གདགས་གཞིའི་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་འདྲའི་ཁད་པར་ནི་བཏགས་དྩོན་ལ་

ཚད་མ་གཞན་གིས་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མེད་འབའ་ཞིག་གིས་འབེད་དགྩོས་ཀི། ཡུལ་གི་

ངྩོས་ནས་གཏན་འབེད་མི་ནུས་པར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པའམ་ཐ་སྙད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ཁད་ཆྩོས་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་

ཚང་དགྩོས་སྙམ་ན། ལམ་རིམ་ལས་གསུངས་པའི་ཁད་ཆྩོས་གསུམ་དང་ལྡན་ན། 

འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའི་ཁད་པར་གཉིས་དྩོན་གིས་ཚང་བས་ན་ཐ་

སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་དང་། གགས་པའི་དྩོན་དེ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་

དང་། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་མི་གནྩོད་པ་ཞིག་དགྩོས་པར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འདྩོད་ལ། 

དེའི་དང་པྩོ་ནི་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་གགས་པ། ཡང་སྐབས་

འགར་འཇིག་རྟེན་གི་ཤེས་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་པ་དག་དྩོན་འདྲ་བས། དེ་ནི་གཞི་

དུས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་ཞིང་གགས་པ་ལྟར་འཇུག་གི །མིང་

གིས་བཏགས་པ་དེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར། དེའི་ཡིན་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔད་

ནས་མི་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་དག་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་ཤེས་པ་ནི་གྲུབ་མཐས་བྩོ་

བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་དང་སྐྱེ་འཕགས་སུའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་ཀང་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་དང་

འཇིག་རྟེན་གི་གགས་པ་ཞེས་བའྩོ། །

ཤེས་པ་དེ་ལ་གགས་ཞེས་པ་ནི། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༡༧ ཤེས་པ་དེ་ལ་

གགས་པ་ནི་སྣང་བའམ་མྩོང་བའི་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་རྣམས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་སྩོགས་སུ་

སྣང་བའམ་དེས་དེ་ལྟར་དུ་མྩོང་བའི་ཐ་སྙད་བར་རུང་ལ་འཇྩོག་པའི་ཕྱིར། རྟྩོག་པས་

བཞག་པ་ཞེས་པ་དང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འབབ་ལ། བཞག་པའི་དྩོན་དེ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་

མས་གནྩོད་པ་རི་བྩོང་རྭ་ལྟ་བུ་དང་། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་མི་གནྩོད་ཀང་དྩོན་དམ་

དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་གནྩོད་པ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ལྟ་བུ་ནི་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པར་

འཇྩོག་པས་མདྩོར་ན། ཐ་སྙད་ཀི་དབང་ངམ་རྟྩོག་པས་བཞག་པ་གང་ཞིག་ལ་ཚད་མ་

གཉིས་པྩོ་གང་གིས་ཀང་མི་གནྩོད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དྩོ། །

རྟྩོག་པས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ཕྱེ་ནས་སྣང་ཕྱྩོགས་

དང་སྟྩོང་ཕྱྩོགས་ཕན་ཚུན་འགལ་མེད་དུ་འཇྩོག་ས་མ་བྱུང་ན། ལྟ་བ་ཟབ་ཟབ་མྩོར་འུར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཡང་མཐའ་གཉིས་གང་རུང་ལ་གནས་པ་ལས་མི་འདའ་བས། རེ་བཙུན་གིས་རེ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ལ་སྣང་སྟྩོང་གཉིས་ལ་ཉེ་རིང་གཏན་བ་མི་རུང་བར་གསུངས་ཤིང་། དེ་

ལྟ་བུའི་ཁད་པར་ནི་འཇྩོག་མཚམས་ཕྲ་མྩོའི་སྟེང་ནས་ཤེས་དགྩོས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་

དཀའ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པའང་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། 

༡༡༠ དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པའི་དཀའ་ས་ཡང་འདི་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་

ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༧༩ བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྟེང་ནས་

འཇྩོག་པ་གྩོམས་ཆེས་པས། དེ་བཀག་པ་ན་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་

ཙམ་ལ་དེ་དག་འཇྩོག་པ་བྩོ་ལ་མི་བདེ་ཡང་། འཇྩོག་ཚུལ་གཉིས་ལས་ནི་མེད་ལ་ས་མ་

ལ་མི་འཐད་ན་ཕྱི་མ་ལ་འཇྩོག་པ་འྩོས་མེད་དྩོ་སྙམ་དུ་བྩོ་དེ་ཡི་ཕྱྩོགས་སུ་དྲང་དགྩོས་

སྩོ། །ཞེས་ལས་དང་པྩོ་བ་ལྟ་བ་ལ་གྩོམས་པ་ཆུང་བ་དག་གིས་མ་མཐའ་ཨུ་ཚུགས་

ཀིས་ཀང་བྩོ་དེའི་ཕྱྩོགས་སུ་དྲྩོངས་ཤིག་ཅེས་རེ་བ་མས། ཐུགས་བརེ་བས་རང་གི་

རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་བསླབ་བའི་སྩོ་ནས་ཀང་གདམས་པར་མཛད་དྩོ། །

དེ་ཉིད་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགྩོངས་པར་བསྟན་པ། 

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགྩོངས་པར་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་

འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས་ཐ་སྙད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་གང་ཡིན་

ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པར། འཇྩོག་བེད་ཁད་པར་གསུམ་

ལྡན་དུ་གསུངས་པ་འདི་ནི། མདྩོ་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགྩོངས་པ་གུང་

བསྒིགས་ཏེ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བཏྩོན་པ་སྟེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། ཆྩོས་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ་བཏགས་པ་ཡིན་གི། དྩོན་དམ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པར་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། ༤༦ གལ་ཏེ་བདག་དང་གཞན་དང་

གཉི་ག་དང་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བེད་རྣམས་ཞེས་གསུངས། བཤད་པར་

བ་སྟེ། འདི་ནི་ཀུན་རྩོབ་པ་ཡིན་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

སྐྱེ་བ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་དང་། འགྩོག་རྒྱུ་དྩོན་དམ་དུ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༢༠༩ ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གི་རྣམ་པར་དཔྩོད་པ་དྩོན་རང་

བཞིན་འཚོལ་བ་ལྷུར་བེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་འདིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་འགྩོག་གི །མིག་ལ་སྩོགས་པ་བས་ཤིང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཉིད་ནི་མི་འགྩོག་པའྩོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ཡྩོད་པས་

གང་ཞིག་རྣམ་པར་སིན་པ་ཉིད་དུ་བསྙད་པས་མིག་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་ཉིད་

དྩོ། །ཞེས་དབུ་མའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་འགྩོག་རྒྱུའི་དགག་བ་ཡང་དབང་པྩོ་

སྩོགས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་ཙམ་ཡིན་གི། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་

སིན་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་མིག་གི་དབང་པྩོ་སྩོགས་མི་འགྩོག་ཅིང་། དེ་དག་འགྩོག་

བེད་གཞན་ཡང་མེད་པས། དབང་པྩོ་ལྔ་དང་དྩོན་ལྔ་སྩོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་

དྩོ། །ཞེས་མིག་གི་དབང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་ཀང་ཡྩོད་པར་

གསུངས་པ་དང་། 

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར། དེ་ཉིད་མ་སྐྱེས་འཇིག་རྟེན་སྐྱེས་རིགས་བ། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་ལན་གཅིག་མིན་པར་ཆྩོས་རྣམས་དྩོན་དམ་དུ་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་

པར་གསུངས་པ་སྩོགས་ཀིས་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀུན་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་མདྩོ་དང་
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འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་བཞེད་པར་གྲུབ་ལ། 

ཚིག་གསལ་ལས། ༢༨༠ འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཁྩོད་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་རྣམ་པར་གཞག་ན། འྩོ་ན་ནི་གང་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

རང་གིས་བས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་མྩོང་བར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚུལ་འདིས་བསལ་བར་འགྱུར་ལ། 

ལས་དང་འབས་བུ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ཕྱིར་ན། ཁྩོད་མེད་པ་པ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་

ཡིན་ནྩོ། །བརྩོད་པར་བ་སྟེ། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་མེད་པ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་ཡྩོད་པ་དང་

མེད་པ་གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་བཀག་ནས་གཉིས་མེད་པའི་ལམ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་

གྩོང་ཁེར་དུ་འགྩོ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་ལས་དང་བེད་པ་པྩོ་

དང་འབས་བུ་ལ་སྩོགས་པ་མེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འདི་དག་

རང་བཞིན་མེད་དྩོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཅི་སྟེ་རང་བཞིན་མེད་པ་རྣམས་

ལ་བ་བ་བེད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་སྩོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དྩོ་སྙམ་ན། དེ་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཁྩོ་ན་ལ་བ་བ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར་

དང་། རང་བཞིན་མེད་པ་རྣམས་ཁྩོ་ན་ལ་བ་བ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །འདི་ལྟར་བུམ་པ་

ལ་སྩོགས་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར་པ་དག་ཁྩོ་ན་འཇིག་རྟེན་ན་རང་གི་བ་བ་བེད་

པར་དམིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ལས་དང་འབས་བུ་སྩོགས་མེད་དྩོ་ཞེས་མི་སྨྲ་བར། 

དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་མེད་དྩོ་ཞེས་འཇྩོག་ལ། རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་རྟེན་

འབེལ་གི་བ་བེད་རྣམས་ཆེས་འཐད་ཀང་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ལ་བ་བེད་གང་

ཡང་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་དང་། 
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ཡང་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར། གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་

གཞན་སྐྱེ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པར་གསུངས་པས། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་

ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནྩོད་པ་གང་ཡིན་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པར་གྲུབ་པ་དང་། 

ཡང་འཇུག་པར། སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུ་སྩོགས་ལ་བརྟགས་པ་གང་། །དེ་དག་འཇིག་

རྟེན་ལས་ཀང་ཡྩོད་མིན་ཉིད། །ཅེས་སྩོགས་ཀིས་སིག་རྒྱུ་ཆུ་ཡིན་པ་སྩོགས་ཐ་སྙད་

དུ་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༣༦༦ དེ་ལ་ཕྱིན་

ཅི་ལྩོག་ནི་བདེ་བ་ལ་སྩོགས་པར་འཛིན་པ་སྟེ། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་བདག་ཉིད་དེར་

དངྩོས་པྩོ་དེ་རྣམ་པར་མི་གནས་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རྩོ། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པ་ནི་སྡུག་བསལ་

ལ་སྩོགས་པ་སྟེ། དངྩོས་པྩོ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་

ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་གཙང་བ་དང་། བདེ་བ་ཡིན་པ་སྩོགས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་

དུའང་མེད་པ་དང་། དེ་ཉིད་སྡུག་བསལ་བ་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པར་གསུངས་

པས། ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་གནྩོད་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་མི་

བཞེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འདི་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་དུ་དྩོན་དམ་དུ་ཡྩོད་པ་

རིགས་པའི་སྩོ་དུ་མས་བཀག་ཅིང་། འཁྩོར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀུན་རང་ལུགས་ལ་

འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་པར་མཛད་པ་དང་། སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་གཉིས་དྩོན་གཅིག་པའི་

ཚུལ་སྩོགས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་དག་གིས་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་

སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཕར་བཞག་པའི་དྩོན་གང་ཞིག་ལ། ཚད་མ་གཉིས་གང་གིས་ཀང་

གནྩོད་པ་མེད་པ་ཞིག་དགྩོས་པ་ལེགས་པར་ཐྩོན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །
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འཇྩོག་ཚུལ་འདི་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཅིང་། འྩོག་ཏུའང་འཆད་འགྱུར་ལྟར་དབུ་

མ་པའི་གྲུབ་མཐའི་འགངས་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། གཞི་ལ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་

ཀི་འཇྩོག་མཚམས་འདི་མ་བྱུང་ན། ལམ་དུས་སུ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་གི་ཉམས་

ལེན་འབྱུང་ས་མེད་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་སྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ཕྱིར། 

འབས་དུས་སུ་སྐུ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ནི་རུས་སྦལ་གི་སྤུའི་གྩོས་བཞིན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འཇྩོག་ཚུལ་དེ་ལས་བཟླྩོག་སྟེ་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་དུ་བསྟན་པ་དངྩོས། 

གསུམ་པ་འཇྩོག་ཚུལ་དེ་ལས་བཟླྩོག་སྟེ་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་དུ་བསྟན་པ་ལ་

གཉིས། དངྩོས་དང་། འཇིག་ལྟ་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་གཟུང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སར་བཤད་པའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་ངམ་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་

ཕར་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་ནི། བདེན་འཛིན་

དང་། དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དེ་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་བདེན་ཚད་དྩོ། །

དེ་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༨༡ ཞི་སྩོ་གཉིས་པ་མེད་པ་དང་། །ལྟ་བ་

ངན་རྣམས་འཇིག་བེད་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡུལ་གྱུར་ལ། །བདག་མེད་ཅེས་

ནི་བ་བར་བརྩོད། །དེ་ལ་བདག་ཅེས་བ་བ་ནི་གང་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་

རག་མ་ལས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའྩོ། །དེ་ནི་ཆྩོས་དང་

གང་ཟག་གིས་དབེ་བས་གཉིས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་པའྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་རྣམས་ཡྩོད་ཚུལ་འཇྩོག་བེད་ཀི་རྟྩོག་པའམ་ཐ་སྙད་

གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་སྟེ། དེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་
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ནས་ཡྩོད་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ལ་དགག་བའི་བདག་ཅེས་དང་། 

དེ་ཉིད་གཞི་གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་མེད་པ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། ཁད་

གཞི་ཕུང་སྩོགས་ཆྩོས་ཀི་སྟེང་དུ་མེད་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་གསལ་བར་

གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོ་རང་བཞིན་དེ་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་སྟེང་

དུ་འཛིན་པའི་བྩོ་དེ་རིམ་བཞིན་གང་ཟག་དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་གྲུབ་པར་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་འདིར་གསུངས་པའི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངྩོ་

བྩོ་རང་བཞིན་ཞེས་པའི་དྩོན་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ལ་བཤད་ན། ནམ་མཁའ་

སྩོགས་འདུས་མ་བས་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་དེར་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས། འད་ིདགག་བ་གང་བཀག་

པས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འགྩོ་བའ་ིདགག་བར་མ་ིརིགས་པར་ཐལ་བ་དང་། རང་

སེ་དངྩོས་སྨྲ་བ་དག་གིས་འདུས་བས་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་ཁེགས་ཟིན་པས། དེ་དག་གིས་

ཀང་དབུ་མའ་ིལྟ་བ་རེད་པར་འགྱུར་བས་ན། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༤༨ ད་ེལ་གཞན་

ལ་རག་མ་ལས་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ལ་མ་ཡིན་གི། ཡུལ་ཅན་ཐ་སྙད་

པའི་ཤེས་པ་ལ་གཞན་ཞེས་བ་སྟེ་དེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པས་གཞན་ལ་རག་མ་

ལས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྩོ་དགྩོས་ལ། དེའ་ིཚུལ་ཡང་རྟྩོག་པའམ་ཡུལ་ཅན་ག་ི

ཐ་སྙད་གཞན་གིས་ཕར་བཞག་པ་ལ་རག་མ་ལས་པར་ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པའི་དྩོན་

དང་། ད་ེལྟར་གྲུབ་པ་ལ་རང་དབང་བ་ཞེས་ཀང་བའྩོ། །

དགག་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་ཅེས་པ་ནི། གདགས་

གཞིའི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པའི་དྩོན་ཏེ། ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དྩོན་ཞིབ་ཏུ་བཙལ་ན་རང་གི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གདགས་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་གམ། དེ་དག་གི་ཚོགས་པ། ཡང་ན་དེའི་རྒྱུན་སྩོགས་

གང་རུང་ཞིག་དེའི་མཚན་གཞིར་འཇྩོག་རྒྱུ་ཡྩོད་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་

ཅེས་པ་ནི། ཐ་སྙད་འདྩོགས་པའི་བྩོ་སྩོགས་ཀིས་ཕར་གཞག་པས་ཡྩོད་པར་སྩོང་བ་

མ་ཡིན་པར། རང་གི་རང་བཞིན་ནམ་རང་ཉིད་ཀི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་ཡྩོད་

པར་སྩོང་བའི་དྩོན་ཡིན་ལ། རས་སུ་ཡྩོད་ཅེས་པའང་མིང་གིས་ཕར་བཏགས་པ་ལ་

ལྟྩོས་མེད་དུ་དྩོན་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཚུར་ཡྩོད་པའི་དྩོན་ཏེ། མིང་གིས་ཕར་བཏགས་པ་

ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་ལ་བཏགས་ཡྩོད་དུ་གསུངས་པས་ཤེས་སྩོ། །

བདག་མེད་གཉིས་དགག་བའི་སྩོ་ནས་མ་ཕྱེ་བར་གཞི་ཆྩོས་ཅན་གི་སྩོ་ནས་

འབེད་པ་ནི། ཆྩོས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །ཞེས་འཇུག་པ་

ལས་ཀང་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

༼འཇིག་ལྟ་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་གཟུང་བ།༽

གཉིས་པ་འཇིག་ལྟ་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་གཟུང་བ་ནི། འྩོ་ན་གང་ཟག་གི་བདག་

འཛིན་དེ་ལའང་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་ཡིན་ཀང་འཇིག་ལྟ་མིན་པ་རྒྱུད་གཞན་གི་གང་ཟག་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་

པར་འཛིན་པ་དང་གསུམ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པའི་འཇིག་ལྟ་གཉིས་ཀི་དམིགས་པ་

དང་རྣམ་པ་ངྩོ་བྩོ་བཅས་ཀི་འཇྩོག་མཚམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་

ལས། མྩོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་བལ་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ངར་འཛིན་གི་

འཇིག་ལྟས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་དེ་ལས་དྩོན་གཞན་གི་བདག་ལ་དམིགས་པ་

ལེགས་པར་བཀག་ནས། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༢༢༦ འདིར་ཡང་བརྟེན་ནས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གདགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བརྟེན་པ་ན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐྱྩོན་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་

པ་བསལ་ནས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་གདགས་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་

འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་རྣམ་པར་གནས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཁས་བང་བར་བ་སྟེ། བདག་

ཏུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༢༥༩ རྣམ་པ་

བདུན་དུ་བཙལ་བ་ན་དྩོན་དམ་པ་དང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཤིང་རྟ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་མྩོད་

ཀི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་ནི་རྣམ་པར་དཔད་པ་སངས་ཏེ་སྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དང་ཚོར་

བ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལས་འཕང་ལྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་

བརྟེན་ནས་འདྩོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རྐེན་ཉིད་

འདི་པ་ཙམ་ཁས་བངས་པ་ལྟར་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར། ཁྩོ་བྩོ་

ཅག་གི་ཕྱྩོགས་ལ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཆད་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ལ། ཕ་རྩོལ་

པྩོས་ཀང་འདི་ཉིད་ཁས་བང་བར་འྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཕྱྩོགས་ས་ཁྩོད་ལྟར་ན་ཤིང་

རྟ་བདེན་གཉིས་གང་དུའང་མི་འགྲུབ་སྟེ། ཁེད་ཀིས་ཤིང་རྟ་བཏགས་དྩོན་མ་བཙལ་

བར་འཇྩོག་ཚུལ་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་། བཏགས་དྩོན་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་ན་ནི་ཤིང་

རྟ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གིས་ནི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སྐྱེ་བ་སྩོགས་འཇྩོག་པ་

ན་མཐའ་བཞི་གང་ལས་སྐྱེ་སྩོགས་བཏགས་དྩོན་ལ་དཔད་ཅིང་བཙལ་ནས་འཇྩོག་པ་

མིན་པར། སྐྱེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་པའི་རྟེན་འབེལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཀུན་སྣང་

ཚོད་འདི་པ་ཙམ་གིས་ཚིམས་ནས་མ་དཔད་པར་བཞག་པ་བཞིན། ཤིང་རྟའང་ཡན་

ལག་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཇྩོག་པས། ཤིང་རྟ་འྩོན་ཅིག །ཆྩོས་ཤིག་

ཅེས་སྩོགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་ག་ལ་ཡྩོད་དེ་མེད་དྩོ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཞེས་གསུང་ཤིང་། ཤིང་རྟ་དང་གང་ཟག་གཉིས་ཡྩོད་ཚུལ་ཀང་ཀུན་ནས་མཚུངས་

པར་གསུངས་ལ། འདིར་རྐེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཞེས་པའི་ཉིད་དང་ཙམ་གི་སྒའི་དྩོན་ནི། 

ཉིད་ཅེས་པ་དྩོན་མང་པྩོ་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་དངྩོས་པྩོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཙམ་སྒས་

རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་གཅྩོད་ཅིང་། དངྩོས་པྩོའམ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་པ་

རྣམས་ཀིས་མ་བརྟགས་མ་དཔད་པར་འཇྩོག་པ་དང་མཚུངས་པར་བཞག་པ་ཙམ་

ཡིན་པས། གསུང་པ་པྩོ་རང་ཉིད་འཇིག་རྟེན་པའི་ཕྱྩོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་གིས་

འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་འདི་པ་ཞེས་ཉེ་ཚིག་སྦྱར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། 

མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་ལས། ཚུ་རྩོལ་ཕ་རྩོལ་མཐའ་ལ་མིན། །ཞེས་འཁྩོར་བ་ལ་ཚུ་རྩོལ་

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་ཟླ་བས་མཛད་པ་ལས་ཀང་། ༡༨༡ དེ་ལ་གང་ཟག་ཅེས་བ་

བ་ནི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་སྟེ། དེ་ནི་ཕུང་པྩོ་དག་ལ་ནི་རྣམ་པ་ལྔས་

བཙལ་བ་ནི་མི་སིད་དྩོ། །ཞེས་གང་ཟག་ནི། ཕུང་མིན་ཕུང་པྩོ་ལས་གཞན་མིན། །ཞེས་

སྩོགས་ལྟར་རྣམ་པ་ལྔས་བཙལ་ན་མི་རེད་ཀང་རང་གི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་

པ་ཙམ་ལ་འཇྩོག་པར་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་

བདག །ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའྩོ་སྙམ་པ་ཙམ་ཞིག་སྐྱེ་བའི་དམིགས་པ། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

བྩོ་ལ་ངར་སྣང་ཙམ་དེ། ངར་འཛིན་གི་འཇིག་ལྟའི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཅིང་། 

དེའི་རྣམ་པ་ནི་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༠འཇིག་རྟེན་འདི་ནི། ་བདག་གིར་

མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་ས་རྩོལ་ཉིད་དུ་ངར་འཛིན་པས་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཡྩོད་

དྩོ་སྙམ་དུ་ཉེ་བར་བརྟགས་ནས། འདི་ཉིད་དུ་བདེན་པར་མངྩོན་པར་ཞེན་ཅིང་། ཞེས་
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ངར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་མིན་པའི་བདག་རང་བཞིན་གིས་

ཡྩོད་དྩོ་སྙམ་ནས། ང་ཞེས་པའི་དྩོན་འདི་ཉིད་ལ་བདེན་པར་མངྩོན་པར་ཞེན་པར་

གསུངས་པས། ང་དེ་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྩོ། །

དེའི་འཛིན་ཚུལ་ནི་དཔེར་ན། རང་གཞན་ལ་བསྟྩོད་སད་བེད་པའི་ཚེ་ན་མཐྩོ་

དམན་དུ་དབེ་རྒྱུའི་ང་ཞིག་རང་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་དང་དབེར་མེད་པའི་ངྩོས་

ནས་ཚུར་ལིང་ངེར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་འཆར་ཞིང་འཛིན་པ་ནི། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

འཛིན་ཚུལ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། ངར་འཛིན་དེ་ཉིད་རང་རྒྱུད་ལ་མངྩོན་དུ་གྱུར་

བཅུག་སྟེ་བྩོའི་ཟུར་གཅིག་གིས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་བརྟགས་པའི་ཚེ། དེའི་འཛིན་ཚུལ་

འདིའྩོ་སྙམ་དུ་གྩོ་ནུས་པ་བྱུང་ན་དགག་བ་ངྩོས་ཟིན་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ང་མཛེས་སྩོ་ང་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་ནྩོ་སྙམ་པ་སྩོགས་ཀི་སྐབས་གཙོ་བྩོར་

ལུས་དང་སེམས་སྩོགས་རང་རང་གི་གདགས་གཞི་དང་དབེར་མེད་པའི་ངྩོས་ནས་

འཆར་ཚུལ་འདྲ་བར་གསུངས་སྩོ། །

ང་ཡི་བར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ཡང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༠ འདི་ནི་

བདག་གིའྩོ་སྙམ་དུ་ངར་འཛིན་པའི་ཡུལ་ལས་གཞན་པའི་དངྩོས་པྩོའི་རྣམ་པ་མ་ལུས་

པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ངར་འཛིན་གི་དམིགས་ཡུལ་ལས་གཞན་

གཟུགས་དང་མིག་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་བདག་གི་བར་མཐྩོང་ནས་འདི་ནི་བདག་གིའྩོ་

སྙམ་དུ་བདག་གི་བ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་གི་བ་ཙམ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པར་

གསུངས་པས། བདག་གི་བའི་མཚན་གཞི་མིག་སྩོགས་ལ་མི་དམིགས་ཀང་ང་ཡི་བ་

ཙམ་ལ་དམིགས་ཏེ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའྩོ། །
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འཇིག་ལྟ་དེ་གཉིས་ཀའི་ངྩོ་བྩོ་ཤེས་རབ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་ལ་འཇྩོག་པ་ནི། ཉྩོན་

མྩོངས་སྐྱྩོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་རང་འགེལ་ལས། ༡༩༥ 

དེ་ལ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནི་ང་དང་ངའི་སྙམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་ཤེས་

རབ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སྩོ། །

དེས་ན་ངའྩོ་སྙམ་པ་ངང་གིས་སྐྱེ་བའི་གཞི། བྩོར་སྣང་ཙམ་གི་རང་གི་ང་ལ་

དམིགས་ནས་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ངའྩོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཉྩོན་མྩོངས་

ཅན་དེ། ངར་འཛིན་གི་འཇིག་ལྟའི་འཇྩོག་བེད་དྩོ། །

ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟས་མིག་སྩོགས་ལ་མི་དམིགས་པར་འཇུག་པའི་

ཊིཀ་ཆེན་དུ་གསལ་བར་གསུངས་ལ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་

ཀང་། ༢༥ ང་ཡི་བའི་གཞི་མིག་རྣ་སྩོགས་ལ་དམིགས་ནས་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་ཆྩོས་

ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་པས་ང་ཡི་བ་ལ་དམིགས་ཞེས་པ་ནི་དེ་དག་ལ་དམིགས་པ་མིན་

ནྩོ། །ཞེས་མིག་རྣ་སྩོགས་ལ་དམིགས་ནས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པར་འཛིན་ན་ཆྩོས་

ཀི་བདག་འཛིན་དུ་འགྱུར་བས། དེས་ང་ཡི་བ་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་གསལ་བར་

གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་རང་ཉིད་ཀི་ང་ཡི་བ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་རང་ངྩོས་ནས་ང་ཡི་བར་

འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་དེ། ང་ཡི་བར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟའི་དྩོན་ཏྩོ། །

འྩོ་ན་འཇིག་ལྟ་དེ་ཤེས་རབ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཁྩོ་ན་ལ་འཇྩོག་

དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། ༣༥༩ ཤེས་རབ་གང་ཞེ་

ན། བརྟག་པ་ཉིད་ཀི་དངྩོས་པྩོའི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་སྟེ། སྩོམ་
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ཉི་ལྡྩོག་པའི་ལས་ཅན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་སེམས་བྱུང་ཀུན་གི་ནང་

ནས་རང་སྟྩོབས་ཀིས་ཡུལ་ལ་དཔྩོད་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ནི་ཤེས་རབ་ཁྩོ་ན་

ཡིན་ཞིང་། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་དང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཀུན་ཀང་བརྟག་བའི་དྩོན་ལ་

རང་སྟྩོབས་ཀིས་རྣམ་པར་དཔད་ནས་སྩོ་སྩོར་མ་འདྲེས་པར་འབེད་པར་བེད་པའི་ཆ་

ནས་འཇྩོག་པས། ཐེག་པ་གྩོང་འྩོག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྟ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཁྩོ་ན་ལ་

བཞག་གྩོ །

འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༩༥ དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ལུང་དང་རིགས་པ་དག་གིས་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་བསྟན་ནས་དེའི་འྩོག་ཏུ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་བསྟན་པའི་

ཕྱིར་བཤད་པ་ཞེས། དེ་ཉིད་དེ་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །ཅེས་

པ་ནས། རྣམ་དཔྩོད་པ་ནི་མྱུར་དུ་གྩོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ཆྩོས་ཀི་

བདག་མེད་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱྩོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ཞེས་པ་མན་

ཆད་ཀི་འཇུག་པའི་གཞུང་དག་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་བསྟན་པར་གསུངས་

པའི་ཕྱིར། འཇིག་ལྟ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཉིད་ལ་འཇྩོག་པ་ཆེས་གསལ་ལྩོ། །

༼དགག་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་དགག་བ་ངྩོས་ཟིན་པ་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་

མིན་ལ་དྩོགས་པ་སྩོང་བ།༽

གསུམ་པ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པྩོ་རང་

བཞིན་གིས་མེད་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་དགག་བ་ངྩོས་ཟིན་པ་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་

མིན་ལ་དྩོགས་པ་སྩོང་བ་ནི། ཁ་ཅིག །ཆྩོས་ཉིད་རྟྩོགས་པ་ལ་སྩོན་དུ་དགག་བ་ངྩོས་

ཟིན་དགྩོས་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། དྩོན་དམ་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་སྩོན་དུ་དགག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ངྩོས་འཛིན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་སྩོན་དུ་རང་བཞིན་

མེད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་དང་། ཡྩོད་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་གཉིས་ཀང་སྩོ་

སྩོར་འབེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ༢༤༢ མྱུ་གུ་དང་དེ་རྟེན་

འབྱུང་སྩོགས་སུ་ཐ་སྙད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་རྒྩོལ་ཕྱི་རྒྩོལ་གཉིས་

ཀའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་མྩོད་ཀང་དེ་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་

ཕྱི་རྒྩོལ་གི་ངྩོར་འདྲེས་ནས་ལྟ་བ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་མི་ཕྱེད་པས་ས་རྒྩོལ་གིས་ཕྱེད་ཀང་

དེའི་རིང་ལ་སྟྩོན་མི་ནུས་སྩོ། །ཞེས་དང་། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༩༠ དེ་ལ་རང་

བཞིན་མེད་པའི་ལྟ་བ་མ་རེད་གྩོང་དུ་གང་ཟག་དེ་དག་གིས་ཡྩོད་པ་ཙམ་དང་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཡྩོད་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕྱེད་པ་མི་སིད་དེ། ཡྩོད་པ་གང་

ཡིན་ལ་སར་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་དྲངས་པ་ལྟར་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་ཡྩོད་

པས་ཁབ་པར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་ཡྩོད་པ་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པར་འཛིན་

པ་གཉིས་ལྟ་བ་མ་རེད་བར་དུ་སྩོ་སྩོར་འབེད་མི་ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་དབུ་མ་པ་དང་རང་བཞིན་ཡྩོད་མེད་རྩོད་པའི་ཕྱི་རྒྩོལ་དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཀིས་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་མ་གཏྩོང་གི་བར་དེ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་དབེ་བར་མི་ནུས་པའི་

དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོའི་ལུང་དེའི་མཇུག་ཏུ་དེའི་གནད་ཀིས་རང་

བཞིན་མེད་པ་ལའང་མེད་པས་ཁབ་པ་བཟུང་ནས། རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ལ་རྒྱུ་

འབས་བཞག་ཏུ་མི་རུང་ངྩོ་ཞེས་མང་དུ་རྒྩོལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཚད་མས་མ་རེད་པའི་སྩོན་དུ་ཡྩོད་པ་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་

སྩོ་ནས་ཡྩོད་པ་གཉིས་ཚད་མས་མི་ཕྱེད་ཀང་ཐྩོས་བྱུང་གི་གྩོ་བས་ཕྱེ་ནུས་པའི་ཕྱིར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བསམ་བྱུང་གི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཆྩོད་པ་ལ་དེའི་སྩོན་དུ་ཐྩོས་བྱུང་

གི་གྩོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །དེ་འདྲའི་གྩོ་བ་ཆགས་པ་ལ་ཡྩོད་པ་

གཉིས་དང་མེད་པ་གཉིས་ཡང་དག་པའི་གྩོ་བས་ཕྱེད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་གྲུབ་

སྟེ། ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་ས་མ་གཉིས་སྩོན་དུ་མ་སྩོང་བར་ཕྱི་མ་

གཉིས་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། མདྩོ་སེ་རྒྱན་ལས། འདི་ན་དང་པྩོར་ཐྩོས་

ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་འབྱུང་། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་བེད་གྩོམས་

ལས་ཡང་དག་དྩོན་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་། །ཞེས་དང་། མཛོད་ལས། ཚུལ་གནས་ཐྩོས་

དང་བསམ་ལྡན་པས། །སྩོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱྩོར། །ཞེས་དང་། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ་

ལས། དེ་ལ་ཐྩོས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་གིས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར། །གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རང་བཞིན་མེད་པ་ཚད་མས་ངེས་ན་ཡྩོད་པ་དང་རང་

བཞིན་གིས་ཡྩོད་པའི་ཁད་པར་ཚད་མས་འབེད་ནུས་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །མཚུངས་

པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། རང་བཞིན་མེད་པ་འཛིན་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་རྟྩོགས་པའི་བྩོ་

སྐྱེ་བ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་དགྩོས་པ་ངྩོས་ཟིན་དགྩོས་པར་

ཐལ། དེ་ངྩོས་མ་ཟིན་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་བྩོས་བཟུང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱང་

འཕེན་གིས་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་གཉིས་དང་། ཡྩོད་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་

ཡྩོད་པ་བཅས་ཀི་ཁད་འབེད་མི་ནུས་པས། དེས་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་རང་བཞིན་མེད་པར་

འཛིན་པ་དེ་རང་བཞིན་མེད་པར་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ཟླ་

བ་གཉིས་ཀས་གསུངས་ཤིང་། རིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༡༡༢ གཞན་ཡང་། དཔེར་ན་ཁ་ཅིག་རྩོད་པ་

ན་དྩོན་བདེན་པར་འགྱུར་བ་ཁྩོ་ན་ལ་ཆེ་བཞི་གཉིས་སྟྩོན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ན་གཅིག་

ནི་དྩོན་དེ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་དྩོན་དེ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་

བར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ནྩོར་ངྩོའམ་མཛའ་ངྩོས་གཉེར་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉི་ག་

ཡང་དྩོན་ལ་དེ་སྨྲར་བཅུག་པ་ན། དེ་ལ་གཅིག་གིས་དྩོན་དེ་ཇི་ལྟར་བདེན་པ་དེ་ལྟར་

སྨྲས་སུ་ཟིན་ཀང་། དྩོན་དེ་མངྩོན་སུམ་དུ་ཡང་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་བརྫུན་དུ་ཡང་འགྱུར་

ལ་ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་དང་མི་སྙན་པ་དང་ཡང་ལྡན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཅིག་ཤྩོས་ཀིས་ནི་

དྩོན་དེ་སྨྲས་པ་ན་དྩོན་དེ་མངྩོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཡང་ཡིན་ལ་

ཆྩོས་དང་སྙན་པ་དག་དང་ཡང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་

སྟྩོང་པ་ཡིན་ཞིང་སྟྩོང་པའི་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགགས་པ་དེ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་། དེ་

གང་ལ་མངྩོན་སུམ་གི་ཤེས་པ་ཡྩོད་པ་དེ་ཉིད་ལེགས་པ་དང་ལྡན་ཅིང་བསགས་པ་

ཡིན་གི། ཅིག་ཤྩོས་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བའི་སྐྱྩོན་

གིས་ཀང་གྩོས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སད་པར་ཡང་འགྱུར་བས། དེའི་ཕྱིར་དེ་

གཉིས་ནི་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། ཞེས་རྐུན་པྩོ་ཞིག་ངྩོས་གཟུང་ཆེད་རྐུན་པྩོ་ལ་རྐུན་

པྩོར་ཤེས་པ་དང་མི་ཤེས་པའི་དཔང་པྩོ་གཉིས་ཐྩོན་ཏེ་གཉིས་ཀས་དྩོན་ལ་རྐུན་པྩོ་

ཡིན་པ་དེར་འདི་ནི་རྐུན་མའྩོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། ཕྱི་མས་སྨྲས་པ་དེ་རྫུན་དུ་འགྱུར་བ་

སྩོགས་ཀི་དཔེས། དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ཡིན་ཀང་ཡིན་པར་མི་ཤེས་

པའི་རྒྱང་འཕེན་ལྟ་བུ་དང་། ཡིན་ཚུལ་ཤེས་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་རང་བཞིན་མེད་དྩོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ན་ས་མ་རྫུན་དུ་འགྱུར་ཞིང་ཕྱི་མས་བདེན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པར་སྨྲས་པ་ཡིན་ཞེས་ཁད་ཕྱེ་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར་དང་། 

ཚིག་གསལ་ལས། ༣༡༧ གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དག་གིས་དངྩོས་པྩོའི་རང་གི་ངྩོ་

བྩོར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར། རེ་ཞིག་ལྟ་བ་འདིའི་

སྩོ་ནས་མཚུངས་པ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེ་ན་མེད་དེ། དབུ་མ་པ་དག་གིས་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པར་

ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་ལ། དེ་དག་གིས་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕྱིར་མི་མཚུངས་པ་ཉིད་

དྩོ། །ཞེས་རྒྱང་འཕེན་པས་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མ་བངས་པས། 

དེས་དེ་དག་མེད་པ་དང་། དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་ཁད་འབེད་མི་ཤེས་པས། 

དེས་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་སྩོགས་རང་བཞིན་མེད་པར་འཛིན་པ་དེ་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་མིན་པར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། གང་ཟག་དེས་རང་བཞིན་མེད་པར་འཛིན་པ་ལ་རང་བཞིན་

མེད་པའི་དྩོན་བྩོ་ཡུལ་དུ་འཆར་དགྩོས་ཀི། རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའི་མིང་སྦྱར་བ་

ཙམ་གིས་དེ་འཛིན་པར་འཇྩོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བུམ་པའི་དྩོན་བྩོ་ཡུལ་དུ་འཆར་

རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པར་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་ལས་བུམ་པ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ནི། རྟྩོག་

པས་བཟྩོས་པའི་རང་གི་བསམ་ངྩོའི་བུམ་པ་འཛིན་པ་ཙམ་ལས་དེ་ལ་བུམ་པ་མི་སྣང་

བའི་ཕྱིར། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །སེམས་ཙམ་པར་གྱུར་པའི་བང་སེམས་དང་ཉན་ཐྩོས་སྩོགས་ཀི་

རྒྱུད་ཀི་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ཀིས་ཐར་པ་ལ་མ་དམིགས་པར་

ཐལ། ཐར་པ་ནི་སྟྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོའི་སྟེང་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །དེ་དག་གིས་

དེ་ངྩོས་མ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་དྩོན་གིས་ཁས་བངས། འདྩོད་ན། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གི་བྩོ་མིན་པར་འགྱུར་ལ། དེའང་འདྩོད་ན། དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་

པ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་བང་སེམས་དང་ཉན་ཐྩོས་

སྩོགས་ཀིས་ཐར་པ་ངྩོས་མ་ཟིན་པས་དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་ལ་དམིགས་པའི་

བྩོ་མེད་ཀང་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ངེས་

འབྱུང་བཅྩོས་མ་མིན་པ་དང་། དེ་དང་བལ་བ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་བསམ་པ་མཚན་ཉིད་

ཚང་བ་ཡྩོད་པས་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བྩོ་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་། དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། 

རང་གིས་རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་མིང་ལ་དམིགས་པ་ནི་འགྩོག་ལམ་ལ་དམིགས་པ་

དང་ཁམས་མི་འདྲ་བ་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་ཏེ། ཞེས་དང་། མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་

ལས། ༤༣༩ འགྩོག་པ་དང་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་

དག་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་བལྟ་སྟེ། དེའི་དམིགས་པ་ནི་དེས་ཡྩོངས་སུ་རྟྩོག་

པའྩོ། །ཞེས་འགྩོག་ལམ་ལ་དངྩོས་སུ་ལྩོག་ཞུགས་ཀི་ལྟ་བ་དང་ལྟ་མིན་གི་ཉྩོན་མྩོངས་

པ་དག་གིས་འགྩོག་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ལ་མི་དམིགས་པར་དེ་དག་གི་མིང་ཙམ་ལ་

དམིགས་པར་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སྩོང་

བ།༽

གཉིས་པ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་

སྩོང་བ་ནི། ཁ་ཅིགཆྩོས་ཐམས་ཅད་བྩོ་ཡིས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་ལས་དྩོན་གི་ངྩོས་

ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐག་ཁའི་སྦྲུལ་སྣང་ཐག་ཕྲའི་ངྩོས་
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ནས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐག་ཁ་མེད་པའི་གཞིར་ཐག་ཁའི་སྦྲུལ་སྣང་ནམ་ཡང་མེད་པའི་

ཕྱིར་ཟེར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། ཐག་ཁའི་སྦྲུལ་སྣང་ཐག་ཁ་ལ་ལྟྩོས་ཀང་ཐག་ཁའི་ངྩོས་ནས་

མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཁྲུལ་རྒྱུ་དང་བལ་བའི་གང་ཟག་ལ་ཐག་ཁ་སྣང་ཡང་དེ་ཉིད་

སྦྲུལ་དུ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཆྩོས་རྣམས་རང་རང་གི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་ངྩོས་

ནས་གང་ཟག་དང་། ཕུང་པྩོའི་ངྩོས་ནས་ཕུང་པྩོ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་ཟག་གང་ཟག་

ཡིན་ཅིང་། ཕུང་པྩོ་ཡང་ཕུང་པྩོ་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། 

གཞི་དེ་གང་ཟག་ཡིན་པ་དང་། གཞི་དེའི་ངྩོས་ནས་གང་ཟག་གྲུབ་པ་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་

ཕྱིར་ཏེ། གཞི་དེའི་ངྩོས་ནས་གང་ཟག་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་

བཙལ་བ་ན་གཞི་དེའི་སྟེང་ནས་གང་ཟག་རེད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ལ་བེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། ཆྩོས་གང་ཡིན་རང་ཉིད་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་རེ་ཡྩོད་པས་ཁབ་པར་ཐལ། 

གཞི་གྲུབ་ན་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། རི་བྩོ་ཆེན་པྩོ་

དག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་རྡུལ་ཕྲན་མ་ལུས་པ་རེ་རེ་ནས་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་རེ་

གང་ཟག་སུ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པ་དང་། ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པ་ལྟ་བུའང་

རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་མ་བཞག་པར་ཐལ། རྟྩོག་པས་ཡིད་ཇི་ཙམ་གཏད་ཀང་ཆ་དང་

ཆ་ཅན་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཀི་མཁེན་བརེ་ནུས་པའི་ཡྩོན་ཏན་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་རྣམས་རྟྩོག་པས་མ་བཞག་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་སར་རྟྩོག་

པ་མེད་པའི་ཕྱིར་སྩོགས་ཟེར་ན། སྤིར་གཞི་གྲུབ་ན་ཁྩོད་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་ཡྩོད་པས་

ཁབ་པར་གསུངས་པས་དེ་དག་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་མེད་པར་ཁས་མི་ལེན་ཀང་། རྣམ་
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པ་གཅིག་ཏུ་ན་རྟྩོག་པ་དང་མིང་གི་དབང་གིས་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་གགས་པའི་དབང་

གིས་བཞག་ཅེས་པའི་དྩོན་ཆྩོས་གང་ཡིན་རེ་རེ་ལ་རང་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་ཟུར་པ་རེ་

དང་མིང་བར་རེ་ངེས་པར་དུ་གཏྩོར་མ་རེ་རེའི་རེ་མྩོར་མར་རྒྱན་རེ་འདྩོགས་པ་ལྟར་

ཡྩོད་དགྩོས་པ་དང་། ཡྩོད་ཕྱིན་ཆད་གྲུབ་མཐས་མ་བསྒྱུར་བའི་འཇིག་རྟེན་རྒན་པྩོ་

རྣམས་ལ་གགས་དགྩོས་པའི་དྩོན་མིན་པར། ཆྩོས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཡྩོད་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་དཔད་ན། དངྩོས་སུ་རྟྩོག་པས་ཕར་བར་སྦྱར་བ་ཙམ་གིས་ཡྩོད་པ་རྣམས་

དང་ཡྩོད་ཚུལ་སྩོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས་ན། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་

ཡྩོད་པར་བཞག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཆྩོས་གང་ཡིན་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཡྩོད་

པར་འཇྩོག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་དང་། ལས་

དང་འབས་བུ་ཕྲ་མྩོ་སྩོགས་རེ་རེ་བཞིན་གྲུབ་མཐར་མ་སྦྱངས་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་

རྣམས་ཀིས་ཐ་སྙད་སྦྱར་དགྩོས་ཤིང་། ཅི་སྟེ་མ་སྦྱར་ན་མེད་དགྩོས་ཞེས་པའི་དྩོན་

མིན་པར། སྣང་ཞིང་སིད་པའི་ཆྩོས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་འཇིག་རྟེན་རང་ག་བས་རྣམ་

གཞག་ཇི་ལྟར་བེད་པ་དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་འཇྩོག་དགྩོས་པ་ལས། དེ་དང་མི་མཐུན་པར་

དཔད་ནས་བཞག་ན་བ་བེད་ཅི་ཡང་འཇྩོག་པར་མི་ནུས་པས། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་དང་དེའི་དབང་གིས་ཡྩོད་ཅེས་

གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་། ལས་དང་འབས་བུ་ཕྲ་

མྩོ་སྩོགས་འཇིག་རྟེན་རང་ག་བ་ལ་མ་གགས་པ་རྣམས་ཀང་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་
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བཞག་པ་ཡིན་ནའང་འཇྩོག་བེད་ཀི་རྟྩོག་པ་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་

ཏེ། ཡྩོན་ཏན་དེ་དག་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་རྟྩོག་པ་དང་རྟྩོག་པ་དེའི་དབང་གིས་དེ་དག་ལ་

བར་སྦྱྩོར་བའི་མིང་སྩོགས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་ཆྩོག་པ་གང་ཞིག །སྐྱེ་

འཕགས་སུའི་རྒྱུད་ཀི་ཡིན་རུང་ཤེས་པ་དེས་དེ་དག་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཚེ་ཡིན་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་གནས་མི་དཔྩོད་པར། ཤེས་པ་རང་ག་བ་ལ་སྣང་ཚུལ་ལྟར་འཇུག་པའི་ཕྱིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱལ་དང་དེ་སས་དག་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་

རྣམ་གཞག་སྩོགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྩོས་ཀི་གེགས་བམ་

རི་བྩོའི་ལྟྩོས་དང་མཉམ་པ་དག་གསུངས་པ་དྩོན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༡༧ ལས་འབས་དང་ས་ལམ་ལ་

སྩོགས་པ་ཕལ་པ་ལ་མ་གགས་པ་རྣམས་ཀང་ཐྩོས་པ་དང་མྩོང་བ་ལ་སྩོགས་པས་

ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཚེ། ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མི་དཔྩོད་པའི་ཤེས་པ་རང་ག་བ་

ལའང་སྣང་བ་ཡིན་པས། འཇིག་རྟེན་གི་གགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་སངས་རྒྱས་འབའ་ཞིག་གིས་ཐྩོག་མར་བར་སྦྱར་བའི་ཆྩོས་

ཤིག་ཡྩོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་དབང་དུ་བས་ན་ནི། སྤྩོད་

འཇུག་ལས། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །ཀུན་ཏུ་ཐྩོགས་མེད་

གཟིགས་པ་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་

གཅིག་ལའང་མ་འདྲེས་པར་གཅིག་ཆར་དུ་གཟིགས་བཞིན་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ཁུལ་དུ་

ཕན་ཚུན་བར་འབེལ་བེད་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡང་ཡྩོད་མི་སིད་པས། དེ་ཉིད་འཇིག་

རྟེན་འཁྲུལ་བའི་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་རྟྩོག་པས་བར་ཇི་ལྟར་སྦྱྩོར་བ་དང་ཆྩོས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མཚུངས་པར་གདུལ་བའི་རྟྩོག་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་པའི་དབང་གིས་བར་མཛད་པ་ཡིན་དགྩོས་

པས་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་མ་བཞག་པའི་དྩོགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ཆྩོས་ཀུན་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་ཚུལ་དེ་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་པའི་དཔེར་བཀྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། དཔེ་

དེ་ཉིད་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ་ཞེ་ན། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་

དབང་གིས་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་པ་ནི། ཡུམ་གི་མདྩོ་ལས། ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་ནི་འཇིག་རྟེན་གིས་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བ་ཡི། དྩོན་

དམ་པར་ནི་གང་བང་ཆུབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་སྤྩོད་པར་འགྱུར་བ་གཟུགས་སམ་ཚོར་

བའམ་འདུ་ཤེས་སམ་འདུ་བེད་དམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་དང་རེག་པ་དྲུག་དང་། ཞེས་པ་ནས། འབས་

བུ་བཞི་དང་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཀང་མེད་དེ། ཆྩོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་ཀི། དྩོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། སྟྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་

འགེལ་ལས། ༤༡༦ སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ནི། །འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་བརྟེན་

ནས་སུ། །སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་འཕགས། །སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་བརྟེན་ནས། སྣ་ཚོགས་པ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བརྟག་པར་ཟད་དྩོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་

ལས། ༡༠༥ བདག་དང་གཞན་དག་ལས་སྐྱེ་བ་མ་དཔད་པར་འཇིག་རྟེན་པའི་ལུགས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཀིས་ཁས་ལེན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

༡༠༥ དེའི་ཕྱིར་བདག་དང་གཞན་ལས་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པར་

དཔྩོད་པ་འཇུག་པ་མེད་པར་བས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པས་ཡྩོངས་སུ་མཐྩོང་བ་འདི་ཡྩོད་

ན་འདི་འབྱུང་ངྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་འཇུག་པའི་སྩོ་ནས་

ཁས་བང་བར་བ་སྟེ། འཕགས་པ་ལྷས། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་པས་མཐྩོང་བ་

འདི་ཡྩོད་ན་འདི་འབྱུང་ཞེས་བ་བ་སྩོགས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་ལ་རག་ལས་

པའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་སྩོ་ནས་ཁས་བངས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་འཇིག་རྟེན་པས་ཐ་སྙད་འཇྩོག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། འཇིག་རྟེན་པ་

རྣམས་ཀིས་ནི་ཆྩོས་གང་འཇྩོག་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དྩོན་ལ་ཡེ་མི་དཔད་པར། མིང་

གི་ཐ་སྙད་ཙམ་གིས་ཚིམས་ནས་བང་དྩོར་ལ་ཞུགས་པས་དགྩོས་པ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། དཔེར་ན། གང་ཟག་ལྷས་བིན་ནད་ཀིས་ཟིན་འདུག་ཟེར་བའི་སྐབས། ན་མཁན་གི་

ལྷས་བིན་ཕུང་པྩོ་རེ་རེའམ་དེ་ལས་དྩོན་གཞན་གང་དུ་འདུག་སྩོགས་མི་འཚོལ་བར། 

ལྷས་བིན་ནའྩོ་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་གི་རེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ལྷས་བིན་ནད་ཀིས་མནར་

བར་ཐག་བཅད་ནས། དེ་སན་ཁང་དུ་སྐྱེལ་བའི་ཐབས་སྩོགས་བས་ཏེ་ནད་སྩོས་པ་

སྩོགས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནྩོ། །དེས་ན་འཇྩོག་ཚུལ་དེ་ལས་བཟླྩོག་སྟེ་ཐ་སྙད་བཏགས་

པའི་དྩོན་ལ་དཔད་ནས་བཞག་ན་གང་ཡང་འཇྩོག་ས་མེད་པས། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

འཇྩོག་ཚུལ་དེ་དང་མཐུན་པར་བཞག་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཆྩོས་གང་

ཡིན་འཇིག་རྟེན་པས་ཐ་སྙད་སྦྱྩོར་ཤེས་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་འཇིག་རྟེན་པས་ཐ་སྙད་ཀི་

དྩོན་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བཞག་པས་ན་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དུ་ཡྩོད་པའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༢༨༠ འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ཀིས་གང་

ཟག་དང་ཆྩོས་གང་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་པ་རྣམས་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་ཡེ་མ་དཔད་

པ་ཁྩོ་ནར་འཇྩོག་པས་དེའི་ལྡྩོག་ཕྱྩོགས་དཔད་ནས་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་པ་ནི་དྩོན་དམ་དུ་

ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་དང་། འཇིག་རྟེན་པས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དྩོན་

ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་དང་ཆེས་མི་མཐུན་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་

པའྩོ། །ཞེས་སྨྲས་ཀང་དྩོན་མི་འདྩོད་པས་སྨྲས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དྩོ། །ཞེས་འཇིག་རྟེན་

པས་ཐ་སྙད་ཇི་ལྟར་བཏགས་པའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བཞག་པ་དེ། འཇིག་རྟེན་གི་

ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་བཞག་པའི་དྩོན་དུ་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་། དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་དང་

པྩོར་འདྩོགས་མཁན་དེས་ལྟྩོ་ལྡིར་བ་སྤི་ཙམ་པ་དེ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་བར་སྦྱར་བས། 

གསེར་དང་ཟངས། ས་དང་ལགས་སྩོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀི་

བུམ་པའི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་མིང་བར་སྦྱར་བའི་གྩོ་ཆྩོད་པ་ཡིན་གི། བུམ་པ་ལ་

མིང་དང་པྩོར་འདྩོགས་དུས་བུམ་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་པ་རེ་རེའི་

མདུན་དུ་རྒྱུགས་ཏེ་མིང་རེ་རེ་བཏགས་དགྩོས་ན་འཁྩོར་བ་ཇི་སིད་ཀི་བར་དུ་བུམ་པ་

གཅིག་པུ་ལའང་སུས་ཀང་མིང་བར་སྦྱྩོར་མི་ནུས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

༼རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་མ་རིག་པ་ཉིད་འཁྩོར་བའི་ར་བར་

བཞག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ།༽

གསུམ་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་མ་རིག་པ་ཉིད་འཁྩོར་བའི་ར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བར་བཞག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་ནི། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གང་ཟག་དང་ཆྩོས་རང་ངྩོས་

ནས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་ཆྩོས་ཅན། ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀུན་གི་ར་བ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྐབས་འདིར་ངྩོས་གཟུང་རྒྱུའི་ཡུལ་ཅན་གི་དགག་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་

ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཡུལ་དེ་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་གྲུབ་པར་མི་འཛིན་ཀང་ཡུལ་

དེ་ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་དུ་འཛིན་པ་ཡྩོད་ན་ཆགས་སང་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། རང་གི་

ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ངའྩོ་སྙམ་དུ་མི་འཛིན་ནའང་ངའྩོ་སྙམ་པའི་བྩོ་ཙམ་ཞིག་ཡྩོད་ན། རྣམ་

འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། བདག་ཡྩོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་

འཛིན་དང་སང་། །འདི་དག་དང་ནི་ཡྩོངས་འབེལ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་

བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ཙམ་ལས་རང་གཞན་རིས་སུ་བཅད་པ་འབྱུང་

བ་གང་ཞིག །དེ་ལས་ཆགས་སང་ངང་གིས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེས་ན་ཡྩོད་པ་དང་རང་

བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་གཉིས་ཁད་པར་ཕྱེས་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་དེ་འགྩོག་

རྒྱུའི་དགག་བ་དང་། ཡྩོད་པ་ཙམ་རང་གི་ལུགས་ལ་ཚད་གྲུབ་ཏུ་འཇྩོག་པ་ཆེས་མི་

འཐད་དྩོ་ཞེས་ཟེར་ན། ཡིད་འྩོང་སྩོགས་སུ་མཐྩོང་བ་དང་འཛིན་པ་ཙམ་ལས་ཆགས་

སང་སྐྱེ་བ་མ་གྲུབ་སྟེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། གནས་བཅས་སེམས་དང་ལྡན་

རྣམས་ལ། །ཉྩོན་མྩོངས་དུག་ཆེན་ཅིས་མི་འབྱུང་། །ཞེས་དང་། དེའི་ས་འགེལ་ལས། 

༤༢༠ གང་དག་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དམིགས་ཀང་ཉྩོན་མྩོངས་

པ་རྣམས་སང་དུ་རུང་བར་འདྩོད་པ་དེ་དག་ལ་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་རྣམས་སྩོང་བ་མི་སིད་

པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གཟུགས་སྩོགས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་མ་ཉམས་པར་

ཡྩོད་བཞིན་དུ་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་མི་ནུས་ལ། དེ་མེད་ན་ཉྩོན་མྩོངས་པ་གཞན་ཐམས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཅད་མི་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ལྟར། བདེན་འཛིན་སྐྱེ་བའི་གནས། ཡུལ་ཚུགས་ཐུབ་

ཀིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐྩོང་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་འཛིན་སྐྱེ། དེ་ལས་ཆགས་སང་

རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སམ་དམིགས་པ་ཞིག་མ་རེད་ན་ཆགས་

སང་མི་སྐྱེ་སྟེ། ཆགས་སང་སྐྱེ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཚུགས་ཐུབ་རང་ངྩོས་ནས་དམིགས་

གཏད་འབུར་དུ་ཐྩོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ངྩོས་གཟུང་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་མཐྩོང་བ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། དཔེར་ན། ཁྩོང་ཁྩོ་སྐྱེ་དུས་སེམས་ཅན་བེ་བག་པ་གཅིག་གམ་དུ་མ་ཙམ་ལ་

དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སྐྱེ་བ་ལས་མཁའ་ཁབ་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

དམིགས་ནས་ཁྩོ་སེམས་མི་སྐྱེ་བ་མྩོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། མཚན་གཞི་ཚུགས་

ཐུབ་ཅི་ཡང་གཟུང་རྒྱུ་མེད་པར་ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་བྩོར་སྣང་ཙམ་དང་རྟྩོག་པས་

བཞག་ཙམ་ཞིག་མཐྩོང་བ་ལས་ཆགས་སང་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་འཛིན་མེད་ན་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་

མྩོངས་གཞན་མི་སྐྱེ་བར་ཐལ། དེ་འདྲའི་བདེན་འཛིན་ནི་དུག་གསུམ་གི་ཡ་གལ་གི་

གཏི་མུག་དང་། རང་ཉིད་སྩོན་དུ་སྩོང་བས་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་གཞན་ངང་

གིས་འདྲེན་ཅིང་། ཆགས་སང་སྩོགས་དངྩོས་སུ་སྐྱེ་བའི་དུས་སུའང་དེ་དང་འབལ་མི་

རུང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གཏི་མུག་དེ་ནི་ཆགས་སྩོགས་ཀི་རྟེན་གི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། དུག་གསུམ་གི་ཡ་གལ་གི་གཏི་མུག་ངྩོས་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ། བཞི་བརྒྱ་

པ་ལས། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇི་བཞིན་དུ། །གཏི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཏེ། །ཞེས་

ལུས་ལ་ལུས་ཀི་དབང་པྩོས་མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་གཞན་ཀུན་ལ་ཁབ་ཅིང་དེ་དག་གི་

རྟེན་དུ་གནས་ལ། དེ་མེད་ན་དབང་པྩོ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་གནས་པ་བཞིན་དུ། 
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གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ནི་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ཅིང་

དེ་དག་གི་འབལ་མི་རུང་བའི་རྟེན་དུ་གནས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེའི་འགེལ་

པ་ཟླ་བས་མཛད་པ་ལས། ༦༤༠འདིར་དངྩོས་པྩོ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་

ནི་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དབེན་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ། གཏི་མུག་ནི་དེ་

རྣམས་ཇི་ལྟར་བདེན་པར་རྟྩོགས་པ་ལས་རྩོངས་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། དངྩོས་པྩོ་བདེན་པའི་

རང་གི་ངྩོ་བྩོར་ལྷག་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་གྩོ །འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་

དག་ཀང་གཏི་མུག་གིས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་དངྩོས་པྩོའི་རང་བཞིན་ཁྩོ་ན་ལ། སྡུག་

པ་དང་མི་སྡུག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁད་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་པར་འཇུག་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། 

གཏི་མུག་ལས་ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། གཏི་མུག་གཙོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་

རྩོ། །ཇི་ལྟར་མིག་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ལུས་ཀི་དབང་པྩོ་ལས་ཐ་མི་དད་པར་

འཇུག་པ་རྣམས་ལུས་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་གཏི་མུག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ངྩོ་། །ཞེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཐྩོག་མེད་ནས་

ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ལ་རྩོངས་པས་དངྩོས་པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཀི་ངྩོ་བྩོར་སྒྩོ་འདྩོགས་

པའི་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ངང་གིས་འཇུག་ཅིང་། དེའི་དབང་གིས་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་དུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་འཇུག་ལ། དེའི་

དབང་གིས་ཆགས་སྩོགས་འདྲེན་པ་དང་། ཆགས་སང་སྩོགས་རང་དུས་ནའང་གཏི་

མུག་བདེན་འཛིན་དང་མི་འབལ་བར་འཇུག་སྟེ། གཏི་མུག་དེ་ཉྩོན་མྩོངས་གཞན་ཀུན་

གི་རྟེན་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇི་བཞིན་དུ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ལུང་འདི་དུག་གསུམ་གི་ཡ་
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གལ་གི་གཏི་མུག་ངྩོས་བཟུང་བའི་སྐབས་ཡིན་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་མཛད་པའི་

དེའི་ས་འགེལ་ལས། ༦༤༠ འདྩོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་

བ་ནི་སྨྲས་ཀི། ད་ནི་གཏི་མུག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བརྩོད་པར་བའྩོ་ཞེ་

ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇི་བཞིན་

དུ། །ཞེས་སྩོགས་དྲངས་ནས་བཤད་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་དེ་ཆགས་སྩོགས་ཀུན་གི་རྟེན་གཙོ་བྩོར་གྱུར་

པའི་སྩོ་ནས་འཁྩོར་བའི་ར་བར་བེད་པ་ནི། གང་ཡང་རུང་བའི་གནས་རེད་ན། །ཞེས་

སྩོགས་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ར་འགེལ་དང་། སྟྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། རྒྱུ་དང་རྐེན་

ལས་སྐྱེས་དངྩོས་རྣམས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ར་འགེལ་གྩོང་དུ་དྲངས་པ་དག་ལས་ཀང་

ཆེས་གསལ་བས་འདི་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགྩོངས་པ་ར་མེད་པའྩོ། །

གཞན་ཡང་། ཡུལ་དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་ཆགས་སང་སྐྱེ་བ་ནི་དེ་དང་དེར་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་དུའམ་དྩོན་སྟེང་ནས་ཡྩོད་པར་ཞེན་པ་ལས་ཡིན་གི། དེ་ལྟར་དུ་ཞེན་པ་མེད་

པར་ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་སྩོགས་བྩོར་སྣང་བ་ཙམ་དང་། དེ་དག་འཛིན་པ་ཙམ་གིས་

ཆགས་སང་སྩོགས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དམ་སྩོད་ལུགས་

ཀི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་བྩོ་ལ་སྣང་བ་ཙམ་དང་བྩོས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་དུ་

མཐྩོང་ནས་གྩོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན་དེ་དག་སྣང་ཡང་ཆགས་སང་སྩོགས་མི་སྐྱེ་

བའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྱུ་མ་མཁན་པྩོ་ལ་སྒྱུ་མའི་སྟག་᪱ᩲᨕᩏ་᪠ས་འཇིགས་སྐྲག་མི་བསྐྱེད་

ཀང་། སྣང་ཞེན་གཉིས་ཚོགས་ཅན་གི་ལྟད་མྩོ་བ་ལ་འཇིགས་སྐྲག་ལྷག་པར་བསྐྱེད་

པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་ཁད་པར་ནི་དེ་གཉིས་ལ་སྒྱུ་མའི་སྟག་བྩོ་
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འཁྲུལ་བར་སྣང་ཙམ་དང་། འཁྲུལ་བའི་བྩོས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དྩོན་སྟེང་ནས་

སྟག་མཚན་ཉིད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་ངང་གིས་ཡྩོད་མེད་ཀི་

དབང་གིས་ཡིན་འི་ཕྱིར། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༤༡༨ སྒྱུ་མ་མཁན་

ནི་སྒྱུ་མའི་ན་ཆུང་ཡང་དག་པ་སྙམ་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་ནས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པར་

མི་འགྱུར་གི། ན་ཆུང་ཡང་དག་པ་སྙམ་དུ་མངྩོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་

པ་དེ་ལ་ནི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་འབྱུང་ངྩོ་། །དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་ཡང་བརྟེན་ནས་

འབྱུང་བ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྱེས་སྩོ་ཞེས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པས་

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ལྡྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼ཡྩོད་པ་ཙམ་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕྱེ་བ་ལ་དྩོགས་པ་

སྩོང་བ།༽

བཞི་པ་ཡྩོད་པ་ཙམ་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕྱེ་བ་ལ་དྩོགས་

པ་སྩོང་བ་ནི། ཡང་ཁ་ཅིག །ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་

འགྩོག་དགྩོས་པས། ཡྩོད་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་དྩོ་ཟེར་ན། ཡྩོད་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ལ་ཁད་པར་འབེད་རིགས་

པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཕྱེ་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ཐ་སྙད་དུའང་བཀག་སྟེ། མིང་གིས་

བཞག་པ་ཙམ་ལ་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀུན་འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་པས་ན་ཆྩོས་རྣམས་

ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་བདག་པྩོ་སྟྩོན་པ་ཟས་གཙང་

སས་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སྩོགས་ཀིས་ལན་གཅིག་མིན་པར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་ཡུམ་གི་མདྩོ་དང་། ཚིག་གསལ་དུ་ལན་དུ་

མར་དྲངས་པའི་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས་ཀང་། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་

ལ་དགྩོངས་ནས་ངས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་པའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་ངེས་

དྩོན་གི་མདྩོ་སེ་དུ་མར་དགག་བའི་ཁད་པར་མ་སྦྱར་བར་ཆྩོས་རྣམས་མ་སྐྱེས་པ་

སྩོགས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་གཏན་མེད་ཀི་དྩོན་དུ་བཟུང་དྩོགས་ནས་རང་

བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་

སྩོགས་མེད་པ་མིན་པས་སྒས་ཟིན་ལྟར་འཛིན་མི་རིགས། ཞེས་སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་ཀི་

དགྩོངས་པ་རང་ཉིད་ཀིས་བངས་པ་དང་། 

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། དེ་བཞིན་སྒྱུ་འདྲའི་འཇིག་རྟེན་ལ། །སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་

སྣང་ཡང་། །དམ་པའི་དྩོན་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། །འཇིག་པ་ཉིད་ནི་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་

དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གང་གི་ས་བྩོན་རྫུན་པ་དེའི། །སྐྱེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཅེས་

འགྩོག་རྒྱུའི་དགག་བ་ལ་དྩོན་དམ་དང་བདེན་པར་ཞེས་པའི་ཁད་པར་ནན་གིས་སྦྱར་

བ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་དང་། 

རྩོད་བཟླྩོག་རང་འགེལ་ལས། ༤༣༤ དངྩོས་རྣམས་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་

ནི་སྟྩོང་ཉིད་ཅེས་བ་དང་། །གང་ཞིག་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་དེ། །རང་བཞིན་མེད་ཉིད་

ཡིན་པར་སྨྲ། །ཁྩོད་ཀིས་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ཁྩོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཁེད་ཀི་ཚིག་རང་

བཞིན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འགྩོག་པ་མི་འཐད་དེ་

ཞེས་ཀན་ཀ་འཚོལ་བ་སྨྲ་བར་བེད་དེ། འདིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྟེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ཇི་ལྟར་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སྩོགས་པ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་སྟྩོང་པ་ཡིན་པ་སྦྲང་རི་དང་། ཆུ་དང་། འྩོ་ཐུག་

འཛིན་པ་དང་། ལེན་པ་དང་། གང་བ་དང་། རླུང་དང་། ཉི་མས་ཡྩོངས་སུ་སྐྱྩོབ་པར་ནུས་

པ་དེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་ཀང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་

མེད་པ་ཡིན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ཡིན་

པས། དེ་ལ་ཁྩོད་ཀིས་ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་

བཞིན་འགྩོག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངྩོ། །ཞེས་

བུམ་སྣམ་སྩོགས་རང་བཞིན་མེད་ཀང་སྦྲང་རི་སྩོགས་འཛིན་པ་དང་གང་བ་སྐྱྩོབ་པའི་

བ་བ་བེད་ནུས་པའི་དཔེས་ཚིག་རང་བཞིན་མེད་ཀང་རང་བཞིན་ཡྩོད་སྨྲ་འགྩོག་པ་

དང་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་གསུངས་ཤིང་། 

བུད་དྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། རབ་བེད་དང་པྩོའི་དབུར། འདིར་སྨྲས་པ། རེ་ཞིག་ཇི་ལྟར་

སྐྱེ་བར་བརྩོད་པ་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་སྟྩོན་ཅིག །བཤད་པ། དེ་དང་པྩོར་

བསྟན་པར་བའྩོ། །ཞེས་གཞན་དབང་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གྲུབ་

པར་རབ་བེད་དང་པྩོའི་གཞུང་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པར་གསུངས་པ་དང་། རབ་བེད་

དང་པྩོའི་མཇུག་ཏུའང་། སྐྱེ་བར་བརྩོད་པ་ནི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གྲུབ་བྩོ། །ཞེས་ར་ཤེའི་

རབ་བེད་དང་པྩོས་གཞན་དངྩོས་སྨྲ་བ་དག་གིས་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་

སྐྱེ་སྩོགས་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་བཀག་ནས་རང་ལུགས་ལ་ཅི་མེད་ཅང་མེད་མིན་

པར་སྐྱེ་སྩོགས་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་གྲུབ་བྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༢༨༡ འདི་ལྟར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་གང་འཇིག་རྟེན་ན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཡྩོད་པར་གགས་པ་དེ་ང་ཡང་ཡྩོད་པར་སྨྲའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། འདི་ནི་ཡང་དག་པ་ཉིད་

དང་། ཡང་དག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། ཞེས་པའི་བར་གིས་མདྩོ་དཀྩོན་མཆྩོག་བརེགས་

པ་དྲངས་ནས། གྩོང་མི་གཉིས་ཤིག་ལྷ་ཁང་དུ་ལྟད་མྩོར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་རིག་པར་རི་

མྩོར་བིས་པའི་ལྷ་སྐུ་ལ་གཅིག་གིས་འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་དབང་ཕྱུག་དང་རེ་གསུམ་ཅན་

ཁབ་འཇུག་གྩོ་ཞེས་སྨྲས། གཞན་དེས་དེ་ལས་བཟླྩོག་པའྩོ་ཞེས་མི་མཐུན་པར་རྩོད་

པ་ལས། དཔང་པྩོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དེས་འདི་ནི་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པར་རིག་པའི་རི་

མྩོའ ྩོ་མ་སྨྲས་པར། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དང་བསྟུན་ནས་གཉིས་པ་བདེན་ལ། དང་པྩོ་

ནྩོར་རྩོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན་དཔང་པྩོ་རྫུན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། གྩོང་མི་གཉིས་ཀིས་སྨྲས་པ་

དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བདེན་རྫུན་གི་ཁད་འབེད་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་དཔེར་

བཀྩོད་ནས། ཆྩོས་རྣམས་ཡུལ་སྟེང་ནས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ན་མི་

རེད་ཀང་། འཇིག་རྟེན་པའི་མིང་ཙམ་དེ་ལ་ཡིན་དང་མིན་སྩོགས་ཀི་བ་བེད་ཐམས་

ཅད་རུང་བར་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་དང་། 

ཚིག་གསལ་ལས། ༢༩༣ འདིར་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཁྩོད་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་རྣམ་པར་གཞག་ན། འྩོ་ན་ནི་གང་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

རང་གིས་བས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་མྩོང་བར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚུལ་འདིས་བསལ་བར་འགྱུར་ལ། 

ལས་དང་འབས་བུ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ཕྱིར་ན། ཁྩོད་མེད་པ་པ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་

ཡིན་ནྩོ། །བརྩོད་པར་བ་སྟེ། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་མེད་པ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་ཡྩོད་པ་དང་

མེད་པ་གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་བཀག་ནས་གཉིས་མེད་པའི་ལམ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གྩོང་ཁེར་དུ་འགྩོ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་ལས་དང་བེད་པ་པྩོ་

དང་འབས་བུ་ལ་སྩོགས་པ་མེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འདི་དག་

རང་བཞིན་མེད་དྩོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཅི་སྟེ་རང་བཞིན་མེད་པ་རྣམས་

ལ་བ་བ་བེད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་སྩོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དྩོ་སྙམ་ན། དེ་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཁྩོ་ན་ལ་བ་བ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར་

དང་། རང་བཞིན་མེད་པ་རྣམས་ཁྩོ་ན་ལ་བ་བ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །འདི་ལྟར་བུམ་པ་

ལ་སྩོགས་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར་པ་དག་ཁྩོ་ན་འཇིག་རྟེན་ན་རང་གི་བ་བ་བེད་

པར་དམིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ལས་དང་འབས་བུ་སྩོགས་མེད་དྩོ་ཞེས་མི་སྨྲ་བར། 

དེ་དག་རང་བཞིན་མེད་དྩོ་ཞེས་འཇྩོག་ལ། རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ལ་བ་བེད་གང་

ཡང་མི་རུང་ནའང་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབེལ་སྩོགས་ཀི་བ་བེད་

རྣམས་ཆེས་འཐད་པར་གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༢༩༥ འདིར་ལས་ཀི་བེད་པ་པྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་

རྣམ་པ་བཞིན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པའི་བེད་པ་

པྩོ་དེས་ལས་གང་ཅུང་ཟད་ཅིག་བེད་པ་དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན། སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་གཞན་སྤྲུལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་རིགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་ལས་

བེད་པ་པྩོ་སྩོགས་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་ངྩོ་ཞེས་གསུངས་ཀི་དེ་དག་མེད་པར་མ་

གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༤༦ གལ་ཏེ་བདག་དང་གཞན་དང་གཉི་ག་དང་རྒྱུ་མེད་

པ་ལས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བེད་རྣམས་ཞེས་གསུངས། བཤད་པར་བ་སྟེ། འདི་ནི་ཀུན་

རྩོབ་པ་ཡིན་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གྩོང་དུ་རང་ལུགས་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་མཐའ་བཞི་ག་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་ལ། འྩོ་ན་མདྩོ་ལས་མ་རིག་པ་ལས་འདུ་

བེད་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །ཞེས་རྩོད་པའི་ལན་དུ། མདྩོ་ལས་

གསུངས་པ་དེ་ནི་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡིན་ལ། འདིར་བཀག་པ་ནི་དྩོན་དམ་དུ་ཡིན་པས་མི་

འགལ་ཞེས་ཡྩོད་ཚུལ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕྱེས་ཏེ་འགལ་སྩོང་མཛད་པ་དང་། །

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༧༤ ཇི་ལྟར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དམིགས་

པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་འདི་ནི་ཀུན་རྩོབ་པ་ཡིན་གི། དྩོན་དམ་པ་

ནི་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དྩོ། །ཞེས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་དམིགས་རྐེན་བཀག་པ་ལ་

སེམས་སེམས་བྱུང་ལ་དམིགས་པ་གཏན་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་རྩོད་པ་ལ་

སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀི་དམིགས་རྐེན་གསུངས་པ་ནི་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡིན་གི། 

དྩོན་དམ་པར་མ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ཞེས་ལན་མཛད་པའི་ཕྱིར་དང་། 

འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༥༦ འཕགས་པ་ས་བཅུ་པ་དེ་ཉིད་ལས། རྣམ་པར་

ཤེས་པ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཅན་དུ་གསུངས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

གྱུར་ན་ནི་དེ་མ་རིག་པའམ་འདུ་བེད་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་ལྟྩོས་པ་ཡང་

ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་པ་ཁྩོ་ན་སྟེ། རབ་རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པའི་སྐྲ་ཤད་ལ་སྩོགས་པ་ལྟར་ཕྱིན་

ཅི་ལྩོག་གི་རྐེན་ཡྩོད་ན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ལ། དེ་ཁྩོ་ན་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་རྐེན་མེད་ན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་རྣམ་ཤེས་འདུ་བེད་ལ་ལྟྩོས་པས་རང་བཞིན་གིས་མེད་ལ། 

ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་རྐེན་མིག་རབ་རིབ་ཀིས་བསླད་པ་སྩོགས་ཡྩོད་ན་ཡྩོད་ལ། མེད་ན་

མེད་པའི་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྣང་བའི་སྐྲར་སྣང་གི་དཔེས། རྣམ་ཤེས་སྩོགས་མ་རིག་པ་

དང་འདུ་བེད་སྩོགས་ཡྩོད་ན་སྐྱེ་ཞིང་མེད་ན་མི་སྐྱེ་བས་རྣམ་ཤེས་སྩོགས་ནི་མ་རིག་

པ་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༡༡༧ དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་མེད་

པར་གནས་པ་ཡིན་ལ། གཟུགས་བརན་རང་བཞིན་མེད་པའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་མཁས་པ་སུ་ཞིག་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སྩོགས་

པ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལས་ཐ་དད་པ་མེད་པར་གནས་པ་རྣམས་ཡྩོད་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་

དམིགས་པས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ངེས་པར་བེད། དེའི་ཕྱིར་ཡྩོད་པར་

དམིགས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་དྩོ། །ཞེས་གཟུགས་ཚོར་སྩོགས་ཡྩོད་ཀང་

རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༢༧༠ དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཇི་ལྟ་བུར། །སིད་པ་སྒྱུ་མ་

འདྲ་མ་ཡིན། །རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐྩོང་བ་ན་སྒྱུ་མ་བས་

པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་གི། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་དཔྩོད་

པ་འདིས་སྐྱེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ལས་འདུས་བས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་

བསྟན་པར་འདྩོད་ན་ནི། དེའི་ཚེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་གི། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་

སྩོགས་པ་དག་གིས་ཉེ་བར་གཞལ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་

བ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་འཇིགས་པས་དེ་དག་དང་བསྟུན་པར་མི་བེད་ཀི། དེ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དང་མི་འགལ་བར་སྒྱུ་མ་ལ་སྩོགས་པ་དག་དང་ནི་བེད་དྩོ། །ཞེས་རྟེན་འབེལ་ཀུན་སྣང་

ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཡྩོད་པ་ཡིན་པས། རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔད་ན་མི་

རེད་ཀང་དེས་དེ་དག་བཀག་པ་མིན་ལ། གལ་ཏེ་རིགས་ཤེས་ཀིས་དེ་དག་མ་རེད་

པས། དེས་རྟེན་འབེལ་རྣམས་བཀག་པར་བཟུང་ནས་དེ་དག་མེད་དྩོ་ཞེས་འདྩོད་ན་

རྟེན་འབེལ་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མི་འགྱུར་གི། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟར་གཏན་མེད་པར་

འགྱུར་བས། དེ་ལྟར་མི་གཞག་པར་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་འཇྩོག་པར་གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༢༦༩ དེ་ཕྱིར་དེ་ལྟར་དྩོན་གང་ཞིག །སྐྱེས་

པ་ལ་ནི་འྩོང་བ་དང་། །དེ་བཞིན་འགག་ལ་འགྩོ་བ་མེད། །དེ་ལ་ངེས་པར་རང་བཞིན་

མེད་དྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་རང་བཞིན་མེད་ན་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་ཅེ་ན། བརྩོད་པར་བ་སྟེ། གང་

ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་རྒྱུར་བས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བ་དེ་ཡྩོད་ལ། ཞེས་རང་བཞིན་མེད་ན་དེ་ནས་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་ཅེས་པའི་ལན་

གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་། 

སྤྩོད་འཇུག་ལས། ཕྱིས་དེ་ངེས་ན་དེ་ཡྩོད་དེ། །མིན་ན་ཀུན་རྩོབ་མེད་པ་

ཉིད། །ཅེས་པའི་ཤེར་འབྱུང་གི་འགེལ་ཆེན་ལས། ༡༩༦ ཕྱིས་དེ་ངེས་ན་ཞེས་པ་ལ་

སྩོགས་པ་གསུངས་ཏེ། འདི་ཡྩོད་ན་འདིར་འགྱུར་ཏེ། འདི་སྐྱེས་པ་ལས་འདི་སྐྱེས་པ་

ཞེས་པ་ནི་འདིའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ཙམ་ཀུན་རྩོབ་བྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆྩོས་རྣམས་སྐྱེ་བ་ནི་

ཕྱི་ནས་བྱུང་བའི་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཕྱི་ནས་ངེས་པའི་ཆྩོས་གལ་ཏེ་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་ཀུན་རྩོབ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་རྣམས་ལ་རང་གི་རྒྱུའི་

རེས་སུ་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་དང་། 
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ཡང་སྤྩོད་འཇུག་ལས། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བསད་སྩོགས་ལ། །སེམས་མེད་ཕྱིར་

ན་སིག་མེད་དེ། །སྒྱུ་མའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ལ། །བསྩོད་ནམས་དང་ནི་སིག་པ་

འབྱུང་། །ཞེས་དང། དེའི་ཐད་ཀི་ཤེར་འབྱུང་གི་འགེལ་ཆེན་ལས། ༤༣ དེ་ལྟ་ན་འྩོ་ན་

སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བསད་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྩོག་གཅྩོད་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལས་

གཞན་པའི་སྐྱེས་བུ་བསད་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་གསུངས་ཏེ། སྒྱུ་མའི་

སྐྱེས་བུ་བསད་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ་སྩོག་དང་བལ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལའྩོ། །སྩོགས་པའི་

སྒས་ནི་འདི་ལ་མ་བིན་པར་བངས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་

དུ་མཚུངས་ན་ཡང་སེམས་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་མེད་པ་སྟེ་

མི་སིད་ཕྱིར་སིག་པ་མེད་དེ་མི་དགེ་བར་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལ་ཡང་བསད་

པས་བརྒྱབ་པ་ལས་མི་དགེ་བར་འགྱུར་བ་ཁྩོ་ནར་ཏེ། སྩོག་གཅྩོད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནྩོ། །སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ལས་གཞན་ལ་ནི་སྩོག་གཅྩོད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྒྱུ་མའི་

སེམས་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཉིད་སྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ་སྒྱུ་མའི་སེམས་

ཡིན་ལ་དེ་དང་མཚུངས་ཏེ་ལྡན་པ་ལའྩོ། །སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ནི་སེམས་དང་འབེལ་

ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །ནིའི་སྒ་ནི་སར་ལས་ཁད་པར་དུ་བེད་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་སྒྱུ་མའི་མི་དང་། མི་མཚན་ཉིད་པ་གཉིས་རང་བཞིན་མེད་པར་འདྲ་ནའང་། དེ་

གཉིས་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ལས་བསད་ན་སྩོག་གཅྩོད་ཀི་

སིག་པ་འབྱུང་མིན་གི་ཁད་པར་ཡྩོད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་དག་དང་འྩོག་ཏུའང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་འདི་དག་གི་གཞུང་ལན་དུ་མར་འདྲེན་པ་
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རྣམས་ནི། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོས་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ། ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ་

ཡི་གྲུབ་པའི་མཐའ། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་གསུམ་གིས་བཀྲལ་བ་ཉིད། །ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

གནད་དྩོན་ཀུན་རྩོགས་པར། །དྲི་མེད་བྩོ་གྩོས་མིག་གིས་ལེགས་མཐྩོང་ཞིང་། །ཞེས་

དང་། རྟྩོག་པས་བཞག་པ་དེ་ལ་རང་རང་གི་བ་བེད་འཐད་པ་ནི། ཚིག་དང་དྩོན་གི་

འགེལ་མཛད་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ཞི་བ་ལྷ་དང་སླྩོབ་དཔྩོན་

འདི་གསུམ་གིས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་གཉིས་ཀི་འགེལ་ལུགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའྩོ། །ཞེས་དང་། མཇུག་བང་དུའང་། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་སྙིང་པྩོ་

མཆྩོག །ཟབ་མྩོ་དབུ་མ་མཐའ་བལ་རྟེན་འབྱུང་ལམ། །མཐའ་གཉིས་སངས་ཏེ་སྟྩོན་

པར་ལུང་བསྟན་བཞིན། །ཇི་བཞིན་འགེལ་མཛད་འཕགས་མཆྩོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །དེ་

ཡི་རིང་ལུགས་དམ་པ་འཕགས་པ་ལྷའི། །དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་མཁས་པའི་ལུགས་

མང་ཡང་། །ཡྩོངས་རྩོགས་འགེལ་མཛད་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །ཟླ་བའི་

ཞབས་དང་ཞི་བ་ལྷ་ཡི་ལུགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དགྩོངས་དྩོན་ཅུང་ཟད་གསལ་

བར་བེད་པའི་ཆེད་འཕགས་པ་ཡབ་སས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་དུ་ཆྩོས་རྣམས་དྩོན་དམ་

དུ་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཆེས་འཐད་པར་

གསུངས་ཚུལ་སྩོགས་གསལ་ཁ་ཆེ་བ་འགའ་ཙམ་ཞིག་དྲངས་ཤིང་འདྲེན་པ་ཡིན་གི། 

མཐའ་དག་པ་ནི་འདྲེན་པར་སུ་ཞིག་གིས་ནུས། སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་ཇི་ལྟར་བཞེད་ཚུལ་སྩོགས་ནི་ད་དུང་འྩོག་ཏུ་འཆད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། མ་རིག་སྒིབ་པའི་ཡང་སིད་ཕྱིར། །འདུ་བེད་རྣམ་པ་གསུམ་པྩོ་
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དག །ཅེས་སྩོགས་དང་། སིད་པ་ལས་ནི་སྐྱེ་བ་འབྱུང་། །རྒ་ཤི་དང་ནི་མ་ངན་

དང་། །ཞེས་སྩོགས་ར་ཤེའི་རབ་བེད་ཉེར་དྲུག་པ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྩོ་

ནས་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། 

རབ་བེད་བཅྩོ་བརྒྱད་པར། གལ་ཏེ་ཕུང་པྩོ་བདག་ཡིན་ན། །སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་

ཅན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པྩོའི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡྩོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐྩོག་མའི་མ་རིག་པ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། 

དེ་ཟད་པས་ན་སྐྱེ་བ་ཟད། །ཅེས་པ་ཡན་གིས་མ་རིག་པ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་

ངེས་པའི་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གྩོམས་པ་ལས་ཐར་པ་ཇི་ལྟར་ཐྩོབ་ཚུལ་གསུངས་ནས། 

ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཟད་ལས་ཐར། །ཞེས་པས་ཐར་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང། དེ་དག་

སྤྩོས་ལས་སྤྩོས་པ་ནི། །སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་ཐར་པ་ཐྩོབ་

པ་ལ་སྟྩོང་ཉིད་ངེས་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་། རབ་བེད་ཉེར་བཞི་

པར། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་བརྟེན་

ནས་གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཕྱིར་རྟེན་འབྱུང་མ་ཡིན་

པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྟྩོང་ཉིད་ཅེས་པ་ཅང་མེད་ཀི་དྩོན་མིན་པར་རྟེན་

འབྱུང་དང་དྩོན་གཅིག་པར་གསུངས་པ་བཅས་ཀི་གཞུང་གྩོང་འྩོག་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀི་

ཁྩོག་ལེགས་པར་བསྒིགས་ན། རབ་བེད་དང་པྩོ་སྩོགས་སུ་སྐྱེ་འགག་དང་། འགྩོ་འྩོང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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འགྩོག་པ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དེ་དག་འགྩོག་པ་ལས། དེ་དག་

ཐ་སྙད་དུའང་བཀག་པ་མིན་པའི་གྩོ་བ་བདེ་བག་ཏུ་སྟེར་བར་གསུངས་ཏེ། གཞན་དུ་

ན་སྐྱེ་འགག་དང་འགྩོ་འྩོང་། ལས་བེད་པ་པྩོ་དང་ལམ་སྩོམ་མཁན་སྩོགས་གཏན་ནས་

མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་མཁན་དང་

སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་ཟིན་གྩོམས་པ་ལས་གྩོལ་བ་ཐྩོབ་པ། སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་

པའི་ཚུལ་སྩོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བ་ས་ཅི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་དང་ཡྩོད་པ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་དེ་འདྲ་ཡྩོད་ན། 

ངེས་དྩོན་གི་མདྩོ་སེ་དག་དང་། རིགས་ཚོགས་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་

དགག་བ་འགྩོག་པའི་སྐབས་ཕལ་མྩོ་ཆེར་དགག་བའི་ཁད་པར་མ་སྦྱར་ནས་གཅིག་

དང་ཐ་དད། སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་སྩོགས་ལན་གཅིག་མིན་པར་བཀག་པ་མངྩོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་པས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་མྩོད་འྩོན་ཀང་དེའི་གནད་

ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་གཞན་དབང་གི་རྒྱུ་འབས་ལ་

རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་དབང་གིས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་ཐྩོག་མེད་ནས་གྩོམས་ཆེས་པས་དེ་

བཟླྩོག་དཀའ་ཞིང་། དེ་ཁེགས་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བ་བེད་འཐད་པ་བདེ་བག་ཏུ་

འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། འཇུག་པ་ར་འགེལ་མ་གཏྩོགས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་

གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་རང་ལུགས་ཀི་བ་བེད་འཇྩོག་ལུགས་སྟྩོན་པ་གཙོ་བྩོར་མ་མཛད་

པར་དགག་ཕྱྩོགས་ནས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་ལ་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་འཇྩོག་ས་

མེད་ཚུལ་རིགས་པས་སྒྲུབ་ལུགས་གཙོ་བྩོར་བསྟན་ཏྩོ། །

དེ་ལྟར་འགྩོག་སྐབས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་དཔད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ནས་འགྩོག་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པའི་སྐྱེ་སྩོགས་འགྩོག་གི་སྐྱེ་

བ་ཙམ་མི་འགྩོག་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་། དེ་ལྟར་གྩོ་ནུས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་ཕལ་

མྩོ་ཆེར་དགག་བ་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་དངྩོས་སུ་མ་སྦྱར་ནས་འགྩོག་པར་མཛད་

མྩོད། གྩོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་སྦྱར་བའི་སྐབས་ཀང་མང་དུ་ཡྩོད་ཅིང་། སྐབས་གཅིག་ཏུ་

སྦྱར་ན་དངྩོས་སུ་མ་སྦྱར་བ་རྣམས་ལའང་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་ཤེས་སླ་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་

ཀང་ཡིན་པས། གཞུང་གི་དཀྱུས་རྣམས་སུ་དགག་བའི་ཁད་པར་དངྩོས་སུ་མེད་པ་

མང་དུ་བྱུང་བས། སྐྱེ་འགག་སྩོགས་ཐ་སྙད་དུའང་འགྩོག་པར་འདུག་སྙམ་དུ་འཁྲུལ་

བར་མི་བའྩོ། །

དེས་ན་སྤིར་རྩོམ་པ་པྩོ་གཅིག་གིས་བརམས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་བརྩོད་བ་

མཐུན་པ་གཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་མ་བྱུང་སར་ཁེར་དགྩོས་པ་བཞིན། དགག་བའི་ཁད་པར་

སྐབས་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་བ་ན་དེ་དང་རིགས་མཚུངས་པའི་སྐབས་གཞན་དག་ཏུའང་

ཁེར་དགྩོས་ཏེ། སྐྱེ་འགག་དང་གཅིག་ཐ་དད་སྩོགས་འགྩོག་སྐབས་དགག་བའི་ཁད་

པར་དངྩོས་སུ་སྦྱར་ནས་བཀག་པའི་གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དང་། དངྩོས་སུ་མ་སྦྱར་

བར་སྐྱེ་སྩོགས་བཀག་པའི་གཞི་གང་ཡིན་པ་དག་ལ་ཁད་ཆྩོས་དེ་དག་འགྩོག་སྐབས་

དགག་བའི་ཁད་པར་སྦྱྩོར་དགྩོས་མིན་གི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཀུན་ནས་

མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེས་ན་སྦྱར་བ་དང་མ་སྦྱར་བ་གངས་མང་ཉུང་བསྡུར་ནས་

གང་མང་བ་དེ་གཙོ་བྩོར་བ་དགྩོས་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར། སྦྱར་བ་གཅིག་བྱུང་ན་དེ་འབེལ་

གི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁེར་ཤེས་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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༼ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་ཀི་འཇྩོག་འཚམས་ལ་རྩོད་སྩོང་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་ཀི་འཇྩོག་འཚམས་ལ་རྩོད་སྩོང་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ་ནི། 

ཡང་ཁ་ཅིག །ཚད་མ་གཞན་གང་གིས་ཀང་མི་གནྩོད་པ་ཞིག་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་

འཇྩོག་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཟས་ཞིམ་པ་དང་མི་ཞིམ་པ། གཟུགས་

ཡིད་དུ་འྩོང་བ་དང་མི་འྩོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། རི་རབ་དང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལྟ་བུའི་དབིབས་ལ་

ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་སྩོགས་གང་དུའང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན། 

གཟུགས་གཅིག་གང་ཟག་གཉིས་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་གཅིག་ལ་ཡིད་དུ་འྩོང་བ་དང་། དེ་

ཉིད་གཞན་དེར་ཡིད་མི་འྩོང་དུ་སྣང་བ་ན། ཁེད་ལྟར་ན་གཟུགས་གཅིག་པྩོ་དེ་ཡིད་དུ་

འྩོང་མི་འྩོང་གཉིས་ཀར་ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་པར་མཚུངས་པས། དེ་ཉིད་ཡིད་དུ་འྩོང་

མི་འྩོང་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་དུ་འགྱུར་བས། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ཡིད་བརྟན་ཅི་ཡང་

མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཁྩོད་ཀིས་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་མེད་པར་འདྩོད་

པ་དང་འགལ་བ་དང་། ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐལ་བ་

སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

རི་རབ་དང་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་ལྟ་བུ་ལའང་ཆེ་ཆུང་ཚད་གྲུབ་ཏུ་ཡྩོད་ན་རྡུལ་ཕྲན་

གི་གྩོ་སར་རི་རབ་ཤྩོང་བའི་གྩོ་སྐབས་མེད་དགྩོས་ཀང་། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་

ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་གི་གྩོ་སར་འཛམ་གིང་བེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྩོགས་

དྩོན་དངྩོས་ལ་སྤྲུལ་ནུས་པའི་ཕྱིར་སྩོགས་ཟེར་ན། 

སྟྩོན་པས་ལེགས་སྦྱིན་ལ། ལེགས་སྦྱིན། གཅིག་ཏུ་གཅེས་པ་ནི་གང་ཡིན། ཐར་

པའྩོ། །དེ་ལ་དགྩོས་པ་གང་ཡིན། དད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཐར་པ་མ་ངན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལས་འདས་པ་ལྟ་བུ་ནི། གཅིག་ཏུ་དགེ་བར་འཇྩོག་རུང་མྩོད། 

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། རིང་པྩོ་ཡྩོད་ན་ཐུང་ངུ་ཉིད། །རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལས་མ་

ཡིན། །ཞེས་རིང་ཐུང་དང་ཕ་རི་ཚུ་རི་སྩོགས་རྣམ་འཇྩོག་གཞན་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་

དགྩོས་པར་གསུངས་པ་དང་། མཛོད་ལས། མགྩོ་གཅིག་པ་དང་རྣམ་ཕྱེ་དང་། །དྲི་དང་

བཞག་པར་ལུང་བསྟན་པ། །འཆི་དང་སྐྱེ་དང་ཁད་པར་འཕགས། །བདག་གཞན་ལ་

སྩོགས་ལྟ་བུ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་རང་འགེལ་ལས་ཀང་། མིའི་རིགས་འདི་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འདྲི་བ་ལ་ལྷ་ལས་སམ་ངན་སྩོང་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་འདྲི། 

ཞེས་སླར་དྲིས་ནས་ལན་གདབ་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་བཞིན། 

ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་དུ་འཇྩོག་པ་ནི། 

གང་ཟག་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་ཅིང་། འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་། རང་ཅག་ཐ་མལ་པ་དག་

ལ་མཚོན་ན། གཞི་དེ་གང་ཟག་རང་ཉིད་ཀི་བདེ་སྐྱིད་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐེན་དུ་མཐྩོང་ན། དེ་

གང་ཟག་རང་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡིད་འྩོང་དུ་འཇྩོག་པ་དང་། སྡུག་བསལ་སྐྱེད་པའི་གཞིར་

མཐྩོང་ན་དེ་དེར་ཡིད་མི་འྩོང་དུ་སྣང་བ་ཡིན་ཞིང་། གང་ཟག་དེ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡིད་དུ་འྩོང་

མི་འྩོང་དུ་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ཡིན་པས། གཞི་གཅིག་གང་ཟག་སྩོ་སྩོ་

ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། 

དེ་བཞིན་དུ་ཟས་ཞིམ་མིན་ལྟ་བུའང་ལྟྩོས་ས་གཞན་ཞིག་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་པ་

སྟེ། དཔེར་ན། ཁ་ཅིག་ལ་ཤ་ཞིམ་ལ། གཞན་དག་ལ་རྩྭ་ཞིམ་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ནི། 

གང་ཟག་སྩོ་སྩོའི་ལེའི་དབང་པྩོའི་ཁམས་སྩོགས་གྲུབ་སྟངས་ཀི་ཁད་པར་འབའ་ཞིག་

ལ་ལྟྩོས་ནས་ཡིན་གི། ཟས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཞིམ་མི་ཞིམ་དུ་སྩོང་བ་གཏན་མིན་པས། 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རྩྭ་ཞིམ་པའི་གང་ཟག་དེའི་ལེ་དབང་དང་ལུས་ཀི་ཁམས་དེར་ལྟྩོས་ཏེ་ར་སྩོ་སེང་ངེ་བ་

དེ་ཞིམ་པར་གྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན། ནད་པ་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་སན་བཟང་ངན་གི་ཁད་

པར་འཇྩོག་དགྩོས་ཀི། སན་འདི་ཁྩོ་ན་བཟང་ཟེར་ནས་ནད་པ་ཀུན་གིས་ཟ་ཆྩོག་ཆྩོག་

ཅིག་མེད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། གཅིག་ལ་ཞིམ་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞིམ་པྩོ་དང་། གཞན་

ཞིག་ལ་མ་ཞིམ་ན་གཅིག་ཏུ་མི་ཞིམ་པས་ཁབ་པ་ག་ལ་ཡྩོད། 

དེ་ལྟ་ནའང་ད་ལྟ་ངེད་ཅག་གིས་ཟས་ཞིམ་མི་ཞིམ་གི་ཐ་སྙད་ལྟ་བུ་ནི། ཐ་སྙད་ཀི་

ཁབ་ཁྩོངས་རིགས་མཐུན་གི་མི་དག་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་བ་བཞིན་པ་ལྟར། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་

པར་ཡང་བསམ་དྩོན་དེའི་དབང་དུ་བས་ནས་འབེད་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ཕྱེད་ན་དེ་

འདྲའི་ཐ་སྙད་ཀང་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་ཅི་ཡང་མེད་པ་ས་མ་དང་མཚུངས་ལ། 

ཟས་ཞིམ་མིན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཁད་གཞི་ཟས་ཉིད་ཀང་རྣམ་འཇྩོག་གཞན་ལ་ལྟྩོས་

ནས་བཞག་པ་ཁྩོ་ན་སྟེ། དཔེར་ན། རམ་པ་ཟས་ཡིན་ལ། ས་དང་ཤིང་ཟས་མིན་ཞེས་

པའི་ཐ་སྙད་ཀང་ངེད་ཅག་གི་ལུས་ཁམས་ལ་ལྟྩོས་ནས་བས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟར་སྨྲ་

བ་པྩོའི་བསམ་དྩོན་གི་དབང་དུ་བས་ན། ཐ་སྙད་དེ་འཐད་ལྡན་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་

གནྩོད་བེད་ཅི་ཡང་མེད་དེ། ངེད་ཅག་གི་ལུས་ཁམས་ལ་ལྟྩོས་ན། རམ་པ་ཟས་ཡིན་

ལ། ས་དང་ཤིང་ཟས་མིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། 

འྩོན་ཀང་འབུ་སིན་སྩོགས་འགའ་ཞིག་གི་ལུས་ཁམས་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་བཞག་ན་ནི་དེ་

ལས་ལྡྩོག་སྟེ་འཇྩོག་དགྩོས་ཀང་། རམ་པ་ཟས་ཡིན་པ་དང་ཤིང་ཟས་མིན་ཞེས་པའི་

ཐ་སྙད་དེ། དངྩོས་པྩོ་དེའི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་བཞག་པ་མིན་ལ། གང་ཟག་ཡྩོད་ཚད་ལ་

ལྟྩོས་ཀང་བས་པ་མ་ཡིན་པར། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། གང་ཟག་སྩོ་སྩོ་ལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལྟྩོས་ཏེ་རམ་པ་ལྟ་བུ་གཞི་གཅིག་ཟས་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀར་ཁས་བངས་ཀང་། འགལ་

བ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། གང་ཟག་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ལུས་ཁམས་ལ་

འཕྲྩོད་མི་འཕྲྩོད་གཉིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདུ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་གཞི་དེ་ཟས་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་ལྟ་བུ་ནི། ཟས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྩོགས་

ཀི་ཐ་སྙད་གང་ལ་ལྟྩོས་ནས་བས་པ་དེའི་བསམ་དྩོན་དེ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་

འབེད་དགྩོས་ཀི། རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཟས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ནི་ནམ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །

འདིས་ནི་རྣམ་འཇྩོག་གཞན་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་

ཚུལ་དང་། དེ་ལ་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་ཚུལ་གི་དམིགས་ལེགས་པར་ཕྱེས་པའྩོ། །

དེས་ན་ཁེད་ཀི་རིགས་པ་དེ་ནི་ཁྲུ་གང་ཆྩོས་ཅན། རིང་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། སྩོར་

གང་ལ་ལྟྩོས་ནས་དེའི་ཕྱིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐུང་ངུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདྩོམས་

གང་ལ་ལྟྩོས་ན་ཐུང་བའི་ཕྱིར། ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མིན་པས་ལྐུག་པའི་

རིགས་པ་ལ་སྙིང་པྩོ་མེད་དྩོ། །

དེས་ན་དེ་དག་ལྟྩོས་འཇྩོག་གིས་བཞག་པ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེ་ལྟར་གྲུབ་

པར་འཇྩོག་ཏུ་མེད་པས་ན། ཕྱྩོགས་ས་སྨྲ་བ་པྩོ་དེ་དག་ནི་ཆེས་རགས་པའི་རྣམ་

གཞག་དེ་དག་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་ཚུལ་ཙམ་ལ་ཡང་རྩོངས་པའི་གཏི་མུག་ཅན་ཞིག་གྩོ །

དེ་བཞིན་དུ་ཁ་ཅིག་གིས། རང་ཅག་ལ་ཉི་མར་གགས་པའི་ཚ་ཟེར་ཅན་ལ་ཡུལ་

དུས་གཞན་ཁ་ཅིག་གི་མི་རྣམས་ལ་ཟླ་བར་གགས་པ་ཡྩོད་ཆྩོག་པས། ཉི་མ་དང་ཟླ་

བའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པའམ། ཡང་ན་གང་རུང་གཅིག་ནྩོར་བ་ཁས་ལེན་དགྩོས་པར་
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འགྱུར་རྩོ་ཟེར་ན། 

རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཡིན་དྩོན་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལའང་སྦྱྩོར་དུ་མི་རུང་བ་མི་སིད་པས། 

ཉི་མ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཚ་ཟེར་ཅན་ལས་བསིལ་ཟེར་ཅན་ལ་སྦྱར་མི་ཆྩོག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་དེ་གཉིས་སུ་ཡང་ནྩོར་བར་འཇྩོག་མི་ནུས་ཀང་། དེ་

ལྟར་ནའང་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་མི་དགྩོས་ཏེ། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ངེད་

ཅག་གིས་ཉི་ཟླའི་གཞི་མཐུན་མེད་པར་འདྩོད་པའི་ཟླ་བ་ནི་བསིལ་ཟེར་ཅན་ལས། ཚ་

ཟེར་ཅན་དེ་མིན་པ་གང་ཞིག །ཁྩོང་ཚོས་ཟླ་བ་ཞེས་པ་དེ་བསིལ་ཟེར་ཅན་ལ་མ་བརྩོད་

པར། ཚ་ཟེར་ཅན་ལ་བརྩོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ཟླ་བ་བསིལ་བའི་འྩོད་དང་ལྡན་པའང་

མི་འདྩོད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་དེ་གཉིས་ཀང་བསམ་དྩོན་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་མིང་

བརྩོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ཡིན་པས། དེ་ནི་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་

གཞན་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། རི་རབ་དང་རྡུལ་ཕྲན་ལྟ་བུར་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་དང་པྩོ་ནས་མེད་

ན། སངས་རྒྱས་སྩོགས་ཀིས་སྤྲུལ་མི་དགྩོས་ཀང་དེ་དག་དང་པྩོར་ཆེ་ཆུང་ཚད་གྲུབ་

ཏུ་ཡྩོད་ཅིང་། དེའི་ཕྱིར་སྤིར་བཏང་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་གི་གྩོ་སར་རི་རབ་མི་ཤྩོང་

ནའང་སངས་རྒྱས་སྩོགས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ནུས་པས་ཤྩོང་བར་དྩོན་དངྩོས་ལ་

སྤྲུལ་བ་ཡིན་པས་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། དེར་མ་ཟད་ཡི་དྭགས་ཀིས་ལས་སྟྩོབས་

ལྡན་བསགས་པའི་ནུས་པས་ཆུ་ཀླུང་གི་གྩོ་སར་རྣག་ཁག་དངྩོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་

དང་། དམལ་བ་པའི་ལས་ཀི་ནུས་པས་དམལ་བའི་ལགས་སེག་གི་ས་གཞི་དང་

མཚོན་ཆ་སྩོགས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀིས་མེད་པ་
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སྤྲུལ་ཞིང་ཡྩོད་པ་བསྒྱུར་བ་སྩོགས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་ནི། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་མིག་

འཕྲུལ་སྟྩོན་པ་བཞིན། དྩོན་ལ་ཅི་ཡང་མེད་ཀང་རྟ་གང་སྩོགས་སུ་སྣང་བའི་འཁྲུལ་སྣང་

འབའ་ཞིག་བསྐྱེད་ནས་གཞན་གི་མིག་འཁྲུལ་དུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

མདྩོ་ལས། ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་བྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

པ་བཞིན། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལས་ཀི་ནུས་པ་དྩོན་དངྩོས་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལས་

བཟང་ངན་གི་འབས་བུ་དྩོན་དངྩོས་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདེ་འགྩོ་དང་ངན་འགྩོ། ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྩོགས་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་ལ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ད་ེབཞིན་དུ་མ་ིའཚིག་པའ་ིརིགས་སགས་དང་ལྡན་པའ་ིགང་ཟག་གིས་དམར་འབར་

བའི་ལགས་གྩོང་ལ་རེག་པའི་ཚེ། རིགས་སགས་ཀི་ནུས་པས་ལགས་གྩོང་དམར་འབར་

བའི་རེག་བར་གྱུར་པའི་གང་རེག་གསར་དུ་སྐྱེས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་ལགས་གྩོང་གཅིག་པྩོ་

དེའི་རེག་བ་ལ་ཚ་གང་གི་རེག་བ་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་ཀང་རིགས་སགས་ཀི་མཐུས་གང་ཟག་

དེས་གང་རེག་ལས་ཚ་རེག་མ་མྩོང་བ་ཡིན་གི། ཚ་རེག་གང་རེག་ཡིན་པ་དང་། རིགས་

སགས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དེས་ཚ་བའི་རེག་བ་གང་རེག་ཡིན་པར་མྩོང་བ་གང་ཡང་

མིན་ཚུལ་སྩོགས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་རེ་ཡབ་སས་ཀི་ལེགས་བཤད་ངྩོ་མཚར་བ་

དག་གི་དགྩོངས་དྩོན་ཕྱྩོགས་ཙམ་ཞིག་གྩོ་ནའང་། མངྩོན་མཐྩོ་ངེས་ལེགས་ཀི་རྒྱུ་དང་

འབས་བུའ་ིརྣམ་གཞག་སྩོགས་ལ་ངེས་པ་རེད་པའ་ིསྩོ་བ་ན་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་མིན་པར་ཡི་དྭགས་ཀིས་ཆུ་ཀླུང་རྣག་ཁག་ཏུ་གཞལ་བ་དང་། རིགས་

སགས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གིས་ཚ་རེག་གང་རེག་ཏུ་མྩོང་བ་སྩོགས་ཡིན་ན། ལས་

བཟང་ངན་གི་འབས་བུ་མངྩོན་མཐྩོ་ངེས་ལེགས། བདེ་འགྩོ་ངན་འགྩོ་སྩོགས་རྒྱུ་དང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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འབས་བུའི་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་དྩོན་ལ་རྟ་གང་སྩོགས་ཅི་ཡང་མེད་ནའང་སྒྱུ་མའི་

སགས་རས་ཀིས་མིག་བསླད་པས་ལྟད་མྩོ་བ་ལ་རེའུ་ཤིང་རྟ་གང་སྩོགས་སུ་སྣང་

ནས་དགའ་སྡུག་གི་འཁྲུལ་སྣང་བསྐྱེད་པ་བཞིན། དྩོན་ལ་ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་འཁྲུལ་

སྣང་འབའ་ཞིག་ཏུ་འདྩོད་དགྩོས་པས། ཉམས་ང་བའི་ཆད་ལྟ་ཆེ་ཤྩོས་དེར་ལྟུང་བར་

འགྱུར་རྩོ། །

འྩོ་ན་ཆུ་ཡི་གྩོ་སར་རྣག་ཁག་དང་། རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་གི་གྩོ་སར་རི་རབ། ལགས་

གྩོང་དམར་འབར་བའི་སྟེང་དུ་གང་རེག་སྩོགས་དྩོན་དངྩོས་ལ་ཡྩོད་པར་ཐལ། རིམ་

བཞིན་ཡི་དྭགས་ཀི་ལས་སྟྩོབས་ལྡན་དང་ཕྲད་པའི་ཚེ་དང་། སངས་རྒྱས་སྩོགས་

ཀིས་དེ་ལྟར་སྤྲུལ་བའི་གནས་སྐབས་དང་། རིགས་སགས་ཀི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་གང་

ཟག་གིས་དམར་འབར་བའི་ལགས་གྩོང་ལ་རེག་པ་སྩོགས་ཀི་ཚེ་དེ་ལྟར་ཡྩོད་པའི་

ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་བྩོ། །འྩོ་ན་ཁྩོ་རང་ལ་མེ་མེད་ནའང་དུ་བ་ཡྩོད་ཆྩོག་པར་ཐལ། དུ་བའི་

རང་དུས་ན་མེ་འགགས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་

གནྩོད་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་ཁྩོད་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྩོད་མེད་

པར་རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། 

སྟྩོང་ཐུན་ཆེན་མྩོ་ལས། ༣༥༢ ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པ་

ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་རང་ག་བས་དྩོན་དམ་དཔྩོད་པའི་ཚད་མ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་འགྲུབ་པ་

མི་སིད་པའི་ཕྱིར་དང་། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་དཔད་ན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་

རྩོ། །ཞེས་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ལས། ཐ་སྙད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པའི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟར་ན་དེ་མེད་པ་ཡང་ཐ་སྙད་

པའི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན། བདེན་པར་ཡྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ་

ཞེ་ན། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི། ཆྩོས་གང་ཡིན་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་རེད་དགྩོས་

པ་ཞེ་ཕུག་ལ་བཞག་ནས་གང་ཟག་ཅེས་པ་བྩོར་སྣང་ཙམ་དང་མིང་གིས་བཏགས་པ་

ཙམ་དེས་མ་ཚིམས་ནས་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ལ་དཔད་ནས་རེད་པའི་ལུགས་སུ་བས་ནས་

བཞག་པ་ཡིན་པས། འཇྩོག་ཚུལ་དེའི་དབང་དུ་བས་ན་ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་

མས་དེར་གནྩོད་ཚུལ་མེད་ཀང་། དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་ལ་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་

ཤེས་ཀིས་དཔད་ན་གནྩོད་པའི་ཕྱིར་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་དྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཞིང་

སར་བཤད་པའང་དེའི་དབང་དུ་བས་པས་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །

༼བདེན་མེད་གསར་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་འཇྩོག་མཚམས་ལ་དཔད་

པ།༽

དྲུག་པ་བདེན་མེད་གསར་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་འཇྩོག་མཚམས་ལ་དཔད་

པ་ནི། ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། འཁྩོར་བའི་ར་བ་བདེན་འཛིན་དང་དེའི་ཞེན་ཡུལ་བདེན་གྲུབ་

གཉིས་ཀ་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དགག་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁེད་

ཀིས་བཤད་ཚུལ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། བདེན་མེད་དང་དེ་རྟྩོགས་ཀི་ཤེས་རབ་

གཉིས་ཀང་རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་ན་མ་ཁབ། བདེན་གྲུབ་དྩོན་དམ་

དཔྩོད་པའི་རྟགས་ཀི་དགག་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

ཀི་དགག་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དེ་བདེན་མེད་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་། དེར་ཐལ། དེ་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རྟགས་དེས་སར་བདེན་མེད་རྟྩོགས་མ་མྩོང་བའི་གང་ཟག་

དག་གི་ངྩོར་བདེན་མེད་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་རྟགས་དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་མེད་གསར་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སར་བདེན་

མེད་རྟྩོགས་མ་མྩོང་བའི་སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོ་དག་གིས་བདེན་མེད་ཐྩོག་མར་རྟྩོགས་སྐབས་

ངེས་པར་དུ་རྟགས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་

དག་ལ་བདེན་མེད་རྟྩོགས་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་རྟགས་ཀི་ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་

དག་ལ་བདེན་མེད་མ་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདེན་མེད་སར་རྟྩོགས་

མ་མྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་མེད་གསར་དུ་རྟྩོགས་པ་

ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། བདེན་མེད་མ་རྟྩོགས་ཀང་མྱུ་གུ་རྟེན་འབེལ་དུ་ཚད་

མས་གྲུབ་ཅིང་། རྟེན་འབེལ་ལ་བདེན་མེད་ཀིས་ཁབ་པ་དང་། བདེན་གྲུབ་ལ་རྟེན་

འབེལ་འཇྩོག་ས་མེད་ཚུལ་སྩོགས་ལ་གྩོ་བ་རྣམ་དག་ཆགས་ན། དེའི་དྩོན་ཡང་ཡང་

བསམ་པ་ལས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་ནུས་ཀང་། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྩོལ་བ་དེས་བསྒྲུབ་

བ་མ་རྟྩོགས་སྩོན་དུ་རྟགས་དེའི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁབ་པ་ཚད་མས་མ་ངེས་པས། 

རྒྩོལ་བ་དེ་རྟགས་དེའི་ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། 

འྩོ་ན་དེ་ལྟར་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་དེ་འདྲའི་བདེན་མེད་རྟྩོགས་པའི་

རེས་དཔག་དེ་རང་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ལས་སྐྱེས་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་ཟེར་ན་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་རེས་དཔག་དེ་མ་སྐྱེས་པའི་

སྩོན་དུ་རྟགས་དེ་གང་ཟག་དེ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བར་ཐལ། རྟགས་དེ་གང་ཟག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དེའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་དཔག་དེའི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་དང་། རེས་དཔག་དེ་ཡང་རྟགས་དེ་

ཉིད་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གང་ཟག་དེས་སྩོན་དུ་

རྟགས་དེའི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁབ་པ་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར། 

རང་གི་ལུགས་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཁས་ལེན་ཞིང་། རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་དགྩོས་པར་འཇུག་པ་རང་འགེལ་སྩོགས་ལས་གསུངས་ཚུལ་འྩོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ཡིན་པས། དབུ་ཚད་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལ་དགག་བའི་

ཁད་པར་ལས་སྤིར་རྟགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གི་རྣམ་དབེ་དང་། གང་ཟག་དེའི་

ངྩོར་རྟགས་དེ་ཡང་དག་ཡིན་མིན་སྩོགས་ལ་ཁད་པ་ཡྩོད་པར་མི་སྣང་ངྩོ་། །

དེས་ན་མཁས་པའི་དབང་པྩོ་ཁ་ཅིག །མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་

ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་དག་ལ་རྟགས་དེའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མ་ངེས་པས་ཁབ་པར་

གསུངས་པ་འཐད་པར་དཀའ་སྙམ་མྩོ། །དེས་ན་མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། 

རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རྟགས་འདི་བདེན་མེད་གསར་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། བདེན་མེད་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་བཟུང་བའི་དྩོན་དམ་

དཔྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །སར་བདེན་མེད་རྟྩོགས་མ་མྩོང་བའི་གང་

ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་མེད་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གསར་དུ་

སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་

འདི་ཡང་མི་རྟག་པ་གསར་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས། བདེན་མེད་དང་མི་

རྟག་པ་སྩོགས་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡྩོད་ས་དབུ་ཚད་ཀི་གཞུང་ཆེན་མྩོ་རྣམས་

སུ་མི་བཙལ་བར་མེད་སར་འཚོལ་བའི་སྐུ་ཚེགས་མི་དགྩོས་སྩོ། །
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དེ་ལ་ཁ་ཅིག །རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་

སྟེང་དུ་བདེན་མེད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་དེའི་སྩོན་དུ་དཔེའི་སྟེང་དུ་རྟེན་འབེལ་ལ་

བདེན་མེད་ཀིས་ཁབ་པ་ཚད་མས་ངེས་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། ཁྩོད་ཀི་དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༢༥ འདིས་ནི་བདེན་མེད་

སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རྟེན་འབེལ་ལྟ་བུ་ལ། བདེན་མེད་ཀིས་ཁབ་པ་མཐུན་དཔེའི་

སྟེང་དུ་མ་ངེས་པར་བདེན་མེད་ཆྩོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་བར་མེད་པར་

གསུངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་

འཇུག་པ་ལས། ནུས་པར་ཆེས་སླ་ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ཁྩོང་དུ་

ཆུད་པ་བདེ་བག་ཏུ་ནི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་དང་། དེའི་རང་འགེལ་ལས། ༢༧༩ 

འགའ་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་ནུས་

པར་སླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ལ་གགས་པའི་དཔེ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གཞན་དྩོན་

སྐབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྤིར་དཔེ་རྣམ་དག་དང་། ཕྱྩོགས་ཆྩོས་སྩོགས་ཚུལ་

གསུམ་དྩོན་དངྩོས་ལ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགྩོས་ཀི། རྒྩོལ་ཕྱི་རྒྩོལ་གཉིས་ཀ་ལ་གགས་པའི་

དཔེ་མི་སིད་པ་རང་སེ་དངྩོས་སྨྲ་བ་སྩོགས་ཀིས་དབུ་མ་པ་ལ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལྟ་བུ་ཡུལ་དུས་ནམ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་པ་

གཏན་མི་སིད་པའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ན། དེ་ལས་བསྒྲུབ་བ་དེ་དཔྩོག་མི་ནུས་ཞེས་

པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་ཀང་། ༧༣༠ འྩོ་ན་གཟུགས་བརན་ལ་སྩོགས་པ་འདི་

དག་གང་དུ་སྣང་བས་སྟྩོང་པར་ངེས་པ་འདི་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་མེད་པ་མངྩོན་སུམ་
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དུ་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ན། སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་མངྩོན་སུམ་གིས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་

པར་འགྱུར་བས་དེ་དག་འཕགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །མིན་ན་འདི་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་

པའི་དཔེར་ཇི་ལྟར་རུང་སྟེ། དཔེ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟགས་ལ་བརྟེན་

ནས་རྟྩོགས་དགྩོས་ན། དེའི་དཔེ་གང་འཇྩོག་ལ་སྩོགས་པའི་ཚུལ་གིས་བརྟགས་ན་

ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགྩོས་སྩོ་སྙམ་ན། ཞེས་དྩོགས་པ་བཀྩོད་ནས་དེའི་ལན་དུ་ཁ་

ཅིག་གིས་གཟུགས་བརན་སྩོགས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉི་ཚེ་བའི་སྟྩོང་ཉིད་ཡིན་པས། 

དེ་དག་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་ཀང་འཕགས་པ་ཡིན་མི་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ཆྩོས་

གཅིག་གི་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པས། ཆྩོས་ཀུན་གི་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་

ནུས་པར་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཤེས་བེད་དང་བཅས་མི་འཐད་པར་གསུངས་ནས། རང་

ལུགས་ཀི་ལན་དུ། དེས་ན་གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པར་རྟྩོགས་པས་

བད་བཞིན་དུ་བདེན་པར་མི་འཛིན་ཡང་གཟུགས་བརན་བདེན་པར་ཡྩོད་པར་འཛིན་

པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། ཅེས་གཟུགས་བརན་སྩོགས་རང་བཞིན་མེད་པའི་

དཔེར་འགྩོད་ཡུལ་ལ་གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་དུ་མི་བདེན་པར་རྟྩོགས་ཀང་དེ་

བདེན་མེད་དུ་མ་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་གསུངས་ལ། དེས་གཟུགས་བརན་སྩོགས་

བདེན་མེད་དུ་མ་རྟྩོགས་ཀང་དེའི་ངྩོར་དེ་དག་གང་ཟག་སྩོགས་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པའི་དཔེར་རུང་ཚུལ་ཡང་། དེ་ཉིད་ལས། ༧༣༠ དེ་ལྟར་ཡིན་ནའང་རང་བཞིན་མེད་

པའི་དཔེར་རུང་ལུགས་ནི་གང་དུ་སྣང་བ་དེ་ཡི་དངྩོས་པྩོས་སྟྩོང་པས། གང་དུ་སྣང་བ་

མེད་པར་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས། དེ་ཉིད་དཔེར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རང་

བཞིན་མེད་པ་ཐྩོག་མར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཇི་ལྟར་འགྩོད་ཚུལ་གསལ་བར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཀང་། ༡༧༤ སྐབས་འདིར་

གཟུགས་བརན་སྩོགས་དཔེར་བཀྩོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པས་གྲུབ་ཟིན་དཔེར་འགྩོད་པ་

ཡིན་གི། དབུ་མ་པས་རྫུན་པར་བཞག་པ་གྲུབ་ཟིན་ཅིག་དཔེར་འགྩོད་པ་མིན་

ནྩོ། །ཞེས་གཟུགས་བརན་སྩོགས་དཔེར་བེད་པ་རྫུན་པ་རགས་པ་ཙམ་གྲུབ་ཟིན་

དཔེར་བཀྩོད་པ་ལས། བདེན་པར་སྣང་ཞིང་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟྩོང་པའི་རྫུན་པ་ཕྲ་མྩོ་

གྲུབ་ཟིན་ནས་དཔེར་འགྩོད་པ་མིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་གི་རྣམ་འགེལ་

ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྩོད་དུའང་། ༥༠༦ བས་རྟགས་ཀི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རེས་དཔག་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཁ་མའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་ཁབ་པ་ལྟ་

བུར་གསུངས་པའང་། དེའི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་དག་གི་དབང་དུ་བས་

པས་མི་འགལ་ལྩོ། །

དེ་ལྟར་མིན་ན་བདེན་མེད་གསར་དུ་རྟྩོགས་པ་ནམ་ཡང་མི་སིད་པར་ཐལ། དང་

པྩོར་ཆྩོས་གང་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་ཀང་སྩོན་དུ་དེའི་དཔེ་ཞིག་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་

དགྩོས། དེ་ལ་ཡང་སྩོན་དུ་རྟགས་འགྩོད་པ་དང་དེའི་དཔེ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་དགྩོས་

པས་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་དུ་གྩོ་ན་གཞུང་ཆེན་མྩོ་དག་ཏུ་

བདེན་མེད་སྒྲུབ་བེད་ལ་རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་སྩོགས་དང་། མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་

བས་པ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་སྩོགས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྣམས་

དྩོན་ཆེན་པྩོ་ཅན་དུ་ཤེས་ནས་དྩོན་གཉེར་དང་ཐྩོས་བསམ་བ་རིགས་པར་མཐྩོང་བར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འགྱུར་གི། གཞན་དུ་དེ་དག་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་

དང་པྩོ་བ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་མི་རྟག་པ་སྩོགས་རྟྩོགས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། 

དབུ་ཚད་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་མྩོ་རྣམས་ལས་དང་པྩོ་བ་དག་ལ་མཁྩོ་འཇེབས་དེ་

ཙམ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དེས་ན་མི་རྟག་པ་སྩོགས་གསར་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་གཞུང་ཆེན་མྩོ་གང་དུའང་མ་

གསུངས་པ་ཞིག་བཀྩོད་ནས་འདི་མིན་ན་ཅི་ཡིན་ཟེར་མཁན་དག་གིས་ནི། མདྩོ་

བསྟན་བཅྩོས་ཀི་གཞུང་ཆེན་མྩོ་དག་ཉམས་རྟྩོགས་གང་མཚམས་སྩོན་པ་དག་གི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། ལས་དང་པྩོ་བའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པ་མིན་པར་ཁས་ལེན་

དགྩོས་པས། དེ་ལྟར་ན་ལས་དང་པྩོ་བ་དག་རེས་སུ་བཟུང་བའི་དྩོན་དུ་མི་རྟག་པ་

སྩོགས་ལྩོག་གྱུར་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་སྩོགས་ཀི་མན་ངག་ཟུར་དུ་

ཡྩོད་པའམ། ཡང་ན་གཞུང་ཆེན་མྩོ་དེ་དག་མཛད་པ་པྩོ་རྣམས་སྙིང་རེ་ཆུང་བའི་དབང་

གིས་ལས་དང་པྩོ་བ་རྣམས་ཡལ་བར་དྩོར་བའམ། ཡང་ན་དེ་དག་གིས་མ་ཐྩོན་པའི་

ལས་དང་པྩོ་བ་དག་ལ་མྱུར་ལམ་སྟྩོན་མཁན་གི་མཁེན་བརེའི་བདག་ཉིད་ཅན་གཞན་

ཞིག་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་ཁས་ལེན་དགྩོས་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་འདྲ་འདྩོད་མཁན་དག་ནི། 

བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ལས། ༤༣ དེ་དག་གདམས་པའི་མཆྩོག་མ་ཡིན་ན་ནི། དེ་

དག་མཛད་པ་པྩོ་ལས་ལྷག་པའི་གདམས་ངག་མཁན་པྩོ་སུ་ཞིག་རེད། ཅེས་དང་། གང་

ཡང་གཞུང་ཆེན་མྩོ་རྣམས་ལ་ཉམས་ལེན་གི་གནད་མེད་པའི་བཤད་ཆྩོས་སུ་བས་

ཤིང་། ཉམས་ལེན་གི་འགངས་དང་སྙིང་པྩོའི་དྩོན་སྟྩོན་པའི་མན་ངག་ཟུར་དུ་ཡྩོད་པར་

གྩོ་ནས་དམ་པའི་ཆྩོས་རང་ལ་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་ལྩོགས་ལྩོགས་པ་གཉིས་
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ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་ནི། དྲི་མ་མེད་པའི་མདྩོ་རྒྱུད་དང་དྲི་མ་མེད་པའི་དགྩོངས་འགེལ་

གི་བསྟན་བཅྩོས་ལ་གུས་པ་སྐྱེ་བའི་གེགས་བེད་ཅིང་། ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཕྱྩོགས་ས་མ་

ལ་བཞུགས་མཁན་དག་གྩོ །

གཞན་ཡང་། གཞུང་དེ་རྣམས་ནས་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་

ཚིགས། རྩོ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས་ཟེར་བ་སྩོགས་ཟླ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་བསགས་

བརྩོད་དང་དྩོན་འགངས་ཅན་དུ་བརིས་ནས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལའང་དགྩོས་

ནུས་དེ་ཙམ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། སྟྩོང་པ་ཉིད་རྟྩོགས་མ་མྩོང་བའི་ངེད་ཅག་ལས་དང་པྩོ་

བ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྟགས་དེ་དག་ལས་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་མི་ནུས། སྟྩོང་པ་ཉིད་ལེགས་

པར་རྟྩོགས་ཟིན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ས་མའི་ཕྱྩོགས་ཁབ་དག་དྲན་པ་ཙམ་གིས་ཆྩོས་

གཞན་སྟེང་གི་སྟྩོང་ཉིད་བདེ་བག་ཏུ་རྟྩོགས་ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །གང་ཟག་དེའི་ངྩོར་རྟེན་འབེལ་གི་རྟགས་ཀིས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་

སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁབ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་དེས་རྟེན་འབེལ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་དག་ཆྩོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། དེའི་ངྩོར་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

འགྩོད་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། བདེན་མེད་རྟྩོགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། བཞི་བརྒྱ་པ་

ལས། གང་གིས་དངྩོས་གཅིག་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐྩོང་བ། །དེ་ཡིས་དངྩོས་ཀུན་དེ་བཞིན་

ཉིད་དུ་མཐྩོང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ཆྩོས་གཅིག་བདེན་མེད་དུ་

རྟྩོགས་ན་དེ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་དུ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་བེད་རྒྱས་པར་

འགྩོད་པ་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་ནུས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཤེས་བ་ཕྱི་དྩོན་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་

ཤེས་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་གཞན་གིས་རྟགས་བཀྩོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟྩོགས་པ་མེད་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། ༡༨༧ 

ཤེས་བ་མེད་ན་ཤེས་པ་བསལ་བ་ནི། །བདེ་བག་རེད་ཅེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་

གསུངས། །ཤེས་བ་མེད་ན་ཤེས་པ་བཀག་འགྲུབ་པས། །དང་པྩོར་ཤེས་བ་དགག་པར་

མཛད་པ་ཡིན། །ཤེས་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་པ་རང་བཞིན་

མེད་པར་རེས་འགའ་རང་ཁྩོ་ནས་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་ལ། རེས་འགའ་གཞན་གིས་ཅུང་

ཟད་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་འགྱུར་བས་ཤེས་བ་དགག་པ་ཉིད་སར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདིར་རེས་འགའ་གཞན་གིས་ཅུང་ཟད་བསྟན་པ་

ཙམ་གིས། ཞེས་པ་ནི་སྒྲུབ་བེད་རྒྱས་པར་འགྩོད་མི་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །

༼དཔད་བཟྩོད་དུ་མ་གྲུབ་པ་གནས་ལུགས་ཡིན་མིན་སྩོགས་ལ་དཔད་པ།༽

བདུན་པ་དཔད་བཟྩོད་དུ་མ་གྲུབ་པ་གནས་ལུགས་ཡིན་མིན་སྩོགས་ལ་དཔད་

པ་ནི། ཁ་ཅིག་གིས། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མ་དཔད་པར་འཇྩོག་དགྩོས་པར་བཤད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རྟག་གམ་མི་རྟག་སྐྱེས་སམ་མ་སྐྱེས་སྩོགས་ལེགས་པར་དཔད་ནས་

མི་རྟག་པ་སྩོགས་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་དེ་ལྟར་

དཔད་པ་ནི་ཐ་སྙད་པའི་དྩོན་ལ་དཔྩོད་པ་ཡིན་གི། ཐ་སྙད་ཙམ་གི་འཇྩོག་མཚམས་

ལས་བརྒལ་ནས་བཏགས་དྩོན་གང་ཡིན་འཚོལ་བའི་དཔད་པ་མིན་པ་གང་ཞིག །མ་

དཔད་པར་འཇྩོག་ལུགས་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ཚིམས་ནས་བཏགས་པའི་

དྩོན་གང་དུ་འདུག་མ་བཙལ་བར་བཞག་པ་ལ་བེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བུམ་པ་ལྟ་བུ་སྣང་
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ཙམ་དེས་མ་ཚིམས་པར། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བུམ་པའི་

གཤིས་ལུགས་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་གི་རང་བཞིན་བཙལ་ན་བུམ་པ་མི་རེད་པར་བུམ་པ་

རང་བཞིན་མེད་པ་རེད་པར་འགྱུར་བས། བུམ་པ་སྩོགས་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔད་

བཟྩོད་དུ་མེད་པ་དང་གཤིས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འྩོ་ན་དྩོན་

དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་བུམ་པ་བཙལ་ན་མི་རེད་པ་དེ། བུམ་པ་རིགས་ཤེས་

ཀི་དཔད་བཟྩོད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། བུམ་

པ་རིགས་ཤེས་ཀི་དཔད་བཟྩོད་དུ་མ་གྲུབ་པ་དེ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་ན། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༡༦༥ བདེན་འཛིན་གི་ཡུལ་དེར་གྲུབ་ན་

མཐར་ཐུག་དཔྩོད་པའི་རིགས་པས་དཔད་བཟྩོད་དང་། ཆ་མེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་

དང་། རང་བཞིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་སྩོགས་སུ་ཡྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་འཕེན་

ནུས་ཀི། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་གི་དྩོན་མིན་ཏེ། དེ་དག་བཀག་ཀང་བདེན་

མེད་ཀི་དྩོན་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ར་

ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༤༢ འདི་ཡང་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔད་བཟྩོད་དང་དེས་གྲུབ་པ་

གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་ཡིན་པས། རིགས་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཉིད་བདེན་པའི་

དྩོན་དུ་འདྩོད་པར་སྩོང་བས། ཅི་ཙམ་ཞིག་ནས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགྩོ་བའི་ས་མཚམས་

མ་རྟྩོགས་པ་ཡིན་པས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། མཐར་ཐུག་དཔྩོད་པའི་

རིགས་པས་དཔད་བཟྩོད་ལ་དགག་བ་བདེན་ཚད་དང་། རིགས་ཤེས་དེས་གྲུབ་རྒྱུ་

ཞིག་བྱུང་ན། དེས་དཔད་བཟྩོད་དུ་འདྩོད་པའི་ཕྱྩོགས་ས་དེའི་བྩོ་ངྩོར་རིགས་ཤེས་

ཀིས་དཔད་བཟྩོད་དང་རིགས་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པ་གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་སྩོང་བས། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དེའི་བྩོ་ངྩོའི་དཔད་བཟྩོད་ཁེགས་པས། བདེན་མེད་ཀི་དྩོན་རྟྩོགས་མི་དགྩོས་ཞེས་པའི་

དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་བུམ་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔད་བཟྩོད་དང་གནས་

ལུགས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ། བུམ་པའི་བཏགས་དྩོན་འཚོལ་བའི་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་

ཀི་རིགས་ཤེས་ཀིས་རེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བུམ་པའི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་

ན། མ་ཁབ་སྟེ། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་བུམ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་རང་ཉིད་

བཙལ་ན་མི་རེད་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་ཉིད་རང་ཉིད་ཀི་གནས་ལུགས་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༩ མྱུ་གུའི་སྐྱེ་བ་དྩོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་དེ་མྱུ་

གུའི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་ཀང་སྐྱེ་བ་དྩོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་མིན་ཏེ། 

རང་ཉིད་རང་གི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་

སྟེ། ལུང་དེའི་དྩོན་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་གཤིས་ལ་མ་གྲུབ་པ་དེ་མྱུ་གུའི་གཤིས་

ལུགས་སུ་གྲུབ་ཀང་དེ་གཤིས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་སྟེ། གྲུབ་ན་རང་ཉིད་རང་གི་གཤིས་

ལུགས་སམ་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་དགྩོས་པ་ལས་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུང་དེའི་མཇུག་ཏུ། དེས་ན་མྱུ་གུའི་སྐྱེ་བ་དྩོན་དམ་པར་

མེད་པ་དེ་མྱུ་གུའི་དྩོན་དམ་དང་། མྱུ་གུའི་ཡིན་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཟིན་པས་དེ་འདྲ་བ་དེ་

དྩོན་དམ་པར་གཤིས་ལུགས་ལ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྩོད་པ་ནི་མྱུ་གུའི་དྩོན་དམ་དང་

གཤིས་ལུགས་སུ་ཡྩོད་མེད་དཔྩོད་པ་ག་ལ་ཡིན། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་རང་ཉིད་ཀི་སྟེང་གི་དྩོན་དམ་དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་ཐ་སྙད་

བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་རང་ཉིད་རེད་པ་དེ། གཤིས་ལུགས་སམ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། བུམ་པའི་གནས་ལུགས་སུ་

གྲུབ་ན་བདེན་པར་གྲུབ་དགྩོས་པར་ཐལ། གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ན་བདེན་པར་གྲུབ་

དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། བུམ་པ་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པ་ལྟ་བུ་བུམ་པའི་གནས་

ལུགས་སུ་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི། བུམ་པའི་གཤིས་ལུགས་སམ་གནས་སྟངས་ངྩོ་མ་བདེན་

པར་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་བུམ་པ་བདེན་པར་མེད་པའི་དྩོན་དུ་

སྩོང་ལ། 

སྤིར་གཤིས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི། ཡྩོད་ཚུལ་ལམ་གྲུབ་ཚུལ་གཤིས་

ལུགས་ཀིས་ཡྩོད་ཅེས་པར་སྩོང་བས། དེ་ལ་ནི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཡྩོད་ཚུལ་

འགལ་བས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བས་སྩོ། དེས་ན་སྐབས་སྟྩོབས་ཀི་གྩོ་དྩོན་སྩོ་སྩོར་

མ་ངེས་ནས་ཚིག་ཙམ་ལ་ཞེན་པར་མི་རུང་ངྩོ་། །

འྩོ་ན་ཐ་སྙད་ཙམ་གིས་འཇྩོག་མཚམས་ལས་བརྒལ་ནས་བཏགས་དྩོན་གང་

ཡིན་འཚོལ་བའི་ཤེས་པ་ལ། དཔད་པའི་བྩོ་དང་། དེ་ལས་ལྡྩོག་པའི་ཤེས་པ་དག་ལ། 

མ་དཔད་པའི་བྩོར་འཇྩོག་རིགས་པར་ཐལ། ཁྩོད་ཀིས་བཤད་ཚུལ་འཐད་པའི་ཕྱིར། 

འདྩོད་ན། དང་པྩོ་ལ་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་བྩོ་དང་། ཕྱི་མ་ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་

བྩོར་འདྩོད་རིགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཇི་སྙེད་པ་རྟྩོགས་པའི་རྣམ་མཁེན་ཆྩོས་

ཅན། ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་བྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྩོན་གི་ཡིན་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་

མིན་དཔྩོད་པའི་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དྩོན་དམ་དཔྩོད་པའི་བྩོ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། འྩོ་ན་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༡༦ དེ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ནི་

ཆྩོས་གང་ལའང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། སྣང་བའི་དྩོན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དེ་བྩོ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་ནམ། འྩོན་ཏེ་དྩོན་གི་ཡིན་ཚུལ་ལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་

ཡིན་སྙམ་དུ་མི་དཔྩོད་པའི་ཤེས་པ་མ་བརྟགས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་སྩོ། །དེ་ཉིད་ལ་

མ་དཔད་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་བ་ཡི། བརྟག་པ་ཡེ་མི་བེད་པ་ནི་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མ་དཔད་པའི་བྩོའམ་ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་བྩོ་ལ་བཏགས་

དྩོན་ལ་མི་དཔྩོད་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན་དེ་ནི་གཞི་དུས་ཀི་ཀུན་

རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ལ་དེ་ལྟར་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅིག །ཁེད་ཀིས་ཆྩོས་རྣམས་མ་དཔད་པར་འཇྩོག་དགྩོས་ཞེས་

མང་དུ་སྨྲས་ཀང་དྩོན་མེད་པར་ཐལ། ལས་ཀིས་འབས་བུ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་རིགས་

པས་བརྟགས་ཤིང་དཔད་པའི་ཚེ་ན། ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཞིག་པ་དངྩོས་

པྩོ་བ་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀུན་མ་དཔད་པར་འཇྩོག་

དགྩོས་པ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། ༥༨ དེ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་

ལ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྩོད་པ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་ནི་མ་བརྟགས་པར་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་ན་གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པར་བདག་མེད་མྩོད་ཀི། འྩོན་ཀང་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་

འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་འདི་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་གང་ཡིན་དྩོན་དམ་ལ་དཔྩོད་པའི་བྩོས་དཔད་ན་འཇྩོག་ས་མེད་

ཅིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་ཚུལ་ལ་མ་དཔད་པར་ཐ་སྙད་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་བཞག་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་བཞག་ན་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་གསུངས་

པས་ན། མ་དཔད་པར་ཆྩོས་རྣམས་འཇྩོག་ཚུལ་འདི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་དགྩོངས་པ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དང་རྣམ་གཞག་སྐྱྩོན་མེད་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་

མ་འཕེན་ཅིག །

འྩོ་ན་ཁེད་ལྟར་ན་ཐབས་གང་ཞིག་གྩོམས་པས་རྣམ་གྩོལ་ཐྩོབ་ནུས་མིན་སྩོགས་

དཔད་དེ། སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྩོགས་ཐར་ལམ་དུ་ཁས་བངས་ནས་དེར་

བརྩོན་པ་སྩོགས་མི་རིགས་པར་ཐལ་བ་དང་། གཉེན་པྩོ་དང་སང་བ། ལམ་དང་ལམ་

མིན་པ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐྩོང་སྩོམ་ཚུལ་སྩོགས་གང་ལའང་དཔད་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་བ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ལྟར་དཔད་ནས་རྣམ་གཞག་དེ་འདྲ་བས་ན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་

རྣམ་གཞག་དྩོན་དམ་དཔྩོད་པའི་རིགས་པས་དཔད་བཟྩོད་དུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། ཁེད་ཀིས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་བཅྩོས་བརམས་པའི་

ངལ་བ་དྩོན་མེད་དུ་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་དཔད་ཚུལ་དེ་དག་ཀུན་རྩོབ་ལ་དཔྩོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་དཔད་

ནས་བཞག་ན་རྣམ་གཞག་མི་རུང་བའི་ཁས་ལེན་ངེད་ཅག་ལ་མེད་པས་ཕྱྩོགས་སའི་

འབེན་མ་མཐྩོང་པར་ལྟར་སྣང་གི་རིགས་པའི་མདའ་མ་རེག་ཅིག

༼འཇིག་ལྟ་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་མཚམས་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ།༽

བརྒྱད་པ་འཇིག་ལྟ་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་མཚམས་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་ནི། ཡང་ཁ་

ཅིག །དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ༡༩༤ ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་དམིགས་པ་ནི་ང་ཡི་བའྩོ། །རྣམ་པ་ནི་ང་ཡི་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་འཛིན་པའྩོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༡༢ རྣམ་པ་ནི་དམིགས་པ་

དེ་ལ་དམིགས་ནས་ང་ཡི་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྩོ། །ཞེས་ང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཡི་བར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟས་ང་ཡི་བ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པར་

གསུངས་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལས་འྩོས་མེད་དེ། ང་ཡི་བ་དེ་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་

གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་གང་ཟག་མིན་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། ང་ཡི་མིག་སྣ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ང་ཡི་ཡིན་རྒྱུའི་མིག་སྩོགས་ཀིས་

ཁད་པར་དུ་བས་ནས་བཞག་པས་ན་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་སུ་

འགྱུར་ཡང་། ང་ཡི་བ་ཙམ་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པར་མི་

འདྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ང་ཡི་ཡིན་རྒྱུའི་མིག་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་དང་། མིག་སྩོགས་ང་ཡི་

ཡིན་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ང་ཡིར་བེད་པ་པྩོའང་ང་ཡི་བ་ཡིན་པས། མཚན་གཞི་

དང་མ་འབེལ་བའི་ང་ཡི་བ་ཙམ་ལ་གང་ཟག་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀི་ཆ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་

དང་། དེ་ཉིད་བྩོ་ལ་འཆར་བ་དང་སྒས་བརྩོད་པ་བཅས་ཀི་སྐབས་སུའང་ང་བརྩོད་པ་

དང་ང་འཆར་ཚུལ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་དེ་གང་ཟག་ཏུའང་འཇྩོག་མི་རིགས་

པས་ང་ཡི་བ་ནི་དེ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གང་ཡང་མིན་ནྩོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག །ང་ཡི་བ་དེ་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ཀང་

དེའི་སྟྩོང་ཉིད་དེ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་མིན་ཏེ། སྤིར་བྩོ་དེས་ང་ཡི་བ་ལ་དམིགས་

པ་དང་ང་ཡི་བ་སྣང་བ་སྩོགས་ཀི་སྐབས་ང་དེ་ཉིད་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་

དམིགས་པ་དང་སྣང་དགྩོས་པས། ང་ཡི་བའི་མཚན་གཞི་གང་ལའང་མ་དམིགས་པར་

ང་ཡི་བ་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་འཇིག་ལྟའི་དམིགས་པ་ལ་ང་དང་ང་ཡི་བ་གཉིས་ལས་

ང་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་པས། དེ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་། ང་ཡི་བ་ཙམ་གི་གནས་

ལུགས་ཀི་སྟྩོང་གཞིའང་དེ་དང་མཚུངས་པས། དེའི་གནས་ལུགས་ནི་གང་ཟག་གི་
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བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡྩོད་ཀང་། མི་འཐད་དེ། ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་

ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ཕྱིན་ཆད། ཁྩོད་ལ་དམིགས་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་བྩོ་ཡིན་ན། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་

སུ་ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་ལ་དམིགས་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བྩོ་

ཡིན་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །དེ་ཡིན་ན་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ང་ཡི་བ་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྩོད་ངའྩོ་སྙམ་པའི་

བྩོ་ངང་གིས་སྐྱེ་བའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁབ་སྟེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༡༢ འཇིག་ལྟ་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་པ་ལ་ངའྩོ་སྙམ་པའི་བྩོ་ངང་གིས་སྐྱེ་བ་དགྩོས་པས། རྒྱུད་

གཞན་གི་གང་ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ལྷན་སྐྱེས་གང་ཟག་

གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་ཀང་། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཀི་དམིགས་པ་ལ་དེ་

ལྟར་སྐྱེ་བའི་གཞི་གཅིག་ཡྩོད་དགྩོས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ངའམ་གང་ཟག་

རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ང་ཡི་བ་དེ་ལྟར་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མིག་རྣ་སྩོགས་

ང་ཡི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དག་དེའི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ར་

ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༥ང་ཡི་བའི་གཞི་མིག་རྣ་སྩོགས་ལ་དམིགས་ནས་དེ་ལྟར་

འཛིན་པ་ནི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་པས། ང་ཡི་བ་ལ་དམིགས་ཞེས་པ་ནི་དེ་དག་

ལ་དམིགས་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། སྟྩོང་ཐུན་ཆེན་མྩོ་ལས། ༡༩༦ དེ་ལ་རང་རྒྱུད་ཀིས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བསྡུས་པའི་མིག་རྣ་སྩོགས་ནི་ང་ཡི་བའི་མཚན་གཞི་དང་། གང་ཟག་དང་ཆྩོས་གཉིས་

སུ་ཕྱེ་བའི་ཡ་གལ་གི་ཆྩོས་ཀི་མཚན་གཞི་གཉི་ག་ཡིན་ལ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ང་ཡི་བ་གང་ཟག་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མིག་

སྩོགས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ང་ཡི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དག་བདག་གི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། ༣༠༢ བདག་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། བདག་ཏུ་གདགས་པའི་རྒྱུ་

ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་དངྩོས་པྩོ་བདག་གི་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེས་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༣༠༣ བདག་སྟེ་ངར་འཛིན་པའི་ཡུལ་དང་ང་ཡིར་

འཛིན་པའི་ཡུལ་བདག་གི་བ་ཕུང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཞི་བ་སྟེ། མ་སྐྱེས་ཤིང་

མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྩོར་པ། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བདག་གི་བ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ར་

ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༨༡ དེ་ལྟར་ང་དང་ང་ཡི་བ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་ལྟ་བ་རེད་པ་དེ་ཉིད་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྩོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བདག་སྟེ་ངར་

འཛིན་པའི་ཡུལ་གང་ཟག་དང་། བདག་གི་བ་སྟེ་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཕུང་པྩོ་

རྣམས་ཀི་མཚན་མ་ཞི་བ་སྟེ་ཅི་ཡང་མི་དམིགས་པར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྩོ་མཉམ་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བདག་གི་བར་འཇྩོག་པ་ཆེས་གསལ་བར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་ཀང་། ༥༦༨ བདག་ལ་རང་བཞིན་

མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ཚེ་བདག་གི་བ་ཕུང་པྩོ་ལའང་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པར་

གསུངས་སྩོ། །ཞེས་པ་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་བདག་གི་བར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ལན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དུ་མར་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་འཇིག་ལྟ་ཡིན་ན་ཁྩོད་ཀི་དམིགས་པར་གྱུར་པའི་ང་དེ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་

གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ང་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། རྒྱུད་གཞན་གི་ང་ལ་དམིགས་པའི་

འཇིག་ལྟ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ལྷས་བིན་གི་རྒྱུད་ཀི་འཇིག་ལྟ་ལྟ་བུས་སྐྱེ་བ་

ས་ཕྱི་ཀུན་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ང་དང་ང་ཡི་བ་ལ་དམིགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

ལྷས་བིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ང་ལ་དེའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་དགྩོས་པས། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ང་དེ་སྐྱེ་

བ་ས་མ་སྩོགས་སུ་མེད་ཀང་ལྷས་བིན་གི་ང་དེས་དེའི་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྟྩོན་པ་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པའི་ང་རྒྱལ་པྩོ་ང་ལས་ནུའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

སྟྩོན་པས། ང་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་སུ་རྒྱལ་པྩོ་ང་ལས་ནུ་ཞེས་བ་བར་གྱུར་ཏྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

༼བདག་གཉིས་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་ངྩོས་གཟུང་བ།༽

གཉིས་པ་དགག་བ་དེ་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་སྟེང་དུ་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་

བཤད་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པའི་གཙོ་

བྩོ་གང་ལ་བེད་ངྩོས་གཟུང་བ་དང་། བདག་གཉིས་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་སྩོ་སྩོར་

བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་བཞི། དངྩོས་དང་། དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་ཀུན་གི་

གནད་རྟེན་འབེལ་ཉིད་ལ་ཐུག་ཚུལ། དེས་ན་རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་ཉིད་རིགས་པའི་

རྒྱལ་པྩོར་གྱུར་ཚུལ། རྟེན་འབེལ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འཇུག་པ་ལས། བསྟན་བཅྩོས་ལས་དཔད་རྩོད་ལ་ཆགས་པའི་
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ཕྱིར། །མ་མཛད་རྣམ་གྩོལ་ཕྱིར་ནི་དེ་ཉིད་བསྟན། །ཞེས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅྩོས་ལས་

རིགས་པའི་དཔད་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་

པར་འདྩོད་པ་དང་། གཞན་ཟིལ་གིས་གནྩོན་པ་སྩོགས་ཀི་ཆེད་མིན་པར་སེམས་ཅན་

རྣམས་རྣམ་གྩོལ་ལ་འགྩོད་པ་ཁྩོ་ནའི་དྩོན་དུ་ཡིན་པར་གསུངས་པས། དེ་དག་ཐམས་

ཅད་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་རིགས་པ་གཉིས་སུ་

འདུ་དགྩོས་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་

ཏུ་ཞེན་པའི་དབང་གིས་འཁྩོར་བར་འཁམས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

སྤིར་དབུ་མའི་བསྟན་བཅྩོས་རྣམས་སུ་དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་

རིགས་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། རྟགས་སྦྱྩོར་གི་དབང་དུ་བས་པ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལའང་། མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། རྟེན་འབེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་གགས་ཀི་ཐལ་འགྱུར། 

སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ཀིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་ཐལ། གཟུགས་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་དྩོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་

མཚན་མཚུངས་པའི་མགྩོ་སྙྩོམས་ཀི་ཐལ་འགྱུར། 

མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་བདག་ཉིད་ཐྩོབ་

ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འགལ་བརྩོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་སྩོགས་དང་། 

གཏན་ཚིགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས། རྣམ་ལྔ་དང་

རྣམ་བདུན་གི་གཏན་ཚིགས། རྩོ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས། ཡྩོད་མེད་སྐྱེ་འགྩོག་

གི་གཏན་ཚིགས། མུ་བཞི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་གཏན་ཚིགས། རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་རྟེན་
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འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་མགྩོ་སྙྩོམས་ཀི་གཏན་ཚིགས་

སྩོགས་གསུངས་པ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་པ་ནི། དབུ་མ་རྒྱན་

ལས་གསུངས་པ་ནི་གགས་ཆེ་ལ། བང་ཆུབ་ལམ་སྒྩོན་ལས་ཀང་། ཡང་ན་ཆྩོས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་དག །གཅིག་དང་དུ་མར་རྣམ་དཔད་ན། །ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་མི་དམིགས་

པས། །རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས། །ཞེས་ལྷ་གཅིག་ཇྩོ་བྩོ་ཆེན་པྩོས་གསུངས་

ཤིང་། དེ་ཉིད་ཀི་བཀའ་བབ་ལྟར་རེའི་ལམ་རིམ་ཆུང་བ་དང་རེས་འཇུག་དམ་པ་

རྣམས་ཀི་ལམ་རིམ་གི་ཁིད་ཡིག་ཆེ་ཆུང་རྣམས་དང་། ལྟ་ཁིད་ཁག་ཏུ་འདི་ཉིད་རལ་

དུ་བཏྩོན་པ་མང་ངྩོ་། །

ལྷག་མཐྩོང་ཆུང་བ་ལས། གཅིག་དུ་བལ་གི་རྟགས་འདི་ལ་གནད་བཞི་ཚང་

དགྩོས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ༣༢༧ འདི་ལ་གནད་བཞི་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ནི་

རང་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ཏེ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་ལུགས་ངྩོས་ཟིན་པར་བ་བ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ནི་སར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་སྐབས་ཀི་དགག་བ་ངེས་པའི་གནད་དང་། 

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་

ཐ་དད་གང་རུང་དུ་གྲུབ་དགྩོས་ཀི། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་ཐབས་མེད་པར་

ཐག་བཅད་པའྩོ། །དེ་ནི་སྤིར་བུམ་པ་དང་ཀ་བ་ཞེས་པ་ཟླ་བཅས་སུ་ཚུར་ཡྩོངས་སུ་

གཅྩོད་པ་ན། ཟླ་མེད་ཡིན་པ་ཕར་རྣམ་པར་གཅྩོད་ཅིང་། བུམ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཟླ་མེད་

དུ་ཚུར་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པ་ན། ཟླ་བཅས་ཡིན་པ་ཕར་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་མྩོང་བས་

གྲུབ་པས། གཅིག་དང་དུ་མ་གང་ཡང་མིན་པའི་ཕུང་གསུམ་མེད་ལ། དེའི་ཕྱིར་ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའང་མི་སིད་པར་ངེས་པར་བེད་པའྩོ། །ཞེས་
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པས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་གཅིག་དང་དུ་མ་ཕུང་གསུམ་མེད་པར་ངེས་པའི་གནད་དང་། 

གསུམ་པ་ནི། གང་ཟག་དང་ཕུང་པྩོ་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་ཡིན་པ་ལ་གནྩོད་པ་མཐྩོང་བའྩོ། །ཞེས་པས་བདེན་པའི་གཅིག་བལ་ངེས་པའི་

གནད་དང་། 

བཞི་པ་ནི། དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་པ་ལ་གནྩོད་བེད་

ལེགས་པར་མཐྩོང་བའྩོ། །དེ་ལྟར་བཞི་ཚང་ན་དེ་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་

རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་སྐྱེའྩོ། །ཞེས་པས་བདེན་པའི་དུ་བལ་ངེས་པ་དང་བཅས་

གནད་བཞི་ཚང་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་དག་གི་དྩོན་ནི། རྟགས་དེ་ཉིད་ལ་ཟབ་གནད་དེ་འདྲ་ཡྩོད་ཅེས་པ་ཙམ་མིན་

པར་རྟགས་འདི་རྒྩོལ་བ་གང་གི་ངྩོར་གང་ཟག་དང་། ཕུང་པྩོ་སྩོགས་དྩོན་དམ་དུ་མེད་

པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་གནད་འདི་དག་གཏན་ལ་

འབེབ་པ་པྩོ་རྒྩོལ་བ་རང་ཉིད་ལ་ཚང་དགྩོས་ཀི། དགག་བ་ངེས་པའི་གནད་སྩོགས་

སྐབས་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་དཔྩོད་མཁན་རང་སྟེང་དུ་མ་ཚང་ན། གཅིག་དུ་བལ་གི་

རིགས་པ་སྩོགས་རིགས་པ་ཟབ་མྩོ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྩོལ་བའི་ངྩོར་

རྟགས་དེ་སྟྩོང་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་ནུས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཞེས་པ་

ཡིན་ལ། དེའི་རིགས་པས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་དང་མུ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་ལ་གནད་

དྲུག་དང་། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ལ་གནད་དགུ་ཚང་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

མཁས་པའི་དབང་པྩོ་འགའ་ཞིག་གི་གསུངས་ལས། གཅིག་དུ་བལ་དང་། རྟེན་

འབེལ་གི་རྟགས་སྩོགས་ཀིས་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་དག་ལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བདེན་མེད་མ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་གསུངས་པ་ལ་ལྷག་མཐྩོང་ཆུང་བའི་ལུང་འདིས་

གནྩོད་པར་སེམས་སྩོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞི་གང་ཞིག་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་

ཡང་དག་གིས་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་དཔད་པའམ། རིགས་པ་གང་གིས་ཐ་

སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་ལ་དཔད་ནས་མ་རེད་པ་ཙམ་གིས། གཞི་དེ་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀིས་མེད་པར་འཇྩོག་ནུས་པའི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་

བཏགས་དྩོན་བཙལ་བ་ལ། སྩོན་དུ་གཞི་དེ་ཉིད་ཀི་སྟེང་དུ་དགག་བ་ལེགས་པྩོར་ངྩོས་

ཟིན་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་དང་པྩོར་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་

བཏགས་དྩོན་གང་ཡིན་འཚོལ་བའི་རིགས་པ་ལྟ་བུ་ནི་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་

པ་ཡང་དག་ཏུ་འཇྩོག་མི་ནུས་སྩོ། །

རིགས་པ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༩༥ དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་

ལུང་དང་རིགས་པ་དག་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་བསྟན་ནས། དེའི་འྩོག་ཏུ་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། ཞེས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་གི་

སྐབས་སུ། རྣལ་འབྩོར་པ་དེ་རྣམ་པར་གྩོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཡན་གིས་མཐའ་

བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་

སྐྱྩོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་

དག་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བསྟན་པར་གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་འཇུག་པ་ལས། རྣམ་བདུན་གིས་མེད་གང་དེ་ཇི་ལྟ་བུར། །ཡྩོད་ཅེས་རྣལ་

འབྩོར་པས་འདིའི་ཡྩོད་མི་རེད། །དེས་དེ་ཉིད་ལའང་བདེ་བག་འཇུག་འགྱུར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བས། །འདིར་དེའི་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་འདྩོད་པར་བ། །ཞེས་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་

རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ལ་བདེ་བག་ཏུ་འཇུག་པར་གསུངས་

པ་དང་། 

གཞན་དབང་གི་ཆྩོས་རྣམས་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གྲུབ་ན། ཆྩོས་གཞན་

རྣམས་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་ར་ཤེ་ལས་

ཀང་། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་སྩོགས་ཐྩོག་མར་བཀྩོད་པར་

གསུངས་པས། ར་འཇུག་འགེལ་བ་དང་བཅས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་རྣམ་ལྔ་དང་། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་དང་། ཆྩོས་

ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་ནི་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་རིགས་པ་

ཉིད་ལ་མཛད་པར་གསུངས་སྩོ། །

༼དྩོན་དམ་གཏན་འབེབས་པའི་རིགས་པ་ཀུན་གི་གནད་རྟེན་འབེལ་ཉིད་ལ་

ཐུག་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་དྩོན་དམ་གཏན་འབེབས་པའི་རིགས་པ་ཀུན་གི་གནད་རྟེན་འབེལ་ཉིད་

ལ་ཐུག་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ར་འཇུག་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་རིགས་པ་གཙོ་བྩོར་བསྟན་པ་རྣམ་བདུན་

དང་། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གཉིས་ཀིས་དགག་བ་འགྩོག་ལུགས་དང་། བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་ཚུལ་གི་གནད་མཐར་གཏུགས་ན། རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་ཉིད་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་

ཏེ། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ནི་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབེལ་ལ་ཐུག་

ཅིང་། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་ཀང་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་ལ་ཐུག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པའི་ཕྱིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། གང་ཟག་ནི་རྣམ་པ་ལྔའམ་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་ན། ཕུང་པྩོ་

རེ་རེ་བ་རྣམས་དང་། དེ་དག་ཚོགས་པ་ཙམ། ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་དང་། དེ་དག་ལས་དྩོན་

གཞན་སྩོགས་གང་དུའང་འཇྩོག་ས་མེད་པ་ནི། དེ་ཉིད་རང་གི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བདུན་དུ་དཔད་ནས་

རེད་པ་དང་། རང་གི་བདག་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། མདྩོ་ལས་ཕུང་པྩོ་བརྟེན་ནས་ཡིན་གསུངས་

པ། །དེ་ཕྱིར་ཕུང་པྩོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡིན། །ཞེས་མདྩོ་ལས་ཕུང་པྩོ་ཚོགས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་གང་ཟག་གདགས་པར་གསུངས་པ་དེའི་ཕྱིར། ཕུང་པྩོ་ཚོགས་པ་ཙམ་གང་

ཟག་ཏུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་དང་། དེའི་རང་འགེལ་ལས་ཀང་། ༢༤༡ གང་ཞིག་ལ་

བརྟེན་ནས་གང་བཏགས་པ་དེ་ནི་བཏགས་པ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་

ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་

སྩོན་པྩོ་དང་མིག་ལ་སྩོགས་པ་དག་ས་སྩོགས་འབྱུང་བ་རྣམས་གདགས་གཞིར་བས་

ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། བཏགས་ཆྩོས་དེ་དག་འབྱུང་བ་འདུས་པ་ཙམ་ལ་

འཇྩོག་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ། གང་ཟག་ཀང་ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་པ་གདགས་གཞིར་བས་

ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་ཙམ་ཡང་གང་ཟག་ཏུ་

མི་རུང་བར་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གང་ཟག་ནི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་

འཇྩོག་དགྩོས་པས་ན། ཕུང་པྩོའི་ཡ་གལ་དང་ཚོགས་པ། གང་ཡང་གང་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞིའི་ཕྱྩོགས་སུ་གཏྩོགས་པ་

ལས། བཏགས་ཆྩོས་ཀི་ཕྱྩོགས་སུ་མི་གཏྩོགས་པའི་ཕྱིར་དང་། དཔེར་ན། ཚུ་རི་ཕ་རི་

ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པས། དེ་ཕ་རིའི་ངྩོས་ནས་འཇྩོག་ལུགས་མེད་པ་བཞིན་

དང་། རིང་པྩོ་ཐུང་ངུ་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་ཀང་དེ་ཉིད་ཐུང་ངུའི་ངྩོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་

བཞིན། ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཆྩོས་གང་ཟག་ཀང་ཕུང་པྩོའི་

ངྩོས་ནས་མ་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྷས་བིན་ལ་བརྟེན་ནས་ལངས་པ་ལ་ལྡང་

མཁན་ལྷས་བིན་ལས་གཞན་ཞིག་དགྩོས་ཀི། ལྷས་བིན་རང་ཉིད་རང་ལ་བརྟེན་ནས་

ལྡང་ཚུལ་མེད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། 

རང་གི་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལས་ལྩོགས་སུ་གང་ཟག་ཅིག་ཡྩོད་ན་ནི། 

བདག་དང་ཕུང་པྩོ་གཉིས་རྟ་དང་གང་པྩོ་ལྟར་འགྱུར་བས། ཕུང་པྩོ་ངྩོས་བཟུང་བ་ལ་

ལྟྩོས་པ་མེད་པར་གང་ཟག་བྩོ་ཡུལ་དུ་བཟུང་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་

ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་ཚུལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བ་སྩོགས་ཡིན་པས། 

རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པས་གང་ཟག་རང་ངྩོས་ཡྩོད་པར་འགྩོག་ནུས་པའི་གནད་ནི། 

གང་ཟག་སྩོགས་མིང་གིས་ཕར་བཏགས་ཙམ་གི་རྟེན་འབེལ་ཉིད་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པ་

ལ་ཐུག་པར་གསུངས་སྩོ། །

ར་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། གཞན་དབང་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་

རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་གནད་ཀིས་དེ་དག་མཐའ་

བཞི་གང་ལས་ཀང་སྐྱེ་བར་འཇྩོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་

ན་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེ་བ་གཏན་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༨ 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ན་འདིར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་འབྱུང་བ་རྒྱུ་

དང་རྐེན་ལ་བལྟྩོས་པ་ཡྩོངས་སུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ན། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་

པ་ཉིད་དང་། རྒྱུ་གཅིག་པུ་ཉིད་དང་། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དང་། རང་

གཞན་དང་གཉིས་ཀས་བས་པ་ཉིད་བཀག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་བཀག་པས་ནི་

དངྩོས་པྩོ་ཀུན་རྩོབ་པ་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཀུན་རྩོབ་པ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་

གསུངས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་པར་བསྟན་པ་ཉིད་

ཀིས། དེ་དག་རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་སྩོགས་བཀག་པར་གསུངས་པ་དང་། 

འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༩༠ དེ་ལྟར་རྐེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་གི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བ་བཤད་པ་ན། རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་རྟྩོག་པ་འདི་དག་མི་

སིད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། རྟག་པ་དང་ཆད་པ་དང་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་དང་

དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་གཉིས་ལ་སྩོགས་པ་རྟྩོག་པ་གཞན་དག་ཀང་མི་སིད་

པ་ཉིད་དྩོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། ཞེས་ཕྱི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྐེན་ཉིད་

འདི་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས། མཐའ་བཞི་གང་ལས་ཀང་

སྐྱེ་བར་མི་རུང་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཀང་། ༥༥ དེས་

ན་ས་བྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བར་ཁས་བང་དགྩོས་པ་ཁྩོ་ནས་དེ་བཞི་འགྩོག་

ནུས་པ་ནི། རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་རྟེན་འབྱུང་གི་རིགས་པའི་ཁད་ཆྩོས་ཡིན་པ་ལ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེའི་ཚུལ་ཡང་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་ན། རྒྱུ་རྐེན་ལས་

སྐྱེ་བ་གཏན་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་མཐའ་བཞིའི་གཞན་ལས་སྐྱེ་ན། འབས་བུ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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རྣམས་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་གིས་གཞན་ཡིན་དགྩོས་པས། དེ་དག་དེ་ལ་འབེལ་མེད་

དྩོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བས། ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་ཐལ་བ་དང་། 

བདག་ལས་སྐྱེ་ན་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་དམ་ཡང་ན་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། གཉིས་

ཀ་ལས་སྐྱེ་ན་སྐྱྩོན་གཉིས་ཀར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་ན་རྟག་ཏུ་སྐྱེ་བའམ་ནམ་

ཡང་མི་སྐྱེ་བར་ཐལ་བ་དང་། མངྩོན་སུམ་གིས་མཐྩོང་བ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བ་

སྩོགས་ཀི་རིགས་པས། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེ་ན་སྐྱེ་ཚུལ་བཞི་པྩོ་དེར་གང་དུའང་འཇྩོག་ས་

མེད་པར་གྲུབ་པ་དང་། 

ཡང་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞི་ཅི་རིགས་ལས་སྐྱེ་ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་དགྩོས་

ལ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་ནས་སྐྱེ་ཚུལ་ནམ་ཡང་འཇྩོག་མི་

ནུས་ཚུལ་འྩོག་ནས་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ཡིན་པས། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞི་གང་

དུའང་མི་སྐྱེ་བའི་གནད་དང་། དེ་ལྟར་སྐྱེ་བ་མེད་པས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་

པའི་གནད་ནི། དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པ་

ལ་ཐུག་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་ནི་

མཐར་གཏུགས་ན། རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་ཉིད་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མའི་གཞུང་

ལུགས་རྣམས་ནས་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་རྣམས་

རིགས་བསྡུ་བའམ་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། དབུ་མ་རྒྱན་སྩོགས་ལས་གསུངས་

པའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་དཔྩོད་པ་གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས། ར་བ་ཤེས་རབ་སྩོགས་ལས་

གསུངས་པའི་རྒྱུ་ལ་དཔྩོད་པ་རྩོ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས། དབུ་མ་སྣང་བ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།

  133  

སྩོགས་ལས་གསུངས་པའི་འབས་བུ་ལ་དཔྩོད་པ་ཡྩོད་མེད་སྐྱེ་འགྩོག་གི་གཏན་

ཚིགས། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་སྩོགས་ལས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀ་ལ་

དཔྩོད་པ་མུ་བཞི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་གཏན་ཚིགས། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ཀུན་

ལས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་འབས་ངྩོ་བྩོ་གསུམ་ཀ་ལ་དཔྩོད་པ་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་རྟེན་

འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་དང་ལྔ་གསུངས་ཤིང་། 

དེ་དག་རྣམས་ཀི་གནད་ཀང་མཐར་རྟེན་འབེལ་ཉིད་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་

དུ་བལ་གི་རིགས་པ་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་ར་འཇུག་ཏུ་རྣམ་ལྔ་དང་རྣམ་བདུན་གི་

རིགས་པ་གསུངས་ཚུལ་འྩོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ཡིན་པས། གཅིག་དུ་

བལ་དང་རྣམ་ལྔའི་རིགས་པ་ནི་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབེལ་ལ་ཐུག་ཚུལ་

རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་དང་འདྲ་ལ། 

ཡྩོད་མེད་སྐྱེ་འགྩོག་དང་། མུ་བཞི་སྐྱེ་འགྩོག་གཉིས་ཀང་རྩོ་རེའི་གཟེགས་མ་

བཞིན་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་ལ་ཐུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དང་པྩོ་ནི། མྱུ་གུ་ཆྩོས་

ཅན། དྩོན་དམ་པར་མི་སྐྱེ་སྟེ། རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཡྩོད་པར་ཡང་དྩོན་དམ་པར་མི་སྐྱེ། 

རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་མེད་པར་ཡང་དྩོན་དམ་པར་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་འདི་ཡིན་

ལ་དེའི་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དེ་དང་དེ་བརྟེན་གང་

འབྱུང་དེ། །རང་གི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དར་ཊིཀ་ལས། རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་

དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་འབྱུང་བ་དེ་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོར་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱུའི་སར་ཡྩོད་ན་རྒྱུ་ལ་མི་བལྟྩོས་ལ། སྐྱེ་བའི་སར་མེད་ན་

སྐྱེས་པའི་དུས་ན་ཡང་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་བཅྩོས་མར་འགྱུར་གི། རང་གི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར། རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་ཀང་

སྐྱེ་བ་ཙམ་ནི་ཡྩོད་དེ། གཟུགས་སྐྱེས་སྩོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། 

རྟགས་ཟུར་དང་པྩོ་དེར་ཐལ། མྱུ་གུ་དེ་རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་གྲུབ་ཟིན་ན། སླར་

ཡང་དེ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་གིས་སྩོན་མེད་པའི་ཁད་པར་ཅི་ཡང་བར་མེད་པའི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། 

དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་

ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་པ་མི་རུང་བས་རྒྱུ་རྐེན་ཚང་བའི་ཚེ་སྐྱེ་ལ། མ་ཚང་ན་མི་སྐྱེ་བའི་

ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་དེ་ནི་མངྩོན་སུམ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་

འགྩོག་པ་ཡིན་པས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་པའི་གནད་ཀིས་རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཡྩོད་པར་

སྐྱེ་བ་དང་། དེར་མེད་པར་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་འགྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། 

གཉིས་པ་ཡང་། མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། རྒྱུ་གཅིག་གིས་

འབས་བུ་གཅིག་ཁྩོ་ན་དྩོན་དམ་པར་མི་སྐྱེད། རྒྱུ་གཅིག་གིས་འབས་བུ་དུ་མ་ཁྩོ་ནའང་

དྩོན་དམ་པར་མ་ིསྐྱེད། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅིག་ཁྩོ་ནའང་དྩོན་དམ་པར་མ་ིབསྐྱེད། རྒྱུ་

དུ་མས་འབས་བུ་དུ་མ་ཁྩོ་ནའང་དྩོན་དམ་པར་མ་ིབསྐྱེད་པའ་ིཕྱིར། ཞེས་པ་ཡིན་ལ། 

དེའི་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་དཔེར་ན། མིག་དབང་གིས་རང་གི་རིགས་འདྲ་

ཕྱི་མ་དང་། མིག་ཤེས་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་ཁྩོ་ན་བསྐྱེད་ན་འགྩོ་བ་ཀུན་ལྩོང་བར་

ཐལ་ཏེ། དེ་ལས་མིག་ཤེས་སྐྱེ་མི་སིད་པའམ་མིག་དབང་གི་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་ཆད་པ་

གང་རུང་དུ་ཐལ་བས་སྩོ། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། མིག་ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་གིས་རང་རང་གི་ཐུན་མྩོང་མིན་

པའི་ལག་རེས་མི་འདྲ་བ་རེ་བཞག་པ་མིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་ཆ་དང་ཡུལ་གི་

རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཆ་དང་གཟུགས་ཁྩོ་ན་འཛིན་ནུས་ཀི་ཆ་གསུམ་ལས་གང་རུང་

གཅིག་ཁྩོ་ན་རྐེན་གསུམ་གི་ལག་རེས་ཡིན་པར་ཐལ་བས། མིག་ཤེས་ཀི་ཁད་ཆྩོས་

གཞན་གཉིས་མི་སིད་པའམ་རྒྱུ་མེད་གང་རུང་དུ་ཐལ་ལྩོ། །

བཞི་པ་མ་གྲུབ་ན། མིག་ཤེས་ཀི་ཁད་ཆྩོས་གསུམ་པྩོ་དེ་དྩོན་དམ་པར་རྐེན་

གསུམ་ལས་སྐྱེས་ན་དེ་དག་རང་རང་གི་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་འཕུལ་

བ་ཡིན་པས་སྩོ། །

སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་རིགས་པའི་གནད་གཙོ་བྩོར་སྟྩོན་པ། མིག་ཆྩོས་

ཅན། དྩོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་སྟེ། དབང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། རྣ་བའི་

དབང་པྩོ་བཞིན། ཞེས་སྩོགས་ཀི་མགྩོ་སྙྩོམས་ཀི་རིགས་པ་ཡང་མིག་གིས་གཟུགས་

ལ་ལྟ་བ་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་པའི་གནད་ཀིས་དྩོན་དམ་པར་ལྟ་བ་འགྩོག་པ་ཡིན་

པས། དེ་ཡང་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་ལ་ཐུག་གྩོ །

དེས་ན་དབུ་མའི་གཞུང་ཆེན་མྩོ་རྣམས་སུ་དངྩོས་སུ་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་ནི། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་རང་གི་

གདགས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་དང་། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་

གང་རུང་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ལ་གཏུགས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེ་

བའི་རྟེན་འབེལ་ལ་གཏུགས་པ་སྩོགས་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་དག་ཀང་མཐར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  136  

གཏུགས་ན་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབེལ་ལ་ཐུག་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་

རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་སྩོགས་འཁྩོར་འདས་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་ཀུན་དྩོན་དངྩོས་ལ་འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

མཐར་གཏུག་ན། ཆྩོས་རྣམས་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་གནད་ཀིས་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རེའི་རྟེན་འབེལ་བསྟྩོད་པ་ལས། ཁྩོད་ཀིས་ཇི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་

པ། །རྟེན་འབེལ་ཉིད་ལས་བརམས་ཏེ་འཇུག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཁྩོར་བར་འཇུག་ལྡྩོག་

གི་རྒྱུ་འབས་སྩོགས་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་ནུས་པའི་གནད་ནི། 

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་ཐུག་པ་ཁྩོ་ནྩོའ ྩོ། །

༼དེས་ན་རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་ཉིད་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོར་གྱུར་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་དེས་ན་རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་ཉིད་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོར་གྱུར་ཚུལ་

ནི། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅྩོས་རྣམས་སུ་རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་ལ་

རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་ཞེས་བསགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་ནུས་ཏེ། 

དཔེར་ན། རྒྱལ་དྩོན་དང་འབེལ་བའི་སིད་ཀི་བ་བ་དག་རྒྱལ་པྩོའི་བཀའ་ཡི་ཕྱི་བྩོན་དང་

ནང་བྩོན་སྩོགས་ཀིས་ཐག་གང་བཅད་རྒྱལ་པྩོ་དངྩོས་ལ་གཏུགས་དགྩོས་པ་བཞིན། 

དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་ཀང་མཐར་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པའམ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་གང་རུང་ལ་གཏུགས་པ་

ཡིན་པས། རིགས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་པྩོ་ཆེན་པྩོ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༢༧༧ དེ་ལྟར་ན་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་དང་བརྟེན་ནས་བཏགས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་རང་ལས་སྐྱེ་བ་སྩོགས་པ་བཞི་དང་། རང་བཞིན་གཅིག་ཐ་

དད་ལ་སྩོགས་པ་བདུན་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་ལ་འགྩོག་པ་འདི་ཉིད་རིགས་པ་རྣམས་ཀི་

དྩོན་པྩོར་ཟུངས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་གཏན་ཚིགས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་

པ་ན། གཏན་ཚིགས་རྟེན་འབེལ་ཀི་ངེས་པས་ཆད་ལྟ་དང་། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པས་རྟག་

ལྟ་བདེ་བག་ཏུ་སྩོང་ནུས་པས་ཀང་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆུང་བ་ལས། 

༣༤༠ དེ་གཉིས་ནི་རྒྱུ་རྐེན་འདི་ལས་འབས་བུ་འདི་འབྱུང་ལ་ངེས་པ་དྲངས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན་མ་ལུས་པ་སྩོང་བ་ཡིན་ཏེ། 

གཏན་ཚིགས་ཀི་ངེས་པས་ནི་ཆད་ལྟ་དང་། དམ་བཅས་པའི་དྩོན་ངེས་པས་ནི་རྟག་ལྟ་

ར་བ་ནས་སུན་འབིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡང་དམ་པ་གྩོང་མ་འགས་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དང་ཐ་སྙད་རང་གི་སྟེང་ནས་

མཐའ་གཉིས་སེལ་བའི་གྩོ་བ་སྟེར་ཚུལ་ལས་རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་རིགས་

པའི་རྒྱལ་པྩོ་ཞེས་གསུངས་ཚུལ་ཡང་ཡྩོད་དེ། རྟེན་ཞེས་པས་ལྟྩོས་མེད་རང་དབང་དུ་

གྲུབ་པ་མིན་པར། རྒྱུ་རྐེན་དང་གདགས་གཞི་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་པར་བསྟན་པས་རང་

ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་བཅད་པས་རྟག་མཐའ་སེལ་ལ། འབྱུང་ཞེས་པས་ནམ་མཁའི་མེ་

ཏྩོག་ལྟར་ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་པར། རྒྱུ་རྐེན་དང་གདགས་གཞི་སྩོགས་ལས་འབེལ་

ཆགས་སུ་གྲུབ་པར་གྩོ་བས་མེད་མཐའ་སེལ་ལྩོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྩོད་རྒྱུ་

རྟེན་འབེལ་ལམ་རྟེན་འབྱུང་གི་གྩོ་བ་དཔིས་ཕྱིན་པ་ཞིག་བྱུང་ན། དེས་མཐའ་གཉིས་
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ཀ་སེལ་ནུས་པས་འདི་ལ་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་དག་རེ་རེ་ནས་རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་འདི་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་ཡིན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དུ་རུང་མྩོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྩོམས་ཏེ་རིགས་པ་འདི་ཉིད་

རིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྦྱྩོར་ན་དྩོན་གི་

འགངས་ཆེ་བར་སྣང་ངྩོ་། །

དེ་ལས་གཞན་གཏན་ཚིགས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཐའ་གཉིས་གཅིག་ཅར་དུ་

སེལ་བས་ན་འདི་ལ་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོར་བཤད་ཚུལ་སྩོགས་ནི་འཐད་པར་དཀའ་སྟེ། 

གང་ཟག་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀང་དང་པྩོར་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་

མེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ནས་དེའི་རེས་སུ་དེ་དག་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་ངེས་པ་

དྲང་དགྩོས་ཀི། ཆྩོས་ཅན་དེ་དག་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པ་དང་། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པ་

གཉིས་ཐྩོག་མར་ཚད་མས་ངེས་པའི་སྐབས་སུ་གཅིག་ཆར་དུ་རྟྩོགས་ནུས་པ་སུ་ཡང་

མི་སིད་པས། ཡྩོད་མེད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ནི་རིམ་ཅན་དུ་བསལ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འྩོན་ཀང་སྟྩོང་ཉིད་ལེགས་པར་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་གི་ངྩོར་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་

དྩོན་གཅིག་ཏུ་ཤར་བ་ལས་རྟེན་འབྱུང་གི་གྩོ་བས་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་སེལ་

ནུས་པ་ཤིན་ཏུའང་ཡྩོད་པར་གསུངས་མྩོད། དེ་ནི་འྩོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་

སྟྩོང་ཉིད་ལེགས་པར་རྟྩོགས་ཟིན་པའི་རེས་ནས་ཡིན་གི། རྟེན་འབྱུང་གི་རྟགས་ལས་

སྟྩོང་ཉིད་ཐྩོག་མར་ངེས་པའི་སྐབས་སུ་མིན་ནྩོ། །

༼རྟེན་འབེལ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་རྟེན་འབེལ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངྩོས་
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དང་། རྟེན་འབེལ་གི་དྩོན་རྟྩོགས་མ་རྟྩོགས་ཀི་འཇྩོག་མཚམས་ངྩོས་གཟུང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སྤིར་རྟེན་འབྱུང་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ། 

གདགས་གཞིའམ་ཆ་ཤས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ། རྟྩོག་པའམ་ཐ་སྙད་

ཀི་དབང་གིས་ཕར་བཏགས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབེལ་དང་གསུམ་གསུངས་

པའི་དང་པྩོ་ནི། རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུ་འགགས་པའི་བ་བ་དང་འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་བ་

བ་གཉིས་འཕྲད་ནས་བྱུང་བའམ་སྐྱེས་པས་ན་འཕྲད་པའི་རྟེན་འབེལ། 

གཉིས་པ་ནི། ཆྩོས་གང་ཡིན་ལྟྩོས་གཞི་རང་རང་གི་ཆ་ཤས་སམ་གདགས་གཞི་

དུ་མ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གྲུབ་པས་ན་ལྟྩོས་པའི་

རྟེན་བེལ། 

གསུམ་པ་ནི། ཆྩོས་ཀུན་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ནའང་རང་

རང་གི་གདགས་གཞི་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཕར་བཞག་

པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པས་ན་བརྟེན་པའི་རྟེན་འབེལ་ཞེས་བ་བར་གསུངས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་

འཇྩོག་ཚུལ་དང་པྩོ་རང་སེ་ཀུན་གིས་ཁས་ལེན་པའི་ཐུན་མྩོང་བ་དང་། གཉིས་པ་རང་

རྒྱུད་པ་ཙམ་དང་བཞེད་པ་མཐུན་ཞིང་། ཕྱི་མ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་གི་ཐུན་མྩོང་མིན་

པའི་བཞེད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་དང་འདུས་བས་ཀི་རྟེན་འབེལ་དྩོན་གཅིག་པར་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་སྩོགས་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང་། ཡང་བཤད་པའི་རྣམ་གངས་གཞན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ་ཞེས་པའི་རྒྱུ་ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་

དང་། རང་གི་ཆ་ཤས་དང་། རང་འདྩོགས་བེད་ཀི་རྟྩོག་པ་བཅས་ལ་འཇྩོག་ཏུ་རུང་
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ཞིང་། འདིའི་དབང་དུ་བས་ན་དང་པྩོ་དང་འདུས་བས་ཀི་རྟེན་འབེལ་ལམ་འཕྲད་པའི་

རྟེན་འབེལ་དྩོན་གཅིག །གཉིས་པ་དང་ལྟྩོས་པའི་རྟེན་འབེལ་དྩོན་གཅིག །གསུམ་པ་

དང་རྟེན་པའི་རྟེན་འབེལ་དྩོན་འདྲའྩོ། །

གཞན་ཡང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༢༡༧ མདྩོར་ན་ཤེས་པ་ཤེས་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ལ། ཤེས་བ་ཡང་དེ་ལྟར་

ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་གཉིས་ཀི་ཐ་སྙད་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་པར་མ་ཟད་དྩོན་ཡང་

ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པས་རང་རིག་མི་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ར་

ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༧༨ རྒྱུ་འབས་ལ་སྩོགས་པ་དེ་དག་ཀང་ཐ་སྙད་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་

པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དྩོན་གཉིས་ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་པ་གཞུང་གི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་

ལྟྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བ་བེད་ཀི་དྩོན་དང་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་གིས་

ཡྩོད་པ་འགྩོག་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་སྩོ། །དེས་ན་མེ་ཡང་དུ་བ་བསྐྱེད་བ་ཡིན་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་འཇྩོག་གི །རང་གི་ངྩོ་བྩོས་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པས་ལུགས་གཞན་

ལས་མེ་དུ་བ་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་བཤད་པ་སྩོགས་དང་མི་འདྲའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། རྒྱུ་མེའི་ངྩོ་བྩོའང་དུ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་སྩོགས་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་

འབས་བུ་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཏགས་པ་མ་ཟད། རྒྱུའི་དྩོན་ནམ་རྒྱུ་རང་གི་ངྩོ་བྩོའང་འབས་

བུ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་ལྟྩོས་གྲུབ་འཇྩོག་

ལུགས་ཡྩོད་པར་གསུངས་ན། དེའི་ཚུལ་བརྩོད་དགྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་དཀའ་བའི་

གནས་ཡིན་ཞིང་དེ་སྩོན་སུས་ཀང་བཤད་པ་མ་མཐྩོང་ཡང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་གི་

གསུང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྩོངས་བྩོར་འཆར་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་བརྩོད་ན། 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དེ་ཡང་ལུགས་འདིས་རྟ་དང་གང་། བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་སྩོགས་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་

ནས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་མིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། ༢༢༨ གལ་ཏེ་བུམ་པ་ཞེས་བ་བའི་

དངྩོས་པྩོ་དེ་གཞན་སྣམ་བུ་ལས་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི། བུམ་པ་ཞེས་བ་བའི་

དངྩོས་པྩོ་དེ་གཞན་སྣམ་བུ་མེད་པར་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་སྣམ་བུ་ལ་མ་

ལྟྩོས་པའི་བུམ་པ་གཅིག་པུ་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ལྟར་གང་ཞིག་གང་ལས་

གཞན་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་མེད་པར་ཡང་འགྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་དེ་ཉིད་རང་གི་ངྩོ་

བྩོ་འགྲུབ་པ་གཞན་སྣམ་བུ་ལ་མི་བལྟྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་བུམ་པ་སྣམ་བུ་ལས་

གཞན་ཡིན་པ་སྣམ་བུ་ལ་ལྟྩོས་ཀང་བུམ་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གྲུབ་པ་སྣམ་བུ་ལ་མི་བལྟྩོས་

པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༣༢ འདིར་འགེལ་

པ་ལས་བུམ་པ་སྣམ་བུ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་དེ་སྣམ་བུ་ལ་ལྟྩོས་ལ། བུམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་

འགྲུབ་པ་སྣམ་བུ་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ལྟྩོས་གྲུབ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་

པར་རྣམས་ཕྱེད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེས་ན་མེ་དུ་བ་ལ་ལྟྩོས་པར་གསུངས་མྩོད། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་པ་

མ་ཡིན་པར་ལྟྩོས་གྲུབ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་འབེད་དགྩོས་པར་གསུངས་པས། མཁས་

པ་ཁ་ཅིག་གི་གསུང་ལས། རྟེན་ལྟྩོས་འཕྲད་པའི་རྟེན་འབེལ་གསུམ་དྩོན་གཅིག་ཏུ་

བས་ནས་གཞི་གྲུབ་ན། བརྟེན་པ་དང་ལྟྩོས་པ་འཕྲད་པ་གསུམ་ག་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

གསུངས་པ་འཐད་མིན་དྩོགས་པ་ཆེའྩོ། །

དེ་ཡང་མེ་དུ་བ་ལ་ལྟྩོས་ཚུལ་ནི། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་མེ་དུ་བའི་སྐྱེད་བེད་དམ་

དུ་བའི་རྒྱུའྩོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ནི། འབས་བུ་དུ་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་ལྟྩོས་དགྩོས་པ་དཔེར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ན། ཕ་རི་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཚུར་རིའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཕ་རི་དང་ཚུར་རིར་འཇྩོག་

རྒྱུའི་དྩོན་གངས་རི་དང་ར་རི་གཉིས་པྩོ་ནི། འབེལ་མེད་སྩོ་སྩོར་གནས་པ་བཞིན། མེ་

ནི་དུ་བ་ལ་ལྟྩོས་པའམ་བརྟེན་པར་ཁས་མི་ལེན་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་བས་ནི། དུ་བ་

བསྐྱེད་བ་ཡིན་པ་སྩོགས་ལ་བརྟེན་ནས་མེའྩོ་སྙམ་དུ་བྩོར་སྣང་ཙམ་དང་བྩོས་བཏགས་

པ་ཙམ་ལ་མེར་བཞག་པ་ལས་མེའི་ཆ་ཤས་སྩོགས་གང་གི་ངྩོས་ནས་ཀང་མེར་མ་

གྲུབ་ཅིང་དེ་དག་ལས་དྩོན་གཞན་དུའང་མེ་འཇྩོག་མི་ནུས་པས། མེ་ནི་དུ་བ་བསྐྱེད་བ་

ཡིན་པ་དང་། དུ་བ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་ནུས་པ་སྩོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ཙམ་

ཡིན་གི། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་འདྩོད་པ་ལྟར་མེའི་མཚན་གཞི་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པས། མེའང་དུ་བ་ལ་ལྟྩོས་པར་ཤིན་ཏུ་འདྩོད་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

༼རྟེན་འབེལ་གི་དྩོན་རྟྩོགས་མ་རྟྩོགས་ཀི་འཇྩོག་མཚམས་ངྩོས་གཟུང་བ།༽

གཉིས་པ་རྟེན་འབེལ་གི་དྩོན་རྟྩོགས་མ་རྟྩོགས་ཀི་འཇྩོག་མཚམས་ངྩོས་གཟུང་

བ་ནི། འྩོ་ན་རྟེན་འབེལ་འཇྩོག་ལུགས་ལ་ཕྲ་རགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡྩོད་ན། འཇྩོག་

ཚུལ་ཕྲ་མྩོ་དེ་མ་རྟྩོགས་བར་དུ་རྟེན་འབེལ་གི་དྩོན་རྟྩོགས་པར་འཇྩོག་མི་ནུས་པའམ། 

ཡང་ན་རགས་པ་དེ་རྟྩོགས་ན་རྟེན་འབེལ་གི་དྩོན་གྲུབ་པ་གང་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན་

བདེན་མེད་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྟེན་འབེལ་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། རྟེན་

འབེལ་ཕྲ་མྩོ་དེ་རྟྩོགས་པ་ལ་བདེན་མེད་རྟྩོགས་པ་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པ་ཆེས་གསལ་

བའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཕྱི་རྩོལ་པས་ཀང་རྟེན་འབེལ་རྟྩོགས་པར་ཐལ་ཏེ། འབས་

བུ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་ས་བྩོན་དང་རྐེན་ཆུ་དང་དྲྩོད་སྩོགས་ལས་བྱུང་བ་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར། 

འདྩོད་ན། རེའི་རྟེན་འབེལ་བསྟྩོད་པ་ལས། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཚུལ། །འགལ་བ་དང་ནི་མ་གྲུབ་པར། །མཐྩོང་བ་འདི་ཡིས་ཁྩོད་ཀི་ལུགས། །ཇི་ལྟར་

ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །ཞེས་གཞན་སེས་རྟེན་འབེལ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། རང་སེ་

དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བ་དག་གིས་རྟེན་འབེལ་ལ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་པར་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། 

རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་རྟེན་འབེལ་རྟྩོགས་པ་ཙམ་གིས་རྟེན་འབེལ་རྟྩོགས་པར་

འཇྩོག་ཀང་། དེའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཙམ་ཞིག་ཕྱི་རྩོལ་པ་དག་

གིས་འདྩོད་མྩོད་ཀང་། ས་མྱུག་གཉིས་ལྟ་བུ་ལའང་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་མཚན་

ཉིད་ཚང་བ་ནི། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་དང་པྩོ་ལས། འབས་བུའི་ཆྩོས་ཀི་རེས་འཇུག་

ཕྱིར། །དེ་མེད་པར་ནི་དེ་ཡྩོད་ན། །རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ལས་འདས་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དེའི་

རང་འགེལ་ལས། ༣༨༩ དེའི་མཚན་ཉིད་ཀིར་གྱུར་པ་མི་དམིགས་པ་ལས་གང་དག་

དམིགས་ན་དམིགས་ལ། དེ་ལས་གཅིག་མེད་ན་ཡང་མི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་དེའི་འབས་བུ་སྟེ། དེ་ཡང་དུ་བ་ལས་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་

རྒྱུའི་ཚོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡྩོད་ན། དེ་ཙམ་གིས་འབས་བུ་དེ་ཡྩོད་ལ་ཅི་སྟེ་མེད་ན་ནི་

འབས་བུ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡྩོག་པའི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་མ་འཁྲུལ་བ་དག་ལ་

འཇྩོག་པར་གསུངས་ཤིང། ཕྱི་རྩོལ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་འདུས་བས་རྣམས་རྒྱུ་རྟག་པ་

ལས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་དང་། ཕལ་མྩོ་ཆེས་བེད་པ་པྩོས་བྩོའི་གཡྩོ་བ་སྩོན་དུ་བཏང་

ནས་བས་པར་འདྩོད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐར་གཏུགས་ན་བདེ་སྡུག་གི་རྟེན་

བདག་རྟག་པ་ལ་བརྟེན་པར་འདྩོད་པ་སྩོགས་ཡིན་པས། ས་མྱུག་གཉིས་ལྟ་བུའང་རྒྱུ་

འབས་སུ་རྟྩོགས་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དག་གིས་ནི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྒྱུ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་ཅི་རིགས་པར་དྩོན་གིས་ཁས་བངས་པ་

གང་ཞིག །རྒྱུ་འབས་སུ་རྟྩོགས་པ་ལ་འབས་བུ་དེ་རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་དང་། མི་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་ཁེགས་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན། གངས་ཅན་པས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་སྤི་གཙོ་བྩོའི་

ངྩོ་བྩོར་རྒྱུ་ས་བྩོན་གི་དུས་སུའང་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པས་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་དྩོན་

གིས་ཁས་བངས་ལ། ཡང་དེས་སྤི་གཙོ་བྩོས་འབས་བུ་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་གང་འདྩོད་

དུ་རང་དགར་སྤྲུལ་བར་འདྩོད་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་པས་དབང་ཕྱུག་གིས་བྩོ་ཡི་གཡྩོ་

བ་སྟེ་འཆར་གཞི་སྩོན་དུ་བསྒིགས་ནས་བས་པ་སྩོགས་འདྩོད་པས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་

ལས་སྐྱེ་བར་དྩོན་གིས་ཁས་བངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་འབས་སུ་གྱུར་པ་དག་ནི། མདྩོ་ལས། འདི་ཡྩོད་ན་འདི་

འབྱུང་། འདི་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་འདི་སྐྱེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་

ཚོགས་ཙམ་ལས་འབྱུང་ཞིང་། རྒྱུ་དང་རྐེན་དག་ལྩོག་ན་ལྡྩོག་པར་འགྱུར་བའི་ངང་

ཚུལ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་འབས་སུ་རྟྩོགས་པ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགྩོས་པ་ནི། འབས་བུ་ཡིད་དུ་

མི་འྩོང་བ་དག་བཟླྩོག་པའི་དྩོན་དུ་དེ་དག་གི་རྒྱུ་གང་ཡིན་ནས་འགྩོག་པ་དང་། ཕན་པ་

དང་བདེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་འབས་བུ་རྣམས་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་

གང་ཡིན་བཙལ་ནས་བང་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །གལ་ཏེ་འབས་

བུ་རྣམས་རང་རང་གི་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ཚང་ཙམ་གི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་མི་བེད་

པར། གཞན་གིས་བརྟགས་པ་ལྟར་རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་དང་། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་དབང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཕྱུག་སྩོགས་ཀིས་ཅི་འདྩོད་འདྩོད་དུ་བས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། རྒྱུའི་རིགས་ལ་སངས་

བངས་བས་ཀང་འབས་བུའི་ཆ་རྣམས་འགྩོག་པ་དང་། བསྒྲུབ་པ་གང་ཡང་མི་ནུས་

པར་འགྱུར་བས། རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགྩོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཇྩོག་ཚུལ་ནི། རྣམ་པར་འབེད་པའི་མདྩོ་

སྩོགས་ལས། འདི་ཡྩོད་པས་འདི་བྱུང་། འདི་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་འདི་སྐྱེ་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་

མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བེད་རྣམས། ཞེས་སྩོགས་ཀི་མདྩོ་ཚན་གསུམ་གསུངས་

པའི་དགྩོངས་དྩོན་མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། ༤༠༤ མཚན་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

གཡྩོ་བ་མེད་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། མི་རྟག་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ནུས་

པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་འབས་བུ་རྣམས་རྐེན་གསུམ་ལས་འབྱུང་བར་

མདྩོ་ཚན་གསུམ་གིས་རིམ་བཞིན་བསྟན་པར་གསུངས་ཤིང་། 

དེ་ཡང་མདྩོ་དང་པྩོས་རྒྱུ་དང་རྐེན་འདི་ཙམ་ཡྩོད་པས་འབས་བུ་འདི་དག་འབྱུང་

བ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་འབས་བུ་དག་བེད་པ་པྩོ་སུས་ཀང་བྩོ་སྩོན་དུ་བཏང་ནས་

བ་མི་དགྩོས་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་པ་རྒྱལ་སས་མ་ལས། ༡༡༧ དེ་ལ་འདི་

ཡྩོད་པས་འདི་འབྱུང་ཞེས་བ་བ་ནི། གཡྩོ་བ་མེད་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། 

རྐེན་ཡྩོད་ཙམ་གིས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་ཟད་ཀི། འབས་བུ་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕྱིར་

རྐེན་ལ་གཡྩོ་བ་ནི་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

མདྩོ་ཚན་གཉིས་པས་རྒྱུ་མི་རྟག་པ་ལས་འབས་བུ་འདི་འབྱུང་རིགས་པར་

དངྩོས་སུ་གསུངས་ནས། རྒྱུ་མ་སྐྱེས་པའི་རྟག་པ་ལ་འབས་བུ་འབིན་པའི་ནུས་པ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མེད་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་པ་རྒྱལ་སས་མར། ༡༡༧ འདི་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་འདི་

སྐྱེ་སྟེ་ཞེས་བ་བ་ནི། མི་རྟག་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ལས་

འབས་བུ་འབྱུང་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས། 

མདྩོ་ཚན་གསུམ་པས། རྒྱུ་འབས་མ་འཆྩོལ་བར་འབྱུང་ཡང་འགའ་ཞིག་གི་བྩོ་

ཡི་གཡྩོ་བ་དང་། རྒྱུ་རྟག་པ་སྩོགས་མེད་པར་རང་ཉིད་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་

པའི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་དེའི་ནུས་པ་དང་མཚམས་པར་འབས་བུ་རྣམས་

འབྱུང་གི །བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་

ཀི་འགེལ་པ་ལས། ༡༡༧ མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བེད་རྣམས་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་

པ་ནི། ནུས་པའི་རྐེན་ལས་འབྱུང་བ་སྟེ། འདི་ལྟར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ཡང་མདྩོ་དང་པྩོས་དབང་ཕྱུག་པ། ཚངས་པ་བ། འུག་པ་པ། ཁབ་འཇུག་པ་

སྩོགས་ཀིས་ལྷ་དེ་དག་གིས་སྣྩོད་བཅུད་རྣམས་འབིན་པར་བ་སྙམ་པའི་བྩོའི་གཡྩོ་བ་

ལས་སྣྩོད་བཅུད་རྣམས་བྱུང་བར་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའི་འདྩོད་པ་བཀག་ལ། 

གཉིས་པས་གངས་ཅན་པས་གཙོ་བྩོ་རྟག་པ་ཆ་མེད་ལས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་

དང་། དབང་ཕྱུག་པས་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་ལས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་སྩོགས་བཀག །

གསུམ་པས་རྒྱང་འཕེན་གིས་རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་སྩོགས་བཀག་ནས་

འབས་བུ་རྣམས་རང་སྐྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་སྐྱེད་བེད་ཀི་ནུས་པ་ཅན་གི་རྒྱུ་འབའ་

ཞིག་ལས་སྐྱེ་བར་བསྟན་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཕྱི་རྩོལ་པ་དག་གིས་རྒྱུ་

འབས་མཚན་ཉིད་པ་རྟྩོགས་པའི་སྐབས་མེད་དྩོ། །

རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། ངེད་ཀི་དེ་ཡང་རྐེན་ལས་སྐྱེས། །དེ་ཡང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བདག་མེད་ལྟ་རྟེན་ཅན། །ཞེས་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ནི་ངེད་ཀི་ལུགས་ལ་རང་གི་

རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་། རྒྱུ་རྐེན་གི་ཚོགས་པ་མེད་ན་དེ་ཡང་

ངང་གིས་འགག་པས་ན། རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་

གྩོ་བ་ནི་བདག་མེད་པའི་གྩོལ་ལམ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་གི། ཁེད་ཀི་ལུགས་

ཀི་སྡུག་བསལ་རྟག་པའི་བདག་ལ་བརྟེན་པ་ལྟ་བུ་མིན་ཞེས་གསུངས་པའི་དགྩོངས་

པའང་དེ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་རྟེན་འབེལ་བསྟྩོད་པ་ལས། མིང་ཉིད་ཀིས་ནི་རང་བཞིན་དུ། །འཛིན་ན་ད་

ཀྩོ་སྐྱེ་བྩོ་འདི། །ཞེས་རང་སེ་དངྩོས་སྨྲ་བས་ཀང་རྟེན་འབེལ་གི་མིང་ཙམ་ཞིག་ཁས་

ལེན་ཀང་དྩོན་མ་རྟྩོགས་པར་གསུངས་པས། དེ་དག་གིས་འདུས་བས་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་

ལས་སྐྱེས་པའང་མ་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་ལ། འདྩོད་ན། དེ་དག་ལ་མི་རྟག་པ་

དང་། རགས་པའི་སྡུག་བསལ་སྟྩོང་བདག་མེད་སྩོགས་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་ལན་དུ་

མར་གསུངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དངྩོས་སྨྲ་བ་དག་གིས་རྟེན་འབེལ་

མ་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་མིན་པར། དེ་རྟྩོགས་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་རང་བཞིན་ཡྩོད་

པར་སྨྲ་བའི་སྩོ་ནས་རྟེན་འབེལ་ཇི་བཞིན་དུ་མ་རྟྩོགས་པ་དང་། རྟེན་འབེལ་གི་རང་

བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བརྩོད་མི་ཤེས་པའི་དྩོན་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་རབ་བེད་བཅུ་བཞི་

པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༢༥༩ ཅི་སྟེ་གལ་ཏེ་རང་དབང་མེད་པའི་དྩོན་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བའི་དྩོན་ཡིན་ན་ནི། འྩོ་ན་གལ་ཏེ་ཁྩོད་ཀིས་ངེད་ཅག་ལ་གནྩོད་པར་འགྱུར་བ་

ཁྩོད་དང་ངེད་ཅག་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡྩོད་སྙམ་དུ་སེམས་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། གང་

ཁྩོད་ཀིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟྩོགས་པ་དང་བརྩོད་མི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཤེས་པ་འདི་ནི་ཁད་པར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་

ཉིད་དུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཡྩོད་པའི་རང་གི་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་ལྷག་པར་སྒྩོ་བཏགས་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །བརྩོད་ཀང་མི་ཤེས་ཏེ། 

རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་མི་བརྩོད་པའི་ཕྱིར་དང་། དངྩོས་པྩོའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་

བརྩོད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །

༼བདག་མེད་གཉིས་རྟྩོགས་པའི་རིམ་པ་ཡྩོད་མེད་དཔད་པ།༽

གཉིས་པ་བདག་གཉིས་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

བདག་མེད་གཉིས་རྟྩོགས་པའི་རིམ་པ་ཡྩོད་མེད་དཔད་པ་དང་། རིགས་པ་གཉིས་བེ་

བག་ཏུ་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༠༣ འཇིག་ལྟའི་ཆ་ཉི་ཤུ་པྩོ་དེ་དག་ནི་

མདྩོ་ལས་རྣམ་པར་བཞག་ལ། དེ་ལྟར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྩོན་དུ་ཕུང་པྩོ་རྣམས་

མ་བཟུང་བར་འཇིག་ལྟས་བདག་ཏུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པར་མི་ནུས་པས། རྣམ་པ་བཞི་

བཞིའི་སྩོ་ནས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཤིང་བདག་ལ་འཇུག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཐྩོག་མར་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་ཤར་བ་

ལས་གཞན་གང་ཟག་བྩོ་ཡུལ་དུ་འཆར་ཚུལ་མེད་པས། དང་པྩོར་ཕུང་སྩོགས་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་དང་། དེ་ལས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སྐྱེ་

བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བདག་འཛིན་གཉིས་སྐྱེ་བའི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གི་གཞི་བེད་པར་གསུངས་པ་བཞིན་

ཡིན་པས། རིམ་པ་དེ་ཡི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་སྩོགས་སུ་ཆྩོས་ཀི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བདག་མེད་སྩོན་དུ་བསྟན་པར་གསུངས་ལ། མདྩོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པྩོ་ལས། ཇི་

ལྟར་ཁྩོད་ཀིས་བདག་གི་འདུ་ཤེས་ནི། །ཤེས་པ་དེ་བཞིན་ཀུན་ལ་སྦྱར་བར་བ། །ཞེས་

དང་། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། བདག་ཇི་འདྲ་བར་དེ་འདྲར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཤེས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅི་འདྲ་དེ་འདྲར་ཆྩོས་ཀུན་ཤེས། །ཞེས་དང་། ལྷག་

མཐྩོང་ཆུང་བ་ལས། ༣༢༤ བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་སྐྱེ་རིམ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་

གིས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སྐྱེད་པ་ཡིན་ཡང་། བདག་མེད་ཀི་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་

ན། སྩོན་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་བསྐྱེད་ནས། དེའི་འྩོག་ཏུ་ཆྩོས་ཀི་བདག་

མེད་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་བསྐྱེད་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་མེད་གཉིས་

ཀི་རྟྩོགས་རིམ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་པྩོར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེའི་འྩོག་ཏུ་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་གསུངས་པས། རིམ་པ་དེའི་དབང་དུ་བས་

ནས་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་སྩོགས་སུ་གང་ཟག་གི་བདག་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་དང་པྩོར་

འཆད་པར་མཛད་དྩོ། 

འྩོ་ན་བདག་མེད་གཉིས་ལས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ངེས་པར་སྩོན་དུ་རྟྩོགས་

དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། གཉིས་ཀ་དགག་བ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་ཙམ་དུ་

རིགས་གཅིག་པས་རྟྩོགས་དཀའ་སླ་ཡྩོང་དྩོན་མེད་པའི་ཕྱིར་སྙམ་ན། བདག་མེད་

གཉིས་ཀི་དགག་བ་ལ་ཕྲ་རགས་ཀི་ཁད་པར་མེད་ཀང་སྟྩོང་གཞིའི་གནད་ཀིས་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་སླ་ལ། དེ་ལས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་དཀའ་བར་

གསུངས་སྩོ། 

དེའི་ཚུལ་ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ལ་ནི་གང་ཟག་རང་ཉིད་བདེན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མེད་དུ་རྟྩོགས་དགྩོས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ཀི་ཕུང་པྩོ་བདེན་མེད་དུ་མ་རྟྩོགས་ཀི་

བར་དུ་གཟུགས་བརན་སྩོགས་ཆྩོས་གཞན་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་ཀང་ཆྩོས་ཀི་བདག་

མེད་རྟྩོགས་པའི་གྩོ་མི་ཆྩོད་དེ། གང་ཟག་རང་རང་གི་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་ནི། གང་

ཟག་གཞན་དང་ཆྩོས་གཞན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཟུང་བའི་བདེན་འཛིན་གིས་བས་པ་མ་

ཡིན་པར། ཐྩོག་མེད་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་རེས་སུ་འབེལ་བའི་རང་ཉིད་བདེན་པར་འཛིན་

པའི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་། རང་གི་ཕུང་སྩོགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་

ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། བདག་མེད་གཉིས་ཐྩོག་

མར་རྟྩོགས་སྐབས་རྟྩོགས་མཁན་རང་ཉིད་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་

བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་

བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགྩོས་དྩོན་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དྲང་

ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༡༦༦ མདྩོར་ན་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་འདི་ངྩོས་ཟིན་

པར་བས་ལ་ཆྩོས་བདག་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་འགྩོག་པ་དངྩོས་དང་

དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་བས་ཏེ། མཉན་པ་དང་བཤད་པ་དང་བསམ་པས་རང་

རྒྱུད་ཀི་འཛིན་པ་དེ་ལ་ཇི་ཙམ་ཞིག་གནྩོད་དུ་སྩོང་བ་ཡང་ཡང་བརྟག་པ་ནི་གདམས་

པའི་དྩོན་པྩོར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། རང་སེའི་བདག་མེད་འཆད་པའི་སྐབས་གཞན་དུའང་

དེ་བཞིན་དུ་བལྟའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེས་ན་གང་ཟག་དེས་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ལ། གང་ཟག་

རང་ཉིད་དང་རང་གི་ཕུང་པྩོ་གཉིས་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་དགྩོས་ཤིང་། ཁད་གཞི་དེ་

གཉིས་ཀང་རང་རང་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་གདགས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གཞིའི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་འགྩོག་པའི་ཚེ། ཕུང་པྩོའི་སྟེང་དུ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ཁེག་

དཀའ་ལ། དེ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་ཅུང་ཁེག་སླ་བ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་གི་

གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་རེ་རེ་ནས་གང་ཟག་ཡིན་པ་ལ་གནྩོད་བེད་བསྟན་པར་སླ་ལ། 

ཕུང་པྩོའི་སྟེང་དུ་དེ་ལྟར་དཔད་པ་ན་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་ཆ་ཤས་ལག་པ་དང་རྐང་

པ་མཛུབ་མྩོ་སྩོགས་ཀང་རེ་རེ་ནས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ཡིན་པས། གཟུགས་ཕུང་

གདགས་གཞི་ངྩོས་ནས་བཙལ་ན། རང་ཉིད་རེད་དུ་མེད་པ་གང་ཟག་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གྩོ་

དཀའ་ཞིང་། ཕུང་པྩོ་གཞན་རྣམས་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་ཐྩོག་མར་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ནི་གྩོང་དུ་ལན་དུ་མར་བཤད་པ་

བཞིན་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་ངྩོས་ཟིན་ནས་དེ་སྩོང་ནུས་མིན་དང་། སྩོང་བའི་ཐབས་

གང་ཡིན་སྩོགས་ལ་དཔྩོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡིན་པས། དཔད་བ་གཙོ་བྩོ་ནི་རང་ཉིད་

ཀི་འཁྩོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་ངར་འཛིན་འཇིག་ལྟ་དང་། རང་གི་ཕུང་པྩོ་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་འཛིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་ཡྩོད་མེད་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

དེ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཁད་གཞིའི་གནད་ཀིས་གང་ཟག་རང་ཉིད་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་

གྲུབ་པ་གྩོ་སླ་བས་ཐྩོག་མར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་སྩོ། །

ཚིག་གསལ་ལས། ༣༨༥ རྣམ་པར་དཔད་པ་འདིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁྩོ་ན་

མེད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། འྩོན་ཀང་། གང་ཞིག་ཉེ་བར་བངས་པ་དེ། །དེ་ནི་རང་

བཞིན་ལས་ཡྩོད་མིན། །གང་ཞིག་ཉེ་བར་བངས་པ་གཟུགས་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་

ཤེས་དང་། འདུ་བེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་དེ་ཡང་རང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཕུང་པྩོ་

བརྟག་པར་རྒྱས་པར་དགག་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། འཇུག་པ་ལས་

ཀང་། བུམ་པ་སྣམ་བུ་རེ་ལྡེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕྲེང་བ་ལྩོན་ཤིང་དང་། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། གཟུགས་སྩོགས་ཆྩོས་རྣམས་ལའང་རྣམ་ལྔའམ། རྣམ་

བདུན་གི་རིགས་པས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་འགྩོག་ཏུ་རུང་ཞིང་། དེ་ལྟར་བཀག་

པར་ཡང་མཛད་མྩོད། བདག་དང་ཕུང་པྩོ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པ་རྣམ་དཔད་

རྣམ་པ་བདུན་གི་སྩོ་ནས་བཙལ་ཏེ་འགྩོག་པ་ན། ཁད་གཞིའི་གནད་ཀིས་དེ་གཉིས་

རང་ངྩོས་ནས་མེད་ཚུལ་གྩོ་དཀའ་སླ་ཡྩོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འཇུག་པ་

ལས། རྣམ་བདུན་གིས་མེད་གང་དེ་ཇི་ལྟ་བུར། །ཡྩོད་ཅེས་རྣལ་འབྩོར་པས་འདིའི་

ཡྩོད་མི་རེད། །དེས་དེ་ཉིད་ལ་བདེ་བག་འཇུག་འགྱུར་བས། །ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་

འབེད་ལས། ༢༧༧ ཐྩོག་མར་གང་ཟག་ལ་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་ན་མི་རེད་པ་དང་རང་

གི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་འདྩོགས་པ་འདི་གྩོ་སླ་བས་འཁིད་པའི་རིམ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་

ནྩོ། །ཞེས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་འབེབས་པ་ལ་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་

མཆྩོག་ཏུ་བསགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼གསུང་རབ་ནས་རིགས་པས་ཞིབ་ཏུ་དཔྩོད་པའི་དགྩོས་པ་གང་ཡིན་ངྩོས་

གཟུང་བ།༽

གཉིས་པ་རིགས་པ་གཉིས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གི་བདག་

འགྩོག་བེད་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་དང་། ཆྩོས་བདག་འགྩོག་བེད་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་

འགྩོག་གི་རིགས་པ་བཤད་པའྩོ། །
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དང་པྩོ་ལ་གསུམ། སྐབས་འདིར་མཁྩོ་བའི་སྤི་དྩོན་དང་། རིགས་པའི་དཔད་པ་

རྣམས་ཀི་ཟུར་རེ་རེ་ནས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ། དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། རིགས་པས་ཞིབ་ཏུ་དཔྩོད་པའི་དགྩོས་པ་གང་ཡིན་ངྩོས་གཟུང་

བ། གང་ཟག་གི་བདག་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་སྤིར་བསྟན་པ། གཞི་གང་

ཟག་ད་ེརང་གཞན་ག་ིས་ེཔས་ངྩོས་འཛིན་མ་ིའདྲ་བའ་ིཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༧༩ བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའི་སྟེང་ནས་འཇྩོག་པ་ལ་གྩོམས་ཆེས་པས་དེ་བཀག་པ་ན་མིང་གི་ཐ་སྙད་

ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་ལ་དེ་དག་འཇྩོག་པ་བྩོ་ལ་མི་བདེ་ཡང་། འཇྩོག་ཚུལ་

གཉིས་ལས་ནི་མེད་ལ། ས་མ་ལ་མི་འཐད་ན་ཕྱི་མ་ལ་འཇྩོག་པ་འྩོས་མེད་དྩོ་སྙམ་དུ་

བྩོ་དེའི་ཕྱྩོགས་སུ་དྲང་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་ཟག་དང་ཆྩོས་རྣམས་

མེད་པ་ལ་ནི་མྩོང་བ་མངྩོན་སུམ་གིས་གནྩོད་པས་ཡྩོད་པར་ཐག་ཆྩོད་ཀང་། ཡྩོད་

ཚུལ་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་དང་མིང་གི་དབང་གིས་ཡྩོད་ཚུལ་གཉིས་ལས་ཕུང་གསུམ་པ་

ཞིག་གཏན་མི་འཐད་ཅིང་། ཅི་སྟེ་གང་ཟག་དེ་ཉིད་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་

ཡྩོད་ན། རང་གི་ཕུང་པྩོ་རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་སྩོགས་ལས་མི་

འདའ་བས། དེ་དག་གང་རུང་དུ་ཡྩོད་ན་ནི་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པས་དཔད་ན་རེད་

དགྩོས་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་དེ་དག་གིས་བཙལ་ཞིང་དཔད་པར་མཛད་དྩོ། །

དེ་ཡང་སྐབས་འདིར་འཇུག་པ་ར་འགེལ་སྩོགས་སུ་གཞན་སེ་དང་རང་གི་སེ་པ་

འྩོག་མ་དག་གིས་ངའམ་གང་ཟག་འཇྩོག་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་དཔད་ནས་འགྩོག་པ་སྩོགས་ཀི་

དགྩོས་པ་ནི། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༩༦ དེའི་ཕྱིར་གང་ཞིག་འཇིག་ཚོགས་ལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལྟ་བའི་དམིགས་པར་གྱུར་པ་བདག་ཅེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅེས་རྣལ་འབྩོར་པ་ཇེ་

ཐྩོག་མར་བདག་ཁྩོ་ན་ལ་རྣམ་པར་དཔྩོད་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་

བསལ་ཀུན་གི་ར་བ་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་དམིགས་

པ་ཡང་ངའམ་བདག་ཡིན་པར་མཐྩོང་ནས་ཐྩོག་མར་འཇིག་ལྟའི་དམིགས་པ་ངའམ་

གང་ཟག་གང་ཡིན་མ་ནྩོར་བར་ངྩོས་བཟུང་སྟེ། དེ་ཉིད་དེས་བཟུང་བ་ལྟར་རང་གི་ངྩོ་

བྩོའི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་པའམ། ཡང་ན་དེ་ལས་གཞན་དུ་མིང་གི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་

གིས་ཡྩོད་པ་ཞིག་སྟེ། དེའི་ཡྩོད་ཚུལ་ངྩོ་མ་གང་ཡིན་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་ཆེད་ཡིན་གི། རྒྩོལ་བ་དེ་དག་དམའ་དབབ་པ་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དུའམ། ཆྩོས་དང་

གང་ཟག་དེ་རྣམས་ཡྩོད་པ་འགྩོག་པ་དང་། མེད་པར་བསྒྲུབ་ཆེད་སྩོགས་གང་ཡང་

མིན་ནྩོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འགྩོ་བ་རྣམས་ཁད་པར་མེད་པར་བདེ་བ་འདྩོད་ཅིང་སྡུག་

བསལ་མི་འདྩོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ནའང་། བདེ་བས་ཕྩོངས་ཤིང་སྡུག་བསལ་གིས་

མནར་བ་ནི། བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐེན་ཉེ་བར་གནས་ལ་མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བའི་

དབང་གིས་ཡིན་པས། བདེ་བ་ཐྩོབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་ཞི་བའི་འགལ་རྐེན་སེལ་ཞིང་

མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་གི་དྩོན་དུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་འདྲའི་མཐུན་རྐེན་དང་

འགལ་རྐེན་གང་ཞིག་ཡིན་པའང་། རྒྱལ་བ་བམས་པས། འདི་ལ་བསལ་བ་ཅི་ཡང་

མེད། །གཞག་པར་བ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ངེད་ཅག་ཐ་མལ་པ་

རྣམས་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་ཡིན་ཚུལ་ལམ་གནས་ཚུལ་ངྩོ་མ་གང་ཡིན་ལ་རྩོངས་

པའི་དབང་གིས་མིང་རྐང་ཙམ་གི་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོ་དང་། ལྩོངས་སྤད་བའི་ཆྩོས་ཅན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རྟེན་འབེལ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་ལ་ཚུགས་ཐུབ་རང་དབང་དུ་ཡྩོད་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་

བྩོ་ངན་འདི་ངང་གིས་སྐྱེ་ལ། འདི་ནི་སེམས་མ་དུལ་བའི་གཞི་མཐར་ཐུག་དང་། ཉྩོན་

མྩོངས་པ་དང་སྡུག་བསལ་སྩོགས་ཉེས་སྐྱྩོན་ཀུན་གི་ར་བ་དང་། བདེ་སྐྱིད་ངྩོ་མ་འབྱུང་

བའི་འགལ་རྐེན་ཡིན་པས་བྩོ་དེ་ཉིད་འགྩོག་དགྩོས་ཤིང་། ཆྩོས་དང་གང་ཟག་སྩོགས་

ཀི་གནས་ཚུལ་ལམ་ཡྩོད་ཚུལ་ངྩོ་མ་ནི་མིང་གིས་ཕར་བཏགས་ཙམ་གིས་ཡྩོད་པ་དེ་

ལས་མ་འདས་པས། དེ་ལྟར་དང་པྩོ་ནས་ཡྩོད་མ་མྩོང་བའི་དགག་བ་དེ་མེད་པར་

ཤེས་པ་དང་། ཆྩོས་ཅན་རྟེན་འབེལ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གི་བ་བེད་ཕན་

གནྩོད་ཀི་ནུས་པ་སྩོགས་གསར་དུ་གཞག་མི་དགྩོས་པར། ཆྩོས་ཅན་རང་ཉིད་གྲུབ་

ཙམ་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད་པ་ལ། དེ་ལྟར་ཡྩོད་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤེས་ནས་སྒྩོ་སྐུར་དང་

བལ་བའི་ལམ་ལ་གནས་ཏེ། རྟེན་འབེལ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡྩོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་པ་དེ་དང་མཚམས་པར་བང་དྩོར་ལ་བརྩོན་པ་ནི། མེད་མི་རུང་གི་མཐུན་རྐེན་

ཡིན་པས་དེ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་ནྩོ། །

མདྩོར་ན་ཆེད་དུ་བརྩོད་པའི་ཚོམས་ལས། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགྩོན་ཡིན་

གི། །གཞན་ལྟ་སུ་ཞིག་མགྩོན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ལེགས་པར་དུལ་བ་ཡིས། །སྡུག་

བསལ་རྣམས་ཀི་ཕ་མཐར་ཕྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསལ་གི་ར་བར་གྱུར་

པའི་བྩོ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་དེ་སྩོང་ཐབས་གང་ཡིན་རང་ཉིད་ཀིས་འབད་པས་དང་དུ་བངས་

ནས་བསྒྲུབ་དགྩོས་ཤིང་། 

དེ་འགྩོག་པའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ཡང་། ར་ཤེ་རབ་བེད་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ལས། དེ་

དག་སྤྩོས་ལས་སྤྩོས་པ་ནི། །སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། མངྩོན་
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རྟྩོགས་རྒྱན་ལས། ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་ལྟ། །ཡང་དག་མཐྩོང་ནས་རྣམ་པར་

གྩོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་ཟག་དང་ཆྩོས་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་

པར་འཛིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་བྩོ་དེའི་འཛིན་ཚུལ་དྩོན་ལ་མི་གནས་པར་ཤེས་ནས། 

དེའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ལྩོག་ཕྱྩོགས་གཟུང་བའི་འགལ་ཟླའི་བྩོ་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་

ཤེས་རབ་རང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཅིང་གྩོམས་པ་ཁྩོ་ནས་སྩོང་དགྩོས་ཀི། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་

མི་བེད་པ་དང་། རྣམ་གྩོལ་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པའི་སྩོན་ལམ་བཏབ་པ་ཙམ་དང་། གཟུངས་

སགས་ཀི་གངས་གསྩོག་པ་སྩོགས་ཀིས་སྩོང་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད་པས། ཞི་བའི་སྩོ་

གཉིས་པ་མེད་པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཆེད་དང་། 

གནས་ལུགས་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་ཀང་གྩོགས་ངེས་འབྱུང་དང་། སྙིང་

རེ་སྩོགས་ཀིས་ཟིན་པ་མེད་ན། གཏན་དུ་བདེ་བའི་ངེས་ལེགས་དང་། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་འབས་བུ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པས། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཤིག་ནམ་

ཡང་ཡྩོད་མ་མྩོང་ནའང་མིང་རྐང་བཏགས་ཡྩོད་ཙམ་ལ་ལས་བཟང་ངན་ལས་འབས་

བུ་བདེ་སྡུག་མ་འཆྩོལ་བར་འབྱུང་ཚུལ་སྩོགས་འཁྩོར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀུན་སྣང་

ཙམ་ལ་སྙྩོན་མེད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་ཤར་

ནས། འཁྩོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་། སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རེ། གཅིག་ཏུ་ཕན་པའི་ཐབས་

ཚུལ་དེ་དག་སྟྩོན་པ་པྩོ་རྒྱལ་བ་ལ་དད་པ་སྩོགས་རྣམ་བང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་བགྩོད་

པའི་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ་དང་། སྐྱེས་ཟིན་སེལ་བ་སྩོགས་

ཀི་དྩོན་དུ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་གཞན་སེ་ཕལ་ཆེར་དང་། རང་སེ་འྩོག་མ་དག་གིས་ལས་གསྩོག་མཁན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དང་འབས་བུ་མྩོང་བ་པྩོའི་གང་ཟག་རེ་ངྩོས་བཟུང་ནས་ལས་བཟང་ངན་གི་འབས་བུ་

ཆུད་མི་ཟ་བའི་ཚུལ་ནན་གིས་བསྒྲུབས་ཏེ། ཀུན་བང་གི་བང་དྩོར་ལ་བརྩོན་པ་ནི་ངན་

འགྩོའི་སྩོ་ཁེགས་ཤིང་བདེ་འགྩོར་བརྒྱུད་མར་སྐྱེ་བའི་དགྩོས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ལས་

འབས་ཀི་ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་གྩོགས་དང་། རྒྱུད་རིམ་གིས་སིན་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་

པས། དེའི་ཆ་ནས་བསགས་པར་འྩོས་པ་ཡིན་མྩོད། 

དེ་དག་གིས་གང་ཟག་འཇྩོག་ཚུལ་ནི། ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ལ་དཔད་ནས་རང་གི་ངྩོ་

བྩོའི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་པར་བཞག་པ་ཡིན་པས། འཇྩོག་ཚུལ་དེས་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འཛིན་ཚུལ་ལ་བདེན་ཁ་བིན་ནས་དེ་ཉིད་བསམ་བཞིན་དུ་ཇེ་

བརྟན་དུ་གཏྩོང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། གྩོལ་ལམ་དངྩོས་ངྩོས་ཟིན་པའི་ཆེད་དུ་བཞེད་པ་

དེ་རྣམས་ཀང་སྐབས་འདི་དག་ཏུ་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་དག་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་དག་གིས་ཀང་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པའི་ཟུར་

རྣམས་ཅི་རིགས་པར་གསལ་བར་བསྟན་ནས་འཁྩོར་བའི་ར་བ་གང་ཟག་གི་བདག་

འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། རང་ལུགས་ལ་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་

ཉིད་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན། མྩོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་བལ་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དངྩོས་སུ་

གཞན་སེ་དང་། རང་སེའི་འདྩོད་པ་བཀག་པའི་ཤུགས་ལ། གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ལས་མེད་དེ། ཡྩོད་ན་གངས་ཅན་སྩོགས་ཀིས་བརྟགས་པ་ལྟར་རང་གི་ཕུང་པྩོ་

དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་དྩོན་གཞན་དུ་གྲུབ་པའི་བདག་ཡྩོད་དགྩོས་པ་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར། 

མུ་སྟེགས་པས་བརྟགས་པའི་བདག་ཆྩོས་ཅན། དེས་བརྟགས་པ་ལྟར་དུ་མེད་དེ། མ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་བདག་མེད་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རྟགས་སྦྱྩོར་རེ་རང་གཞན་གི་སེ་པའི་འདྩོད་པ་འགྩོག་པའི་

གཞུང་དག་གི་ཁྩོག་ནས་ཐྩོན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼གང་ཟག་གི་བདག་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་སྤིར་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་གང་ཟག་གི་བདག་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་སྤིར་བསྟན་

པ་ནི། དེ་ཡང་སྤིར་ཡྩོད་ན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་བཞིན། གང་

ཟག་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་ནའང་རང་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་བས་གང་ཟག་གི་བདག་འགྩོག་པའི་

རིགས་པ་ལ་ར་ཤེར། གཅིག་དང་ཐ་དད་དང་ལྡན་པ་དང་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་ཚུལ་

གཉིས་བཅས་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་མུ་ལྔ་གསུངས་ལ། འཇུག་པར་དེ་དག་གི་སྟེང་

དུ་ཚོགས་ཙམ་དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས་སུའང་གང་ཟག་སྩོགས་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་

བསྣན་ནས་རྣམ་པ་བདུན་གི་རིགས་པ་གསུངས་ཤིང་། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་གདུལ་

བ་ཉེ་བའི་བསམ་པ་ལ་ལྟྩོས་པའམ། ཕྱྩོགས་ས་འགྩོག་ཚུལ་སྩོགས་ཀིས་ཡིན་གི། 

རིགས་པའི་ཟུར་ལྔ་དང་། བདུན་ལྟ་བུ་ནི་མང་ཉུང་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་གངས་ངེས་

མིན་པར་མངྩོན་ཏེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༧༡༣ གཅིག་ཐ་དད་ཙམ་འགྩོག་པའི་

རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་འགྩོག་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ན་རྟྩོགས་པར་དཀའ་ལ། ཧ་ཅང་མངས་

ན་ཚེགས་སུ་འགྱུར་བས་རྣམ་པ་བདུན་གིས་དཔྩོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཚམ་པའྩོ། །ཞེས་

དགྩོས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་གངས་ངེས་ལྟ་བུར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་ལྔའི་རིགས་

པའི་ཟུར་ཕྱི་མ་གསུམ་ས་མ་གཉིས་ཀི་ནང་འདུས་པར་གསུངས་པ་གང་ཞིག །དེ་རྣམ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བདུན་ལའང་མཚུངས་པས་གཅིག་ཐ་དད་ཀི་ཟུར་གཉིས་བས་ཀང་རུང་བའི་ཕྱིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། ཚིག་གསལ་ལས། ༣༨༠ དངྩོས་སུ་ན་ཕྱྩོགས་ལྔ་པྩོ་དེ་དག་དེ་

ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ཀི་ཕྱྩོགས་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་འདུས་མྩོད་ཀི། འཇིག་ཚོགས་ཀི་ལྟ་

བའི་འཇུག་པ་ལ་བལྟྩོས་ནས་ཕྱྩོགས་ལྔ་སླྩོབ་དཔྩོན་གིས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༢༧ ཕྱྩོགས་ལྷག་མ་གསུམ་དང་པྩོ་གཉིས་སུ་ཅི་

རིགས་པར་འདུ་བས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་ཕྱྩོགས་གཉིས་སུ་འདུ་མྩོད་ཀང་། འཇིག་

ལྟས་འཛིན་ཚུལ་གི་འཇུག་པ་ལ་ལྟྩོས་ནས་འདི་དང་བཅུ་པར་ཕྱྩོགས་ལྔ་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༠༤ ར་ཤེ་ལས་

ཕྱྩོགས་གཞན་ལྔ་པ་གསུངས་པ་ནི་མུ་སྟེགས་པའི་ལུགས་དགག་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་གཅིག་ཐ་དད་གཉིས་ནི་གཙོ་བྩོ་དང་། ཟུར་ཕྱི་མ་རྣམས་དབེ་བསྡུ་ཙམ་

ཡིན་པས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་ཟུར་དང་པྩོ་གཉིས་ལ་

ངེས་པ་བརྟན་པྩོ་རེད་པ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་ཏེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆུང་བ་ལས། ༣༣༠ 

གཅིག་པ་དང་། ཐ་དད་པའི་ཕྱྩོགས་འདི་གཉིས་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་ངེས་པ་རྣམ་དག་མ་

འདྲྩོངས་ན། གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་ཐག་བཅད་ཀང་དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་འགྩོ་

བས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་མི་རེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གཅིག་དུ་བལ་གི་རྟགས་ཀི་སྐབས་སུ་

གསུངས་པ་བཞིན་འདི་ལའང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། 

ཟུར་ཕྱི་མ་རྣམས་དང་པྩོ་གཉིས་གང་དུ་འདུ་ཚུལ་ཡང་དགག་ཕྱྩོགས་ཀི་དབང་

དུ་བས་ན་ལྡན་པའི་ཕྱྩོགས་གཅིག་དང་། ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་ཚུལ་གཉིས་དང་གསུམ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ནི། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་ཀི་ནང་དུ་འདུ་ལ། ཚོགས་ཙམ་དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས། 

ལྡན་པའི་ཕྱྩོགས་གཅིག་བཅས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་གི་ནང་དུ་འདུས་ཏེ། འཇུག་

པར། རང་སེས་བརྟགས་པའི་ཕུང་པྩོ་ཉིད་བདག་ཡིན་པ་བཀག་པས་ནི་བདག་ཕུང་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་པ་འགྩོག་པ་ཡིན་ལ། གཞན་སེས་བརྟགས་པའི་ཕུང་པྩོ་

ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བདག་བཀག་པ་ནི། ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་

པའི་བདག་དགག་པ་དངྩོས་ཡིན་ཞིང་། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱྩོགས་

གསུམ་མི་འཐད་པའི་གནད་ཀང་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་

པའི་བདག་མི་རུང་བས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་རྣམ་ལྔ་དང་རྣམ་བདུན་ནི་གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་པ་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏྩོང་

བ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་པའང་འགྩོད་པའི་སྐབས་སུ། དཔེར་ན། 

རིགས་པ་དེས་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ། གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། བདེན་

པར་མེད་དེ། རང་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་རྣམས་དང་དྩོན་དམ་པར་གཅིག་དང་དུ་མ་

གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཚུལ་དུ་འགྩོད་དགྩོས་ཤིང་། གཞན་ལའང་དེ་

དང་རིགས་མཚུངས་པ་ཡིན་མྩོད། ཕྱིས་ཀི་གཞུང་འགེལ་ཕལ་མྩོ་ཆེར་རིགས་པ་

འདིའི་རྟགས་ལ་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མེད་པའི་

ཕྱིར། ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་བཀྩོད་པ་ནི་ཚིག་སྣ་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཞེས་

མཁས་པ་ས་མ་འགས་གསུངས་པ་ལྟར། ར་ཤེ་དང་། ཚིག་གསལ་སྩོགས་འཕགས་

པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་བདག་དང་ཕུང་པྩོ། མེ་དང་བུད་ཤིང་། ཉེ་བར་བང་

བ་དང་ལེན་པྩོ་སྩོགས་ཟླ་བཅས་ལ་དེ་ལྟར་བརྟགས་ནས་འགྩོག་པ་གཙོ་ཆེ་བར་སྣང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལ། རེའི་ལྷག་མཐྩོང་ཆུང་བ་ལས་ཀང་། ༣༢༧ འདི་ལ་གནད་བཞི་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ནི་

རང་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ཏེ་གང་ཟག་བདག་ཏུ་འཛིན་ལུགས་ངྩོས་ཟིན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ནི་སར་བཤད་དྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན། ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་

ཐ་དད་གང་རུང་དུ་གྲུབ་དགྩོས་ཀི། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་ཐབས་མེད་པར་

ཐག་བཅད་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་པ་འགྩོད་ཚུལ་དེ་

བཞིན་དུ་མཛད་དྩོ། །

༼གཞི་བདག་གམ་གང་ཟག་དེ་རང་གཞན་གི་སེ་པས་ངྩོས་འཛིན་མི་འདྲ་བའི་

ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་གཞི་བདག་གམ་གང་ཟག་དེ་རང་གཞན་གི་སེ་པས་ངྩོས་འཛིན་མི་

འདྲ་བའི་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བསྟན་པ་ནི། དེ་ཡང་རྒྱང་འཕེན་པ་ནི་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་སྩོགས་མི་

འདྩོད་པས། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གི་ཐ་ཤལ་དུ་གསུངས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་གཞན་

སེ་རྣམས་དང་། རང་སེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཁྩོར་བར་འཇུག་ལྡྩོག་གི་རྒྱུ་འབས་རང་

ལུགས་སུ་འཇྩོག་ཅིང་། དེ་འདྲའི་བཅིངས་གྩོལ་ཀུན་གི་གཞིའང་བདག་གམ་གང་ཟག་

ལ་འཇྩོག་ཚུལ་བཞེད་པ་མཐུན་པས། ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བདག་གམ་ང་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡིན་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔད་པ་མཛད་ཅིང་། རང་རྒྱུད་པ་མན་

གིས་ཇི་བཞིན་ངྩོས་མ་ཟིན་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་རང་གི་བྩོ་དང་མཚམས་པའི་

རང་ལུགས་རེ་འཇྩོག་པར་བེད་དྩོ། །

དེ་ལ་རང་གཞན་གི་སེ་པ་དག་གིས་གང་ཟག་འཇྩོག་ཚུལ་ལ། གཞན་སེ་ཐམས་
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ཅད་ཀིས་བདག་ཅེས་པ་མིང་ཙམ་གིས་འཇྩོག་ལུགས་ཡྩོད་པ་ནི་བྩོ་ལ་མ་ཤར། 

བདག་ཕུང་པྩོའི་གསེབ་ནས་བཞག་ན་ཕུང་པྩོ་ནི་གནས་སྐབས་ཙམ་ཡིན་པས། 

བདག་དེ་སྐྱེ་བ་ས་མ་ནས་འྩོངས་ཏེ་ཕྱི་མར་འགྩོ་བ་སྩོགས་ཐྩོག་མེད་ནས་འཁྩོར་བར་

ཉིང་མཚམས་སྦྱྩོར་ཚུལ་མེད་པར་མཐྩོང་ནས། རང་རང་གི་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པྩོ་

ལས་དྩོན་གཞན་དུ་བདེ་སྡུག་མྩོང་བ་པྩོ་ཚུགས་ཐུབ་རང་དབང་བའི་འགྱུར་མེད་ཀི་

གང་ཟག་ཅིག་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དྩོ། །དེ་དག་གིས་ནི་བདག་མེད་པའི་མིང་ཙམ་ཡང་མི་

བཟྩོད་ཅིང་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཞེན་ཡུལ་ནན་གིས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས། བདག་མེད་

པའི་ལྟ་བ་ལས་ཆེས་རིང་དུ་གྱུར་པར་གསུངས་སྩོ། །

རང་རྒྱུད་པ་མན་གི་རང་སེ་འྩོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་གམ་གང་ཟག་གི་

འཇྩོག་མཚམས་སྒྲུབ་ཚོད་མ་ཟིན་ན། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྟྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པའི་ཕྱག་

རྒྱ་དང་འགལ་བ་དང་། འགྩོག་པ་ཐལ་ཆེས་ན་ལས་འབས་ཀི་གཞི་སྟྩོར་ནས་མངྩོན་

མཐྩོའི་སྩོ་ཡང་ཁེགས་པར་འགྱུར་རྩོ་སྙམ་དུ་དགྩོངས་ནས་ཟྩོན་ཆེན་པྩོས་འཇྩོག་

མཚམས་འདི་ལྟར་བེད་དེ། ཕུང་པྩོ་མ་བཟུང་བར་བདག་ནམ་ཡང་གཟུང་དུ་མེད་

པས། བདག་ཕུང་པྩོ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་ལ། བདག་གི་ཆ་ཤས་ཞིབ་ཏུ་བསིལ་

ཡང་ཕུང་པྩོ་ལས་གཞན་ཅིའང་མི་སིད་ཅིང་། གང་ཟག་དེ་ཉིད་བཙལ་བ་ན་རང་ངྩོས་

ནས་རེད་དུའང་ཡྩོད་དགྩོས་པས། གང་ཟག་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕུང་པྩོའི་ནང་ནས་

འཇྩོག་དགྩོས་པར་མཐྩོང་ནས་ཁ་ཆེ་བེ་སྨྲ་དང་། ལུང་གི་རེས་འབང་གི་མདྩོ་སེ་པས་

ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་གང་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་སྟེ། མཛོད་འགེལ་གནས་དགུ་པ་ལས། ༢༩༡ བདག་

ཏུ་མངྩོན་པར་བརྩོད་པ་འདི་ནི་ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་གི །བརྩོད་པར་བ་བ་
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གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༣༡༠ ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་ནི་གང་ལ་

དགེ །མི་དགེའི་འབས་བུ་ཡྩོད་པ་ཉིད། །ཅེས་བདག་ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་ལ་འཇྩོག་པ་

དང་། ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་དེ་དགེ་མི་དགེའི་ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

མང་བཀུར་བ་ལ་ཕུང་པྩོ་ལྔའམ་བཞི་བསྩོམས་པ་དང་། སེམས་གཅིག་པུ་ལ་

བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་གཉིས་སྐབས་འདིར་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་གསུངས་ལ། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལ་འདྩོད་པ་ནི། རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། 

༡༠༩ འདི་ལྟར་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གི་སྒ་དངྩོས་སུ་

འདྩོགས་ཏེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཡང་སིད་པ་ལེན་པའི་ཕྱིར་བདག་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་ལུས་དང་དབང་པྩོའི་ཚོགས་པ་དག་ལ་ཉེ་བར་འདྩོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཇི་

སྐད་དུ། དཔེར་ན་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཤིང་རྟ་ཞེས་ནི་དྲན་པ་ལྟར། །དེ་

བཞིན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ནི་སེམས་ཅན་བརྩོད། །ཞེས་གསུངས་

པས་ཤེས་སྩོ། །

རིགས་པའི་རེས་འབང་གི་མདྩོ་སེམས་གཉིས་ཀང་གང་ཟག་གི་ངྩོས་འཛིན་དེ་

དང་མཚུངས་པར་གསུངས་ཤིང་། 

སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པས་ཀུན་གཞི། ཡང་རང་སེ་འགས་ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་

ཙམ་དང་། ཕུང་པྩོ་ཚོགས་པའི་དབིབས་སྩོགས་ལ་འདྩོད་པ་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གི་ཡང་རེ་དཔལ་ལྡན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི། མདྩོ་ལས། 

ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟར་བརྩོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་

ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཀུན་རྩོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་
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དང་། ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་འཇྩོག་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་

བཞིན། ཕུང་པྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་དང་། ཕུང་པྩོ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པ། དེ་དག་གི་ཡ་

གལ་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་པའི་འདྩོད་ཚུལ་ཐམས་ཅད། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར། མྩོ་གཤམ་

བུ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་བལ་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རྣམ་དཔད་རྣམ་པ་བདུན་གི་རིགས་

པས་ལེགས་པར་བཀག་པ་དང་། 

ཡང་འཇུག་པར། བུམ་པ་སྣམ་བུ་རེ་སེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕྲེང་བ་ལྩོན་ཤིང་

དང་། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཤིང་རྟ་དང་གང་ཟག་ལ་དཔད་ཚུལ་དེ་རྒྱུ་འབས་དང་། བ་

བེད་སྩོགས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལའང་བསྒེས་ཏེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་

གདགས་གཞིའི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བཀག་ནས། རང་ལུགས་

ལ་གང་ཟག་འཇྩོག་ཚུལ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༨༡ དེ་ལ་གང་ཟག་ཅེས་བ་

བ་ནི། གང་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་སྟེ། དེ་ནི་ཕུང་པྩོ་དག་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་

བཙལ་བ་ནི་མི་སིད་དྩོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༢༢༦ འདིར་ཡང་

བརྟེན་ནས་གདགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བརྟེན་པ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐྱྩོན་དང་ལྡན་

པའི་རྣམ་པ་བསལ་ནས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་གདགས་པ་ཞེས་པ་འདི་ཙམ་

ཞིག་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་རྣམ་པར་གནས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཁས་བང་བར་བ་སྟེ། 

བདག་ཏུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་རང་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་

ལ་བརྟེན་ནས་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ངར་སྣང་ཙམ་དང་། ངའྩོ་སྙམ་དུ་རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་

ཙམ་དེ། བདག་གམ་གང་ཟག་ཏུ་བཞག་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་གནས་པ་གཏན་ལ་ཕབ། ཆྩོས་དང་གང་ཟག །འཁྩོར་བ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དང་མང་འདས་སྩོགས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་ནའང་། བྩོས་

བཏགས་པ་ཙམ་དེ་ཉིད་ལ་བ་བེད་རྒྱུ་འབས་སྩོགས་སྙྩོན་མེད་དུ་འཐད་པའི་བདེན་

གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྒྲུབས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་གི་ལམ་གི་གཞི་བཏིང་བར་

མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དག་གིས་བདག་གམ་གང་ཟག་འདྩོད་ཚུལ་རྣམས་

བསྡུ་ན་དེ་ལྟར་རིགས་གསུམ་དུ་འདུས་པར་འྩོག་ཏུ་འདྲེན་འགྱུར་གི་འཇུག་པ་རང་

འགེལ་ལས་༢༦༧གསུངས་ཞིང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས་ཀང་། ༡༩༦ འདི་ལ་ཕྱི་རྩོལ་

པས་མིག་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་གང་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་ཏུ་མི་རུང་བར་མཐྩོང་ནས་དེ་དག་

ལས་རས་གཞན་གི་མཐྩོང་བ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་གང་ཟག་ཁས་བངས་ཤིང་། རང་སེ་

གཞན་གིས་རས་གཞན་ལ་གནྩོད་པར་མཐྩོང་ནས་རྣམ་ཤེས་སམ་ཕུང་པྩོའི་ཆྩོས་

གཞན་གང་ཟག་ཏུ་འདྩོད་ལ། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་

པ་རྣམས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པར་རྟྩོགས་ནས་

གྩོལ་བར་འཇུག་འགེལ་ལས་གསུངས་ཏེ། བཏགས་པ་ཙམ་དེ་ཉིད་ལ་ལས་གསྩོག་པ་

པྩོ་དང་འབས་བུ་མྩོང་བ་སྩོགས་ལེགས་པར་འཇྩོག་ཤེས་པ་ཞིག་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ཡང་གཞན་སེ་བེ་བག་པས་བུམ་པའི་ཡན་ལག་ལས་དྩོན་གཞན་པའི་ཡན་

ལག་ཅན་གི་བུམ་པ་བཞག་པ་དང་། རང་སེ་འྩོག་མ་དག་གིས་བུམ་པའི་ཡན་ལག་གི་

ཁད་པར་ཅི་རིགས་ལ་བུམ་པར་འདྩོད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བས་བུམ་པའི་ཡན་ལག་

རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་བྩོར་བུམ་པར་སྣང་ཙམ་ལ་བུམ་པར་འཇྩོག་པ་སྩོགས་ཡིན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པས། གང་ཟག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་དེ་གསུམ་དུ་

འདུས་སམ་སྙམ་མྩོ། །

རང་སེ་འྩོག་མ་དག་གིས་གང་ཟག་འཇྩོག་ཚུལ་དེ་རྣམས་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་

དང་། རང་ལུགས་ཐལ་འགྱུར་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་གང་ཟག་གི་ངྩོས་འཛིན་བཅས་སྙིང་

བསྡུས་ཙམ་ཞིག་འྩོག་ཏུ་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པའི་གྲུབ་དྩོན་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་

དགྩོད་པར་འདྩོད་དྩོ། །

༼ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བདག་དགག་པ།༽

གཉིས་པ་རིགས་པའི་དཔད་པ་རྣམས་ཀི་ཟུར་རེ་རེ་ནས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་ལ་

བཞི། ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བདག་དགག་པ་དང་། ཕུང་པྩོའི་ཁད་པར་བདག་

ཏུ་འདྩོད་པ་དགག་པ་དང་། བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་གཞན་དུ་མི་འཐད་

པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱྩོགས་གསུམ་དགག་པ། དེ་དག་གི་འཕྲྩོས་དྩོན་

འགའ་ཞིག་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། གངས་ཅན་པ་དང་བེ་བག་པས་བདག་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་སྩོགས་སུ་

འདྩོད་པ་ལ། འཇུག་པ་ལས། མྩོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་བལ་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོགས་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་མུ་སྟེགས་པས་བརྟགས་པ་ལྟར་གི་བདག་མེད་པ་དང་། དེ་

འདྲའི་བདག་དེ་ངར་འཛིན་གི་དམིགས་ཡུལ་མིན་པ། མུ་སྟེགས་པས་བརྟགས་པ་ལྟར་

གི་བདག་དང་། དེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ཀུན་རྩོབ་

ཏུའང་མེད་ཅེས་དེ་དག་གིས་འདྩོད་པའི་བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་དགག་ལ། དེ་ཡང་ཚིགས་

བཅད་དང་པྩོ་འདིས་མུ་སྟེགས་པ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པའི་བདག་ཆྩོས་ཅན། མུ་སྟེགས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པས་བརྟགས་པ་ལྟར་མེད་དེ། མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན། 

ཡང་དེ་ཆྩོས་ཅན། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་རྟེན་དུ་མི་རུང་སྟེ། རྟགས་

དང་དཔེ་སར་བཞིན། རྟགས་དེ་གཉིས་ཀས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བའི་དབང་དུ་

བས་ཏེ་དགག་བ་བཀག་ལ། 

ཡང་མུ་སྟེགས་པས་བརྟགས་པ་ལྟར་གི་བདག་དང་། དེ་འདྲའི་བདག་ངར་འཛིན་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་རྩོབ་ཏུའང་མེད་དེ། མ་

དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དེ་དག་གིས་འདྩོད་པའི་བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་བཀག་གྩོ །དེ་ལྟར་

ཡང་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༢༠༡ འདི་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པ་དང་། ངར་འཛིན་

གི་ཡུལ་དུ་མི་རིགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་འདི་གཉིས་ཆར་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ། ༢༨༤ དེ་

ལྟར་བདག་ཡྩོད་པ་དང་ངར་འཛིན་གི་ཡུལ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ནི་དགག་བ་ལ་དྩོན་དམ་

གི་ཁད་པར་སྦྱར་བའི་དབང་དུ་བས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་འགེལ་དུ་

རྟགས་ས་མ་གཉིས་འགྩོད་སྐབས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་དངྩོས་སུ་མ་སྦྱར་ཀང་སྦྱར་

བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། རིགས་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་མུ་སྟེགས་པས་བརྟགས་

པ་ལྟར་ཡྩོད་པ་དང་། དེས་བརྟགས་པའི་བདག་དེ་ངར་འཛིན་གི་རྟེན་དུ་གྲུབ་པ་གཉིས་

ཀ་དྩོན་དམ་དུ་མ་ཟད་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་མེད་དྩོ་ཞེས་བཀག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་འགེལ་

ལས། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་དེ་གཉིས་ཆར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་

དང་། ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༨༤ དེ་ཁྩོ་ནར་མ་ཟད་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་དེ་གཉིས་འགྩོག་པ་

ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེའི་བདག་ཡྩོད་པར་མི་འདྩོད་ཅེས་པ་ནི་བདག་རས་སུ་ཡྩོད་པ་
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མིན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཆར་ཞེས་དང་། དེ་གཉིས་

ཞེས་པའི་གཉིས་པྩོ་ནི་གྩོང་གི་རྟགས་གཉིས་ཀི་དགག་བ་གཉིས་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་

པས། དེ་སར་དྩོན་དམ་དུ་དང་འདིར་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་འགྩོག་པ་མིན་ན། འདི་ནི་ཀུན་རྩོབ་

ཏུ་ཡང་ཡྩོད་མི་འདྩོད། །ཅེས་པའི་རྟགས་ལ་ས་མ་གཉིས་ལས་ལྩོགས་སུ་འགྩོག་རྒྱུ་

ཅི་ཡང་མི་རེད་པས་ཟླྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

འདིའི་ཐད་མཁས་བླུན་མང་པྩོས་དྩོན་མེད་ཀི་མུ་ཅྩོར་མང་ཡང་གཞུང་གི་དྩོན་ནི་

དེ་ཁྩོ་ནའྩོ། །

གང་ཕྱིར་བསྟན་བཅྩོས་བསྟན་བཅྩོས་ལས་དེའི་ཁད། །ཅེས་པའི་ཚིག་བཅད་

གཅིག་གིས་ཁྩོ་རང་ལ་གགས་པའི་མ་སྐྱེས་པའི་རྟགས་ཀིས་ཕྱྩོགས་སས་འདྩོད་པའི་

བདག་གི་ཁད་པར་བཀག་ནས། 

དེའི་འྩོག་ཏུ། དེ་ཕྱིར་ཕུང་པྩོ་ལས་གཞན་བདག་མེད་དེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་

ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀིས་ཕུང་པྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་དགག་པ་སྟེ། བདག་

ཆྩོས་ཅན། རང་གི་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་གཞན་དུ་མེད་དེ། རང་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་

རྣམས་བཟུང་བ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་ཁྩོད་ཡན་གར་དུ་འཛིན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཅེས་པ་སྟེ། 

ར་ཤེ་རབ་བེད་ཉེར་བདུན་པ་ལས་ཀང་། བདག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས། །གཞན་དུ་

འཐད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཞན་ན་ལེན་མེད་པར། །གཟུང་ཡྩོད་རིགས་ནའང་

གཟུང་དུ་མེད། །ཅེས་སྩོ། །

ཡང་རིགས་པ་གཞན་ཞིག་ནི། ར་ཤེ་རབ་བེད་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་

པྩོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པྩོའི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་སྟེ། བདག་
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ཆྩོས་ཅན། རང་གི་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་མེད་དེ། ཚོར་བ་པྩོ་སྩོགས་ཕུང་པྩོའི་

མཚན་ཉིད་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༡༠༤ ཅི་སྟེ་

ཡང་། ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལས་གཞན་ཡིན་པར་གྱུར་ན། དེ་ལྟར་ན་ཕུང་པྩོའི་མཚན་ཉིད་

མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕུང་པྩོ་རྣམས་ནི་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས། 

དེ་བས་ན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པའི་མཚན་

ཉིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྟག་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་རྟག་པ་ཡིན་ན་

རྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་དྩོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་རྟག་པ་མི་འགྱུར་བ་ལ་ཅི་

ཞིག་བར་ཡྩོད། དེ་ལྟར་ན་ཡང་བདག་ཡྩོད་པར་རྟྩོག་པ་དྩོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་འཇུག་པའམ་ལྡྩོག་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་ཕུང་པྩོ་

རྣམས་ལས་གཞན་ཡིན་པར་ཡང་མི་འཐད་དྩོ། །ཞེས་བདག་ཕུང་དྩོན་གཞན་ཡིན་ན། 

བདག་ནི་སྐྱེ་འཇིག་མེད་པའི་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ནི་རྐེན་གིས་ཁད་པར་ཅི་ཡང་

བར་མེད་པས། བང་དྩོར་བེད་པ་པྩོའི་བདག་བརྟགས་པ་དྩོན་མེད་པར་གསུངས་པ་

དང་། ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་། ༣༠༠ གལ་ཏེ་བདག་ཕུང་པྩོ་ལས་ཐ་དད་ན་དེ་ཕུང་པྩོ་

མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཕུང་པྩོ་ལྔ་ནི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་

དང་། ཉམས་སུ་མྩོང་བ་དང་། མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། མངྩོན་པར་འདུ་བེད་པ་

དང་། ཡུལ་སྩོ་སྩོར་རྣམ་པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ན། ཞེས་པ་ནས། དེའི་

ཕྱིར་ཕུང་པྩོ་ལས་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེའི་ཚུལ་ཡང་བདག་དང་ཕུང་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་ན་གཟུགས་མཛེས་པས་གང་ཟག་

མཛེས་པ་དང་། ཚོར་བས་མྩོང་བས་གང་ཟག་གིས་མྩོང་བ་སྩོགས་སུ་འཇྩོག་མི་ནུས་
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ཏེ། བདག་དང་ཕུང་པྩོ་གཉིས་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་བཞིན་འབེལ་མེད་སྩོ་སྩོ་བ་ཡིན་

དགྩོས་པས། ཕུང་པྩོའི་མཚན་ཉིད་དག་གང་ཟག་ལ་ལྡན་པའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་

ལྟར་ན་བ་གང་ཁ་བྩོ་དང་། གང་ཟག་ན་བ་དང་སྩོས་པ་སྩོགས་ཀི་ཐ་སྙད་རྒྱུན་ཆད་

པར་འགྱུར་ཞིང་། བདག་སྐྱེ་འཇིག་སྩོགས་ཀང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

ཁྩོད་ཀིས་བརྟགས་པའི་ཕུང་པྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་གི་བདག་ཆྩོས་ཅན། ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་རྟེན་མིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་བདག་བྩོ་ཡུལ་དུ་གཏན་མི་སྣང་

བ་དག་ལའང་ངར་འཛིན་ངང་གིས་འཇུག་པར་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར། འདིས་ཕུང་པྩོ་ལས་

དྩོན་གཞན་གི་བདག་དང། གྩོང་དུ། འདི་ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་འདྩོད་ལ། །ཞེས་

པས་བདག་རས་ཡྩོད་ཙམ་འགྩོག་པ་ཡིན་པས་གྩོང་འྩོག་གཉིས་མི་ཟླྩོས་པར་

གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བདག་མ་དམིགས་ཀང་ངར་འཛིན་སྐྱེ་བ་དེ་

གང་འཇྩོག་ཅེ་ན། གང་དག་དུད་འགྩོ་བསྐལ་མང་བརྐལ་གྱུར་པ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

བསྟན་ཏྩོ། །

དེ་དག་གི་གྲུབ་དྩོན་ནི། གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རང་གི་

གདགས་གཞིའི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་གྩོང་དུ་

རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དེའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་གིས་རྣམ་བདུན་གི་

ཟུར་གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼ཕུང་པྩོ་བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་ལ་གནྩོད་བེད་རྒྱས་པར་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་ཕུང་པྩོའི་ཁད་པར་བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཕུང་པྩོ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་ལ་གནྩོད་བེད་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང་། ཕུང་པྩོ་ཚོགས་ཙམ་

དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས་བདག་ཏུ་འདྩོད་པའང་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པྩོ་བདག་ན་དེ་ཕྱིར་དེ། །ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་ཕུང་པྩོ་བདག་ཡིན་ན། གང་ཟག་གཅིག་ལའང་དུས་གཅིག་ཏུ་བདག་མང་པྩོ་

ཡྩོད་པར་ཐལ་བ་སྩོགས་རིགས་པ་བཅུ་གཅིག་གིས་རིམ་བཞིན་བཀག་སྟེ། 

དང་པྩོ་ནི། གལ་ཏེ་ཕུང་པྩོ་བདག་ན་དེ་ཕྱིར་དེ། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་

གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལའང་བདག་རས་ཐ་དད་པ་ལྔ་གཅིག་ཆར་དུ་ཡྩོད་པར་ཐལ། 

ཕུང་པྩོ་བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་དང་བདག་གཉིས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་པས། བདག་ཕུང་གཉིས་དབེར་

མེད་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པ་ལ་

ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་འཇྩོག་ས་མེད་པར་འྩོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡིན་པས། ཐ་དད་

གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཕུང་པྩོ་རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པ་

བཞིན་དུ་བདག་ཀང་དུ་མར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། མདྩོ་ལས། འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་བ་ན་གང་

ཟག་ཉག་གཅིག་སྐྱེའྩོ། །ཞེས་པའི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྩོད་ཅག་གིས། རྒྱུད་གཅིག་ལ་

དུས་གཅིག་ཏུ་བདག་དུ་མ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །

ཕྱྩོགས་ས་འདིས་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཆར་བདག་ཏུ་འདྩོད་ཅེས་པ་ནི། ལྔ་ཚོགས་པའམ་

བསྩོམས་པ་བདག་ཏུ་འདྩོད་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། ལྔ་པྩོ་རེ་རེ་ནས་བདག་ཏུ་མི་འདྩོད་

པར་གསལ་ཏེ། དེ་ལྟར་འདྩོད་ན། དེས་དང་པྩོ་ནས་རྒྱུད་གཅིག་ལ་བདག་དུ་མ་ཡྩོད་

པར་ཁས་ལེན་པས། དེ་ལ་དེ་འདྲའི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཆེས་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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རིགས་པ་དང་པྩོ་འདིས་འགྩོག་པའི་ཕྱྩོགས་ས་ནི། འཇུག་པ་ལས། ལྔ་ཆར་ཡང་

འདྩོད་ཁ་ཅིག་སེམས་གཅིག་འདྩོད། །ཅེས་པ་ལྟར་རང་སེ་མང་བཀུར་བ་ལ་ཕུང་པྩོ་ལྔ་

ཆར་བསྩོམས་པ་བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་དང་། སེམས་གཅིག་པུ་བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་གཉིས་

ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ཁྩོ་ན་ལ་འཕེན་པར་ཊིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་ལ། འྩོན་ཀང་རང་

འགེལ་ལས། ༢༣༠ དེ་ལ་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བདག་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའི་ཕྱྩོགས་གང་གི་

ཡིན་པ་དེའི་ལྟར་ན། ཕུང་པྩོ་རྣམས་མང་བའི་ཕྱིར་བདག་ཀང་མང་པྩོར་འགྱུར་

རྩོ། །གང་གི་ལྟར་ན་སེམས་བདག་ཡིན་པ་དེའི་ལྟར་ན་ཡང་། མིག་ལ་སྩོགས་པའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དབེ་བས་སམ། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་དང་

འགག་པ་མང་བའི་ཕྱིར་བདག་ཀང་མང་པྩོར་འགྱུར་རྩོ། །ཡང་ན་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་

བརྩོད་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ཉེས་པ་འདི་ཕུང་པྩོ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་

ལ་བརྩོད་པར་བ་ཞིང་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་གཞན་ཡང་འདི་ལ་འབབ་པ་ཁྩོ་

ན་ཡིན་པས། ཕྱྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་བརྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གཉིས་ཀ་ལ་སྐྱྩོན་དེ་ལྟར་

བརྩོད་པར་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཕུང་པྩོ་རྣམས་བདག་ཡིན་པ་དང་སེམས་

བདག་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བདག་མང་པྩོར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་རང་འགེལ་དུ་

དངྩོས་སུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས། ཊིཀ་ཆེན་གི་དྩོན་ནི། འཇུག་པ་ར་བར། གལ་

ཏེ་ཕུང་པྩོ་བདག་ན་དེ་ཕྱིར་དེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ར་བའི་དངྩོས་ཟིན་དུ་

རིགས་པ་འདིའི་ཕྱྩོགས་སར་ཕུང་པྩོ་བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་བདག་ཏུ་

འདྩོད་པ་གཉིས་ཀི་ནང་གི་དང་པྩོ་ཁྩོ་ནར་འཇྩོག་པ་དང་། བདག་དུ་མར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་

འདི་རྣམ་ཤེས་བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་ལའང་འཇུག་པས། རིགས་པ་འདིས་ཕྱྩོགས་ཕྱི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མའང་འགྩོག་ཏུ་རུང་བ་ནི་རང་འགེལ་གི་དྩོན་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་དགྩོས་སམ་དཔད་དྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་ནི་རས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། །ཞེས་པས་རང་སེ་འྩོག་མ་ཐམས་

ཅད་ལ། བདག་ཆྩོས་ཅན། རས་སུ་ཡྩོད་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཕུང་པྩོ་

ལྔ་དང་། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཅི་རིགས་པ་བདག་ཡིན་པ་

གང་ཞིག །དེ་དག་རེ་རེ་ནས་རས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་

ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟར་བརྩོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་

བརྟེན་ནས། །ཀུན་རྩོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པའི་ལུང་དང་། དེའི་ལུང་དྩོན་

ཁེད་ཅག་གིས་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ། ཞེས་འགྩོག་པར་གསུངས་སྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེར་ལྟ་བ། རས་ལ་འཇུག་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་མི་འགྱུར། །ཞེས་

པས་འཇིག་ལྟ་ཆྩོས་ཅན། ཞེན་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་བྩོ་མིན་པར་ཐལ། རང་གི་

དམིགས་པ་ཕུང་པྩོ་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བྩོ་གང་ཞིག །དེ་རས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། འཇིག་ལྟ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འགྩོག་གྩོ །འདི་ཡང་རང་སེ་འྩོག་མ་

ཐུན་མྩོང་ལ་འཕེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

བཞི་པ་ནི། མ་ངན་འདས་ཚེ་ངེས་པར་བདག་ཆད་འགྱུར། །ཞེས་པས་མང་

བཀུར་བ་ཁ་ཅིག་ལ། ལྷག་མེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་བདག་རྒྱུན་ཆད་པར་

ཐལ། ཕུང་པྩོ་ལྔ་བདག་གང་ཞིག །དེའི་ཚེ་དེ་དག་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཁྩོད་

མཐར་འཛིན་པའི་ཆད་ལྟ་ལ་གནས་པར་ཐལ། འཇིག་ལྟས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་གཞི་

དེ་ཉིད་རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བ་དེ་མཐར་ལྟ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁབ་ཁས། ཞེས་

པའྩོ། །འདི་ནི་རང་སེ་དངྩོས་སྨྲ་བ་སྤི་ལའང་འཕངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་མེད་དུ་མ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ངན་ལས་འདའ་སྐབས་བདག་རྒྱུན་མི་ཆད་ཀང་ཕུང་པྩོ་ལྔ་རྒྱུན་ཆད་པར་དེ་དག་ཐུན་

མྩོང་གི་ཁས་ལེན་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ལྔ་པ་ནི། མ་ངན་འདས་སྩོན་སྐད་ཅིག་དག་ལ་ནི། །སྐྱེ་འཇིག །ཞེས་པས་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་སྩོན་དུའང་ཕུང་པྩོ་རྣམས་སྐྱེ་འཇིག་ཇི་ལྟར་བེད་པ་ལྟར་བདག་ཀང་

སྐད་ཅིག་རེ་རེར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་འཇིག་བེད་པར་ཐལ། ཕུང་པྩོ་རྣམས་བདག་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བདག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། 

སྐྱེ་བ་དྲན་པ་ན་ངའི་ལུས་འདི་སྩོན་འདི་ལྟར་བྱུང་ངྩོ་ཞེས་མི་དྲན་པ་བཞིན་དུ་ང་དེའི་

ཚེ་དེར་གྱུར་ཏྩོ་ཞེས་ཀང་དྲན་པ་མི་སིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཁབ་སྟེ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་

འཇིག་བེད་ན་ས་མ་རྒྱུན་ཆད་ནས་དེ་དང་འབེལ་མེད་ཀི་ཕྱི་མ་གསར་དུ་གྲུབ་དགྩོས་

པའི་ཕྱིར། འདི་ཡང་རང་སེ་འྩོག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་འཕངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དྲུག་པ་ནི། བེད་པྩོ་མེད་པས་དེ་འབས་མེད། །ཅེས་པས་ལས་བསགས་ནས་

སྐད་ཅིག་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་གནས་སྐབས་སུ་ལས་ཀི་ནུས་པ་གནས་པའི་རྟེན་མེད་པར་

ཐལ། སྐད་ཅིག་ཕྱི་མའི་དུས་སུ་ལས་གསྩོག་པ་པྩོ་རྒྱུན་ཆད་ནས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

སྐད་ཅིག་ས་ཕྱི་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ལས་བཟང་

ངན་གི་འབས་བུ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་སིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

བདུན་པ་ནི། གཞན་གིས་བསགས་ལ་གཞན་གིས་ཟ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པས་

ལས་མ་བས་པ་དང་འཕྲད་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ལས་གསྩོག་པ་པྩོ་དང་འབས་བུ་མྩོང་བ་

པྩོ་གཉིས་འབེལ་མེད་དྩོན་གཞན་གི་སྩོ་སྩོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་སྩོ་སྩོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕུང་པྩོ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་མྩོད་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པས། 

ཉེས་པ་དེ་མེད་དྩོ་སྙམ་ན་མི་འཐད་དེ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྩོ་སྩོ་བ་ལ་ལྟྩོས་གྲུབ་ཀི་འབེལ་

བ་མི་འཐད་པས། དེ་གཉིས་ཀང་བམས་པ་དང་ཉེར་སྦས་བཞིན་དུ་རྒྱུད་ཐ་དད་ལས་

འྩོས་མེད་པའི་ཕྱིར། 

བརྒྱད་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་མཐའ་ལྡན་ལ་སྩོགས་མེད་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་པས་ལུང་མ་

བསྟན་གི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྩོགས་བེད་སྩོགས་མུ་

སྟེགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོན་པ་ལ་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་

པ་སྩོགས་དྲི་བ་བཅུ་བཞི་ཞུས་པ་ལ་སྐབས་དེར་སྟྩོན་པས་ལན་ལུང་སྟྩོན་རིགས་པའི་

ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕུང་པྩོ་རྣམས་བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་

མི་རྟག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྩོང་ཕན་

ཆད་དུ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤི་བའི་ཚེ་ཕུང་

པྩོ་འཇིག་པ་དང་ལྷག་མེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་དེ་དག་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར། 

ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྐབས་དེར་འདྲི་བ་པྩོ་དེ་རྣམས་དྲི་བ་དེ་དག་གི་ལན་ལུང་

སྟྩོན་པའི་སྣྩོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་དྲི་བ་བཅུ་བཞིའི་ལན་མ་མཛད་པས། དྲི་

བ་དེ་དག་གི་དྩོན་རྣམས་བཟུང་བའི་ལྟ་བ་རྣམས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་གི་ལྟ་བ་ཞེས་རང་

སེ་ཀུན་ལ་གགས་པའི་ཕྱིར། 

མུ་སྟེགས་པ་དེ་དག་དྲི་བ་འདི་དག་གི་དྩོན་རྣམས་འཐད་མི་འཐད་ཀི་ལན་ལུང་

སྟྩོན་པའི་སྣྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་ཚུལ་ནི། དྲི་བ་འདི་རྣམས་གང་ཟག་གི་བདག་ལས་

བརམས་ནས་དྲིས་པ་ཡིན་པས། ཁད་གཞི་བཀག་ན་བདག་མེད་པ་སྟྩོན་དགྩོས་པས། 
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དེ་དག་དེ་སྟྩོན་པའི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བ་དང་། ཁད་གཞི་གང་ཟག་གི་བདག་མ་བཀག་

པར་ལན་གསུངས་ན། བདག་ལ་ཞེན་པ་ཆེར་འགྱུར་བ་ལས་དགྩོས་པ་མེད་པར་སྟྩོན་

པས་ཇི་བཞིན་དུ་གཟིགས་ཏེ་ལན་མ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་

ལས། འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བས་མི་གསུངས་

བཞུགས། །གང་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཆྩོས། །སྣྩོད་མིན་འགྩོ་ལ་མི་གསུངས་པ། །དེ་

ཡི་ཕྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །ཀུན་མཁེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཤེས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དགུ་པ་ནི། ཁྩོད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་བདག་མེད་མཐྩོང་བ་ལ། །ཞེས་པའི་ཚིག་བཅད་

གཅིག་གིས་ཁྩོད་ལྟར་ན་རྣལ་འབྩོར་པས་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཚེ་

ཕུང་པྩོ་མེད་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། ཕུང་པྩོ་བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་

སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཕུང་པྩོ་དེ་རྣམས་བདག་གི་ཐ་སྙད་གང་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་

ལ་ལེགས་པར་དཔད་ཅིང་བཙལ་ནས་རེད་པའི་བདག་ཡིན་དགྩོས། དེ་ལ་ནི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་བདག་ཡིན་དགྩོས་པས་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོའི་དགག་བ་མཐར་ཐུག་

ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདི་རང་སེ་འྩོག་མ་ཐུན་མྩོང་ལ་ཡིན་ནྩོ། །

བཅུ་པ་ནི། ཁྩོད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་བདག་མེད་མཐྩོང་བ་ཡིས། །སྩོགས་ཀིས་ཁེད་

ཀི་ལུགས་ཀི་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

མ་མཐྩོང་བར་ཐལ། གཟུགས་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ཀི་ངྩོས་ནས་གང་ཟག་མེད་པ་

སྩོགས་གང་ཡང་མ་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། གཟུགས་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་

བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་སྩོགས་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་
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ཡྩོད་དགྩོས་པས། དེ་ལྟར་མེད་པར་ཚད་མས་སུས་ཀང་མཐྩོང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། 

བཅུ་གཅིག་པ་ནི། གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་ཕྱིར་འདྩོད་ཆགས་

སྩོགས། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་ཁེད་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་

ཆྩོས་ཅན། ཇི་ཙམ་གྩོམས་ཀང་ཆགས་སྩོགས་རྣམས་ངང་གིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། དེ་ལ་མུ་སྟེགས་པས་བརྟགས་པའི་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་

ཙམ་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་བྩོ་ལས་ནུས་པ་ལྷག་ཁད་ཆེར་མེད་པས། དེས་བདེན་

འཛིན་ལ་གནྩོད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེས་གང་ཟག་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་

པ་སྩོགས་ཀི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཀང་རྟྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕུང་པྩོ་

རྣམས་བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཞེས་འགྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

སར་གི་རིགས་པ་བདུན་པ་ཊིཀ་ཆེན་དུ་ཕུང་པྩོ་བདག་ཏུ་མི་རུང་བའི་སྒྲུབ་བེད་

བསྟན་པ་ལ་སྦྱར་ཡང་དེ་ལྟར་འདྩོད་པ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀང་དྩོན་གིས་བསྟན་པས་མི་

འགལ་ལ། འདིར་བཤད་པའི་རིགས་པ་བཅུ་གཅིག་པ་འདི་བཅུ་པའི་རྟགས་སྒྲུབ་ཏུ་

སྦྱར་ཏེ། རིགས་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་རིགས་པ་གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ་བཅུར་བས་ཀང་རུང་ངྩོ་། །

ཡང་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༧༢༠ དེ་ལྟ་ན་བདག་ཕུང་པྩོ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་

བདག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་དྩོན་མེད་པ་དང་། བདག་མང་པྩོར་འགྱུར་བ་དང་། བ་བ་དང་

བེད་པ་པྩོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ལས་བས་པ་ཆུད་ཟྩོས་པ་དང་། མ་བས་པ་དང་

འཕྲད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དྲན་པའི་ཚིག་གསུངས་པ་མི་འཐད་པ་སྟེ་དྲུག་ཡྩོད་པས། གཅིག་

ཏུ་ཁས་བང་བར་མི་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དང་པྩོ་ནི། 

ར་ཤེའི་རབ་བེད་ཉེར་བདུན་པ་ལས། ཉེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏྩོགས་པའི། །བདག་
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ཡྩོད་མ་ཡིན་བས་པའི་ཚེ། །ཉེ་བར་ལེན་པ་བདག་ཡིན་ན། །ཁྩོད་ཀི་བདག་ནི་མེད་པ་

ཡིན། །ཞེས་པ་སྟེ། ཁེད་ཀིས་ཉེ་བར་ལེན་པ་པྩོའི་བདག་ཁས་བངས་པ་དྩོན་མེད་པར་

ཐལ། དེ་ཉེ་བར་བང་བ་ཕུང་པྩོའི་རྣམ་གངས་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕུང་པྩོ་ཉིད་

བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཇུག་པར་གསུངས་པའི་རིགས་པ་དང་པྩོ་དེ་ཡིན་ལ། 

གསུམ་པ་ནི། ར་ཤེའི་རབ་བེད་བཅུ་པ་ལས། བུད་ཤིང་གང་དེ་མེ་ཡིན་ན། །བེད་

པ་པྩོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་མེ་དང་བུད་ཤིང་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ན། ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་པས་བ་

བེད་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་བཞིན། ཕུང་པྩོ་བདག་ཡིན་ན་བདག་དང་ཕུང་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀིས་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་པས། ཉེ་བར་བང་བ་དང་ལེན་པྩོ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བས་

འགྩོག་པ་དང་། 

བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ནི། ར་ཤེའི་རབ་བེད་ཉེར་བདུན་པ་ལས། གལ་ཏེ་འདི་ནི་

གཞན་འགྱུར་ན། །དེ་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་གནས་འགྱུར་

ཞིང་། །དེར་མ་ཤི་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཆད་དང་ལས་རྣམས་ཆུད་ཟ་དང་། །གཞན་

གིས་བས་པའི་ལས་རྣམས་ནི། །གཞན་གིས་སྩོ་སྩོར་མྩོང་བ་དང་། །དེ་ལ་སྩོགས་པ་

ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་སྟེ། བདག་དང་ཕུང་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་ཡིན་ན། 

བདག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཚེ་ས་ཕྱིའི་བདག་གཉིས་རང་

བཞིན་གིས་སྩོ་སྩོར་གྲུབ་དགྩོས་པས། ཚེ་ས་མའི་བདག་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་ཕྱི་མའི་

བདག་འབྱུང་བར་ཐལ་བ་དང་། ཚེ་ས་མའི་བདག་རྟག་པར་གནས་པར་ཐལ་བ་སྩོགས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དང་། ཤི་བའི་ཚེ་རྒྱུན་ཆད་ནས་ལས་ཀི་ནུས་པའི་རྟེན་མེད་པར་འགྱུར་བས་ལས་

ཆུད་ཟྩོས་པར་ཐལ་བ་དང་། ས་ཕྱི་འབེལ་མེད་གཞན་དུ་གྲུབ་པས་ལས་མ་བས་པ་དང་

འཕྲད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་སྩོ། །

དྲུག་པ་ནི། ར་ཤེའི་རབ་བེད་ཉེར་བདུན་པ་ལས། འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་གྱུར་

ཅེས། །བ་བ་དེ་ནི་མི་འཐད་དྩོ། །སྩོན་ཚེ་རྣམས་སུ་གང་བྱུང་བ། །དེ་ཉིད་འདི་ནི་མ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་སྟེ། བདག་སྩོན་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་འདི་འདྲར་

གྱུར་ཏྩོ། །སྙམ་དུ་དྲན་པ་དང་ཚིག་སྨྲ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བདག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕུང་པྩོ་བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ས་མ་ལ་ཁབ་སྟེ། ཚེ་ས་ཕྱི་གཉིས་

ཀི་བདག་རང་བཞིན་གིས་གཞན་ཡིན་ན་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་དྲན་པ་མི་

འཐད་ལ། རང་བཞིན་གིས་གཅིག་ཡིན་ན་བདག་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས་རིམ་

གིས་སྐྱེ་བ་བངས་པ་སྩོགས་མི་འཐད་པས་སྩོ། །

༼ཕུང་པྩོ་ཚོགས་ཙམ་དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས་བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་དགག་

པ།༽

གཉིས་པ་ཕུང་པྩོ་ཚོགས་ཙམ་དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས་བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་

དགག་པ་ནི། རང་སེ་འྩོག་མ་དག་ན་རེ། མདྩོ་ལས། དགེ་སླྩོང་དག །དགེ་སྦྱྩོང་ངམ་

བམ་ཟེ་དག་བདག་གྩོ་སྙམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་དེ་དག་ནི། ཉེ་བར་ལེན་པའི་

ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་དེ་དག་ཁྩོ་ན་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟའྩོ། །ཞེས་ཕུང་པྩོ་བདག་ལྟའི་

དམིགས་པར་ལུང་ལས་གསུངས་པས། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལུང་ཚད་མར་བེད་པ་ལ་རྟྩོག་གེའི་

རིགས་པས་གནྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། འཇུག་པ་ལས། ཕུང་པྩོ་བདག་ཅེས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བརྩོད་ཚེ་ཕུང་རྣམས་ཀི། །སྩོགས་ཀིས་མདྩོ་དེས་ཕུང་པྩོ་བདག་ཏུ་བསྟན་པའི་དབང་

དུ་བས་ཀང་ཕུང་པྩོ་རེ་རེ་ནས་བདག་ཏུ་སྟྩོན་པ་མིན་པར། ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་པ་བདག་

ཏུ་བསྟན་དགྩོས་པས་མི་འཐད་ཅེས་པ་ལ། ཕྱྩོགས་སས་ཚོགས་པ་བདག་ཏུ་འདྩོད་

པས་སྐྱྩོན་མེད་ཅེ་ན། དེ་ཁྩོད་ཀི་ལུགས་ལ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཚོགས་པ་ཙམ་དེ་རས་

སུ་མེད་པས་དེ་མགྩོན་དང་དཔང་པྩོར་མི་རུང་བ་གང་ཞིག །བདག་ནི་མགྩོན་དང་

དཔང་པྩོ་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་། ཡང་འཇུག་

པར། གལ་ཏེ་ཚོགས་ཙམ་ཤིང་རྟར་འགྱུར་ན་ནི། །སྩོགས་ཀིས་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཚོགས་པ་

གང་ཟག་ཡིན་ན། ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཤིང་རྟར་འདྩོད་དགྩོས་ཏེ། བདག་

དང་ཤིང་རྟ་གཉིས་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་ལ་འཇྩོག་མི་འཇྩོག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་

པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཤིང་རྟ་བཤིག་པའི་ཡན་ལག་སིལ་བུར་གནས་པ་ལའང་ཤིང་རྟ་

ཡྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། ཁེད་ལྟར་ན་ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་མེད་པར་ཐལ། ཤིང་རྟ་ལ་ཡན་

ལག་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤིང་རྟའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་དང་། ཡན་ལག་

དེ་དག་ཚོགས་པ་ཙམ་ཁེད་ཀིས་ཤིང་རྟར་འདྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་དག་གང་ཡིན་ཀང་

ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་ཅན་མིན་པར། དེའི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་རང་

ལུགས་ཚད་གྲུབ་ཀི་སྩོ་ནས་འཕུལ་བའྩོ། །ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་ཅན་ཤིང་རྟ་

མི་སིད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ཡན་ལག་དེ་རྣམས་བསྒིགས་པའི་དུས་ཀི་དབིབས་ཁད་པར་བ་དེ་ཤིང་

རྟར་འཇྩོག་ཅེ་ན། གལ་ཏེ་དབིབས་ལ་ཤིང་རྟར་འདྩོད་ན་ཡན་ལག་རེ་རེ་བ་དག་གི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དབིབས་ལ་འདྩོད་དམ། ཚོགས་པའི་དབིབས་ལ་འདྩོད། དང་པྩོ་ལྟར་ན་སར་མ་

བསྒིགས་པའི་དབིབས་ཀི་ཁད་པར་མ་བཏང་བ་ལ་འདྩོད་དམ། ཁད་པར་དེ་བཏང་བ་

དག་གི་དབིབས་ལ་འདྩོད། དང་པྩོ་ལྟར་ན་སར་ཡན་ལག་རྣམས་མ་བསྒིགས་པའི་

དུས་ཀི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བ་ལ་ཤིང་རྟ་མེད་པ་བཞིན་དུ་ཕྱིས་བསྒིགས་ཟིན་པའི་དུས་

ཀི་ཡན་ལག་སྩོ་སྩོ་ལའང་ཤིང་རྟ་མེད་པར་ཐལ། མ་བསྒིགས་པའི་དུས་དང་བསྒིགས་

ཟིན་པའི་དུས་ཀི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བའི་དབིབས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕྱིས་ལེགས་པར་བསྒིགས་པ་ན་ཡན་ལག་རེ་རེ་

བའི་དབིབས་སར་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡྩོད་ན། མིག་གི་ཤེས་པས་

གཟུང་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཁེད་ཀི་ཤིང་རྟར་འདྩོད་པའི་དབིབས་དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་

གདགས་གཞི་ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་

འདྲའི་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྩོས་གཉིས་ཀ་རས་སུ་མེད་པའི་བཏགས་ཡྩོད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ཁེད་ཀི་བཏགས་ཡྩོད་གང་ཡིན་རང་གི་གདགས་གཞི་རས་

ཡྩོད་རེ་ངེས་པར་དགྩོས་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར། 

སྐབས་འདིར་གནྩོད་བེད་བརྩོད་ཚུལ་དངྩོས་ནི། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། 

༣༠༩ འདིར་ཕ་རྩོལ་པྩོས་བཏགས་ཡྩོད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་

རེ་གདགས་གཞིར་ཡྩོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདྩོགས་པར་ཁས་ལེན་ཞིང་། ཚོགས་པ་

དང་དབིབས་གཉིས་ཀ་ཡང་བཏགས་ཡྩོད་དུ་འདྩོད་པས། ཚོགས་པ་དབིབས་ཀི་

གདགས་གཞིར་འདྩོད་ན་འགལ་བ་ཙམ་ལས་མ་མཛད་ཀང་། སྐྱེས་བུའི་ཁ་དྩོག་སྐྱེས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བུར་འཇྩོག་ཏུ་མི་རུང་བ་ལྟར། ཤིང་རྟ་ལ་ཡང་དེའི་ཁ་དྩོག་དང་དབིབས་གང་ཡང་

ཤིང་རྟར་གཞག་ཏུ་མི་རུང་སྟེ། དེ་གཉིས་ནི་ཤིང་རྟའི་ཉེ་བར་བང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་པ་ལ་གྩོ་བར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྩོ་དགྩོས་སྩོ། 

གལ་ཏེ་སྐབས་འདིར་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། སར་མ་བཤད་པའི་ཕྱྩོགས་

ལྷག་མ་གཉིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ས་བཅད་དེ་མི་འཐད་དེ། ཕུང་

པྩོ་བདག་ཅེས་བརྩོད་ཚེ་ཕུང་རྣམས་ཀི། །སྩོགས་དང་། དབིབས་ཞེ་ན་དེ་གཟུགས་

ཅན་ལ་ཡྩོད་ཕྱིར། །སྩོགས་ཀིས་སར་ཕུང་པྩོ་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པའི་དབིབས་

གཉིས་ཀ་བདག་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་སར་བཀག་ཀང་དེ་ཇི་ལྟར་

འགྩོག་ཚུལ་དཔེའི་སྩོ་ནསརྒྱས་པར་མ་བཤད་ལ། དེ་ལྟར་དུ་སྐབས་འདིར། གལ་ཏེ་

ཚོགས་ཙམ་ཤིང་རྟར་འགྱུར་ན་ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་བཤད་ཅེས་པ་ཡིན་

པས་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །

དེ་དག་གིས་ནི་ཕུང་པྩོའི་ཁད་པར་རྣམས་གང་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་པ་བཀག་པས། 

རྣམ་བདུན་གི་ཟུར་དང་པྩོ་བདག་དང་ཕུང་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་

པའི་ཚུལ་དང་། ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས་བདག་དང་། ཤིང་

རྟར་མི་རིགས་པ་སྟེ་ཐ་མ་གཉིས་དང་གསུམ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་པས། གང་ཟག་

ཆྩོས་ཅན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་སྟེ། བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་ཏུ་མེད་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་སྩོ་སྩོ་བ་རྣམས་དང་། ཚོགས་ཙམ་དང་། དེ་དག་གི་

དབིབས་གང་ཡང་གང་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ར་བ་ཤེས་རབ་ལས་གསུངས་པའི་རྣམ་ལྔའི་སྟེང་དུ་འཇུག་པར་ཚོགས་པ་དང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དབིབས་གཉིས་བསྣན་པའི་དགྩོས་པ་ནི། སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་འགྩོ་བ་ལྔར་

ཕྱེ་བ་ན། མི་དང་དུད་འགྩོ་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པ་ཅན་དག་གི་མཚན་གཞིར་ཕུང་པྩོ་ལྔ་

ཚོགས་ཙམ་འཇྩོག་པ་དང་། སིད་གསུམ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཁྩོར་མཁན་ལ་གཙོ་བྩོར་

ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་འཇྩོག་པས། དེའི་བཞེད་པ་འགྩོག་ཆེད་ཡིན་པར་ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབངས་བཞད་པས་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོར་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་ན་འདིའི་

ཕྱྩོགས་ས་གཙོ་བྩོ་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

༼ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མི་འཐད་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་ལྡན་

པའི་ཕྱྩོགས་གསུམ་དགག་པ།༽

གསུམ་པ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མི་འཐད་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་

ལྡན་པའི་ཕྱྩོགས་གསུམ་དགག་པ་ནི། ཕུང་པྩོར་བདག་ཡྩོད་མ་ཡིན་བདག་ལ་

ཡང་། །སྩོགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀིས་འཁར་གཞྩོང་ལ་ཞྩོ་གནས་པ་ལྟར། བདག་

ཕུང་པྩོ་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་རྟེན་དུ་མེད་ལ། རེ་ལྡེ་ལ་ལྷས་བིན་གནས་པ་ལྟར། 

བདག་དེ་ལ་ཡང་རང་གི་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ཚུར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་བརྟེན་ནས་ཀང་མེད་དེ། 

དེ་འདྲའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གང་ལའང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀིས་གཞན་ཉིད་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་ཀང་། བདག་ཕུང་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་

དུ་གྲུབ་པ་གྩོང་དུ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། 

བདག་དང་ཕུང་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་མེད་པར་གྩོང་

དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ལྷས་བིན་རྣ་བ་དང་ལྡན་པ་ལྟར་བདག་

ཕུང་པྩོ་རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པའི་ལྡན་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། ཡང་ལྷས་
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བིན་བ་ལང་དང་ལྡན་པ་བཞིན་བདག་ཕུང་པྩོ་རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་ལྡན་པའི་

སྦྱྩོར་བའམ་དྩོན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མི་འཐད་དེ། བདག་ལ་ཕུང་པྩོ་ངྩོ་

བྩོ་གཅིག་ཏུ་ལྡན་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་ན། བདག་ཕུང་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་ཏུ་

ཡྩོད་དགྩོས་པ་བཞིན་ཅིག་ཤྩོས་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བདག་ཕུང་པྩོ་

རྣམས་དང་ལྡན་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགྩོག་པར་མཛད་དྩོ། །

དེ་དག་གིས་ནི། བདག་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་ན་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་རྟེན་

དང་བརྟེན་པའམ། ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་། ཐ་དད་ཀི་ལྡན་པ་གང་རུང་དུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་

དགྩོས་མྩོད། དེ་དག་གང་དུའང་མི་འཐད་དེ། དེ་དག་གང་ལའང་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་ཡང་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་

དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡྩོད་པར་ཁས་བངས་ཀང་མི་འཐད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བརྩོད་ཟིན་པའི་

ཕྱིར། ཞེས་བསྟན་ནས་རྣམ་བདུན་གི་མུ་གསུམ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྩོས་ཀི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་པའི་ཚུལ།༽

བཞི་པ་དེ་དག་གི་འཕྲྩོས་དྩོན་འགའ་ཞིག་བཤད་པ་ལ་བཞི། གདགས་གཞི་དང་

བཏགས་ཆྩོས་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་པའི་ཚུལ། དཔད་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་

བཏགས་དྩོན་བཙལ་བར་འཇྩོག་པའི་དྩོན་བཤད་པ་དང་། རྣམ་བདུན་གི་ཟུར་རྣམས་

ལ་དགག་བའི་ཁད་པར་སྦྱྩོར་མི་སྦྱྩོར་གི་ཁད་པར་ཡྩོད་མེད་བཤད་པ། དེ་དག་གི་

གྲུབ་དྩོན་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་གང་ཟག་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༢༡༥ མདྩོ་ལས་ཕུང་པྩོ་བརྟེན་ནས་ཡིན་

གསུངས་པ། །དེ་ཕྱིར་ཕུང་པྩོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡིན། །གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་
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གང་བཏགས་པ་དེ་ནི་བཏགས་པ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

ཏེ། བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

ལན་དུ་མར་ཕུང་པྩོ་དང་། ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་སྩོགས་བདག་དང་། ཤིང་རྟ་སྩོགས་ཀི་

གདགས་གཞིའམ་ཉེ་བར་བང་བ་ཡིན་པས། དེ་རྣམས་བཏགས་ཆྩོས་སམ་ཉེ་བར་

ལེན་པ་པྩོ་བདག་དང་ཤིང་རྟ་སྩོགས་སུ་མི་རིགས་པའི་ཚུལ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་

གསུངས་ན། གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྩོས་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ར་

ཤེ་རབ་བེད་དགུ་པ་ལས། ཅི་ཡིས་གང་ཞིག་གསལ་བར་བེད། །གང་གིས་ཅི་ཞིག་

གསལ་བར་བེད། །ཅེས་པ་འདི་དམ་པ་གྩོང་མ་རྣམས་ཀིས་གདགས་གཞི་བཏགས་

ཆྩོས་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་པའི་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས། འདིར་ལྟ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་གདགས་

གཞི་ཕུང་པྩོ་ཅི་ཞིག་པྩོ་རྣམས་ཀིས་གང་ཞིག་པྩོའི་བཏགས་ཆྩོས་བདག་བྩོ་ཡུལ་དུ་

གསལ་བར་བེད་པར་བཤད་པ་འདིས་གདགས་གཞི་བཏགས་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་བསྟན་པ་

ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གང་ཡིན་རུང་གཞི་གཞན་དེ་བྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བའི་

སྟྩོབས་ཀིས་དེ་དང་དབེར་མེད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རང་ཉིད་ངང་གིས་བྩོ་ཡུལ་གསལ་བའམ་

མཚོན་པར་བེད་ནུས་པ་དེ། གཞི་དེ་རང་གི་གདགས་གཞི་ཡིན་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །དུ་

བ་མཐྩོང་བས་མེ་དཔྩོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་མཐྩོང་བ་ན་བུམ་པ་བྩོ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་

བ་སྩོགས་ཡྩོད་ཀང་དེ་དག་ལ་མཚན་ཉིད་དེ་མ་ཚང་སྟེ། དང་པྩོ་ནི། རིམ་ཅན་དུ་བྩོ་ཁ་

སྩོས་ནས་དཔྩོག་དགྩོས་པས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་མ་ནི་ལྟྩོ་

ལྡིར་བ་བྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་བུམ་པ་འཆར་ཚུལ་རྩོགས་པས། དེ་བྩོ་ཡུལ་དུ་
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ཤར་བའི་སྟྩོབས་ཀིས་བུམ་པ་བྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་མིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཆྩོས་དེའི་

གདགས་གཞི་ལ་ཆྩོས་དེའི་ཐ་སྙད་གདགས་པའི་གདགས་གཞི་དང་། བརྟེན་ནས་

བཏགས་པའི་གདགས་གཞི་གཉིས་ཡྩོད་ཟེར་བ་སྩོགས་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མའི་ལུགས་

ལ་རུང་ནའང་ལུགས་འདི་ལ་ནི། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་ལྟ་བུ་བུམ་པའི་གདགས་གཞིར་མི་འཐད་

དེ། དེ་བུམ་པའི་གདགས་གཞི་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཆྩོས་བུམ་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་བུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཆྩོས་གང་ཡིན་ཀང་དེའི་

གདགས་གཞི་ཡིན་ན། དེ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཆྩོས་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་འགལ་ལྩོ། །

གང་ཟག་ནི་རང་གི་གདགས་གཞིར་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཡྩོད་ཅིང་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

ལས་གསྩོག་པ་པྩོ་སྩོགས་སུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། གཟུགས་ཚོར་སྩོགས་གང་

ཡང་མིན་པར་ལྡན་མིན་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལྟ་ནའང་སྦྲུལ་རིང་ཐུང་དང་། བ་

གང་དཀར་ནག་ཟེར་བ་སྩོགས་གང་ཟག་རྣམས་གཟུགས་སྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། བཏགས་ཆྩོས་གང་ཟག་དེ་གདགས་གཞི་གཟུགས་སྩོགས་

ལ་བརྟེན་ནས་ལས་གསྩོག་པ་པྩོ་དང་འབས་བུ་མྩོང་བ་པྩོ་སྩོགས་སུ་བྩོས་བཏགས་

ཤིང་། རང་གི་གདགས་གཞི་གཟུགས་སྩོགས་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་མེད་པའི་གནད་

ཀིས་ཡིན་པར་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག་གིས་ཆྩོས་རྣམས་གདགས་གཞི་གང་ལ་གཙོ་བྩོར་བརྟེན་ནས་བཞག་

པའི་ཆ་ནས་ཆྩོས་དེ་སྐྱེ་མཆེད་གང་དུ་འཇྩོག་པ་སྩོགས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་ཕྱེད་དགྩོས་

ཏེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ནི་གཙོ་བྩོར་ལྟྩོ་ལྡིར་བ་སྩོགས་དབིབས་གཟུགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་

བེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པས། བཏགས་ཆྩོས་བུམ་པ་དེ་ཉིད་
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གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་འཇྩོག་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་མཆེད་གཞན་ལྔ་པྩོ་ཐམས་

ཅད་རང་རང་གི་ཚོགས་པར་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གི་རས་འདུས་པ་གདགས་

གཞིར་བས་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏེ་རང་གི་ཆ་ཤས་དེ་དག་གི་ནང་

ནས་གཙོ་བྩོར་དབིབས་དང་ཁ་དྩོག་ཅི་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ན། 

བཏགས་ཆྩོས་དེ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་བཞག་པ་སྩོགས་གཞན་ལའང་འདྲ་ཟེར་

བ་ཡྩོད་ཀང་། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་སྐྱེ་མཆེད་གང་ཡིན་གདགས་གཞིའི་ངྩོས་ནས་འཇྩོག་

དགྩོས་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བས། འཐད་དཀའ་བར་སེམས་སྩོ། །

དེས་ན་སྐྱེ་མཆེད་གང་ཡིན་སྩོགས་ཀང་གདགས་གཞི་གང་ཡིན་གི་སྩོ་ནས་མི་

འཇྩོག་པར། བྩོས་འདྩོགས་པའི་ཚུལ་འབའ་ཞིག་གི་ཆ་ནས་གཞག་དགྩོས་ཏེ། དཔེར་

ན། གདག་གཞི་གང་ཡིན་ཀང་དབིབས་དང་ཁ་དྩོག་གི་ཆ་གང་རུང་དུ་བཏགས་པ་

གང་ཞིག་ལ། བཏགས་པའི་དྩོན་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་ན། བཏགས་ཆྩོས་དེ་ཉིད་

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་ཤིང་། སྐྱེ་མཆེད་གཞན་སྩོགས་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་ཀང་འཇྩོག་ཚུལ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སེམས་སྩོ། །

ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དག་ནི་རང་རང་གི་གདགས་གཞི་གཟུགས་ཤེས་ཅི་རིགས་

ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ཤེས་པ་རྣམས་ནི། ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པའི་ནུས་པ་

དང་། ཡུལ་གི་ངྩོ་བྩོ་ཙམ་མཐྩོང་བའི་བེད་ལས་ཚོགས་པ་ནི། རྣམ་ཤེས་ཀི་གདགས་

གཞི་དང་། སྐད་ཅིག་ས་ཕྱིའི་ཆ་དང་། རང་ཡུལ་རང་སྟྩོབས་ཀིས་མྩོང་བའི་བེད་ལས་

ཚོགས་པ་ནི་ཚོར་བའི་གདགས་གཞི་ཡིན་པ་སྩོགས་གཞན་ལའང་འདྲ། འདུས་མ་

བས་ལ་ནམ་མཁའ་ནི་བར་གི་སྣང་བ་ལ་བཏགས་པར་གསུངས་ལ། བུམ་པའི་ཆྩོས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཉིད་ལྟ་བུ་ཡང་གདགས་གཞི་བུམ་པ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །ཤེས་བའི་གདགས་གཞི་ཤེས་བ་ཡིན་པས། དེའི་གདགས་གཞི་དང་

དེར་བཏགས་པའི་བཏགས་ཆྩོས་མི་འགལ་ཟེར་ན། གདགས་གཞི་བུམ་པ་དང་དེར་

བཏགས་པའི་བཏགས་ཆྩོས་ཤེས་བ་གཉིས་འགལ་བས། ཤེས་བའི་གདགས་གཞི་

དང་། དེ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཆྩོས་ཤེས་བ་གཉིས་འགལ་བར་གྲུབ་སྟེ། ཤེས་

བའི་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྩོས་ཤེས་བ་གཉིས་འགལ་མི་འགལ་ནི། གསལ་བ་

བེ་བག་པ་ཞིག་དང་སྦྱར་ནས་དཔད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གདགས་གཞི་བཏགས་

ཆྩོས་ནི་བྩོ་ཡུལ་དུ་གསལ་བ་གསལ་བེད་ཀི་ཆ་ནས་བཞག་པ་གང་ཞིག །བུམ་པ་ལྟ་

བུ་མཚན་གཞི་གང་དང་ཡང་མ་སྦྱར་བར་ཤེས་བ་རང་ལྡྩོག་ནས་བྩོ་ཡུལ་དུ་འཆར་

ཚུལ་ཞིག་མེད་པས་སྩོ། །གལ་ཏེ་ཡྩོད་ན་སྤི་བྩོ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་གསལ་བ་ལ་མི་

བལྟྩོས་པ་སྤི་གསལ་རས་གཞན་དུ་འདྩོད་པའི་གཞན་སེ་བེ་བག་པའི་གཞུང་འཛུགས་

རིགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཡང་ན་ཤེས་བའི་གདགས་གཞི་ཡིན་ན་ཤེས་བ་ཡིན་དགྩོས་པས། ཤེས་བའི་

གདགས་གཞ་ིདང་བཏགས་ཆྩོས་ཤེས་བ་གཉིས་མ་ིའགལ་ཀང་། གདགས་གཞ་ིད་ེདང་ད་ེ

ལ་བཏགས་པའ་ིབཏགས་ཆྩོས་ཤེས་བ་གཉིས་འགལ་ཟེར་ནའང་རུང་སྟེ། དྩོན་འདྲའྩོ། །

༼དཔད་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བར་

འཇྩོག་པའི་དྩོན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དཔད་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་

བར་འཇྩོག་པའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངྩོས་དང་། རྣམ་བདུན་གི་སྦྱྩོར་བ་ཡང་
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དག་ངྩོས་གཟུང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དེ་ལྟར་རྣམ་དཔད་རྣམ་པ་བདུན་གིས་དཔད་ཅིང་བཙལ་བའི་སྩོ་ནས་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་བཙལ་བ་དེ་གང་ཟག་

འཚོལ་ཚུལ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༢༠༩ ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གི་རྣམ་

པར་དཔྩོད་པ་དྩོན་རང་བཞིན་འཚོལ་བ་ལྷུར་བེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་

འདིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་འགྩོག་གི །མིག་ལ་སྩོགས་པ་བས་

ཤིང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཉིད་ནི་མི་འགྩོག་

པའྩོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ཡྩོད་པས་གང་ཞིག་རྣམ་པར་སིན་པ་ཉིད་དུ་བསྙད་པས་མིག་ལ་

སྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རབ་བེད་བཅུ་གསུམ་པ་

དབང་པྩོ་དང་དྩོན་དགག་པ་སྩོགས་སུ་གསུངས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་མིག་

སྩོགས་ཀི་རང་བཞིན་འཚོལ་བ་ཡིན་པས། རིགས་པ་དེ་དག་གིས་འགྩོག་རྒྱུའི་དགག་

བ་ཡང་དབང་པྩོ་སྩོགས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་ཙམ་ཡིན་གི། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བའི་རྣམ་སིན་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་མིག་གི་དབང་པྩོ་སྩོགས་མི་འགྩོག་ཅིང་། དེ་

དག་འགྩོག་བེད་གཞན་ཡང་མེད་པས། དབང་པྩོ་ལྔ་དང་དྩོན་ལྔ་སྩོགས་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་གསྩོག་པ་པྩོ་དང་བདེ་སྡུག་

མྩོང་བ་པྩོའི་གང་ཟག་ཡྩོད་པ་ནི་མྩོང་བས་ཀང་གྲུབ་པས་མེད་པ་མི་འཐད་ལ། ཡྩོད་

ཚུལ་ཡང་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་དང་། མིང་གིས་ཕར་བཏགས་ཙམ་གིས་ཡྩོད་པ་

གཉིས་སུ་ངེས་པས། དང་པྩོ་ལྟར་ཡྩོད་པ་ཡིན་མིན་རྣམ་དཔད་རྣམ་པ་བདུན་སྩོགས་

ཀི་སྩོ་ནས་འཚོལ་བ་ཡིན་གི། གང་ཟག་ཡྩོད་མེད་ཙམ་ནི་འཚོལ་ཚུལ་དེའི་སྩོ་ནས་
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བཙལ་བ་མ་ཡིན་ལ། བཙལ་ཀང་མི་རིགས་ཏེ། དཔད་ཚུལ་དེའི་སྩོ་ནས་དཔད་པས་

གང་ཟག་སྩོགས་རེད་མ་རེད་ལས་དེ་དག་ཡྩོད་མེད་སྩོགས་ཀི་ཁད་པར་འབེད་མི་

ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་པ་དེ་འདྲས་བཙལ་ནས་མ་རེད་ཀང་གང་ཟག་དང་ཕུང་པྩོ་

སྩོགས་མེད་མི་དགྩོས་ཤིང་། དེ་དག་ཡྩོད་ནའང་རིགས་པ་དེས་རེད་མི་དགྩོས་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་འདི་དག་རྣམ་དཔད་ན། །དེ་ཉིད་བདག་

ཅན་དངྩོས་ལས་ཚུ་རྩོལ་ཏུ། །གནས་རེད་མ་ཡིན་དེ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གི། །ཐ་སྙད་

བདེན་ལ་རྣམ་པར་དཔད་མི་བ། །ཞེས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་ན་རང་

གི་གདགས་གཞི་སྩོགས་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་སྩོགས་སུ་དཔད་ན་རེད་དུ་

ཡྩོད་དགྩོས་མྩོད། འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་དཔད་པས་ཡྩོད་

མེད་དང་། ཡིན་མིན་གི་ས་མཚམས་འཇྩོག་མི་ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

དང་། ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་དམ་གང་ཡིན་ཀང་ཡྩོད་པར་བཞག་པ་ནི། དེ་ལྟར་དཔད་

ནས་བཞག་པ་མིན་པར། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་མ་དཔད་པར་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་ཤེས་བེད་དང་བཅས་པར་གྩོང་དུ་བཀྩོད་

ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ཡང་ཡྩོད་ཚུལ་གཉིས་ཀི་མིང་གི་བཏགས་ཙམ་གིས་ཡྩོད་པ་ལ་ནི། བར་ཙམ་

དང་གགས་པ་ཙམ་ལས་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་སམ་གདགས་གཞིའི་ངྩོས་ནས་རང་

ཚུགས་ཐུབ་པའི་མཛུབ་མྩོ་འཛུགས་ས་ཞིག་ཡྩོད་མི་དགྩོས་ཤིང་། དེ་འདྲའི་ཚུགས་

ཐུབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་དང་མིང་གི་དབང་ཙམ་གིས་ཡྩོད་པ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

འགལ་བས། མིང་ཙམ་གིས་ཡྩོད་པ་ལ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་གང་ཡིན་
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  191  

དཔད་ན་རེད་དུ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་ཀང་། མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པར་དྩོན་རང་

གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་ན་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར། བཏགས་དྩོན་གང་

ཡིན་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་ཞིག་དགྩོས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡྩོད་ན་དྩོན་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཚུར་གྲུབ་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདུག་བཙལ་ན་རེད་

དགྩོས་པས། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་དཔད་བཟྩོད་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༥༩༦ རིགས་པས་དཔད་བཟྩོད་མི་བཟྩོད་ཀི་དྩོན་

ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྩོད་པའི་རིགས་པ་དེས་རེད་མ་རེད་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། རང་སྟེང་གི་དྩོན་དམ་ལ་དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་རང་ཉིད་རེད་པ་ནི། རང་

ཉིད་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔད་བཟྩོད་དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་ན་དེ་ལྟར་ཡྩོད་མེད་འཚོལ་བའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་

རེད་དགྩོས་པ་ནི། དཔེར་ན། མདུན་གི་བུམ་པ་ཡྩོད་ན་རྣ་བའི་ཤེས་པས་རྟྩོགས་མི་

དགྩོས་ཀང་། དེ་མིག་ཤེས་ཀིས་མཐྩོང་དགྩོས་ལ། གལ་ཏེ་མ་མཐྩོང་ན་ནི་དེ་ངེས་པར་

མེད་དགྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ཅེས་པའི་

འཚོལ་བའི་གཞི་དང་། བཙལ་ཚུལ་བཅས་ནི། གྩོང་དུ་ལན་དུ་མར་བཤད་པ་བཞིན་

མདྩོ་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ཆེན་མྩོ་དག་ཏུ་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གང་

ཡིན་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་ལན་གཅིག་མིན་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་རང་ལ་

ཕན་གནྩོད་དངྩོས་སུ་འབེལ་བ་སྩོགས་མྩོང་བ་མངྩོན་སུམ་གིས་ཀང་གྲུབ་པས་ཡྩོད་

པར་ཐག་ཆྩོད། ཡྩོད་ཚུལ་ཡང་དྩོན་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་དང་། མིང་གིས་ཕར་

བཏགས་ཙམ་ལས་ཡྩོད་པ་གཉིས་ལས་མ་འདས་པ་བྩོའི་ཕུགས་སུ་བཞག་སྟེ། གང་
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འཚོལ་བའི་གཞི་ནི། རང་ལ་ཕན་གནྩོད་དངྩོས་སུ་འབེལ་བ་སྩོགས་ཀིས་ཡྩོད་པར་

མྩོང་བས་གྲུབ་པའི་རང་གི་ཕུང་པྩོའམ་གང་ཟག་ལྟ་བུ་དག་ཡིན་ལ། བཙལ་ཚུལ་དེ་

ཉིད་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར། རང་གི་ཕུང་པྩོ་འདི་ཉིད་གང་

ཟག་ཡིན་ནམ་དེ་ལས་དྩོན་གཞན་ཞིག་ཏུ་གང་ཟག་འདུག་སྩོགས་འཚོལ་བ་ནི། ཐ་

སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བ་དང་། དྩོན་དམ་ལ་དཔད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་

པས། འཚོལ་བའི་གཞི་ནི་གང་ཟག་ལྟ་བུ་དང་། བཙལ་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་མིང་གིས་

བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པར་དྩོན་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ལ་

དཔྩོད་པའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༥༩༧ དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་

རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་འགག་ཡྩོད་མེད་བཙལ་བ་ཡིན་གི་རིགས་པ་དེས་སྐྱེ་

འགག་ཙམ་འཚོལ་བ་མིན་ནྩོ། །དེས་ན་རིགས་པ་དེ་ལ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྩོད་པ་ཞེས་

བ་སྟེ། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་སྐྱེ་འགག་སྩོགས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རྩོ། །ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༡༠ རིགས་པས་དཔྩོད་པ་ནི་མིག་ལ་སྩོགས་

པ་ལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡྩོད་མེད་འཚོལ་བ་ཡིན་གི། ཡྩོད་མེད་

ཙམ་འཚོལ་བ་མིན་པས་དཔད་ནས་མ་རེད་པ་ན་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་ཁེགས་ཀི། མིག་

ལ་སྩོགས་པ་ཁེགས་པ་གཏན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་དྩོན་དམ་ལ་དཔྩོད་པའི་ཚུལ་དང་། དཔྩོད་པའི་མཚམས་ནི་དེ་འདྲ་ཞིག་

དགྩོས་ཀི། ཐ་སྙད་རྟེན་འབེལ་ལ་ངེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པར། ཕུང་སྩོགས་རེ་རེ་ནས་

གང་ཟག་ཡིན་པ་བཀག་ནས། གང་ཟག་ཅེས་བ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྟྩོང་ཆམ་དུ་ལྟ་བ་
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ཙམ་ཞིག་འཆར་སླ་ཡང་དེ་འདྲ་བ་ནི། རྟེན་འབེལ་བཤིག་པའི་ཆད་སྟྩོང་ལས། རྟེན་

འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྩོད་པའི་ཕྱྩོགས་ནའང་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། རང་གི་ངྩོ་

བྩོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་རྩོགས་པར་འགྩོག་ནུས་པའི་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་

རིགས་པ་རྣམ་དག་ཡིན་ཕྱིན་དེས་གང་ཟག་དང་། ཕུང་པྩོ་སྩོགས་རྟེན་འབེལ་གི་དྩོན་

གང་ཞིག་ལ་སར་ལྟར་དཔད་པ་ན། གཞི་དེ་དཔྩོད་ཚུལ་དེའི་སྩོ་ནས་རེད་རྒྱུ་ཞིག་མེད་

པའི་ངེས་པ་བརྟན་པྩོ་ནམ་རེད་ན། དེ་ལྟར་ངེས་པའི་བྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མ་གཞན་དང་

རིགས་པ་གཞན་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་མེད་དུ་གཞི་དེ་ཉིད་མིང་རྐང་ཙམ་ལ་སྙྩོན་མེད་དུ་ག་

མ་ཉམས་པར་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་ནུས་པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་ཤེས་རང་སྟྩོབས་ཀིས་འདྲེན་

ནུས་ཤིག་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆུང་བ་ལས། ༣༣༤ དཀའ་ས་ནི་རང་གི་

ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མ་ལུས་པར་ཁེགས་པ་དང་། རང་བཞིན་མེད་པའི་གང་

ཟག་ལ་སྩོགས་པ་དེ་ཉིད་ལས་གསྩོག་པ་པྩོ་དང་འབས་བུ་མྩོང་བ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པར་

འཇྩོག་པ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ནས་འདྲྩོངས་ཏེ། དེ་རྣམས་སུ་འཇྩོག་ཐུབ་པའི་གཉིས་

ཚོགས་དེ་སིད་མཐའ་ཙམ་དུ་སྩོང་བས། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༡༠ རྟྩོག་པས་བཞག་པ་དེ་ལ་རང་རང་

གི་བ་བེད་འཐད་པ་ནི། ཚིག་དང་དྩོན་གི་འགེལ་མཛད་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ཞི་བ་ལྷ་དང་སླྩོབ་དཔྩོན་འདི་གསུམ་གིས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་

གཉིས་ཀི་འགེལ་ལུགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའྩོ། །དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པའི་

དཀའ་ས་ཡང་འདི་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་ཁེགས་པ་དང་། བ་བེད་

འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་ནུས་པ་གཉིས་ཚོགས་མ་བྱུང་བར་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་རེད་པར་
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གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུ་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་། རྒྱང་

འཕེན་གིས་ལས་འབས་རང་བཞིན་མེད་པར་འཛིན་པ་སྩོགས་ནི། གཞི་ཆྩོས་ཅན་དེ་

དག་གཏན་མེད་དུ་ལྟ་བ་ཡིན་པས། རང་བཞིན་མེད་པར་ངེས་པ་དང་། འཛིན་པའི་

དྩོན་གང་ཡང་མེད་ཚུལ་ཟླ་བ་དང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་གཉིས་ཀས་བཞེད་པར་གྩོང་

དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྟྩོང་ཉིད་ཉན་བསམ་གནད་དུ་སྩོང་ན། དགེ་

སིག་བང་དྩོར་གི་ལག་ལེན་ཇེ་ཞིབ་ཏུ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རྒྱུ་

མཚན་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཇི་བཞིན་གྩོ་བའི་བྩོ་ཡིན་ན། དེས་རྟེན་འབྱུང་མི་བསླུ་བའི་ཚུལ་ལ་

ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་སྟེར་བས་ཁབ་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། 

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ལ་དེ་ཡི་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཡྩོན་ཏན་འབྱུང་། །རྟག་ཏུ་

ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་བངས་ཏེ་གནས་པར་འགྱུར། །སྦྱིན་པ་གཏྩོང་བར་འགྱུར་ཞིང་

སྙིང་རེ་བསྟེན་པར་བེད། །བཟྩོད་པ་སྩོམ་བེད་དེ་ཡི་དགེ་བའང་བང་ཆུབ་ཏུ། །

ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྟྩོང་ཉིད་ལེགས་པར་ངེས་པའི་འབས་རྟགས་སུ་ཚུལ་ཁིམས་

དག་པ་དང་། སྙིང་རེ་ཆེ་བ་སྩོགས་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་ལས་

ཀང་། རྟག་ཏུ་ཚངས་པར་སྤྩོད་ཉིད་དང་། །འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་ཉིད་དང་། །ཞེས་མཐྩོང་

ལམ་རེས་ཐྩོབ་ནས་རང་དྩོན་དུ་ཁིམ་ལ་མི་ཞེན་པར། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཚངས་སྤྩོད་ལ་

གནས་པ་དང་། ཚུལ་འཆྩོས་ཁ་བསག་སྩོགས་དང་བལ་བའི་འཚོ་བའི་ཡྩོ་བད་དག་པ་

སྩོགས་ཐ་སྙད་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ནི། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྟྩོང་ཉིད་ལེགས་པར་

བསྩོམས་པའི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་མི་འཁྲུལ་བའི་འབས་བུར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༣༠༢ རེས་འགའ་རྒྱལ་ལ་དད་པའི་དགའ་བ་རྒྱས། །སྐབས་

འགར་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོའི་སྐུ་དྲིན་དྲན། །གཞན་ཚེ་མཁས་པའི་བཤེས་ལ་གུས་པ་དང་། 

།ཉམས་ཆུང་འགྩོ་ལ་སྙིང་ནས་བརེ་བ་དང་། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་རིང་དུ་གནས་འདྩོད་

པ། །འདི་དག་ཕན་ཚུན་འགན་བཞིན་འཕེལ་བར་གྱུར། །དེ་ཚེ་རིང་ནས་ཉམས་པའི་

རྟྩོགས་དཀའི་གནས། །གང་གིས་བཙལ་བས་རེད་པའི་རིགས་པའི་ལམ། །འདི་ཡི་རྣམ་

འཕྲུལ་ཀེ་མའྩོ་ངྩོ་མཚར་ཞེས། །གཅིག་པུར་གནས་ཀང་དགའ་བའི་ཅ་ཅྩོ་འཆྩོར། །ཞེས་

རད་དུ་བྱུང་བའི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གིས་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་གང་ཟག་ཡིན་མིན་དཔྩོད་པ་

ནི། གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཡང་གང་

ཟག་སྐྱེ་ཞེས་པའང་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་ནས་དེ་ཉིད་བདག་དང་

གཞན་གང་ལས་སྐྱེ་སྩོགས་དཔྩོད་པ་ནི། གང་ཟག་སྐྱེ་བའི་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་བཙལ་བ་

ཡིན་ཏེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ༡༧༠ འདིར་དཔད་མ་

དཔད་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དཔད་མ་དཔད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དཔྩོད་ལུགས་ཇི་ཙམ་ཞིག་

ནས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དཔད་པར་འགྩོ་བ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བས་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀིས་ནི། ཐ་སྙད་གདགས་པས་མ་ཚིམ་པར་མྱུ་གུ་སྐྱེ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་ལ། དེ་ལྟར་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བདག་གམ་གཞན་ལས་སྐྱེ་ཞེས་འཚོལ་བ་

ནས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྩོད་པར་འཇྩོག་གྩོ །དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་གང་

ནས་འྩོངས་གང་དུ་འགྩོ་ཞེས་པ་དང་། ཕྱི་དང་ནང་གང་ན་ཡྩོད་ཅེས་སྩོགས་ཀི་དཔད་

པ་རྣམས་དང་གཏན་མི་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཡང་ཆྩོས་རྣམས་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ལའང་རྟྩོག་

པས་བཞག་པ་ཙམ་མྩོ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་ནས་དེ་

དག་རྟྩོགས་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་ན། རང་གི་རྒྱུད་ཀི་རྟྩོག་པས་སམ་གཞན་གི་རྟྩོག་

པས་བཞག །རྟྩོག་པ་གཅིག་གིས་སམ་ཡང་ན་དུ་མས། འདས་པའི་རྟྩོག་པའམ་ད་ལྟར་

གི་རྟྩོག་པས་བཞག་སྩོགས་དཔྩོད་པ་ནི། རྟྩོག་པས་བཞག་པའི་ཐ་སྙད་པའི་བཏགས་

དྩོན་ལ་དཔད་པར་སྩོང་བ་ལྟ་བུ་དཔྩོད་པའི་གཞི་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཡྩོད་པ་ལ་དཔྩོད་

ཚུལ་སྩོ་ཡང་དེ་སྙེད་ཅིག་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔད་པ་ན། བདག་དང་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་རེད་རྒྱུ་རྡུལ་

ཙམ་ཡང་མི་ཡྩོང་ནའང་། དྩོན་དེ་དག་རིགས་པ་དེས་མ་རེད་པ་ཡིན་གི། མེད་པར་

རེད་པ་དང་། བཀག་པ་གང་ཡང་མིན་ལ། བདག་དང་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་རིགས་ཤེས་

ཀིས་དཔད་མཐར་མི་རེད་པས། དེ་དག་དཔད་བཟྩོད་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པ་ཡིན་མྩོད། 

མ་དཔད་པར་འཇུག་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་ངྩོར་བ་བེད་སྙྩོན་མེད་དུ་བེད་ནུས་

པས། མེད་པའང་ག་ལ་ཡིན། དེས་ན་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ཀིས་

དཔད་མི་བཟྩོད་པ་དང་། དེ་ཉིད་ཀིས་གནྩོད་པའི་ཁད་པར་དང་། རིགས་ཤེས་དེས་

ཡྩོད་པར་མ་རེད་པ་དང་། དེས་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཕྱེ་བ་གལ་ཆེ་

བར་གསུངས་ཤིང་། དེའི་ཕྱིར་ཆྩོས་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་མེད་པར་མིང་རྐང་

ཙམ་དང་། གཏན་ནས་མེད་པ་མིན་པར་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་ཡྩོད་པར་

འཇྩོག་ནུས་པས་བཏགས་ཡྩོད་ཙམ་སྟེ། མིང་རྐང་བཏགས་ཡྩོད་ཙམ་དུ་ཟད་པར་

གསུངས་སྩོ། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་དང་རང་བཞིན་གིས་དུ་མ་དང་དེ་ཉིད་ཕུང་པྩོ་དང་བདེན་གྲུབ་

ཀི་དུ་མར་གྲུབ་ཅེས་པ་སྩོགས་ནི། སྤིར་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཕུང་པྩོ་དང་དུ་མར་གྲུབ་

ཀང་། དེའི་གྲུབ་ཚུལ་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་མིན་པར་དྩོན་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་

སྩོ་ནས་དུ་མར་གྲུབ་པ་ལ་བ་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་རྟྩོགས་པ་ན་གང་ཟག་གི་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ཀང་། དེ་ཙམ་གིས་གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཁེགས་པ་མིན་ཏེ། གང་ཟག་དེ་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་

རང་བཞིན་གིས་དུ་མར་མ་གྲུབ་ཀང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་མིན་

དང་། རང་ཉིད་རང་གི་ཁད་ཆྩོས་གཞན་གི་ངྩོ་བྩོར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་མིན་ལ་

ད་དུང་ངེས་པ་མ་རེད་པ་སིད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་གང་ཟག་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་

འགག་པ་མེད་པ་སྩོགས་དང་། ཡང་གང་ཟག་སྐྱེ་བར་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པ་དང་། དེ་

འགག་པར་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པ་སྩོགས་ཀང་གང་ཟག་གི་སྟེང་གི་གནས་ལུགས་སྟྩོང་

པ་ཉིད་ཡིན་མྩོད། དེ་དག་རྟྩོགས་པ་ཙམ་གིས་གང་ཟག་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་རྟྩོགས་

པར་འཇྩོག་མི་ནུས་ཏེ་སར་བཞིན་ནྩོ། །

༼རྣམ་བདུན་གི་སྦྱྩོར་བ་ཡང་དག་ངྩོས་གཟུང་བ།༽

གཉིས་པ་རྣམ་བདུན་གི་སྦྱྩོར་བ་ཡང་དག་ངྩོས་གཟུང་བ་ནི། ལྷག་མཐྩོང་ཆུང་བ་

ལས། ༣༢༧ འདི་ལ་གནད་བཞི་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ནི། རང་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ཏེ་གང་ཟག་

བདག་ཏུ་འཛིན་ལུགས་ངྩོས་ཟིན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་གང་ཟག་གང་

གི་ངྩོར་གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་པ་འདི་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
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དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། གང་ཟག་དེས་དགག་བ་ངྩོས་ཟིན་པ་དང་། གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་དང་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་གཅིག་དུ་བལ་ངེས་པ་སྩོགས་གནད་བཞི་ཚང་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་

བཞིན། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པའང་རྒྩོལ་བ་གང་གི་ངྩོར་གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། རྒྩོལ་བ་དེས་དགག་

བ་ངྩོས་ཟིན་པ་དང་། མཐའ་བདུན་རེ་རེ་ནས་མ་གྲུབ་པར་ངེས་པ་སྩོགས་གནད་དགུ་

རྒྩོལ་བ་རང་སྟེང་དུ་ཚང་དགྩོས་པས། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པས་གང་ཟག་བདེན་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་དག་དེས་གང་ཟག་དེ་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་གཅིག་ཐ་དད་སྩོགས་མཐའ་བདུན་རེ་རེ་ནས་མ་གྲུབ་པར་བྩོ་སྩོ་སྩོས་ངེས་

ཀང་། དེ་ཙམ་གིས་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་མ་ཡིན་ལ། འྩོན་ཀང་ཕྱི་

རྒྩོལ་དེའི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་བདུན་རེ་རེར་དཔད་མཐར་མི་རེད་པར་ངེས་པ་རེད་པའི་བྩོ་སྩོ་

སྩོ་བ་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་རིགས་ཤེས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བསྩོམས་པའི་

ཚུལ་གིས་རྣམ་བདུན་གིས་དཔད་མཐར་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་ཕྱྩོགས་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པའི་བྩོ་གཅིག་སྐྱེས་པ་ན་ཕྱི་རྒྩོལ་དེ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་འདྲའི་རིགས་ཤེས་

ཀིས་གང་ཟག་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བ་ན་མི་རེད་པར་ངེས་པ་

ཡིན་པས། དེའི་ཚེ་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རྣམ་དཔད་རྣམ་པ་བདུན་

གིས་དཔད་མཐར་མི་རེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རྟགས་འདི་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་པ་ནི་མི་འཐད་དྩོ། །

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༢༧༦ ཤིང་རྟ་རང་གི་ཡན་ལག་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་
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དང་ལྡན་པ་དང་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་ཚུལ་གཉིས་དང་ཚོགས་ཙམ་དང་ཚོགས་པའི་

དབིབས་ཏེ་བདུན་དུ་བཙལ་བས་མི་རེད་ཀང་། རང་གི་ཡན་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པའི་བཏགས་ཡྩོད་དུ་འཇྩོག་པ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་ཀང་འཇྩོག་པར་གསུངས་

ལ། དེ་ཉིད་ཟབ་མྩོའི་ལྟ་བ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་པའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པས་དེའི་རིགས་

པ་རྣམས་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་འགྩོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 

ཞེས་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བདེ་བག་ཏུ་རེད་པའི་ཐབས་

སུ་གསུངས་པས། གྩོང་དུ་བཀྩོད་པའི་རྟགས་དེ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་སྩོ་སྙམ་

ན། དེ་ལྟར་མིན་ཏེ། རྣམ་པར་དཔད་པའི་མཐའ་བདུན་གི་རིགས་པའི་ཟུར་སྩོ་སྩོས་

གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་དང་། རིགས་པ་དེ་དག་གི་ཕྱྩོགས་ཁབ་གྲུབ་ཚུལ་

སྩོགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་ཤེས་པ་ནི། བདག་མེད་མྱུར་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཐབས་ཡིན་

ཞེས་པའི་དྩོན་ཏེ། དེའི་རིགས་པ་རྣམས་ནི་ཞེས་མང་ཚིག་སྦྱར་བས། རིགས་པ་དུ་མ་

ལ་གྩོ་དགྩོས་ཀི། སྦྱྩོར་བ་གཅིག་པྩོ་དེ་ཙམ་ལ་གྩོ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ཡང་རྣམ་

བདུན་གི་རིགས་པ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་གནད་དགུ་ཚང་དགྩོས་པར་གྩོང་

དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་པས། གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་དངྩོས་སུ་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ཡང་དག་ལ་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་སྩོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཟུར་བདུན་ཚང་བའི་རིགས་པ་ཡང་

དག་ཅིག་དགྩོས་ཤིང་། ཟུར་བདུན་པྩོ་དེ་དག་དེའི་རིགས་པ་རྣམས་ནི། ཞེས་མང་

ཚིག་གིས་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  200  

གཞན་དུ་ན་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༢༧༧ འདི་ཡང་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པ་ཉིད་ཀིས་བདུན་པྩོ་དེར་གང་ཟག་མི་རེད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་

དྩོན་ཡིན་པས་རྟེན་འབྱུང་གི་རིགས་པ་ལ་ཐུག་གྩོ །ཞེས་རྣམ་བདུན་གིས་དཔད་ནས་

དཔད་མཐར་མཐའ་བདུན་པྩོ་གང་དུའང་གང་ཟག་མ་གྲུབ་པར་ཕྱྩོགས་གཅིག་ཏུ་

རྟྩོགས་པ་དེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་

བའི་ཕྱིར་དང་། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས་

ཀང་། ༣༤༩ གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་གང་

ཟག་མི་རེད་པ་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རེད་པའི་དྩོན་ཡིན་པར་ཐལ། དྲང་ངེས་རྣམ་

འབེད་ལས། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༣༥༠ གཞན་ཡང་། དེ་ལྟར་བཙལ་བའི་ཚེ། 

དེ་མ་རེད་པ་དེའི་གནས་ལུགས་རེད་པའི་དྩོན་ཡིན་པར་ཐལ། མཁས་གྲུབ་ཀི་གསུང་

ལྟ་བའི་དྩོགས་གཅྩོད་ལས། དེ་ལ་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་གང་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ། ཡུལ་

སྟེང་ནས་གྲུབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདུག་དྩོན་དམ་དཔྩོད་པའི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་

བཙལ་བ་ན་མཐར་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའམ། ཡུལ་སྟེང་ནས་རེད་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པའི་ངེས་པ་ལྷང་གིས་སྐྱེས་པ་ན་ལྟ་བའི་རྒྱུན་སྐྱྩོང་བ་ཡིན་གི། དེ་ལྟར་བཙལ་

བས་ཅུང་ཟད་ཀང་རེད་རྒྱུ་མེད་པར་ངེས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པར་ད་དུང་དེའི་སྟེང་

དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་སྙམ་དུ་ལེན་རེ་རེ་ཞིང་སླར་དགག་བའི་ཁད་པར་ངེས་པར་

སྦྱར་ནས་སྐྱྩོང་དགྩོས་སྙམ་པ་ནི། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་མ་རེད་པ་དེ། 

བདེན་མེད་ཀི་དྩོན་དུ་མ་གྩོ་བར། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་བཙལ་བས་མ་

རེད་པའི་ཚེ། དེ་ལྟར་བཙལ་བས་མི་འདུག་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ཆད་ལྟར་སྩོང་གི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དྩོགས་ན་ནི། དྩོན་དམ་དཔྩོད་པའི་རིགས་པས་བཙལ་བ་ན། མེད་པ་དེ་གཏན་མེད་ཀི་

དྩོན་དུ་འཛིན་པ་ཞེ་ཕུགས་སུ་འཚངས་འདུག་པས་ལྟ་བའི་གྩོལ་ས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་

གནས་པའྩོ། །ཞེས་པ་དྲངས་ནས་བསྒྲུབས་ཤིང་། མཁས་གྲུབ་ཀི་གསུང་དེ་ཉིད་ལས་

ཀང་ཆེས་གསལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཞི་དེ་ཉིད་གལ་ཏེ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་

ན། དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་ངེས་པར་རེད་དགྩོས་པའི་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ལྟ་བུ་དྩོན་དམ་

དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་བཙལ་བའི་མཐར་མ་རེད་ན་དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་མེད་པར་ཐག་ཆྩོད་དགྩོས་ཏེ། དཔེར་ན། མིག་ཆེས་གསལ་བའི་གང་ཟག་ཞིག་

གིས་རང་གི་མདུན་གི་ཅྩོག་ཙེའི་སྟེང་དུ་ཡིད་གཏད་ནས་བལྟས་པ་ན་དེར་བུམ་པ་མ་

མཐྩོང་བ་དེ་ག་དེའི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་མེད་པར་མཐྩོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐྩོགས་རེག་

ཡྩོད་ན་སྣང་རུང་གི་ཡུལ་དུས་སུ་ཐྩོགས་རེག་མ་མཐྩོང་བ་དེ་ག་ནམ་མཁའ་མཐྩོང་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས། གཟུགས་རྣམས་མི་མཐྩོང་ཚོར་བ་དག་

ཀང་མི་མཐྩོང་ཞིང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། གང་ཟག་ལྟ་བུ་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་དཔད་

མཐར་མ་རེད་པ་དེའི་ཚེ་ན། གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་

བདེན་པར་གྲུབ་ན་དེའི་ཚེ་རིགས་པ་དེས་ངེས་པར་དུ་རེད་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །དེས་

མ་རེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ཡྩོད་ན་ཚད་མས་དམིགས་སུ་རུང་བ་གང་ཞིག་ལ། ཚད་

མས་མ་དམིགས་ན་མེད་པར་ཐག་ཆྩོད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞི་དེ་དང་དེ་ཆྩོས་ཅན། 

མེད་དེ། ཡྩོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རྟགས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འདི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་

བའི་ཚེ་ན་མི་རེད་དེ། རྣམ་པར་དཔད་པའི་མཐའ་བདུན་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། 

དཔེར་ན། ཤིང་རྟ་བཞིན། ཞེས་པ་འདི་རྣམ་པར་དཔད་པའི་མཐའ་བདུན་སྩོ་སྩོ་ནས་

འགྩོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྩོམས་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་

ལ་འབེབས་པའི་སྦྱྩོར་བ་ཡང་དག་ཡིན་ལ། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་རྣམས་སྩོ་སྩོར་

འགྩོད་ན་གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལས་མེད་དེ། གངས་ཅན་སྩོགས་ཀིས་

བརྟགས་པ་ལྟར་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་དྩོན་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་

ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་དུ་མེད་དེ། རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་ཏུ་མེད་པའི་

ཕྱིར། ཞེས་སྩོགས་འགྩོད་དགྩོས་སྩོ། །

དེས་ན་གང་ཟག་ལྟ་བུ་རྣམ་བདུན་གིས་དཔད་མཐར་མ་གྲུབ་པའམ་མི་རེད་པར་

རྟྩོགས་ན། དེ་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་ཀང་། དེ་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་ཐ་དད། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ལྡན་

པ་སྩོགས་དཔད་པའི་མཐའ་བདུན་སྩོ་སྩོྩོ་ནས་མ་གྲུབ་པ་རྟྩོགས་པས་གང་ཟག་དྩོན་

དམ་དུ་མེད་པར་རྟྩོགས་པས་མ་ཁབ་པར་སྨྲའྩོ། །

ཡང་ན། གཞི་གང་ཟག་ལྟ་བུ་རྣམ་དཔད་རྣམ་པ་བདུན་གིས་དཔད་མཐར་མ་རེད་

པར་རྟྩོགས་པ་ཙམ་གིས་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་

བའི་ཚེ་མ་རེད་པར་རྟྩོགས་པ་མིན་ཏེ། གང་ཟག་ལྟ་བུ་དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་བཙལ་

བའི་ཚེ་རེད་དུ་ཡྩོད་ན། རྣམ་པར་དཔད་པའི་མཐའ་བདུན་ཅི་རིགས་སུ་ཡྩོད་དགྩོས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པར་བྩོའི་ཕུགས་སུ་བཞག་ནས་མཐའ་རེ་རེ་བཞིན་གང་དུ་གྲུབ་མིན་དཔད་པའི་

མཐར། དེ་དེ་དག་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་རིམ་གིས་རྟྩོགས་ནས་མཐའ་བདུན་དུ་མ་

གྲུབ་པར་རྟྩོགས་མ་ཐག་པའི་དུས་དེར་གང་ཟག་དེས། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་

བཙལ་ན་རེད་དུ་མེད་པའི་ཚུལ་ལ་བྩོ་ཁ་མ་ཕྱྩོགས་པས། དུས་དེར་དེ་ལྟར་དཔྩོད་པ་

པྩོས་ཆྩོས་ཅན་དེ། རྣམ་དཔད་རྣམ་པ་བདུན་གིས་དཔད་མཐར་མི་རེད་པར་རྟྩོགས་

ཀང་། དེས་དེ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བའི་ཚེ་མི་རེད་པར་མ་

རྟྩོགས་པས། གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་དེ། རྣམ་དཔད་རྣམ་པ་བདུན་

གིས་དཔད་མཐར་མི་རེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རྟགས་ཀི་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པའི་

སྐབས་ཡྩོད་ཟེར་བའང་ཡྩོད་པས། གང་འཐད་དཔད་པར་བའྩོ། །

དེ་ཡང་རྣམ་དཔད་རྣམ་པ་བདུན་དང་། དེ་ལྟར་དཔད་པའི་མཐའ་བདུན་ནི། གྩོང་

དུ་ཕལ་ཆེར་བརྩོད་ཟིན་མྩོད་ཕྱྩོགས་གཅིག་ཏུ་བགངས་ན། དང་པྩོ་ནི། བདག་ཕུང་

གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་མིན་རྣམ་པར་དཔད་པ། བདག་

ཕུང་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་ཡིན་མིན་རྣམ་པར་དཔད་པ། 

བདག་ཕུང་པྩོའི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་རྟེན་ཡིན་མིན་རྣམ་པར་དཔད་པ། བདག་

ཕུང་པྩོ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་བརྟེན་པ་ཡིན་མིན་རྣམ་པར་དཔད་པ། བདག་

ཕུང་པྩོ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ལྡན་པ་ཡིན་མིན་རྣམ་པར་དཔད་པ་དང་ལྔ་ནི་ར་

ཤེ་དང་འཇུག་པ་གཉིས་ཀར་གསུངས་ལ། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་གིས་

བདག་གི་ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་ཙམ་བདག་ཡིན་མིན་རྣམ་པར་དཔད་པ། བདག་གི་ཕུང་

པྩོའི་དབིབས་ཀི་བཀྩོད་པ་ཁད་པར་ཅན་དེ་བདག་ཡིན་མིན་རྣམ་པར་དཔད་པ་དང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གཉིས་བསྣན་ནས་བདུན་དུ་མཛད་པ་རྣམས་སྩོ། །

དེའི་མཐའ་བདུན་ཡང་། གང་ཟག་གི་བདག་འགྩོག་པ་དང་སྦྱར་ན་གང་ཟག་དེ་

རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས། དེ་རང་གི་ཕུང་པྩོའི་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཀི་རྟེན་དང་། གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་བརྟེན་པ་གཉིས། དེ་ཕུང་པྩོ་

དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ལྡན་པ། རང་གི་ཕུང་པྩོ་ཚོགས་ཙམ་དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས་

ཁད་པར་ཅན་གང་ཟག་ཡིན་པ་གཉིས་བཅས་བདུན་ལ་བ་དགྩོས་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

༼རྣམ་བདུན་གི་ཟུར་རྣམས་ལ་དགག་བའི་ཁད་པར་སྦྱར་མི་སྦྱྩོར་གི་ཁད་པར་

ཡྩོད་མེད་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་རྣམ་བདུན་གི་ཟུར་རྣམས་ལ་དགག་བའི་ཁད་པར་སྦྱར་མི་སྦྱྩོར་གི་

ཁད་པར་ཡྩོད་མེད་བཤད་པ་ནི། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༧༠༦ ཤིང་རྟ་རང་གི་ཡན་

ཡག་ཚོགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་འགྩོག་པ་ལ་སླྩོབ་དཔྩོན་འདིའི་བཞེད་པས་ཁད་པར་སྦྱར་

མི་དགྩོས་ཏེ། ཚོགས་པ་ཤིང་རྟའི་གདགས་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕུང་པྩོ་ཚོགས་པ་

བདག་གི་གདགས་གཞི་ཡིན་པས་བདག་ཏུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པས་སྩོ། །ཞེས་

དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༧༠༨ དེའི་ཕྱིར་ཚོགས་པའི་དབིབས་ཤིང་རྟ་ཡིན་པ་འགྩོག་

པའི་དགག་བ་ལ་ཡང་ཁད་པར་སྦྱར་མི་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་ཚོགས་

པ་དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས་གཉིས་ཤིང་རྟ་ཡིན་པར་འགྩོག་པ་ལ་དགག་བའི་ཁད་

པར་སྦྱར་མི་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་འགྩོག་པའི་ཚེ་ནའང་མ་སྦྱར་ལ། 

དེ་བཞིན་དུ་ཤིང་རྟ་རང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྩོག་

པའང་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་འགྩོག་པར་ནུས་པས། ཁད་པར་གང་ཡང་མ་སྦྱར་ནས་འགྩོག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རིགས་པ་ལ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༢༦ འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཕུང་

པྩོ་ལྔ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གཅིག་མིན་ཏེ། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༣༢༧ 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལས་རང་མཚན་གིས་གཞན་པ་མིན་ཏེ། ཞེས་

དང་། སྟྩོང་ཐུན་ལས། ༣༠༣ དེ་ལ་ཐྩོག་མར་ཤིང་རྟ་ཉིད་རྣམ་པ་བདུན་གིས་བཙལ་

ནས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བརྩོད་ན། འདི་ལྟར་

ཤིང་རྟ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་ན་རང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་

དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡྩོད། དང་པྩོ་ལྟར་ན། ཡན་ལག་རྣམས་དུ་མ་ཡིན་པ་ལྟར་ཤིང་རྟ་

ཡང་དུ་མར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་རེ་ཡབ་སས་ཀིས་དེ་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་ཅིའི་ཕྱིར་

སྦྱར་ཞེ་ན། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༧༡༤ དེ་ལྟར་ན་བདག་གམ་གང་ཟག་ལ་ཡང་

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡྩོད་ན་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས་མི་འདའ་

བས། ཅི་བདག་འདི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་ནམ། ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་

ཐ་དད་ཡིན་སྙམ་དུ་དཔད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་བདུན་གི་སྩོ་ནས་

གཞི་གང་ལ་དཔྩོད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་དཔྩོད་ཚུལ་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྤིར་ཡྩོད་

པ་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལྟར། ཤིང་རྟ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་ན་

ཡང་རང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་སུ་ངེས་

དགྩོས་པ་བྩོ་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་ཕྱྩོགས་གཉིས་

རྣམ་བདུན་གིས་དཔད་ནས་འགྩོག་པ་ཡིན་གི། ཐ་སྙད་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་

ཤིང་རྟ་ཡྩོད་མེད་དང་། དེ་ཉིད་རང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་གཅིག་ཐ་དད་གང་ཡིན་

འཚོལ་བ་མིན་ལ། རིགས་པ་དེས་ཐ་སྙད་དུ་དེ་དག་འགྩོག་པའང་མིན་པས། དེ་ལྟར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཤེས་ཆེད་དུ་དེ་ལ་དང་པྩོ་ནས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་ནས་བཀག་ན། རང་བཞིན་

གིས་ཡྩོད་པ་ཁེགས་ཀང་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་མི་གནྩོད་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་

པས། དེ་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༧༡༣ 

དང་པྩོར་འགྩོག་པའི་དུས་ན་དགག་བ་ལ་ཁད་པར་སྦྱར་ཏེ་བཀག་པས། དེའི་སྩོ་ནས་

རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་ཁེགས་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་བ་བེད་ཡྩོད་པ་ལ་མི་གནྩོད་པའྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པའི་སྩོ་ནས་ཤིང་རྟ་དང་གང་ཟག་ལ་དཔད་པའི་

རྣམ་གཞག་འདི་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་རྟེན་འབེལ་མི་འཐད་སྙམ་པའི་ཆད་ལྟ་དགག་

སླ་བའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོགས་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེས་ན་དེ་ལྟར་སྦྱར་ན་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པར་ཤེས་ཆེད་ཟུར་དང་པྩོ་ལའང་སྦྱར་ལ་

ཐ་སྙད་དུའང་འགྩོག་པར་ནུས་པ་དག་ལ་ངེས་པར་སྦྱྩོར་མི་དགྩོས་པར་ཤེས་པའི་

ཆེད་ཚོགས་པ་དང་དབིབས་གཉིས་འགྩོག་པར་མ་སྦྱར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

༼དེ་དག་གི་གྲུབ་དྩོན་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་གང་ཟག་འཇྩོག་པའི་

ཚུལ།༽

བཞི་པ་དེ་དག་གི་གྲུབ་དྩོན་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་གང་ཟག་འཇྩོག་པའི་

ཚུལ་ནི། འྩོ་ན་བདག་གམ་གང་ཟག་དེ་ཕུང་པྩོ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་དང་། དེ་ལས་

དྩོན་གཞན་སྩོགས་སུ་རྣམ་པར་དཔད་པའི་མཐའ་བདུན་གང་དུའང་བཞག་ཏུ་མེད་ན། 

གང་ཟག་ཅེས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་དགྩོས་སྙམ་ན། འཇུག་པ་ལས། གང་

ལ་རྟག་ཏུ་འགྩོ་རྣམས་ངར་འཛིན་བྩོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་དེ་ཡི་གང་ཡིན་དེར། །ང་

ཡིར་འཛིན་བྩོ་འབྱུང་བའི་བདག་དེ་ནི། །མ་བརྟགས་གགས་པ་གཏི་མུག་ལས་ཡིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ནྩོ། །ཞེས་འགྩོ་བ་རྣམས་ཐྩོག་མེད་ནས་གང་ལ་དམིགས་ནས་ངའྩོ་སྙམ་པའི་ངར་

འཛིན་གི་བྩོ་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་དམིགས་པ་དང་། གདགས་གཞི་མིག་ལ་སྩོགས་པ་

བདག་དེའི་གང་ཡིན་པའི་ཆྩོས་དེ་དག་ལའང་གཞི་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཡི་བར་

འཛིན་པའི་བྩོ་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་གཞི་དེ་ནི་བདག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མ་བརྟགས་པར་

གཏི་མུག་སྟེ་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་ངྩོར་གྲུབ་པ་ཡིན་གི། རང་

གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་བཞིན། འགྩོ་བ་རྣམས་ལ་ང་ཡིའྩོ་སྙམ་པ་གང་

ལས་འབྱུང་བའི་གཞི་དང་། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་པ་ལ་ངའམ་གང་ཟག་

ཏུ་འཇྩོག་པ་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་གྩོང་འྩོག་ཀུན་བཞེད་པ་མཐུན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་རང་སེ་མང་བཀུར་བ་སྩོགས་ཁ་ཅིག །འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ་༢༣༨ 

དྲངས་པའི་མདྩོ་ལས། དགེ་སླྩོང་དག །དགེ་སྦྱྩོང་ངམ་བམ་ཟེ་གང་སུ་དག་ཅིག་བདག་

གྩོ་སྙམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་དེ་དག་ནི། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་འདི་

དག་ཁྩོ་ན་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟའྩོ། །ཞེས་བདག་ལྟའི་དམིགས་པ་ནི་ཕུང་པྩོ་

ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པས། ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་ངའམ་གང་ཟག་

ཡིན་ཞིང་། བདག་ལྟ་ལ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འཇིག་

ཅིང་ཚོགས་པའི་ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་པ་ལ་དམིགས་པས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་འདྩོད་པ་མི་

འཐད་པའི་ཚུལ་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

ཡང་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ་༢༤༡ དྲངས་པའི་མདྩོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་

ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟ་བརྩོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརྟེན་

ནས། །ཀུན་རྩོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པའི་མདྩོ་འདི་གང་ཟག་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཚུལ་གི་ཁུངས་སུ་འདྩོད་པ་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་གྩོང་འྩོག་ཐམས་ཅད་འདྲ་ཡང་། མདྩོའི་

ཚིག་གི་ནུས་པ་འདྩོན་ལུགས་ཐ་དད་པ་སྟེ། ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཞེས་པ་ནི་

ཡ་གལ་གི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་པ་འཇྩོག་ཅིང་ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་པ་དེ་གང་

ཟག་ཡིན་པའི་དྩོན་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། 

ཡང་སེམས་ཙམ་པ་ཁ་ཅིག་གིས། གང་ཟག་ནི་ཕུང་པྩོ་ལས་ལྩོགས་སུ་ཅི་ཡང་

མེད་པས། ཕུང་པྩོའི་ནང་ནས་བཙལ་ཏེ་རེད་དགྩོས་ལ། ཕུང་པྩོ་གཞན་རྣམས་དེའི་

མཚན་གཞིར་མི་རུང་བས། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་ཟེར་བ་དང་། 

རང་རྒྱུད་པ་སྩོགས་ཁ་ཅིག་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལ་འདྩོད་པ་སྩོགས་ཡྩོད་པར་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་དག་གི་ནང་ནས་དང་པྩོ་ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་ཙམ་གང་ཏུ་འཇྩོག་པ་མདྩོ་དེའི་དྩོན་

དུ་མི་འཐད་དེ། ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་འཇྩོག་དགྩོས་པ་ནི། 

མདྩོ་དེར། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟ་བརྩོད་པ་

ལྟར། །ཞེས་གང་ཟག་འཇྩོག་ཚུལ་ནི་ཤིང་རྟ་འཇྩོག་ཚུལ་དང་དཔེ་དྩོན་དུ་སྦྱར་ཅིང་། 

ཤིང་རྟ་རང་གི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇྩོག་པར་གསུངས་པས་གྲུབ་ལ། 

ཕུང་པྩོ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ལ་འཇྩོག་རྒྱུའི་བཏགས་ཆྩོས་ནི། གང་ལ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གདགས་གཞི་དེ་ལས་གཞན་ཞིག་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་

ལྟར་མིན་ན་བ་བེད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བས་ཀང་གནྩོད་ལ། གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་ཚོགས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ན་ཚོགས་པ་ནི། གྩོང་དུའང་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་གང་ཟག་གི་

གདགས་གཞིའི་ཕྱྩོགས་སུ་གཏྩོགས་པ་ལས་བཏགས་ཆྩོས་ཀི་ཕྱྩོགས་སུ་མི་གཏྩོགས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པའི་ཕྱིར་མི་རིགས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པ་ལས། མདྩོ་ལས་ཕུང་པྩོ་བརྟེན་ནས་

ཡིན་གསུངས་པ། །དེ་ཕྱིར་ཕུང་པྩོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

སེམས་ཙམ་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པས་ཕུང་པྩོའི་ནང་ནས་ཆ་ཕྱེ་ནས་གང་ཟག་གི་

མཚན་གཞིར་ཀུན་གཞི་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་སྩོ་སྩོར་འཇྩོག་པ་མདྩོ་དེའི་དྩོན་དུ་

འདྩོད་པའང་མི་རིགས་ཏེ། མདྩོ་རང་ལས། ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཞེས་ཕུང་པྩོ་

ཐམས་ཅད་ཁད་མེད་དུ་གང་ཟག་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འཇྩོག་པའི་གདགས་གཞིའི་

ཕྱྩོགས་སུ་བཞག་པ་དང་མི་འགིག་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕུང་པྩོ་དེ་དག་གང་ཡང་གང་ཟག་

ཏུ་མ་གསུངས་པར། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་འཇྩོག་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་

དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། 

འྩོ་ན་མདྩོ་ས་ཕྱི་གཉིས་པྩོ་དེའི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། དགེ་སླྩོང་དག །དགེ་

སྦྱྩོང་ངམ་བམ་ཟེ་གང་སུ་དག་ཅིག་བདག་གྩོ་སྙམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་དེ་

དག་ནི། ཞེས་སྩོགས་ཀི་མདྩོ་ས་མས་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བདག་ངར་འཛིན་

གི་དམིགས་པར་འདྩོད་པའི་གཞན་སེ་བཀག་ཅིང་། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་

ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་མདྩོ་ཕྱི་མས་ཕུང་པྩོའི་ཁད་པར་གང་ཟག་ཏུ་འདྩོད་པའི་རང་སེ་

འྩོག་མ་དག་གི་འདྩོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་པས། ཕུང་པྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་དང་། ཕུང་པྩོའི་

ནང་ནས་འགའ་ཞིག་ཙམ་དང་། དེ་དག་གི་ཚོགས་པ་རྣམས་གང་ཟག་ཏུ་བཞག་པ་

ལེགས་པར་བཀག་ནས། ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་འདི་དག་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟའྩོ། །ཞེས་

དང་། བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟ་བརྩོད་པ་ལྟར། །ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པས་ཐལ་འགྱུར་བ་

རང་གི་བཞེད་པ་ལྟར་གི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པ་ཙམ་གི་གང་ཟག་དེ་ཉིད་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་པ་དང་། ལས་འབས་ཀི་

རྟེན་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ་

མདྩོ་སེ་ས་ཕྱི་གུང་བསྒིགས་ནས་ལུང་རིགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་ལམ་ནས་གསལ་

བར་མཛད་པ་ནི། རང་སེ་གཞན་གིས་འབད་ཀང་མ་ཐྩོན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཁད་

ཆྩོས་རད་དུ་བྱུང་བ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དགྩོངས་པ་རེན་གཅེར་དུ་སྟྩོན་

པ་ཡིན་པས། བཞེད་པ་འདི་དག་གྩོ་ན་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་པའི་ཐབས་བཟང་པྩོར་འགྱུར་བས། ལུགས་འདིའི་བཞེད་པ་ལྟར་གི་གང་ཟག་

ངྩོས་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་འབད་པར་གིས་ཤིག །ཅེས་འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པྩོས་འདྩོམས་པར་མཛད་དྩོ། །

དེས་ན་ཕུང་པྩོ་རེ་རེ་བ་དང་ཚོགས་པ། ཡ་གལ་དང་དེ་ལས་དྩོན་གཞན་གང་

ཡང་གང་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་ཏུ་མི་རུང་བས། རང་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་

བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ངར་སྣང་ཙམ་དེའམ། བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་ང་ཞེས་མིང་རྐང་ཕར་

བཏགས་ཙམ་དེའམ། རྟྩོག་པས་ངའྩོ་སྙམ་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དེ་བདག་གམ་གང་ཟག་

ཏུ་འཇྩོག་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དེ་ནི་དེ་ཉིད་དུའམ་འཇིག་རྟེན་དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གིས་

འགྲུབ་འགྱུར་མིན་མྩོད་ཀི། །རྣམ་དཔད་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལས་འདིར། །རང་

གི་ཡན་ལག་བརྟེན་ནས་འདྩོགས་པ་ཡིན། །ཞེས་ཤིང་རྟ་རྣམ་བདུན་དུ་དཔད་ན་དྩོན་

དམ་དང་ཐ་སྙད་གང་དུ་ཡང་མི་འགྲུབ་ཀང་། རང་གི་ཡན་ལག་འཕང་ལྩོ་སྩོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་བཞག་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཉིད་དང་གང་ཟག་

སྩོགས་ཆྩོས་གཞན་ཐམས་ཅད་འཇྩོག་ཚུལ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་ལན་དུ་མར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །

༼ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པ་དག་འགྩོག་སྐབས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་སྐྱྩོན་ཡིན་མིན་དཔད་པ།༽

གསུམ་པ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པ་ལ་བདུན་ལས། དང་པྩོ་ཐ་

སྙད་དུའང་མེད་པ་དག་འགྩོག་སྐབས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

སྐྱྩོན་ཡིན་མིན་དཔད་པ་ནི། མྩོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་བལ་ཕྱིར། །ཞེས་པའི་སྐབས་

སུ་མུ་སྟེགས་པའི་བདག་འགྩོག་སྐབས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་

ནི་ཐ་སྙད་དུའང་འགྩོག་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ར་ཤེ་ལས། བདག་ལས་མ་ཡིན་

གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་སྦྱྩོར་བ་ལ་སླྩོབ་དཔྩོན་

ལེགས་ལྡན་གིས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བར་འདྩོད་པ་དེ། རྒྩོལ་ས་རྒྩོལ་སྩོགས་

གང་ལ་ལྟྩོས་ཀང་དགྩོས་པ་མེད་པས་མི་འཐད་ཅེས་ཚིག་གསལ་དུ་བཀག་པའི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། སྐབས་འདིར་མུ་སྟེགས་པས་བརྟགས་པའི་བདག་འགྩོག་པའི་ཚུལ་

ནི། དེ་རྒྱས་པར་བཀག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་དག་གིས་བརྟགས་པ་ལྟར་དྩོན་

དམ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་སྩོ་སྩོར་འགྩོག་པ་ཡིན་ཞིང་། བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་ཚུལ་དེ་ལྟར་མིན་པས། དེ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་དྩོན་

དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་དགྩོས་མི་དགྩོས་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། 

སྤིར་ཐ་སྙད་དུའང་འགྩོག་པར་ནུས་པ་ཡིན་ན་དེ་འགྩོག་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་

དུ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་ངེས་པར་དུ་སྦྱར་དགྩོས་པ་མི་འཐད་པ་བདེན་ཀང་། དེ་

འདྲའི་རིགས་འགྩོག་སྐབས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱྩོན་ཡིན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པའང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་ན་སྐབས་འགར་དྩོན་དམ་གི་ཁད་

པར་སྦྱྩོར་དུ་རུང་བ་གང་ཞིག །དེ་འདྲ་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་ལ་དགྩོས་པ་

ཡྩོད་པའི་སྐབས་ཀང་སིད་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༥༡ 

གཞན་ཡང་དབུ་མ་པས་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་པར་མི་འདྩོད་པ་རང་གཞན་གི་སེ་པ་དངྩོས་

པྩོར་སྨྲ་བའི་འདྩོད་པ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྩོ་བཏགས་པ་རྣམས་འགྩོག་པ་ནའང་། དེ་

དག་གི་བསམ་ངྩོ་ན་སྦྱར་དགྩོས་པའི་སྐབས་འགའ་རེ་མ་གཏྩོགས་པ་དྩོན་ལ་ནི་རང་

གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཞེས་པའི་ཁད་པར་གསར་དུ་སྦྱར་མི་དགྩོས་ཏེ། དེ་

དག་ལ་དྩོན་དེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་ཁས་བངས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་དྩོན་

དེ་ཐ་སྙད་དུའང་འགྩོག་པར་ནུས་ནའང་དེ་འགྩོག་པའི་སྐབས་འགར་དགག་བའི་ཁད་

པར་སྦྱར་ན། ཕ་རྩོལ་པྩོའི་བསམ་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་ན་སྦྱར་དུ་རུང་བར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

འྩོ་ན་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཔེར་ན། དངྩོས་སྨྲ་བས་འདྩོད་

པའི་སྒྩོ་བཏགས་པ་གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དང་། འཛིན་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ལྟ་བུ་

རྣམས་འགྩོག་པ་ན། དང་པྩོ་ནས་དེ་དག་མེད་དེ་ཞེས་བཀག་ན་དེ་ལ་ཕ་རྩོལ་པྩོ་འགའ་

ཞིག་གི་བསམ་ངྩོར་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པ་ལྟ་བུའི་བྩོ་ལ་མི་འཇུག་པ་བྱུང་ན། དེའི་དབང་

གིས་འགྩོག་དཀའ་བས། དེ་ལ་དེ་དག་གིས་བསམ་པ་ལྟར་དྩོན་དམ་པར་ཞེས་པའི་

ཁད་པར་སྦྱར་ན་འགྩོག་པར་སླ་བ་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་། སྐབས་འདིར་དྩོན་དམ་གིཁད་པར་སྦྱར་བ་ཚིག་གསལ་གིས་སླྩོབ་

དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འགྩོག་ཚུལ་དང་མི་འགལ་ཏེ། སླྩོབ་དཔྩོན་དེས་ཤེས་རབ་སྒྩོན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མར། ར་ཤེ་ལས། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དགྩོངས་

པ་འགེལ་སྐབས་མཐའ་བཞི་ཀར་ཁད་མེད་དུ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་ངེས་པར་སྦྱར་

དགྩོས་པར་འདྩོད་པ་འགྩོག་པ་ཡིན་ཞིང་། འདིར་མུ་སྟེགས་པའི་བདག་འགྩོག་པ་ལ་

དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་ངེས་པར་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་མི་འདྩོད་པས་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། །

དེ་ཡང་སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་སྤིར་བདག་སྐྱེ་སྩོགས་འགྩོག་པ་ལ་དྩོན་

དམ་གི་ཁད་པར་ངེས་པར་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་མི་འདྩོད་ཀང་། བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་

སྩོགས་ཀི་ར་ཤེའི་གཞུང་དེས་མཐའ་བཞི་ཀར་ཁད་མེད་དུ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་

བ་ཡིན་པས། གཞུང་དེའི་དྩོན་གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་མཐའ་བཞི་ཀར་ཁད་མེད་དུ་

ངེས་པར་སྦྱར་དགྩོས་ཀི། གཞན་དུ་ན་གཞུང་དྩོན་མི་རྩོགས་པ་དང་ཚིག་མི་མཛེས་

པར་འགྱུར་བར་དགྩོངས་ནས་སྐབས་དེར་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པ་ལའང་ངེས་པར་སྦྱར་

དགྩོས་པར་བཞེད་དྩོ། །འདི་ལ་དྩོགས་པ་ཞིག་ཡྩོད་ཀང་འྩོག་ཏུ་དགྩོད་པར་བའྩོ། །

༼གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་སྐྩོར་སྩོགས་ལ་

དཔད་པ།༽

གཉིས་པ་གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་སྐྩོར་སྩོགས་

ལ་དཔད་པ་ནི། གཞན་ཡང་། མུ་སྟེགས་པས་བཏགས་པའི་བདག་ཆྩོས་ཅན། ཞེས་

སྩོགས་ཀི་རྟགས་འདི་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལ་སྨྲས་པའི་ཆྩོས་ཅན་མེད་ཀང་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་ཡྩོད་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། འདི་འདྲའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྨྲས་པའི་ཆྩོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་དང་། རྟེན་

ཆྩོས་ཅན་གཉིས་གཉིས་སུ་འབེད་པ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་དང་། སླྩོབ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དགག་བའི་ཁད་

པར་ལས་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་ཚད་མའི་གཞུང་གཙོ་བའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་

གྲུབ་སྟེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་གཞན་དྩོན་ལེའུ་ལས། མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་རེས་སུ་

དཔག །ཡིད་ཆེས་གགས་པས་རང་རྟེན་ལའྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་ཅན་ལའྩོ་ཞེས་མ་སྨྲས་པར་

རང་རྟེན་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་རང་

ཉིད་གང་ལ་བརྟེན་པའི་གཞི་ཆྩོས་ཅན་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པར་

འགྱུར་གི། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་འབེལ་མེད་ཀི་ཆྩོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་བཀག་ཀང་

བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའི་ཆེད་དང་། རྣམ་བཅད་

ལ་རྟགས་དེའི་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་ལ་གནྩོད་པ་ཁྩོ་ནས་སྐབས་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པ་ཡིན་སྙམ་པའི་དྩོགས་པ་བཟླྩོག་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

རྣམ་འགེལ་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་རྒྩོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀིས། །བསྒྲུབ་བར་འདྩོད་

པའི་ཆྩོས་གང་ཡིན། །ཆྩོས་དེ་ལྡན་ལ་གནྩོད་འགྱུར་གི། །ཆྩོས་གཞན་གི་ནི་ཆྩོས་ཅན་

མིན། །ཞེས་དང་། གཞན་དུ་དེ་ལྟའི་རྣམ་ཅན་ཆྩོས། །བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞེས་བརྩོད་པའི་

ཕྱིར། །དེ་གནྩོད་ཉིད་ཡིན་པར་སེམས་པ། །དེས་ན་རང་གི་ཆྩོས་ཅན་སྩོས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ་མངས་སུ་

དྩོགས་པས་མ་བིས་སྩོ། །

འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༨༣ རྟགས་འདིའི་སྨྲས་པའི་ཆྩོས་ཅན་བཀག་ཀང་

སྐྱྩོན་མེད་པ་ནི་རྟགས་དང་ཆྩོས་གཉིས་རྣམ་བཅད་ཙམ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་

སྩོ། །ཞེས་གཞན་སེས་བརྟགས་པའི་བདག་དང་གཙོ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཆྩོས་ཅན་དུ་
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བཟུང་ནས་འགྩོག་པ་ལའང་རྟགས་ཆྩོས་རྣམ་བཅད་ཙམ་ཡིན་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

ཆེས་རུང་བར་གསུངས་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རེ་ཉིད་ནས་གནང་བའི་དབུ་མ་རྒྱན་

གི་ཟིན་བིས་ལས། རྟགས་དང་ཆྩོས་གཞི་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ན་ནི། ཆྩོས་

ཅན་དེ་འདྲ་བ་ལ་ཐལ་འགྱུར་མིན་པར་རང་རྒྱུད་མི་རུང་ལ། རྟགས་ཆྩོས་མེད་དགག་

གཞི་མ་གྲུབ་པ་ལའང་མི་འགལ་བ་ཡིན་ན་ནི། ཆྩོས་ཅན་དེ་འདྲ་ལའང་རང་རྒྱུད་

ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། སླྩོབ་དཔྩོན་མཁས་པ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་ལུགས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་རྟྩོག་པ་ལ་སྣང་བའི་གཞི་དང་། 

སྣང་བའི་ལྡྩོག་པ་གཉིས་ལས་སྣང་གཞི་ཁྩོ་ན་ཆྩོས་ཅན་དུ་གཟུང་དགྩོས་ལ། སྤི་གཙོ་

བྩོ་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་དམིགས་

རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་སྣང་བའི་གཞི་སྤི་གཙོ་བྩོ་དེ་ཉིད་རྟྩོག་

པ་ལ་གཙོ་བྩོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བ་ནི་ཡྩོད་ལ། སྣང་བ་དེ་ཉིད་དང་། སྣང་

གཞི་གཙོ་བྩོ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ཤེས་འདྩོད་ཞུགས་པས། སྣང་བ་དེ་ཉིད་

ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་འགྩོག་པར་གསུངས་པ་གང་ཞིག །དེ་དང་མཚུངས་པའི་

རྟགས་གཞན་རྣམས་ལའང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་

གསལ་བེད་ལེའུ་དང་པྩོ་ལས། ༢༤༠ གཙོ་བྩོ་རང་མཚན་གི་དངྩོས་པྩོ་དེ་ཆྩོས་ཅན། 

རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་

བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀྩོད་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཆྩོས་ཅན་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། གཙོ་བྩོར་སྣང་བ་དེ་ཉིད་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དེའི་སྟེང་
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དུ་གཏན་ཚིགས་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། མཁས་པའི་དབང་པྩོ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས། རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་

གཞི་ནི་གཙོ་བྩོའི་སྣང་བ་ཉིད་ལ་བཞེད་པར་གསལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

འྩོན་ཀང་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། གཞན་དུ་དེ་ལྟའི་རྣམ་ཅན་ཆྩོས། །བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་པས་གཞན་སེ་

བེ་བག་པ་ལ་དངྩོས་གྱུར་གི་ནམ་མཁའ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་པའི་རས་མ་ཡིན་ཏེ། ཡྩོན་ཏན་

དྩོན་གཞན་གི་རྟེན་མི་བེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རྟགས་ཀི་ཆྩོས་ཅན་ལ་དངྩོས་གྱུར་གི་

ནམ་མཁའི་དྩོན་སྤི་དང་། ནམ་མཁའ་གཉིས་གང་འཇྩོག་དཔད་གཞིར་སྣང་ངྩོ་། །

འྩོ་ན་གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་གཟུང་བའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་

ཡྩོད་པར་ཐལ། རྟགས་དང་ཆྩོས་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་ཀིས་གྲུབ། འདྩོད་

ན། ཀུན་བཏུས་ལས། ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ནི་རྒྩོལ་བ་དང་། ཕྱིར་རྒྩོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་

ངེས་པར་གཟུང་ངྩོ་། །དེ་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་ཕྱྩོགས་ལ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་

སྩོགས་པ་དག་ལའང་ཅི་རིགས་པ་བརྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་དགྩོངས་པ་ཐལ་ལམ་

གསལ་བེད་དུ་བཀྲལ་བ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་

གཟུང་བའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས། སྐྱེས་བུ་ཆྩོས་

ཅན། སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རི་བྩོང་རྭས་ཕུག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ་རི་བྩོང་

རྭས་ཕུག་པ་ཆྩོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སུ་

བཀྩོད་པ་གང་ཞིག །ཚུལ་གསུམ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དེའི་མཚན་གཞིར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བཞག་ལ། དེ་ལྟར་ན་གཞི་གྲུབ་པ་གང་ཡང་རྟགས་དེའི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་དུ་མི་

རུང་བས། དེ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཆྩོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྩོད་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །དེ་ཡྩོད་ན་རྟགས་ཡང་དག་ལ་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་

དག་ཀང་གཞི་གྲུབ་མི་དགྩོས་པར་མཚུངས་པས། རི་བྩོང་རྭ་ཆྩོས་ཅན། མེད་དེ། ཚད་

མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའང་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་

པས་རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་དང་། རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་བའང་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྩོད་པར་ཐལ་བས། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་

རྟགས་མི་འདྩོད་ཅེས་ཁས་ལེན་པའམ། ཡང་ན་རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། ༥༨༧ རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་ན་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གཞི་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་དགྩོས་ཀི། རྟགས་ཡང་

དག་གི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ན། གཞི་གྲུབ་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞི་མ་

གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་སིད་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་གཟུང་བའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་

ཡྩོད་པར་གསུངས་ཤིང་། དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་ལས་རྟགས་ཆྩོས་རྣམ་བཅད་ཙམ་

ཡིན་ན། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་གཟུང་ཡང་སྐྱྩོན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་

གསུངས་པ་དེར་བསམ་ནའང་ཡྩོད་རུང་བ་ལྟ་བུའང་སྣང་བས་གང་བདེ་བེད་ཆྩོག་

པར་སེམས་སྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ཉན་ཐྩོས་སེ་པས་ལྷག་མེད་མང་འདས་ཀི་ཚེ་བདག་རྒྱུན་མི་ཆད་

པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། མ་ངན་འདས་ཚེ་ངེས་པར་བདག་ཆད་འགྱུར། །ཞེས་ཐལ་

འགྱུར་འདི་ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ལ་འཕངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལྟར་འདྩོད་པའི་མང་བཀུར་བ་ཁ་ཅིག་ལ་ཡིན་གི་ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་སྤི་ལ་མིན་ཏེ། དེ་ལ་

དེ་འདྲའི་ཁས་ལེན་མེད་པའི་ཕྱིར། 

༼རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡྩོད་མེད་སྩོགས་ལ་

དཔད་པ།༽

གསུམ་པ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡྩོད་མེད་

སྩོགས་ལ་དཔད་པ་ནི། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདག་ནི་རས་སུ་འགྱུར་ཞིང་དེར་ལྟ་

བ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཕྱྩོགས་ས་རང་སེ་འྩོག་མ་ཐམས་ཅད་མིན་པར་ཐལ། དེ་དག་

གིས་གང་ཟག་ཡིན་ན་རས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་ན། རྟགས་མ་

གྲུབ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་སྤི་ལྡྩོག་ནས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་

ཁས་ལེན་ཀང་། དེའི་གཞི་ལྡྩོག་རྣམ་ཤེས་སྩོགས་རང་ཉིད་བྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ཆྩོས་

གཞན་བཟུང་བ་ལ་མི་བལྟྩོས་པས་རས་ཡྩོད་དུ་འདྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་

ཆེན་ལས། ༢༨༧ དེ་ཡང་ལུགས་དེ་དག་གིས་ཉན་རང་གིས་གང་ཟག་རས་ཡྩོད་དུ་མེད་

པར་རྟྩོགས་པར་འདྩོད་ཀང་རྣམ་ཤེས་གཉིས་པྩོ་རས་ཡྩོད་དུ་མེད་པར་རྟྩོགས་པར་མི་

འདྩོད་པས། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནི་གང་ཟག་གི་རང་

ལྡྩོག་ནས་འདྩོད་པ་ཡིན་གི། གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་འདྩོད་པ་

མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

རེའི་རེས་འབང་ཁ་ཅིག །རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་གང་ཟག་

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་མེད་ཟེར་ན། འྩོ་ན་ཐལ་

འགྱུར་བས་བཞེད་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བདག་འཛིན་རགས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པ་དང་། དེའི་ཞེན་ཡུལ་བཀག་པའི་བདག་མེད་རགས་པ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་

ངྩོས་མ་ཟིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། མངྩོན་པ་གཉིས་ནས་

བཤད་པའི་དག་བཅྩོམ་པས་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀིས་སྟྩོང་པ་རྟྩོགས་

ཟིན་གྩོམས་པ་ལས་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་

མངྩོན་གྱུར་པ་དང་། དེས་དྲངས་པའི་ཆགས་སང་སྩོགས་མངྩོན་གྱུར་པ་རེ་ཞིག་

སངས་མི་ནུས་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཁབ་སྟེ། མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པའི་དག་བཅྩོམ་དག་ནི་

རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་ལས་འྩོས་མེད་པའི་ཕྱིར། གྩོང་དུ་

འདྩོད་ན། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༨ དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་མ་རེད་ཀང་མི་རྟག་

སྩོགས་བཅུ་དྲུག་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དང་། དེའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་དྩོན་

དེ་བརྩོན་པ་ཆེན་པྩོས་སྩོམ་པ་དང་། བསྩོམས་པ་ལས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་

པ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བ་དང་། མཐྩོང་ཟིན་གྩོམས་པར་བེད་པ་ནི་མི་འྩོང་ཞེས་ཁྩོ་བྩོ་

ཅག་མི་སྨྲའྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༤༢ དེས་ན་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བདག་འཛིན་གིས་དྲངས་པའི་སེད་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་རེ་ཞིག་

སངས་ཀང་། གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟས་དྲངས་པའི་

སེད་པ་ཅི་སྟེ་མེད་ཅེས་པ་ཡིན་པས། སར་བཤད་པའི་མངྩོན་གྱུར་སངས་པ་ལ་ནི། 

བཤད་མ་ཐག་པའི་འཇིག་ལྟ་དང་སེད་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་ཡང་མི་ལྡྩོག་གྩོ །ཞེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་ངྩོས་

ཟིན་པར་ཐལ། རྒྱལ་བས་གསུང་རབ་ལས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་ཀང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  220  

མ་བཀག་པར། དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་སྡུག་མྩོང་བ་པྩོའི་བདག་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་དང་། 

གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་བཀག་ཀང་ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་མ་

བསྟན་པ་དང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་ཡང་བཀག་པའི་རིམ་པ་

གསུམ་གསུངས་པ་གང་ཞིག །བར་པ་དེའི་གདུལ་བ་ནི་རང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མ་

རྣམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། ར་ཤེ་རབ་བེད་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ལས། བདག་

གྩོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་གྱུར་ཅིང་། །བདག་མེད་ཅེས་ཀང་བསྟན་གྱུར་པ། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀིས་བདག་དང་ནི། །བདག་མེད་འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་བསྟན། །ཞེས་དང་། 

བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བསྩོད་ནམས་མིན་པ་དང་པྩོར་བཟླྩོག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟླྩོག་

པ་དང་། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟླྩོག་པ། །གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང་དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་སུ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ། ༢༨༥ དེ་ལྟར་ན་གང་

ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་བར། ལས་གསྩོག་པ་

དང་འབས་བུ་མྩོང་བའི་བདག་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ནི། ངན་འགྩོར་མི་ལྟུང་བ་དང་

བདེ་འགྩོ་ལ་འགྩོད་པའི་ཕྱིར་དུ་ལས་འབས་ཀི་ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། གང་

ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་ནས། དེ་འདྲ་བའི་བདག་

མེད་པར་བསྟན་ཞིང་། ཕུང་པྩོ་རས་སུ་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་བ་ནི། 

འཇིག་ལྟ་ལྷྩོད་པར་བ་བ་ཙམ་ཡིན་གི་དྲུངས་ནས་འབིན་བེད་མིན་པས་མི་རྟག་

སྩོགས་བཅུ་དྲུག་གི་སྟྩོང་པ་དང་བདག་མེད་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་མེད་

པའི་དབང་དུ་བས་པའི་ལམ་རྣམས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཟད་བེད་མིན་ནྩོ། །གང་ཟག་རང་

གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་དང་དེ་བཀག་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་གཉིས་ཀ་འགྩོག་པའི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གསུང་རབ་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བེད་པའི་ལམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར། 

སར་གི་ཕྱྩོགས་ས་དེ་འགྩོག་པ་ལ་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་གི་དབུ་

མའི་སྤི་དྩོན་ལས་ཀང་། ༣༤༡ ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་

ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་མེད་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་འདྩོད་པ་

ལྟར་གི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། འདྩོད་ན། ས་བཞི་པའི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ཡྩོད་པར་

ཐལ། རང་དུ་ལྟ་བ་དང་འབེལ་ཡྩོངས་སུ་ཟད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་རང་

རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་གང་ཟག་རང་རྐ་

ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་འགྩོག་པར་

མཛད་པ་ནི་རེའི་དགྩོངས་པ་མ་ནྩོར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༡༨༩རང་སེ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

གཞན་གི་ལྟར་ན་གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རས་སུ་མེད་པ་ཙམ་ལ་འདྩོད་དྩོ། །དེའི་ཚུལ་ནི་ང་ཞེས་འཛིན་པའི་གཞིའི་བདག་འདི་

ཕུང་པྩོའི་རེ་བྩོ་ལྟ་བུ་དང་། ཕུང་པྩོ་རྣམས་དེའི་ཁྩོལ་ལྟ་བུར་འཛིན་ཏེ། ངའི་གཟུགས་

ངའི་ཚོར་བ་ཞེས་སྩོགས་སུ་འཛིན་པས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བདག་དེའི་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ངས་

དབང་བར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེས་ན་རེ་ཁྩོལ་ལྟར་ཕུང་པྩོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་

མཐུན་པར་རང་རྐ་བར་སྣང་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཡྩོད་པར་ཞེན་པ་ནི་རས་སུ་ཡྩོད་པར་
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འཛིན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་འདྩོད་པ་ལྟར་

གི་བདག་འཛིན་དེས་བདག་ཕུང་པྩོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པར་མི་འཛིན་པའི་

ཕྱིར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། བདག་ཕུང་རེ་ཁྩོལ་ལྟར་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པར་འཛིན་ན་དེ་

གཉིས་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདག་ཕུང་པྩོ་དང་

མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་གཞན་དུ་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་ཀུན་བརྟགས་

ཀིས་ཁབ། རེ་ཁྩོལ་ལྟར་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པའི་བདག་འཛིན་ལ་ལྷན་

སྐྱེས་ཀང་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལ་བདག་ཕུང་པྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་

འཛིན་པའི་འཛིན་ཚུལ་ཡྩོད་པས་ཁབ་པ་གང་ཞིག །བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་དེ་འདྲའི་འཛིན་

ཚུལ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེའི་འཛིན་ཚུལ་ནི་བདག་དེ་ཕུང་པྩོ་ལས་

ལྩོགས་སུ་མི་བཀྩོལ་བར། ཕུང་པྩོ་རྣམས་ཀི་དབང་སྒྱུར་བེད་ལྟ་བུར་ངའི་གཟུགས་

ངའི་ཚོར་བ་སྩོགས་སུ་འཛིན་ཚུལ་ཅན་ལ་བེད་པར་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་

དེར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་འདྩོད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལ་

ཀུན་བརྟགས་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་དག་གིས་འདྩོད་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་

ཡྩོད་ཀི་བདག་དེ་ནི་ཕྱི་རྩོལ་པས་ཕུང་པྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་སྒྩོ་བཏགས་པའི་ནང་གི་

བེད་པ་པྩོའི་སྐྱེས་བུ་ཡྩོད་པར་བཟུང་བའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་

འབེད་ལས། ༡༩༡ གཞན་ཡང་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་དེ་ནི་ཕྱི་རྩོལ་པས་

ཕུང་པྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ནང་གི་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡྩོད་པར་

བཟུང་བའི་ཡུལ་ཡིན་ལ། དེ་མེད་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་ཤིང་། མཐྩོང་ཟིན་གྩོམས་
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པར་བས་ཀང་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སར་བདེན་པར་བཟུང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁ་བི་

བ་མེད་པས། ཕུང་པྩོ་བདེན་པར་བཟུང་ནས་སྐྱེ་བའི་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་ལྡྩོག་པའི་དྩོན་མེད་པར་འཆད་དེ། ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས་ཀང་། 

བདག་མེད་རྟྩོགས་ཚེ་རྟག་པའི་བདག་སྩོང་ཞིང་། །འདི་ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་

འདྩོད་པ། །དེ་ཕྱིར་བདག་མེད་ཤེས་པའི་བདག་ལྟ་བ། །དཔིས་ཀང་འབིན་ཞེས་སྨྲ་བ་

ཤིན་ཏུ་མཚར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་

འདྩོད་པའི་བདག་འཛིན་དེ་ལ་ཀུན་བརྟགས་འབའ་ཞིག་ལས་ལྷན་སྐྱེས་མི་སིད་པའི་

དྩོན་མིན་པར། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་གཞིར་བས་ན་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མ་དག་གིས་

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་པས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་པར་

བརྩོམས་ཤིང་། དེ་ཉིད་གྩོམས་པས་འཁྩོར་བའི་ར་བ་བདག་ལྟ་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་

སྩོང་ནུས་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། ཁེད་ཅག་གིས་འདྩོད་པའི་བདག་མེད་རྟྩོགས་

པའི་བྩོ་དེས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན་ཁ་བི་བ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་མ་ཞུགས་པས། དེ་ནི་ཕྱི་རྩོལ་པས་བརྟགས་པའི་རྟག་གཅིག་རང་

དབང་བའི་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་བྩོ་ལས་ལྷག་ཁད་ཆེར་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་ཁས་ལེན་པའི་རང་སེ་ཡྩོད་མེད་དཔད་

པ།༽

བཞི་པ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་ཁས་ལེན་པའི་རང་སེ་ཡྩོད་མེད་

དཔད་པ་ནི། གཞན་ཡང་རང་སེ་གནས་མ་བུ་པས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་བདག་ཁས་མི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  224  

ལེན་པར་ཐལ། ཕུང་པྩོ་བཟུང་བ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་བདག་བྩོ་ཡུལ་དུ་བཟུང་དུ་མེད་པར་

ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀིས། ཕུང་པྩོ་མ་གཏྩོགས་

དེ་འཛིན་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །ཞེས་པའི་རིགས་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་

ཆེན་ལས། ༣༠༥རང་གི་སེ་པ་མང་པྩོས་བཀུར་བ་པ་ཁ་ཅིག་ནི། ཕུང་པྩོ་མ་གཏྩོགས་

དེ་འཛིན་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །ཞེས་པའི་རིགས་པས་གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་

པའང་མིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། 

༡༨༠གནས་མ་བུ་པ་དང་བཟང་པྩོའི་ལམ་པ་དང་ཀུན་གིས་བཀུར་བ་དང་བ་མ་པ་དང་

ཆྩོས་སྦས་པ་ལྔས་གང་ཟག་རས་སུ་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས་བཤད་

དྩོ། །ཞེས་དང་། བ་མ་རེ་བཙུན་པའི་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་ལས་ཀང་། ༤༥༡ 

རང་སེ་གནས་མ་བུ་པའི་སེ་པས་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་ཁས་

ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། ལྷག་མ་གནས་མ་བུ་པ་ལ་སྩོགས་

པ་སེ་ལྔ་ནི་གང་ཟག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་། རྟྩོག་གེ་

འབར་བ་ལས་ཀང་། ༢༩༡ ལྷག་མ་གནས་མ་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་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་རང་སེ་དེ་དག་གིས་ཕུང་པྩོ་བྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར། གང་

ཟག་བྩོ་ཡུལ་དུ་གཟུང་དུ་ཡྩོད་པར་དངྩོས་སུ་མི་སྨྲ་ཡང་། གང་ཟག་ནི་རང་གི་ཕུང་པྩོ་

དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པས། འདྩོད་ཚུལ་དེ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།

  225  

ལ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་དྩོན་ཚང་བར་མ་ཟད། དེ་ཉིད་ལ་རས་ཡྩོད་ཀི་མིང་

གི་ཐ་སྙད་ཀང་དངྩོས་སུ་སྦྱར་ནས་ཁས་ལེན་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་། དེས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེ་

ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་རང་སེ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༡༤ཀུན་

གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་གང་ཟག་ཀང་ཡྩོད་དེ། དེས་འདུལ་

བའི་སྐྱེ་བྩོ་ལ་དེ་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཇི་སྐད་དུ་

དགེ་སླྩོང་དག་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ནི་ཁུར་རྩོ། །ཁུར་འཁུར་བ་ནི་གང་ཟག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༨༨ གང་ཟག་ཀང་རས་སུ་ཡྩོད་

པར་སྟྩོན་ཏེ། དེས་འདུལ་བའི་སྐྱེ་བྩོ་ལ་དེ་ཡྩོད་པར་བསྟན་པས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་

ཕྱིར་རྩོ། །ཇི་སྐད་དུ་དགེ་སླྩོང་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་ཀིས་ཞུས་པའི་ངྩོར་དེ་མེད་པར་མ་བསྟན་པར་ཁུར་འཁུར་བའི་གང་ཟག་

ཡྩོད་པར་གསུངས་པས། ཚིག་ལ་དངྩོས་སུ་མེད་ཀང་དྩོན་ནི་རས་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། མདྩོ་ལས་དེ་ལྟར་བསྟན་ན་དེ་ཁས་ལེན་པའི་རང་སེ་

ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བའི་ཚེ་མི་རེད་པར་རྟྩོགས་ཚུལ་

སྩོགས་ལ་དཔད་པ།༽

ལྔ་པ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བའི་ཚེ་མི་རེད་པར་རྟྩོགས་ཚུལ་

སྩོགས་ལ་དཔད་པ་ནི། ཡང་ཁ་ཅིག །བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དད་གང་རུང་དུ་མེད་པར་རྟྩོགས་ན། རྣམ་བདུན་གི་མཐའ་བདུན་དུ་མ་གྲུབ་པར་

རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ནི་གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་པ་

ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་བ་ཙམ་ཡིན་པས། བསྡུ་ན་གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་པའི་ནང་དུ་འདུ་

བའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་ཟེར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། རིགས་པ་དེའི་གནད་དེར་འདུས་ཀང་དེ་

གཉིས་སུ་མེད་པར་རྟྩོགས་པས་མཐའ་བདུན་རེ་རེ་ནས་མ་གྲུབ་པར་རྟྩོགས་མི་དགྩོས་

ཏེ། རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པའི་ཕྱྩོགས་ཁབ་སྩོགས་རྟྩོགས་ན་དེར་འདུ་བའི་རིགས་པ་

མཐའ་དག་གི་གནད་རྟྩོགས་པས་མ་ཁབ་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་ཆ་རྐེན་གཞན་ཚང་ཞིང་གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་དུ་

མ་གང་དུ་གྲུབ་མིན་དཔྩོད་པ་ན། གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་

བཙལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་རྣམ་བདུན་དུ་དཔྩོད་པའི་རིགས་པ་དེས་གང་ཟག་

གི་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་བཙལ་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་རྒྱས་སྡུས་ཙམ་ལས་ཁད་

པར་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་ཡིན་

མིན་ཙམ་དཔྩོད་པ་ནའང་གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་བཙལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེས་དཔད་མཐར་མ་རེད་པ་དེ་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རེད་པར་འཇྩོག་

ནུས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། གང་ཟག་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་གཅིག་ཏུ་

མེད་པར་རྟྩོགས་ན་གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་ཐལ་

ལྩོ། །ཟེར་ན་གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་ན། རྣམ་པར་དཔད་པའི་མཐའ་བདུན་ཅི་

རིགས་སུ་ཡྩོད་དགྩོས་ཚུལ་ངེས་པར་བས་ནས། མཐའ་བདུན་པྩོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་བསྡུས་ཏེ། 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བདག་དེ་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་ཐ་དད་གང་ཡིན་དཔད་ཅིང་། དེ་

འདྲའི་དཔད་མཐར་མི་རེད་པར་རྟྩོགས་པས་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་

པར་འཇྩོག་ནུས་ཀང་། དེ་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུ་གྲུབ་

དཔད་པ་ཙམ་གི་དཔད་མཐར་མ་རེད་པར་ངེས་པས་དེ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་

པའི་ངེས་པ་མེད་དྩོ། །

ཡང་དེ་ལྟར་དགྩོས་པར་ཐལ། གང་ཟག་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་

དང་དུ་མ་གང་དུ་གྲུབ་མིན་དཔྩོད་པའི་རིགས་པ་དེ་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་

ཡང་དག་གང་ཞིག །དེ་ཡིན་ན་དེས་དཔད་མཐར་མ་རེད་པ་ཙམ་གིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་

མེད་པ་རེད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། ཟེར་ན་མ་གྲུབ་སྟེ། གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

རྩོགས་པར་འགྩོག་ནུས་ཀི་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་དེ་ལྟར་དགྩོས་ཀང་། 

དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཙམ་ལ་དེ་འདྲ་དགྩོས་པར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར། 

འྩོན་ཀང་གང་ཟག་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་

དུའང་མ་གྲུབ་པར་རྟྩོགས་ན། གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་

ཐལ། གང་ཟག་རྣམ་པར་དཔད་པའི་མཐའ་བདུན་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་རྟྩོགས་ན་

གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར། ཟེར་ན་མི་མཚུངས་ཏེ། ཕྱི་མ་ལ་

གང་ཟག་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ན་གདགས་གཞིའི་ངྩོས་ནས་མ་

གྲུབ་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་མྩོད། གང་ཟག་དེ་རང་གི་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་

དང་དུ་མ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་རྟྩོགས་པ་ཙམ་གིས་དེ་ལྟར་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

ཞེས་ལན་འདེབས་དགྩོས་སམ་དཔད། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཡང་བདག་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་དུ་མ་སྩོགས་འཛིན་པ་ཆྩོས་

ཅན། འཁྩོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ལྟ་སྩོང་

བའི་དྩོན་དུ་དེ་དག་གི་འཛིན་ཚུལ་འགྩོག་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ན། མ་ཁབ་

སྟེ། དེ་དག་འཁྩོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་མ་ཡིན་ཀང་དེ་དག་

འགྩོག་པའི་དགྩོས་དྩོན་ནི། བདག་དེ་ངར་འཛིན་གི་འཇིག་ལྟས་བཟུང་བ་ལྟར་ཡྩོད་ན། 

ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་དང་དྩོན་གཞན་སྩོགས་ལས་མི་འདའ་བས། ཁབ་

བེད་དེ་དག་བཀག་ནས་ཁབ་བ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་

བསྐྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་

དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་བདག་ཕུང་དྩོན་

གཞན་དུ་འཛིན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་རང་ག་བའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་རང་གི་

ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལྟ་བུ་བརེ་ས་བྱུང་ན་ཞེ་

ཐག་པ་ནས་བརེ་ཕྩོད་པའི་རེ་བ་པྩོར་ཞེན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་

གཉིས་པ་ལས། མཆྩོག་གཞན་དྩོན་དུ་གཉེར་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར། གྩོང་དུ་ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཞེན་པ་ན་རང་ཉིད་རང་གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཕར་སྤད་པའི་

ཤུལ་དུ་གཞན་གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཚུར་ལེན་མཁན་དུ་ཡྩོད་པར་ཞེན་པ་གང་ཞིག །ཞེན་

ཚུལ་དེས་རང་ཉིད་རང་གི་ཕུང་པྩོ་ལས་ལྩོགས་སུ་ཡྩོད་པར་ཞེན་འདུག་པའི་ཕྱིར་

ཟེར་ན་དཔད་དྩོ། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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༼འཇིག་ལྟ་ཉི་ཤུའི་སྐྩོར་སྩོགས་ལ་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ།༽

དྲུག་པ་འཇིག་ལྟ་ཉི་ཤུའི་སྐྩོར་སྩོགས་ལ་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ནི། ཡང་ཁ་

ཅིག །གཟུགས་བདག་མ་ཡིན་བདག་ནི་གཟུགས་ལྡན་མིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའི་འཇིག་ལྟ་ཉི་ཤུ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། འཇིག་ལྟ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མདྩོ་བསྟན་བཅྩོས་རྣམས་སུ་འཇིག་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ཐྩོག་མར་

དམིགས་ཚུལ་བཞི་ལ་སྩོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྩོ་ནས་རང་གི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་

པྩོ་སྩོགས་ལ་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ང་དང་ང་ཡི་བའི་བདག་ཏུ་

ཞེན་པའི་འཇིག་ལྟ་སྐྱེ་བས། མདྩོ་དང་བསྟན་བཅྩོས་ལས་འཛིན་ཚུལ་བཞི་པྩོས་དེ་

ལྟར་དམིགས་པའི་ལྟ་བ་རྣམས་ལ་འཇིག་ལྟའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་ཙམ་

ཡིན་ཞིང་། བདག་དང་བདག་གི་གཟུགས་ཕུང་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བའི་སྩོ་ནས་

འཇིག་ལྟ་སྐྱེ་བ་དྩོན་དངྩོས་ལ་མེད་པས། བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་འདིར་མ་

བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་བཞིའི་དང་པྩོ་གཟུགས་བདག་ཏུ་ལྟ་

བ་ནི་བདག་འཛིན་ཕྲ་རགས་གང་ཡང་མིན་ལ། གཟུགས་ལ་བདག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་

ཡྩོད་པར་ལྟ་བ་ནི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་དང་། བདག་ནི་གཟུགས་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་

ལྡན་པར་ལྟ་བ་དང་། བདག་ལ་གཟུགས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་ལྟ་བ་གཉིས་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཕྲ་མྩོར་རུང་ཡང་འཇིག་ལྟ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་གཉིས་དེར་

ཐལ། ང་དང་ང་ཡི་བར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་གཉིས་གང་དུའང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། དེ་དག་འཇིག་ལྟ་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེ་མྩོའི་འཇིག་

ལྟ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། འཇིག་ལྟ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན་ཀུན་བརྟགས་དང་ལྷན་
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སྐྱེས་གང་ཡིན་ཀང་ར་བའི་འཇིག་ལྟ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ར་བའི་འཇིག་ལྟ་ལ་

ཀུན་བརྟགས་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་སངས་པའི་ར་བའི་འཇིག་ལྟ་ཡྩོད་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༢༢༢ དེ་ལ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རིའི་རེ་

མྩོ་ཉི་ཤུ་མཐྩོ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྩོ་རེས་བཅྩོམ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་

དུ་བས་སྩོ་ཞེས་གང་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ནི། ལྟ་རི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་རྩོ་རེ་

ཡིས། །བཅྩོམ་བདག་གང་དང་ལྷན་ཅིག་འཇིག་འགྱུར་བ། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་རི་ལྷུན་

སྟུག་ལ་གནས་པའི། །རེ་མྩོ་མཐྩོ་བར་གྱུར་པ་འདི་དག་གྩོ །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། རི་ལྷུན་སྟུག་པྩོ་ལྟ་བུ་ར་བའི་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་དང་དེ་ལ་གནས་

པ་རེ་མྩོ་ཆེས་མཐྩོ་བའི་འཇིག་ལྟ་ཉི་ཤུ་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་བཅྩོམ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བས་པར་མདྩོ་ལས་གསུངས་

པའི་རེ་མྩོ་ཆེས་མཐྩོ་བ་དེ་དག་ནི་འཇིག་ལྟ་ཉི་ཤུ་པྩོ་འདི་དག་གྩོ །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། དེས་ན་འཇིག་ལྟ་ཕྲ་མྩོ་གང་ཡིན་ར་བའི་འཇིག་ལྟ་དང་། རགས་པའི་

འཇིག་ལྟ་རྣམས་ལ་རེ་མྩོའི་འཇིག་ལྟ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

༼སྐབས་འདིའི་རེའི་གསུང་ལ་མཁས་པ་གཞན་གིས་དྩོགས་པ་བཀྩོད་པ་དག་

ལ་དཔད་པ།༽

བདུན་པ་སྐབས་འདིའི་རེའི་གསུང་ལ་མཁས་པ་གཞན་གིས་དྩོགས་པ་བཀྩོད་པ་

དག་ལ་དཔད་པ་ནི། མཁས་པ་ཁ་ཅིག །སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས། འདི་ལྟར་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ནི་ཡང་སིད་པ་ལེན་པའི་ཕྱིར་བདག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཁྩོ་རང་

གི་ལུགས་ཀི་བདག་ལྟས་ཕུང་པྩོ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ཡིན་
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གི། ཕུང་པྩོ་བདག་གི་མཚན་གཞིར་སྟྩོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སླྩོབ་དཔྩོན་དེས་

བདག་ཕུང་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པར་ཐལ། ཕུང་པྩོ་བདག་ཏུ་འདྩོད་ཅིང་། མང་བཀུར་བས་

ཀང་དེ་ལས་ལྷག་པར་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ་སྩོགས་ཟེར་བ་ལ། འྩོ་ན་རྣམ་ཤེས་

བདག་ཏུ་འདྩོད་ན་ཕུང་པྩོ་བདག་ཡིན་པར་འདྩོད་པས་ཁབ་པ་དང་། བདག་ཕུང་

གཅིག་ཏུ་འདྩོད་དགྩོས་པར་ཐལ། ཉིད་ཀིས་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཚུལ་དེ་འཐད་པའི་ཕྱིར། 

འདྩོད་ན། ཁེད་ཀིས་བུམ་པ་གཟུགས་སུ་འདྩོད་པས་དངྩོས་པྩོའང་གཟུགས་སུ་འདྩོད་

པར་ཐལ་བ་དང་། བུམ་པ་དང་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཏུའང་འདྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པས་ཀང་། ཀུན་གཞི་བདག་གི་མཚན་

གཞིར་འདྩོད་པ་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་གཞི་རས་ཡྩོད་དང་བདག་བཏགས་ཡྩོད་དུ་

ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་རྩོ་ཞེས་ཟེར། ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པའི་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་

བདག་ཡིན་པར་ཐལ། ངར་འཛིན་གི་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་ང་མིན་པ་ཞིག་ལ་ངའྩོ་སྙམ་དུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། དབང་པྩོ་ཇི་ལྟར་རྟུལ་ཡང་རང་དང་གཞན་ནྩོར་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་ཉིད་

མྩོང་སྟྩོབས་ཀིས་མ་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་སེས་

བརྟགས་པ་ལྟར་གི་ཕུང་པྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་གི་བདག་འཛིན་པའི་བྩོ་ལ་ཀུན་བརྟགས་

ཡིན་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུའི་ལུགས་ལའང་ཡང་ངའྩོ་སྙམ་པའི་ཐ་སྙད་

པའི་ཚད་མ་དང་། དགག་བའི་བདག་ཀི་ངྩོ་བྩོར་ངའྩོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པའི་ངར་འཛིན་

འཇིག་ལྟ་གཉིས་དམིགས་ཡུལ་ང་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། རྣམ་
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པའི་སྩོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ཞུགས་མ་ཞུགས་ལས་ཚད་མ་ཡིན་མིན་སྩོ་སྩོར་འབེད་

པ་ཡིན་གི། བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་ངའྩོ་སྙམ་དུ་བཟུང་བའི་གཞི་ལ་ང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་

ཞིག་ཁེད་ལས་གཞན་སུས་ཁས་ལེན་དེ། རང་གི་ལག་པ་སྩོགས་ལ་དམིགས་ནས་

ངའྩོ་སྙམ་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བྩོ་མི་སྐྱེ་བ་ནི་མྩོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། 

ཁེད་ཀིས་ཤེས་བེད་ཀི་ཁུངས་དང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཅི་ཡང་མ་གསུངས་

པར། ཁ་ཆེ་བེ་སྨྲ་ནས་རང་རྒྱུད་པའི་བར་གིས་ཕུང་པྩོ་གདགས་གཞི་དང་། བདག་

བཏགས་ཡྩོད་དུ་འདྩོད་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་བས་ཕུང་པྩོ་བདག་ཏུ་གདགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

གི་བདག་གི་གདགས་གཞི་དང་མཚན་གཞི་གང་ཡང་མི་འདྩོད་པའི་ཁད་པར་ཡྩོད་

པར་མ་འདྲེས་པར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག །ཅེས་ཁ་ཆེ་བེ་སྨྲ་ནས་རང་རྒྱུད་པའི་བར་

གིས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བདག་གི་གདགས་གཞིར་འདྩོད་ཀང་བདག་གི་མཚན་གཞིར་མི་

འདྩོད། ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་ཕུང་པྩོ་བདག་གི་གདགས་གཞིར་ཡང་མི་འདྩོད་ཟེར་བ་

འཐད་དཀའ་སྟེ། ཁ་ཆེ་བེ་སྨྲའི་འདྩོད་ཚུལ་མཛོད་འགེལ་གནས་དགུ་པ་ལས། 

༢༩༡བདག་ཏུ་མངྩོན་པར་བརྩོད་པ་འདི་ནི་ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་གི །བརྩོད་

པར་བ་བ་གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བདག་ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་ལ་འཇྩོག་པར་

གསུངས་པ་དང་། 

རང་རྒྱུད་པའི་འདྩོད་པ་ནི། རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། ༡༠༩ འདི་ལྟར་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ཀང་

ཐ་སྙད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གི་སྒ་དངྩོས་སུ་འདྩོགས་ཏེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ནི་ཡང་སིད་པ་ལེན་པའི་ཕྱིར་བདག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། 

འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༢༣༧ གང་ཞིག་ཡྩོངས་སུ་འཚོལ་བ་ན་མུ་སྟེགས་པ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དེའི་རིགས་པས་མི་འཐད་པས། དེའི་རང་བཞིན་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐམས་

ཅད་ཕུང་པྩོ་ལས་ཐ་དད་པར་ཞེན་ཞིང་། རང་གི་སེ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཕུང་པྩོ་ལས་

ཐ་དད་པར་བདག་མེད་དྩོ་སྙམ་དུ། འཁྲུལ་པས་ཕུང་པྩོ་ཙམ་ཉིད་བདག་ཏུ་ཁས་བངས་

ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པ་

རྣམས་ནི། ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དྩོ་སྙམ་དུ་རིག་པར་བས་ནས་ལན་བརྒྱར་ཡྩོངས་

སུ་གྩོལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་བདག་ཡིན་ཞིང་། འགྩོ་བ་མི་དང་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྩོ་

ལ་སྩོགས་པའི་འགྩོ་བར་གནས་པ། མི་ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་མཐའ་དག་ལ་

རྟག་ཏུ་གང་ཞིག་ལ་ངར་འཛིན་པའི་བྩོ་འབྱུང་བ་དེ་དག་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་ལ། 

གང་དུ་འདི་དབང་བེད་པ་ཉིད་དམ་འབེལ་བ་འགའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་གདགས་པའི་

རྟེན་མིག་ལ་སྩོགས་པ་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། ཕྱི་རྩོལ་གང་ཡིན་པ་དེར་བདག་

གིར་འཛིན་པའི་བྩོ་འབྱུང་བ་བདག་དེ་ནི་མི་ཤེས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་རང་གི་ངྩོ་

བྩོས་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གཞན་སེ་རྣམས་ཀིས་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་གཞན་པའི་

བདག་ཁས་བངས་པ་དང་། རང་སེ་འྩོག་མ་རྣམས་ཀིས་ཁད་པར་མེད་པར་ཕུང་པྩོ་

ཙམ་གི་ཁད་པར་དག་ལ་བདག་ཏུ་འདྩོད་པ་དང་། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཕྱིན་ཅི་མ་

ལྩོག་པར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པའི་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་དེ་འདྲའི་བདག་མེད་པར་གཟིགས་ཏེ། 

ལན་བརྒྱར་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་ཞིང་གྩོལ་བར་འགྱུར་བའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ། འགྩོ་བ་

རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་ངའྩོ་སྙམ་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བྩོ་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་གཞི་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི། བདག་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་གཏི་མུག་གིས་སྒིབ་པའི་བྩོ་ཀུན་རྩོབ་པས་ཐ་སྙད་

བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསལ་བར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་རང་རང་གི་ར་བའི་མཁན་པྩོ་དག་གིས་

གསལ་བར་མཛད་པའི་གསུང་རྣམས་རིས་མེད་རང་འགར་བྩོར་ན། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

དེ་དག་གི་འདྩོད་པ་འཆད་སྐབས་ཁ་ཆེ་བེ་སྨྲ་སྩོགས་ཀིས་དེ་ལྟར་བཞེད་པར་མངྩོན་

ཤེས་ཀིས་གཟིགས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་པས། དེ་འདྲ་

བ་ལ་ནི་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་བས་ཕུང་པྩོ་བདག་གི་གདགས་གཞིར་འདྩོད་པར་ཐལ། ཕུང་པྩོ་

རྣམས་བདག་ཏུ་གདགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་གང་ཞིག །དེ་ལས་ལྷག་པར་

གདགས་གཞི་ཡིན་ན་སྤུ་ཟེང་ངེ་ལྟ་བུ་ཞིག་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། 

འཇུག་པར། མདྩོ་ལས་ཕུང་པྩོ་བརྟེན་ནས་ཡིན་གསུངས་པ། །དེ་ཕྱིར་ཕུང་པྩོ་འདུས་

ཙམ་བདག་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་རང་འགེལ་ལས་ཀང་། ༢༤༡ གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་

ནས་གང་བཏགས་པ་དེ་ནི་བཏགས་པ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཙམ་མ་

ཡིན་ཏེ། བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ཕྱིར། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

སྐབས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དུ་རང་ལུགས་ལ་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་བཞག་

པ་ལ་ཁ་ཅིག །ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་གྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་། ཐ་དད་གང་དུའང་

ཁས་མི་ལེན་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་གཞུང་ཤིང་འགྩོག་པ་སྟེ། བདག་

ཕུང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་རང་སེ་མང་བཀུར་བ་ལས་གཞན་མེད་ཀང་ཁེད་

དབུ་མ་པར་རྩོམ་ཞིང་འདི་ཁས་ལེན་པ་ནི་ཅི་ཞིག །བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་ན་ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་འཕུལ་ཡང་མི་ཐུབ་སྟེ། མདྩོ་སེ་པས་བས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མི་རྟག་གཉིས་བདེན་པ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཀང་། ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་

གཅིག་ཏུ་འཕུལ་མི་ཐུབ་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། 

འྩོ་ན་ཆྩོས་རྣམས་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཏན་ནས་མེད་པའམ། ཡང་ན་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་

དད་དུ་སྨྲ་འདྩོད་པ་གང་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། འཇུག་པ་ལས། དངྩོས་རེད་ངྩོ་བྩོ་གཉིས་

ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཆྩོས་ཡྩོད་དྩོ་ཅྩོག་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཉིས་གཉིས་ཡྩོད་པར་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཆྩོས་གང་ལའང་ངྩོ་བྩོ་གཏན་ནས་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། རང་བཞིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་རྟེན་

འབེལ་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། འཇུག་

འགེལ་ལས། ༢༥༤ དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཡང་གང་ཞིག་ཅེ་ན། འདི་དག་ནི་བཅྩོས་མ་

མ་ཡིན་པ་དང་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་

བལ་བའི་ཤེས་པས་རྟྩོགས་པར་བ་བའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ་བ་དང་། 

ཐེར་ཟུག་གནས་པ་མ་ཡིན་དང་། །ཞེས་པའི་ཐད་དུ་ཁེད་ཀི་འགེལ་པར། ཐེར་

ཟུག་གི་སྐད་དྩོད་ཀུ་ཊེཥྛ་ཞེས་པ་བརེགས་པའམ། བསགས་པའམ། བས་པ་ལ་

འཇུག་པས། མིག་སྩོགས་ཀི་རང་བཞིན་སྟྩོང་པ་ཉིད་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། ཐེར་ཟུག་

ཏུ་གནས་པ་སྟེ་བས་པ་མ་ཡིན། འཇིག་པ་སྟེ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་

དྩོན་དུ་འཆད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་པ་དང་དངྩོས་སུ་འགལ། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་

ཡྩོད་ཀང་ངྩོ་བྩོ་མེད་ཅེས་སྨྲ་ན་ནི་ཐ་སྙད་ལ་སང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཚིག་ཙམ་ལ་མི་

རྩོད་དྩོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་གཞན་སེའི་གལ་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་པས་དབུ་མ་པ་ཆེན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པྩོར་ག་ལ་འགྱུར། 

ཁེད་ཀི་བཞེད་ཚུལ་འདི་ལའང་དྩོགས་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གསྩོལ་ན། བས་པ་དང་

མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཐེར་ཟུག་གནས་པ་མ་

ཡིན་དང་། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ཁེད་ཀི་འགེལ་པར་འཆད་ཚུལ་དེ་འཐད་པའི་ཕྱིར། 

འདྩོད་ན། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་དང་རི་བྩོང་གི་རྭ་གང་རུང་ཞིག་ཆྩོས་ཅན་དུ་འབུལ་ལྩོ། །

ཡང་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ན། ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་

འཕུལ་ཡང་མི་ཐུབ་སྟེ། མདྩོ་སེ་པས་བས་མི་རྟག་གཉིས་བདེན་པ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་

ཏུ་ཁས་ལེན་ཀང་། ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་འཕུལ་མི་ཐུབ་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་

གསུངས། དེ་ཡང་ཆེས་མི་འཐད་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་ལ་བདེན་གྲུབ་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་ན། ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་པར་རིགས་པ་ཡང་

དག་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། མ་ཁབ་ན། སེམས་ཙམ་པས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་ཁས་

བངས་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་ཡང་འཕུལ་བར་མི་ནུས་པར་ཐལ། 

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། རང་གཞན་གི་སེ་པའི་སྒྩོ་བཏགས་ཐུན་

མྩོང་མིན་པ་གཞན་སྐྱེ་སྩོགས་འགྩོག་པའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་

ལྟར་སྣང་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཐལ་ལྩོ། །

ཡང་མཁས་པ་དེའི་འགེལ་པ་ལས། ཁྩོད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་བདག་མེད་མཐྩོང་བ་

ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་ན་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་བདེན་

མེད་དུ་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་རིགས་པ་གཙོ་བྩོ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ་གསུངས། འྩོ་ན་མདྩོ་

ཏིང་ང་ེའཛིན་ག་ིརྒྱལ་པྩོ་ལས། ཇ་ིལྟར་ཁྩོད་ཀ་ིབདག་ག་ིའདུ་ཤེས་ནི། །ཤེས་པ་ད་ེབཞིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཀུན་ལ་བྩོས་སྦྱར་བ། །ཞེས་དང་། མདྩོ་སྡུད་པ་ལས། བདག་ཇ་ིའདྲ་བར་ད་ེའདྲར་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཐྩོག་མར་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས་དེའི་འྩོག་ཏུ་རིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་

དབབ་པར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པ་ལ་ཕུང་

སྩོགས་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་དགྩོས་པའ་ིཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

ཡང་བདག་མེད་རྟྩོགས་ཚེ་རྟག་པའི་བདག་སྩོང་ཞིང་། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་

བསྡུས་སུ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༠༢ འདི་ནི་རང་གཞན་གི་སེ་པ་དངྩོས་པྩོའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་འདྩོད་པ་མང་པྩོས། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་ཇི་ལྟར་

བཟུང་བའི་ཡུལ་སུན་འབིན་མི་ཤེས་པས། དེ་དྩོར་ནས་དེ་ལས་གཞན་པའི་དེ་ཉིད་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་སྙིང་པྩོ་མེད་པའི་གནས་ལ་ངལ་བ་

བེད་པར་བསྟན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། གསུང་འདིའི་དྩོན་

ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་པས། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་

མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་དེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

པའི་དྩོན་དུ་བཟུང་ནས་གསུང་ཚུལ་དེ་འགྩོག་པར་འདྩོད་པའི་ཁ་ཅིག་དེ་ན་རེ། དེ་ལ་

མཁས་པའི་མཁས་པ་དག་གིས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པས། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའི་སྐྱེ་བ་མི་ཁེགས་པར་ཐལ། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ནི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ལན་མེད་དྩོ། །དེས་ན་འདི་ནི་ཕ་རྩོལ་པྩོས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་

བདག་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་སྟྩོན་པ་

ཡིན་ལ། ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་བཀག་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་ཁེགས་པའི་གནད་
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ནི། རང་གཞན་གི་སེ་པ་རྣམས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་སྨྲ་བ་ཀུན་གིས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

བདག་རིགས་པས་འཚོལ་བ་ན། ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་འདྩོད་པས། 

སྒྲུབ་བེད་མ་མཐྩོང་ན་བསྒྲུབ་བ་འཛིན་པའི་བྩོ་བཟླྩོག་པའྩོ་ཞེས་ཟེར། 

དེ་སྐད་སྨྲ་བ་པྩོའི་གསུང་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་མཁས་པའི་མཁས་པའི་གསུང་ཡིན་

མིན་དྩོགས་པ་ཆེ་བར་ཐལ། ཊིཀ་ཆེན་གི་གཞུང་དེས་རང་སེ་འྩོག་མ་དག་གིས་དངྩོས་

པྩོའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པར་འདྩོད་ཀང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་ཏུ་འཛིན་

པས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་ཡུལ་ངྩོས་མ་ཟིན་ནས། དེ་དྩོར་ཏེ་དེ་ལས་གཞན་གང་ཟག་

རྟག་གཅིག་རང་དབང་བ་དང་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་མེད་པ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས། དེ་ཙམ་གིས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པར་རྩོམ་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་

ཅད་སྙིང་པྩོ་མེད་པའི་གནས་ལ་ངལ་བ་བེད་པ་ཡིན་པར་ཤེས་དགྩོས་ཞེས་དངྩོས་སུ་

གསུངས་འདུག་ཀང་། ཁྩོད་ཀི་གསུང་དེས་ནི་ཕྱྩོགས་ཙམ་ཡང་མ་ཐྩོན་ནས་འབེན་མ་

མཐྩོང་བར་མདའ་འཕངས་པར་བེལ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་གཞན་ལུགས་

འགྩོག་འདྩོད་ཀང་འགྩོག་རྒྱུའི་ལུགས་དེ་ངྩོས་མ་ཟིན་པའི་སྐྱྩོན་མ་ཡིན་ནམ། 

ཡང་འགེལ་པ་དེར། དེས་ན་འདི་ནི་ཕ་རྩོལ་པྩོས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་དང་། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་སྟྩོན་པ་ཡིན་ལ། 

ཞེས་ཞིབ་ཕྲའི་སྤུ་རིས་མ་ཕྱེད་པར་སྩོམ་བཤད་ཀིས་རང་ལུགས་བཞག་པའི་གསུང་

དེ་ལའང་འདི་ལྟར། སེམས་ཙམ་པ་ལྟ་བུ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་

དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་གཞན་དུ་འདྩོད་པར་ཐལ། ཁེད་ཀི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

ཕྱིར། འདྩོད་ན། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་ལྷན་
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སྐྱེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདག་མི་འཛིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། བདག་འཛིན་མིན་

པར་ཐལ་ཏེ། དཔེར་ན། གཞན་སེས་སྒྩོ་བཏགས་པའི་རྟག་བདག་འཛིན་པའི་བྩོ་བདག་

འཛིན་མིན་པ་བཞིན། འདྩོད་དྩོ་སྙམ་ན། ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་འཛིན་ཁེགས་པས་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན་ཅིའི་ཕྱིར་ཁེགས་ཏེ། རྟག་བདག་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་

ཁེགས་པ་ཙམ་གིས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན་མི་ཁེགས་པ་བཞིན། འདི་ནི་དངྩོས་

པྩོའི་གནས་ཚོད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། དངྩོས་སྨྲ་བས་དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པར་སྩོང་བ་

དང་། དེས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པའི་སྐྱྩོན་ནྩོ། །

ཡང་དེར་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་བཀག་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་ཁེགས་པའི་

གནད་ནི། རང་གཞན་གི་སེ་པ་རྣམས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་སྨྲ་བ་ཀུན་གིས་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདག་རིགས་པས་འཚོལ་བ་ན་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་

འདྩོད་པས། སྒྲུབ་བེད་མ་མཐྩོང་ན་བསྒྲུབ་བ་འཛིན་པའི་བྩོ་བཟླྩོག་པའྩོ་ཞེས་གསུངས་

པ་ནི། ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་ལ་ཕྲ་རགས་རིམ་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པས་ཁེད་ཀི་གསུང་

འདིའི་རིགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྦྩོམ་ལ། འྩོ་ན་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་རྩོགས་

པར་ཁེགས་ན། དེ་དག་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ཁེགས་དགྩོས་པར་ཐལ། མཐའ་བཞི་ཅི་

རིགས་ལས་སྐྱེ་བ་དེ་སྒྲུབ་བེད་དང་དེ་དག་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་དེ་དེའི་བསྒྲུབ་བར་

དངྩོས་སྨྲ་བས་འདྩོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས་པ་དང་འགིགས་པ་གཉིས་

ཀའྩོ། །འདྩོད་ན། མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དྩོན་དམ་པའི་སྐྱེ་

བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། འཇུག་པ་རང་

འགེལ་ལས། ༡༨༡ རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་བཞིས་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་
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རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་དྩོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གང་གི་ཕྱིར་ན་བདག་དང་གཞན་དང་

གཉི་ག་ལས་སྐྱེ་དང་། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟྩོས་ཡྩོད་པ་མིན་པས་དངྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་

བལ། །ཞེས་བ་བ་སྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ། དེ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་འདྲའི་

རིགས་གངས་ཀིས་ག་ལ་ལངས། དེའི་ཐད་དུ་ཁེད་ཀིས་ཀང། རྩོ་རེ་གཟེགས་མའི་

གཏན་ཚིགས་འདི་ལྟར་འགྩོད་པ་ནི་ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་མཐུན་ཀང་གཞན་ལ་གགས་

པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སུ་འདྩོད་པ་ནི་ཁད་པར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་ན་རྩོ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས་དེ་མདེའུ་མེད་པའི་མདའ་མྩོ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ནི་ཉིད་ཀིས་ག་ལ་བཞེད། 

ཡང་ལྟ་རི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་རྩོ་རེ་ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ་འཇུག་

པ་ར་འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་འཆད་སྐབས་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ར་བའི་འཇིག་ལྟ་ཀུན་

བརྟགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་སངས་པའི་རེ་མྩོ་ཆེས་མཐྩོ་བའི་འཇིག་ལྟ་

ཉི་ཤུ་མདྩོ་ལས་གསུངས་པ་ནི་འདི་དག་གྩོ །ཞེས་ར་བའི་འགྱུར་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་

མཁས་པ་ཁ་ཅིག །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། འདིར་རེ་མྩོ་ཉི་ཤུ་གང་ལ་གནས་པའི་ར་བའི་

འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ན། འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་ལ་ཉི་ཤུའི་གངས་མ་ངེས་པར་

ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རེ་མྩོ་ཉི་ཤུ་པྩོ་ལྷན་ཅིག་པའི་ཡུལ་ལ་འཆད་ན་གང་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་ཉི་ཤུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་སངས་པའི་ར་བའི་འཇིག་ལྟ་ཡང་། ཞེས་རང་ཉིད་ཀིས་

བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ལྷན་ཅིག་པ་པྩོ་ལ་འཆད་ན་མདྩོ་ལས་རིའི་རེ་མྩོ་

ཉི་ཤུ་མཐྩོ་བ་ཡེ་ཤེས་རྩོ་རེས་བཅྩོམ་ནས་ཞེས་པའི་དྩོན། ལྟ་རི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་

རྩོ་རེ་ཡིས། །བཅྩོམ་བདག་གང་དང་། ཞེས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ་ཟེར། 
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དེ་ལ་དང་པྩོར་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་ལ་ཉི་ཤུའི་གངས་མ་ངེས་པར་ཐལ་ཟེར་

བ་རིགས་པ་སྦྩོམ་ཆེས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས། འདི་དྲི་བར་བ་སྟེ། འཇིག་ལྟ་ཀུན་

བརྟགས་ཞེས་པ་ལ་འཇིག་ལྟ་མིན་ཀང་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་འཇིག་ལྟར་ཀུན་ཏུ་

བརྟགས་པ་ལ་བཞག་པ་ཞིག་དང་། གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ང་དང་ང་

ཡི་བར་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་ལ་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་སུ་བཞག་པ་

གཉིས་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་དེ་ལ་ཉི་ཤུའི་གངས་མ་ངེས་པར་ཐལ་ཟེར་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་འདྩོད་

དེ། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་འཇིག་ལྟར་སྒྩོ་བཏགས་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་བདག་ཏུ་

འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་སྩོགས་དེ་ཉི་ཤུ་པྩོ་གང་ཡང་མིན་པས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་དེ་

བས་ཀང་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ནི་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་

ང་དང་ང་ཡི་བར་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་འཇིག་ལྟ་ཕྲ་མྩོ་གཉིས་ལ་བ་དགྩོས་པས། འདིར་

བསྟན་ཉི་ཤུ་པྩོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཁེད་ཀིས་འདིར་ཊིཀ་ཆེན་ལ་བརྟག་པ་གཉིས་བས་ནས་ཕྱི་མ་ལྟར་ན་འཇུག་པ་

དང་འགལ་ལྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། རེ་མྩོའི་འཇིག་ལྟ་ཉི་ཤུ་ལྷན་ཅིག་པ་པྩོར་ཊིཀ་ཆེན་

དུ་གསལ་བར་བཤད་པས། ཁེད་ཀིས་བརྟག་པ་དེ་ལྟར་བ་དགྩོས་དྩོན་མེད་ལ། 

འཇུག་པ་ལས། ལྟ་རི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་རྩོ་རེ་ཡིས། །བཅྩོམ་བདག་གང་དང་ལྷན་

ཅིག་འཇིག་འགྱུར་བ། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་རི་ལྷུན་སྟུག་ལ་གནས་པའི། །རེ་མྩོ་མཐྩོ་བར་

གྱུར་པ་འདི་དག་གྩོ །ཞེས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྩོ་རེས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་

བདག་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་བཅྩོམ་པ་ན། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ར་བའི་འཇིག་ལྟ་གང་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇིག་པར་འགྱུར་བར་མདྩོ་ལས་གསུངས་པ་ཉི་ཤུ་པྩོ་ནི་འདི་དག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གྩོ། །ཞེས་པའི་འཆད་ཚུལ་དེ་ནི་མདྩོའི་དགྩོངས་པར་འཇུག་པ་ལས་གསལ་བར་

གསུངས་པས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་རང་ཉིད་དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་འགལ་ན་

ལས་གཞན་སུ་ཞིག་འཇུག་པ་དང་འགལ། 

ཁེད་ཀིས་ཊིཀ་ཆེན་གི་གསུང་ཚུལ་ལས་ཀྩོག་བཞེད་ཀང་འཇུག་པ་ར་བའི་

ཚིག་འདིའི་དྩོན་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཆེར་མ་རེད་ནས་ལྷན་ཅིག་པའི་ཡུལ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་

པྩོ་གཉིས་ཐ་དད་མེད་པའི་འཆད་ཚུལ་ཤེས་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་བས། དེ་ནི་ར་ཤེ་རབ་བེད་བཅུ་པ་ལས། བུད་ཤིང་གང་དེ་མེ་ཡིན་ན། །བེད་པ་

པྩོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་སྐབས་ཐམས་

ཅད་དུ་བ་བེད་གཅིག་ཡིན་པ་ནི་ནམ་ཡང་མི་སིད་པར་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་དང་

འགལ་བར་མ་ཟད། ལྷན་ཅིག་པ་ཞེས་པ་ནི་ཐབས་ཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་དང་འདྲ་བས། དེ་

འདྲའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་ཡུལ་ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སླྩོང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པྩོ་

དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཡུལ་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་

གནས་པ་པྩོ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་དགྩོས་ཀི། རང་ཉིད་རང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

ཐ་སྙད་ནི་སར་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གྩོ །

འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་ལ་འཇིག་ལྟ་དངྩོས་མིན་ཀང་འཇིག་ལྟའི་མིང་གིས་

བཏགས་ནས་བསྟན་པ་ཞིག་དང་། གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ང་དང་ང་ཡི་

བར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་སུ་བཞག་པ་གཉིས་ཁྩོད་ཀིས་ཀང་འདྩོད་

དགྩོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མིན་པར་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་གང་ཡིན་ལ་འཇིག་ལྟ་མཚན་ཉིད་

པ་ཡིན་དགྩོས་ན། གཟུགས་ཕུང་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་འདིར་བསྟན་འཇིག་ལྟ་ཀུན་
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བརྟགས་དང་པྩོ་དེ་ཆྩོས་ཅན། འཇིག་ལྟ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། 

གཞི་མེད་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འཇིག་ལྟ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ཁེད་

ཀི་འགེལ་པར་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་ཕུང་པྩོ་དམིགས་ཡུལ་དུ་སྩོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

གཞི་མེད་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བར་གི་ཚིག་མི་མངྩོན་

པར་བས་པར་བཞེད་པས་ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཞིག །འཇིག་ལྟ་ཡིན་ན་ཐལ་འགྱུར་

བས་བཞེད་པའི་འཇིག་ལྟ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །འདྩོད་ན། དེས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་

པྩོ་ལ་མ་དམིགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕྱིར། 

༼ཐྩོག་མར་གཞན་དབང་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་གལ་ཆེ་བར་

བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་ཆྩོས་བདག་འགྩོག་བེད་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་རིགས་པ་བཤད་

པ་ལ་གསུམ། ཐྩོག་མར་གཞན་དབང་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་གལ་

ཆེ་བར་བསྟན་པ་དང་། རིགས་ཤེས་ལ་གཞལ་བ་དང་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྣམ་པར་

འཇྩོག་པའི་ཚུལ། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་རྟགས་དངྩོས་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

གཉིས། དངྩོས་དང་། དབུ་མ་ར་བའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བྩོར་གཞན་དབང་གི་ཆྩོས་རྣམས་

དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་གཏན་པ་ཕབ་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༩༥དེ་ལ་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་བ་དང་དབུ་

མ་པ་སུའི་ལུགས་ལའང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡྩོངས་གྲུབ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་

སྟྩོང་གཞི་གང་ལ་བ་དགྩོས་པ་ནི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་གཞི་གང་ལ་ཆྩོས་ཀི་

བདག་ཏུ་བཟུང་བ་དེ་ལ་རག་ལས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ། དབུ་སེམས་གང་གི་སྐབས་སུའང་ཐ་མལ་པ་རྣམས་

འཁྩོར་བར་འཁྩོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་གཞི་གང་ལ་

དམིགས་ནས་ཆྩོས་ཀི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཞི་དེ་ཉིད་ཀི་སྟེང་དུ་ཆྩོས་བདག་འགྩོག་

དགྩོས་ཏེ། ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི་སྡུག་བསལ་གི་

ར་བ་དྲུངས་ནས་འབིན་པའི་ཆེད་ཁྩོ་ན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་དེ་ཉིད་ལས། ༩༦ དེ་ལྟར་བས་ན་སེམས་ཅན་རང་ག་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་

མཐྩོང་བ་དང་ཐྩོས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དྩོན་མིག་དང་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཕྱི་ནང་

གི་དངྩོས་པྩོ་གཞན་དབང་འདི་ཙམ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པས། དེ་ཉིད་སྟྩོང་གཞིར་

བཟུང་ནས་སྟྩོང་པ་གཏན་ལ་དབབ་དགྩོས་ཀི། ཞེས་དང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། 

༧༣ དེའི་ཕྱིར་འདིར་ཆྩོས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཁྩོ་ན་རིགས་པས་བསྟན་པ་

ཉིད་ཀིས་ཆྩོས་མཉམ་པ་ཉིད་གཞན་བསྟན་པ་སླ་བར་དགྩོངས་ཏེ། སླྩོབ་དཔྩོན་གིས་

དབུ་མའི་བསྟན་བཅྩོས་ཀི་དང་པྩོར། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་

སྩོགས་ཉེ་བར་བཀྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལྷན་

སྐྱེས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་གཞིའི་གཙོ་བྩོ་ནི། རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་

ཟག་དང་། གང་ཟག་དེའི་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་གཞན་དབང་གི་དངྩོས་

པྩོ་རྣམས་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། རང་སེ་དངྩོས་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཀང་དྩོན་དམ་དུ་ཡྩོད་

པར་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་གཞིའི་གཙོ་བྩོའང་འདི་དག་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། རང་གཞན་ལ་ཕན་

གནྩོད་དངྩོས་སུ་འབེལ་ཞིང་། འབས་བུ་སྐྱེད་པའི་བ་བ་བེད་པ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་ཅིང་། དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བ་དག་གིས་དྩོན་དམ་དུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལྩོག་རྟྩོག་གི་གཞིའི་གཙོ་བྩོའང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་མཐྩོང་བས་བས་པར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་འབིན་པ་དང་། གྲུབ་

མཐའི་ལྩོག་རྟྩོག་འགྩོག་པ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་། གཞན་དབང་གི་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་སྟེ། དེ་དག་དྩོན་དམ་དུ་

ཡྩོད་པར་ཞེན་པ་ཁེགས་ན། ཆྩོས་གཞན་རྣམས་དྩོན་དམ་དུ་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་འཛིན་པ་དང་། དེ་ལྟར་དུ་ཞེན་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྒྩོ་འདྩོགས་གང་ཡིན་ཀང་

བདེ་བག་ཏུ་འགྩོག་ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼དབུ་མ་ར་བའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བྩོར་གཞན་དབང་གི་ཆྩོས་རྣམས་དྩོན་དམ་དུ་

མེད་པར་གཏན་པ་ཕབ་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་དབུ་མ་ར་བའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བྩོར་གཞན་དབང་གི་ཆྩོས་རྣམས་དྩོན་

དམ་དུ་མེད་པར་གཏན་པ་ཕབ་ཚུལ་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པའི་དྩོན་དེ་དག་ལ་དགྩོངས་

ནས་འཕགས་པས་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། འདུས་བས་ཀི་རྟེན་འབེལ་འདི་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པར་གཙོ་བྩོར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གིས་རྟེན་

ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་། །འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་

པ། །འྩོང་བ་མེད་པ་འགྩོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དྩོན་མིན་དྩོན་གཅིག་མིན། །སྤྩོས་པ་ཉེར་ཞི་

ཞི་བསྟན་པ། །རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལྩོ། །ཞེས་ར་ཤེའི་མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་གཞུང་འདིས་བདག་ཅག་གི་སྟྩོན་པ་ཐུབ་པའི་

དབང་པྩོ་གང་ཉིད་ལ་ཕྱི་ནང་གི་འདུས་བས་ཀི་རྟེན་འབེལ་རྣམས་འགག་སྩོགས་སྤྩོས་
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པའི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བལ་བར་རང་དབང་དུ་སྟྩོན་པའི་སྩོས་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་དུ་གྱུར་

ཚུལ་གིས་བསྟྩོད་ཕྱག་མཛད་པའི་སྩོ་ནས་ར་ཤེའི་གཞུང་དྩོན་མདྩོར་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་

དང་། ཚིག་གསལ་ལས། ༩ རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་ཇི་ལྟར་འགག་པ་ལ་

སྩོགས་པ་མེད་པ་དེ་ལྟར་ནི་བསྟན་བཅྩོས་མཐའ་དག་གིས་སྟྩོན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་པ་ནས་རྟེན་འབྱུང་

འགག་སྩོགས་བརྒྱད་དང་བལ་ཚུལ་རྒྱས་པར་སྟྩོན་པར་གསུངས་སྩོ། །

འདིའི་འགག་སྩོགས་ཀི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བལ་ཚུལ་ཡང་། ཚིག་གསལ་ལས། 

༩ད་ནི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་རྩོབ་པ་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་

ཉིད་ཀི་ཕྱིར། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟྩོས་ནས་འདི་ལ་འགག་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་

ནས། འདི་ལ་དྩོན་གཅིག་པུ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བའི་བར་འགག་པ་མེད་པ་ལ་

སྩོགས་པ་ཁད་པར་བརྒྱད་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བེད་དེ། ཞེས་ར་ཤེར་འདུས་བས་ཀི་

རྟེན་འབེལ་རྣམས་འགག་སྩོགས་བརྒྱད་དང་བལ་བར་གསུངས་པའི་དྩོན། དེ་རྣམས་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་འགག་ལ་སྩོགས་པའི་སྤྩོས་པའི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བལ་བའི་དྩོན་དུ་

བཀྲལ་ལ། འཆད་ཚུལ་ཡང་ཁད་གཞི་དེ་དག་ལ་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་སྩོགས་ནི་ཐ་སྙད་

དུ་ཡྩོད་པས། ཁད་པར་གང་ཡང་མ་སྦྱར་ནས་ཁད་ཆྩོས་དེ་རྣམས་འགྩོག་པར་མི་

ནུས་པའི་ཕྱིར། དེ་རྣམས་སྐྱེ་འགག་སྩོགས་ཁད་ཆྩོས་བརྒྱད་དང་བལ་བར་གསུངས་

པའི་བལ་ཚུལ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟྩོས་ནས་དེ་དག་འགག་པ་དང་སྐྱེ་བ་སྩོགས་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དགག་བའི་ཁད་པར་སྦྱར་ནས་འཆད་དགྩོས་པ་དང་། 

འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་ངྩོར་རྟེན་འབྱུང་དེ་དག་སྐྱེ་འགག་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་
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བྩོར་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་གནད་ཀིས་

ཡིན་ཚུལ་བཅས་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

གང་ལ་བལྟྩོས་ནས་ཁད་གཞི་རྟེན་འབེལ་རྣམས་སྐྱེ་འགག་སྩོགས་དང་བལ་བར་

འཆད་པའི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་འཇྩོག་པའང་ཚིག་གསལ་ལས། 

༣༢ དེ་ལ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དག་བསྟན་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དག་ནི། མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་བལ་བ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་ཟག་པ་མེད་པའི་

ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་ལྟྩོས་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་

ཀིས་བྩོ་གྩོས་ཀི་མིག་ཉམས་པར་བས་པ་དག་གི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་ནི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མིན་གི། མ་རིག་

པའི་བསླད་པ་དང་བལ་བའི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ལྟྩོས་ནས་སྐྱེ་

འགག་སྩོགས་དང་བལ་ཚུལ་ཡང་དེའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་ལྟྩོས་ནས་སྐྱེ་འགག་

སྩོགས་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། མ་རིག་པས་བསླད་པའི་བྩོ་ཀུན་རྩོབ་པའི་མཐྩོང་བ་ལ་

ལྟྩོས་ཏེ་དེ་དག་ལ་སྐྱེ་འགག་སྩོགས་མེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ནི། མ་རིག་པ་དང་དེའི་བག་ཆགས་ཀིས་

མ་བསླད་པའི་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གནས་ལུགས་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཉིད་ལ་འཇྩོག་པར་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པས། སྤིར་མ་རིག་པ་དང་དེའི་

བག་ཆགས་གང་རུང་གིས་བསླད་མ་བསླད་ཀིས། ཆྩོས་དེ་ཟག་བཅས་ཡིན་མིན་གི་

ཁད་པར་འབེད་དགྩོས་པར་གྲུབ་ལ། བསླད་ཚུལ་ཡང་གཟུགས་སྩོགས་མ་དག་པའི་

སྣྩོད་བཅུད་རྣམས་ནི་ཟག་པ་དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བས། རང་ཉིད་མ་དག་པའི་ངྩོ་བྩོར་
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བསྐྱེད་པས་བསླད་པ་དང་། 

ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་སྩོགས་ནི་ཟག་པ་དེའི་དབང་གིས་རང་ཉིད་

འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པས། ཡུལ་སྣང་ཚུལ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་བསླད་པ་

བཅུག་པས་ན་དེས་བསླད་པ་སྟེ། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པའི་ཚུལ་གཉིས་

སུ་ངེས་པས་ན། ཐེག་གསུམ་གི་སླྩོབ་པ་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བདེན་མེད་དྩོན་སྤིའི་

ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་པའི་ལམ་གི་བདེན་པ་སྩོགས་ཀང་འཇྩོག་ཚུལ་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་

བས་པའི་ཟག་བཅས་སུ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

བཞིའི་ནང་ཚན་དུ་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བར་གསུངས་པའི་ཟག་བཅས་

ནི། འཇྩོག་ཚུལ་ས་མའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཟག་བཅས་ལ་བ་དགྩོས་པར་སེམས་སྩོ། །

སླྩོབ་མི་སླྩོབ་ཀི་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། སླྩོབ་པ་རེས་

ཐྩོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ལས་གཞན་

པའི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པའི་

འཁྲུལ་སྣང་ཅན་དུ་གསུངས་པས། ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉིས་པྩོ་ཁྩོ་

ནར་ཟད་དྩོ། །

མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི། གཤིས་

ལུགས་སམ་ཡིན་ལུགས་སུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཡིན་པས། རྟེན་འབྱུང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ཐ་སྙད་

དུ་རང་གི་ཁད་ཆྩོས་འགག་པ་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྲུབ་ཀང་། འཕགས་པའི་མཉམ་

གཞག་ཟག་མེད་ཀིས་ཆྩོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུའམ་ཡིན་ལུགས་

སུ་འགག་པ་དང་སྐྱེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་མེད་པས། དེ་དག་རང་རང་གི་ཁད་ཆྩོས་འགག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གཤིས་ལུགས་སུའམ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་

པ་དེ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་འཕགས་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངྩོར་སྤྩོས་པ་

ཐམས་ཅད་ལྡྩོག་པའི་ཕྱིར་ན། དེ་ཉིད་ལ་སྤྩོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་རྟེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་

ཉིད་ཅེས་བའྩོ། །

དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སྤྩོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་ཚུལ་ནི་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་

བ་ཡི། དྩོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན། དགག་བའི་སྤྩོས་པ་དང་། སྣང་བའི་

སྤྩོས་པ་སྩོགས་སྤྩོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་དགྩོས་སྩོ་སྙམ་ན་ནི་མི་འཐད་དེ། ལྷག་

མཐྩོང་ཆུང་བ་ལས། ༣༦༦ དེས་ན་བྩོ་འགའ་ཞིག་གི་ངྩོར་གཉིས་སྣང་གི་སྤྩོས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བ་མ་གཏྩོགས་པ། བདེན་སྟྩོང་དེ་སྣང་བའི་སྤྩོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

བ་མི་སིད་པས། དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ན་གཉིས་སྣང་གི་སྤྩོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་

བལ་དགྩོས་པ་ནི་གཞུང་གི་དྩོན་མིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༦༩ 

སྤྩོས་པ་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ངྩོར་

གཉིས་སྣང་གི་སྤྩོས་པ་མཐའ་དག་ནུབ་པ་ལ་བའི། སྣང་བའི་སྤྩོས་པ་མེད་པ་ལ་མི་བ་

སྟེ། གཞན་དུ་ན་ཆྩོས་ཉིད་དང་ཆྩོས་ཅན་སྣང་བའི་སྤྩོས་པ་གཉིས་ཡ་མི་འབལ་བས། 

དྩོན་དམ་བདེན་པ་མི་སིད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་ཉིད་དེ་རང་མངྩོན་

སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངྩོར་སྤྩོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་

མ་གཏྩོགས། སྤྩོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཆྩོས་ཉིད་མི་སིད་དེ། ཆྩོས་ཉིད་གང་

ཡིན་རང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་རང་གི་སྟྩོང་གཞི་ཆྩོས་ཅན་དེ་

མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་དགྩོས་པས། རང་རང་གི་ཆྩོས་ཅན་དེ་གཉིས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཆྩོས་ཀི་སྤྩོས་པར་འཇྩོག་དགྩོས་ཤིང་། ཆྩོས་ཉིད་དེ་དང་དེའི་ཆྩོས་ཅན་གཉིས་སྣང་

གི་སྤྩོས་པ་གཉིས་ཡ་བལ་དུ་འགྱུར་བ་གཏན་མི་སིད་དེ། ཆྩོས་ཅན་མེད་པའི་ཆྩོས་

ཉིད་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་སྐབས་འདིར་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་ལྟྩོས་ནས་

འགག་སྩོགས་མེད་པར་སྟྩོན་པའི་དྩོན་ཅི། དེ་ལྟར་བསྟན་པས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་སྙམ་ན། ཁད་ཆྩོས་འགག་པ་དང་སྐྱེ་བ་སྩོགས་ཡྩོད་པའི་ཁད་གཞི་རྟེན་འབྱུང་

མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། མྱུ་གུ་དེ་འགག་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་ཡྩོད་པ་མྱུ་གུ་རང་གི་

གཤིས་ལུགས་སམ་ཡིན་ལུགས་མ་ཡིན་ན། མྱུ་གུ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་

སྩོགས་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་མི་འཐད་དེ། ཟག་མེད་

ཀི་ཤེས་པའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ཞེས་པ་ནི་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀི་གཟིགས་ངྩོར་

གྲུབ་པ་དང་། མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཉིད་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་དུ་སྩོང་བའི་ཡུལ་རྟེན་

འབྱུང་གི་ཡིན་ལུགས་ལ་བེད་པ་ཡིན་པས་སྩོ། །

ཁད་གཞི་མྱུ་གུ་དེ་ཁད་ཆྩོས་འགག་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གཤིས་ལུགས་སམ་ཡིན་

ལུགས་ལ་གྲུབ་ན། མྱུ་གུའི་ཁད་ཆྩོས་འགག་པ་དང་སྐྱེ་བ་སྩོགས་མྱུ་གུའི་གཤིས་

ལུགས་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། མྱུ་གུ་དེ་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྲུབ་པ་དེ་ཐ་

སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ཡིན་ནམ། མྱུ་གུ་རང་གི་གཤིས་ལུགས་ཀི་ངྩོས་ནས་སྐྱེ་

བ་དང་འགག་པ་ཡིན་དཔད་པ་ན། དཔྩོད་བེད་ཀིས་རེད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་དཔད་

བཟྩོད་པའི་སྐྱེ་འགག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་མིན་ན་ཐ་སྙད་པའི་བྩོས་

བཅྩོས་ནས་བཞག་པའི་བཅྩོས་མའི་སྐྱེ་འགག་ཏུ་འགྱུར་གི་གཤིས་ལུགས་སུ་གྲུབ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པའི་དྩོན་མེད་པས་སྩོ། །

དེས་ན་འགག་སྩོགས་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ། 

ཅེས་པ་ནི་དེ་དག་རང་རང་གི་ཁད་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་སམ་

གནས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས། ཁད་གཞི་རྟེན་འབྱུང་མྱུ་གུ་

སྩོགས་ལ་ཁད་ཆྩོས་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་སྩོགས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་དྩོན་

ཏྩོ། །དེའི་ཕྱིར་བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །སྩོགས་དབུ་མ་ར་བའི་གཞུང་

དག་གིས་རྟེན་འབྱུང་འདུས་བས་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་སྐྱེ་འགག་སྩོགས་དྩོན་དམ་དུ་མ་

གྲུབ་པར་གཙོ་བྩོར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

རྟེན་འབྱུང་མྱུ་གུ་སྩོགས་འགག་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གཤིས་ལ་མ་གྲུབ་པ་དེ་རྟེན་

འབྱུང་གི་གཤིས་ལུགས་སམ་གནས་ལུགས་ཡིན་པས། མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀི་

ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དང་། མྱུ་གུའི་གཤིས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་མྩོད། མྱུ་གུའི་

གཤིས་ལུགས་དེ་ཉིད་དེའི་གཤིས་ཡིན་ནམ་ཐ་སྙད་པའི་བྩོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་

ཙམ་ཡིན་དཔད་ན། ཐ་སྙད་པའི་བྩོས་བཞག་ཙམ་དུ་ཟད་པས་གཤིས་ལུགས་སུ་གྲུབ་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་རྟེན་འབྱུང་མྱུ་གུ་སྩོགས་འགག་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གཤིས་ལ་

མ་གྲུབ་པ་དེ་རྟེན་འབྱུང་མྱུ་གུའི་གཤིས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཀང་། སྤིར་གཤིས་ལུགས་

སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཁད་འབེད་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཚིག་གསལ་ལས། ༡༡ ད་ནི་སླྩོབ་དཔྩོན་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་འགག་པ་

མེད་པ་ལ་སྩོགས་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་གྱུར་པ་བསྟན་པར་བཞེད་ནས། སྐྱེ་

བ་བཀག་པས་འགག་པ་ལ་སྩོགས་པ་དགག་པ་སླ་བར་དགྩོངས་ཤིང་ཐྩོག་མར་སྐྱེ་བ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དགག་པ་རྩོམ་པ་མཛད་དྩོ། །ཞེས་ཁད་གཞི་རྟེན་འབེལ་དེ་ཁད་ཆྩོས་སྐྱེ་བའི་ངྩོ་བྩོར་

གཤིས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་ན། འགག་པ་སྩོགས་ཁད་ཆྩོས་གཞན་གི་ངྩོ་

བྩོར་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པར་སླ་ཞིང་། ཉན་པ་པྩོས་ཀང་གྩོ་བདེ་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་ར་

ཤེ་ལས། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་

མིན། །དངྩོས་པྩོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་པས་

ཐྩོག་མར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་ནས། 

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། །རྐེན་ལ་སྩོགས་ལ་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་

ནས་མཐའ་བཞི་ལས་མི་སྐྱེ་བར་རིམ་གིས་སྒྲུབ་པར་གསུངས་ཏེ། འཇུག་པ་རང་

འགེལ་ལས། ༧༣དམ་བཅའ་བ་བཞི་པྩོ་དེ་རེས་སུ་བརྩོད་ནས་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་

ཕྱིར་བཤད་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ཡང་དབུ་མ་སྣང་བ་སྩོགས་སུ་བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དྩོན་

དམ་པར་མཐའ་བཞི་ལས་མི་སྐྱེ་བའི་རྟགས་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་

བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དངྩོས་སུ་བསྟན་པར་གསུངས་ཀང་། འཇུག་

པ་རང་འགེལ་ལས། ༧༣ འདིར་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་རང་

ལས་སྐྱེ་བ་དང་སྦྲེལ་གི། ཡྩོད་པ་དང་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དགག་པ་དྩོན་གིས་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་བཞེད་ཚུལ་དེ་མི་འཐད་པར་གསུངས་ལ། 

དེའི་ཚུལ་ཡང་། རྐང་པ་བཞི་པའི་མཐའི་མ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་

སྩོགས་དང་སྦྲེལ་ནས། བདག་ལས་སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན། གཞན་ལས་སྐྱེ་

བ་ནམ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན། ཞེས་སྩོགས་སུ་དམ་བཅའ་སྟྩོན་པའི་དྩོན་དུ་སྦྱྩོར་དགྩོས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཀི། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་རྐང་པ་

དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་རྟགས་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀིས་དམ་བཅའ་སྟྩོན་པར་སྦྱར་བ་གཞུང་

འདིའི་དྩོན་མིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བ་དག་གིས་དངྩོས་པྩོ་དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པའི་སྒྲུབ་

བེད་དུ་འདྩོད་པའི་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་དངྩོས་སུ་བཀག་པ་ན། དེ་དག་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་

བར་འདྩོད་པའི་དངྩོས་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་ལྩོག་རྟྩོག་དྩོན་གིས་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། འདིར་ནི་དངྩོས་སུ་ཕྱྩོགས་ས་དངྩོས་སྨྲ་བའི་འདྩོད་པ་གཙོ་བྩོར་འགྩོག་

པའི་སྩོ་ནས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བདག་

ལས་མ་ཡིན། ཞེས་སྩོགས་མདྩོར་བསྟན་དང་། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གང་ཞིག །རྒྱས་བཤད་ཀི་གཞུང་དག་

གིས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་སྩོགས་དངྩོས་སུ་བཀག་པ་ལས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་

གིས་སྐྱེ་བ་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་དངྩོས་སུ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། མདྩོར་

བསྟན་གིས་གང་མདྩོར་བསྟན་པ་དེ་རྒྱས་བཤད་ཀིས་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་དགྩོས་

པའི་ཕྱིར། 

གལ་ཏེ་རྐང་པ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་རྟགས་བསྟན་པ་ཡིན་ན། བདག་ལས་མ་ཡིན་

གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་དང་རྒྱུ་མེད་ལས་མིན་པས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུར་རྐང་པ་

གཉིས་པའི་མཐར་བེད་ཚིག་སྦྱར་རིགས་ཀང་དེ་ལྟར་མེད་པས་ན། འདྩོད་ཚུལ་དེ་ཡི་

གེའི་དྩོན་ལའང་མ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་མི་འཐད་ཅེས་པའྩོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདིའི་དྩོན་སྦྱྩོར་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཕྱི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་གང་

དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཆྩོས་ཅན། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གྲུབ་མཐའ་གང་ན་ཡང་མཐའ་
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བཞི་གང་ལས་ཀང་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་ཚུལ་དེ་དག་རང་རང་ལ་འྩོག་ནས་

འཆད་པའི་མཐའ་བཞི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་རིགས་པ་སྩོ་སྩོས་གནྩོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སྦྱྩོར་

དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་ན་མཐའ་བཞི་པྩོ་ཅི་རིགས་པ་ལས་ངེས་པར་སྐྱེ་དགྩོས་ཤིང་། 

དངྩོས་སྨྲ་བས་ཀང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་དེ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བའི་སྒྲུབ་

བེད་དུའང་འདྩོད་པས། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ལ་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཅེས་གསུངས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ལ་རྒྱུ་ཡྩོད་མེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་ཅིང་། རྒྱུ་ཡྩོད་པ་

ལའང་བདག་གཞན་རེ་རེ་བ་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པས། དམ་

བཅའ་བཞིས་ཆྩོག་པར་གསུངས་ལ། འཇིག་རྟེན་གི་སྣྩོད་བཅུད་ཀུན་དབང་ཕྱུག་གིས་

བས་པར་འཛིན་པ་སྩོགས་ཀང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༨༡གང་དག་དབང་ཕྱུག་

ལ་སྩོགས་པ་དག་ལས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སྐྱེ་བར་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་

ན་ཡང་དབང་ཕྱུག་ལ་སྩོགས་པ་དེ་དག་བདག་ཏུ་གྱུར་པའམ། གཞན་དུ་གྱུར་པའམ། 

གཉི་གར་གྱུར་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བས། དབང་ཕྱུག་ལ་སྩོགས་པ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དག་ཀང་

བཤད་ཟིན་པའི་སྐྱྩོན་ལས་མི་འདའ་སྟེ། ཞེས་མཐའ་གསུམ་པྩོ་ཅི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་

སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་ནང་དུ་འདུས་པར་གསུངས་ལ། 

ཤེས་རབ་སྒྩོན་མ་ལས། ༤༤༡ ཡང་ན་རྒྱུ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྒྱུ་ངན་པ་སྟེ། 

ཆུང་མ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །རྒྱུ་ངན་པ་གང་ཞེ་ན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། སྐྱེས་བུ་དང་། གཙོ་བྩོ་དང་། དུས་དང་། སེད་མེད་ཀི་བུ་ལ་
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སྩོགས་པ་སྟེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་འཛིན་པ་དེ་དག་རྒྱུ་མེད་པར་

སྐྱེ་བར་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་ནང་དུ་འདུས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

བདག་དང་གཞན། གཉིས་ཀ་དང་རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་རྣམས་གྩོ་རིམ་འདི་

ལྟར་སྟྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་ནི་རྒྩོལ་བ་དབང་རྟུལ་གི་འདྩོད་པ་

ལྩོག་རྟྩོག་གི་གཞི་ཆུང་བས་ཐ་མར་བསྟན་ལ། ཡ་གལ་བཀག་ན་ཚོགས་པ་འགྩོག་པར་

སླ་བས་བདག་གཞན་རེ་རེ་བའི་སྐྱེ་མེད་སར་བསྟན་ནས་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་

དེའི་མཇུག་ཏུ་བསྟན། བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པ་ནི་གཞན་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་

པས། བདག་གཞན་གི་སྐྱེ་བ་གཉིས་ལས་བདག་སྐྱེ་མེད་པ་དང་པྩོར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི་རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གིས་གཞན་ཡིན་ན་

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་ཡིན་དགྩོས་པས། རྒྱུའི་དུས་སུའང་འབས་བུ་རྒྱུ་ལས་

གཞན་དུ་ཡྩོད་དགྩོས། དེ་ལྟར་ན་འབས་བུ་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཡྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་འགྩོག་པ་

ནི་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་གཞུང་འདིའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་དངྩོས་སུ་

མ་བསྟན་པར་འདྩོད་ན། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཉིད་དེ་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་ལས་

ལྟ་ག་ལ་ཞིག །གཉི་ཀ་ལས་ཀང་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་པར་ནི་ག་ལ་ཡྩོད། །ཅེས་པས་ཀང་

རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་དངྩོས་སུ་མ་བསྟན་པར་འདྩོད་དགྩོས་པས། དེ་འདྩོད་ན། 

འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༡༤ རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་

པ། དེ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པ། ཞེས་པའི་ས་བཅད་བངས་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ་སྙམ་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་
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སྩོགས་ཀི་གཞུང་འདི་དང་། འཇུག་པའི་གཞུང་དེ་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུའང་དངྩོས་

སུ་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་ཙམ་བཞག་པ་ཡིན་ཡང་། རང་བཞིན་

གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཅེས་སྩོས་པ་ནི། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་ལ་

མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་གང་རུང་དུ་ངེས་ཤིང་། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་

ཀིས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ཅི་རིགས་ཁས་ལེན་དགྩོས་ལ། བསྟན་བཅྩོས་འདིར་མཉམ་

ཉིད་བཅུའི་ནང་ནས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་གཙོ་བྩོར་གཏན་

ལ་འབེབས་པར་བཞེད་ནས། མཐའ་བཞིར་མི་སྐྱེ་བའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཡིན་པས། 

དེ་ལྟར་ཤེས་ཆེད་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་མཐའ་བཞི་ལས་མི་སྐྱེ་

བའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ། ཞེས་པ་ལ་བར་གི་ཚིག་རྣམས་མི་མངྩོན་པར་བས་ནས། 

རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས། དེ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པ། ཞེས་པའི་

ས་བཅད་མཛད་ནས་དེ་འཆད་པར། དེ་ནི་དེ་ལས་འབྱུང་ན་ཡྩོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡྩོད་

མ་ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་བྱུང་བ་གང་ཞིག །གཞུང་དེ་དག་གིས་རང་

བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དངྩོས་སུ་མི་འཆད་པར། མཐའ་

བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་འགྩོག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དངྩོས་སུ་འཆད་པའི་ཕྱིར་དང་། གྩོང་གི་ས་

བཅད་གཉིས་ཀི་མཇུག་ཐྩོགས་སུ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་

གྲུབ་པའི་དྩོན་བཤད་པ་ཞེས་པའི་ས་བཅད་བངས་ཤིང་དེ་འཆད་པའི་གཞུང་། གང་གི་

ཕྱིར་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་དང་། །རྒྱུ་ལ་མ་བལྟྩོས་ཡྩོད་པ་མིན་

པས་དངྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་བལ། །ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེས་ཀང་རང་བཞིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གིས་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་གྲུབ་དྩོན་མི་འཆད་པར། སར་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་རྒྱས་པར་

བཀག་པས་དྩོན་གང་གྲུབ་ཅེ་ན། ཕྱི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་

པར་གྲུབ་ཅེས་འཆད་པར་གཞུང་ཉིད་ལས་ཆེས་གསལ་བས་སྩོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་མཐའ་བཞི་ལས་མི་སྐྱེ་བའི་རྟགས་ཀིས་

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་དངྩོས་སུ་མ་

བསྟན་ཀང་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་སུན་འབིན་ཡང་དག་གིས་བཀག་པས། དེ་དག་ལ་

བརྟེན་ནས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་གྩོ་བར་ནུས་ཏེ། ཁབ་བེད་མཐའ་

བཞི་གང་རུང་གི་སྐྱེ་བ་དངྩོས་སུ་བཀག་པས། ཁབ་བ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་དྩོན་

གིས་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༧༤༠ དེའི་ཕྱིར་

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་

ནི་ཐལ་འགྱུར་བས་པའི་ཚེ་དེའི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་སྐྱེས་པ་ཡིན་གི། 

དངྩོས་སུ་དམ་བཅའ་བསྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼རིགས་ཤེས་ལ་གཞལ་བ་དང་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྣམ་པར་འཇྩོག་པའི་

ཚུལ།༽

གཉིས་པ་རིགས་ཤེས་ཚད་མ་ལ་གཞལ་བ་དང་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྣམ་པར་འཇྩོག་

པའ་ིཚུལ་ལ་གསུམ། དངྩོས་དང་། གསུང་རབ་ལས་མཐའ་བཞ་ིསྩོགས་གསུངས་པ་ཀུན་

ཡྩོད་མེད་ཀི་མཐའ་གཉིས་སུ་འདུ་ཚུལ། གཉིས་ཡིན་གཉིས་མིན་སྩོགས་ཀི་མཐའ་བཞི་

བལ་དུ་གསུངས་པའ་ིདགྩོངས་པ་འཐད་ལྡན་དུ་འགེལ་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ར་ཤེ་ལས། གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འབྱུང་། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རྟེན་འབེལ་འགག་སྩོགས་བརྒྱད་དང་བལ་བ་འཕགས་

པའི་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀི་ཡུལ་དུ་བསྟན་པར་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་

དང་། ར་འཇུག་ཏུ་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་གྲུབ་དྩོན་ལ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་

བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་བཤད་པ་འདི་དག་

གིས་ནི་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་ཆྩོས་ཉིད་མ་རྟྩོགས་པ་དང་། དེའི་

ཡུལ་མེད་པར་འདྩོད་པ་སྩོགས་དང་། དབུ་མ་པ་ལ་རང་བཞིན་འགྩོག་པའི་རྟགས་དང་

ཐལ་འགྱུར་ཡྩོད་ཀི། རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་དཔེ་སྩོགས་མེད་པར་

སྨྲ་བ་སྩོགས་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། སྤྩོས་པའི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བལ་བ་ཙམ་

གི་མེད་དགག་དེ་ཉིད་མཉམ་གཞག་གི་ཡུལ་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། བདག་ལས་མ་

ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་

རིགས་པས་བཀག་པས། དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རང་ལུགས་ལ་གྲུབ་

པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་མཐར་ཚིག་གསལ་ལས། 

༣༡ དེའི་ཕྱིར་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ལ། སྐྱེ་བ་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་པས། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པས་ཁད་པར་

དུ་བས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་

དགག་བ་ཕར་འགྩོག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཚུར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་ལ། རྣམ་བཅད་

ལ་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པས། ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་རྟེན་འབེལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་

མེད་ཡིན་པར་དྩོན་གིས་གྲུབ་པར་ཡང་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇུག་པ་རང་

འགེལ་ལས། ༡༨༠ དེའི་ཕྱིར་ཚུལ་འདིས་ནི། དེ་ཉིད་དེ་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །གཉིས་ཀ་ལས་ཀང་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་པར་ནི་ག་ལ་ཡྩོད། །ཅེས་

གང་དམ་བཅས་པར་གྱུར་པ་དེ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་

འགྩོག་གི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་བཞི་ལས་མི་སྐྱེ་བར་བསྒྲུབས་པ་གསལ་བར་

གསུངས་པས། རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་མེད་པ་དང་། མཉམ་གཞག་ལ་འཛིན་སྟངས་མེད་

པ་སྩོགས་ནི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་མིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༧༠ གང་དག་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་སྤྩོས་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་སྤྩོས་བལ་རྟྩོགས་སྩོ་བས་ན་ཤིན་ཏུ་རང་ཞིང་

དགའ་ལ། སྤྩོས་པ་མེད་པར་དགག་པ་འཇལ་ལྩོ་ཞེས་བས་ན་མི་བཟྩོད་པ་ནི། དགག་

བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ཞིག་མེད་དགག་གི་དྩོན་ཡིན་པར་མ་རྟྩོགས་པར། མེད་དགག་

ཐམས་ཅད་རི་བྩོང་གི་རྭ་དང་འདྲ་བའི་ཅང་མེད་དུ་འདྩོད་པའི་བྩོའི་སྐྱྩོན་ཡིན་ཏེ། ཅི་

ཡང་མ་གྲུབ་ན་མེད་དགག་ཡིན་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་མེད་དགག་ངྩོས་མ་ཟིན་

པས། ལྩོག་རྟྩོག་དེ་དག་གི་ར་བ་བེད་པར་གསུངས་པས། དབུ་མ་པས་མེད་དགག་

ཁས་ལེན་པ་དང་། མེད་དགག་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་ཚུལ་ཤེས་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་ཚིག་

གསལ་ལས། ༢༥༡ འཇིག་རྟེན་དེ་ན་ཇི་སྙེད་སྒ་ཡྩོད་པ། །ཐམས་ཅད་དངྩོས་མེད་ཅི་

ཡང་མེད་པ་སྟེ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་འབྱུང་བས་ན། མེད་པར་དགག་པ་བརྩོད་

པར་འདྩོད་པའི་ཕྱིར། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་དྩོན་ནི་རང་བཞིན་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་རང་བཞིན་མེད་པ་མེད་དགག་དུ་གསལ་བར་བཤད་པ་དང་། ཤེས་རབ་

སྒྩོན་མ་ལས། ༡༡ བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བའི་དགག་པ་འདི་ནི་མེད་པར་དགག་

པའི་དྩོན་དུ་ལྟ་བར་བ་སྟེ། དགག་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དང་། འདི་ལྟར་རྟྩོག་པ་མ་ལུས་
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པའི་དྲ་བ་དགག་པས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་བའི་ཡུལ་མ་ལུས་པ་དང་ལྡན་

པ་འགྲུབ་པར་དགྩོངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་ཅེས་སྩོགས་ཀི་

དམ་བཅའི་དྩོན་མེད་དགག་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་ཆྩོས་གང་ཞིག་བྩོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ཆྩོས་དེའི་དགག་བ་རྣམ་པར་

བཅད་པའི་བཅད་ལྡྩོག་ནས་འཆར་དགྩོས་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་དགག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

ལྷས་བིན་ཚོན་པྩོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་ལྟ་བུ་རང་འཛིན་གི་བྩོས་དགག་བ་བཀག་

ཤུལ་དུ་ཆྩོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་འཕེན་པའི་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་དང་། ས་ཕྱྩོགས་སུ་

བུམ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དགག་བ་བཅད་པ་ཙམ་ལས་ཆྩོས་གཞན་འཕངས་པ་མེད་པའི་

མེད་དགག་དང་གཉིས་སུ་ངེས་སྩོ། །

གཞི་དངྩོས་པྩོའི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་བདག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་དེ་བྩོ་ཡུལ་དུ་

འཆར་བ་ལ། དགག་བ་དངྩོས་སུ་བཅད་སྟྩོབས་ཀིས་འཆར་དགྩོས་པས་དགག་པ་

ཡིན་ལ། དགག་བ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ཆྩོས་གཞན་གང་ཡང་མི་སྒྲུབ་པས། དེ་ལྟ་བུ་

ལ་མེད་དགག་ཅེས་བའྩོ། །

དེས་ན་ཆྩོས་ཉིད་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་མེད་དགག་ཡིན་ཞིང་། དེ་མཉམ་

གཞག་གིས་ཡུལ་དུ་བས་ཚུལ་ཡང་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་ལྷག་མ་མེད་པར་མཉམ་

གཞག་གི་ཡུལ་དུ་ཕར་བཀག་པ་དེ་ཙམ་གིས་དེ་ཉིད་འཛིན་པ་ཡིན་གི། ཆྩོས་ཉིད་

གཟིགས་པའི་རིགས་ཤེས་རྟྩོག་བཅས་རྟྩོག་མེད་གང་ལའང་ཆྩོས་ཉིད་འདི་ནི་མེད་

དགག་གྩོ་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། འདི་ནི་དྩོན་དམ་བདེན་པའྩོ་སྙམ་པ་སྩོགས་སུ་འཛིན་

སྟངས་ཡྩོད་པ་ནི་སུས་ཀང་མི་འདྩོད་ཅིང་འདྩོད་ཀང་མི་རིགས་ཏེ། འཛིན་ཚུལ་དེ་ནི་
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ཆྩོས་ཉིད་ཅེས་པ་ཞིག་ཕར་ངྩོས་སུ་ངྩོས་བཟུང་ནས་རང་གི་བྩོའི་ངྩོས་ནས་མིག་གིས་

གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕར་ཡུལ་དུ་བས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ནི་བྩོ་ཆྩོས་

ཉིད་ལ་མ་ཞུགས་ཏེ། བྩོས་ཆྩོས་ཉིད་འཛིན་པ་དང་མཐྩོང་ཞེས་པའི་འཛིན་ཚུལ་དང་

མཐྩོང་ལུགས་ནི། འཇུག་པ་ལས། གང་ཚེ་སྐྱེ་མེད་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་བྩོ་ཡང་སྐྱེ་བ་དང་

བལ་བ། །དེ་ཚེ་དེ་རྣམ་སྟེན་ནས་དེ་ཡིས་དེ་ཉིད་རྟྩོགས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། །ཞེས་ཆྩོས་རྣམས་

རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་

བྩོ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་དང་བལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཞུགས་པ་དེའི་ཚེ། དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་རྟྩོགས་པར་འཇྩོག་པར་གསུངས་པས་སྩོ། །

ཆྩོས་ཉིད་རྟྩོགས་པ་དང་མཐྩོང་ཞེས་པ་བྩོ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡུལ་དུ་དགག་བ་ཕར་

བཅད་པ་ཙམ་ལ་བ་དགྩོས་པ་ནི། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས་ཀང་། གཟུགས་རྣམས་མི་

མཐྩོང་ཚོར་བ་དག་ཀང་མི་མཐྩོང་ཞིང་། །ཞེས་སྩོགས་གྩོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཡིན་

པས། གཞི་ཕུང་སྩོགས་ཀི་སྟེང་དུ་དགག་བ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་སྟྩོང་

སང་དེ་ཀ་བྩོ་ལ་ཤར་བ་ཙམ་དང་། བྩོ་དེ་ཡང་དགག་བ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྟྩོང་པའི་སྟྩོང་

སང་གི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དེ་ག་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་སྒྲུབ་ཕྱྩོགས་ནས་འདི་དྩོན་

དམ་ཡིན། བདེན་པ་ཡིན། ངས་ཆྩོས་ཉིད་རྟྩོགས་ཡྩོད་སྙམ་པ་སྩོགས་གང་བྱུང་ནའང་

དེ་ལ་ནི་ཆྩོས་ཉིད་སྩོམ་པའི་དྩོན་མ་ཚང་བར་གསུངས་ཏེ། ཡུམ་གི་མདྩོ་ལས། 

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སྤྩོད་ན་མཚན་མ་ལ་སྤྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། 

སྡུད་པ་ལས། ཕུང་འདི་སྟྩོང་ཞེས་རྟྩོགས་ནའང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི། །མཚན་མ་ལ་སྤྩོད་སྐྱེ་མེད་གནས་ལ་དད་མ་ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རིགས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  262  

ཤེས་ཀིས་ཆྩོས་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་སྩོགས་སུ་འཛིན་པ་ན། དགག་བ་རྣམ་པར་

བཅད་ཙམ་མ་བཟུང་བར། དེ་ལས་གཞན་བདག་མེད་ཡྩོད་པ་དང་། སྟྩོང་ཉིད་ཡིན་པ་

སྩོགས་སུ་བཟུང་ན། བདེན་འཛིན་གི་མཚན་མ་ལ་སྤྩོད་ཀི། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་སྟྩོང་པ་

ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་དད་པའམ་ཤེར་ཕྱིན་གི་དྩོན་སྩོམ་པ་མིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཆྩོས་ཉིད་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི། དེ་ལྟར་དུ་དགག་བའི་སྤྩོས་པ་བཅད་ཙམ་

གི་མེད་དགག་ལ་འཇྩོག་པར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་དབུ་སེམས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

དག་མགིན་དབངས་གཅིག་ཡིན་པས། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་ཁ་ཅིག་གི་གསུང་ན་རེ། 

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟྩོང་པ་དྩོན་དམ་བདེན་

པ་ཡིན་ཀང་མེད་དགག་མིན་ལ། དེའི་ལུགས་གཞིར་བས་ན་དེ་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་རེ་

ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་ཅེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་དེ། དྲང་ངེས་

རྣམ་འབེད་ལས། ༡༢༤ དགག་བ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་དགག་

གཞི་རྟེན་འབེལ་ལ་རང་གི་དགག་བའི་བདག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ལ་དྩོན་དམ་

བདེན་པར་འཇྩོག་པ་ནི། ཤིང་རྟའི་སྩོལ་གཉིས་མཐུན་པས་དེ་ལས་གཞན་པའི་དྩོན་

དམ་འཇྩོག་པར་མི་རིགས་ལ། ཞེས་དབུ་སེམས་གཉིས་དྩོན་དམ་བདེན་པའི་དགག་

བ་གང་འགྩོག་མི་མཐུན་ཀང་། སྟྩོང་གཞི་རྟེན་འབེལ་གི་སྟེང་དུ་རང་རང་གིས་འདྩོད་

པའི་དགག་བའི་བདག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་འཇྩོག་པ་ལ་

ཁད་པར་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པའི་འགེལ་པ་

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༡༥༧ དབང་པྩོའི་ཤེས་པ་ལ་གཟུང་བར་སྣང་བའི་སྩོ་སེར་

དཀར་དམར་སྩོགས་རང་སྣང་མཁན་གི་ཤེས་པ་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་མེད་པའི་རིགས་
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པ་ཇི་ལྟར་མཚམས་པ་རེ་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བས་ནས། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་རྣམ་

པར་བཅད་ཙམ་གི་མེད་པར་དགག་པ་དེ་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པར་

བའྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྟྩོང་པའི་ཡྩོངས་

གྲུབ་དེ་ཉིད་རྟྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་མིན་པར་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་དེར་ཡྩོད་པས། དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དངྩོས་པྩོར་མི་

འགྱུར་ཏེ། མེད་པར་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་མེད་དགག་ཏུ་ལན་དུ་མར་

གསུངས་པས་སྩོ། །

གྩོང་གི་ཡུམ་གི་མདྩོ་དེར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སྤྩོད་ན། མཚན་མ་ལ་སྤྩོད་པར་

གསུངས་པའི་དྩོན་ཡང་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་གི། གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་འདྩོད་པ་ལྟར། 

གལ་ཏེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་མེད་འཛིན་སྟངས་སུ་བས་ནས་སྩོམ་པ་དེ་བདེན་འཛིན་གི་

མཚན་མ་ལ་སྤྩོད་པ་ལས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་མ་ཞུགས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ན། 

མཚན་མ་ལ་སྤྩོད་སྐྱེ་མེད་གནས་ལ་དད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་

ཏེ། ལུང་དེས་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་བསྩོམ་དགྩོས་པར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་དགག་བ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བྩོ་ངྩོར་བཅད་པ་དེ་ཙམ་གིས་དགག་བ་

བཀག་པའི་མེད་དགག་དེ་འཛིན་སྟངས་སུ་བས་ནས་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ཏེ། བྩོས་དགག་

བ་བཅད་པ་དེ་ཁྩོ་ན་དགག་བ་དེ་བཀག་པའམ་དགག་བ་དེ་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་དང་། 

རྟགས་ཀིས་དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་དགག་བ་དེ་

བཀག་པའམ་མེད་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  264  

དང་། བཀག་པ་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པ་གཉིས་གཅིག་མེད་ན་ཅིག་ཤྩོས་མེད་དགྩོས་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། རྩོད་བཟླྩོག་རང་འགེལ་ལས། ༤༣༧ གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་ཉིད་ཀིས། །ཅི་

སྟེ་རང་བཞིན་མེད་པ་བཟླྩོག །རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ལྩོག་ན། །རང་བཞིན་ཉིད་དུ་

རབ་གྲུབ་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་སྒ་མ་འབིན་ཅེས་བ་བ་ལྟ་བུ་སྒས་ཟླྩོག་པར་བེད་པ་དེ་

བཞིན་དུ། གལ་ཏེ་ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་མེད་པ་

རྣམས་ལ་ཟླྩོག་པར་བེད་ན་ནི་དེས་ན་དཔེ་འདི་འཐད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། འདིར་ནི་

ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འགྩོག་པར་བེད་

དྩོ། །གལ་ཏེ་ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་

ཉིད་འགྩོག་པར་བེད་ན་ནི། རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་བཀག་པའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ལ། རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སྟྩོང་པ་ཉིད་སྨྲ་ཡི། སྟྩོང་པ་མ་ཡིན་

པར་ནི་སྨྲ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་དཔེ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དངྩོས་སྨྲ་བས། དཔེར་ན། སྒ་མ་

འབིན་ཞེས་པའི་སྒས་སྒ་འབིན་པ་ཐམས་ཅད་འགྩོག་པ་ན། འགྩོག་བེད་ཀི་སྒ་མ་

འབིན་ཅེས་པའི་སྒ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་བཞིན་དུ། ཁེད་ཀི་ཚིག་གིས་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་

འགྩོག་ན། འགྩོག་བེད་ཀི་ཚིག་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་དགྩོས་པས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དྩོ་ཞེས་པ་འདི་མི་འཐད་དྩོ། །ཞེས་རྩོད་པ་ལ་ལན་དུ། དེ་

ནི་དཔེ་དྩོན་མི་མཚུངས་ཏེ། འགྩོག་བེད་ཀི་སྒ་མ་འབིན་ཅེས་པའི་སྒས་སྒ་འབིན་པ་

ཐམས་ཅད་འགྩོག་པ་བེད་པ་ན། འགྩོག་བེད་སྒ་མ་འབིན་ཅེས་པའི་སྒ་རང་ཉིད་ཀང་

འགྩོག་པ་ཡིན་མྩོད། རང་བཞིན་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་རང་
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བཞིན་ཡྩོད་པ་འགྩོག་པ་ན་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཚིག་འགྩོག་པ་མིན་པས་སྩོ། །གལ་

ཏེ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཚིག་གིས་ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པ་བཀག་ན་དེ་ཉིད་རང་

བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པས། དགག་ཚིག་

གཉིས་ཀིས་དྩོན་རྣལ་མ་སྟྩོན་པར་སླྩོབ་དཔྩོན་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོ་འདི་ཉིད་ཀི་བཞེད་

པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལྩོ། །

དེ་ཡང་རང་སེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་མེད་དགག་ཁས་མི་ལེན་པར་

གསུངས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁྩོང་རྣམ་པས་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་

བཏགས་དྩོན་ཧ་ཅང་བཙལ་ཆེས་པས། ཡྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་སྒྲུབ་ཕྱྩོགས་ནས་

བྩོ་ངྩོར་འདིའྩོ་སྙམ་པའི་མཚན་གཞི་རེ་ངྩོས་གཟུང་རྒྱུ་ཡྩོད་དགྩོས་པར་འདྩོད་དེ། 

དཔེར་ན། ཐྩོབ་བའི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་མངྩོན་དུ་བས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་མ་ཉམས་ཀི་

བར་དུ་དེ་དག་ལྡན་པར་བེད་པའི་ཐྩོབ་པ་རས་གྲུབ་ཅིག་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་དང་། 

སྐྱེས་ནས་མ་ཤིའི་བར་དུ་སེམས་གནས་པའི་རྟེན་བེད་པའི་སྩོག་གི་དབང་པྩོ་ཞེས་

པའི་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་རས་ཤིག་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་སྩོགས་ནི་ཐ་སྙད་བཏགས་

པའི་བཏགས་དྩོན་ལ་དཔད་ནས། བྩོ་ངྩོར་མཚན་གཞི་འདིའྩོ་སྙམ་པ་རེ་འཛིན་རྒྱུ་མ་

བྱུང་ན། གང་ཡང་འཇྩོག་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་ཡྩོན་ཏན་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་མངྩོན་དུ་

བེད་ནུས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་ཡྩོན་ཏན་དེ་ཐྩོབ་པ་ཞེས་དང་། ཚེ་འདིའི་ཕུང་པྩོ་

དང་སེམས་ཀི་འབེལ་བ་བར་མ་ཆད་དུ་གནས་པ་ཙམ་ལ་སྩོག་ཅེས་འཇྩོག་མ་ཤེས་

པས་ཡིན་ལ། དེའི་ཕྱིར་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའང་

ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་ལས་ལྩོགས་སུ་ངྩོས་གཟུང་རྒྱུའི་མཚན་གཞི་ཅི་ཡང་མེད་པས། 
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མེད་དགག་གི་ཆྩོས་སུ་འཇྩོག་མ་ནུས་པར། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་

འདྩོད་པ་སྩོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

བྩོད་ཀི་མཁས་པ་མང་པྩོས་ཀང་། མེད་དགག་འཇྩོག་ལུགས་བྩོ་ལ་མ་ཤར་ནས་

མེད་དགག་ཟེར་བ་ནི་ཅང་མེད་རི་བྩོང་གི་རྭ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྩོ་ནས་མེད་དགག་མེད་པར་

འདྩོད་པ་ནི། བེ་སྨྲ་ལ་བྱུང་བའི་ལྩོག་རྟྩོག་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་མངྩོན་ལ། ཡང་འགས། 

མཉམ་གཞག་གིས་མེད་དགག་འཛིན་སྟངས་སུ་བེད་ན། སྩོ་འཛིན་གིས་སྩོན་པྩོ་གཟུང་

བ་ལྟར་སྒྲུབ་ཕྱྩོགས་ནས་འཛིན་དགྩོས་པ་ཞིག་ཏུ་ཤར་ནས་རིགས་ཤེས་ལ་འཛིན་

སྟངས་མེད་པ་དང་། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་མེད་ཟེར་བ་སྩོགས་

བྱུང་བ་ནི། དགག་བ་བྩོ་ངྩོར་བཅད་ཙམ་གིས་དགག་པ་བྩོས་འཛིན་པར་མ་ཤེས་པར། 

བྩོས་ཡུལ་ཞིག་བཟུང་ཕྱིན་ཆད་འདིའྩོ་སྙམ་པའམ། ཡང་ན་སྒྲུབ་ཕྱྩོགས་ནས་སྩོན་སེར་

སྩོགས་ཀི་རྣམ་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཤར་དགྩོས་པར་བཟུང་བས་ལན་ལ། ཡུལ་ཆྩོས་

ཉིད་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ཙམ་ལ་འཇྩོག་པ་བཞིན་དུ། རིགས་ཤེས་ཀང་རང་

བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་ལ། རིགས་ཤེས་ཀིས་ཆྩོས་ཉིད་རིག་

པ་དང་འཛིན་པར་འཇྩོག་ཚུལ་མ་ཤེས་པའི་སྐྱྩོན་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་རེའི་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་དགག་པའི་

རྣམ་གཞག་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ནི་ལྩོག་རྟྩོག་དེ་དག་འགྩོག་པ་དང་། རང་ལུགས་ཀི་

ལྟ་བ་སྐྱྩོང་ཚུལ་གི་གནད་མི་འཆུག་པའི་དྩོན་དང་། གྲུབ་མཐའི་འགངས་གཞན་དང་མ་

འདྲེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པས། དྩོན་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་པར་ཤེས་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་མེད་དགག་འཇྩོག་ཚུལ་འདི་ལུགས་གང་ལ་མི་འཐད་ན་དེའི་ལུགས་
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ལ། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་ན། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་

གིས་མེད་པ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་ལྟ་བུ་ཕུང་གསུམ་སེལ་བའི་དངྩོས་འགལ་གཅིག་ཀང་

འཇྩོག་ས་མེད་པས། འདི་ཡིན་དེ་མིན་གི་ཁས་ལེན་མེད་ཟེར་བ་སྩོགས་བྱུང་བ་ཡིན་

ལ། དེ་དག་གི་ལྟར་ན་དགག་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་འགྩོག་པའི་ཚེ་ནའང་གཅིག་དང་ཐ་དད། 

ཡྩོད་དང་མེད་ཅེས་མཐའ་གཉིས་སྩོགས་སུ་བརྟག་པ་བས་ནས་འགྩོག་ས་མེད་དེ། 

མཐའ་གཉིས་སྩོགས་གང་དུའང་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་པ་མེད་པས། གང་དུ་བརྟགས་ཀང་

མཐའ་མི་ཆྩོད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣམ་བཅད་ལ་དགག་བ་ཇི་ཙམ་བཀག་ཀང་

ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཅི་ཡང་འགྲུབ་རྒྱུ་མེད་པས། ཐེ་ཚོམ་འབའ་ཞིག་ལས་ངེས་

པ་ཅུང་ཟད་ཀང་རེད་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

འདི་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདེན་པ་བཀག་ཟིན་ནས་དེ་བཀག་པའི་སྟྩོང་

ཉིད་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་ཏུ་མི་རུང་བར་འདྩོད་པ་ནི། དབུ་མའི་གཞུང་གི་

གནད་ཆེན་པྩོ་འཆུག་པ་སྟེ། ཞེས་དང་དེའི་ཤེས་བེད་དུ། མདྩོ་སྡུད་པ་ལས། ཕུང་འདི་

སྟྩོང་ཞེས་རྟྩོགས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི། །མཚན་མ་ལ་སྤྩོད་སྐྱེ་མེད་གནས་ལ་

དད་མ་ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་དྲངས་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོ་ནན་གིས་འགྩོག་པ་ལ་

ཞུགས་འདུག་ནའང་། སྟྩོང་ཉིད་དུ་ཞེན་པ་འགྩོག་ཏུ་མི་རུང་བར་འདྩོད་ཟེར་བ་དེ། 

མཉམ་གཞག་གིས་འདི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དྩོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ན་ནི། རེ་

བ་མའི་རང་ལུགས་ལ་དེ་འདྲའི་ཁས་ལེན་མེད་པས་སྐྱྩོན་དེ་དག་འཇུག་པའི་སྐབས་

མེད་ལ། སྟྩོང་ཉིད་འཛིན་པ་དང་རྟྩོགས་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ན་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་མེད་དགག་ངྩོས་མ་ཟིན་པའི་བེ་སྨྲའི་ལྩོག་རྟྩོག་དེ་ཁེད་དབུ་མ་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་བྱུང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བ་ཡིན་ནྩོ། །

ཉིད་ཀི་རང་ལུགས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་ལས། གཟུགས་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་སྟྩོང་

ཉིད་དང་། །དུས་གསུམ་གཏྩོགས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ལ། །སྤྩོད་པའི་འདུ་ཤེས་མི་མཐུན་

ཕྱྩོགས། །ཞེས་དང་། ར་ཤེ་ལས། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་

དྩོན་ནི། ཡྩོད་མེད་སྩོགས་གང་ཡང་གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་དྩོན་དུ་བས་ནས། དེ་ཉིད་

རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་དང་མི་མཚུངས་ཏེ། ཧ་ཤང་གིས་ནི་གནས་ལུགས་

ཀི་དྩོན་ལ་བརྟག་དཔད་མ་བས་པར། རྟྩོག་པ་རང་གར་བཀག་ནས་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་

བེད་པ་ཙམ་ལ། ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདྩོད་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གིས་ནི་མཐར་

འཛིན་རྣམས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་རེ་རེ་ནས་སུན་ཕྱུང་ནས་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ། དེ་གཉིས་ཀ་

དང་གཉིས་མིན་གང་དུའང་མི་འཛིན་པ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཞེས་བརྩོད་པ་ཡིན་པས་མི་

མཚུངས་སྩོ་ཟེར། དེ་ནི་རྒྱའི་མཁན་པྩོ་དང་ངེད་གཉིས་དང་པྩོར་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་རིགས་པས་དཔད་པ་བེད་མིན་ལ་ཁད་པར་ཆེའྩོ་ཞེས་པ་

ཙམ་ལས། གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དངྩོས་གཞིའི་དུས་སུ་བསྩོམ་བའི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་

འདིའྩོ་ཞེས་སྩོ་སྩོར་འབེད་རྒྱུ་མ་རེད་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཀི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ནི་རྒྱའི་

མཁན་པྩོ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དྩོན་གིས་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ལྟ་བ་རྒྱའི་མཁན་པྩོ་ལྟར་འཐད་ན། སྤྩོད་པ་ཉམས་ལེན་ཀང་དེ་ཉིད་ཀིས་བཞེད་

པ་ལྟར་འཐད་དགྩོས་ཏེ། ལྟ་བ་མ་ནྩོར་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགྩོས་དྩོན་གཙོ་བྩོ་

ཞིག་ནི་སྤྩོད་པ་ཉམས་ལེན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཆེད་ཀང་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་

ན་བཟང་ངན་གི་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་ཡིན་དགྩོས་པས། སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཀང་ངེས་འབྱུང་དང་སྙིང་རེ་སྩོགས་འབད་པས་སྩོམ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཚན་

འཛིན་ཉམས་ལེན་གི་མཐིལ་དུ་སུས་ཀང་བེད་མི་འྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་འདྩོད་

ན། རྒྱལ་བ་བམས་པས། གཞི་ཤེས་པ་ཡི་བེ་བག་རྣམས། །རྣམ་པ་ཞེས་བ་མཚན་

ཉིད་དེ། །ཀུན་མཁེན་ཉིད་ནི་རྣམ་གསུམ་ཕྱིར། །དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདྩོད། །ཅེས་

སྩོགས་ཀིས་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཕུང་པྩོ་རྟག་

པར་འཛིན་པ་སྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོར། དེ་དག་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའི་ཕུང་པྩོ་མི་

རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྩོགས་མཁེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་རྣམས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་སྦྱྩོར་བས་བསྩོམ་བར་གསུངས་པ་སྩོགས་མི་

འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

འཛིན་སྟངས་འདི་ཡིན་མེད་པར་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་དང་། གང་ཡང་མི་

སེམས་པར་གནས་པའི་མཉམ་གཞག་དེ་འདྲ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་གཉེན་པྩོར་འགྱུར་

བའང་ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་དཀའ་སྟེ། ཡུམ་གི་མདྩོར། ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་དེ་དག་ཀང་རང་

བཞིན་གིས་སྟྩོང་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟའྩོ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་བ་བམས་པས་

ཀང་། ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་ལྟ། །ཡང་དག་མཐྩོང་ནས་རྣམ་པར་གྩོལ། །ཞེས་

དང་། ཚིག་གསལ་ལས། ༢༥༠དེའི་ཕྱིར་དམ་པ་ཐར་པ་འདྩོད་པ་དག་གིས་ཇི་སིད་དུ་

དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་ལྟ་བ་གཉིས་ཀི་གགས་ཡྩོད་པ་དེ་སིད་དུ་འཁྩོར་བ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་རྟྩོགས་པར་བས་ནས། ལྟ་བ་འདི་གཉིས་བསལ་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་བསྩོམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་རྣམ་གྩོལ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་གང་ཟག་རྣམས་

ཀིས་དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་ལྟ་བའི་རྟག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་གཉིས་སངས་ནས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  270  

དབུ་མའི་ལམ་འབད་པས་བསྩོམ་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་དང་། འཇུག་པ་ལས། དེ་

ཕྱིར་བདག་དང་བདག་གི་སྟྩོང་ལྟ་བའི། །རྣལ་འབྩོར་པ་དེ་རྣམ་པར་གྩོལ་བར་

འགྱུར། །ཞེས་སྟྩོང་པ་དང་བདག་མེད་དུ་ལྟ་དགྩོས་པར་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་། 

འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༢༨༥དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཡང་གང་ཞིག་ཅེ་ན། འདི་དག་

ནི་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་དང་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། མ་རིག་པའི་

རབ་རིབ་དང་བལ་བའི་ཤེས་པས་རྟྩོགས་པར་བ་བའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོའྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་

རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཐར་ཐུག་གནས་ལུགས་སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་ཟག་མེད་མཉམ་

གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཞལ་བར་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་

གིས། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མེད་པར་ནི། །དེ་སྩོང་བ་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། སྟྩོང་

ཉིད་ལྟ་དང་དེ་འགལ་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་གཏི་

མུག་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་ནས་དེའི་འཛིན་སྟངས་དང་དངྩོས་སུ་

འགལ་བའི་ལྩོག་ཕྱྩོགས་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པ་བྩོས་བཟུང་ནས་བསྩོམ་པས་གཉེན་པྩོ་

བེད་དགྩོས་ཀི། མིག་བཙུམ་ནས་སྩོད་པ་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་

སྙྩོམས་འཇུག་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུར་བྩོས་ཅི་ཡང་མ་བཟུང་བ་ཙམ་གིས་

དེ་སྩོང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ། དེ་འདྲའི་སང་གཉེན་གི་ཚུལ་ནི། འཇུག་པ་ལས། རང་

ཁིམ་རིག་ཕུག་སྦྲུལ་གནས་མཐྩོང་བཞིན་དུ། །འདི་ན་གང་ཆེན་མེད་ཅེས་དྩོགས་

བསལ་ཏེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་བཞད་གད་འྩོས་པའི་དཔེ་དྩོན་ལས་ཀང་ཆེར་

འདས་པས་སྩོ། །
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༼གསུང་རབ་ལས་མཐའ་བཞི་སྩོགས་གསུངས་པ་ཀུན་ཡྩོད་མེད་ཀི་མཐའ་

གཉིས་སུ་འདུ་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་གསུང་རབ་ལས་མཐའ་བཞི་སྩོགས་གསུངས་པ་ཀུན་ཡྩོད་མེད་ཀི་

མཐའ་གཉིས་སུ་འདུ་ཚུལ་ནི། ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་འཕགས་

པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངྩོར་ཡྩོད་མེད་ལ་སྩོགས་པའི་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་

དང་བལ་བ་དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང་། ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀ་དང་

གཉིས་མིན་གང་དུ་བཟུང་ཡང་མཐར་འཛིན་ཡིན་པས། མཉམ་གཞག་གིས་གང་ཡང་

མི་འཛིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལུགས་སྤྩོས་བལ་དེ་ནི་བྩོ་གང་གི་ཡང་ཡུལ་མིན་པ་

དང་། ཉན་རང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་བཞིའི་ནང་ནས་ཡྩོད་མཐའ་ཙམ་ཁེགས་

ཀང་མཐའ་གཞན་གསུམ་མ་ཁེགས་པས། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྩོགས་པར་མ་རྟྩོགས་

པར་བཞེད་དྩོ། །

དེ་དག་ལ་དགག་བཞག་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་མར་གསལ་བས་འདིར་མི་སྤྩོ་ལ། 

འྩོན་ཀང་ཡྩོད་མཐའ་དང་། མེད་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་འདུས་པའི་མཐའ་གསུམ་པ་དང་། 

བཞི་པ་བཞེད་པ་ནི་ཆེས་མི་འཐད་དེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༣༥༧ དེ་

བས་ན་དེ་ལྟར་གྩོམས་པའི་མཐུ་ཉིད་ཀིས་དེ་དག་གི་བྩོ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པར་མཐྩོང་

བ་ལས་འདས་སྩོ། །མཐའ་གཉིས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་དབུས་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཡང་

གནས་པ་མེད་པས་མི་གནས་སྩོ། །སྐྱེ་བྩོ་བིས་པ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པར་བེད་པ་

དང་། དེ་དག་འཇུག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཟབ་པའྩོ། །རང་བཞིན་གིས་མི་སྐྱེ་བས་ཡྩོད་

པ་དང་མེད་པའི་མཐའ་དང་དབུས་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པའི་ཡུལ་དུ་དམིགས་པར་མི་
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ནུས་པའི་ཕྱིར་དམིགས་སུ་མེད་དྩོ། །འཕགས་པ་དེ་དག་ཀང་རྐེན་གི་དྩོན་ལ་རྣམ་

པར་སྩོམ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་མངྩོན་སུམ་དུ་བེད་ཅེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གྩོ །ཞེས་

འཕགས་པ་ཤ་རིའི་བུས་སྩོན་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་གྩོམས་པའི་མཐུས་འཕགས་པ་རྟ་

ཐུལ་ལས་རྟེན་འབེལ་བསྟན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐྩོས་པ་ཙམ་གིས་སྟྩོང་པ་ཉིད་

ཀི་དྩོན་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། བྩོ་ཇི་ལྟ་བུས་སྟྩོང་ཉིད་དེ་རྟྩོགས་སམ་ཞེ་ན། ཡྩོད་མེད་

ཀི་མཐའ་གཉིས་ལས་རྣམ་པར་འདས་ཤིང་མཐའ་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་དབུས་

དྩོན་དམ་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལའང་མངྩོན་པར་ཞེན་ནས་མི་གནས་པའི་བྩོ་དེས་

སྩོ། །གང་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པའི་དྩོན་སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ན། ཞེས་དྲི་བ་

བཀྩོད་ནས་ལན་དུ་མི་མཁས་པའི་བིས་པ་རྣམས་སྐྲག་པར་བེད་པ་དང་དེ་དག་གིས་

གཏིང་དཔག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཟབ་མྩོ། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡྩོད་པའི་མཐའ་དང་། མེད་པའི་མཐའ་དང་། མཐའ་དེ་གཉིས་དང་བལ་

བའི་དབུས་ཡྩོངས་སུ་བརྟགས་ནས་ཞེན་པའི་བྩོས་དམིགས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་

དམིགས་སུ་མེད་པར་བརྩོད་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་

མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མཐའ་གཉིས་དང་དབུས་ལའང་བརྟགས་ནས་ཞེན་ན། དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་མི་རྟྩོགས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མཐའ་གཉིས་དང་དབུས་ལ་ཞེན་ནས་

གནས་པ་དང་བལ་བའི་བྩོས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མཐྩོང་བར་དྩོན་གིས་བསྟན་པ་དང་། 

ཚིག་གསལ་ལས། ༤༤༧ གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་

ཡིན་ཞིང་། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་ཉིད་ནི་

དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་བ་བར་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། ཞེས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་བཀག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པའི་སྟྩོང་ཉིད་དེ་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ། 

དེ་ཉིད་ལས། འདི་ལྟར་གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་ནི། ཡྩོད་པ་ཉིད་

མེད་ལ། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་འཇིག་པ་མེད་པས་མེད་པ་ཉིད་མེད་པ་དེའི་

ཕྱིར། ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་གིས་མ་

སྐྱེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་ཉིད་ནི་དབུ་མའི་ལམ་སྟེ། དབུ་མའི་ཤུལ་

ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་ཡྩོད་པའི་མཐའ་དང་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བ་ཙམ་གི་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་བ་སྟེ། དབུ་མ་

པས་བགྩོད་པའི་ཤུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་། 

ཇྩོ་བྩོ་སྨྲ་ཏིའ་ིཡུམ་གསུམ་དྩོན་བརྒྱད་མ་ལས་ཀང་། ཆད་པའ་ིམཐའ་དང་། རྟག་པའ་ི

མཐའྩོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་དངྩོས་པྩོ་དང་། དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དང་། ཆྩོས་དང་

ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་དང་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་མཐའ་རྣམས་ཀང་འདི་ཉིད་དུ་

འདུས་སྩོ། །ཞེས་དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་མེད་ཀ་ིམཐའ་དང་། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མིན་ག་ིམཐའ་

སྩོགས་སྒས་བརྩོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་མཐའ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་རྟག་པ་

དང་ཆད་པའ་ིམཐའ་གཉིས་སུ་འདུས་པར་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་ར་ཤེ་ལས། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་

བཤད། །ཅེས་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་

གསུངས་ཤིང་། རྟེན་འབྱུང་དང་དྩོན་གཅིག་པའི་སྟྩོང་པ་དེ་ཡང་། སྟྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་

རང་འགེལ་ལས། ༤༡༦ དམ་པའི་དྩོན་ནི་དེར་ཟད་དྩོ། །སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ནི། །འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་བརྟེན་ནས་སུ། །སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བརྟགས། །དྩོན་དམ་པ་ན་ིརྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའ་ིདངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་སྟྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་བ་བ་དེར་ཟད་དྩོ། །ཞེས་སྟྩོང་ཉིད་དྩོན་དམ་པའ་ིབདེན་པ་ན་ིདངྩོས་པྩོ་

རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ད་ེའབའ་ཞིག་ལ་འཇྩོག་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་འདྲའི་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི། དབུ་མ་ར་བ་ལས། ལྟ་ཀུན་ངེས་

པར་འབིན་པར་གསུངས། །ཞེས་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དྲུངས་ནས་འབིན་བེད་དུ་

གསུངས་པ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཞི་སྩོ་གཉིས་པ་མེད་པ་དང་། །ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་ཞི་བ་ཐར་པའི་གྩོང་དུ་འཇུག་པའི་སྩོ་གཉིས་པ་མེད་པར་

གསུངས་ཤིང་། ལྷག་པར་དུ་ཚིག་གསལ་ ༢༩༤ དུ་དྲངས་པའི་ཡུམ་བར་མ་ལས། རབ་

འབྩོར། ཉན་ཐྩོས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་འདི་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བའྩོ། །རབ་འབྩོར། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པར་

འདྩོད་པས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བའྩོ། །རབ་

འབྩོར། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པས་ཀང་

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང་། སྡུད་པ་

ལས། གང་དག་བདེ་གཤེགས་ཉན་ཐྩོས་འགྱུར་བར་བ་སྙམ་དང་། །རང་སངས་རྒྱས་

དང་དེ་བཞིན་ཆྩོས་རྒྱལ་འགྱུར་འདྩོད་པས། །བཟྩོད་པ་འདི་ལ་མ་བརྟེན་ཐྩོབ་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ། །དཔེར་ན་ཚུ་རྩོལ་ཕ་རྩོལ་འགམ་ངྩོགས་མི་མཐྩོང་བཞིན། །ཞེས་བང་ཆུབ་

གསུམ་པྩོ་གང་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་ནའང་ཤེར་ཕྱིན་འདི་ཉིད་ལ་བསླབ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་

ཐེག་གསུམ་གི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་བསླབ་པར་བ་བའི་གཞི་གཅིག་ཁྩོ་ནར་

གསུངས་པ་དང་། ཤེར་ཕྱིན་ལ་བསྟྩོད་པ་ལས་ཀང་། ༢༥༢ སངས་རྒྱས་རང་སངས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རྒྱས་རྣམས་དང་། །ཉན་ཐྩོས་རྣམས་ཀིས་ངེས་བསྟེན་མ། །ཁྩོད་ཉིད་གཅིག་པུ་ཐར་

པའི་ལམ། །དེ་ལྟར་གཞན་དག་མེད་པར་ངེས། །ཞེས་དང་། གཞན་དྩོན་མངྩོན་དགའི་

བདག་ཉིད་ཅན། །དཔའ་བྩོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསྩོ་མཛད་བསྐྱེད་པར་མཛད་པ་

སྟེ། །ཁྩོད་ནི་བམས་མའི་ཡུམ་ལགས་སྩོ། །གང་སླད་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་

གཙོ། །ཐུགས་རེ་ཅན་རྣམས་ཁྩོད་ཀི་སས། །དེ་ཡི་སླད་དུ་དགེ་མ་ཁྩོད། །སེམས་ཅན་

ཀུན་གི་ཕྱི་མྩོ་ལགས། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐེག་གསུམ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ནའང་

ཐར་ལམ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་། དེ་འདྲའི་ལམ་དེ་ནི་ས་ཆེན་པྩོ་ལ་བཞུགས་

པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་གསྩོ་བ་དང་། བསྐྱེད་པར་མཛད་པའི་

ཡུམ་ཡིན་ཞིང་། རྣམ་འདྲེན་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོ་དག་ནི་དེའི་སས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། 

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། བདག་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི། །བ་མེད་བང་ཆུབ་

ཐྩོབ་འདྩོད་ན། །དེ་ཡི་ར་བ་བང་ཆུབ་སེམས། །རི་དབང་རྒྱལ་པྩོ་ལྟར་བརྟན་

དང་། །ཕྱྩོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་སྙིང་རེ་དང་། །གཉིས་ལ་མི་བརྟེན་ཡེ་ཤེས་

ལགས། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། སྙིང་རེའི་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་བྩོ་

དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་བ་མེད་

བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་ལ། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་བརེ་བའི་ཐུགས་

རེ་ཆེན་པྩོ་དང་། སྙིང་རེ་དེ་ཉིད་སྩོན་དུ་བཏང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། སེམས་

བསྐྱེད་དེའི་བསླབ་བ་གཉིས་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་གསུམ་གསུངས་ལ། 

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པའི་གཉིས་ལ་མི་བརྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། འཇུག་པ་
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ལས་གསུངས་པའི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྩོ་གཉིས་པྩོ་དེ་ཡང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་

ལས། ༧ གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྩོ་ནི། དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་

མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་ཤེས་རབ་བྩོ། །ཞེས་མཐའ་གཉིས་སངས་པའི་ཤེས་རབ་

ལ་གསུངས་ཀི། མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་དང་བལ་བའྩོ་ཞེས་ནན་གིས་སྦྱར་བར་མ་

མཛད་པ་སྩོགས་ལ་དཔག་ན། ཉན་རང་འཕགས་པས་ཀང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་

ཡྩོད་མེད་ཀི་མཐའ་གཉིས་སངས་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལས་ལྷག་པའི་ཐེག་ཆེན་རྣམས་

ཀི་བསྩོམ་བ་དང་། བ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་ལ་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་བལ་གི་ལྟ་

བ་ཞིག་བསྟན་པའི་བདག་པྩོ་སྟྩོན་པ་ཤཀྱཱ་སེངེ་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་སས་སྩོགས་

ཀིས་ནི་བཞེད་པར་མི་སྣང་ངྩོ་། །

རིགས་པས་ཀང་ཆྩོས་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་རིགས་པའི་རྣམ་

གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྩོ་ནས་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའི་

གྩོགས་དང་བཅས་ཏེ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དུ་མར་གྩོམས་པ་བསྟེན་ན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་ཡྩོད་པར་ཞེན་པའི་འཛིན་པས་བཞག་པའི་གནས་ངན་ལེན་གི་དྲི་མ་ཟད་པར་

བེད་ནུས་དགྩོས་ཏེ། ཉན་རང་རྣམས་ཀིས་ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའི་

གྩོགས་ཀིས་མ་ཟིན་པར། དུས་ཐུང་ངུར། རིགས་པ་མདྩོར་བསྡུས་ཀིས་གྩོམས་པ་

ལས་ཀང་བདེན་འཛིན་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་སྩོང་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཁེད་ཀིས་འདྩོད་པའི་མཐར་འཛིན། ཕུང་སྩོགས་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་འཛིན་

པའི་འཛིན་པ་གཉིས་པྩོ་དེ། ཕུང་སྩོགས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་

ལས་ཕྲ་བའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན། གང་ཟག་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་འཛིན་
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པ་གཉིས་ཀང་གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་ལས་ཕྲ་བའི་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་ཡིན་དགྩོས་པར་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས། ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པས་

གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་མ་སངས་པར་ཐལ་ལ། འདྩོད་ན། ཉན་རང་འཕགས་པས་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་ལ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྩོགས་པར་མ་

རྟྩོགས་པའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཕུང་སྩོགས་ཡིན་པ་དང་མིན་པར་འཛིན་པ་གཉིས་པྩོ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་

ཡིན་ན། གང་ཟག་དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་བྩོའང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། 

ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གཉིས་དམིགས་པའི་སྩོ་ནས་འབེད་ཀི། འཛིན་

སྟངས་ཀི་སྩོ་ནས་མི་འབེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༨༡དེ་ལ་

བདག་ཅེས་བ་བ་ནི་གང་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངྩོ་བྩོ་

རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའྩོ། །དེ་ནི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་དབེ་བས་

གཉིས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའྩོ། །ཞེས་

གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གང་ཟག་དང་། ཕུང་པྩོ་སྩོགས་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་སྩོགས་ཀི་

མཐར་འཛིན་དེ། དེ་དག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ལས་ཕྲ་བ་མ་ཡིན་ན། ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་ཡྩོད་པའི་མཐར་འཛིན་ལས་ཕྲ་བའི་ཤེས་སྒིབ་ཀི་

བག་ཆགས་འཇྩོག་བེད་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། ᪱ᩲའ་གཉིས་སངས་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་

མེད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ། དུས་དང་གངས་ཀི་སྩོ་ནས་རྩོགས་པར་བསྩོམས་པས། 

ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་བེད་ནུས་པར་ངེས་པར་འདྩོད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །
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༼ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཞི་བལ་དུ་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་འཐད་ལྡན་དུ་

འགེལ་ཚུལ༽

གསུམ་པ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཞི་བལ་དུ་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་འཐད་

ལྡན་དུ་འགེལ་ཚུལ་ནི། དེས་ན་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པ་

དང་མེད་པ། གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་མིན་གི་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བར་གསུངས་པའི་

དྩོན། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༢༦ དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་ནས་དངྩོས་པྩོའམ་རང་

བཞིན་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མུ་བཞི་ཐམས་ཅད་

བཀག་ལ། དེར་མ་འདུས་པའི་ཆྩོས་ཀང་མེད་པས། རིགས་པས་ཐམས་ཅད་འགྩོག་

གྩོ་སྙམ་ན། འདི་ནི་སར་བསྟན་པ་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་ལ་གཉིས་ལས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་

པའི་དངྩོས་པྩོ་ནི། བདེན་པ་གཉིས་གང་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ཀང་འགྩོག་ལ། དྩོན་བེད་

ནུས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་འགྩོག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དངྩོས་པྩོ་མེད་པའང་འདུས་མ་

བས་རྣམས་ལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་དངྩོས་མེད་དུ་འདྩོད་ན་ནི། དེ་འདྲ་བའི་དངྩོས་

མེད་ཀང་འགྩོག་གྩོ །དེ་བཞིན་དུ་དེ་འདྲ་བའི་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་མེད་གཉིས་ཆར་ཡང་

འགྩོག་ལ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའང་འགྩོག་པས། མུ་བཞི་

འགྩོག་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་འདྲའི་ཁད་པར་སྦྱར་རྒྱུ་མེད་

པར་མུ་བཞི་ཀ་འགྩོག་ན། དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་འགྩོག་པའི་ཚེ་དེ་

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཀག་ནས། སླར་ཡང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའང་མ་ཡིན་

ཞེས་བཀག་ན་ནི། ཁས་བངས་དངྩོས་སུ་འགལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་སྐྱྩོན་

མེད་དྩོ་ཞེས་སྙྩོན་ན་ནི་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་སྨྩོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་རྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པ་ལྟར། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན། ཐ་སྙད་དུ་མེད་པའང་མ་ཡིན། 

དེ་གཉིས་ཀའང་མ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀ་མིན་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའང་མ་ཡིན་

ཞེས་ཁད་པར་སྦྱར་ནས་འཆད་དགྩོས་པས། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་མེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་

པ་དང་། དེ་འདྲའི་ཡྩོད་མེད་གཉིས་ཀ་མིན་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་གཉིས་

དང་། མཐའ་དེ་གཉིས་འཛིན་པའི་བྩོ་གཉིས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་ཡྩོད་མཐའ་དང་ཡྩོད་

པའི་མཐར་འཛིན་གིས་བསྡུས་སྩོ། །

དེ་ཡང་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། མཐའ་ནི་ཟད་དང་མཇུག་ཆ་དང་། །ཉེ་དང་

ཕྱྩོགས་དང་སད་པ་ལའྩོ། །ཞེས་མཐའི་སྒ་དྩོན་མང་པྩོ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་ཀང་། 

མཐའ་བལ་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་སུ་མཐའ་ཞེས་པ་ནི། 

གཡང་ས་མཐྩོན་པྩོ་ལས་ལྟུང་ན་ལྟུང་བ་པྩོ་ཉམས་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། དེར་བཟུང་

ན་འཛིན་པ་པྩོ་ཕུང་བར་འགྱུར་བ་ལ་མཐར་ལྟུང་ཞེས་པ་ཡིན་པས་ལྟུང་བའི་གནས་

སྩོ། །དེ་ཡང་མཐའ་འདི་གཉིས་གང་བཟུང་ཡང་འཛིན་པ་པྩོ་ཕུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆྩོས་

རྣམས་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པར་བཟུང་ན། བང་དྩོར་གི་གནས་ཀུན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་

པས་ངན་འགྩོའི་གནས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། དྩོན་དམ་དུ་ཡྩོད་པར་བཟུང་ན། འཁྩོར་

བའི་ར་བ་ཇེ་བརྟན་དུ་བཏང་བས་སིད་པར་རྒྱུན་མར་ལྟུང་ནས་སྡུག་བསལ་གིས་

ཉམས་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། མཐའ་གཉིས་གང་རུང་ལ་གནས་ཏེ་ཀུན་བང་

རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་གྲུབ་མཐའ་གང་འཇྩོག་འགལ་འདུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་བའི་ཉམས་ངའི་གཡང་དུ་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་གཉིས་ལ་རིམ་

བཞིན་མེད་མཐའ་དང་ཡྩོད་མཐའ་ཞེས་བའྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མཐའ་དང་མཐར་འཛིན་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་། བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༦༧་ འདི་ལྟར་

གང་ཞིག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པ་དེ་ནི་ཕྱིས་མེད་པ་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དེ། རང་བཞིན་ནི་

མི་འགྱུར་བས་དེའི་ཕྱིར་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ལས་རྟག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

དང་། ཚིག་གསལ་ཀང་། ༢༤༧ གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པར་བརྩོད་པ་དེ་ནི། 

རང་བཞིན་ལ་ལྡྩོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་

ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པས་རྟག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ལ། ཞེས་རང་བཞིན་གིས་

ཡྩོད་ན་ནམ་ཡང་ལྡྩོག་པ་མི་སིད་པའི་རྟག་པར་འགྱུར་བས། དེ་ལྟར་ལྟ་བ་ལ་རྟག་ལྟར་

གསུངས་ལ། 

མེད་པའི་མཐར་འཛིན་ལ། ར་ཤེ་རབ་བེད་བཅྩོ་ལྔ་པ་ལས། སྩོན་བྱུང་ད་ལྟར་

མེད་ཅེས་པ། །དེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༦༧ 

དངྩོས་པྩོ་དེ་སྩོན་བྱུང་བ་ལ་ད་ལྟར་མེད་དྩོ་ཞེས་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་པ་ལ་འཇིག་པར་ལྟ་བ་

དེས་ན་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། ༢༤༧ སྩོན་གནས་

པའི་གནས་སྐབས་སུ་དངྩོས་པྩོའི་རང་བཞིན་ཁས་བངས་ནས་ད་ལྟར་ཕྱིས་དེ་ཞིག་

པས་མེད་དྩོ་ཞེས་ཁས་བངས་པས། ཆད་པར་ལྟ་བ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དངྩོས་

པྩོ་རྣམས་སར་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་ཅིང་། དེ་ཉིད་ཕྱིས་ཞིག་པར་ལྟ་བ་ལ་ཆད་ལྟར་

གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༠༡ གལ་ཏེ་མྱུ་གུ་ས་བྩོན་ལས་གཞན་ཉིད་

ཡིན་ན་ནི། ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མྱུ་གུ་ཡྩོད་བཞིན་དུ་ཡང་ས་བྩོན་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་

ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་བ་མེན་ཡྩོད་པས་བ་ལང་ཤི་བར་གྱུར་ཀང་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ནི་མ་ཡིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལ། སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོ་ཡྩོད་པས་འཕགས་པ་རྣམས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནྩོ། །གཞན་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་མྱུ་གུའི་རང་གི་བདག་ཉིད་ལྟར་ས་བྩོན་ཆད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཆད་པ་སངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མྱུ་གུའི་དུས་སུ་ས་བྩོན་གི་རིགས་འདྲ་

རྒྱུན་ཆད་ནས་མེད་པར་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཆད་ལྟར་གསུངས་པ་དང་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་

གནད་གཅིག་སྟེ། དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་ན་དེ་ཉིད་ཞིག་མ་ཐག་ཏུ་གཏན་

མེད་རི་བྩོང་གི་རྭ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ན། དེ་ལྟར་ལྟ་བ་

དང་། མྱུ་གུའི་དུས་ན་ས་བྩོན་གི་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་ཆད་ནས་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡང་ཐ་

སྙད་དུའང་ས་བྩོན་མེད་པར་ལྟ་བར་སྩོང་བས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ར་འཇུག་གི་རྣམ་བཤད་གཉིས་ཀ་ལས། ༡༤༽ ༢༧༦ དགག་བ་བཀག་པའི་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་འཛིན་ན་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་མཐར་ལྟུང་བས་དེ་

འགྩོག་པ་ཡང་མེད་མཐའ་འགྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

བདེན་མེད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་དེས་གང་ལའང་སྐུར་པ་མི་འདེབས་པའི་ཕྱིར། 

ཟེར་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ་འཁྩོར་འདས་ཀུན་གི་གཞི་ནི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། 

གལ་ཏེ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་གཉེན་པྩོ་སྐྱེ་བ་དང་སང་བ་འགག་པ་སྩོགས་འཁྩོར་བར་

འཇུག་ལྡྩོག་སྩོགས་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བས་ན། དེ་ལྟར་འཛིན་

པ་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་མེད་པའི་མཐར་འཛིན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

རེའི་ར་འཇུག་གི་རྣམ་བཤད་གཉིས་ཀ་ལས། གཞུང་གི་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་

དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་མཐར་བཤད་པ་ཡང་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་བཞིན། ཡང་ན་དྩོན་དམ་དུ་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་གང་ཡིན་ལ་ཡྩོད་པའི་མཐར་འཛིན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དུ་བཞག་ཀང་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །

མདྩོར་ན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་དང་བལ་བར་གསུངས་པའི་

བལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་ནི། འཕགས་པ་ཡབ་སས་སྩོགས་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་

རྣམས་ཀི་གཞུང་དུ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་མེད་ཀི་མཐའ་གཉིས་སུ་འདུས་པའི་ཚུལ་

དང་། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་སྟྩོང་ཉིད་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསུངས་པ་

དང་། རྣམ་བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དངྩོས་འགལ་འཇྩོག་པའི་ཚུལ། རྒྱུ་འབས་རྟེན་

འབྱུང་གི་ཆྩོས་རྣམས་རང་ལུགས་ལ་འཐད་པ་བཅས་ལན་གཅིག་མིན་པར་གསུངས་

པ་དང་། དགག་པ་གཉིས་ཀི་རྣལ་མ་གྩོ་བ་སྩོགས་ཀི་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པ་ཡང་

དག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་གི། སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་ན་བང་དྩོར་གི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་

རང་ལུགས་ལ་འཇྩོག་ཏུ་མི་རུང་བས་ཆད་ལྟ་དང་། དྩོན་དམ་དུ་མེད་པ་དང་ཡྩོད་པ་

གཉིས་ཀ་མིན་པར་ཁས་ལེན་ན། དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས། རྟག་

ཆད་གཉིས་ཀའི་གཡང་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །

འྩོ་ན་དྩོན་དམ་དུ་ཡྩོད་པ་ནི་ཡྩོད་མཐའ་དང་དེ་འཛིན་གི་བྩོ་ནི་ཡྩོད་པའི་མཐར་

འཛིན་དང་། ཐ་སྙད་དུ་མེད་པ་ནི་མེད་མཐའ་དང་དེ་འཛིན་གི་བྩོ་ནི་མེད་པའི་མཐར་

འཛིན་ཡིན་ཞིང་། གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་མིན་དུ་འཛིན་པ་ནི་ཡྩོད་པའི་མཐར་འཛིན་དུ་

འདུ་བ་སྩོགས་གྩོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་མཐའ་ཐམས་ཅད་མཐའ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་འདུ་

ན། མདྩོ་སེ་དག་ཏུ་མཐའ་བཞི་ལ་སྩོགས་པ་དང་བལ་བར་གསུངས་ཅི་དགྩོས་སྙམ་ན། 

མདྩོ་བསྟན་བཅྩོས་དག་ཏུ་ཆྩོས་རྣམས་མཐའ་བཞི་བལ་སྩོགས་སུ་གསུངས་པ་ནི། 

གནས་ལུགས་ཀི་དྩོན་སྩོམ་པའི་ཚེ། ཆྩོས་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་སྤྩོས་པ་བཅད་ཙམ་དུ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བྩོས་གཟུང་དགྩོས་ཀི། དེ་ལས་གཞན་དུ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་ལ་དམིགས་ནས་འདི་ཡིན་དེ་

མིན་སྩོགས་གང་དུ་ཞེན་ནའང་གནས་ལུགས་བསྩོམ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཤེས་པའི་

ཆེད་དང་། 

ཡང་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༣ གལ་ཏེ་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་སངས་པའི་

དབུས་ལ་དབུ་མར་འཆད་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པྩོ་ལས། ཡྩོད་དང་མེད་ཅེས་བ་བ་

གཉིས་ཀ་མཐའ། །གཙང་དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་གཉིས་ཀའི་

མཐའ་ནི་རྣམ་སངས་ནས། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་གནས་པར་ཡྩོངས་མི་

བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། དེས་ནི་དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལྟར་

མཐའ་ཉི་ཚེ་བ་བཀག་ནས་དེ་དང་བལ་བའི་དབུས་བདེན་པར་བཟུང་ནས་མི་གནས་

ཞེས་སྟྩོན་པས། ཡྩོད་མེད་ལ་སྩོགས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་དབུས་མེད་

པར་སྟྩོན་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གྲུབ་མཐའི་ལྩོག་རྟྩོག་འགྩོག་པའི་ཆེད་

དུའང་ཡིན་ཏེ། སྤིར་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡུལ་དུས་སྩོགས་གང་ནའང་མེད་དགྩོས་པས། 

མེད་པའི་ནང་དུ་མ་འདུས་པའི་ཡུལ་དུས་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་མེད་པ་ཞིག་མི་སིད་

ནའང་ལྩོག་རྟྩོག་འགྩོག་ཆེད་དུ་ར་ཤེ་ལས། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་

མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །དངྩོས་པྩོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྐྱེ་བ་

ནམ་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་

སྩོགས་བཞི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་ནས། སླར་ཡང་རྐང་པ་ཕྱི་མས་སྐྱེ་བ་དེ་

དག་ཡུལ་དུས་གྲུབ་མཐའ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཀང་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །
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འྩོ་ན་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་རྣམས་ཀིས་ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་དྩོན་དམ་དུ་

མེད་པ་བསྒྲུབ་བར་བེད་ན། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༩ དེས་ན་མྱུ་གུ་རང་བཞིན་མེད་

པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཀང་ཡྩོངས་གཅྩོད་བསྒྲུབ་བ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལྩོ་སྙམ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། མྱུ་གུ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀིས་རྣམ་

གཅྩོད་ལ་མྱུ་གུ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་བཀག་ནས་ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་དེ་ཉིད་རང་

བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་ཀང་། ཡྩོངས་གཅྩོད་ཙམ་དེའི་བསྒྲུབ་བ་མིན་ཞེས་པའི་དྩོན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡྩོངས་གཅྩོད་ཙམ་དེ་དེའི་བསྒྲུབ་བ་མིན་ཏེ། དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཇི་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀང་རང་གི་ལྩོག་ཕྱྩོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡུལ་དུས་ཅི་རིགས་སུ་མེད་

པའམ་རང་ཉིད་དེ་མ་ཡིན་པར་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པ་ལས་འཇྩོག་དགྩོས་པ་ཤ་སྟག་

ཡིན་པས། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་དུ་བཞག་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཁབ་སྟེ། 

དེ་ལྟར་ན་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཙམ་ལ་དགག་སྒྲུབ་འདུས་བས་མ་བས་སྩོགས་ཅི་རིགས་

ཡྩོད་ཅིང་། ཡྩོངས་གཅྩོད་སྤི་ཙམ་དེ་རང་འཛིན་གི་བྩོས་རང་གི་དགག་བ་དངྩོས་སུ་

བཅད་ཚུལ་ཡང་མེད་པས། དེ་དགག་པ་ཙམ་དུ་ཡང་འཇྩོག་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

རྣམ་བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དངྩོས་འགལ་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་དང་། དགག་པ་

གཉིས་ཀི་རྣལ་མ་གྩོ་བ་འདི་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དགག་པ་གཉིས་ཀི་རྣལ་མ་

གྩོ་བ་འདི་ལ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། གལ་ཏེ་ཡྩོད་པ་སུན་ཕྱུང་བས། །ཅི་སྟེ་མེད་པ་

པར་གྱུར་ན། །དེ་ཕྱིར་མེད་པ་སུན་ཕྱུང་བས། །ཅི་ཕྱིར་ཡྩོད་པ་པར་མི་འགྱུར། །ཞེས་

ཆེད་དུ་གཏད་པའི་དགག་པ་གསུངས་པ་འདི་ཡང་དྲན་པར་གིས་ཤིག །ཅེས་རིན་

ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལུང་དེས་རྣམ་བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དངྩོས་འགལ་སུན་ཕྱུང་བས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།

  285  

ཆེས་མི་འཐད་དྩོ་ཞེས་ཟེར། 

འྩོན་ཀང་ལུང་དེའི་དྩོན་ནི་ཁེད་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཚོད་མི་སྣང་སྟེ། རྐང་

པ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀི་དྩོན་དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཁེད་

ཅག་གིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་རིགས་པས་ནན་གིས་སུན་ཕྱུང་

བས། དབུ་མ་པ་ཁེད་རྣམས་ནི་དྩོན་གིས་མེད་པ་པའམ་ཆད་པར་སྨྲ་བར་བསླན་

པའམ་འཇྩོག་པར་བ་དགྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། ཞེས་དངྩོས་སྨྲ་བའི་རྩོད་པ་སྟྩོན་བེད་དང་། 

རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ནི། འྩོ་ན་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཡྩོད་པ་པར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་

འཇྩོག་སྟེ་གཞག་རིགས་པར་ཐལ། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་འབས་མེད་པ་རིགས་

པ་ཡང་དག་གིས་སུན་ཕྱུང་བས་སྩོ། །ཞེས་མགྩོ་མཚུངས་ཀི་སྩོ་ནས་རྩོད་པ་དེ་འགྩོག་

བེད་ཀི་ལན་གི་གཞུང་དུ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་དར་ཊིཀ་ལས། ༤༤ གསུངས་པ་དེ་

གཞུང་འདིའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཕགས་ཡུལ་གི་སླྩོབ་དཔྩོན་མི་ཕམ་

བཤེས་གཉེན་གིས་མཛད་པའི་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། ༤༨༨ གལ་ཏེ་

དངྩོས་པྩོའི་སྟྩོབས་ཀིས་ཡྩོད་པ་ཉིད་སངས་པའི་ཕྱིར་མེད་པ་པར་འགྱུར་ན། མེད་པ་

ཉིད་སངས་པའི་ཕྱིར་ཡྩོད་པ་པར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འགྱུར། ཞེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདིས་གཞི་གང་ཞིག་ཚད་མའི་ངྩོར་མེད་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཀང་། 

ཡྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་མི་དགྩོས་པ་སྩོགས་སྟྩོན་པ་མ་ཡིན་པས། ལུང་འདི་རྣམ་

བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དངྩོས་འགལ་མེད་པའི་ཁུངས་སུ་དྲངས་པ་ལ་ནི་འབེལ་མེད་

པའྩོ། །
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༼མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ཅི་རིགས་པ་འདྩོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་འདྩོད་

པ་བརྩོད་པ།༽

གསུམ་པ་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་རྟགས་དངྩོས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཐའ་

བཞིའི་སྐྱེ་བ་རིགས་པས་འགྩོག་ཚུལ་དང་། དེས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་

བ་མེད་པར་འགྲུབ་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ཅི་རིགས་པ་རང་ལུགས་སུ་བཞག་པའི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དག་གི་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ། དེ་དག་རིགས་པས་འགྩོག་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དེ་ལ་བདག་སྐྱེ་འདྩོད་མཁན་གཞན་ཡང་མང་པྩོ་ཡྩོད་སིད་ཀང་

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་ཕྱྩོགས་ས་གངས་ཅན་ཉིད་ལ་མཛད་

པས། དེའི་འདྩོད་པ་ཅུང་ཟད་འགྩོད་ན། དེས་བདག་སྐྱེ་འདྩོད་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་

པར་གསུངས་ཏེ། ཕྱི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་རང་གི་རྒྱུའི་དུས་ན་མེད་པར་

འབས་བུའི་དུས་སུ་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པར་མཐྩོང་ནས། མྱུ་གུ་ལ་སྩོགས་པའི་འབས་བུ་

རྣམས་ས་བྩོན་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱུའི་དུས་སུ་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་དུ་མངྩོན་པར་མི་གསལ་

བའི་ཚུལ་གིས་ཡྩོད་པ་རྣམས་རང་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་རྒྱུ་དེ་དག་ལས་སྐྱེ་

བར་འདྩོད་པ་ནི་བདག་སྐྱེ་འདྩོད་ཚུལ་ལྩོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་དང་འབས་བུ་རྣམས་གཙོ་

བྩོ་ཆ་མེད་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པས། རྒྱུ་རྐེན་གི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་

འབས་བུའི་རང་བཞིན་དང་། འབས་བུའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཡིན་

པ་སྩོགས་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ནི་དེ་ལྟར་དུ་འདྩོད་དྩོ། །

དེས་ན་མྱུ་གུ་མྱུ་གུ་ལས་སྐྱེ་བར་མི་འདྩོད་ཀང་མྱུ་གུ་ས་བྩོན་གི་རང་བཞིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལས་སྐྱེ་བར་སྨྲ་ལ། ས་བྩོན་དང་མྱུ་གུ་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་

པས། མྱུ་གུ་མྱུ་གུའི་རང་བཞིན་ལས་ཀང་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་དང་། མྱུ་གུ་དེ་མངྩོན་པར་

མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་རང་གི་རྒྱུ་དུས་ན་ཡྩོད་པ་ལས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་ནི། བདག་

སྐྱེ་འདྩོད་ཚུལ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

འདིར་དཔད་ན་གངས་ཅན་ཁྩོ་རང་ཚོའི་ལུགས་ལ། ས་བྩོན་གི་དུས་སུ་མངྩོན་

པར་མི་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་ཞིག་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ན། དེ་གང་འཇྩོག །མྱུ་གུའི་རང་བཞིན་

ཆ་མེད་དེ་བཞག་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། མངྩོན་པར་མི་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདྩོད་ན། མྱུ་གུ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ཙམ་ལྔ་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། 

མྱུ་གུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། འབས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ། དེ་ཙམ་ལྔ་པྩོ་གང་རུང་

ལ་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་མངྩོན་པར་མི་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་དེ་མྱུ་གུ་ཡིན་ན། དེས་མྱུ་གུ་མྱུ་གུ་ལས་

སྐྱེ་བར་འདྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༡༩ ས་མྱུག་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་

པ་ཁྩོ་ནར་འདྩོད་པས། མྱུ་གུ་མྱུ་གུ་ལས་སྐྱེ་བར་མི་འདྩོད་ཀང་། ཞེས་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལྩོ། །

དེས་ན་ཁ་ཅིག །མངྩོན་པར་མི་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་མེད་ཀང་རང་གི་རྒྱུ་དུས་སུ་

མངྩོན་པར་མི་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་ཡྩོད་དེ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་

རང་གི་རྒྱུ་དུས་སུ་རང་བཞིན་གི་ངྩོ་བྩོར་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར། འྩོ་ན་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་དེ་

རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་མངྩོན་པར་གསལ་བར་ཐལ། དེའི་དུས་སུ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། དེའི་དུས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། མངྩོན་པར་མི་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། མི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གསལ་བ་མིན་པར་ཐལ། སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་བཅས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཟེར་བ་དང་། 

མངྩོན་པར་མི་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་མྱུ་གུ་མིན་ན། མྱུ་གུ་དེ་རང་གི་རྒྱུ་དུས་སུ་ཡྩོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་དང་། ཡིན་ན་མྱུ་གུ་ལ་གཟུགས་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡྩོད་མེད་

དང་། མངྩོན་པར་གསལ་བ་གང་ཡིན་སླར་སྐྱེ་བར་མི་འདྩོད་པས། མངྩོན་པར་གསལ་

བའི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་གི་རྒྱུ་དུས་སུ་མེད་པར་འདྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་

འབས་བུ་གང་ཡིན་རང་རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པར་

གསུངས་པས། གངས་ཅན་ལ་ནང་འགལ་ཡིན་མིན་སྩོགས་ལ་དཔད་བ་མང་ངྩོ་། །

འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༢༠ དེ་ལྟར་མྱུ་གུའི་ངྩོ་བྩོའམ་རང་བཞིན་གང་ཡིན་

ཐམས་ཅད་ས་བྩོན་གི་དུས་སུ་ཡྩོད་ན། མྱུ་གུའི་ངྩོ་བྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་པའི་མྱུ་གུ་

གསལ་བ་ཉིད་ཀང་མི་སིད་པས། རྒྱུ་དུས་ནས་མྱུ་གུའི་རང་བཞིན་ནམ་ངྩོ་བྩོར་མ་

ཟད། མྱུ་གུ་ཉིད་ཀང་ཡྩོད་དགྩོས་པས། དེའི་ཚེ་དེ་གྲུབ་པའི་འྩོག་ཏུ་སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་

དྩོན་གཏན་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གངས་ཅན་གིས་མྱུ་གུ་དང་ས་བྩོན་གི་

རང་བཞིན་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་གཅིག་ཡིན་ཞིང་མྱུ་གུ་ས་བྩོན་གི་རང་

བཞིན་ལས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་ལ། ས་བྩོན་གི་དུས་སུའང་མྱུ་གུ་ཡྩོད་དགྩོས་ཞེས་

རིགས་པས་འཕུལ་བ་ཡིན་ནམ་དཔྩོད། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་གི་རང་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

འབས་བུ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཞིག་ལས་འབས་བུ་རང་ཉིད་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཞན་སྐྱེ་འདྩོད་པར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གསུངས་ལ། འདྩོད་ཚུལ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་གཅེར་བུ་བ་རྣམས་ཀི་འདྩོད་པ་དང་། རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་

བ་ནི་རྒྱང་འཕེན་པའི་འདྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་ཞེས་གསུངས་འདུག་ཀང་། ཤེས་རབ་སྒྩོན་

མ་ལས། ༤༤༠ ད་ནི་རྒྱུ་མེད་མིན་ཞེས་བ་བ་བརྩོད་པར་བ་སྟེ། རྒྱུ་མེད་པར་ཞེས་བ་

བའི་ཐ་ཚིག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་ཟེར་ན་བཟང་སྙམ་སྟེ། 

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་ལས་རྒྩོལ་བ་དེ་དག་གིས་རྒྱུ་

མེད་པ་དེ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུར་ཁས་བངས་པ་ལྟ་བུར་གྩོ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འདིས་རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་འདྩོད་ཅེས་པའང་ཕྱི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་འཇིག་

རྟེན་འདིའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཁྩོ་ན་ལས། འདིར་བས་པའི་རྒྱུ་བཟང་ངན་ལས་འཇིག་རྟེན་

གཞན་དུ་འབས་བུ་ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་དང་། ཚེ་རབས་སྩོན་མ་ཞིག་ཏུ་བས་པའི་ལས་

ཀི་རྣམ་སིན་འདིར་འབྱུང་བ་མེད་པར་འདྩོད་པ་སྩོགས་ལ་བ་དགྩོས་ཀི། དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་ལ་རྒྱུ་གཏན་ནས་མེད་པར་ནི་མི་འདྩོད་པར་མངྩོན་ཏེ། འབྱུང་བ་བཞི་ལས་འགྩོ་

བ་ཐམས་ཅད་དང་། ནུར་ནུར་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་འབྱུང་བ་ལས་ཚེ་

འདིའི་ཤེས་པ་དག་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་འཇུག་པ་རང་འགེལ་༡༩༥སྩོགས་སུ་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡང་ན་འབས་བུ་རྣམས་རང་རང་གི་རིགས་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་མ་སྩོ་སྩོར་

ཚོགས་པ་ལས་གྲུབ་དགྩོས་པར་མི་འདྩོད་པས། དེས་རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་

ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་བས་ནའང་རུང་བར་སེམས་སྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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༼སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་ཁ་སྐྩོང་དང་བཅས་པས་

བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་དེ་རིགས་པས་འགྩོག་ཚུལ་ལ་གསུམ། བདག་སྐྱེ་འགྩོག་ཚུལ། གཞན་

སྐྱེ་འགྩོག་ཚུལ། གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་འགྩོག་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་ཁ་སྐྩོང་

དང་བཅས་པས་འགྩོག་པའི་ཚུལ་དང་། སྐབས་འདིར་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱྩོན་བཟུང་

བ་རྣམས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ། དེ་དག་

གི་མཐའ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སླྩོབ་དཔྩོན་གིས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཏུ། བདག་ལས་མ་ཡིན། །ཞེས་དམ་

བཅའ་ཙམ་ལས་སྐབས་དེར་དངྩོས་སུ་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་མ་

གསུངས་ལ། དེའི་ཕྱིར་ཚིག་གསལ་ལས། ༡༡ འཐད་པ་གང་གིས་བདག་ལས་སྐྱེ་བར་

མི་འགྱུར་བ་དེ་ནི། དེ་ལས་དེ་ནི་འབྱུང་ན་ཡྩོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །སྐྱེས་

པར་གྱུར་པ་སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ཉིད། །ཅེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པས་

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་ངེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་

པའི་རིགས་པའི་སྐྩོར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར་ཞལ་འཕངས་མཛད་པ་བཞིན། འཇུག་

པར། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་གསུངས་པའི་རིགས་པར་སྐྱྩོན་སྩོང་དང་བཅས་

པས་རྒྱས་པར་ཁ་བསྐངས་པ་དང་། ར་ཤེའི་རིགས་པ་ཞལ་བསྒྱུར་ནས་འགྩོག་པ་

སྩོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༥༥༥ དེ་ལ་རེ་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་བདག་གི་བདག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཉིད་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གི་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱེ་

བ་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་པས་མདྩོར་བསྟན་ནས་དེ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ལ། འདི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་བདག་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ། ཡང་སྐྱེ་

བ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་དྩོ། །གལ་ཏེ་ཡྩོད་ཀང་སྐྱེ་ན། ནམ་ཡང་མི་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བས་

དེ་ཡང་མི་འདྩོད་དེ། དེའི་ཕྱིར་རེ་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་

དྩོ། །ཞེས་པས་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་བསྟན་ལ་དེའི་ཚུལ་ནི། དེ་ལ་

རེ་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་བདག་གི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་པས་དངྩོས་

པྩོ་རྣམས་བདག་ལས་མི་སྐྱེ་བའི་དམ་བཅའ་བཞག་ནས། 

མདྩོར་བསྟན་གི་དེ་དག་གི་ཞེས་པ་དང་། རྒྱས་བཤད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་བདག་གི་

བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་ཆྩོས་ཅན་དང་། 

མདྩོར་བསྟན་གི་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་ཞེས་པ་དང་། 

རྒྱས་བཤད་ཀི་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་དྩོ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་ཐལ་ཆྩོས་དང་། 

མདྩོར་བསྟན་གི་དེ་དག་གི་ཞེས་པ་དང་། རྒྱས་བཤད་ཀི་བདག་གི་བདག་ཉིད་

དུ་ཡྩོད་པ་ཞེས་པས་རྟགས་བཅས་བསྟན་པའི་གཞན་གགས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ནི། མྱུ་གུ་

ཆྩོས་ཅན། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་

ཕྱིར་ཞེས་པའྩོ། །

དེ་ལ་གངས་ཅན་གིས་མ་ཁབ་ཟེར་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཐུག་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་ཐལ། 

རང་གི་བདག་ཉིད་གྲུབ་ཟིན་ཀང་སླར་ཡང་སྐྱེ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་

གི་ཆྩོས་ཅན་ནི། མདྩོར་བསྟན་གི་དེ་དག་གི་ཞེས་པ་དང་། རྒྱས་བཤད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསྟན་ལ། 

ཐལ་ཆྩོས་ནི། མདྩོར་བསྟན་གི་ཤིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་དང་། 

རྒྱས་བཤད་ཀི་ནམ་ཡང་མི་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པས་བསྟན། རྒྱས་བཤད་ཀི་

གལ་ཏེ་ཡྩོད་ཀང་སྐྱེ་ན་ཞེས་པས་རྟགས་བསྟན་ཏྩོ། །

དེ་ཡང་གངས་ཅན་གིས་མངྩོན་པར་གསལ་ཟིན་ན་སླར་སྐྱེ་བར་མི་འདྩོད་པས། 

གྲུབ་ཟིན་སླར་སྐྱེ་བ་ལ་ཐུག་མེད་དུ་སྐྱེ་བས་མ་ཁབ་ཟེར་ན། མངྩོན་གསལ་གི་མྱུ་གུ་

ཆྩོས་ཅན། སླར་ཡང་ཁྩོད་ཀི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེ་བར་ཐལ། རང་གི་རྒྱུའི་དུས་ན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

མ་གྲུབ་ན། སྐྱེ་ལྡན་གང་ཡིན་རང་གི་རྒྱུ་དུས་ན་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་དང་འགལ་ལ། མ་

ཁབ་ན། ཐུག་མེད་དུ་སྐྱེ་བའི་སྐྱྩོན་སྩོང་མི་ནུས་ཏེ། མངྩོན་གསལ་གི་མྱུ་གུ་རང་གི་

རྒྱུའི་དུས་ན་གྲུབ་ཟིན་ཀང་སླར་སྐྱེ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་དག་གི་གནད་གཙོ་བྩོ་ནི། ཕྱྩོགས་སའི་འདྩོད་པ་བཞིན་མྱུ་གུའི་ངྩོ་བྩོའམ་རང་

བཞིན་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ས་བྩོན་གི་དུས་སུ་ཡྩོད་ན། མྱུ་གུའི་ངྩོ་བྩོ་དེ་ལས་དྩོན་

གཞན་པའི་མྱུ་གུ་མངྩོན་པར་གསལ་བ་ཉིད་ཀང་ཡྩོད་མི་སིད་པས། རྒྱུ་དུས་ནས་མྱུ་

གུའི་རང་བཞིན་ནམ་ངྩོ་བྩོར་མ་ཟད། མྱུ་གུ་མངྩོན་པར་གསལ་བ་ཉིད་ཀང་ཡྩོད་

དགྩོས། དེའི་ཕྱིར་ས་བྩོན་གི་དུས་སུ་མྱུ་གུ་གསལ་བ་དེ་གྲུབ་ཟིན་པར་འདྩོད་དགྩོས་

ཤིང་། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་འབས་བུའི་དུས་སུ་སླར་སྐྱེ་བ་དྩོན་གཏན་ནས་མེད་པའི་གནད་

ཀིས་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་འགྩོག་ཚུལ་ནི། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༤༦ དེ་ལ་ཕ་རྩོལ་པྩོས་ནུས་

པའི་ངྩོ་བྩོ་མི་གསལ་བར་ཡྩོད་པ་གསལ་བར་སྐྱེ་དགྩོས་པ་དང་། གསལ་ཟིན་ནས་སྐྱེ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མི་དགྩོས་པས། ཐལ་བ་ས་ཕྱི་གཉིས་ལ་ཁབ་པ་མེད་ཅེས་སྨྲ་མྩོད་ཀང་སྐྱྩོན་སྩོང་མི་

ནུས་ཏེ། གསལ་བ་ས་ནས་ཡྩོད་ན་དེར་སྐྱེ་མི་དགྩོས་ལ། ས་ནས་ཡྩོད་ཀང་སྐྱེ་ན་ཐུག་

མེད་སྩོ་ན་གནས་ཤིང་། གསལ་བ་སར་མེད་ན་རྒྱུ་ལ་སར་ཡྩོད་ཁྩོ་ན་སྐྱེ་བའི་ཕྱྩོགས་

ཉམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ཡང་གངས་ཅན་གིས་སྐྱེས་ཟིན་སླར་ཡང་སྐྱེ་བར་མི་འདྩོད་ཀང་། གྲུབ་ཟིན་པ་

སླར་སྐྱེ་བ་ནི་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏིའི་འགེལ་ངག་དེས་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་གི་སྦྱྩོར་བའང་བསྟན་པར་གསུངས་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། ༡༥ ཅི་སྟེ་ཡང་

རང་གི་རེས་སུ་དཔག་པས་འགལ་བ་གདྩོན་མི་ཟ་བར་བརྩོད་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་ཡང་སླྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་བརྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགེལ་ངག་དེས། གངས་ཅན་གིས་རྒྱུ་དུས་ན་མི་གསལ་བར་ཡྩོད་

པར་འདྩོད་པའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་དེ། རང་གི་

བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མངྩོན་པར་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་བཞིན། 

ཞེས་པའི་གཞན་གགས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་ཡང་དག་ཀང་བསྟན་པར་གསུངས་ལ། 

བསྟན་ཚུལ་ཡང་མདྩོར་བསྟན་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཞེས་པས་ཆྩོས་ཅན་དང་། དེ་

དག་ཅེས་པ་དང་། དེའི་རྒྱས་བཤད་དངྩོས་པྩོ་བདག་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་

ལ་ནི། ཞེས་པས་ཆྩོས་ཅན་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། མཐུན་དཔེ་གསུམ་བསྟན་ཏེ། 

དངྩོས་པྩོ་ཞེས་པས་ཆྩོས་ཅན་དང་། བདག་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པ་ཞེས་པས་རྟགས་

དང་། རྣམས་ལ་ནི་ཞེས་པས་མཐུན་དཔེ་བསྟན་པར་གསུངས་སྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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རྣམས་ལ་ནི་ཞེས་པས་མཐུན་དཔེ་བསྟན་པ་ཅིས་ཤེས་ཞེ་ན། ཚིག་གསལ་ལས། 

༡༦ དེ་ལ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པ་ཞེས་བ་བ་འདིས་ནི་གཏན་ཚིགས་འཛིན་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གཏན་ཚིགས་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་རྣམས་ལ་ནི་ཞེས་པ་དང་། དངྩོས་

པྩོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དྩོར་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྣམས་ལ་ནི་ཞེས་

པའི་ཚིག་དེ་མཐུན་དཔེ་སྟྩོན་བེད་དང་། དངྩོས་པྩོ་ཞེས་པ་ཆྩོས་ཅན་སྟྩོན་བེད་ཡིན་

པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བ་མ་རེ་བཙུན་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་དུ་

༢༤༥གསུངས་སྩོ། །སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ་ཞེས་པས་བསྒྲུབ་བའི་

ཆྩོས་བསྟན་པར་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་སྩོ། །

གྩོང་གི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་དང་། དེའི་སྐྱྩོན་སྩོང་དགག་པ་སྩོགས་ཁ་སྐྩོང་དང་

བཅས་པ་འཆད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ནི་དེ་ལས་འབྱུང་ན་ཡྩོན་ཏན་འགའ་ཡང་

ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་ནས། བ་མིན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་ཉེས་པ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཕྱིར་

རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

དེ་ཡང་། དེ་ནི་དེ་ལས་འབྱུང་ན་ཡྩོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་པས་

མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ། ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགེལ་པའི་རིགས་པ་དང་པྩོ་བཀྩོད་ནས། དེའི་མཇུག་ཏུ་

སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་ན། ས་བྩོན་ཁྩོ་ན་སྐྱེ་བ་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་མི་

རེད་པར་ཐལ་བ་དང་། འཁྩོར་བ་ཇི་སིད་ཀི་བར་དུ་ས་བྩོན་བར་མ་ཆད་དུ་སྐྱེ་བར་ཐལ་

བ་སྟེ། གྲུབ་ཟིན་ཀང་སླར་མི་སྐྱེ་བས་མ་ཁབ་པ་ལ་འབས་བུའི་རིགས་འདྲ་རྣམས་ནམ་

ཡང་མི་སྐྱེ་བར་ཐལ་བ་དང་། རྒྱུའི་རིགས་འདྲ་རྣམས་ཆད་པ་མེད་པར་སྐྱེ་བར་ཐལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བའི་སྐྱྩོན་གཉིས་བསྟན་ནས་ར་བའི་ཐལ་འགྱུར་གི་ཁབ་པ་བསྒྲུབས་སྩོ། །

ཁབ་སྒྲུབ་ཏུ་བཀྩོད་པའི་རིགས་པ་ཕྱི་མ་འདི་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏར་བཀྩོད་པའི་ཐུག་

མེད་དུ་སྐྱེ་བར་ཐལ་བའི་རིགས་པ་ཡིན་ལ། ཁབ་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་དང་པྩོ་མྱུ་གུ་སྐྱེ་

བའི་སྐབས་མེད་པར་ཐལ་བ་འདི་དང་། འྩོག་གི་རིགས་པ་རྣམས་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་

བས་འཇུག་པར་ཁ་བསྐངས་པའྩོ། །

གྲུབ་ཟིན་སླར་ཡང་སྐྱེ་ན། ས་བྩོན་ལྟ་བུ་སིད་པ་ཇི་སིད་ཀི་བར་དུ་སྐྱེ་དགྩོས་ཏེ། 

རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་ཀང་ད་དུང་སྐྱེ་དགྩོས་ན། ལན་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་

སྩོགས་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་གྩོ་

སྐབས་ནམ་ཡང་མེད་དགྩོས་ཏེ། ས་བྩོན་མ་འགགས་པར་མྱུ་གུ་སྐྱེ་མི་སིད་ལ། ས་

བྩོན་ནི་འཁྩོར་བ་ཇི་སིད་ཀི་བར་དུ་ཐུག་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས། ནམ་ཡང་འགག་

པ་མེད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡང་། བེད་རྒྱུ་ས་བྩོན་གི་ལས་ཐ་དད་མྱུ་གུའི་དབིབས་དང་ནི། །ཞེས་པའི་རྐང་

པ་གཉིས་ཀིས་ས་མྱུག་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་དང་རང་བཞིན་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁད་པར་

མེད་པ་ཁེད་འདྩོད་པ་ལྟར་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་ལ་ཁ་དྩོག་དང་དབིབས། རྩོ་དང་ནུས་

མཐུ་སྩོགས་ཀང་ཐ་དད་པ་སྟེ་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་ལ། འདྩོད་ན། མངྩོན་སུམ་གིས་

བསལ་ལྩོ། །ཞེས་དང་། 

གལ་ཏེ་སར་གི་བདག་གི་དངྩོས་པྩོ་བསལ་ནས་དེ་ལས་གཞན། །ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་གངས་ཅན་གིས་ས་མྱུག་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་གནས་

སྐབས་ཀི་སྩོ་ནས་ས་བྩོན་གི་གནས་སྐབས་བཏང་ནས་མྱུ་གུའི་གནས་སྐབས་སུ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འགྱུར་བ་ན་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས། ངེད་ཀི་ལུགས་ལ་ས་བྩོན་འགག་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་

འཐད་དྩོ་ཞེས་སྐྱྩོན་སྩོང་བ་ལ། དེ་ལྟར་འདྩོད་ན་ས་བྩོན་གི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་མྱུ་

གུའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འདྩོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། མྱུ་གུའི་གནས་སྐབས་ཀི་དངྩོས་

པྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁྩོ་ན་མྱུ་གུའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་གི། དེ་ལས་དྩོན་གཞན་པའི་མྱུ་གུའི་

དངྩོས་པྩོ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་ས་བྩོན་གི་ངྩོ་བྩོ་བསལ་ནས་འབས་བུ་

མྱུ་གུའི་ངྩོ་བྩོར་འཕྩོ་མི་སིད་པར་ཐལ་བ་ལྡྩོག་ཏུ་མེད་དྩོ་ཞེས་བཀག་གྩོ །

གལ་ཏེ་ཁྩོད་ཀི་ས་བྩོན་མྱུ་གུ་འདིར་གཞན་མ་ཡིན་ན། །སྩོགས་ཀིས་ས་བྩོན་

དང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་འབས་གཉིས་གནས་སྐབས་གང་དུའང་ཡྩོད་ན་ཡྩོད་མཉམ་དང་། 

མེད་ན་མེད་མཉམ་དུ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་བྩོན་དང་མྱུ་གུ་གཉིས་ལ་ངྩོ་

བྩོ་མི་འདྲ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཞེས་པའྩོ། །

དེ་དག་གིས་ནི་གངས་ཅན་གི་འདྩོད་པ་འགྩོག་པ་ཡིན་པས། ཊིཀ་ཆེན་དུ་དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་རྟྩོགས་པར་འདྩོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་མཁན་གི་ལུགས་དགག་པ་ཞེས་གསུངས་

ལ། གྲུབ་མཐས་བྩོ་མ་བསྒྱུར་བའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དུའང་བདག་སྐྱེ་མེད་ཅེས་རང་

ལུགས་ཀི་འདྩོད་པ་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་འགྩོག་པ་ནི། གང་ཕྱིར་རྒྱུ་ཞིག་ནའང་དེའི་

འབས་བུ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུ་ས་བྩོན་ཞིག་

ཟིན་ནའང་དེའི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་སྩོ་སེང་ངེ་བ་མངྩོན་སུམ་གིས་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ས་

བྩོན་དང་མྱུ་གུ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་པ་དག་གིས་ཀང་ཁས་མི་

ལེན་པས། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་པ་མི་འཐད་དྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །

འདི་དག་ལ་ཊིཀ་ཆེན་དུ་འགེལ་པ་མཛད་པ་པྩོའི་རིགས་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།

  297  

འགེལ་པ་མཛད་པ་པྩོ་དེ་གང་ལ་བ་སྙམ་ན། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རིགས་པ་འདི་དག་

འགའ་ཞིག་ནི་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་དང་། ཁག་གཅིག་

ཟླ་བས་འཇུག་པར་ཁ་བསྐངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡིན་ཞིང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། 

༡༢༣ བདག་ལས་སྐྱེ་བ་ཁས་བང་བར་བ་བ་མིན་ཏེ། བསྟན་བཅྩོས་འདི་དང་ར་བ་ཤེས་

རབ་ལས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་ཉེས་པ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་ཀང་གསུངས་

པས་འདིར་འགེལ་པ་མཛད་པ་པྩོ་ཞེས་པ་ནི། སླྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གྩོ་དགྩོས་པར་སེམས་སྩོ། །

ར་ཤེ་རབ་བེད་ཉི་ཤུ་པར། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཅིག་ཉིད་ན། །སྐྱེད་དང་བསྐྱེད་པ་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རབ་བེད་བཅུ་པར། བུད་ཤིང་གང་དེ་མེ་ཡིན་ན། །བེད་

པ་པྩོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་གཉིས་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་

བེད་དུ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་འཆད་པ་ལ། འཇུག་པ་ལས། བདག་ལས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་ན་

བསྐྱེད་པར་བ་དང་སྐྱེད་བེད་དང་། །ཞེས་སྩོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་རྒྱུ་

འབས་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། བ་བ་བེད་པ་པྩོ་དང་དེས་

བས་པའི་ལས་གཉིས་ཀང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བས་བཀག་གྩོ །

འདིར་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༢༣ དེ་ལྟར་བཀག་པ་ན་ཕ་དང་བུ་དང་། བེད་

པ་པྩོ་དང་ལས་གཉིས་ཀང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་ཟེར་ན་འདྩོད་ལ། སྤིར་གཅིག་ཏུ་ཐལ་

ཟེར་ན་མ་ཁབ་བྩོ་ཞེས་སྨྲ་མྩོད་ཀང་། སར་བཤད་པ་ལྟར་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ན་

རྣམ་འགྱུར་ཡང་གཅིག་ཏུ་འཕུལ་ནུས་པའི་རིགས་པས་སྩོང་མི་ནུས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དྩོན་ནི་གངས་ཅན་གིས་ལན་དེ་ལྟར་འདེབས་མྩོད་ཀང་སྐྱྩོན་སྩོང་མི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ནུས་ཏེ། མྱུ་གུའི་དབིབས་དང་ཁ་དྩོག་སྩོགས་ལས་དྩོན་གཞན་པའི་མྱུ་གུའི་ངྩོ་བྩོ་

ཞེས་པ་མི་སིད་དེ། མྱུ་གུའི་དབིབས་དང་ཁ་དྩོག་སྩོགས་གང་ཡང་བྩོ་ཡུལ་དུ་མ་

བཟུང་བར་མྱུ་གུ་འཛིན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ས་མྱུག་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཕར་ཡིན་

ཚུར་ཡིན་དུ་འདྩོད་པས། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀང་སྩོ་སྩོར་འཇྩོག་པར་མི་

ནུས་པས་སྐྱྩོན་སྩོང་མི་ཐུབ་ཅེས་པའྩོ། །

༼འདིར་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱྩོན་བཟུང་བ་རྣམས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་མི་

འཇུག་པའི་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་འདིར་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱྩོན་བཟུང་བ་རྣམས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་

ལ་མི་འཇུག་པའི་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ་ནི། སྐབས་འདིའི་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་གི་

དྩོན་དཔིས་ཕྱིན་པར་ཤེས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་

རིགས་པ་བྱུང་ཚུལ། དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཚུལ། སྐྱྩོན་དེ་དག་སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་ཤེས་དགྩོས་པར་

གསུངས་པས། དང་པྩོ་ནི་གྩོང་དུ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

གཉིས་པ་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཚུལ་ནི། ཤེས་རབ་སྒྩོལ་མ་ལས། ༤༣༦ 

འདི་ལ་གཞན་དག་ནི། དངྩོས་པྩོ་བདག་གི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གི་

སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་རྣམ་པར་བཤད་པར་བེད་དྩོ། །དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་

ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརྩོད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉེས་པ་མ་བསལ་

བའི་ཕྱིར་རྩོ། །གགས་ཡྩོད་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཡང་ཕྱིར་ཏེ། སྐབས་ཀི་དྩོན་ལས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བཟླྩོག་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། དེའི་ཆྩོས་བཟླྩོག་པའི་དྩོན་མངྩོན་པས། དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱེ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱེ་བ་ཐུག་པ་ཡྩོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མཛད་པའི་མཐའ་དང་

འགལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྐྱྩོན་གསུམ་བསྟན་པའི་དང་པྩོའི་དྩོན་ནི། ཁྩོད་ཀིས་

བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་འགེལ་ངག་གི་དངྩོས་ཟིན་ལ་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་ཐུག་མེད་རྟགས་

སུ་བཀྩོད་ཀང་། བསམ་ཚོད་ལ་དེ་ལས་བཟླྩོག་ནས་དྩོན་བཅས་ཐུག་བཅས་རྟགས་

སུ་བཀྩོད་པ་ཡིན་མྩོད། དེའང་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ན། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཤེས་འདྩོད་མེད་

པར་འགྱུར་བས། རྟགས་དེ་ནི་དམ་བཅའ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་བཞིན་བདག་སྐྱེ་མེད་

པར་བསྒྲུབ་ནུས་མིན་པའི་ཕྱིར་མི་འཐད་དེ། སྐབས་འདིར་ནི་བདག་སྐྱེ་ཡྩོད་པ་ལ་

གནྩོད་པ་བསྟན་པ་ཙམ་མིན་པར། མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀང་ངེས་པར་བསྟན་དགྩོས་

མྩོད། ཁེད་ཀིས་དེ་འགྩོག་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་སྐྱྩོན་མེད་གང་ཡང་མ་

བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

སྐྱྩོན་གཉིས་པ་ནི། བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ་ཞེས་པ་ལ་གངས་ཅན་གིས། བདག་

ལས་ཞེས་པ་དེ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མངྩོན་པར་གསལ་ཟིན་པ་དེ་ལས་མི་སྐྱེ་ཞེས་པ་

ཡིན་ན། ངེད་ལ་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པ་དང་། མི་གསལ་བར་རྒྱུ་དུས་སུ་ནུས་པའི་བདག་

ཉིད་དུ་ཡྩོད་པ་དེ་ལས་མི་སྐྱེ་ཞེས་པ་ཡིན་ན། ཁབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་སྨྲས་པའི་ཉེས་པ་

མ་བསལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །འདི་ནི་དམ་བཅའ་གང་ཡིན་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་བས། སླར་

ཡང་སྐྱྩོན་སྩོང་དགྩོས་པ་སྩོགས་དྩོན་མེད་དུ་འགྱུར་བས་མི་འཐད་ཅེས་པ་ཡིན་པར་

སེམས་སྩོ། །
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གསུམ་པ་ནི། དེར་མ་ཟད་རྒྩོལ་བ་གཞན་གིས་གགས་ཡྩོད་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་ཏེ། སྐབས་ཀི་དྩོན་ལས་བཟླྩོག་པས་གགས་ཡྩོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 

འགྱུར་ཚུལ་དངྩོས་ཟིན་གི་སྦྱྩོར་བ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཆྩོས་གཏན་ཚིགས་སྐྱེ་བ་དྩོན་

དང་ཐུག་མེད་དེ། དྩོན་དང་ཐུག་བཅས་སུ་བཟླྩོག་དགྩོས་པ་ཁེད་ཀི་འདྩོད་པ་ཡིན་

པར་མངྩོན་པས། དེ་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་བ་བདག་སྐྱེ་མེད་པ་དེའང་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་རྣམ་

པར་བཅད་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་བཟླྩོག་ནས། གཞན་སྐྱེ་ཤུགས་ལ་འཕངས་པའི་མ་ཡིན་

དགག་ཏུ་འགྱུར་བས། སླྩོབ་དཔྩོན་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་ལྩོ། །

གཞན་སྐྱེ་འཕངས་ཚུལ་ནི། ཁེད་ཀིས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་འགྩོག་པའི་གྩོང་དུ། 

བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༥༥༤ རེ་ཞིག་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་བརྩོད་པ་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་

རབ་ཏུ་སྟྩོན་ཅིག །བཤད་པ། དེ་དང་པྩོར་བསྟན་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང་། མཇུག་ཏུའང་། 

༥༧༣ འབས་བུ་དང་། རྐེན་དང་། རྐེན་མ་ཡིན་པ་དག་མེད་པས། སྐྱེ་བར་བརྩོད་པ་ནི་

ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གྲུབ་བྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་དང་། རྟགས་སུའང་སྐྱེ་བ་ཁད་པར་བ་ཞིག་

བཀྩོད་ནས་འགྩོག་པའི་བསམ་དྩོན་ནི། ཁེད་ཀིས་སྐབས་འདིར་བདག་སྐྱེ་བཀག་པ་

ཙམ་མིན་པའི་སྐྱེ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་འདྩོད་པར་གསལ་ལ། སྐྱེ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་འདྩོད་པ་

གང་ཞིག །སྐྱེ་བ་ལ་བདག་གཞན་གི་སྐྱེ་བ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་ཅིང་བདག་སྐྱེ་

དངྩོས་སུ་བཀག་པའི་ཕྱིར་ན། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་བསྒྲུབ་བར་བས་

འདུག་སྙམ་པའྩོ། །

དེས་ན་སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགེལ་ངག་

དེས། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། 
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བདག་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འདི་དངྩོས་ཟིན་ལ་བསྟན་ནས། དེས་

འཕངས་པའི་དངྩོས་ཟིན་གི་སྦྱྩོར་བ་ནི། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། བདག་ལས་མི་

སྐྱེ་སྟེ། སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། དེ་རྟགས་

ཡང་དག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་མི་བཞེད་པས། དེའི་དགྩོངས་ཚོད་བངས་ན། 

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། བདག་ལས་མི་སྐྱེ་སྟེ། སྐྱེ་བ་དྩོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་འདི་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་བཞེད་པའི་སྦྱྩོར་ངག་ཡིན་

དགྩོས་སྙམ་དུ་དགྩོངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་སླྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་སྐབས་འདིའི་འགེལ་ངག་གི་མདྩོར་

བསྟན། དེ་དག་གི་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱེ་བ་ཐུག་པ་མེད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་པ་དང་། འདི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་བདག་གི་བདག་ཉིད་དུ་

ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་དྩོ། །གལ་ཏེ་ཡྩོད་ཀང་སྐྱེ་ན་ནམ་ཡང་

མི་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའི་རྒྱས་བཤད་གཉིས་བསྟན་བཤད་དུ་སྦྱར་ནས། 

མདྩོར་བསྟན་གི་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་ནི། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་དང་། ཐུག་མེད་ནི། སླར་

ཡང་སྐྱེ་ན་ཐུག་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་གཉིས་ལ་བེད་པར་སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་མ་

དགྩོངས་ནས། གྩོང་གི་ཐལ་འགྱུར་དང་རྟགས་བསྟན་པར་བཟུང་ཏེ། སྐྱྩོན་བརྩོད་

མཛད་པ་ཡིན་པས། རྒྱས་བཤད་ཀི་ཡང་སྒའི་དྩོན་དང་། ཡང་སྒ་དེ་མདྩོར་བསྟན་

ལའང་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་མ་དགྩོངས་པར་གསུངས་སྩོ། །

༼སྐྱྩོན་དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་སྐྱྩོན་དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། སྐྱྩོན་
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དང་པྩོ་མེད་དེ། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པ་

གཉིས་འགལ་བར་བརྩོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་གངས་ཅན་ལ་བདག་སྐྱེ་དགག་ནུས་

ལ། དེས་འགྩོག་མི་ནུས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་བཀྩོད་ཀང་མི་ནུས་པས། རང་རྒྱུད་

ཀི་རྟགས་དང་དཔེ་བརྩོད་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་པར་མ་ཟད། དབུ་མ་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་

རྟགས་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པར་གསུངས་ཏེ། སྐབས་འདིར་ཚིག་གསལ་ལས། ༡༣ 

དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བར་རིགས་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ། ཕྱྩོགས་གཞན་ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །འཕགས་པ་ལྷས། ཡྩོད་དང་

མེད་དང་ཡྩོད་མེད་ཅེས། །གང་ལ་ཕྱྩོགས་ནི་ཡྩོད་མིན་པ། །དེ་ལ་ཡུན་ནི་རིང་པྩོ་

ལའང་། །ཀན་ཀ་བརྩོད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཁས་ལེན་མི་རིགས་ཏེ། དབུ་མ་པ་ལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པའི་

ཡྩོད་མཐའ་དང་། གཏན་ནས་མེད་པའི་མེད་མཐའ་དང་། སར་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེས་

ནས་ཕྱིས་རང་བཞིན་གིས་འཇིག་པའི་ཡྩོད་མེད་གཉིས་ཀའི་མཐའ་དང་། ཡྩོད་མེད་

ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཙམ་གི་སྟྩོང་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གང་གིའང་ཕྱྩོགས་སམ་

ཁས་ལེན་གཞན་ཡྩོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ལ། 

ཚིག་གསལ་གི་གཞུང་ཚིག་འདི་དང་། ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༢༧བརྩོད་པར་

བ་སྟེ། རང་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་སྨྲ་བ་དག་ལ་ཉེས་པ་འདིར་འགྱུར་གི། ཁྩོ་བྩོ་

ཅག་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་མི་སྦྱྩོར་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པ་དག་ནི་གཞན་གི་

དམ་བཅའ་བ་འགྩོག་པ་ཙམ་གི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་པས་དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བས་སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རྟགས་མི་བཞེད་པར་བསྒྲུབས་སྩོ། །

གཞན་གགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དབང་དུ་བེད་ན་ནི། ཕྱི་རྒྩོལ་ཐམས་ཅད་ལ་

གཞན་གགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་དངྩོས་སུ་ངེས་པར་བརྩོད་མི་དགྩོས་ཤིང་། འགའ་

ཞིག་ལ་བརྩོད་དགྩོས་ནའང་གྩོང་དུ་སྩོང་ཟིན་པ་ལྟར་སླྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་ཀིས་བརྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

སྐྱྩོན་གཉིས་པ་མེད་དེ། རང་རྒྱུད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་ནི་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་

ཀིས་དེ་འདྲའི་ཉེས་པ་སེལ་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། སར་བཤད་པ་ལྟར་རང་རྒྱུད་ཙམ་

ཡང་མ་བཀྩོད་པས། དེའི་དབང་དུ་བས་པའི་དམ་བཅའ་དང་རྟགས་སྩོགས་གང་ཡང་

མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་གགས་ཀི་དབང་དུ་བེད་ན་ནི། གངས་ཅན་གིས་སླར་ཡང་སྐྱེ་

བར་མི་འདྩོད་པའི་མངྩོན་གསལ་གི་བུམ་པ་མཐུན་དཔེ་ཡིན་ལ། མྱུ་གུ་རང་ཉིད་རང་

གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་ནུས་པའི་ངྩོ་བྩོར་ཡྩོད་པ་སླར་ཡང་མི་སྐྱེ་བ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས། 

རྟགས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཁབ་པ་འགལ་བའི་སྐྱྩོན་དང་། དེའི་

དྩོགས་པ་ག་ལ་ཡྩོད། 

སྐྱྩོན་གསུམ་པ་བཟླྩོག་དྩོན་ཁས་བངས་པའི་སྐྱྩོན་འཇུག་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་

གསལ་ལས། ༡༨ ཐལ་བར་འགྱུར་བ་བཟླྩོག་པའི་དྩོན་དང་ཡང་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཉིད་འབེལ་

བ་ཡིན་གི། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ལ་དམ་བཅའ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེའི་

ཕྱིར་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལ་གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བ་ག་ལ་ཡྩོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་

གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁབ་ན། ཐུག་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་ཐལ། གྲུབ་ཟིན་ནའང་སླར་སྐྱེ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དགྩོས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ཀི་ལྡྩོག་དྩོན་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སླར་

ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་བཅས་དང་། ཐུག་བཅས་ནི་ཕ་རྩོལ་གངས་ཅན་འབའ་ཞིག་གི་ཁས་

ལེན་ལ་ཡྩོད་ཀི། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལ་དེའི་ཁས་ལེན་མེད་པས། དེ་ཁས་བངས་པའི་སྩོ་ནས་

གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བ་ག་ལ་ཡྩོད། 

ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༤༩ ཟླ་བས་ཐལ་བ་བཟླྩོག་པའི་དྩོན་དང་རང་མ་འབེལ་

བར་བསྟན་པ་འདིས་ནི་ལེགས་ལྡན་གིས་ཀང་། སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་དང་ཐུག་མེད་དུ་

ཐལ་བ་འཕངས་པ་མ་དགྩོངས་པར། སྤིར་སྐྱེ་བ་དྩོན་དང་ཐུག་མེད་དུ་འཕངས་པར་

བཟུང་ནས་བཟླྩོག་དྩོན་ཁས་ལེན་དགྩོས་ཞེས་སྨྲས་པར་བསྟན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། འདིའི་ཐལ་བའི་བཟླྩོག་དྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་

ཁས་མི་ལེན་པར་ལེགས་ལྡན་ལ་བསྒྲུབས་པ་འདིས། ལེགས་ལྡན་གིས་སྐབས་འདིའི་

ཡང་སྒའི་དྩོན་མ་དགྩོངས་པར་ཤེས་ཏེ། ཡང་སྒའི་ནུས་པ་བཏྩོན་ན་སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་

དྩོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་དེ་ཐལ་བའི་བཟླྩོག་དྩོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །སླར་ཡང་སྐྱེ་

བ་དྩོན་དང་ཐུག་བཅས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ཁས་ལེན་སྙམ་པའི་དྩོགས་པ་

ཙམ་ཡང་ལེགས་ལྡན་ལ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཐལ་བའི་བཟླྩོག་དྩོན་

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ཁས་མི་ལེན་པར་ཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་ལ་བསྒྲུབས་དགྩོས་

དྩོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འདིར་ཚིག་གསལ་དུ། ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལྡྩོག་པའི་དྩོན་དང་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཉིད་

འབེལ་བ་ཡིན་གི། ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༡༩ དེའི་ཕྱིར་ཐལ་བ་

སྒྲུབ་པ་ནི་གཞན་གི་དམ་བཅའ་བ་འགྩོག་པ་ཙམ་གི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བ་ལས་བཟླྩོག་པའི་དྩོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཐལ་བའི་བཟླྩོག་དྩོན་

རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་མི་ལེན་པར་གསུངས་པ་ནི། གྩོང་གི་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་ཐལ་

འགྱུར་གཉིས་ཀི་བཟླྩོག་དྩོན་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མི་ལེན་ཞེས་པ་ལས། ཐལ་འགྱུར་

གང་ཡིན་གི་བཟླྩོག་དྩོན་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མི་ལེན་པའི་དྩོན་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་

གྩོང་དུ་ཚིག་གསལ་ལས། ༡༦ བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། ཡྩོད་པ་དེ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པར་སྒྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། 

༨༠དེ་ལ་རིགས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བརྩོད་པ། གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་གལ་ཏེ་གཞན་

ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནི། །འྩོ་ན་མེ་ལེ་ལས་ཀང་མུན་པ་འཐུག་པྩོ་འབྱུང་འགྱུར་

ཞིང་སྟེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ནི་མཐྩོང་བའམ་རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མེ་ལེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལས་མུན་པ་འཐུག་

པྩོ་འབྱུང་བར་ཐལ། འབས་བུ་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་

བའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་བཟླྩོག་དྩོན་འཕངས་པར་གསུངས་ཤིང་། འྩོག་

ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་སྐབས་གཞན་དུའང་ཚུལ་གསུམ་དཔེ་དང་བཅས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་རང་ལུགས་ལ་བཞེད་པར་ཡང་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༤༨ འདི་ནི་དབུ་མ་པས་འཕངས་པའི་ཐལ་བ་

ཐམས་ཅད་མིན་གི། སར་འཕངས་པའི་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་ཐལ་བའྩོ། །ཞེས་དང་། 

དེས་ན་གཞུང་འདིས་དབུ་མ་པས་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཟླྩོག་པ་ཕ་རྩོལ་

པྩོས་ཁས་ལེན་གི། རང་གིས་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་སྤིར་དམ་བཅའ་མེད་པར་བསྟན་པ་
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མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་པཎི་ཏ་ཆེན་པྩོ་གཉིས་ཀི་རྩོད་ལན་འདི་དག་ཞིབ་

ཏུ་བཤད་པའི་གྲུབ་དྩོན་ནི། རྩོད་ལན་འདི་དག་དཔིས་ཕྱིན་པར་ཤེས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་

རྟགས་དང་། གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་ཀི་ཁད་པར། དབུ་མ་པས་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བ་

སྩོགས་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ལ་དགག་བའི་ཁད་པར་དང་། 

ལྟ་བ་མཐྩོ་དམན་གི་ཁད་ཡྩོད་ཚུལ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་དགག་བའི་ཚད་ཐིག་པ་

སྩོགས་དགྩོས་པ་ཆེ་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་

རྟགས་མི་བཞེད་ཀང་། བདག་སྐྱེ་འགྩོག་ནུས་ཀི་གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་བསྟན་པར་

གསུངས་པས། ད་ེགཉིས་ལ་ཁད་པར་ཡྩོད་པ་ཟླ་བསྐྱངས་གཉིས་ཀ་ིབཞེད་པར་གྲུབ་ལ། 

བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། རང་གི་

བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པ་དེ་མྱུ་གུ་སྩོགས་བདག་ལས་མི་སྐྱེ་བར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་བཞེད་པར་གསུངས་པས། དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལ་

རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བ་རྣམ་པར་འཇྩོག་པར་གྲུབ་ཅིང་། 

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་རང་རྒྱུད་མི་བཞེད་པར་ལེགས་ལྡན་ལ་ནན་གིས་

བསྒྲུབས་ཤིང་། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཞེས་པའང་ཚུལ་གསུམ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་

བ་དགྩོས་པར་གསུངས་པས། རང་རྒྱུད་པས་རང་མཚན་བཞེད་ཀང་ཐལ་འགྱུར་བས་

མི་བཞེད་པར་གསལ་བར་ཐྩོན་པ་དང་། 

རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཐལ་རང་གཉིས་ཀིས་དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་
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དགག་བ་ལ་ཁད་པར་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་མཐྩོ་དམན་གི་ཁད་པར་ཡང་

ལེགས་པར་གྲུབ་བྩོ། །

༼བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་སྐབས་ཀི་ཐལ་བ་བཟླྩོག་ཚུལ་སྩོགས་ལ་དཔད་པ།༽

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ལ་གསུམ། སྐབས་འདིའི་ཐལ་བ་

བཟླྩོག་ཚུལ་སྩོགས་ལ་དཔད་པ། རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ངེས་པར་

དགྩོས་མིན་སྩོགས་ལ་དཔད་པ། རང་ལུགས་ཀི་བཞེད་མཚམས་འགའ་ཞིག་ལ་

མཁས་པ་གཞན་གིས་དྩོགས་པ་བཀྩོད་པ་དག་ལ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་རང་གི་ལུགས་ལ། ལེགས་ལྡན་རང་གིས་

བཀྩོད་པའི་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་རྟགས་སྦྱྩོར་ལའང་གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉེས་པ་མ་

བསལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་སྦྱྩོར་ངག་ལ་སྐྱྩོན་དེ་འཇུག་

ཚུལ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། མིག་སྩོགས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་དང་རང་ཉིད་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་སྐབས་འདིའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པ་ལ་ཁད་

པར་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སྤིར་ནས་

ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བས་མི་མཚུངས་པ་ཡིན་ནམ་དཔད། 

ཡང་ཁ་ཅིག །ཁེད་ཅག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཐལ་བ་བཟླྩོག་ཚུལ་དེ་གཏན་མི་

འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་སྐྱེ་བ་དྩོན་དང་ཐུག་བཅས་ཀི་རྟགས་ཀིས། མྱུ་གུ་བདག་

ལས་མི་སྐྱེ་བར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པར་ལེགས་ལྡན་གིས་མ་

དགྩོངས་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །དེ་ལེགས་ལྡན་གིས་དགྩོངས་པའི་ཕྱིར་། ཕྱི་མ་དེར་

ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མིན་པར་ལེགས་ལྡན་གིས་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  308  

ཏེ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགེལ་ངག་དེས་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་ནུས་ཀི་རྟགས་ཡང་

དག་མ་བསྟན་པར་ལེགས་ལྡན་གིས་བཞེད་པའི་ཕྱིར། གྩོང་གི་རྟགས་དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། 

དེ་ལེགས་ལྡན་གིས་དགྩོངས་ན། ཁྩོད་ཀི་བཀྩོད་པའི་རྟགས་དེའི་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་

པས་མི་འཐད་ཅེས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་སྐྱྩོན་བརྩོད་མཛད་རིགས་པ་ལས་མ་

མཛད་པའི་ཕྱིར། དེ་འདྲའི་སྐྱྩོན་བརྩོད་རིགས་ཏེ་སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་བཅས་དང་ཐུག་

བཅས་རྟགས་སུ་ལེགས་ལྡན་བཞེད་ན། རྟགས་དེར་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དང་ཁབ་པ་

འགལ་བ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པ་བཞིན་སྐྱྩོན་དེ་དག་མ་བརྩོད་པར། སླྩོབ་དཔྩོན་གི་

གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་ཞེས་པ་ཙམ་གི་སྐྱྩོན་བརྩོད་པ་མི་འཐད་པར་སྟྩོང་ཐུན་ཆེན་

མྩོར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། སླར་ཡང་

སྐྱེ་བ་དྩོན་དང་ཐུག་བཅས་རྟགས་སུ་བཟུང་ན། ཕྱྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། ཁབ་པ་འགལ་བ་སྩོགས་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱྩོན་ཆེས་ཆེ་བ་དག་དང་བཅས་པས་

དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་ཞེས་སྨྲ་དགྩོས་སམ་སྙམ། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་བ་མ་རེ་བཙུན་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་

ལས། ༢༣༥ ཤེས་རབ་སྒྩོན་མར། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་སྐྱྩོན་བརྩོད་པའི་སྐབས་སུ་

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགེལ་ངག་དེའི་མདྩོར་བསྟན་ཕྱྩོགས་སར་དྲངས་ནས་རྒྱས་

བཤད་མ་དྲངས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཐལ། སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་དངྩོས་

པྩོ་བདག་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་དྩོ། །ཞེས་

པའི་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཡང་སྒའི་དྩོན་དགྩོངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཞལ་གིས་བཞེས། ཞེས་

ཁ་ཅིག་གིས་སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་ཡང་སྒའི་དྩོན་དགྩོངས་པར་ཁས་ལེན་པ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལ་འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འདི་ལ་ཁབ་འབེལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐལ། ལེགས་ལྡན་

གིས་འདིའི་ཡང་སྒའི་དྩོན་དགྩོངས་ན། རྒྱས་བཤད་ཕྱྩོགས་སར་འགྩོད་དགྩོས་དྩོན་

མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། གལ་ཏེ་ལེགས་ལྡན་གིས་ཡང་སྒའི་དྩོན་དགྩོངས་

ན། ལེགས་ལྡན་གིས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་འགྩོག་སྐབས་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་རྒྱས་བཤད་

ཀི་ཡང་སྒའི་ནུས་པ་མདྩོར་བསྟན་ལའང་སྦྱར་ནས་རྒྱས་བཤད་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་

ཕྱྩོགས་སར་འགྩོད་པར་འགྱུར་གི། རྒྱས་བཤད་ཀི་ཡང་སྒ་མ་སྦྱར་ནས་མདྩོར་བསྟན་

དངྩོས་ཟིན་ཙམ་ཕྱྩོགས་སར་འགྩོད་པར་མི་མཛད་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ལེགས་པར་བཤད་པའྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གི་རང་ལུགས་གཞིར་བཞག་ན་སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་བཀྩོད་པའི་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་སྦྱྩོར་བ་དེ་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བའི་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་

པའི་རྟགས་སྦྱྩོར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་

སྟེ། རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ན། དངྩོས་པྩོ་བདེན་མེད་དངྩོས་ཀི་

བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བའི་བདེན་གྲུབ་འགྩོག་པའི་རྟགས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་དེའི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མེད་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་བདག་

ལས་མི་སྐྱེ་བ་དེ་ཡང་མ་ཡིན། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་དེ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་བདག་སྐྱེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་བ་དེ་

དེའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། བདག་ལས་མི་སྐྱེ་ཞེས་པའི་འགེལ་ཚིག་དེས་བདག་སྐྱེ་

རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མིན་པའི་སྐྱེ་བ་བརྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་ན། ཚིག་དེ་ལ་དེ་ལྟར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བརྩོད་པའི་ནུས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཁབ་སྟེ། ཚིག་དེས་དེ་བརྩོད་པ་ལ་བརྩོད་

འདྩོད་དང་བརྩོད་པའི་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་གཉིས་ཚོགས་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་དང་། 

ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལུགས་གཞིར་བས་ནའང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་

འགེལ་ངག་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱྩོན་བརྩོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འགེལ་ངག་དེས་

བསྟན་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་རྟགས་སྦྱྩོར་གང་ལའང་ལེགས་ལྡན་གི་སྐྱྩོན་མ་བརྩོད་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཡུལ་གི་ཐལ་འགྱུར་དང་རྟགས་གང་ཡང་

འགེལ་ངག་དེས་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་དང་། 

ཡང་སྐབས་འདིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། བདག་ལས་མི་སྐྱེ་སྟེ། སྐྱེ་བ་དྩོན་

དང་ཐུག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྦྱྩོར་ངག་དེ་ཆྩོས་ཅན། གཞི་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། རང་འགྩོད་པ་པྩོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ནི་མ་བཀྩོད། 

ལེགས་ལྡན་གིས་ཀང་མ་བཀྩོད་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་སླ། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། སླྩོབ་

དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་ཆྩོས་ཅན། ཁེད་ཀིས་རང་གིས་བཀྩོད་པའི་སྦྱྩོར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་

སུན་འབིན་པ་ཙམ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་སྩོགས་ཚིག་གི་རི་མྩོ་དང་

རིགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མང་ངྩོ་། །

༼རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ངེས་པར་འགྩོད་དགྩོས་མིན་སྩོགས་ལ་

དཔད་པ།༽

གཉིས་པ་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ངེས་པར་འགྩོད་དགྩོས་མིན་

སྩོགས་ལ་དཔད་པ་ནི། ཡང་ཁ་ཅིག །མྱུ་གུ་བདག་ལས་མི་སྐྱེ་བར་རྟྩོགས་པའི་རེས་

དཔག་སྐྱེ་བ་ལ་གཞན་གགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་བཀྩོད་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། ཚིག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གསལ་ལས། ༡༥ འདིར་རེས་སུ་དཔག་པས་གནྩོད་པ་བརྩོད་པ་ལ་དགྩོས་པ་གང་ཅི་

ཞིག་ཡྩོད། ཅེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༤༨ ཕྱི་རྒྩོལ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་

གགས་ངེས་པར་བརྩོད་མི་དགྩོས་ཤིང་འགའ་ཞིག་ལ་བརྩོད་དགྩོས་ནའང་བརྩོད་པ་

ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། བདག་སྐྱེ་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་ལྩོག་

རྟྩོག་འགྩོག་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ལས་གཞན་གགས་ངེས་པར་བརྩོད་མི་དགྩོས། ཞེས་པ་

དང་། བདག་སྐྱེ་སྩོགས་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ལའང་གང་ཟག་གཞན་

ཞིག་གིས་གཞན་གགས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་མི་དགྩོས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། 

དེ་མི་དགྩོས་ཏེ། དཔེར་ན། གཞན་གིས་ཐལ་འགྱུར་བཀྩོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བདག་སྐྱེ་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་ལྡྩོག་ནས་བདག་སྐྱེ་

མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་རང་ཉིད་ཀིས་སེམས་པ་ལས་བདག་སྐྱེ་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་

རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་སྩོགས་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

འྩོན་ཀང་དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་སུ་ཡིན་ཡང་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ལ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་རྟགས་བཀྩོད་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་སེམས་པ་གང་རུང་ལ་ངེས་

པར་ལྟྩོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་སྐྱེ་ནུས་

ན། ཐལ་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའི་ལྩོག་རྟྩོག་ལྡྩོག་

པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེས་པར་ཐལ། འདྩོད་ན། དེའི་

འྩོག་ཏུ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པ་མི་སིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། 

ཐེ་ཚོམ་ཟ་མཁན་སུ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་ཅན་ལ་ཐེ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཚོམ་མེད་ཅིང་ལྩོག་རྟྩོག་དེ་ལྡྩོག་ན། དེ་མ་ཐག་ཚད་མས་སྒྩོ་འདྩོགས་ཆྩོད་ཟིན་པའི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

གལ་ཏེ་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་ལྡྩོག་པའི་འྩོག་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་

གནས་པ་ཞིག་ཡྩོད་ན་ནི། དེའི་ཐེ་ཚོམ་དེ་སེལ་བའི་ཐབས་སུ་སྒྲུབ་བེད་སེམས་པ་

ལས་གཞན་ཅི་ཡང་བར་མེད་པའི་ཕྱིར་རྟགས་ལ་ལྟྩོས་པར་གྲུབ་བྩོ། །

གཞན་ཡང་མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། རྟེན་འབེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འགྩོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་རྒྩོལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་གི་བེད་པ་ལས་མྱུ་གུ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞེན་པའི་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་

གྲུབ་མཐའི་ལྩོག་རྟྩོག་ལྡྩོག་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རྒྩོལ་བ་དེས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་

རྟྩོགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། བདེན་མེད་ལ་ཐྩོས་བྱུང་གི་གྩོ་བ་ཙམ་ཡང་སྩོན་དུ་མ་

སྩོང་བར། བདེན་མེད་རྟྩོགས་པའི་བསམ་བྱུང་གི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ་

བས། ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་རིམ་བཞིན་བསྐྱེད་དགྩོས་པའི་གྩོ་རིམ་

དང་འགལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་། བདེན་མེད་རྟྩོགས་པ་ལ་བདེན་མེད་བསྟན་པའི་གཞུང་གི་དྩོན་དང་

རིགས་པའི་གནད་ལ་ཡང་ཡང་དཔད་ནས་རིམ་བཞིན་གྩོ་བ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་སྩོང་སྟེ་རྟྩོགས་

དགྩོས་པ་ལས། མུན་ཁུང་ནང་དུ་གྩོག་སྦར་བ་ལྟར་ཡིད་དཔྩོད་ཀི་གྩོ་བ་ཙམ་ཡང་

སྩོན་དུ་མ་སྩོང་བར། ཐད་ཀར་ལམ་གིས་རྟྩོགས་ཚུལ་ཞིག་ཡྩོད་མི་སིད་པས། དངྩོས་

པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་ལྡྩོག་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དེ་

བདེན་པར་མེད་པའི་ཚུལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཆྩོད་པའི་ངེས་ཤེས་ཀི་ཚད་མ་སྐྱེས་པ་ནི་ཆེས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ན། དངྩོས་པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་གྲུབ་མཐའི་

ལྩོག་རྟྩོག་ལྩོག་པའི་འྩོག་ཏུ་དེ་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་མིན་ཐེ་ཚོམ་གཅྩོད་ནུས་ཀི་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་ཡང་སེམས་པ་ལས་བདེན་མེད་དུ་ངེས་པ་རེད་དགྩོས་པས། དངྩོས་པྩོ་

བདེན་དུ་ངེས་པའི་རེས་དཔག་སྩོགས་རེས་དཔག་ཚད་མ་དག་སྐྱེ་བ་ནི་རྟགས་ཡང་

དག་ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་སྩོ། །

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༧༤༠ དེའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་རང་

བཞིན་མེད་པ་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་བས་པའི་

ཚེ་དེའི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་སྐྱེས་པ་ཡིན་གི། དངྩོས་སུ་དམ་བཅའ་

བསྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ཡིན་

ན་རང་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་

ན་མ་ཁབ་སྟེ། གཞུང་འདིའི་དྩོན་ནི་ར་འཇུག་གཉིས་སུ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞི་

ལས་སྐྱེ་བ་ཐལ་འགྱུར་གིས་བཀག་པ་ལས། དེ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་

པར་སྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་དངྩོས་སུ་བཀྩོད་པ་མེད་ཅེས་པའི་དྩོན་ཙམ་ལས། སྤིར་རེས་

དཔག་སྐྱེ་བ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ལྟྩོས་དགྩོས་མིན་གང་ཡང་གསུངས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་འྩོག་ཏུ་དེ་ཉིད་ལས། དང་པྩོ་ནས་ཕྱི་རྒྩོལ་ལ་གཞན་གགས་དེ་ལྟར་

བཀྩོད་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། 

འདིའི་གྩོང་དུའང་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོར། ར་འཇུག་གཉིས་སུ་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་

ཇི་ལྟར་བཀག་ཚུལ་སྙིང་པྩོ་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་ནས། དེ་ལྟར་བཀག་པའི་གྲུབ་དྩོན་

འཆད་པའི་སྐབས་སུ་གཞུང་འདི་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་དྩོན་ཡང་དེ་ལྟར་ར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  314  

འཇུག་གཉིས་སུ་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ཐལ་འགྱུར་གིས་བཀག་པ་ལས། དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་དངྩོས་སུ་མ་བཀྩོད་ཀང་། 

མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་དུ་མ་བསྟན་པ་ལས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

མཐའ་བཞི་གང་ལས་ཀང་སྐྱེ་བར་མི་འཐད་པར་མཐྩོང་ཞིང་། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་མེད་

ན་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་དགྩོས་ཚུལ་ཤེས་ནས། རིམ་བཞིན་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་

ཡིན་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་གྩོང་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་

མུ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ལ་གནྩོད་པ་མཐྩོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་

འགྲུབ་ལ། དེ་ལ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པས་ཁབ་པ་སར་མཐའ་གཞན་འགྩོག་

པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་འགྲུབ་བྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་

འགྱུར་ཏེ། འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་བས་པའི་ཚེ་དེའི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་

སྐྱེས་པ་ཡིན་གི། དངྩོས་སུ་དམ་བཅའ་བསྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་མེད་དྩོ། །ཞེས་མཐའ་

བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་རྟགས་ཀི་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་དང་། ཁབ་པ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་ལུགས་

གསུངས་ནས། ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་ཚུལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་

འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་དྩོན་བསྡུས་སུ། འཇུག་པ་ལས། གང་གི་ཕྱིར་

ན་བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་དང་། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟྩོས་ཡྩོད་པ་མིན་པས་

དངྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་བལ། །ཞེས་པ་འདིས་སར་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ལ་གནྩོད་བེད་
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ཀི་ཐལ་འགྱུར་མང་དུ་བསྟན་ནས་བཀག་པ་ལས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་

མེད་དུ་འདྩོད་པ་འཐད་པར་གྲུབ་ཅིང་། རིམ་བཞིན་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་འགྩོག་གི་རྟགས་

ལས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་དུ་རེས་དཔག་ཚད་མས་རྟྩོགས་པར་

འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོའི་ལུང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་

དཔག་སྐྱེ་བ་གཏན་ཚིགས་ལ་ལྟྩོས་མི་དགྩོས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་དབང་རྟུལ་གི་རེས་

དཔག་རྟགས་ལ་ལྟྩོས་དགྩོས་ཀང་། ལུང་དེའི་དགྩོངས་པ་ནི་དབང་རྣྩོན་ལ་དེ་ལྟར་མི་

དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཟེར་བ་སྩོགས་ནི་གཞུང་དྩོན་གྩོང་འྩོག་བསྒིག་མ་ཤེས་པས་

ནྩོངས་པའྩོ། །

འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༦༧ ཤེས་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་རིག་པ་རྣམས་

ཀིས་ཤེས་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་རེས་འགའ་རང་ཉིད་ཁྩོ་ནས་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་ལ། 

རེས་འགའ་གཞན་གིས་ཅུང་ཞིག་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་འགྱུར་བར་ཤེས་བ་

དགག་པ་ཉིད་སར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་ཤེས་བ་ཕྱི་དྩོན་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་

ཟིན་ན། ཤེས་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་བེད་རྒྱས་པར་

འགྩོད་མི་དགྩོས་ཀང་། རྟགས་སྦྱྩོར་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་བེད་ཅུང་ཟད་བཀྩོད་པའམ། ཡང་ན་

རང་གིས་རྒྱུ་མཚན་སེམས་པ་གང་རུང་ལས་རྟྩོགས་པར་གསུངས་པ་བཞིན། བདེན་

མེད་སྩོགས་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་ལ་དགག་བ་ཕར་བཀག་ནས་ཡྩོངས་

གཅྩོད་དུ་བདེན་པར་མེད་པར་ངེས་དགྩོས་པས། བདེན་གྲུབ་ལ་གནྩོད་བེད་མཐྩོང་བ་

ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པར། བདེན་པར་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་སེམས་པའང་ངེས་པར་
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དགྩོས་པ་ཡིན་པས་ན། རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ལྟྩོས་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་

ཙམ་གིས་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པའི་ཙམ་སྒས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ལ་ལྟྩོས་པ་

བཅད་པ་ལས་རྟགས་ཙམ་ལ་ལྟྩོས་པ་གཅྩོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ཚིག་གསལ་ལས། ༡༦དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྒ་མི་རྟག་སྟེ། བས་པ་མི་རྟག་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། །བས་པ་ནི་མི་རྟག་པ་མཐྩོང་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནྩོ། དེ་བཞིན་

དུ་སྒ་ཡང་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་ཀི་གཞུང་འདིས་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

ཚད་མའི་གཞུང་ནས་དམ་བཅའ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པ་སྩོགས་སྒྲུབ་ངག་གི་ལྷག་པའི་

སྐྱྩོན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཕྱི་རྒྩོལ་ལ་སྒྲུབ་ངག་དངྩོས་སུ་འགྩོད་

པའི་ཚེ། ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་རྣམ་འགེལ་ལྟར་འགྩོད་དགྩོས་ཀང་། འཆད་པའི་ཚེ་

ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཡྩོད་ཅིང་། 

དེའི་དྩོན་ནི་སྒྲུབ་ངག་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་། ཁད་ཆྩོས་སྩོགས་ཇི་ལྟ་བུ་དགྩོས་པའི་རྣམ་

གཞག་གཞན་ལ་ངྩོ་འཕྲྩོད་ཆེད་དུ་རྒྱས་པར་རེ་རེ་ནས་འཆད་སྐབས་ཡན་ལག་ལྔ་

ལྡན་སྩོགས་འབྱུང་ཡང་། སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་རྒྩོལ་བ་ལ་བསྒྲུབ་བ་

ཚད་མས་ངེས་པའི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་ངག་དངྩོས་སུ་འགྩོད་སྐབས་དམ་བཅའ་དངྩོས་སུ་

བརྩོད་པ་ལྟ་བུ་ལྷག་པའི་སྐྱྩོན་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། ཕྱྩོགས་ཀི་ཚིག་

དེ་སྨྲ་བ་པྩོའི། །བསམ་པ་སྟྩོན་པར་བེད་པ་ལ། །ཚད་ཡིན་དེ་ལས་ཐེ་ཚོམ་དག །སྐྱེ་

ཕྱིར་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མིན། །བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བརྩོད་པ་ཡིས། །བརྒྱུད་པ་ཡིས་

ཀང་ནུས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱྩོགས་ཚིག་སྒ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མི་རྟག་ཅེས་པའི་ངག་དེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། སྒ་རྟག་མི་རྟག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་རྒྩོལ་བ་ལ་དངྩོས་སུ་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་དམ་

བཅའ་དེ་ཇི་ཙམ་བརྩོད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་དེ་ཉིད་ལས་མ་འདས་པས་དགྩོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་

པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལའང་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་

ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ། མིག་ཆྩོས་ཅན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ལ་མི་ལྟ་སྟེ། རང་ལ་མི་ལྟ་

བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་པའི་སྦྱྩོར་བའི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་པ་ན། ཚིག་

གསལ་ལས། ༢༧དེའི་ཕྱིར་གང་དང་གང་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལྟ་བ་མེད་པ་དེ་དང་དེ་

ལ་ནི་གཞན་ལ་ལྟ་བ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནྩོ། །མིག་ལའང་

རང་གི་བདག་ཉིད་མི་ལྟ་བ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཚད་མའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་

བཞིན་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼རང་ལུགས་ཀི་བཞེད་མཚམས་འགའ་ཞིག་ལ་མཁས་པ་གཞན་གིས་དྩོགས་

པ་བཀྩོད་པ་དག་ལ་དཔད་པ།༽

གསུམ་པ་རང་ལུགས་ཀི་བཞེད་མཚམས་འགའ་ཞིག་ལ་མཁས་པ་གཞན་གིས་

དྩོགས་པ་བཀྩོད་པ་དག་ལ་དཔད་པ་ནི། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ལ་རང་རྒྱུད་པས་

བྩོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཆྩོས་དེ་རྣམས་ཀི་སྩོད་ལུགས་ཡྩོད་

པ། རིགས་པའི་དགག་བར་གྱུར་པའི་བདེན་ཚད་དུ་ཁས་ལེན་ཅེས་པ་ཁེད་ལ་འགལ་

ཏེ། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀི་ཕྱི་དྩོན་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་སྩོགས་གསུམ་དུ་ཁས་ལེན་

ན། ཕྱི་དྩོན་བྩོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་སྩོད་ལུགས་སུ་ཁས་མི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལེན་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས། 

འདི་ཐལ་འགྱུར་དུ་དྲིལ་ན། སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ཀིས་ཕྱི་

དྩོན་དེ་བྩོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་སྩོད་ལུགས་སུ་ཡྩོད་པར་

ཁས་ལེན་པར་ཐལ། ཁེད་ཀིས་ཕྱི་དྩོན་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་དང་། རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། བྩོ་

ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་སྩོད་ལུགས་ཡྩོད་པ་དེ། 

རང་རྒྱུད་པས་རིགས་པའི་དགག་བར་གྱུར་པའི་བདེན་ཚད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། ཟེར་བ་འདི་ཀ་ཡིན་པས་ཁབ་འབེལ་འཇྩོག་དཀའ་བར་སྣང་སྟེ། 

གནས་ཚོད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་སྩོགས་གསུམ་དང་། 

བདེན་པར་གྲུབ་པ། དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་གསུམ་པྩོ་རྣམས་

གནད་གཅིག་ཡིན་ནའང་། གྲུབ་མཐས་དེ་དག་ལས་གཅིག་ཁས་ལེན་ན་གཞན་ཐམས་

ཅད་ཁས་ལེན་དགྩོས་དྩོན་ཅི་ཡྩོད། དངྩོས་སྨྲ་བ་དག་གིས་གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར། 

ཁབ་སྟེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་གནད་ཅིག་

པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་ཁེད་ཅི་སྨྲ། དེ་འདྲ་གངས་ཀིས་ག་ལ་ལངས། 

དེས་ན་ལེགས་ལྡན་གིས་ཕྱི་དྩོན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སྩོགས་གསུམ་དུ་ཁས་

ལེན་ཀང་། དེས་དེ་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་སྩོགས་གསུམ་པྩོ་གང་དུའང་ཁས་མི་ལེན་

ཏེ། དངྩོས་པྩོ་དྩོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་རིགས་པའི་སྩོ་དུ་མས་འགྩོག་པར་མཛད་པའི་དབུ་

མ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁེད་ཀི་འགེལ་པར། དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་དང་གྲུབ་མཐའི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཁས་ལེན་གི་ཁད་པར་མ་ཕྱེས་ནས་གྩོང་འྩོག་ཐམས་ཅད་དུ་འདི་འདྲ་འཕངས་པ་མང་

བར་སྣང་ངྩོ་། །

ཡང་ཁེད་ཀི་འགེལ་པར། གཞན་ཡང་། བྩོ་ལ་ཡིད་ཇི་ལྟར་གཏད་ཀང་བདག་དང་

ཕུང་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་ཐལ། དེ་ལ་ཤིང་རྟ་དང་ཤིང་རྟའི་ཆ་ཤས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་

དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཕྱི་རྩོལ་པས་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་ལྔ་པྩོ་ཕུང་

པྩོ་ལ་མ་ལྟྩོས་པའི་བདག་ཡྩོད་པར་ལྟ་བ་ཡིན་པས། འཇིག་ལྟའི་གངས་སུ་མི་བགང་

པར་གཞུང་འདིའི་འགེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་མི་འགལ་

སྩོམས་ཤིག་ཅེས་གསུངས། བྩོ་ལ་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངྩོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཞེས་པ་ནི་རྟྩོག་པ་

ལ་ཡིན་གི་རྟྩོག་མེད་ལ་མིན་ཞིང་། རྟྩོག་པ་ལ་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ན་ཅི་

ཞིག་འགལ། 

ཉིད་ཀིས་སྐབས་འདིར་འཕངས་པའི་རིགས་པ་ནི་ཅུང་སྦྩོམ་པར་སྣང་སྟེ། རང་

འགེལ་དང་། ཊིཀ་ཆེན་གཉིས་ཀས་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་

གཞི་ཞིག་ཕྱི་རྩོལ་པ་མ་གཏྩོགས་རང་སེ་སུས་ཀང་མི་འདྩོད་པས། ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་

ཐ་དད་དུ་ལྟ་བའི་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་འདིར་མ་བཤད་ཅེས་པ་ལས། ཕྱི་རྩོལ་པས་

བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་དེ་། བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས། འཇིག་ལྟའི་གངས་སུ་མ་བགང་པར་གང་དུའང་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

རྟྩོག་པ་ལ་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ན་དེས་བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་

དང་། གང་ཟག་དེས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགྩོས་དྩོན་ཅི་ཡང་མེད་པས་ཐུགས་ཁལ་མི་

མཛད་པར་ཞུ། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཡང་ཁེད་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་དགག་བའི་ངྩོས་འཛིན་མིང་གི་ཐ་

སྙད་ཀི་དབང་ཙམ་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡྩོད་པ་ལ་འདྩོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་

འཐད་དེ། འདིའི་དགག་བ་ནི་བདེན་པ་དང་དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པ་སྩོགས་དྲུག་ཡིན་

པས་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པར་ཁས་བངས་ལ། ས་མ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །མ་

གྲུབ་ན། ལྟྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་དང་། རྩོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་གཉིས་མིང་དུ་བཏགས་པ་

ཙམ་གི་དབང་གིས་བཞག་པར་མཚུངས་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་མིང་གིས་བཏགས་པ་

ཙམ་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་མེད་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། དེ་

གཉིས་འདྩོད་རྒྱལ་གི་མིང་དུ་མཚུངས་པར་འགྱུར་རྩོ་གསུངས། 

དེ་ཡང་འགེལ་པ་དེར། ཆྩོས་ཅན་སྩོགས་གསལ་པྩོ་མ་ཐྩོན་འདུག་པས་འདི་ལྟར་

ཡིན་པར་མངྩོན་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་ཙམ་གིས་

བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡྩོད་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་དེ་སངས་རྒྱས་

ཞེས་པའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་ཙམ་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

ན། སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་མིང་དེ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ལྟར་འདྩོད་རྒྱལ་གི་མིང་དུ་

ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་པ་ཡིན་པས། འདི་ནི་འདྲེ་ཤར་སྩོ་ལ་གླུད་ནུབ་སྩོར་སྩོང་སྟེ། མིང་གི་

ཐ་སྙད་ཀིས་བཞག་པ་ཙམ་ཞེས་པའི་ཙམ་སྒས་དྩོན་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་བཅད་པ་

ལས། མིང་འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པ་གཅྩོད་པར་སུས་ཀང་མི་འདྩོད་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟར་ཡང་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༡༨༡ མིང་ཙམ་གི་དྩོན་ནི། སར་ལྟར་ཐ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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སྙད་ཀི་དྩོན་བཙལ་བ་ན་མི་རེད་པ་ལ་བེད་ཀི། མིང་ཡྩོད་ཅིང་དྩོན་མེད་པའམ་མིང་མ་

ཡིན་པའི་དྩོན་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༨ ཐ་སྙད་

ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་ཞེས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་ཀང་དྩོན་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་

གཅྩོད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མི་གཅྩོད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་ཀང་མིང་མིན་པའི་དྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། དྩོན་ཚད་མས་གྲུབ་

པ་ཡང་མི་གཅྩོད་ལ། མིང་གིས་གང་བཏགས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་སྟྩོན་པ་

ཡང་མིན་གི་དྩོན་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་གཅྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་ལན་དུ་མར་གསུངས་ཀང་། ཁེད་ཀིས་མ་གཟིགས་པའམ་ཡང་ན་མ་

གཟིགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ། 

སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་མིང་འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

ཀང་རྒྱུ་མཚན་དེའང་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དྩོན་སངས་རྒྱས་རང་གི་ངྩོས་ནས་

གྲུབ་ཚུལ་ཞིག་ག་ལ་ཡྩོད། གལ་ཏེ་གྲུབ་ན་མིང་གིས་ཕར་བཏགས་པ་ལ་དགྩོས་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །སྐབས་འདིར་ཁྩོད་ཀི་འགེལ་པར་ཕྱྩོགས་སའི་འདྩོད་

པ་ངྩོས་མ་ཟིན་བཞིན་དུ་དགག་པ་ལྟར་སྣང་གཞན་འགའ་ཡང་བཏང་འདུག་ཀང་ལན་

གཞན་དུ་གསལ་བས་མི་སྤྩོའ ྩོ། །

༼གཞན་སྐྱེ་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་གཞན་སྐྱེ་འགྩོག་ཚུལ་ལ་བཞི། གཞན་སྐྱེ་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་

མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ་དང་། གཞན་སྐྱེ་ལ་འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟྩོས་པའི་འབེལ་བ་མི་འཐད་

པའི་རྒྱུ་མཚན། གཞན་སྐྱེ་བཀག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ། དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པའྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དང་པྩོ་ནི། འཇུག་པ་ལས། གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་གལ་ཏེ་གཞན་ཞིག་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ན་ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་མེ་ལེ་ལས་ཀང་མུན་པ་

འབྱུང་བར་ཐལ། རང་མཚན་གི་རྒྱུ་གཞན་ལས་རང་མཚན་གི་འབས་བུ་གཞན་འབྱུང་

བའི་ཕྱིར། ཡང་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་ལས་འབས་བུ་ཡིན་མིན་ཀུན་འབྱུང་བར་

ཐལ། རྟགས་དེའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གཉིས་ཀིས་བཀག་ལ། 

དང་པྩོ་ནི། འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་འགལ་རྐེན་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཚེ་ནའང་འབས་བུ་སྐྱེ་

བར་ཐལ་བ་དང་། གཉིས་པ་ནི་མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བའི་ཚེ་ནའང་འབས་བུ་འབྱུང་ཆྩོག་

པར་ཐལ་བའྩོ། །

ཐལ་བ་འདི་གཉིས་ནི་རང་རྒྱུད་པ་མན་གི་གཞན་སྐྱེ་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཐུན་

མྩོང་དུ་འཕངས་པར་གསུངས་ཤིང་། རིགས་པ་འདི་ནི་ར་ཤེ་རབ་བེད་ཉི་ཤུ་པ་ལས། 

རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཞན་ཉིད་ན། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་

རིགས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་གཞན་གི་སྐྱྩོན་སྩོང་དང་། དེ་དགག་པ་བཅས་རིམ་བཞིན་སྟྩོན་པ་ནི། 

འཇུག་པ་ལས། རབ་ཏུ་བ་བར་ནུས་པ་དེ་ཕྱིར་འབས་བུ་ངེས་བརྩོད་ཅིང་། །ཞེས་

སྩོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གསུངས་ལ། དྩོན་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། ཉེ་ལེན་གི་རྒྱུ་འབས་ནི། 

རྒྱུ་གང་ཞིག་གིས་འབས་བུ་དེ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། བསྐྱེད་

པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གཏྩོགས་པ་དང་། རང་གི་

རིགས་འདྲ་ས་མ་ཡིན་པ་བཅས་ཁད་པར་བཞི་ལྡན་གི་རྒྱུ་ཞིག་ལས་སྐྱེ་བའི་འབས་བུ་

སྟེ། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་འབས་ལ་བེད་པ་ཡིན་པས། མེ་ལེ་དང་མུན་པ་ལྟ་བུ་ནི་རང་མཚན་
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གིས་གཞན་ཡིན་ཀང་ཁད་པར་དེ་བཞི་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་སྐྱྩོན་དེ་མེད་དྩོ། །ཞེས་

སྐྱྩོན་སངས་ལ། 

དེ་འགྩོག་པ་ནི། ནས་སྩོགས་ལ་ས་ལུའི་མྱུ་གུའི་རྒྱུའི་ཁད་པར་བཞི་མ་ཚང་བ་

བཞིན་དུ་ས་ལུའི་ས་བྩོན་ལའང་ས་ལུའི་མྱུ་གུའི་རྒྱུའི་ཁད་པར་བཞི་པྩོ་དེ་མ་ཚང་བར་

ཐལ། དེ་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་དང་རང་མཚན་གིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་། མྱུ་གུ་ས་བྩོན་དང་ནི་དུས་མཉམ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

ས་བྩོན་དང་མྱུ་གུ་རང་མཚན་གིས་གཞན་ཡིན་ན། དུས་ནམ་ཡང་ལྡྩོག་པ་མེད་པར་

གཞན་དུ་གྲུབ་དགྩོས་པས། ས་མྱུག་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་ཀང་དེ་ལྟར་

མེད་པས། དེ་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་ཡིན་པ་མི་འཐད་ཅེས་བཀག་གྩོ །

རིགས་པ་འདི་ནི་ར་ཤེ་རབ་བེད་དང་པྩོ་ལས། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

ནི། །རྐེན་ལ་སྩོགས་ལ་ཡྩོད་མ་ཡིན། །བདག་གི་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་མིན་ན། །གཞན་

དངྩོས་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། རང་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་

གྱུར་པའི་རྒྱུ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མི་འབྱུང་སྟེ། རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། 

ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་ཅན་དང་། བསྒྲུབ་ཆྩོས་འདྲ་བ་ལ། རྟགས་ནི་རང་མ་སྐྱེས་

པའི་སྩོན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་རྒྱུ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་གཞན་མིན་ཏེ། རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དྩོན་གིས་འཕངས་པའི་

རིགས་པ་གསུམ་དང་དྩོན་འདྲའྩོ། །

འདི་དག་གི་རིགས་པའི་གནད་ནི། ར་ཤེ་རབ་བེད་ཉི་ཤུ་པ་ལས། འབས་བུ་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཡྩོད་ན། །རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་བསྐྱེད་པར་བེད། །ཅེས་དང་། བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། 
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༡༤༢ གལ་ཏེ་འབས་བུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་གྱུར་ན། མ་བས་ཀང་རྩོགས་པར་

ཡྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ཡྩོད་ན། རྒྱུས་དེ་ལ་གཞན་ཅི་ཞིག་སྐྱེད་པར་འགྱུར། ཅི་སྟེ་

དེ་ཉིད་བསྐྱེད་པར་བེད་དྩོ་ཞེས་རྟྩོག་ན་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། སྐྱེས་པ་ལ་ཡང་སྐྱེ་བའི་བ་

བ་མེད་དྩོ། །ཞེས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། ༣༥༤ དེ་ལ་འབས་བུ་གང་ཞིག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་ཡྩོད་པ་རང་བཞིན་གིས་བདྩོག་པ་དེ་ནི་ཡང་མི་སྐྱེ་སྟེ། ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་

ཡྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འབས་བུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་ན་དེ་ཉིད་

རྒྱུས་བསྐྱེད་དུ་མེད་དེ། དེ་ནི་དང་པྩོ་ནས་རང་གི་ངྩོ་བྩོར་གྲུབ་ཟིན་དུ་ཡྩོད་པས། གལ་

ཏེ་དེ་བསྐྱེད་ན་གྲུབ་ཟིན་སླར་སྐྱེད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྐྱེས་ཟིན་སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་

ཡྩོད་དགྩོས་པ་སྩོགས་ཀིས། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པ་རང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟྩོས་པར་མི་རུང་

བའི་གནད་ལ་གཏུགས་པའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༧༤༡ དེ་འདྲ་བ་ཡྩོད་ན་ནི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་

ལ་རག་ལས་པ་འགལ་ཏེ། མི་འགལ་ན་ནི་གྲུབ་ཟིན་པའི་བུམ་པ་སླར་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་

ལས་སྐྱེ་མི་དགྩོས་པ་ཁས་བང་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ཡང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་རྒྱུས་སྐྱེད་དུ་མི་རུང་ཞིང་། རང་གི་རྒྱུ་ལས་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་ན་འབས་བུ་དེ་རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཡྩོད་དགྩོས་ཏེ། ཐ་སྙད་དུ་འབས་བུ་

དེ་སྐྱེ་བའི་བ་བ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བ་པྩོ་འབས་བུ་དེ་ལ་བརྟེན་པ་བཞིན་དུ། འབས་བུ་དེ་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་ནའང་སྐྱེ་བའི་བ་བ་དེ་འབས་བུ་དེ་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་བརྟེན་དགྩོས་པ་

གང་ཞིག །རྟེན་བརྟེན་པར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་གཤིས་ལུགས་སམ་རང་བཞིན་དུ་

གྲུབ་དགྩོས་ལ། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་པས། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟེན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བརྟེན་པར་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་བ་བ་དེ་རྒྱུའི་དུས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་བ་བ་དང་རྒྱུ་འགག་པའི་བ་བ་གཉིས་ནི་དུས་

མཉམ་དུ་ཡྩོད་པས་སྩོ། །

གྩོང་དུ་ཁབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་རྟེན་བརྟེན་པ་ཡིན་ན། བརྟེན་པ་སྐྱེ་བའི་བ་བ་གང་དུ་

ཡྩོད་པའི་དུས་ཡིན་ན། དུས་དེར་རྟེན་འབས་བུ་དེ་ཉིད་ཀང་ཡྩོད་དགྩོས་པས། རང་གི་

རྒྱུའི་དུས་སུའང་འབས་བུ་དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ་བའྩོ། །

ཡང་། ཇི་ལྟར་སང་གི་མདའ་གཉིས་མཐྩོ་བ་དང་ནི་དམའ་བ་དག །ཅེས་སྩོགས་

ཚིགས་བཅད་གཉིས་གསུངས། དྩོན་ནི། དེ་ལྟར་བཀག་པ་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དག་ན་རེ། 

ས་ལུ་ལང་པའི་མདྩོ་ལས། སང་མདའི་མཐྩོ་དམན་གི་ཚུལ་དུ་སྐད་ཅིག་གང་ཁྩོ་ན་ལ་

ས་བྩོན་འགག་པ་དེ་ཉིད་ལ་མྱུ་གུ་སྐྱེའྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་སང་མདའི་དཔེ་བཞིན་དུ་ས་

བྩོན་འགག་པའི་བ་བ་་དང་། མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་བ་བ་དུས་གཅིག་པས། ས་མྱུག་གཉིས་

དུས་མཉམ་དུ་ཡྩོད་ལ། དེས་ན་དེ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་ཉེས་པ་

ཅི་ཡང་མེད་དྩོ་ཞེས་རྩོད་པ་ལ། དཔེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དཔེ་སང་མདའི་མཐྩོ་དམན་

གཉིས་དུས་གཅིག་པ་དང་། དེའི་བ་བ་གཉིས་ཀང་དུས་གཅིག་ནའང་དེས་མཚོན་པའི་

དྩོན་ས་མྱུག་གཉིས་ནི་དུས་གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། ས་བྩོན་གི་དུས་སུ་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ལ་

མངྩོན་དུ་ཕྱྩོགས་པ་ཡིན་པས། མྱུ་གུ་ནི་དུས་དེར་མེད་པའི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ལ་སྐྱེ་འགག་གི་བ་བ་གཉིས་དུས་གཅིག་ན་ཆྩོས་གཉིས་དུས་

གཅིག་མི་དགྩོས་ཀང་། ཕྱྩོགས་སའི་འདྩོད་པ་ལྟར་ན་དེ་ལྟར་དགྩོས་ཏེ། དེས་ཆྩོས་

ལས་བ་བ་དྩོན་གཞན་དུ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པར་སྐབས་འདིའི་འཇུག་པ་རང་འགེལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཕྱྩོགས་ས་འདི་ནི་རང་སེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཡིན་པར་

གསལ་ལྩོ། །

སྐྱྩོན་གཞན་ཡང་། མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་བ་བ་དེ་ས་བྩོན་འགག་བཞིན་པའི་དུས་སུ་མེད་

པར་ཐལ། དུས་དེར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་རྟེན་སྐྱེ་བའི་བ་བ་བེད་པ་པྩོ་མྱུ་གུ་མེད་པས། 

དུས་དེར་མྱུ་གུ་དེ་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་བརྟེན་པའི་སྐྱེ་བའི་བ་བ་ཡྩོད་པ་མི་རུང་བའི་

ཕྱིར། འདྩོད་ན། བ་བ་གཉིས་དུས་མཉམ་པ་འགལ་ལྩོ། །འདི་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་རྟེན་

བརྟེན་པ་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་གྲུབ་དགྩོས་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་

ལ། དེའི་ཚུལ་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

ཡང་། གལ་ཏེ་མིག་གི་བྩོ་ལ་རང་གི་སྐྱེད་བེད་དུས་གཅིག་པ། །ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་བེ་སྨྲས། རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་མིན་པས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་མི་

འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་ཚོར་བ་སྩོགས་

དང་། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མིག་གི་དབང་པྩོ་སྩོགས་ཡྩོད་ཅིང་། དེ་དག་དང་མིག་

གི་རྣམ་ཤེས་གཉིས་རྒྱུ་འབས་ཡིན་ཀང་དུས་མཉམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལ། 

མིག་གི་བྩོ་དེ་དེ་དག་ལས་སྐྱེ་བ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐལ། དེ་དག་གི་དུས་

སུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དེ་རང་གི་རྒྱུ་དེ་དག་གི་དུས་སུ་མེད་

ཀང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་ན་ནི། རྒྱུ་འབས་ས་ཕྱི་བ་ལ་ཉེས་པ་གྩོང་དུ་བརྩོད་ཟིན་

པ་དག་འཇུག་པས་མི་འཐད་ཅེས་བཀག་གྩོ །

འདིས་ནི་རྒྱུ་འབས་གཉིས་གཞན་ཙམ་ཡྩོད་ཀང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་

པ་དང་། ཇི་ལྟར་སང་གི་མདའ་གཉིས་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསྟན་པའི་རིགས་པ་ས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མས་ནི་འབས་བུ་དག་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་ནའང་རྒྱུ་འབས་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་

གཞན་དུ་མི་འཐད་པས། གཞན་སྐྱེ་མི་རིགས་ཞེས་འགྩོག་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེའི་འྩོག་ཏུ་འབས་བུ་ལ་མུ་བཞིར་དཔད་ནས་གཞན་སྐྱེ་འགྩོག་པ་ནི་གཞན་སྐྱེ་

འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མྩོང་དུ་བཀག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༼གཞན་སྐྱེ་ལ་འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟྩོས་པའི་འབེལ་བ་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན།༽

གཉིས་པ་གཞན་སྐྱེ་ལ་འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟྩོས་པའི་འབེལ་བ་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། འྩོ་ན་གཞན་སྐྱེ་ཁས་ལེན་པ་ལ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་ལས་འབས་བུ་

ཡིན་མིན་ཀུན་འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དེ་འདྲ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་

ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་སྐྱེ་ཞེས་པ་ནི། སར་བཤད་པ་ལྟར་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་

གཞན་ཞིག་ལས་དེ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་གྲུབ་པའི་འབས་བུ་ཞིག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་སྐྱེས་པ་ལ་བེད་པས། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་གྲུབ་དགྩོས་

ཤིང་། འབས་བུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་ནི། བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༡༤༢གལ་ཏེ་འབས་

བུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་གྱུར་ན། མ་བས་ཀང་རྩོགས་པར་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་

དེ་ཡྩོད་ན། རྒྱུས་དེ་ལ་གཞན་ཅི་ཞིག་བསྐྱེད་པར་འགྱུར། ཅི་སྟེ་དེ་ཉིད་བསྐྱེད་པར་

བེད་དྩོ་ཞེས་རྟྩོག་ན་མི་རིགས་ཏེ། སྐྱེས་པ་ཡང་སྐྱེ་བའི་བ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཡྩོད་ན། དྩོན་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཚུར་དང་

པྩོ་ནས་གྲུབ་གྲུབ་ཏུ་ཡྩོད་དགྩོས་པས། དེ་འདྲ་བ་ལ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་གི་བེད་པ་ཅི་ཡང་མི་

འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། སྐྱེས་ཟིན་པ་ཡིན་ན་དེ་སླར་ཡང་

རྒྱུའི་བེད་པས་སྐྱེད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་བལྟྩོས་པར་འཇྩོག་ས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མེད་ཅིང་། རང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་བལྟྩོས་བཞིན་དུ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་ན། མེ་ལེ་ལས་མུན་

པ་སྩོགས་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཐ་སྙད་ཙམ་གིས་གཞན་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་ནི། ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་ནའང་

ལྟྩོས་གྲུབ་ཀི་འབེལ་བ་འཇྩོག་པར་ནུས་མྩོད། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། 

གང་ལའང་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཀིས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་

དགྩོས་པས། འབེལ་མེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། སྤིར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཅིག་

དང་། ཐ་དད་གང་དུ་གྲུབ་ཀང་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་དཔད་བཟྩོད་ཀི་དེ་

དང་དེར་གྲུབ་དགྩོས་ཤིང་། རིགས་པས་དཔད་བཟྩོད་དུ་གྲུབ་པ་དང་། རྫུན་པར་གྲུབ་

པ་གཉིས་ནམ་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་པས། བདེན་པར་གྲུབ་དགྩོས་ལ། བདེན་པར་གྲུབ་

ན་སྩོ་གང་ནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དཔད་ཀང་། གཅིག་ཡིན་ན་སྩོ་ཐམས་ཅད་ནས་གཅིག་

དང་། ཐ་དད་ལའང་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་དགྩོས་པས། སྩོ་གཅིག་ནས་ཐ་དད་ཀང་། སྩོ་

གཞན་ཞིག་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་བྩོ་ངྩོར་འཆར་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་དགྩོས་ཏེ། 

གཞན་དུ་སྩོ་གཅིག་ནས་ཐ་དད་ཅིང་སྩོ་གཞན་ནས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན། བདེན་པར་གྲུབ་

པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་རྣམ་འཇྩོག་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པའི་གཅིག་

དང་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དབུ་མ་ར་བ་ལས། རང་བཞིན་དག་ནི་བཅྩོས་

མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གཞི་

གཅིག་སྩོ་སྩོ་སྩོ་ནས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་སྩོ་སྩོར་གྲུབ་ན་རྫུན་པར་གྲུབ་དགྩོས་ཏེ། 

དཔེར་ན། བདེན་རྫུན་སྣ་ཚོགས་ཤྩོད་པའི་མི་བཞིན་ནྩོ། །

དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ན་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས། 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལྡྩོག་པའང་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་པ་དང་། བདེན་གྲུབ་ཀི་ཐ་དད་ལའང་སྩོ་ཐམས་ཅད་

ནས་ཐ་དད་ཡིན་དགྩོས་པས། རས་དང་ནུས་པ་སྩོགས་ཀང་ཐ་དད་འབའ་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་དགྩོས་པས། རྒྱུ་འབས་དང་གདགས་གཞི་བཏགས་ཆྩོས་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་

རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཐ་དད་ཡིན་ན། སྩོ་ཐམས་ཅད་ནས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པའི་

འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་དུ་གྲུབ་ན་འབེལ་མེད་

ཀི་རྒྱུ་ཞིག་ལས་འབེལ་མེད་ཀི་འབས་བུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་བུ་སིད་ན་ཐམས་

ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་ཐལ་བ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་རྣམས་འབབ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

༼གཞན་སྐྱེ་བཀག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ།༽

གསུམ་པ་གཞན་སྐྱེ་བཀག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་ནི། སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་

སྩོགས་ཀིས་གཞན་སྐྱེ་ནི་གྲུབ་མཐས་བྩོ་མ་བསྒྱུར་བའི་འཇིག་རྟེན་པ་དག་གིས་ཀང་

མངྩོན་སུམ་གིས་མཐྩོང་བས། དེ་ཡྩོད་པར་རིགས་པས་བསྒྲུབ་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་

ཟེར་བ་ལ། འཇུག་པ་ལས། མིག་ནི་རབ་རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པ་ཡིས། །རབ་རིབ་

མེད་ཤེས་ལ་གནྩོད་མིན་ཇི་ལྟར། །དེ་བཞིན་དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་སངས་པའི་བྩོས། །དྲི་

མེད་བྩོ་ལ་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རབ་རིབ་ཅན་གི་མིག་ཤེས་

ཀིས་སྐྲ་ཤད་མཐྩོང་བས། རབ་རིབ་དང་བལ་བའི་མིག་ཤེས་ཀི་མཐྩོང་བ་ལ་མི་གནྩོད་

པ་བཞིན། འཇིག་རྟེན་པའི་གཞན་སྐྱེ་མཐྩོང་བའི་མ་རིག་པས་བསླད་པའི་འཁྲུལ་བའི་

བྩོས་གཞན་སྐྱེ་མེད་པར་གཟིགས་པའི་བྩོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་མི་གནྩོད་དེ། བྩོ་འཁྲུལ་བའི་

རེད་དྩོན་ནི་ཡུལ་རྫུན་པ་ཀུན་རྩོབ་པ་དང་། མ་འཁྲུལ་བ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེད་
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དྩོན་ནི་ཡུལ་བདེན་པ་དྩོན་དམ་པ་ཡིན་པར་གྩོང་དུ་བདེན་གཉིས་འཇྩོག་ཚུལ་གིས་

ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་གཞན་སྐྱེ་ཞེས་པ་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་

གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་རང་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་བེད་པ་ཡིན་

པས། དེ་ཡྩོད་མེད་དཔད་པ་ནའང་དྩོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དཔྩོད་དགྩོས་

པས། དེ་འགྩོག་པ་ནའང་འཇིག་རྟེན་པའི་འཁྲུལ་བའི་བྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་འགྩོག་པ་མིན་

གི། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟིགས་པ་ལ་ལྟྩོས་ནས་འགྩོག་དགྩོས་པའི་

ཕྱིར། དེས་ན་གཞན་སྐྱེ་མེད་པ་ལ་གནྩོད་ན་བྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་གནྩོད་དགྩོས་ཀི། ཀུན་

རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་བྩོ་འཁྲུལ་བས་གནྩོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། མ་དཔད་པའི་བྩོ་འཁྲུལ་

བའི་ཚད་མ་དག་ནི། ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཙམ་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན་ནའང་། དྩོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་ནི་མ་འཁྲུལ་བའི་བྩོ་སྩོགས་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ལ་ལེགས་པར་དཔྩོད་པའི་བྩོ་

འབའ་ཞིག་གིས་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། བུམ་པ་སྒ་མིན་པར་འཇྩོག་པ་ལ། 

ལེའི་ཤེས་པས་མི་གནྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །

གཞན་སྐྱེ་ཡྩོད་མེད་ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་དགྩོས་པ་ནི། ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དགག་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ཏེ། རང་གི་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་འཇྩོག་ན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ལས་

སྐྱེ་བ་མེད་པའང་དྩོན་དམ་བདེན་པར་ངེས་པར་འདྩོད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དྩོན་དམ་ལ་དཔྩོད་པའི་སྐབས་སུའང་མ་དཔད་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་

མཐྩོང་བ་ཚད་མ་ཡིན་ན། འཕགས་པ་དང་དེའི་ལམ་འབད་པས་འཚོལ་བ་དྩོན་མེད་
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པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྩོད་པའི་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟེན་གི་གནྩོད་པ་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྟྩོན་པ་ལ། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཚད་མ་ཡིན་

ན་ནི། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

འདི་དག་གིས་ནི་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་རེད་དྩོན་སྩོ་སྩོ་ཡིན་པས། ཐ་སྙད་པའི་དྩོན་

འཇྩོག་པ་ལ་ནི་མ་དཔད་པའི་བྩོ་ཀུན་རྩོབ་པས་གནྩོད་པ་མེད་པ་ཞིག་དང་། དྩོན་དམ་

བདེན་པ་ལ་མཐར་ཐུག་དཔྩོད་བེད་ཀི་བྩོས་མི་གནྩོད་པ་ཞིག་དགྩོས་པ་ལས། དྩོན་

དམ་ལ་དཔྩོད་པའི་སྐབས་ཐ་སྙད་པའི་བྩོ་དང་། ཀུན་རྩོབ་ལ་དཔྩོད་པའི་སྐབས་སུ་

དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ཀིས་ཡྩོད་མེད་དང་ཡིན་མིན་གི་མཚམས་

བཟུང་མི་ནུས་ཏེ། ཚད་མ་གཉིས་ཀི་རེད་དྩོན་སྩོ་སྩོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། སྒ་ལ་

རྣ་ཤེས་དང་། གཟུགས་ལ་མིག་ཤེས་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཀང་། ལྡྩོག་སྟེ་ཚད་མར་མི་རུང་

བ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་པས། འགའ་ཞིག་གིས་འདི་དག་སྤིར་ཚད་མ་མེད་

པའི་ཁུངས་སུ་དྲངས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་འབེལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

༼གཞན་སྐྱེ་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡྩོད་མེད་དཔད་པ།༽

བཞི་པ་དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པ་ལ་བཞི། གཞན་སྐྱེ་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་

ཡྩོད་མེད་དཔད་པ། གཞན་སྐྱེ་མེད་པ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ལ་དཔད་པ། གཞན་

སྐྱེ་བཀག་པའི་སྐྱྩོན་སྩོང་ལ་དྩོགས་པ་དཔད་པ། རང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་འཇྩོག་

མཚམས་ལ་མཁས་པ་གཞན་གིས་དྩོགས་པ་བཀྩོད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞན་སྐྱེ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཡྩོད་པར་

ཐལ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡྩོད་པ་
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གང་ཞིག །འབས་བུ་རྒྱུ་ལས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བར་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་

ཀང་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་གཞན་སྐྱེ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་མེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། གྩོང་གི་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བར་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། གྩོང་གི་རྟགས་

དང་པྩོ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་རྒྱུ་ཞིག་ན་ཡང་དེ་ཡི་འབས་བུ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར། །དེ་དག་

གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་འཇིག་རྟེན་གིས་ཀང་ཁས་མི་ལེན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་

བྩོན་འགགས་ཟིན་ནའང་འབས་བུ་མྱུ་གུ་སྩོ་སེང་ངེ་བར་ཡྩོད་པར་གྲུབ་མཐའ་ལ་བྩོ་ཁ་

མ་ཕྱྩོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་རང་ག་བ་དག་གིས་ཀང་མངྩོན་སུམ་གིས་དམིགས་པས་

ས་བྩོན་ལས་མྱུ་གུ་གཞན་དུ་ཡྩོད་པའང་མངྩོན་སུམ་གིས་རྟྩོགས་ནུས་པའི་ཕྱིར། 

ཁབ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་དག་གིས་རྒྱུ་འབས་གཉིས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་

ཡྩོད་ན། དེ་དག་གིས་དེ་གཉིས་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་གཞན་དུ་འཛིན་པའང་ཡྩོད་

དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་སྐྱེ་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ན། འཇུག་པ་ལས། གཞན་

ལས་སྐྱེ་བ་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༥༢ ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་འཛིན་པ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་བདག་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་

སྩོགས་ཡྩོད་ཀང་རྒྱུ་འབས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པའི་གཞན་དུ་འཛིན་པ་བྩོ་

ལྷན་སྐྱེས་ལ་མེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་འགལ་ཟེར། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་རང་ག་བ་ལ་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་འབས་རང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མཚན་གིས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། ར་བུམ་ར་མཁན་ལས་སྐྱེ་བ་

ལྟ་བུ་ལ་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འཛིན་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། 

༡༦༣ གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་པའི་དྩོན་ནི། འཇིག་རྟེན་རང་

ག་བས་ས་མྱུག་ལ་སྩོགས་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་འབས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་གཞན་དུ་འཛིན་པ་མེད་ཅེས་པ་ཙམ་མིན་གི། ཐ་སྙད་དུའང་གཞན་སྐྱེ་མེད་

པར་སྟྩོན་པར་ཡང་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༢༢༦ ས་མྱུག་ལྟ་

བུའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་འབས་ལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་གཞན་དུ་འཛིན་པ་འཇིག་

རྟེན་གི་བྩོ་རང་ག་བ་ལ་མེད་པའང་སར་བཤད་ཟིན་པས། ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་

ཆེན་ལས། ༥༣ འཇིག་རྟེན་ན་ཕ་མ་དང་བུ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་བེད་པ་མེད་པས་

སར་བཤད་པ་གཉིས་ལྟ་བུ་རྒྱུད་གཅིག་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར། འདི་ནི་འཛིན་པ་ཀུན་བརྟགས་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁྩོ་ནའི་

རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་དགྩོས་ཤིང་། གྲུབ་མཐས་བྩོ་མ་བསྒྱུར་བའི་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ས་

མྱུག་གཉིས་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་སྐྱེར་འཛིན་པ་མེད་པའི་དྩོན་དུ་མཛད་པ་ཡྩོད་ཀང་། གྩོང་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་ས་བྩོན་དང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ལའང་གྲུབ་མཐར་བྩོ་ཁ་མ་ཕྱྩོགས་པའི་

འཇིག་རྟེན་རང་ག་བས་རང་མཚན་གིས་གཞན་དུ་མི་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་

དཀའ་བར་སྣང་ངྩོ་། །

འྩོན་ཀང་རང་གི་ལུགས་ལ་ས་མྱུག་གཉིས་ལྟ་བུ་འཇིག་རྟེན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་

གིས་སྩོ་སྩོར་མི་ཞེན་ཏེ། ས་བྩོན་བཙུགས་པ་ན་ཤིང་སྩོང་བཙུགས་སྩོ་སྙམ་པ་

སྩོགས་ཀིས་ཤེས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན། གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མེད། །ཅེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དྩོན་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་འབས་ས་བྩོན་དང་ཤིང་སྩོང་ལྟ་བུ་

ལ་རང་མཚན་གིས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་མེད་ཅེས་པ་

ཡིན་ཏེ། གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༥༢ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འཛིན་པ་ལ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་བདག་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་སྩོགས་ཡྩོད་ཀང་རྒྱུ་འབས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པའི་གཞན་དུ་འཛིན་པ་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་མེད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟར་ཡིན་གི། གཞན་སྐྱེ་འཛིན་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་དགྩོས་ཞེས་པའི་

དྩོན་མིན་ཏེ། གྲུབ་མཐར་མ་སྦྱངས་པའི་འཇིག་རྟེན་རང་ག་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

བརྟེན་པའམ་དཔད་པ་ཞུགས་པའི་བྩོས་ས་བྩོན་དང་ཤིང་སྩོང་གཉིས་གཞན་ཡིན་པར་

ཤེས་པར་མྩོང་བས་གྲུབ་པས། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་གཞན་སྐྱེ་འཛིན་པའི་བྩོ་

ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། གང་ཕྱིར་རྒྱུ་ཞིག་ན་ཡང་དེ་ཡི་འབས་བུ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར། །དེ་དག་

གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་འཇིག་རྟེན་གིས་ཀང་ཁས་མི་ལེན། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་

ཡང་དེ་ཡིན་པར་སེམས་སྩོ། །

དེས་ན་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་འབས་ལ་གཞན་སྐྱེར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ནི། ཀུན་

བརྟགས་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཀང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པས་མ་ཁབ་པར་སྨྲའྩོ། །

འྩོ་ན་འཛིན་པ་ཀུན་བརྟགས་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁྩོ་ནའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པས་

མ་ཁབ་ན། ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༤༧ ཀུན་བརྟགས་ཀི་མ་རིག་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པས་འཁྩོར་བའི་ར་བར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་

པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་རང་གཞན་གི་སེ་པ་དངྩོས་པྩོར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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སྨྲ་བ་དག་གིས་སྒྩོ་བཏགས་པའི་ཆ་མེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་དང་། རང་བཞིན་ཁད་པར་

གསུམ་ལྡན་སྩོགས་ནི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁྩོ་ནས་སྒྩོ་བཏགས་པ་ཡིན་པས། དེ་

དག་འཛིན་པའི་མ་རིག་པ་ཀུན་བརྟགས་རྣམས་དང་། དེ་འདྲའི་རིགས་ཐམས་ཅད་

ཀང་འདི་ཡིན་དེ་མིན་གི་རྒྱུ་མཚན་ལ་དཔད་པ་བེད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་འབའ་ཞིག་

ལས། དེ་འདྲའི་དཔད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ནུས་པའི་བ་དང་རི་དྭགས་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་ལ་

མེད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་མ་རིག་པ་རྣམས་འཁྩོར་བའི་ར་བར་མི་རུང་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། 

གཞན་དུ་ན་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་ནས་དངྩོས་པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་

གིས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བར་འགྱུར་དགྩོས་ན། དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྐྱབས་གནས་སུ་བཟུང་

ནའང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བར་འདྩོད་དགྩོས་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་ཀི་དྲང་ངེས་

རྣམ་འབེད་དུ། གཞན་དབང་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་འཛིན་པ་ཀུན་བརྟགས་སུ་གསུངས་

པས། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལའང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གལ་དུ་ཞུགས་དགྩོས་ན། ཐར་པ་

དང་། ལས་འབས་སྩོགས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ཡིན་མི་

དགྩོས། དགྩོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༡༠༧ ཀུན་བརྟགས་ནི་གང་ལྷན་སྐྱེས་ནི་

གང་ཞེ་ན། དང་པྩོ་ནི། སྒ་རྟག་མི་རྟག་དཔད་པ་ཞུགས་པའི་དབང་གིས་རྟག་སྙམ་པ་

དང་། རྟག་པ་འཐད་སྙམ་པའྩོ། །ཕྱི་མ་ནི། དེ་འདྲ་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་ས་ཕྱི་གཅིག་འཛིན་

ངང་གིས་སྐྱེ་བའྩོ། །ཞེས་དཔད་ནས་འཛིན་པ་ལ་ཀུན་བརྟགས་སུ་གསུངས་པས། 

དཔད་པ་དེ་ཙམ་གིས་འཛིན་པ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་ལའང་ཡྩོད་པའི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཕྱིར་རྩོ། །

༼གཞན་སྐྱེ་མེད་པ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ལ་དཔད་པ།༽

གཉིས་པ་གཞན་སྐྱེ་མེད་པ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ལ་དཔད་པ་ནི། ཁ་

ཅིག །གཞན་སྐྱེ་མེད་པ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་མིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འཇུག་པ་ལས། 

དེ་བཞིན་དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་སངས་པའི་བྩོས། །དྲི་མེད་བྩོ་ལ་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མ་

ཡིན། །ཞེས་གཞན་སྐྱེ་མཐྩོང་བའི་མ་རིག་པས་བསླད་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་བྩོས་

གཞན་སྐྱེ་མེད་པར་གཟིགས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀི་གཟིགས་

ཚུལ་ལ་གནྩོད་པ་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་གཞན་སྐྱེ་མེད་པ་མཉམ་གཞག་ཟག་

མེད་ཀི་དངྩོས་ཡུལ་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༦༠ 

དེ་ལྟར་ན་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསམ་པ་ལ་དངྩོས་སུ་ན་འཕགས་པ་རྣམས་ཁྩོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་

གི། འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་དངྩོས་སུ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས། གཞན་སྐྱེ་འཕགས་པའི་

དྩོན་དམ་གི་གཟིགས་ངྩོར་བཀག་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་གིས་གནྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གཞན་སྐྱེ་མེད་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། གཞན་སྐྱེ་མེད་པ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་ལས་

འབས་བུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མི་འབྱུང་བ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་མི་

འབྱུང་བར་རྟྩོགས་པ་ལ་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་དཔད་ནས་རྟྩོགས་

དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འབས་བུ་འབྱུང་ཚུལ་མིང་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར། དྩོན་གི་

ངྩོས་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མིན་དཔད་པ་ལས་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་དཔད་

པ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་མ་བརྟགས་མ་དཔད་པའི་ཐ་སྙད་པའི་བྩོ་འབའ་ཞིག་གིས་གཞན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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སྐྱེ་མེད་པ་མི་རེད་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟར་ཡང་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༥༣ འཇིག་རྟེན་པའི་འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་

གཞན་སྐྱེ་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་མེད་ཀང་གཞན་སྐྱེ་མེད་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་མི་

འགྲུབ་བྩོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

༼གཞན་སྐྱེ་བཀག་པའི་སྐྱྩོན་སྩོང་ལ་དྩོགས་པ་དཔད་པ།༽

གསུམ་པ་གཞན་སྐྱེ་བཀག་པའི་སྐྱྩོན་སྩོང་ལ་དྩོགས་པ་དཔད་པ་ནི། ཁ་

ཅིག །སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་ལྟར་ན། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་ཚད་མས་གྲུབ་

ན་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཚད་མས་ངེས་དགྩོས་པར་ཐལ། གཞན་སྐྱེ་འཇིག་རྟེན་རང་ག་

བས་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀི་འདྩོད་པ་བརྩོད་སྐབས། འཇུག་པ་

ལས། གཞན་ལས་གཞན་འབྱུང་བ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པ་ཡིས་རྟྩོགས་འགྱུར་ཏེ། །དེས་

ན་གཞན་ལས་སྐྱེ་ཡྩོད་འདིར་ནི་རིགས་པ་ཅི་ཞིག་དགྩོས། །ཞེས་དང་། དེའི་རང་

འགེལ་ལས། ༩༧ འཇིག་རྟེན་པ་ནི་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལྟ་བ་ཁྩོ་ན་ལ་གནས་པ་ན་ཤིན་

ཏུ་སྟྩོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞིང་གཞན་ཁྩོ་ན་ལས་སྐྱེ་བར་ལྟ་བ་ཡང་ཡིན་ལ། ཞེས་

དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༣༥ འྩོ་ན་རིགས་པ་མ་བསྟན་པར་གཞན་སྐྱེ་འདྩོད་

པའི་དྩོན་མི་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་ལས་

གྲུབ་པ་དེར་ནི། རིགས་པ་གཞན་གིས་ཅི་ཡང་བ་བ་མེད་དེ། འཇིག་རྟེན་གི་མཐྩོང་བ་

ནི་ཤིན་ཏུ་སྟྩོབས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གཞན་སྐྱེ་འཇིག་རྟེན་རང་ག་བ་དག་

གིས་ཀང་གྲུབ་པར་སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་འདྩོད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་

ན། ལེགས་ལྡན་ལྟར་ན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་སྩོགས་ཀིས་ཀང་གཞན་སྐྱེ་མངྩོན་སུམ་དུ་
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རྟྩོགས་པར་ཐལ་ལྩོ་ཞེ་ན། 

སླྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གི་ལུགས་ལ་གྲུབ་མཐའི་ལྩོག་རྟྩོག་གི་འགལ་རྐེན་མེད་

ན། འབས་བུ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བར་རྟྩོགས་པ་ན། འབས་བུ་རང་གི་ངྩོས་ནས་དེ་

ལྟར་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུས་འབས་བུ་སྐྱེད་པར་རྟྩོགས་ནའང་རྒྱུ་དེས་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་

ནས་འབས་བུ་དེ་སྐྱེད་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པས། འབས་བུ་སྐྱེ་བ་ཙམ་རྟྩོགས་པ་ནའང་

གཞན་སྐྱེ་རྟྩོགས་པ་ཡིན་མྩོད། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་སྩོགས་ནི་འགལ་རྐེན་དེ་དག་དང་

ལྡན་པས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་རྟྩོགས་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན། གངས་ཅན་གིས་མྱུ་གུ་ས་

བྩོན་ལས་སྐྱེ་བར་མ་རྟྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་འདྩོད་དགྩོས་པར་མངྩོན་ཏེ། དེའི་

ལུགས་ལ་གཟུགས་ལ་ཚད་མར་སྩོང་ན། གཟུགས་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་ལ་ཚད་

མར་འགྩོ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼རང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་འཇྩོག་མཚམས་ལ་མཁས་པ་གཞན་གིས་དྩོགས་

པ་བཀྩོད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་དཔད་པ།༽

བཞི་པ་རང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་འཇྩོག་མཚམས་ལ་མཁས་པ་གཞན་གིས་

དྩོགས་པ་བཀྩོད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་དཔད་པ་ནི། ཁ་ཅིག །རྒྱུ་འབས་གཉིས་གཞན་དུ་

གྲུབ་ན་གཞན་སྐྱེ་འཐད་ནའང་དེ་གཉིས་གཞན་མིན་ཟེར་བ་སྩོགས་ནི། གཅིག་དང་ཐ་

དད། རྒྱུ་དང་འབས་བུ། དྩོན་གཞན་དང་དྩོན་གཅིག་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་

གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་ཡིན་པས། གྩོང་དུ་སྩོང་ཟིན་པའི་ལུང་རིགས་

དག་གིས་དགག་པར་བའྩོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གི་འགེལ་པ་ན་རེ། འདི་ལ་ཁ་ཅིག །འདིས་ནི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅིག་
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ག་ིངྩོ་བྩོ་ལ་ཡང་ཕྱ་ེན་ཀུན་རྩོབ་ཡིན་པ་དང་། དྩོན་དམ་པའ་ིངྩོ་བྩོ་གཉིས་ཡྩོད་པར་སྟྩོན་གི། 

ཞེས་སྩོགས་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་གི་གསུང་རྣམས་ཕྱྩོགས་སར་དྲངས་ནས་དེ་འགྩོག་

པར་འདྩོད་ནས་འད་ིལྟར། ད་ེན་ིམ་ིའཐད་དེ། མྱུ་གུའ་ིངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའ་ིཀུན་རྩོབ་པའ་ིངྩོ་བྩོ་

ད་ེདེའ་ིངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའ་ིདྩོན་དམ་ག་ིངྩོ་བྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། ད་ེགཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་པའ་ི

ཕྱིར། འདྩོད་ན། མཐྩོང་བ་རྫུན་པས་རེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་དེ་མཐྩོང་བ་ཡང་དག་པས་རེད་པའི་ངྩོ་

བྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། མཐྩོང་བ་རྫུན་པས་རེད་པ་དེ་མཐྩོང་བ་

ཡང་དག་པས་རེད་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའ་ིཕྱིར། འདྩོད་ན། ད་ེགཉིས་ཡུལ་ག་ིངྩོ་བྩོ་རེད་

ཚུལ་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

འདི་ནི་གཞན་སེ་བེ་བག་པས། རང་སེ་ལ་བས་མི་རྟག་རས་གཅིག་ཡིན་ན་བས་

པའི་རས་དང་མི་རྟག་པའི་རས་གཉིས་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་བ་འཕངས་ཚུལ་

དང་ཁད་པ་ཆེར་མི་འདུག་པས། འདི་ལྟར་བ་སྟེ། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་དང་། 

དྩོན་དམ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། བདེན་པ་གཉིས་རང་

བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། མཐྩོང་བ་རྫུན་པས་རེད་པའི་རང་བཞིན་དེ་

མཐྩོང་བ་ཡང་དག་པས་རེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འདྩོད་

ན། མཐྩོང་བ་རྫུན་པས་རེད་པ་དེ་མཐྩོང་བ་ཡང་དག་པས་རེད་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་

ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཁེད་ལའང་དེ་གཉིས་ཡུལ་གི་ངྩོ་བྩོ་རེད་ཚུལ་ཁད་པར་མེད་པར་

འགྱུར་བར་ཅིའི་ཕྱིར་མི་མཚུངས། གལ་ཏེ་བདེན་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་མིན་སྙམ་

ན། ཁེད་ཀིས་བཞེད་པའི་མྱུ་གུའི་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་བལ་ཆྩོས་ཅན། མྱུ་གུའི་གནས་

ལུགས་མིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་དང་རང་བཞིན་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། མྱུ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  340  

གུ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་རང་བཞིན་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་བལ་མིན་པར་ཐལ། རང་སྟེང་གི་

མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་བལ་རང་དང་རང་བཞིན་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

དེས་ན་མྱུ་གུའི་སྟེང་གི་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་དང་དྩོན་དམ་བདེན་པ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་ཡིན་ན། དེའི་སྟེང་གི་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་། དྩོན་དམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་

གཉིས་གཅིག་ཡིན་མི་དགྩོས་ཏེ། མྱུ་གུ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་བདེན་པས་སྟྩོང་པ་ཡིན་པས། 

མྱུ་གུ་བདེན་སྟྩོང་ནི་མྱུ་གུ་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་ག་ལ་ཡྩོད། དེས་ན་མྱུ་གུ་བདེན་སྟྩོང་

དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་མྱུ་གུ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་ལ། 

འྩོན་ཀང་མྱུ་གུའི་སྟེང་གི་བདེན་གཉིས་ནི། སྒ་དང་རྟྩོག་པས་གཅིག་ཡུལ་དུ་བེད་

ན་ཅིག་ཤྩོས་ཡུལ་དུ་བེད་མི་དགྩོས་པས། ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་

སྐྱྩོན་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡྩོད། 

ཡང་ཁེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས། གཞན་ཡང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཉིད་ལ། བདེན་

གཉིས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་རེད་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་ངྩོ་བྩོ་

ཡིན་པར་གྱུར་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་གསུངས། 

འྩོ་ན་བདེན་བཞི་དང་སྐྱབས་གསུམ་སྩོགས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་བཏགས་

དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་རེད་པར་ཐལ། དེ་དག་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། 

རྒྱང་འཕེན་གི་ལྟ་བ་འཛིན་རིགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཡང་འགེལ་པ་དེར། ཡུལ་ཅན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དེས། མཐྩོང་བ་རྫུན་

པས་རེད་པའི་རེད་དྩོན་དེ་མཐྩོང་བར་ཐལ། དེ་མཐྩོང་བ་ཡང་དག་པས་རེད་པའི་རེད་

དྩོན་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་གང་ཞིག །ཡུལ་དེ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པའི་ཕྱིར་ཟེར། 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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འདིར་ཚད་མའི་རིགས་པ་དང་ཕྱྩོགས་མཐུན་པ་ཞིག་འཕངས་འདུག་པ་འདི་

ལའང་ཚད་མའི་རིགས་པ་ཇི་བཞིན་མ་ཐྩོན་པ་དང་། ལུགས་མི་འདྲ་བ་གཅིག་ཏུ་

བསེས་པའི་སྐྱྩོན་དང་གཉིས་ཏེ། དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་དེ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་ཕྱིན་

གཅིག་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་ན། གཞན་དེའང་མཐྩོང་དགྩོས་པར་ཚད་མའི་གཞུང་ནས་

ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། 

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་དང་པྩོ་ལས། དྩོན་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག །བདག་

ཉིད་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གི་རས་དབེར་

མེད་པ་དག་ལ། གཅིག་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་གཞན་དེའང་མངྩོན་སུམ་གིས་མཐྩོང་

དགྩོས་པར་གསུངས་ཀང་། ལུགས་དེ་དང་སྐབས་འདི་གཉིས་མཚུངས་པའི་གྩོ་

སྐབས་ག་ལ་ཡྩོད་དེ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བྩོ་ཡིས་ཕར་བཞག་ཙམ་དུ་འདྩོད་པའི་དབུ་མ་

པའི་ལུགས་འདི་ལ། ཡུལ་དངྩོས་པྩོའི་ངྩོས་ནས་རྣམ་པ་ཚུར་གཏད་སྟྩོབས་ཀིས་བྩོ་

ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། སྒྲུབ་འཇུག་ལ་དེ་ལྟར་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡང་ཁེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས། གཞན་ཡང་ཆྩོས་རང་རང་ངྩོ་བྩོས་སྟྩོང་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ་དགག་བ་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་དགྩོས་པར་ཐལ། བདེན་གཉིས་ཐ་སྙད་དུ་

རང་རང་ངྩོ་བྩོས་མི་སྟྩོང་པའི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་ཁས་བངས་སྩོ་ཟེར། ཐལ་བ་འདི་

ཡང་གངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྱྩོར་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་གསལ་ཁ་དེ་ཙམ་མི་འདུག་པས། ཁེད་

ཀིས་ཆྩོས་རྣམས་རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་པ་འགྩོག་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ། རང་ཉིད་ངྩོ་

བྩོས་གྲུབ་པ་འགྩོག་པ་ལ་ཟེར། དང་པྩོ་ལྟར་ན། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པ་འགྩོག་མི་དགྩོས་ལ། འགྩོག་ཀང་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་

ལས། དངྩོས་སྙེད་ངྩོ་བྩོ་གཉིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། བདེན་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་པར་ཐལ། བདེན་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་

ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྟེན་འབེལ་གི་རང་བཞིན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགེལ་

ལས། ༢༥༤ དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཡང་གང་ཞིག་ཅེ་ན། འདི་དག་ནི་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་

པ་དང་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་བལ་བའི་

ཤེས་པས་རྟྩོགས་པར་བ་བའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྟེན་

འབེལ་གི་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་ཁེད་ཀིས་ཀང་སར་ཁས་བངས་པས། གལ་ཏེ་ཆྩོས་

རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་གཉིས་ཁད་པར་

མེད་ན། རྟེན་འབེལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཐལ། རྟེན་འབེལ་གི་རང་བཞིན་ཡྩོད་

པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན་མ་གྲུབ་སྟེ། བདེན་གཉིས་སྩོགས་གང་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་རང་གི་ངྩོ་

བྩོས་གྲུབ་པར་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ཡང་མདྩོ་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་དག་ཏུ། དགག་བ་འགྩོག་

པའི་སྐབས་ཕལ་མྩོ་ཆེར་ཆྩོས་རྣམས་ལ་ངྩོ་བྩོ་མེད་ཅེས་དང་། རང་བཞིན་མེད་ཅེས་

པ་སྩོགས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས། ཉིད་ཀི་འགེལ་པར། ཆྩོས་རྣམས་རང་

གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་དང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་པ། རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་དང་། རང་

བཞིན་ཡྩོད་པ་གཉིས་སྩོགས་ཁད་མེད་དུ་བས་ཏེ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་། རང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བཞིན་མེད་པ་སྩོགས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ཚོད་ཀང་། འཕགས་པ་ཡབ་སས་སྩོགས་

ཀིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་ཚིག་སྣ་བསྡུས་པ་ཙམ་ལས། དྩོན་ལ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་དང་། རང་བཞིན་སྩོགས་ཡྩོད་ཀང་། ཆྩོས་རྣམས་ཡྩོད་ཚུལ་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་

གིས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མེད་པ་དང་། རང་གི་རང་

བཞིན་གིས་མེད་པ་སྩོགས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགྩོངས་པ་མ་ནྩོར་བ་ཡིན་ཏེ། 

ར་ཤེ་རབ་བེད་བཅྩོ་ལྔ་པ་ལས། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་ན། །དེ་ནི་མེད་ཉིད་མི་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་རབ་བེད་ཉེར་བཞི་པ་ལས། སྡུག་བསལ་རང་བཞིན་གིས་

ཡྩོད་ན། །འགྩོག་པ་ཡྩོད་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་

དངྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་ལ། །ཡྩོད་པར་རེས་སུ་ལྟ་བེད་ན། །དེ་ལྟ་ཡྩོད་ན་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས། །རྒྱུ་རྐེན་མེད་པར་ཁྩོད་ལྟའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། 

བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༦༦ གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ཉིད་

ཡིན་པར་གྱུར་ན། ཡྩོད་པ་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་དེ་ནི་ཕྱིས་མེད་པར་མི་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། 

ཚིག་གསལ་ལས། ༡༥༩ སྐྱེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་ཡང་འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པ་ཙམ་གི་སྩོ་ནས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༣༨༢ གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་བརྩོད་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་

འདྩོགས་ན། འྩོ་ན་ནི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གཟུགས་བརན་ལྟར། རང་

བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་ཚིག་གསལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལས། ༤༤༦ གལ་ཏེ་བུམ་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་རྟྩོག་ན་ནི། དེའི་ཚེ་རང་

བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་འཇིམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྒྱུ་དང་རྐེན་དག་གིས་ཅི་དགྩོས་ཏེ། 

ཞེས་སྩོགས་དང་། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༢༠༩ ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གི་རྣམ་པར་དཔྩོད་པ་དྩོན་རང་

བཞིན་འཚོལ་བ་ལྷུར་བེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་འདིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་འགྩོག་གི །མིག་ལ་སྩོགས་པ་བས་ཤིང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཉིད་ནི་མི་འགྩོག་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གྩོང་དུ་

དྲངས་ཟིན་པ་དང་། ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༨༥ ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་བདག་མེད་པར་ཤེས་པ་ཡང་དད་པ་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཉེ་བར་སྐྱེས་པ་ན་དེ་

ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་སེག་པར་བེད་པའི་བདག་

ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ༡༩༡ སྡུག་བསལ་ཕུང་པྩོ་

ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གཏན་ཉེ་བར་ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་

ལ། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པར་མཐྩོང་བའི་དུས་སུ་ཡང་སྡུག་བསལ་རང་བཞིན་

གིས་མ་སྐྱེས་པར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པས། ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཟད་པ་ཡིན་དང་དེ་སླར་ཡང་རྣམ་

པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བས་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་སྡུག་བསལ་འགག་པ་

ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ར་འཇུག་བཞི་གསུམ་འགེལ་བ་དང་བཅས་པར་དགག་

བ་འགྩོག་སྐབས་ལན་གཅིག་མིན་པར་རང་བཞིན་གིས་ཞེས་སྩོགས་དང་། རང་གི་ངྩོ་

བྩོས་གྲུབ་པ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཁད་པར་སྦྱར་ནས་བཀག་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟར་དངྩོས་

སུ་མ་སྦྱར་བ་དག་ལའང་དྩོན་གིས་སྦྱྩོར་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཁད་པར་སྦྱར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ནས་བཀག་པའི་གཞི་དེ་དག་དང་། མ་སྦྱར་ནས་བཀག་པའི་གཞི་རྣམས་ལ་དགག་བ་

འགྩོག་སྐབས། ཁད་པར་དེ་དག་སྦྱྩོར་དགྩོས་མི་དགྩོས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་

ཕྱིར་དང་། དེ་འདྲའི་ཁད་པར་སྦྱར་ནས་བཀག་པ་ལ་རིགས་པས་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་། 

མ་སྦྱར་བ་ལ་ནི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནྩོད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་། རང་བཞིན། རང་གི་མཚན་ཉིད་སྩོགས་

ཡྩོད་ཀང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་སྩོགས་མི་སིད་པ་འདི་ནི་བསྟན་པའི་བདག་པྩོ་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་

སས་སྩོགས་ཀི་དགྩོངས་པ་འཁྲུལ་བ་དང་བལ་བ་ཡིན་པར་མཁེན་པར་མཛོད་ཅིག །

ཡང་འགེལ་པ་དེར། དེས་ན་བདེན་གཉིས་བས་མི་རྟག་བཞིན་དུ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་

འདྩོད་པ་དང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་བཏགས་པའི་དབང་གིས་བཞག་

པ་མ་གཏྩོགས་པར། མིང་གིས་བཏགས་པའི་དྩོན་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པར་འདྩོད་པ་ནི་

འགལ་མི་འགལ་བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་པ་དག་གིས་དཔྩོད་ཅིག་ཟེར། འདི་ཡང་མུན་

ཁུང་དུ་རང་དགར་མདའ་འཕངས་པ་སྟེ། མིང་གིས་བཏགས་པའི་དྩོན་ཐ་སྙད་དུའང་

མེད་པར་སུས་ཀང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀིས་

བཞེད་པ་ལྟར། མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་འདྩོད་

པར་སར་མང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡང་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གི་ལུང་གི་དྩོན་ནི། བདེན་

གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་མེད་པའི་དཔེར་བས་མི་

རྟག་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པའི་དཔེ་མ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་ཀ་ཁས་མི་ལེན་

པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་རྒྱུ་འབས་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ཞིག་ཅིའི་ཕྱིར་

ཁས་མི་ལེན་ལེགས་པར་སྩོམས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ་ལ། 

བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གིས་བདེན་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པར་ཐལ། 

ཀུན་རྩོབ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །སྟྩོང་ཉིད་ཁྩོ་ན་ཀུན་རྩོབ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ཀུན་རྩོབ་ཀི་ངྩོ་བྩོ་མཐར་ཐུག་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། 

སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་ཤིན་

ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར། ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་གྲུབ་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ། གཅིག་དང་ཐ་དད། 

དྩོན་གཅིག་དང་དྩོན་གཞན་སྩོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀུན་འཐད་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་

ཀིས་གསུངས་ཀང་། ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་གྲུབ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣམ་གཞག་ཐམས་

ཅད་འགྩོག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའ་དེའི་ཤིང་རྟའི་སྩོལ་འབེད་ནི་

ཁེད་ལས་གཞན་སུ་ཞིག་ཡྩོད། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་ལ་

ངྩོ་བྩོ་གཏན་མེད་དུ་འདྩོད་དགྩོས་པས་དེ་ལ་ནི་སྐྱྩོན་བསྟན་ཟིན་ཏྩོ། །

༼གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་འགྩོག་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་འགྩོག་ཚུལ་ནི། འཇུག་

པ་ལས། གཉིས་ལས་སྐྱེ་བ་རིགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཡིན་གང་གི་ཕྱིར། །སྩོགས་ཀིས་

བདག་གཞན་རེ་རེ་བ་ལས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་ལ་བསྟན་པའི་སྐྱྩོན་གི་སྩོ་ནས་གཉིས་ཀ་

ལས་སྐྱེ་བ་འགྩོག་པ་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁྩོ་ནར་སྐྱེ་བར་ལྟ་ཞིག་འགྱུར་ན་ནི། །ཞེས་
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སྩོགས་ཀིས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་ཐལ་བ་དང་། འབད་པ་དྩོན་མེད་དུ་

ཐལ་བ་དང་། འགྩོ་བ་རྣམས་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་བར་ཐལ་བ་སྩོགས་ཀིས། རྒྱུ་མེད་

པར་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་འགྩོག་པར་མཛད་ལ། འདིར་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ་དྲངས་

པའི་རྒྱང་འཕེན་གི་གཞུང་། བཟང་མྩོ་མང་ཐྩོས་གང་སྨྲ་བ། །དེ་ནི་སྤང་ཀིའི་རེས་དང་

འདྲ། །ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་འདིའི་ཐད་ཀི་འགེལ་བཤད་དུ་གསལ་ལྩོ། །

སྐབས་འདིར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་ཕ་རྩོལ་འགྩོག་པར་ཞུགས་

པའི་དུས་སུ་བདག་ཉིད་ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྐྱེ་བ་ས་ཕྱི་འགྩོག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་

རྒྱང་འཕེན་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་བའི་རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་

ཕ་རྩོལ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ལྟ་བའི་རྟེན་ལུས་ཀི་ཁྩོག་པ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དཔེར་ན། འབྱུང་བ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་

བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས། དེའི་དཔེ་མ་གྲུབ་སྟེ། འབྱུང་བ་དག་

རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་གནས་སྐབས་ནའང་ཤེས་བའི་རང་བཞིན་

ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ལྟ་བར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་འདིའི་དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀིས་

སྟྩོང་པ་ཁྩོ་ནའྩོ་ཞེས་རྩོད་པ་ལ། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༧༩དེ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འབྱུང་བ་དག་

ལ་སྐྱེ་བ་དང་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ལྟ་བ་ཉིད་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་

རྩོ། །ཞེས་རང་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་སྦྱྩོར་བ་རྣམས་ཀི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བའི་

དངྩོས་ཀི་དཔེ་ལ། སྦྱྩོར་བ་དེའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དེས་མི་སྟྩོང་བ་ཞིག་དགྩོས་པར་

བསྟན་ལ། དེ་ནི་རྟགས་སུ་གང་བཟུང་བ་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀིས་མི་སྟྩོང་དགྩོས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པའང་འདྲ་བས། རྟགས་ཡང་དག་གང་ཡིན་ལ་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྩོད་དགྩོས་པ་

དང་། ཁབ་པ་ངེས་པ་དགྩོས་པར་བསྟན་ཅིང་། 

ཡང་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༤༣ དེའི་ཕྱིར་རང་རིག་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་དྲན་པ་

ནི་དེ་མེད་པར་མེད་པས། མ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཕྱིར་ཏེ། རང་རིག་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་

བའི་ཕྱིར། དྲན་པའི་ཚིག་བརྩོད་པའི་མ་གྲུབ་པ་འདི་སྒྲུབ་པའི་དགྩོས་པ་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་

སྟེ། སྒ་མི་རྟག་པ་ལ་མིག་གིས་གཟུང་བ་ཉིད་བཞིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་བསམ་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་རང་རིག་ཡྩོད་དེ། དེས་དྲངས་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དྲན་

པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རྟགས་ནི་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བས་སྒ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་

ལྟ་བུར་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུའང་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་རང་ལུགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བཞེད་

འཚམས་གསལ་བར་ཐྩོན་པས། འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་རྟགས་

ཡང་དག་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བར་དགྩོས་པར་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་དང་དགྩོངས་པ་

གཅིག་པའི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་དགྩོས་སྩོ། །

༼མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་ལས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་

མེད་པར་འགྲུབ་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་དེས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་འགྲུབ་ཚུལ་ལ་

གཉིས། དངྩོས་དང་། སྟྩོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དེ་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་རེ་རེ་ལའང་ར་འཇུག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།

  349  

སྩོགས་སུ་ཐལ་འགྱུར་གི་སྩོ་ནས་གནྩོད་བེད་མང་དུ་བསྟན་པ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བར་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའི་ལྩོག་རྟྩོག་འགྩོག་

ནུས་པར་མ་ཟད། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བར་འཛིན་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་ཡང་དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ལ་

རྒྱུ་ལ་ལྟྩོས་པ་དང་། མི་བལྟྩོས་པར་སྐྱེ་བ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་དགྩོས་ལ། དང་པྩོ་

ལའང་རང་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། བདག་ཉིད་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་

ལས་སྐྱེ་བ་དང་། ཡང་དེ་གཉིས་ཚོགས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་དུ་ཁ་ཚོན་

ཆྩོད་པས། ལྡྩོག་ཕྱྩོགས་ནས་ཀང་དེ་བཞི་པྩོ་གང་དུའང་མི་སྐྱེ་ན། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་

བ་གཏན་ནས་འཇྩོག་ས་མེད་པར་གྲུབ་ཅིང་། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་དག་ལའང་ཐལ་

འགྱུར་གིས་གནྩོད་བེད་དུ་མ་བསྟན་པ་བཞིན། དེ་ལྟར་དུ་གནྩོད་བེད་འཇུག་ཚུལ་

མཐྩོང་བ་ན། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བར་ནམ་ཡང་མི་འཐད་པར་མཐྩོང་ནུས་པར་མ་ཟད། 

དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ལ་མུ་བཞིར་སྐྱེ་བ་གང་རུང་དུ་ངེས་པ་ལྟར། མུ་བཞི་གང་དུའང་

སྐྱེ་བ་མེད་ན། དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་དགྩོས་པའང་ཡིན་པས་ན། མཐའ་བཞི་ལས་

མི་སྐྱེ་བའི་རྟགས་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཁབ་པ་

གྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ལ་ར་འཇུག་འགེལ་པ་

དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་ཐལ་འགྱུར་གི་སྩོ་ནས་གནྩོད་བེད་མང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར། 

གནྩོད་བེད་དེ་ལྟར་དུ་འབབ་ཚུལ་བཅས་ཚད་མས་ཤེས་པའམ། མ་མཐར་ཡང་གྩོ་བ་

ལེགས་པར་རེད་པ་ལས་རིམ་བཞིན་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་དུ་

རེས་དཔག་ཚད་མས་ངེས་ནུས་པར་གསུངས་སྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དེས་ན་ར་འཇུག་གཉིས་སྩོགས་སུ་མཐའ་བཞི་ལས་མི་སྐྱེ་བའི་རྟགས་ཀིས་

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་དངྩོས་སུ་མ་བཀྩོད་

པར། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ལ་རིགས་པའི་སྩོ་དུ་མའི་སྩོ་ནས་གནྩོད་བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་

བསྟན་ནས་བཀག་པ་ལས་རིམ་བཞིན་སར་བཤད་པ་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་

བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོ་དག་ལ་ཐལ་འགྱུར་དུ་

འཕངས་པ་ན། དེས་ཚུལ་གསུམ་དྩོན་གིས་འཕེན་ཚུལ་གྩོ་བར་མ་ཟད། ཐལ་འགྱུར་

དེའི་དངྩོས་ཤུགས་ཀི་དྩོན་བསམ་པ་ན། སྒྲུབ་བེད་ལེགས་པར་གྩོ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར། དེའི་གནད་ཀིས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་རྟགས་སྦྱྩོར་ཆེར་མ་མཛད་པར། 

ཐལ་འགྱུར་གཙོ་བྩོར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། 

༧༤༠དེའི་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་

འགྱུར་ཏེ། འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་བས་པའི་ཚེ་དེའི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་

སྐྱེས་པ་ཡིན་གི། དངྩོས་སུ་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རྩོ། །

འདིའི་དྩོན་ཡང་འདི་ཁྩོ་ན་ཡིན་གི། ཁ་ཅིག་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ལ་རྟགས་ལ་

བལྟྩོས་མི་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་དབང་རྟུལ་རྟགས་

འགྩོད་དགྩོས་ཀང་དབང་རྣྩོན་ལ་མི་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཟེར་བ་སྩོགས་མི་འཐད་

ཚུལ་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

དེ་ཡང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་མཐའ་བཞི་ཅི་རིགས་སུ་སྐྱེ་མི་དགྩོས་ཀང་། དྩོན་

དམ་པར་སྐྱེ་ན་དེ་ལྟར་དགྩོས་པའི་གནད་གང་ཡིན་སྙམ་ན། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གཅིག་དང་། ཐ་དད་གང་རུང་ལས་མ་འདས་པ་ནི། གཅིག་དང་དུ་མའི་ཕུང་གསུམ་

འགྩོག་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་ཅིང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་

གྲུབ་ན་བདག་སྐྱེ་དང་། དེ་འདྲའི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཞེས་པར་

འགྱུར་བ་ལས་འྩོས་མེད་ཅིང་། གཞན་སྐྱེ་མི་འཐད་པའི་གནད་ཀང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་

ཡྩོད་པ་ལ་ནི། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་ལའང་ལྟྩོས་གྲུབ་ཀི་འབེལ་བ་འཇྩོག་

པར་ནུས་མྩོད། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། གང་ལའང་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་

རང་གི་ངྩོས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཀིས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་དགྩོས་པས། འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟྩོས་

པར་མི་རུང་བའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ཀང་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །

འྩོ་ན་ར་འཇུག་རྣམས་སུ་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་འགྩོག་ཚུལ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དྩོན་

དམ་པར་སྐྱེ་ན། མཐའ་བཞི་གང་དུ་སྐྱེ་དཔད་ནས་མཐའ་བཞི་སྩོ་སྩོར་སྐྱེ་བར་འདྩོད་

པ་བཀག་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ར་ཤེར། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་

ལས་མིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པ་ཡང་དྩོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་

གཞིར་བས་པའི་བདག་སྐྱེ་བཀག་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེར་བདག་སྐྱེ་

བཀག་པ་ན་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་དྩོན་གིས་སྦྱར་བར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་བ་དང་། 

ཡང་དེའི་སྐབས་ཀི་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་

དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྒྱུ་ལས་སྐྱེའྩོ་ཞེས་ཐ་སྙད་

བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར། བདག་གཞན་སྩོགས་གང་ལས་སྐྱེ་དཔད་ནས་

བདག་ལས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་འགྩོག་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། བདག་

སྐྱེ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་གཅིག་དང་། བདག་སྐྱེ་ཙམ་

འགྩོག་པའི་ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་གཅིག་སྟེ་གཉིས་འདྩོད་དགྩོས་སམ་དཔད་དྩོ། །

ར་ཤེ་རབ་བེད་བདུན་པ་ལས། འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་

བས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅེས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་

སྐྱེ་བ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ན། ནམ་མཁའ་དང་སྩོ་སྩོར་བརྟགས་མིན་སྩོགས་དངྩོས་པྩོ་

མེད་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་མེད་དུ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་འགྲུབ་པར་

གསུངས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ནི། འདུས་བས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་ཀང་། རྒྱུ་

འབས་དང་། འཆིང་གྩོལ། སང་གཉེན་སྩོགས་འཇྩོག་ནུས་པར་མཐྩོང་ན། འདུས་མ་

བས་རྣམས་ཀང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ནའང་ཐྩོབ་བ་དང་གཞལ་བ། སྐྱབས་གནས་

སྩོགས་སུ་འཇྩོག་པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་བདེ་བག་ཏུ་མཐྩོང་ནུས་པས། 

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་ནུས་པར་

གསུངས་སྩོ། །

འྩོན་ཀང་མཚན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་མཐའ་དག་ཞི་བར་བེད་ནུས་པའི་ཁབ་

པའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་གཞི་གང་ཟག་དང་། ཆྩོས་རང་གི་ཕུང་སྩོགས་ཀི་སྟེང་དུ་ལེགས་པར་

ངེས་ནས་གྩོམས་བེད་ཀི་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་གི་ཐྩོག་ནས་དེ་ཉིད་གྩོམས་པས་སང་

བ་མᩲའ་དག་གི་གཉེན་པྩོ་བེད་ནུས་པར་མ་ཟད། དེ་ཙམ་གིས་རིམ་བཞིན་ཆྩོས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་གི་སྟྩོང་པ་ཉིད་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཆྩོས་རེ་རེ་བཞིན་

བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ངལ་བ་བེད་མི་དགྩོས་པར་གསུངས་ཏེ། ལམ་

རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས། ༢༩༦ དངྩོས་པྩོ་གཅིག་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་ན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གཞན་རྣམས་ཀང་རྟྩོགས་ནུས་པས། གཟུགས་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་སར་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཀི་སྐབས་བཞིན་ཉམས་སུ་བངས་པས། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཤར་འྩོང་བས་ན། གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་

ཕྱག་ལེན་ལ་དཔེར་བརྩོད་འགའ་ཞིག་མཛད་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

འདིས་ནི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྱྩོར་ལམ་མཉམ་

གཞག་ཡེ་ཤེས་སྩོགས་ལ་བདེན་པ་བཞི་དང་། གཟུང་འཛིན་གི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་གསུངས་པ་སྩོགས་ཀང་ཤེས་དགྩོས་པར་

སེམས་སྩོ། །

༼རྟེན་འབེལ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་སྟྩོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་

ལ་གསུམ། རྟེན་འབེལ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཚུལ། དེ་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་

ཡྩོད་པ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་བར་བསྟན་པ། དེས་ན་ཆྩོས་རྣམས་རྟེན་

འབེལ་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་གནད་གཅིག་ཏུ་འབབ་པའི་

ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟྩོད་པ་ལས། ༢༡༦སྡུག་བསལ་རང་

གིས་བས་པ་དང་། །གཞན་གིས་བས་དང་གཉིས་ཀས་བས། །རྒྱུ་མེད་པར་ནི་རྟྩོག་

གེས་འདྩོད། །ཁྩོད་ཀིས་རྟེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས། །ཞེས་སྡུག་བསལ་སྩོགས་

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མཐའ་བཞི་གང་ལས་ཀང་སྐྱེ་བ་མི་རུང་ན་ཡང་། རང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་

ཚོགས་པ་ཙམ་ལས་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ་ཁས་བང་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་བཞིན། 
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ར་ཤེ་རབ་བེད་བརྒྱད་པ་ལས་ཀང་། བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྩོགས་པའི། །འགྲུབ་

པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་ཆྩོས་རྣམས་ཕན་ཚུན་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་མ་གཏྩོགས་

པར། དེ་ལས་གཞན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་པའི་ཐབས་མེད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་རང་གི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་དང་། རང་གི་གདགས་གཞི་

ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ཙམ་གི་རྟེན་འབེལ་འཇྩོག་ནུས་པ་དག་ལ་ཀུན་བང་འཇུག་

ལྡྩོག་གི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་ཅིང་། དེ་འདྲའི་རྟེན་འབེལ་རང་ལུགས་ལ་མི་

འདྩོད་པ་དག་ལ་ནི་བང་དྩོར་གི་བ་བེད་སྩོགས་རྣམ་གཞག་གང་བས་ཐམས་ཅད་

འགལ་མེད་དུ་འཇྩོག་ས་མེད་པའི་རིགས་པའི་གནྩོད་པ་འབབ་ཚུལ་གྩོང་དུ་ཤེས་བེད་

དང་བཅས་ཏེ་ཡང་ཡང་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །

༼རྟེན་འབེལ་ཡིན་པ་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

འགལ་བར་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་བར་

བསྟན་པ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ཡྩོད་པ། །དེ་ནི་རང་དབང་

མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྟེན་འབེལ་དང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་གཉིས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་ཏེ། རྟེན་འབེལ་ཞེས་པ་ནི། གྩོང་དུ་ལན་ཅིག་མིན་པར་

བཤད་ཟིན་པ་བཞིན། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གསར་དུ་རེད་པ་

དང་། རང་གི་གདགས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་ཕར་བཞག་པ་ལས་

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འབྱུང་བའམ་གྲུབ་པ་ཞིག་གི་མིང་དང་། མིང་དྩོན་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས། 

རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་ན་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་དང་། རང་གི་གདགས་
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གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་བཏགས་པ་ལས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གྲུབ་པ་གང་

ཡང་གཏན་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པ་

གཉིས་ནམ་ཡང་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་མི་སིད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༨༢དེའི་ཕྱིར་ཆྩོས་དེ་རྣམས་དང་། 

གང་ཟག་ལ་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་རག་ལས་ཏེ། སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དང་། 

བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་བདག་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རང་ལ་རག་ལས་ཤིང་གཞན་ལ་

རག་མ་ལས་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པས། གང་ཟག་དང་ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་

རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །ཞེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུས་བསྐྱེད་པ་དང་། མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་ཕར་བཞག་པ་ནི། ཆྩོས་རྣམས་

རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འགྲུབ་བེད་ཡིན་དགྩོས་པ་ནི། ཆྩོས་རྣམས་ཡྩོད་ཚུལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་ཡྩོད་པ་དང་། ཡང་ན་ཐ་སྙད་ཀིས་ཕར་བཞག་པ་ལས་ཡྩོད་པ་སྟེ། ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཡྩོད་ཚུལ་དེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་ཅིང་། དང་པྩོ་མི་འཐད་པར་དྲི་མ་མེད་པའི་

རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གྲུབ་པས། ཡྩོད་པའི་ཚུལ་ཕྱི་མ་ལས་འྩོས་མེད་པར་གྩོང་དུ་

ཡང་ཡང་བཤད་ཟིན་པ་བཞིན་ཡིན་པས་ན། གང་ཞིག་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་ན་ནི། དེ་ཉིད་རང་

གི་སྩོད་ལུགས་ཀིས་གྲུབ་ཟིན་པས། གྲུབ་ཟིན་གི་དྩོན་དེ་ཉིད་སླར་རྒྱུས་བསྐྱེད་པ་

དང་། གྲུབ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་མིང་གིས་ཐ་སྙད་ཀིས་ཕར་བཞག་པ་གང་ཡིན་ཀང་། 

ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྲུབ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ནི་ཆྩོས་རྣམས་རང་གི་

ངྩོ་བྩོས་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཚུར་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན་པས། གྲུབ་ཟིན་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་རྒྱུས་

བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་དག་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་སླར་ཡང་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་
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བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཆྩོས་རྣམས་རྒྱུས་སྐྱེད་ཚུལ་དང་། མིང་བརས་འཇྩོག་ལུགས་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་

ནི། སྐྱེས་ཟིན་སླར་ཡང་སྐྱེ་བ་མི་སིད་པར་གསུངས་པའི་རིགས་པས་ཀང་གནྩོད་དེ། 

དེ་དག་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཡྩོད་ན། དྩོན་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཚུར་ལིང་གིས་དང་

པྩོ་ནས་གྲུབ་ནས་ཡྩོད་དགྩོས་པས། དེ་འདྲ་བ་ལ་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གསར་དུ་བསྐྱེད་

པར་རྒྱུ་རྐེན་གི་བེད་པ་ཅི་ཡང་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། 

ལན་གཅིག་སྐྱེས་ཟིན་ན་སླར་ནམ་ཡང་སྐྱེ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༡༤༢ གལ་ཏེ་འབས་བུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་

གྱུར་ན་མ་བས་ཀང་རྩོགས་པར་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ཡྩོད་ན། རྒྱུས་དེ་ལ་གཞན་

ཅི་ཞིག་བསྐྱེད་པར་འགྱུར། ཅི་སྟེ་དེ་ཉིད་བསྐྱེད་པར་བེད་དྩོ་ཞེས་རྟྩོག་ན་མི་རིགས་ཏེ། 

སྐྱེས་པ་ཡང་སྐྱེ་བའི་བ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། ༣༥༤ དེ་

ལ་འབས་བུ་གང་ཞིག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པ་རང་བཞིན་གིས་བདྩོག་པ་དེ་ནི་ཡང་མི་

སྐྱེ་སྟེ། ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ཡྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་དེ་དག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་ན། དེ་ཁྩོ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་ནས་

ཡྩོད་པར་འཇྩོག་པ་དང་། ཐ་སྙད་གདགས་དགྩོས་ཀི། མིང་དང་བརས་ཕར་འཇྩོག་

དགྩོས་ན། དེ་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཚུར་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་དང་། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། གྲུབ་ཟིན་དུ་དང་པྩོ་ནས་ཡྩོད་པ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་སླར་ཡང་

མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་ཕར་བཞག་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་

ལ་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་དང་། རང་གི་སྩོད་ལུགས་ཁྩོ་ནས་རང་ཉིད་འདྩོགས་
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པའམ་འཇྩོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ༡༦༤ གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལ་

བརྟེན་ནས་གདགས་པར་བ་བ་ཡིན་ན། དེའི་དྩོན་ནི་སངས་རྒྱས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལས་མེད་

པ་མ་ཡིན་ནམ། འདི་ལྟར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལས་ཡྩོད་པ་ལ་ནི་ཡང་བརྟེན་ནས་གདགས་པས་

ཅི་བ་སྟེ། དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གང་ཁྩོ་ན་ཡིན་པ་དེ་ཁྩོ་ནས་གདགས་པར་བ་བར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། ༣༨༢ གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་

ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་བརྩོད་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་འདྩོགས་ན། འྩོ་ན་

ནི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་གཟུགས་བརན་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་པ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་

ཡྩོད་པ་དང་རྟེན་འབེལ་གཉིས་ནི་ནམ་ཡང་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་མི་སིད་དྩོ། །

ཆྩོས་རྣམས་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་ཚུལ་དང་། རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རེད་ཚུལ་ལམ་འགྲུབ་

ཚུལ་ཡང་སར་མང་དུ་བཤད་པ་བཞིན། མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཕར་བཞག་པ་

ཙམ་ལས་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་དུ་ཡྩོད་ཚུལ་ལ་ནི་རིགས་པ་ཡང་དག་གི་གནྩོད་

པ་འབབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆྩོས་གང་ཡིན་ཀང་ཡྩོད་ཚུལ་ལ་དྩོན་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཚུར་

གྲུབ་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་བྩོའི་ངྩོས་ནས་ཕར་བཞག་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང་། ཕྱི་མ་ལྟར་

མིན་ན། ས་མ་ཉིད་ལས་འྩོས་མེད་པས། དེ་ལྟར་ན་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་

མ་ཚིམས་ནས་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཡྩོད་ཚུལ་བཙལ་ན་འདིའྩོ་སྙམ་

པའི་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་མཚན་གཞི་རེ་སྟྩོན་རྒྱུ་ཡྩོད་དགྩོས་ཀང་། དེ་ལྟར་བཙལ་ན་ཆྩོས་

གང་ལའང་དེ་འདྲའི་མཚན་གཞི་ཞིག་ཅུང་ཟད་ཀང་རེད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གཞན་ཡང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་ན་རང་དབང་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པས། ཆྩོས་

རྣམས་དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་དག་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་དང་འདྩོགས་བེད་ཀི་མིང་གི་ཐ་

སྙད་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་པའང་ཤིན་ཏུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། ༢༢༨གལ་

ཏེ་བུམ་པ་ཞེས་བ་བའི་དངྩོས་པྩོ་དེ་གཞན་སྣམ་བུ་ལས་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི། 

བུམ་པ་ཞེས་བ་བའི་དངྩོས་པྩོ་དེ་གཞན་སྣམ་བུ་མེད་པར་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

དེའི་ཚེ་སྣམ་བུ་ལ་མ་ལྟྩོས་པའི་བུམ་པ་གཅིག་པུ་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ལྟར་

གང་ཞིག་གང་ལས་གཞན་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་མེད་པར་ཡང་འགྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན། བུམ་

པ་དེ་ཉིད་རང་གི་ངྩོ་བྩོར་འགྲུབ་པ། གཞན་སྣམ་བུ་ལ་མི་བལྟྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་

བུམ་པ་དེ་སྣམ་བུ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་ན། བུམ་པ་སྣམ་བུ་ལས་གཞན་

ཡིན་པ་དེ་གང་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གཞན་དུ་འཇྩོག་ས་སྣམ་བུ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་ལྟྩོས་པ་མེད་

པས། སྣམ་བུ་བྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་མེད་པར་བུམ་པ་གཅིག་པུ་ལའང་སྣམ་བུ་ལས་

གཞན་ཡིན་ནྩོ། ཞེས་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པ་ཡྩོད་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་ན་གང་ལའང་ལྟྩོས་མེད་དུ་གྲུབ་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་། རྟེན་

འབེལ་ཡིན་པ་གཉིས་གཞི་མཐུན་ནམ་ཡང་འདུ་མི་སིད་དེ། རྟེན་འབེལ་ལ་ནི་གཞན་

ལ་ལྟྩོས་དགྩོས་པ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྟེན་འབེལ་

བསྟྩོད་པ་ལས། རང་བཞིན་བཅྩོས་མིན་ལྟྩོས་མེད་དང་། །རྟེན་འབེལ་ལྟྩོས་དང་བཅྩོས་

མ་གཉིས། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཞི་གཅིག་ལ། །མི་འགལ་འདུ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡང་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། འདི་ཀུན་རང་དབང་མེད་པ་སྟེ། །དེས་ན་བདག་ནི་ཡྩོད་
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མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་ན་རྒྱུ་རྐེན་དང་། འདྩོགས་བེད་

ཀི་རྟྩོག་པ་སྩོགས་གང་ལའང་མི་བལྟྩོས་པར་ཡྩོད་དགྩོས་པས། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་དང་རྐེན་

གི་བེད་པས་སྣྩོད་བཅུད་སྩོགས་གང་ལའང་བཟང་ངན་འཕྩོ་འགྱུར་སྩོགས་ནམ་ཡང་

ཡྩོང་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཏེ། བཟང་ངན་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐེན་དང་འདྩོགས་

བེད་ཀི་མིང་བར་སྩོགས་གང་ལའང་ལྟྩོས་པ་མེད་ཅིང་། རང་གི་སྩོད་ལུགས་ནས་

བཟང་ངན་དེ་དག་གི་ངྩོ་བྩོར་ཚུར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཆྩོས་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་འགལ་བས། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་

ནི། ཐ་མལ་པ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་གཉེན་པྩོ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། སང་བ་རིམ་གིས་

འཇྩོམས་པ་སྩོགས་གཞི་ལམ་འབས་བུས་བསྡུས་པའི་བང་དྩོར་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་

གཞག་སྐྱྩོན་མེད་གང་ཡང་བ་ས་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་རྟེན་འབེལ་བསྟྩོད་པ་ལས། རང་བཞིན་བཅྩོས་མིན་ལྟྩོས་མེད་

དང་། །ཞེས་པའི་རང་བཞིན་དེ་མཁས་བླུན་མང་པྩོས་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

མཐར་ཐུག་གནས་ལུགས་སྟྩོང་པ་ཉིད་ལ་བས་ཏེ། དེ་དང་རྟེན་འབེལ་གཉིས་འགལ་

མི་འགལ་གི་དཔད་པ་བེད་པ་ནི་སྐབས་དྩོན་བྩོར་བ་སྟེ། དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ་ལ་བ་དགྩོས་པར་གཞུང་གྩོང་འྩོག་གི་འབེལ་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། རྟེན་འབེལ་གཉིས་འགལ་ཞིང་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་ན། རྣམ་གཞག་གང་ཡང་མི་རུང་བར་འགྱུར་བས། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབེལ་

ཉིད་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་པ་དེའི་ཕྱིར། བང་དྩོར་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ནི། 

རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་མ་ཚོགས་འབའ་ཞིག་ལས་འབས་བུ་ཡྩོད་མེད་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་མི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབེལ་ལ་ཐུག་པ་དང་། དེ་ཉིད་འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་ནུས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་

ཤིང་། དེ་ཙམ་ལ་འཇྩོག་པར་ནུས་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པས། སྟྩོན་པས་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་

མྩོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་གསུངས་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པ་ཙམ་གི་རྟེན་འབེལ་ཉིད་ལ་གཞི་བཅྩོལ་བ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། རེའི་རྟེན་འབེལ་

བསྟྩོད་པ་ལས། ཁྩོད་ཀིས་ཇི་སྙེད་བཀའ་བསྩལ་པ། །རྟེན་འབེལ་ཉིད་ལས་བརམས་

ཏེ་འཇུག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ཆྩོས་རྣམས་ཡྩོད་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། ཀ་བའི་གདགས་གཞི་ཤིང་ཧེང་

ཧེང་དེ་དང་པྩོར་ཡྩོད་པ་ལ། མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་དེ་ཀ་བར་ཕར་བཞག་པ་ལྟ་

བུ་མིན་ནམ་སྙམ་ན། ཀ་བའི་གདགས་གཞི་དེའང་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས། 

དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་བཙལ་ན་ཅི་ཡང་མི་རེད་པར་ཀ་བ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས་ན། 

དེ་ཉིད་ཀང་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་ཚུལ་ཞིག་ག་ལ་སིད། དེས་ན་ཤིང་ཧེང་ཧེང་དེ་ཀ་

བ་མིན་པར་ཀ་བའི་གདགས་གཞི་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏེ་དེ་ཀ་བར་གྲུབ་ཡྩོད་ན། དེ་

ལ་ཀ་བ་ཞེས་མ་བཏགས་པའི་ས་རྩོལ། ཤིང་དེ་དང་པྩོ་གྲུབ་དུས་ནས་ཀ་བ་ཡིན་

དགྩོས་པས། སླར་དེ་ལ་ཀ་བ་ཞེས་མིང་གིས་ཕར་བཏགས་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་ལ། 

ཅི་སྟེ་དེ་ཀ་བར་འཇྩོག་ཏུ་རུང་ན། ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་ཙམ་དེ་ཡང་གང་ཟག་ཏུ་འདྩོད་

དགྩོས་པ་ནི། དེ་དང་སྩོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས། དེ་ཉིད་གང་ཟག་ཏུ་འགྱུར་དགྩོས་

མྩོད། གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ཚོགས་ཙམ་གང་ཟག་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཕགས་པ་

ཡབ་སས་ཀིས་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་ཚོགས་དུ་མས་ནན་གིས་བཀག་ཚུལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་གི་རིགས་པ་དེ་དག་གིས་གནྩོད་པས་མི་འཐད་དྩོ། །

འྩོན་ཀང་གདུང་སྟེགས་ཀི་དྩོན་བེད་ནུས་པ་ནི། ཀ་བའི་གདགས་གཞི་མིན་པར། 

བཏགས་ཆྩོས་ཀ་བ་དངྩོས་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ཀ་བ་ཡིན་ཀང་དེའི་ངྩོས་ནས་ཀ་བ་མ་

གྲུབ་ལ། དེ་ཉིད་ཀ་བ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ངྩོས་ནས་ཀ་བ་གྲུབ་ཚུལ་གཉིས་རང་རྒྱུད་པ་

ལྟར་ན་ཁད་པར་མེད་པར་གསལ་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་

བཞེད་དེ། དེའི་ངྩོས་ནས་ཀ་བ་གྲུབ་ཚུལ་ནི། ཀ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དྩོན་

བརལ་བའི་ཚེ་དེའི་སྟེང་ནས་ཀ་བའི་མཚན་གཞི་ཞིག་རེད་རྒྱུ་ཡྩོད་པའམ། མིང་གི་ཐ་

སྙད་ཀིས་ཕར་བཞག་པའི་དབང་གིས་དེ་ཉིད་ཀ་བའི་ངྩོ་བྩོར་གསར་དུ་བསྒྲུབ་མི་

དགྩོས་པར། དང་པྩོ་ནས་དྩོན་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཀ་བའི་ངྩོ་བྩོར་ཚུར་གྲུབ་པ་ལ་བེད་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་དེ་འདྲའི་ཤིང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྩོར་ཀ་བར་སྣང་ཙམ་དེ་ཀ་བ་ཡིན་ལ། དེ་

བཞིན་དུ་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ངར་སྣང་ཙམ་དེ་ཉིད་

ང་ཡིན་པར་འདྩོད་དགྩོས་ཀི། ཀ་བ་དང་གང་ཟག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀང་

རང་འཛིན་གི་བྩོ་ལ་སྣང་ཙམ་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་ཚུགས་ཐུབ་

ཅུང་ཟད་ཀང་ངྩོས་འཛིན་རྒྱུ་མེད་པར་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་

འདྲའི་ཀ་བའི་གདགས་གཞིའི་ཤིང་དེའང་སར་ལྟར་བཙལ་ན། རང་གི་གདགས་གཞི་

གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྩོས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། དེ་ལས་གཞན་ཅི་

ཡང་མེད་པ་སྩོགས་ཡིན་པ་བཞིན། ཆྩོས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཡྩོད་ཚུལ་དེ་དང་

འདྲ་བ་ཁྩོ་ནར་ཟད་པར་གསུངས་སྩོ། །
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གང་ཟག་དང་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་ཡྩོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་སེམས་གཏིང་ནས་

ངེས་པ་རེད་པའི་ཤེས་རབ་དེས། ཆགས་སང་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཅན་གི་བྩོ་རྣམས་

སྐྱེ་བའི་གནས་སམ་དམིགས་གཏད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བེད་པ་ཡིན་པས། དེ་

ཉིད་ལ་དགྩོངས་ནས་རྟེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཇི་བཞིན་མཐྩོང་བའི་ཤེས་རབ་དེས་

ཡུལ་གི་འཛིན་སྟངས་གཞིགས་པ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ཆགས་སང་

སྩོགས་སྐྱེ་བའི་དམིགས་གཏད་ལྷག་མེད་དུ་གཞིགས་པ་དེའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་དེ་ནི། 

ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མཐའ་དག་ལ་ཐད་ཀར་གནྩོད་པའི་གཉེན་པྩོ་བ་ན་མེད་

པ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ཡང་ཡང་གྩོམས་ན་ཉྩོན་མྩོངས་གཏན་ཟད་དུ་བེད་པས་རྒུད་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་གྩོལ་ནུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕྱིར་རེའི་རྟེན་འབེལ་བསྟྩོད་པ་ལས། 

ཁྩོད་ཀི་རེས་སུ་སླྩོབ་པ་ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རིང་དུ་གྱུར། །ཉེས་ཀུན་ར་བ་ལྡྩོག་

ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་དྩོན་འདི་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་འཁྩོར་འདས་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་

གདགས་གཞི་ཞིག་ལ། བྩོས་ཕར་བཏགས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་

བཏགས་ཆྩོས་ཙམ་པྩོ་ཞིག་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མི་སིད་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་

ནའང་རྒྱུ་འབས་དང་། ཕན་གནྩོད་བདེ་སྡུག་སྩོགས་ནི། མེད་ཅེས་སུས་ཀང་སྙྩོན་མི་

ནུས་པར་ཡྩོད་པར་མྩོང་བས་གྲུབ་པས། མིང་གིས་བཏགས་ཙམ་དེ་ལ་བ་བེད་ཀུན་

འཐད་ཅིང་། རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ལ་འཇྩོག་

དགྩོས་པས་བཏགས་ཡྩོད་མིང་རྐང་ཙམ་དང་། རྐེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་ལ། དེའི་ཕྱིར་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་ཙམ་ལ་བ་བེད་ཐམས་
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ཅད་འཇྩོག་པར་ནུས་ཤིང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡྩོད་ཚུལ་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས། ཐ་

སྙད་དུ་ཡྩོད་པས་ཡྩོད་གྩོ་ཆྩོད་པ་དང་། མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་

པར། དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་མེད་འཚོལ་བའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་མ་རེད་ཀང་མེད་མི་

དགྩོས་པས། དྩོན་དམ་དུ་མེད་པས་མེད་གྩོ་མི་ཆྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་ཁ་ཅིག །བྩོ་མ་འཁྲུལ་བ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་མ་གཟིགས་

པའི་ཕྱིར། ཀུན་རྩོབ་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་མེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་ལྟ་བ་

རྣམ་དག་མིན་པར་ཐལ། བླུན་པྩོས་མ་གྩོ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་ཏེ། ལྟ་བ་

རྣམ་དག་ཡིན་ན་བླུན་པྩོས་གྩོ་མི་དགྩོས་པ་བཞིན་དུ། ཡྩོད་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་

གཞག་གིས་གཟིགས་ག་ལ་དགྩོས་ཏེ། དངྩོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐྩོང་བ་

ཡིས། །དངྩོས་རེད་ངྩོ་བྩོ་གཉིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་བདེན་པ་གཉིས་འཇྩོག་

བེད་དང་། རེད་མཁན་གི་བྩོ་དག་སྩོ་སྩོ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼ཆྩོས་རྣམས་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པ་

གཉིས་གནད་གཅིག་ཏུ་འབབ་པའི་ཚུལ།༽ 

གསུམ་པ་དེས་ན་ཆྩོས་རྣམས་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་

པ་གཉིས་གནད་གཅིག་ཏུ་འབབ་པའི་ཚུལ་ནི། ར་ཤེ་རབ་བེད་ཉེར་བཞི་པ་ལས། རྟེན་

ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་བརྟེན་ནས་

གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་

རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྟེན་འབེལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེ་

ཉིད་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས། རྟེན་འབྱུང་དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྟྩོང་
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པའི་དྩོན་དུ་བསྟན་ལ། རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ཡང་ཤིང་རྟ་རང་གི་ཡན་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་འདྩོགས་པ་བཞིན་དུ་བརྟེན་ནས་

གདགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པའི་སྟྩོང་ཉིད་དེ་ནི། ཡྩོད་

མེད་ཀི་མཐའ་གཉིས་སངས་པས་དབུ་མ་དང་དེའི་ཤུལ་ལམ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། 

མདྩོར་ན་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་དང་། རང་བཞིན་

མེད་པ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་པར་བསྟན་

པས། རང་བཞིན་མེད་པ་དང་རྟེན་འབེལ་གཉིས་གནད་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༤༤༦ རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། །རྒྱུ་དང་

རྐེན་དག་ལ་བལྟྩོས་ནས། །མྱུ་གུ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན། གང་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་

པ་དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། སྟྩོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྟེན་ནས་

གདགས་པ་སྟེ། སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་ཉིད་ནི་བརྟེན་ནས་གདགས་པ་ཞེས་བ་བར་རྣམ་པར་

བཞག་གྩོ །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བལྟྩོས་པའི་རྟེན་འབེལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པའི་གནད་ཀིས་

བརྟེན་ནས་གདགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

ར་ཤེར། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་། །ཞེས་པའི་རྟེན་འབེལ་ལ་ཚིག་

གསལ་ལས། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་ལས་གཞན་མ་གསུངས་ཀང་། སྟྩོང་

ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་ལས། ༤༠༩ གཞན་ཡང་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡང་

སྟྩོང་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་གཟུགས་ཉིད་ཀི་འབྱུང་བ་རྣམས་རྒྱུར་བས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་ནི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གང་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་དེ་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་

ལྟ་བས་ན་གཟུགས་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་སྟྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རང་རང་གི་གདགས་

གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པ་

གཉིས་གནད་གཅིག་པར་གསུངས་པ་ལྟར་གྩོ་དགྩོས་ཏེ། 

ཆྩོས་རྣམས་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་

ནས་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ་འཇྩོག་ནུས་པ་དང་། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་པའི་ལྟྩོས་གྲུབ་ངེས་པར་འཇྩོག་དགྩོས་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། མཐར་གཏུགས་ན་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་འཐད་པ་དང་། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་

གྲུབ་པ་དང་། ཆྩོས་གང་ཡིན་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པས། བ་བེད་ཐམས་ཅད་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལ་བ་བེད་ཀུན་

འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་ནུས་པ་སྩོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། བརྟེན་ནས་བཏགས་ཙམ་དང་

རང་བཞིན་མེད་པ་གཉིས་འགངས་གཅིག་ཏུ་འབབ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་ཆྩོས་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་དང་། གདགས་གཞི་ལ་

བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པས། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་དགྩོས་པ་དང་། དེ་དག་རང་

གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པའི་གནད་ཀིས་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་དང་། གདགས་གཞི་གཞན་ལ་

བརྟེན་ནས་འབྱུང་དགྩོས་ཏེ། གྩོང་དུ་ཡང་ཡང་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་གཟུགས་སྩོགས་

ཕྱི་ནང་གི་ཆྩོས་རྣམས་ཡྩོད་པར་མྩོང་བས་གྲུབ་ཅིང་། ཡྩོད་ལུགས་ཀང་ལྟྩོས་མེད་

ཚུགས་ཐུབ་རང་དབང་གིས་གྲུབ་ཚུལ་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནྩོད་པས། རྒྱུ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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རྐེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་སྩོ་ནས་སམ། མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཏགས་

པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ལས་འྩོས་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཚིག་གསལ་ལས། ༤༤༧ དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ན་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་། བརྟེན་ནས་

གདགས་པ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་བ་བ་འདི་དག་ནི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་

ཉིད་ཀི་མིང་གི་བེ་བག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༢༥༨ཡང་

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་དྩོན་གང་ཞིག་ཅེ་ན། རང་བཞིན་མེད་པའི་དྩོན་ཏེ། 

རང་བཞིན་མ་སྐྱེས་པའི་དྩོན་དང་། སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་དང་གཟུགས་བརན་དང་དྲི་ཟའི་

གྩོང་ཁེར་དང་སྤྲུལ་པ་དང་རི་ལམ་དང་མཚུངས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འབས་བུ་

འབྱུང་བའི་དྩོན་དང་། སྟྩོང་པ་ཉིད་བདག་མེད་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྟྩོང་པ་

དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་པར་སྐབས་དུ་མར་གསུངས་པས། དྩོན་གཅིག་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་བས་མི་རྟག་གཉིས་གཅིག་ཡིན་ན་ཅིག་ཤྩོས་ཀང་ཡིན་དགྩོས་པའི་དྩོན་

གཅིག་པའི་ཚུལ་ལྟ་བུ་ལ་གྩོ་རྒྱུ་མིན་པར། གྩོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར། ཆྩོས་རྣམས་

རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་དང་། དེ་དག་རང་བཞིན་དུ་

མ་གྲུབ་པའི་གནད་ཀིས་རྟེན་འབེལ་དུ་ངེས་པར་འཇྩོག་དགྩོས་པས། དེ་གཉིས་གནད་

གཅིག་ཏུ་བབ་པ་ནི། སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་གཉིས་ཡུལ་གི་སྟེང་དུ་གནས་ཚོད་ལ་གནད་

གཅིག་ཏུ་གནས་པའམ་ཡུལ་གི་སྟེང་དུ་དྩོན་གཅིག་པའི་ཚུལ་དང་། 

གཞི་དངྩོས་པྩོའི་སྟེང་དུ་སྟྩོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་གཉིས་དེ་ལྟར་གནད་གཅིག་ཏུ་

གནས་པ་བཞིན། སྟྩོང་པ་ཉིད་ལེགས་པར་ངེས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་ཆྩོས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབེལ་དང་། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་རྟེན་

འབེལ་དུ་མཐྩོང་ཙམ་ཉིད་ནས་དེ་ལྟར་མཐྩོང་བའི་བྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་རིགས་པ་གཞན་

སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་མེད་དུ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་ལྷང་གིས་འདྲེན་ནུས་

སུ་གྱུར་པ་དང་། ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་དེའི་རྒྱུད་ཀི་

རང་བཞིན་མེད་རྟྩོགས་ཀི་ཤེས་རབ་དེས་ཚད་མ་གཞན་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་

རྒྱུ་རྐེན་དང་། ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་མྩོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་བདེ་བག་

ཏུ་འདྲེན་ནུས་སུ་གྱུར་པ་དེ། ཡུལ་ཅན་གང་ཟག་རང་ཉིད་ཀི་ངྩོར་སྟྩོང་པ་དང་རྟེན་

འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་སྩོང་བའི་ཚུལ་ཡིན་ལ། 

གང་ཟག་དེས་སྟྩོང་ཉིད་ལེགས་པར་ངེས་པའི་འྩོག་ཏུ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་

ཚུལ་གིས་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་གི་ངེས་པ་གཉིས་གཅིག་གི་སྟྩོབས་ཀིས་གཞན་དེ་

བདེ་བག་ཏུ་དྲངས་པའི་སྩོ་ནས། རང་གི་རྒྱུད་ཀི་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་གི་ངེས་པ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་གྩོགས་སུ་སྩོང་བ་དེ་ནི། གང་ཟག་རང་ཉིད་ཀིས་སྟྩོང་པ་དང་རྟེན་

འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་མཐྩོང་བའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ར་ཤེ་རབ་བེད་ཉེར་བཞི་པ་ལས། གང་ཕྱིར་རྟེན་འབྱུང་མ་ཡིན་

པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པས། །དེ་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་གཙོ་བྩོར་གཞི་དངྩོས་པྩོའི་སྟེང་དུ་སྟྩོང་

དང་རྟེན་འབྱུང་གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ལ། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༢༥༨ གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་མེད་པས་ཁྩོ་བྩོ་

ཅག་གི་དངྩོས་པྩོར་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཡིན་ན། ཁྩོད་ཀང་དངྩོས་པྩོ་ཁས་མི་ལེན་ན། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ན་དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། མཐྩོང་བ་དང་མ་

མཐྩོང་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ་ཞེ་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། བདག་གི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་

སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཅི་ཁྩོད་

དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བ་ཞིག་གམ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་

པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རྩོ། །ཁྩོད་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཅེ་ན། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་

བའྩོ། །ཞེས་དབུ་མ་པ་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གིས་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་སྟེ་ཅི་ཡང་མེད་པར་མི་སྨྲ་སྟེ། 

རྟེན་འབེལ་དུ་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཆྩོས་རྣམས་དངྩོས་པྩོ་སྟེ་དྩོན་དམ་དུ་གྲུབ་པའང་ཁས་

མི་ལེན་ཏེ། ཐམས་ཅད་རྟེན་འབེལ་དུ་འདྩོད་པས་སྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས། དེས་

ཡུལ་ཅན་གང་ཟག་རང་ཉིད་ཀི་ངྩོར་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་

སྩོང་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བསྟན་ཅིང་། 

ཡང་གང་གི་ངྩོར་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འགྩོ་

བའི་གང་ཟག་དེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་དགྩོས་པ་ཡང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༧༧ སྟྩོང་པའི་

དྩོན་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ནི། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཚད་མས་ཁེགས་པའི་

དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་ཡིན་གི་གཞན་ལ་མིན་ནྩོ། །དེ་འདྲ་བའི་དབུ་མ་པ་ལ་ནི། ཕྱི་ནང་

གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྒྱུ་ལ་རག་ལས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་དངྩོས་སུ་ངེས་པ་ན། བྩོ་དེ་ཉིད་

ཀི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པས་སྟྩོང་པའི་དྩོན་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་

རྩོ། །རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་རྟྩོགས་ཤིང་། དེ་དང་རྟེན་

འབྱུང་གཉིས་འགལ་བ་ཚད་མས་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་ལེགས་པར་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། གང་ཟག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དེའི་ངྩོར་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་སྩོང་བས་ཁབ་ཀང་། གང་ཟག་གང་གི་

ངྩོར་སྟྩོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་སྩོང་ན། གང་ཟག་དེས་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་

དྩོན་གཅིག་ཏུ་མཐྩོང་བས་མ་ཁབ་ཅིང་། གང་ཟག་དེས་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་

གཅིག་ཏུ་མཐྩོང་ན། དེའི་ངྩོར་རྟེན་འབྱུང་གི་སྣང་བས་ཡྩོད་མཐའ་སེལ་བ་དང་། སྟྩོང་

པར་མཐྩོང་བས་མེད་མཐའ་སེལ་ཞིང་། སྟྩོང་པ་ཉིད་རྒྱུ་འབས་སུའང་འཆར་བར་

གསུངས་ཏེ། ལམ་གཙོ་ལས། གཞན་ཡང་སྣང་བས་ཡྩོད་མཐའ་སེལ་བ་དང་། །སྟྩོང་

པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཞིང་སྟྩོང་པ་ཉིད། །རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འཆར་བའི་ཚུལ་ཤེས་

ན། །མཐར་འཛིན་ལྟ་བས་འཕྲྩོག་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

སྟྩོང་པ་ཉིད་རྒྱུ་འབས་སུ་འཆར་ཞེས་པའང་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པར་མཐྩོང་

ཙམ་ཉིད་ཀིས་རྟེན་འབྱུང་མི་བསླུ་བ་ལ་ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་དྲངས་པ་ལ་སྟྩོང་པ་ཉིད་

རྒྱུར་ཤར་བ་ཞེས་བ་ལ། རྟེན་འབྱུང་དུ་བྩོ་ངྩོར་ཤར་བ་ཙམ་གིས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་སྟྩོང་

པ་ལ་ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་དྲངས་པ་ལ་སྟྩོང་པ་ཉིད་འབས་བུར་ཤར་བ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་

པས། དེ་ནི་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་མཐྩོང་བ་ཞེས་པ་དང་དྩོན་འདྲའྩོ། །ཚུལ་

འདི་ནི་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཟབ་གནད་མཆྩོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །གང་ཟག་དེའི་ངྩོར་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་སྩོང་བ་དང་། 

གང་ཟག་དེས་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དུ་མཐྩོང་བ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕྱེད་པ་མི་འཐད་

དེ། སྟྩོང་ཉིད་ལེགས་པར་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དུ་ངེས་

པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༧༨ དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པའི་དྩོན་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དུ་མ་རྟྩོགས་བར་དུ། ཡང་ན་བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་

གཏད་ཀི་ལྷག་མ་ལུས། ཡང་ན་རྒྱུ་འདི་ལས་འབས་བུ་འདི་འབྱུང་གི་རྟེན་འབྱུང་རང་

ལུགས་ལ་མི་བདེ་བར་རྟེན་འབེལ་གི་ངེས་པ་རྣལ་མ་དྲང་ས་མེད་པས་རྟག་ཆད་གང་

རུང་གཅིག་གི་མཐར་ལྷུང་བ་ལས་མི་འདའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། 

དེ་ནི་སྟྩོང་ཉིད་ལེགས་པར་ངེས་པའི་གང་ཟག་ལ་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཚད་མ་གཞན་

དང་རིགས་པ་གཞན་ལ་ལྟྩོས་མེད་དུ་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དུ་ངེས་ནུས་པ་ཞིག་

དགྩོས་པས། གང་ཟག་རང་ལ་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དང་། རྟེན་འབྱུང་སྟྩོང་པའི་

དྩོན་དུ་སྩོང་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་ཐྩོག་མར་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་

རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་རིགས་ཤེས་དེས་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དུ་ངེས་

པར་ཐལ། གང་ཟག་དེས་སྟྩོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དུ་རྟྩོགས་པ་གང་ཞིག །དེའི་རྒྱུད་

ལ་དེ་ལྟར་རྟྩོགས་པའི་བྩོ་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། དེས་རྟེན་འབྱུང་རྟྩོགས་པར་

ཐལ་ལྩོ། །

འདིར་རང་བཞིན་མེད་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་། ལྟ་བའི་དཔད་པ་རྩོགས་པ། 

སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་མཐྩོང་བ་རྣམས་རིམ་ཅན་དང་། ཅིག་ཅར་གང་ཡིན་

མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གསུང་ཟིན་མི་མཐུན་པ་མང་ཡང་། བདག་གི་བ་མ་དམ་པ་

༸སྐྱབས་མཆྩོག་མཁན་ཟུར་རིན་པྩོ་ཆེ་བྩོ་བཟང་ཚེ་རིང་དཔལ་བཟང་པྩོ་མཆྩོག་

གིས་དྲང་ངེས་ཟིན་བིས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། ལྟ་བའི་དཔད་པ་རྩོགས་པ་དང་། སྟྩོང་

པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དྩོན་དུ་མཐྩོང་བ་གཉིས་དྩོན་འདྲ་ལ། ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པར་ཚད་མས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་དེ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་

འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ནི། བདག་ལྟ་བུའི་རྩོངས་བྩོར་འཆར་བདེ་བར་སྣང་ངྩོ་། །

དེ་ལྟ་བུའི་སྟྩོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་མཐྩོང་བའི་ལག་རེས་སུ་དེ་ལྟར་

མཐྩོང་བའི་གང་ཟག་དེ་ལམ་དུས་ཉིད་ན་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་གི་ཉམས་ལེན་ཇེ་

དག་ཏུ་སྩོང་ནས་འབས་དུས་སུ་དྩོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་

གྩོ་འཕང་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་ངེས་ནས་

སྟྩོང་པ་ཤར་ཙམ་གིས་རྟེན་འབྱུང་ལ་ངེས་པ་དྲངས་ཏེ། མིང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་ལ་

བང་དྩོར་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་སླུ་བ་ལ་སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ངེས་པ་རེད་ནས་

སང་བང་འཇུག་ལྡྩོག་གི་ལག་ལེན་ཇེ་ཞིབ་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། རྟེན་འབྱུང་མི་བསླུ་བར་

མཐྩོང་ཙམ་གིས་སྟྩོང་ཕྱྩོགས་ལ་ངེས་པ་དྲངས་ཏེ། རྟྩོག་པས་ཕར་བཏགས་ཙམ་མིན་

པར་དྩོན་སྟེང་ནས་ཡྩོད་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་སྐྱེས་པའི་ཆགས་སང་སྩོགས་ནུས་

པ་ཇེ་ཆུང་དུ་བཏང་བ་ལས་རིམ་བཞིན་མི་གནས་པའི་མང་འདས་མངྩོན་དུ་འགྱུར་

བར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྟྩོང་པར་ངེས་པའི་བྩོས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མིང་བརས་

ཕར་བཞག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ལ་ངེས་པ་དྲངས་པས། རྒྱུ་འབས་བ་བེད་ཕན་གནྩོད་

སྩོགས་སྙྩོན་མེད་མྩོང་བས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀིས་མཚོན་དགེ་སིག་ལས་བདེ་སྡུག་

འབྱུང་བ་སྩོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་ལྡན་དུ་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་

ཇེ་ཆེར་སྩོང་ནས་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤྩོད་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་། སེམས་

ཅན་ལ་སྙིང་རེ་ཆེ་བ་སྩོགས་དང་། ཐ་ན་མི་གཞན་ལ་ཁེད་བ་ལང་ངྩོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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སྨྲས་ན། དེ་ཙམ་གིས་དེ་ཉིད་བ་ལང་དུ་འགྱུར་འགྩོ་བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་སྣང་འབྱུང་བས། 

གཞན་ལ་ངན་སྨྲས་བེད་པ་ཙམ་ལའང་ཆེར་འཛེམས་པ་འབྱུང་བ་སྩོགས་མདྩོར་ན། 

དེའི་སྟྩོབས་ཀིས་མངྩོན་མཐྩོ་ངེས་ལེགས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་བདེ་བག་ཏུ་བཟླུམ་པ་འབྱུང་

བར་གསུངས་ལ། 

གང་ཟག་དང་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མཐྩོང་བའི་བྩོས་དེ་

དག་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེར་དྲངས་ཏེ། དེའི་

མཐུས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་ཞེན་པའི་ར་བ་ཅན་གི་ཆགས་སང་དང་། ང་རྒྱལ་

སྩོགས་ངེས་པར་ལེགས་པའི་འགལ་རྐེན་གི་རིགས་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་བྩོ་རྣམས་

དང་། དེ་དག་གི་བག་ཆགས་སྩོགས་རགས་རིམ་ནས་བཅྩོམ་སྟེ། མངྩོན་མཐྩོ་ངེས་

ལེགས་དང་། བ་མེད་བང་ཆུབ་ཆེན་པྩོའི་སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་གྩོ་འཕང་སྩོགས་

མངྩོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རེའི་རྟེན་འབེལ་བསྟྩོད་པ་ལས། དྩོན་བཞིན་གཟིགས་ནས་

ལེགས་གསུངས་པ། །ཁེད་ཀི་རེས་སུ་སླྩོབ་པ་ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རིང་དུ་

གྱུར། །ཉེས་ཀུན་ར་བ་བཟླྩོག་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

༼དྩོན་དམ་བདེན་པའི་སྒ་དྩོན་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་དེས་གྲུབ་པའི་དྩོན་དམ་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་སྩོགས་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ་

ལ་གསུམ། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་སྒ་དྩོན། ངྩོ་བྩོ་དང་དབེ་བ་སྩོགས་མདྩོ་ཙམ་བཤད་

པ་དང་། དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། ༤༤༧ གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་

སྟྩོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྟྩོང་པ་ཉིད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དེ་ཉིད་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

དགག་བ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བའམ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་དེ། གཞི་གང་ཟག་དང་། 

ཕུང་སྩོགས་ཀི་སྟེང་དུ་སར་བཤད་པའི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་ཁེགས་ལ། ཆྩོས་

དང་གང་ཟག་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་དགག་བ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་

དེ་ཉིད་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བ་ཞིང་། 

དེ་ཡང་དགག་བ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ཙམ་དེ་ཉིད་མཐར་ཐུག་

དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་རེད་དྩོན་ཡིན་པས་ན། དྩོན་དང་། ཤེས་པར་བ་བའི་དྩོན་

མཆྩོག་ཡིན་པས་ན། དམ་པ་དང་། སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མཐུན་པའི་མི་བསླུ་བ་

ཡིན་པས་ན། བདེན་པ་སྟེ། དེ་ནི་དྩོན་དང་། དམ་པ་དང་། བདེན་པ་གསུམ་ག་ཡིན་

པས། དེ་འདྲའི་དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་མེད་དགག་དེ་ཉིད་ལ་དྩོན་དམ་

བདེན་པ་ཞེས་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༤༣༧དྩོན་ཡང་དེ་ཡིན་ལ། དམ་

པ་ཡང་དེ་ཡིན་པས་ན་དྩོན་དམ་པའྩོ། །དེ་ཉིད་བདེན་པ་ཡིན་པས་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དེ་འདྲའི་གནས་ལུགས་དེ་ནི་དཔད་པ་སྩོགས་གང་

གི་སྩོ་ནས་ཀང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་པར་རྣམ་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ལྟར་གནས་པས་ན། 

དེ་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་དེ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟྩོང་པ་

དེ་ཁྩོ་ནའམ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ན། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཅེས་ཀང་བའྩོ། །

༼དྩོམ་དམ་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་དབེ་བ་སྩོགས་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་དང་དབེ་བ་སྩོགས་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ་ནི། དེ་ཡང་ཡབ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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སས་མཇལ་བའི་མདྩོ་བསླབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ལས། དྩོན་དམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

བརྩོད་དུ་མེད་པ་སྟེ། ཤེས་པར་བ་བ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ། 

ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ། མ་བསྟན་པ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་རེས་

སུ་འབངས་ནས། སྤྩོད་འཇུག་ལས། དྩོན་དམ་བྩོ་ཡི་སྤྩོད་ཡུལ་མིན། །བྩོ་ནི་ཀུན་རྩོབ་

ཡིན་པར་འདྩོད། །ཅེས་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ནི། རང་མངྩོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ངྩོར་ཕུང་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་སྣང་བ་སྩོགས་སྤྩོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་

དགྩོས་ཀི། གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་སྩོ་ནས་བྩོ་གང་གིས་ཀང་མངྩོན་སུམ་གི་སྤྩོད་

ཡུལ་དུ་བེད་མི་ནུས་པར་བསྟན་པས། རང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་པར་བ་བ། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་

དང་། རང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་གཉིས་སྣང་ཅན་གི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གཉིས་

སྣང་དང་བཅས་པའི་སྩོ་ནས་རྟྩོགས་པར་བ་བ། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་

གསུངས་སྩོ། །

འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ་༡༠༥དྲངས་པའི་བདེན་གཉིས་ལ་འཇུག་པའི་མདྩོ་ལས། 

ལྷའི་བུ་གལ་ཏེ་དྩོན་དམ་པར་ན་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་

ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ན་ནི། དེ་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་

མི་འགྩོ་སྟེ། ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཀང་ལྷའི་བུ་དྩོན་དམ་པར་

ན་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ། བེ་བག་མེད་པ་མ་

སྐྱེས་པ་མ་འགགས་པ་སྨྲ་བར་བ་བ་དང་སྨྲ་བ་དང་ཤེས་པར་བ་བ་དང་ཤེས་པ་དང་

བལ་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དྩོན་དམ་བདེན་པ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངྩོར་དྩོན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དམ་བདེན་པ་ལས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་ཆྩོས་མེད་པར་གསུངས་ཤིང་། དྩོན་དམ་བདེན་པ་དེ་

ཕུང་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་པ་རྣམས་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་ཡུལ་དང་། ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་

བ་ལྟར་སྤྩོས་བཅས་ཀི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ན། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་

པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས། འཇུག་པར། ཡང་དག་མཐྩོང་ཡུལ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་

དེ། །མཐྩོང་བ་རྫུན་པ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པར་གསུངས། །ཞེས་མཐར་ཐུག་དཔྩོད་བེད་

ཀི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་ནམ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་

མཚན་ཉིད་དང་། ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་

མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་ཀང་། སྤྩོད་འཇུག་དང་། འཇུག་པ་གཉིས་མདྩོ་སྩོ་སྩོ་ལ་

བརྟེན་པའི་ཚིག་ཟིན་མི་གཅིག་པ་ཙམ་ལས་དྩོན་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་དྩོ། །

དེ་ཡང་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་སྩོགས་མིང་གིས་

བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པར། དྩོན་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་མེད་དཔྩོད་པ་ནི། གཞི་

དེ་དག་གི་གྲུབ་ཚུལ་ལམ་གནས་ཚུལ་མཐར་ཐུག་གང་ཡིན་དཔྩོད་པ་ཡིན་པས། དེ་

ལྟར་དཔྩོད་པའི་བྩོ་དང་། རིགས་པ་ལ་མཐར་ཐུག་དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་དང་། 

མཐར་ཐུག་དཔྩོད་པའི་རིགས་པ་ཞེས་བ་ལ། དེ་འདྲའི་ཚད་མ་དང་རིགས་ཤེས་ཀིས་

མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཞི་ཆྩོས་ཅན་གང་གི་ཡྩོད་ཚུལ་ལམ་གྲུབ་ཚུལ་དཔད་པ་ན། དཔད་ཚུལ་

དེའི་སྩོ་ནས་གཞི་དེ་ཉིད་རེད་པ་མི་སིད་ཀང་། གཞི་ཆྩོས་ཅན་དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་བཀག་པ་ཙམ་དེ་ཉིད་རེད་ཅིང་དེ་འདྲའི་རེད་དྩོན་དེ་ནི། མཐར་ཐུག་དཔྩོད་པའི་

རིགས་ཤེས་ཀིས་གཞི་ཆྩོས་ཅན་དེ་ཉིད་གྲུབ་ཚུལ་ལམ་ཡྩོད་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་

དཔད་པའི་མཐར་རེད་པ་ཡིན་པས། མཐར་ཐུག་དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་རེད་དྩོན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཞེས་བ་ལ། དེའི་ཕྱིར་དེ་འདྲའི་རེད་དྩོན་དེ་ནི་གཞི་ཆྩོས་ཅན་དེའི་གནས་ཚུལ་མཐར་

ཐུག་དང་། དེའི་གཤིས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

ཞེས་ཀང་བ་ལ། དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་ཀང་བའྩོ། །

ད་ེབཞིན་དུ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་དྩོན་དམ་པའ་ིགཅིག་ཏུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དང་། དྩོན་དམ་པར་སྐྱ་ེ

མི་སྐྱེ་དཔྩོད་པ་སྩོགས་ཀང་མྱུ་གུ་དེའི་ཡྩོད་ལུགས་མཐར་ཐུག་གམ་དྩོན་དམ་ལ་དཔད་

པ་ཡིན་པས། དཔད་ཚུལ་དེས་རེད་པ་མྱུ་གུ་བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་མེད་པ་དང་། དེ་ཉིད་

དྩོན་དམ་དུ་མི་སྐྱེ་བ་སྩོགས་ཀང་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ཞིང་། མྱུ་གུ་གཞན་ལས་མི་སྐྱེ་

བ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཡང་འད་ིཉིད་ཀིས་ཤེས་པར་ནུས་སྩོ། །

ཀུན་རྩོབ་པའི་ཆྩོས་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་དང་། རང་ལས་གཞན་པའི་

ཆྩོས་གང་གིའང་ཡྩོད་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་དུ་དཔད་པའི་

དཔད་ཚུལ་དེའི་སྩོ་ནས་རེད་པ་ནམ་ཡང་མི་སིད་ཀང་། འཇིག་རྟེན་ན་ཐ་སྙད་ཇི་ལྟར་

བེད་པ་ལྟར་གི་རྣམ་པར་བཞག་པས་ཚིམས་ནས་ཡྩོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་དུ་

བཏགས་དྩོན་ལ་མི་དཔྩོད་པའི་ཚད་མ་དག་གིས་རེད་ཅིང་། ཚད་མ་དེ་དག་ལ་ནི་ཐ་

སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཞེས་བ་ལ། དེས་རེད་དྩོན་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་འཇིག་

རྟེན་དུ་གགས་ཚོད་ཙམ་གིས་ཡྩོད་ཚུལ་ལས། གནས་ལུགས་ངྩོ་མ་མིན་པས། དེ་

དག་ལ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་བའྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་བདེན་གཉིས་སྩོ་སྩོར་འཇྩོག་པའི་འཇྩོག་བེད་འདི་ནི་སེམས་ཅན་

འབའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བས་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་མཁེན་ཚུལ་ཡང་བསྡུས་ན། 

མཐར་ཐུག་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་གང་ཞིག །ཚད་མ་དེ་ཁྩོད་ལ་མཐར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཐུག་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མར་སྩོང་བ་ཞེས་སྦྱྩོར་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་མདྩོ་ས་ཕྱི་གཉིས་སྩོགས་སུ་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི། 

ཤེས་བརྩོད་ཀི་ཡུལ་མིན་པར་གསལ་བར་གསུངས་པས། ཁེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་མི་

འཐད་དྩོ་ཞེ་ན། མདྩོ་དེ་དག་གི་དྩོན་ནི་འདི་ལྟར་ཤེས་དགྩོས་པར་གསུངས་ཏེ། ར་ཤེ་

རབ་བེད་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ལས། གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །སྤྩོས་པ་རྣམས་

ཀིས་མ་སྤྩོས་པ། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། ༣༢༡ དེ་ལ་འདི་ལ་

གཞན་ལས་ཤེས་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པས་ན་གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཏེ། གཞན་གིས་

བསྟན་པས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་གི། རང་ཉིད་ཀིས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་བ་བའི་དྩོན་ཏེ། ཇི་ལྟར་རབ་རིབ་ཅན་དག་གིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་མཐྩོང་བ་ན། རབ་རིབ་མེད་པས་བསྟན་དུ་ཟིན་ཀང་། རབ་རིབ་མེད་པ་

ལྟར་སྐྲ་ཤད་ལ་སྩོགས་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་མཐྩོང་བའི་ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་

ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་རྟྩོགས་པར་མི་ནུས་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། རབ་

རིབ་ཅན་དག་གིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་པ་མཐྩོང་བ་ན། རབ་

རིབ་དང་བལ་བའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་རབ་རིབ་ཅན་དེ་ལ་སྐྲ་ཤད་མེད་ཚུལ་བསྟན་

ནའང་སྐྲ་ཤད་མེད་པ་དེ། རབ་རིབ་ཀིས་མ་བསླད་པས་མཐྩོང་བ་ལྟར་རབ་རིབ་ཅན་

དེས་མི་མཐྩོང་ཡང་། གཞན་གི་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྲ་ཤད་མེད་པ་རྟྩོགས་ནུས་པ་ལྟར། 

དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡང་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀིས་ཇི་ལྟར་གཟིགས་

པ་ལྟར་སྒས་བརྩོད་མི་ནུས་ཤིང་། གཞན་གིས་བསྟན་པ་ལས་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོ་དག་གིས་

དེ་ལྟར་དུ་རྟྩོགས་པར་མི་ནུས་ཀང་། སྩོ་སྐྱེ་རྣམས་ཀིས་དྩོན་དམ་བདེན་པ་དེ་གཏན་
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ནས་མ་རྟྩོགས་པའང་མིན་ནྩོ། །ཞེས་དཔེ་དྩོན་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་གསལ་བར་ཐྩོན་པ་

བཞིན། གྩོང་གི་མདྩོ་གཉིས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཤེས་བརྩོད་ཀི་ཡུལ་མིན་

པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྩོན་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་དགྩོས་ཀི། ཟབ་མྩོའི་དྩོན་

ཅན་གི་ངེས་དྩོན་གི་ལུང་དང་། དེ་ཉིད་མཐྩོང་བའི་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་སྩོགས་

ཀིས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མ་བསྟན་པ་དང་། མ་རྟྩོགས་པར་འདྩོད་པ་ཆེས་མི་འཐད་པར་

གསུངས་སྩོ། །དེས་ན་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བ་མིན་པར་སྨྲ་བ་སྩོགས་ནི་གཞུང་གི་

དྩོན་མིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་དྩོན་དམ་བདེན་པ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀིས་གཟིགས་

ཚུལ་ནི། འཇུག་པ་ལས། རབ་རིབ་མཐུ་ཡིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སྩོགས་པ། །ངྩོ་བྩོ་ལྩོག་པ་

གང་ཞིག་རྣམ་བརྟགས་པ། །དེ་ཉིད་བདག་ཉིད་གང་དུ་མིག་དག་པས། །མཐྩོང་དེ་དེ་

ཉིད་དེ་བཞིན་འདིར་ཤེས་གིས། །ཞེས་མིག་རབ་རིབ་ཀིས་བསླད་པ་ཅན་གི་སྐྱེ་བྩོས་

རང་གི་བཟའ་བཏུང་གི་སྣྩོད་དུ་སྐྲ་ཤད་མཐྩོང་ནས་རབ་རིབ་མེད་པའི་གང་ཟག་ལ་སྐྲ་

ཤད་མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་པ་དེའི་ཚེ་རབ་རིབ་ཀིས་མ་བསླད་པའི་མིག་དག་པ་

ཞིག་དེའི་གན་དུ་ཕྱིན་ནས་སྐྲ་ཤད་གང་དུ་མཐྩོང་བའི་གཞི་དེར་མིག་གཏད་དེ་བལྟས་

ཀང་སྐྲ་ཤད་མི་དམིགས་པས། རབ་རིབ་དང་བལ་བའི་གང་ཟག་དེས་འདི་ན་སྐྲ་ཤད་

མི་འདུག་ཅེས་རབ་རིབ་ཅན་གི་རྣམ་རྟྩོག་བསལ་བར་བ་བའི་ཆེད་དུ་དགག་པའི་ཚིག་

སྨྲ་བ་བཅས་ཀི་དཔེས་ཤེས་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དཔེ་དེས་ཤེས་པར་བེད་ཚུལ་ནི། མ་རིག་པས་བསླད་པས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མ་

མཐྩོང་བ་རྣམས་ཀིས། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སྩོགས་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དམིགས་པ་ནི། 
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ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་སྟེ། རབ་རིབ་ཅན་གིས་སྐྲ་ཤད་དམིགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རབ་

རིབ་ཀི་བསླད་པ་དང་བལ་བས་སྐྲ་ཤད་མ་མཐྩོང་བ་བཞིན་དུ་ཕུང་སྩོགས་མ་

གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཕུང་སྩོགས་ཀི་རང་བཞིན་གཟིགས་པ་ནི། མཉམ་གཞག་

ཟག་མེད་ཀིས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་གཟིགས་ཚུལ་ལྩོ། །

དཔེ་དྩོན་སྦྱྩོར་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་གི། རབ་རིབ་ཅན་གིས་སྐྲ་ཤད་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པ་བཞིན་དུ་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པའི་བྩོས་ཕུང་སྩོགས་ཀུན་

རྩོབ་པ་ཚད་མས་མ་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་མིན་ཏེ། རབ་རིབ་ཅན་གི་མིག་ཤེས་ལ་སྐྲ་ཤད་

སྣང་བ་དེས་སྐྲ་ཤད་ཀི་དྩོན་བེད་པ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གནྩོད་ཀང་། མ་རིག་

པས་བསླད་པའི་ངྩོར་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་པ་སྣང་བ་དེས་ཕན་གནྩོད་སྩོགས་ཀི་

བ་བ་བེད་པ་ལ་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་པས། དེ་གཉིས་ཡྩོད་མེད་མི་

མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། རབ་རིབ་ཀིས་བསླད་པའི་མིག་ཤེས་དང་། མ་རིག་པས་

བསླད་པའི་བྩོ་གཉིས་ཀིས་རང་རང་གི་ཡུལ་ཚད་མས་རྟྩོགས་མ་རྟྩོགས་ཀང་མཚུངས་

པའི་དྩོན་མིན་པར། རབ་རིབ་ཅན་དེས་རབ་རིབ་ཀིས་བསླད་པའི་དབང་གིས་སྐྲ་ཤད་

མཐྩོང་བ་ལྟར། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མ་མཐྩོང་བ་རྣམས་

ལ་རང་གི་བྩོ་ངྩོར་མ་རིག་པས་བསླད་པའི་དབང་གིས་གང་ཟག་རང་ཉིད་ཀི་ངྩོས་ནས་

ཀུན་རྩོབ་དེ་དག་སྣང་བའི་དྩོན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རབ་རིབ་དང་བལ་བའི་མིག་

ཤེས་ཀིས་སྐྲ་ཤད་གཏན་མ་མཐྩོང་བ་ལྟར། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པ་དང་

བལ་བའི་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན་ལྟ་བུས་ཕུང་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་པ་གཏན་

ནས་མ་གཟིགས་པའི་དྩོན་ཡང་མིན་པར། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ལ་
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ལེགས་པར་དཔད་ནས་དྩོན་གང་ཞིག་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡུལ་དུ་

གྲུབ་པ་ནི་དྩོན་དམ་བདེན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། ཀུན་རྩོབ་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་

གཟིགས་ཚུལ་དེས་མ་གཟིགས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །

ཕུང་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན་གིས་དེ་ཁྩོ་ན་

ཉིད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངྩོར་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་དྩོན་ཡང་དེ་ཡིན་ལ། ཡང་

ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ཚུལ་ལྟར་ཀུན་

རྩོབ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་མ་གཟིགས་པས། དེ་དག་དེའི་གཟིགས་ངྩོར་མེད་ཅེས་བཤད་

དུའང་རུང་ཞིང་། དེས་ཀུན་རྩོབ་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་མ་གཟིགས་ཏེ། ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་

རྣམ་མཁེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་ནི། སྤྩོས་པ་མཐའ་དག་མ་གཟིགས་པའི་

ཚུལ་གིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པ་གང་ཞིག །ཀུན་རྩོབ་རྣམས་བྩོ་གང་གིས་གཞལ་ནའང་

འཇལ་ཚུལ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དང་། གཅིག་ཐ་དད་སྩོགས་ཀི་སྤྩོས་པ་ཅི་རིགས་དང་

བཅས་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འདིའི་དྩོན་ལེགས་པྩོར་གྩོ་ན། དྩོན་དམ་བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་བྩོ་

ཡིན་ན། དེར་གཉིས་སྣང་ནུབ་དགྩོས་པ་དང་། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་

རྟྩོགས་པའི་ངྩོར་གཉིས་སྣང་ཡྩོད་དགྩོས་ཚུལ་སྩོགས་ལ་གྩོ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་

རེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དེས་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཕུང་སྩོགས་གཟིགས་ཚུལ་གཉིས་སྣང་དང་

བཅས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟིགས་པ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་གཅིག་ལ་མཁེན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་ཡྩོང་བ་མི་འགལ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཁེན་ཚུལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དུ་གསུངས་སྩོ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀུན་རྩོབ་མཁེན་ཚུལ་ལའང་གཉིས་ཏེ། མ་དག་

པའི་སྣྩོད་བཅུད་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་རྣམས་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོ་དག་གི་མ་རིག་པས་

བསླད་པའི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་ཞིང་། དེ་འདྲའི་ཤེས་པའི་སྣང་བ་ཀུན་རྩོབ་དེ་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་ཚེ། ཡེ་ཤེས་རང་ཉིད་མ་རིག་པས་

བསླད་པས་སྣང་བ་མིན་པར། གང་ཟག་གཞན་གི་ཤེས་པ་བསླད་པའི་དབང་གིས་སྣང་

བ་ཡིན་གི། གང་ཟག་དེ་འདྲ་ལ་སྣང་བ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་སངས་རྒྱས་རང་ངྩོས་ནས་དེ་

ལྟར་སྣང་བའི་ཚུལ་གིས་མཁེན་པ་མིན་པས། སངས་རྒྱས་ལ་མ་དག་པའི་སྣྩོད་བཅུད་

སྣང་ན་དེ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ་བ་སྩོགས་ག་ལ་ཡྩོད། དཔེར་ན། རབ་རིབ་ཀི་

བསླད་པ་དང་བལ་བའི་སན་པ་མཁས་པའི་བྩོ་ལ་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་སྣང་བ་དེ་

སྣང་ཡང་། རབ་རིབ་ཀིས་བསླད་པའི་དབང་གིས་སྣང་བ་མིན་པ་དང་། རི་ལམ་གི་

ཤེས་པའི་སྣང་བ་སད་དུས་སུ་སྣང་ནའང་། སད་པའི་གང་ཟག་གི་བྩོ་ལ་གཉིད་ཀིས་

བསླད་པ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་པ་དང་། གང་ཟག་གཞན་གི་ཤེས་པའི་སྣང་བ་དག་གཞན་

སེམས་ཤེས་པའི་མངྩོན་ཤེས་ཀིས་མངྩོན་སུམ་དུ་ཤེས་ནུས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པའི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་ཆྩོས་སངས་རྒྱས་ལ་སྣང་

ཚུལ་ནི་འདི་ཁྩོ་ན་ལྟར་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་

པའི་བྩོའི་སྣང་ཆ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། བག་ཆགས་དེས་བསླད་པ་དང་བལ་བའི་གང་ཟག་

ལ་བག་ཆགས་དེས་བསླད་པའི་དབང་གིས་སྣང་ཚུལ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འྩོན་ཀང་སྤིར་སྣང་བ་དེ་དག་ཡྩོད་ཅིང་། ཡྩོད་ན་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་སྣང་དགྩོས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལ། སངས་རྒྱས་རང་ངྩོས་ནས་དེ་འདྲའི་སྣང་ཚུལ་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར། རི་ལམ་གི་

འཁྲུལ་སྣང་སད་པའི་གང་ཟག་གི་དྲན་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ལྟར་རམ། རབ་རིབ་ཀིས་

བསླད་པའི་མིག་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་སན་པ་མཁས་པ་ལ་སྣང་བ་ལྟར། གཞན་ལ་སྣང་བ་

ཁྩོ་ནའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ལ་སྣང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་སྣང་བའི་ཚེ་གཞན་ལ་བདེན་པར་སྣང་བ་དེ་སྣང་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ལ་

བདེན་པར་མི་སྣང་བར་བདེན་སྟྩོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་སྟེ། སངས་རྒྱས་རང་ངྩོས་

ནས་མི་སྣང་ཡང་གཞན་ཞིག་ལ་སྣང་བའི་སྩོ་ནས་ཀུན་རྩོབ་མཁེན་ཚུལ་གཅིག་དང་། 

ཡང་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པ་དང་བལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་

དཔེ་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཡིན་ཀང་། དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྣང་

བ་ན། གཞན་ཞིག་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་མིན་པར། ཡེ་ཤེས་རང་གི་ངྩོས་ནས་ཀང་

སྣང་བ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་དག་པའི་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་

ཀིས་མཁེན་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་རང་ངྩོས་ནས་སྣང་བའི་སྩོ་ནས་མཁེན་པའྩོ། །

འདི་དག་ནི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ར་འཇུག་གི་ཊིཀ་ཆེན་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་

ཞིབ་ཏུ་གསུངས་པ་དག་ལུང་འདྲེན་དྩོར་ནས་རགས་ཙམ་ཞིག་བིས་པ་སྟེ། གཞན་

གིས་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་རྟྩོགས་ཟེར་བ་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་མིན་པར་ཐལ་བ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་འཕངས་ཏེ་འགྩོག་པར་སླ་མྩོད། རང་གི་

ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་དག་པའི་སྣྩོད་བཅུད་སྩོགས་མཁེན་ཚུལ་འདི་དག་མ་

ཤེས་ན། དམལ་བའི་མཚོན་ཆ་སྩོགས་སངས་རྒྱས་ལ་སྣང་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སྐུ་

ལུས་གཏུབས་པ་སྩོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་ཡྩོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། དམལ་བའི་ལགས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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སེག་གི་ས་གཞི་སྩོགས་ལས་དབང་གིས་སྣང་བ་མིན་པར་ཐལ། ལས་ཟད་ཀི་གང་ཟག་

ལའང་སྣང་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་སྨྲ་བ་ལ་སྐྱྩོན་སྩོང་ཅུང་དཀའ་བར་མཐྩོང་ངྩོ་། །

ལྷག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ༦༣༧ གང་གི་ཚེ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་

བ་དེ་ཉིད་གྩོམས་པས། དྩོན་དེ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ངྩོར་ནི་རང་བཞིན་མེད་

བཞིན་དུ་རང་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ལྡྩོག་པས་ན། ཆྩོས་ཉིད་དེ་

མངྩོན་སུམ་དུ་བས་པའི་ཤེས་པས་ཆྩོས་ཅན་གཟུགས་སྩོགས་དེ་མི་དམིགས་པས། 

དེ་ལྟ་བུའི་ཆྩོས་ཉིད་དང་ཆྩོས་ཅན་གཉིས་བྩོ་དེའི་ངྩོར་ན་མེད་པས། དེ་གཉིས་ཆྩོས་

ཉིད་དང་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཇྩོག་པ་ནི་ཐ་སྙད་པའི་བྩོ་གཞན་ཞིག་གི་ངྩོས་ནས་བཞག་

དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྩོན་དམ་བདེན་པ་དེ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྤྩོས་པ་ཐམས་

ཅད་བཀག་པ་ཙམ་དང་། རང་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བའི་བྩོའི་ངྩོར་ཡང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་

དང་། གཅིག་ཐ་དད། འདི་ཡིན་དང་དེ་མིན་གི་སྣང་བ་ལྟ་བུའི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་སྣང་བ་དང་། 

རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་སྩོགས་འཁྲུལ་སྣང་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤྩོས་པ་

ཉེ་བར་ཞི་བ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་དྲི་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་པས། རང་མངྩོན་སུམ་

དུ་མཐྩོང་བའི་བྩོ་དེས་རང་ཉིད་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་སྩོ་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དྩོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ལ་དབེ་ན་སྟྩོང་གཞི་མི་འདྲ་བའི་སྩོ་ནས་སྟྩོང་ཉིད་ཉི་ཤུ་

དང་། བཅྩོ་བརྒྱད། བཅུ་དྲུག །བསྡུ་ན་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་གཉིས་སུ་

གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང་ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྟྩོང་པ་ཆྩོས་ཀི་

བདག་མེད་དུ་འཇྩོག་པ་བཞིན་དུ། གང་ཟག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པའང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་དུ་གྲུབ་པས། བདེན་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་ངེས་པར་ཁས་བང་དགྩོས་ཏེ། 

ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་གཉིས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་མ་སངས་པར་ནི་རང་སེ་

སུས་ཀང་མི་འདྩོད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པ་ནི། བདེན་གཉིས་སྐྩོར་གི་མཐའ་དཔྩོད་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་མདྩོ་ཙམ་ཞིག་འྩོག་ཏུ་དགྩོད་པར་བའྩོ། །

༼ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་སྒ་དྩོན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཀུན་རྩོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་མ་ལྩོག་པར་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

དངྩོས་དང་། བདེན་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ཡྩོད་པར་གང་གིས་འཇྩོག་

པའི་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གསུམ། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་སྒ་དྩོན། ངྩོ་བྩོ་དང་དབེ་བ། དེ་དག་གི་

མཐའ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དེ་ལྟར་ན་ཆྩོས་རྣམས་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་ལ་ནི་དྩོན་དམ་དཔྩོད་

བེད་ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནྩོད་པས། རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་གྲུབ་ཚུལ་གཏན་

མི་སིད་ཀང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས། བརྟེན་ནས་

བཏགས་པ་ཙམ་གི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ནི་ངེས་པར་འདྩོད་དགྩོས་ཏེ། ནང་གི་

བདེ་སྡུག་དང་། ཕྱིའི་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་སྙྩོན་མེད་དུ་སྣང་ཞིང་། དེ་དག་ལ་དྩོན་དམ་

འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང་། ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་པའི་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དེ་ཡང་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༩༥དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་སིད་པའི་ཡན་ལག་

གིས་ཡྩོངས་སུ་བསྡུས་པ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་

བདེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་དང་

པྩོ་བདེན་འཛིན་མ་རིག་པ་དེས་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཐར་ཐུག་མཐྩོང་བ་ལ་

ཀུན་ནས་སྒིབ་པར་བེད་པས། དེ་ལ་ཀུན་རྩོབ་ཅེས་བ་ལ། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ནི་

ཀུན་རྩོབ་དེའི་ངྩོར་བདེན་གི། དྩོན་ལ་མི་བདེན་པར་རྫུན་པས་ན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་

ཞེས་གསུངས་ལ། ཚིག་གསལ་སྩོགས་སུ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ཚུལ་

གཞན་ཡང་ཡྩོད་དྩོ། །

༼ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་དབེ་བ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་དབེ་བ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། ༥༩ 

དཔད་པ་ཞིབ་མྩོ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་བཅུག་པ་འདིས་ཅི་དགྩོས་ཞེས་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་

ཀང་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་སྟེ། ཀུན་རྩོབ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཙམ་གིས་བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་པར་རེད་

པ། ཞེས་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ནི། དཔད་པ་ཞིབ་མྩོ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་

འཚོལ་བའི་དཔད་ཚུལ་ལྟར་གིས་རེད་དྩོན་ལ་མི་འཇྩོག་པར། རང་མཚན་སྣང་བ་ལ་

ལྟྩོས་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་བྩོ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་དཔད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཙམ་

གིས་བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་རེད་པའི་དྩོན་ལ་འཇྩོག་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་མིན་པར་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ལ་དཔད་ཅིང་བཙལ་ན། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པར་

མ་ཟད་དྩོན་དམ་བདེན་པའང་འཇྩོག་མི་ནུས་ལ། གང་ཟག་ལྟ་བུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་

དྩོན་གང་ཡིན་དཔད་ཅིང་བཙལ་ན། དཔད་མཐར་གང་ཟག་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པ་རེད་
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པར་འགྱུར་བ་ལས། གང་ཟག་ཀུན་རྩོབ་པ་རེད་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུ་ནི་མ་

བརྟགས་མ་དཔད་པའི་ཚད་མས་རེད་དགྩོས་པས། ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མའི་

རེད་དྩོན་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་སྩོ། །

དེས་ན་འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་འདི་དག་རྣམ་དཔད་ན། །དེ་ཉིད་

བདག་ཅན་དངྩོས་ལས་ཚུ་རྩོལ་ཏུ། །གནས་རེད་མ་ཡིན་དེ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གི། །ཐ་

སྙད་བདེན་ལ་རྣམ་པར་དཔད་མི་བ། །ཞེས་གཟུགས་ཚོར་སྩོགས་བདག་དང་གཞན་

གང་ལས་སྐྱེ་ཞེས་སྩོགས་སུ་རྣམ་པར་དཔད་ན། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་མ་

སྐྱེས་པ་སྩོགས་སུ་རེད་པར་འགྱུར་གི། སྐྱེ་བ་སྩོགས་སུ་གནས་པར་མི་རེད་པ་དེའི་

ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་བདེན་པའམ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་རྣམ་པར་འཇྩོག་པ་ན་ཐ་

སྙད་བཏགས་པའི་དྩོན་ལ་དཔད་ནས་མི་འཇྩོག་པར། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ཇི་ལྟར་

འཇྩོག་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་དཔད་པར་འཇྩོག་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་ལས། མཐྩོང་བ་རྫུན་པ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པར་གསུངས། །ཞེས་

རྫུན་པ་མཐྩོང་བའི་བྩོའམ་ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་བྩོའི་རེད་དྩོན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཡིན་

པའི་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། མཐྩོང་བ་རྫུན་པ་ཞེས་པ་ནི་རྫུན་པ་མཐྩོང་བ་ཞེས་

པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་ཟླར། ཡང་དག་མཐྩོང་ཡུལ། །ཞེས་དྩོན་དམ་བདེན་

པ་དེ་ཡུལ་ཡང་དག་པ་མཐྩོང་བའི་བྩོའི་རེད་དྩོན་དུ་གསུངས་པས། རྫུན་པ་མཐྩོང་བའི་

བྩོའི་རེད་དྩོན་ལ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པར་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འདིར་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ། ༩༨ གཞན་ནི་སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོ་མ་རིག་པའི་རབ་

རིབ་ཀི་ལིང་ཏྩོག་གིས་བྩོའི་མིག་མ་ལུས་པར་ཁེབས་པ་རྣམས་ཀི་མཐྩོང་བ་རྫུན་པའི་
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སྟྩོབས་ལས་བདག་གི་ཡྩོད་པ་རེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཀུན་རྩོབ་རྣམས་རེད་པ་ལ་རེད་

མཁན་སྩོ་སྐྱེ་རང་ག་བ་ལ་གསུངས་པ་ནི། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་ཕྱི་ནང་

གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་མ་རིག་པའི་གཞན་དབང་གིས་མཐྩོང་མཁན་གི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པ་

ལ་དགྩོངས་པ་ལས་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་ཀུན་རྩོབ་མ་རེད་པར་

གསུངས་པ་མིན་ལ། 

འཇུག་པ་ར་འགེལ་གཉིས་ཀར་གང་ཟག་རང་ག་བ་དེ་དག་གིས་རྫུན་པ་མཐྩོང་

བར་གསུངས་ཤིང་། སྐབས་འདིར་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཀང་། ༡༣༨ གང་ཟག་

རང་ག་བ་དེ་རྣམས་ཀིས་བརྫུན་པ་མཐྩོང་ཡང་དེ་དག་གིས་བརྫུན་པར་འགྲུབ་མི་

དགྩོས་ཏེ། དཔེར་ན། སྒྱུ་མའི་ལྟད་མྩོ་བས་སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་མཐྩོང་བ་ན་བརྫུན་པ་མཐྩོང་

ཡང་། སྣང་བ་དེ་བརྫུན་པར་འགྲུབ་མི་དགྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་བུམ་སྩོགས་ཀུན་

རྩོབ་པ་སྣང་ན་རྫུན་པ་སྣང་དགྩོས་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་ལ། བུམ་སྩོགས་

སྣང་ན་བརྫུན་པ་སྣང་དགྩོས་ན། བུམ་སྩོགས་རྟྩོགས་ནའང་བརྫུན་པ་རྟྩོགས་དགྩོས་པ་

ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཡིན་ན། ཁྩོད་རྟྩོགས་ན་ཀུན་རྩོབ་

བདེན་པ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་ཅེས་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཡྩོད་པའང་ར་འགེལ་འདི་དག་གི་

གཞུང་དྩོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའྩོ། །

དེས་ན་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ལ་མ་དཔད་པར་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ཚིམས་

ནས་ཡྩོད་མེད་དང་ཡིན་མིན་གི་རྣམ་འཇྩོག་བེད་པའི་ཚད་མ་གང་ཡིན་ལ་ཐ་སྙད་

དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཞེས་བ་ལ། དེ་དག་གིས་དེ་ལྟར་དུ་དཔད་པའི་རེད་དྩོན་གང་

ཡིན་ལ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་བའྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  388  

ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། འཇུག་པ་ལས། མཐྩོང་བ་རྫུན་པའང་རྣམ་པ་

གཉིས་འདྩོད་དེ། །དབང་པྩོ་གསལ་དང་དབང་པྩོ་སྐྱྩོན་ལྡན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཚིགས་

བཅད་གཉིས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལ་ཡང་སྤིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ན། འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསླད་པའི་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་

བཅས་པ། དཔེར་ན། མེ་ལྩོང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་དང་། དེ་སྣང་གི་

དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ནི་དྩོན་དམ་དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་

པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་ལྩོག་པར་རྟྩོགས་ནུས་པས། དེ་དག་དེ་འདྲའི་ཤེས་ངྩོ་ལ་

ལྟྩོས་ནས་ཀང་ལྩོག་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསླད་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ། 

དཔེར་ན། གཟུགས་སྣང་བའི་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ལྟ་བུ་དང་། དེའི་ཡུལ་གཟུགས་

ལྟ་བུ་ནི། དྩོན་དམ་གཟིགས་པའི་རིགས་ཤེས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་

པས་ལྩོག་པར་འཇྩོག་མི་ནུས་པས། འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་དག་ཏུ་

བཞག་པ་སྟེ། དྩོན་དམ་དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ལ་ལྟྩོས་ན་ཀུན་རྩོབ་གང་ཡིན་ལྩོག་

པ་ལས་ཡང་དག་མི་སིད་ཀང་། དེ་འདྲའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཙམ་ལ་

ལྟྩོས་ནས་ཡང་ལྩོག་གཉིས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོན་ཀང་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མ་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཐ་

སྙད་པའི་ཚད་མ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཡང་དག་ཏུ་བཞག་ཀང་། ཚད་མ་དེའི་ངྩོར་ཡང་དག་ཏུ་

མི་འདྩོད་ལ། ཚད་མ་དེས་ཡང་དག་ཏུ་བཞག་པའང་མིན་ཏེ། ཚད་མས་ཡང་དག་ཏུ་

དམིགས་ན་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་ཀང་། དེ་དག་ནི་ལྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དམིགས་བསལ་ལ་ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བསླད་པའི་དབང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལས་བྱུང་བའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་དང་། དེས་བཟུང་བའི་ཡུལ་དགག་བ་

བདེན་གྲུབ་ལྟ་བུ་ནི། སྟྩོང་ཉིད་མ་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་གིས་ལྩོག་པར་རྟྩོགས་མི་ནུས་

པས། འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་དག་ཏུ་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་རང་ལུགས་ལ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་དག་མི་སིད་ཀང་འཇིག་རྟེན་

པའི་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཡང་ལྩོག་གཉིས་སུ་འབེད་ཅིང་། གང་ལ་ལྟྩོས་ནས་

ཡང་ལྩོག་ཏུ་འཇྩོག་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པའང་སྟྩོང་ཉིད་མ་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་

གི་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ལ་བཞག་སྟེ། དྩོན་དམ་བདེན་པ་ནི་དྩོན་དམ་དཔྩོད་

བེད་ཀི་ཚད་མ་དང་། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ནི་ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མའམ་ཐ་

སྙད་པའི་ཚད་མས་རེད་པ་ལས་བཞག་པ་ཡིན་པས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་གང་གིས་

འཇྩོག་པའི་འཇྩོག་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེ་འབའ་ཞིག་

ལ་ལྟྩོས་ཏེ་སྐབས་འདིའི་ཡང་ལྩོག་གཉིས་སུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་གནད་

ཀིས་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་ལྩོག་

པར་འཇྩོག་མི་ནུས་པའི་བདེན་འཛིན་སྩོགས་ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་དང་། ᨕᨵ་པའི་ཀུན་

རྩོབ་གང་དུའང་མ་བཞག་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༤༣ གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རྩོབ་

མི་འདྩོད་པས་ཡང་ལྩོག་གཉིས་སུ་མི་བེད་ཀང་། མ་རིག་པས་བསླད་པའི་ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཅན་རྣམས་ལྩོག་པའི་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཇྩོག་ཅེ་ན། ཀུན་རྩོབ་ནི་ཐ་སྙད་

པའི་ཚད་མས་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། ལྩོག་པའི་ཀུན་རྩོབ་འཇྩོག་ནའང་དེ་ལ་ལྟྩོས་

ནས་འཇྩོག་དགྩོས་ན། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པ་ནི་འཁྲུལ་བར་ཐ་སྙད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པའི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་འཇུག་པའི་

ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༤༣ གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བརྟགས་པ་ནི་གྲུབ་མཐས་བྩོ་བསྒྱུར་བ་ཁྩོ་

ནས་ལྩོག་པར་བཏགས་པའི་གཙོ་བྩོ་སྩོགས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་འཇིག་

རྟེན་པའི་བྩོ་རང་ག་བས་མི་རྟྩོགས་ཀང་། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་མངྩོན་དུ་མ་ཕྱྩོགས་པའི་ཐ་

སྙད་པའི་ཚད་མས་ལྩོག་པར་རྟྩོགས་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པས་ལྩོག་པར་རྟྩོགས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་འདིའི་ཡང་དག་ནི་སྟྩོང་ཉིད་མ་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སྙད་

པའི་ཚད་མ་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཡང་དག་ཏུ་བཞག་པའི་ཀུན་རྩོབ་གང་

ཡིན་ཐམས་ཅད་དྩོན་དམ་འཇལ་བའི་རིགས་ཤེས་ལ་ལྟྩོས་ན། ལྩོག་པ་འབའ་ཞིག་

ཡིན་པས། སྤིར་དེ་དག་ལྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཡང་དག་ཡིན་

མི་དགྩོས་ཀང་། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ལྩོག་པ་ལ་ལྩོག་པ་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་

རྟྩོགས་ན་མེད་མི་དགྩོས་ཀང་། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་དམིགས་པའམ་

ཚད་མ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟྩོགས་ན་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གཟུགས་སྒ་སྩོགས་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ལྟྩོས་ན་ལྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དག་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པའི་དབང་གིས་ད་ལྟ་མིག་ཤེས་སྩོགས་ལ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་དང་། འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསླད་པའི་

དབང་གིས་གཟུགས་བརན་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ལ་དེ་བད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་གཉིས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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སྩོགས་ལ་ཕྲ་རགས་ཙམ་མ་གཏྩོགས་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན་པ་ལ་ཁད་པར་

མེད་ཅིང་། སྩོན་པྩོ་སྩོགས་མ་རིག་པས་བསླད་པ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་སྣང་ཞིང་། སྩོ་སྩོགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཀང་སྩོ་སྩོགས་ཡྩོད་པ་ནི། 

གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་དུ་སྣང་ཞིང་དེ་ཉིད་བད་བཞིན་གི་ངྩོ་བྩོར་ནམ་ཡང་མེད་

ཀང་བད་བཞིན་དུ་མེད་པའི་གཟུགས་བརན་ཡྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་འདྲའི་དཔེ་དྩོན་

སྦྱྩོར་ཚུལ་ནི་ལུགས་འདིའི་བཞེད་པ་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༤༤ ད་ལྟ་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་ལྔ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ནི། ཞེས་པ་ནས། ལུགས་དམ་པ་

འདིའི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མྩོང་མིན་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །

༼བདེན་གཉིས་སྐྩོར་ལ་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ།༽

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དྩོན་དམ་བདེན་པ་སྣང་

ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་རང་མངྩོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་བྩོའི་ངྩོར་

སྣང་ཚུལ་གང་ཡིན་དྩོན་ལ་གནས་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷག་མཐྩོང་ཆུང་

བ་ལས། ༣༤༥ དེ་ཡང་མང་འདས་ནི་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ལ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་

འགེལ་པས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། དེ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བའི་བྩོ་དེའི་ངྩོར་རང་

བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་དེར་སྣང་བའི་སླུ་བ་མེད་ལ། ལྷག་མ་འདུ་བེད་རྣམས་ནི་

རང་མངྩོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་བྩོའི་ངྩོར་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་དེར་སྣང་བའི་

སླུ་བ་ཡྩོད་པས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཡིན་

ན་རང་མངྩོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་བྩོའི་ངྩོར་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་གི་སྣང་ཚུལ་ཡྩོད་པས་ཁབ་
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པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། རྣམ་མཁེན་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་འདྩོད་པ་

ཡིན་ཏེ། རྣམ་མཁེན་མི་རྟག་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་སླྩོབ་པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་

སུམ་གི་ངྩོར་རྣམ་མཁེན་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ལུགས་

འདིར་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ལ་གང་སྣང་དེས་ངེས་པས་ཁབ་པ་སྩོགས་ཁས་མི་

ལེན་ཏེ། སླྩོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཕལ་ཆེར་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་བཞེད་

པའི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་མཁེན་ཚུལ་མ་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་མཐར་

ཐུག་དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་རེད་དྩོན་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། 

དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་དེ་

ཉིད་ཀི་རེད་དྩོན་མིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རེ་བཙུན་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་དུ། 

དེ་དེའི་རེད་དྩོན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་

སངས་རྒྱས་ཀི་མཁེན་ཚུལ་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕྱིར། 

འྩོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་མཁེན་ཚུལ་མ་བསྡུས་ན། ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དེས་རང་གིས་རང་མ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། དེའི་དབང་དུ་བས་ན་དེ་ཉིད་ཐེག་

ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་རེད་དྩོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཁེན་ཚུལ་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། རིགས་ཤེས་དེས་རྟྩོགས་

ན། དེའི་རེད་དྩོན་ཡིན་དགྩོས་ཀང་། མ་བསྡུས་ན་དེ་ལྟར་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

སེམས་ཅན་གི་གནས་སྐབས་འབའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བས་ན་བྩོ་དེས་རྟྩོགས་པ་ཙམ་

གིས་དེའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དང་། ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོར་མི་འགྱུར་བས། དེའི་གནས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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སྐབས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། རིགས་ཤེས་ཀི་རེད་དྩོན་ཞེས་པ་ཡང་། རིགས་ཤེས་

དེས་གཞི་གང་ཞིག་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར། དྩོན་གི་ཡིན་ཚུལ་

ལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་མིན་ལེགས་པར་དཔད་པའི་དཔད་ཚུལ་དེའི་མཐར་རེད་པ་ལ་འཇྩོག་

པ་ཡིན་པས། རིགས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་བ་དགྩོས་པ་ལས། དེས་རྟྩོགས་པ་

ཙམ་གིས་དེར་མི་འཇྩོག་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བྩོ་གཅིག་ལ་མཁེན་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་གཉིས་གཅིག་ཅར་དུ་ལྡན་པས། མཁེན་ཚུལ་དེའི་དབང་དུ་བས་ན་ནི་དེའི་མཁེན་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་དངྩོས་ཤུགས་ཀི་རྟྩོགས་ཚུལ་སྩོགས་ཀི་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པར། 

དེའི་རྒྱུད་ཀི་དབང་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

ཅིག་ཅར་དུ་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་བས་ནས་མངྩོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པར་ཀུན་ནས་

མཚུངས་པས། བྩོ་དེས་ཡུལ་དེ་རྟྩོགས་པ་ཙམ་གིས་དེའི་རེད་དྩོན་དུ་འཇྩོག་ནུས་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་སྙིང་རེ་དང་སེམས་བསྐྱེད། ངེས་འབྱུང་དང་

ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྩོགས་མི་འགལ་བར་ཐལ། དེ་དག་ལ་དམིགས་ཡུལ་དང་འཛིན་

སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཁད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་དེ་དག་ལྡྩོག་ཆས་ཕྱེ་བ་ཙམ་ལས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། དེའི་རྒྱུད་ཀི་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་སྩོགས་མདྩོར་ན་སངས་

རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་། དེའི་རྒྱུད་ཀི་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་

སྩོགས་འཛིན་སྟངས་དང་བེད་ལས་ནུས་པ་སྩོགས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པས། དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཁབ་མཉམ་ཡིན་ཞེས་ཁས་བངས་ན་གནྩོད་བེད་ཅི་ཡང་མེད་
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ཀང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ན། སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་

པས་མ་ཁབ་པ་སྩོགས་གཞན་ལའང་སྦྱྩོར་ཤེས་དགྩོས་སྩོ། །

འྩོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་མཁེན་པ་བེ་བག་པ་ཞིག་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་སེམས་

བསྐྱེད་དང་། སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་སྩོགས་གང་ཡིན་གི་ཁད་པར་གང་གི་སྩོ་ནས་འབེད་ཅེ་

ན། སྐབས་བརྒྱད་པའི་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། ༤༦༢ སྐུ་ཞེས་བརྩོད་ཟིན་པའི་

ཟག་མེད་དེ་དག་ལ་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་བསྟན་པ་ནི། སྩོན་སླྩོབ་ལམ་གི་རྒྱུའི་

གནས་སྐབས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་ས་ན་

ནི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ཀང་དབེར་མེད་པའྩོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། 

༣༦༩ དྲན་པ་ཉེར་གཞག་འདིར་བཞག་པ་ལ་དགྩོས་པ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། བང་ཕྱྩོགས་སྩོ་

བདུན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། རྟེན་གི་གང་

ཟག་གི་སྩོ་ནས་མངྩོན་རྟྩོགས་རིགས་སྩོ་སྩོར་འབེད་པའི་ཚེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མངྩོན་

རྟྩོགས་ཀི་རིགས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་བསྩོམས་པས། མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ་རྣམ་མཁེན་དུ་འགྱུར་བར་ཤེས་ནས། རྣམ་

མཁེན་ཉིད་ལ་ཉན་ཐྩོས་ལ་སྐྱེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གཞི་ཤེས་ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་

པ་སྟེ། དགྩོས་པའི་གཙོ་བྩོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སར་བང་སེམས་ཀི་སྐབས་ཀི་དྲན་

ཉེ་སྩོགས་ཀི་རིགས་འདྲ་ཕྱི་མར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཁེན་

པ་རྣམས། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་སྩོགས་སུ་འཇྩོག་པར་གསུངས་པ་བཞིན། སངས་རྒྱས་

ཀི་སའི་མཁེན་པ་དེ་སྙིང་རེ་སྩོགས་གང་ཡིན་གི་ཁད་པར་ཡང་རང་གི་རིགས་འདྲ་ས་

མ་གང་ཡིན་གི་སྩོ་ནས་བཞག་གྩོ །
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དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། ཇི་ལྟ་བ་དང་། ཇི་སྙེད་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན་གཉིས་དྩོན་གཅིག་

ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༦༨ 

ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་མི་དད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡེ་ཤེས་གཅིག་གིས་ཀང་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་མི་འགལ་ཏེ། 

ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་ཀང་། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

ཡིན་མི་དགྩོས་པ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀང་དེ་དང་འདྲའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་ཚུལ་གི་

ངྩོས་ནས་ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་མི་འཇྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅིག །བདེན་པ་གཉིས་དངྩོས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། སླུ་བ་དང་མི་བསླུ་བ་

གཉིས་དངྩོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་གཅིག་རྣམ་

པར་བཅད་ན་ཅིག་ཤྩོས་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་དགྩོས་པའི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་

ན། གཞི་དེ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པ་བྩོ་ངྩོར་ཁེགས་ན། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་

གྲུབ་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ལན་འདེབས་པ་པྩོས་རང་ཉིད་དྩོན་དམ་

བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་ཉིད་ཀུན་མཁེན་མ་ཡིན་པར་རྟྩོགས་

པ་གང་ཞིག་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དང་། དེ་ལྟར་མཐུན་པ་

གཉིས་ཀང་དངྩོས་འགལ་མིན་པར་ཐལ། གཞི་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་

ཚུལ་མཐུན་པ་ཁེགས་ན། དེ་ལྟར་མི་མཐུན་པར་གྲུབ་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་

ཁས། དེར་ཐལ། བུམ་པ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པའི་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་དེས་བུམ་
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པ་སྣང་གནས་མཐུན་པ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་བུམ་པ་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་

རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེས་བུམ་པ་སྣང་ཚུལ་གཞན་དུ་སྣང་ལ་གནས་ཚུལ་

གཞན་དུ་གནས་པར་མ་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་བུམ་པ་གནས་ཚུལ་ལམ་ཡྩོད་ཚུལ་

མ་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར། ར་བར་འདྩོད་ན། སླུ་མི་བསླུ་དངྩོས་འགལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་བདེན་གཉིས་ལ་ཕུང་གསུམ་མི་སིད་པར་བསྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

འྩོ་ན་ཁེད་རང་ལ་གཞི་དེ་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རྟྩོགས་ན། དེ་སྣང་གནས་མི་

མཐུན་པར་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། སྟྩོང་

ཉིད་མ་རྟྩོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་པས་གཟུགས་བརན་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་

མཐུན་པར་རྟྩོགས་པར་ཐལ། དེས་དེ་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར། 

འདྩོད་ན། དེས་གཟུགས་བརན་གི་སྟེང་དུ་རྫུན་པའི་དྩོན་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། 

དེས་དེའི་སྟེང་དུ་བདེན་གྲུབ་ཁེགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་སྐབས་འདིའི་འཇིག་

རྟེན་པའི་ཤེས་ངྩོར་མེད་པས། དེ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་དག་མིན་ལ། དེས་ན་ཀུན་རྩོབ་

བདེན་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་ལྩོག་གཉིས་སུ་མ་ངེས་ཟེར་ན། འྩོ་ན་

སྐབས་འདིའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་དག་ཡིན་ན། འདིའི་འཇིག་རྟེན་

པའི་ཤེས་ངྩོར་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། 

འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པ་གང་ཞིག །འདིའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་མི་ནུས་པའི་

གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ལ་བེད་པས། དེའི་ངྩོར་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཡང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དག་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚད་མས་ཡང་དག་ཏུ་དམིགས་ཀང་ཡང་དག་མིན་

པ་ཞིག་ཡྩོད་ན། ཚད་མ་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། 

ཡང་། བདེན་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན། འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་དག་ཡིན་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཡུལ་ཡང་དག་ཡིན་

པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཡུལ་གི་ཀུན་རྩོབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ་ཟེར་ན་མ་ཁབ། 

ཡང་། མདྩོ་སེ་པས་གཟུགས་བརན་ཕྱི་དྩོན་དང་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཁས་

མི་ལེན་པར་ཐལ། དེ་ཕྱི་དྩོན་དང་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་བཞེད་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་བཞེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༡༤༤ 

གཟུགས་བརན་ཡང་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། འྩོག་ནས་གཟུགས་

བརན་གིས་དེ་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པར་ཡང་གསུངས་སྩོ། །ཚུལ་དེ་དག་ནི་

མིག་ལ་རྟ་གང་དུ་སྣང་བའི་སྒྱུ་མ་དང་བག་ཅ་སྩོགས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ལུགས་

དམ་པ་འདིའི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མྩོང་མིན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། 

སར་བཤད་ཟིན་ལྟར་གི་དཔེ་དྩོན་སྦྱྩོར་ཚུལ་དེ་ཉིད་ལུགས་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་

བཞེད་པའྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །སྐབས་འདིར་བཤད་ཚུལ་གཞན་ཡང་

ཡྩོད་ཀང་རེ་ཞིག་བཞག་གྩོ །

འྩོ་ན་མ་རིག་པས་བསླད་པའི་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོ་དག་ལ་གཟུགས་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་པ་

དེ་དང་དེ་སྣང་བ་དེ་གཟུགས་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་པ་དེ་དང་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དག་

སངས་རྒྱས་ལ་སྣང་བས་སངས་རྒྱས་ལ་གཟུགས་སྩོགས་ཀུན་རྩོབ་པ་དེ་དག་དངྩོས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གནས་ལ་སྣང་བར་འཇྩོག་ནུས་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། རི་བྩོང་རྭ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་ལ་

རི་བྩོང་གི་རྭ་སྣང་བ་དེ་རི་བྩོང་རྭ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། རི་བྩོང་གི་རྭ་ཡྩོད་པར་

ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་དང་། 

ཡང་བད་བཞིན་བད་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་ཡིན་པ་

གཉིས་ལ་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ། ཆྩོས་གང་ཡིན་རང་སྣང་བའི་བྩོ་ལ་

སྣང་བ་ཙམ་ལ་བཞག་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །རང་སྣང་བའི་བྩོ་ལ་སྣང་བ་ནི་དེ་གཉིས་ཀ་

ལའང་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་དང་། བྩོ་གཉིས་པྩོ་སྣང་བ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་ཁད་པར་ཡང་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཟེར་ན་འདི་ནི་དྩོན་གི་གནད་ལ་རེག་པའི་དྩོགས་པ་

ཞིག་ཏུ་སྣང་ངྩོ་། །

འྩོན་ཀང་དང་པྩོའི་ལན་དུ་གཟུགས་ལ་མཚོན་ཏེ་བཤད་ན། ཐ་སྙད་པའི་བྩོ་ལ་

གཟུགས་སུ་སྣང་ཙམ་ལས་གཞན་གཟུགས་ཀི་མཚན་གཞི་གང་ཡང་འཇྩོག་ཏུ་མེད་

པས། བྩོ་ལ་སྣᩏ་᪠་᪽᪱་᩶ᨓ་ᨵཟུགས་སུ་འདྩོད་ཀང་། དེ་ལྟར་ནའང་རི་བྩོང་རྭ་འཛིན་

རྟྩོག་པ་ལ་རི་བྩོང་རྭ་སྣང་བ་དེ་རི་བྩོང་རྭ་ཡིན་དགྩོས་པར་མི་མཚུངས་ཏེ། ཐ་སྙད་པའི་

ཚད་མ་ལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་དེས་གཟུགས་ཀི་བ་བ་བེད་པ་ལ་ཚད་མ་གང་གིས་

ཀང་གནྩོད་པ་མེད་ལ། སྣང་བ་ཕྱི་མས་རྭའི་བ་བ་བེད་པ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་

གནྩོད་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མའི་ལན་ཡང་དེས་ཤེས་ནུས་སྩོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅིག །འདིར་ཕྱི་མ་དག་ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་དང་ལྩོག་པའི་ཀུན་རྩོབ་

ཀི་ཐ་སྙད་ནི། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཡིན་གི། ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལྟྩོས་

བདེན་པའི་ཀུན་རྩོབ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལྟྩོས་ལྩོག་པའི་ཀུན་རྩོབ་ཞེས་ཁས་ལེན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཅིང་། ས་མ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། ཀུན་རྩོབ་ཡིན་ན་བདེན་པ་ཡིན་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ་

ཞེས་སྨྲའྩོ། །

འྩོ་ན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་རྩོབ་

ཡིན་ན་བདེན་པ་ཡིན་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་ན། དང་པྩོར་ཕྱྩོགས་སར་

བཀྩོད་ཚུལ་དེ་མི་འཐད་དེ། གཞན་གིས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་

འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་བདེན་པའམ་ཡང་དག་འཇྩོག་ཀང་། དེ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་བདེན་

པའི་ཀུན་རྩོབ་དང་། ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་འཇྩོག་པར་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཉིད་ཀིས་

འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེའང་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་དཀའ་སྟེ། མདྩོ་ལས། དངྩོས་

རྣམས་སྐྱེ་བ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་

ཚད་མས་རེད་དྩོན་རྣམས་དྩོན་ལ་མི་བདེན་ཀང་བྩོ་ཀུན་རྩོབ་པ་བདེན་འཛིན་གི་ངྩོར་

བདེན་པས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དགྩོས་

པའང་མིང་དྩོན་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་དག་དྩོན་ལ་མི་བདེན་པར་གྩོ་ནུས་ཤིང་། དེ་དག་མི་

བདེན་ཀང་བང་དྩོར་རྒྱུ་འབས་སྩོགས་བ་བེད་ཀུན་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་དེས་གྲུབ་པ་

ཡིན་པས། དྩོན་དམ་བདེན་པ་དང་འདྲ་བར་སྙྩོན་མི་ནུས་པར་ཡྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དགེ་སིག་བང་དྩོར་གི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་ལ་གཙིགས་ཆེན་དུ་བ་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་གྩོ་

བའི་ཆེད་དུ་སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པ་གང་ཞིག །ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་

དག་ཀུན་རྩོབ་དང་། ལྩོག་པའི་ཀུན་རྩོབ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་བེད་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་

ཡང་མེད་པས། འཕགས་པ་ཡབ་སས་སྩོགས་ཀིས་མ་མཛད་ལ། 

འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་དུའང་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། འཇིག་རྟེན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པའི་ཤེས་པ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཡང་ལྩོག་ཙམ་ལས་རང་ལུགས་ལ་ཀུན་རྩོབ་ཐམས་ཅད་

ལྩོག་པ་ཡིན་པས། ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་མེད་པར་གསུངས་པ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

སྩོགས་ཀི་དགྩོངས་པ་དང་། གསུང་རབ་ཚད་ལྡན་ལས་དངྩོས་སུ་འབྱུང་བའི་ཐ་སྙད་

ཡིན་པས། དེ་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་ན་འྩོས་པ་ལས། རི་བྩོང་གི་རྐང་ལག་གི་རིག་པ་

ནི་རྭ་ཡིན་པས། རི་བྩོང་གི་རྭ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པར། འཇིག་རྟེན་པའི་

ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡང་དག་ཡིན་པས། ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་བྩོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་

གསར་བཟྩོ་ལ་སྙིང་པྩོ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་དེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། གང་ཕྱིར་རྒྱལ་ལས་ཆེས་

མཁས་འགའ་ཡང་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཡྩོད་མིན་ཏེ། །མ་ལུས་དེ་ཉིད་མཆྩོག་ནི་ཚུལ་

བཞིན་ཀུན་མཁེན་གིས་མཁེན་གཞན་མིན་པ། །དེའི་ཕྱིར་ཀུན་མཁེན་རང་ཉིད་ཀིས་

བཞག་མདྩོ་སེ་གང་ཡིན་དེ་མི་དཀྲུག །ཅེས་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁད་པར་འདི་མ་ཕྱེད་པར་ཁ་ཅིག་ཞེན་ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་བའི་ཞེན་ཡུལ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མེད་པར་བསྟན་པ་ཞེས་པའི་ས་བཅད་བས་ནས། 

ཞེས་པ་ནས། བག་ཅ་སྩོགས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ལུགས་དམ་པ་འདིའི་རྣམ་

གཞག་ཐུན་མྩོང་མིན་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་ཊིཀ་ཆེན་གི་གསུང་ཕྱྩོགས་སར་བཀྩོད་

ནས་དེ་འགྩོག་པ་ལ་འདི་ལྟར། དེ་ལ་མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་ཀིས་བརྟགས་པའི་ཞེན་

ཡུལ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་འཐད་ཀང་། དེས་བྩོ་འཁྲུལ་པ་གཅིག་

གི་ངྩོར་ཡྩོད་པ་ལ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་བཀག་ཅེས་པ་ནི། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་དང་

འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པ་སྟེ། དབང་པྩོ་སྐྱྩོན་ལྡན་གི་ཤེས་

པའི་ངྩོར་བདེན་པས་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པར་མི་འཇྩོག་ན། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཡིན་ན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས། འྩོ་ན་དུང་

སེར་པྩོ་དང་རི་བྩོང་གི་རྭ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་

པྩོ་སྐྱྩོན་ལྡན་གི་ཤེས་པའི་ངྩོར་བདེན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། རྫུན་པ་

མཐྩོང་བའི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་

སྟེ། མཐྩོང་བ་རྫུན་པ་རྩོབ་ཀུན་བདེན་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་ཀུན་རྩོབ་དེ་འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་

བསླད་པའི་དབང་པྩོ་སྐྱྩོན་ལྡན་ལ་འཇྩོག་པར་ཐལ། དེའི་ངྩོར་བདེན་པ་ལ་ཀུན་རྩོབ་

བདེན་པར་འཇྩོག་པའིརྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། 

༩༥དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་སིད་པའི་ཡན་ལག་གིས་ཡྩོངས་སུ་བསྡུས་པ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཅན་

གི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཡང་། དབང་པྩོ་སྐྱྩོན་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དང་། སྐྱྩོན་ལྡན་གི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀི་སྣང་

ཡུལ་མེད་མཚུངས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་མཚུངས་པའི་

ཕྱིར། མ་ཁབ་ན། ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ལ་ཞེན་ཡུལ་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་

པས་ཁབ་པ་བུད་ཟེར། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་བྩོ་གཅིག་ལ་འཛིན་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་

མི་འདྲ་བ་གཉིས་མེད་པས། གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་ལྟ་བུས་

གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་ཡིན་པ་དེ་ལས་གཞན་འཛིན་ཚུལ་མེད་པས། དེའི་ཞེན་

ཡུལ་མེད་ངེས་ཡིན་ཀང་བྩོ་གཅིག་ལ་སྣང་ཚུལ་དུ་མ་ཡྩོད་ཆྩོག་པས། སྣང་ཚུལ་

གཅིག་ལ་འཁྲུལ་ཀང་ཐམས་ཅད་ལ་འཁྲུལ་ག་ལ་དགྩོས། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཡང་འགེལ་པ་དེར། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལྟྩོས་བདེན་པའི་ཀུན་

རྩོབ་དང་། ལྩོག་པའི་ཀུན་རྩོབ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དབང་པྩོ་སྐྱྩོན་ལྡན་

གི་ཤེས་པའི་ཡུལ་སྒྱུ་མ་དང་གཟུགས་བརན་སྩོགས་རྟ་གང་དང་བད་བཞིན་དུ་ཞེན་

པའི་ཞེན་ཡུལ་ནི་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་རུང་། སྣང་ཡུལ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཉིད་

དུ་བདེན་པའི་ཀུན་རྩོབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་ཁས་བངས་ཏེ། རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་སྩོ་སྩོགས་དང་། བད་བཞིན་དུ་མེད་པའི་གཟུགས་བརན་གཉིས་

ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་མཚུངས་སུ་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ་གསུངས། དེའི་དྩོན་ནི་གཟུགས་

བརན་བད་བཞིན་དུ་ཞེན་པའི་བྩོའི་སྣང་ཡུལ་ཆྩོས་ཅན། འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་

བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ཡིན་མྩོད་ཁབ་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་དེ། སྒྱུ་མའི་རྟ། རི་ལམ་གི་གང་པྩོ། བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་སྩོགས་ཐ་

སྙད་དུ་ཡྩོད་ཀང་འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ལྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཁེད་རང་ལ་གཟུགས་བརན་དང་། བག་ཅ་སྩོགས་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། གཟུགས་བརན་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་ན་དེ་བད་བཞིན་

ཡིན་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། སྩོན་པྩོ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་ན་སྩོན་

པྩོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་

ཞིག །ད་ལྟ་ངེད་ཅག་ལ་གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་དང་སྩོན་པྩོ་རང་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་གཉིས་ཕྲ་རགས་ཙམ་མ་གཏྩོགས་སྣང་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཡིན་

པ་སྩོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། 

འདི་དག་ནི་མ་བརྟགས་མ་དཔད་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་འཇྩོག་ཚུལ་དང་། 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཚད་མ་དེས་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་གྲུབ་ཚུལ་བཅས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་འགངས་མ་ཟིན་པར། 

གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་རང་ག་བའི་ངྩོར་བདེན་

པ་ལ། འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་དང་། ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཞེས་བཤད་པར་སྣང་

བས། དེ་ལྟར་ན་དྩོན་ལ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པར་མངྩོན་

པས། འྩོ་ན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཆྩོས་ཅན། མེད་པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་

ཕྱིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཐ་སྙད་དུ་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཡང་ཉིད་ཀི་འགེལ་པར། གཟུགས་བརན་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མེད་པར་བཞེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་དུ་སྣང་ཞིང་། བད་བཞིན་དུ་མེད་པའི་གནད་ཀིས་

ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་ན་གཟུགས་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་རང་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པར་སྣང་ཞིང་རང་ངྩོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་མི་མཚུངས་ཏེ་

གཟུགས་ནི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་རང་

ག་བའི་ངྩོར་བདེན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བར་སྣང་ཡང་། འྩོ་ན་བདེན་གྲུབ་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། 

ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་ཐལ། གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་

རང་ག་བའི་ངྩོར་བདེན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཡྩོད་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

ཁབ་པ་ནི་ཁེད་ཀི་འཇུག་འགེལ་དུ། དེས་ན་འདིའི་གྲུབ་འབས་ལ། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་

ཡིན་ན་ཡྩོད་པས་མ་ཁབ་ཅིང་། ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཡྩོད་པས་ཁབ། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་

ཡྩོད་ན་ཡྩོད་པས་མ་ཁབ་ཅིང་། ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་ན་ཡྩོད་པས་ཁབ། ཅེས་གསུངས་པས་

ཁས་བངས་སམ་སྙམ་མྩོ། །

ཡང་ཁེད་ཀི་འགེལ་པར། ཁ་ཅིག་འདིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གི་མ་རིག་པ་སངས་པའི་མ་མཐའི་ས་མཚམས་ས་བརྒྱད་པ་ནས་འཇྩོག་པར་འདྩོད་

པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་སྟེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཚེ་

གསུམ་དུ་བསྩོམས་པས་བདེན་འཛིན་སྩོང་ནུས་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོས་བསྐལ་པ་

གངས་མེད་པ་གཅིག་ལ་སྩོགས་པར་བསྩོམས་ཀང་སངས་མ་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། 

ཐེག་ཆེན་ལ་ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐྩོབ་བར་དུ་སང་བ་ལྷག་པྩོ་སང་བ་མེད་པར་ཁས་བངས་

པའི་ཕྱིར་དང་། ཡུལ་ཅན་གི་ངྩོས་ནས་ཐེག་ཆེན་རིགས་པ་རྒྱས་པས་སང་བ་སྩོང་བ་

ལ་ནུས་པ་ཆེ་བར་ཁས་བངས་པས་འགལ་འདུའི་ཕུང་པྩོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་

རྩོ། །བྩོད་ཀི་འཇུག་པའི་བཤད་སྩོལ་ཅིག་ལ་དྲུང་བྩོ་བ་འདི་ནྩོར་བ་ཆེ་ཤྩོས་དང་མང་

ཤྩོས་སུ་སྣང་ངྩོ་ཟེར། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པར་ཐལ། འཇུག་པ་རང་

འགེལ་ལས། ༢༨༧ ཆགས་པ་མེད་པའི་བྩོ་ནི་སྐྱྩོན་རྣམས་དག་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

ཕྱིར། །ས་བརྒྱད་པ་ལ་དྲི་མ་དེ་དག་ར་བཅས་ཉེ་བར་ཞི་འགྱུར་ཞིང་། །རྣམ་པར་མི་

རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཉི་མ་ཤར་བས་མུན་པ་ལྟར་ཉྩོན་མྩོངས་པ་སར་བྱུང་བ་འཁྩོར་

བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཁམས་གསུམ་ན་སྤྩོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཀང་ར་བ་དང་བཅས་པ་ཞི་བ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་ལ། ཞེས་ས་བརྒྱད་པའི་གནས་སྐབས་

སུ་འཁྩོར་བའི་རྒྱུ་ཉྩོན་མྩོངས་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་གསར་དུ་ཞི་བར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་བས་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཉྩོན་མྩོངས་

སངས་མ་ནུས་ནས་ས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་གསར་དུ་སངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་

ཆེན་གི་སྦྱྩོར་ལམ་བཟྩོད་པ་སྩོགས་ཀི་སྐབས་ནས་ཉན་ཐྩོས་ལྟར་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་བ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལ་གཙོ་བྩོར་འབད་ན། དེ་མ་ཐག་སྩོང་ནུས་པར་ཉི་ཁི་སྣང་བ་སྩོགས་ལས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར། 

འྩོན་ཀང་གཞན་དྩོན་འབའ་ཞིག་ལ་གཞྩོལ་བའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་

ཀིས་ལམ་བགྩོད་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན། རང་ཉིད་ཀིས་ཉྩོན་མྩོངས་ཙམ་སངས་པ་

ལ་དགྩོས་པ་མེད་ཅིང་། སར་གནས་ཀི་བང་སེམས་རྣམས་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པས་ཉེས་

པའང་མི་བསྐྱེད་པས། དེ་སྩོང་བ་ལ་གཙོ་བྩོར་མི་འབད་པར་འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཟུང་

དུ་འབེལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་དྩོན་དུ་རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འབེལ་ལ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་

དུ་མའི་རིང་གྩོམས་པ་བསིངས་པའི་ཞར་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་རྣམས་སྩོང་བར་མཛད་པ་

ཡིན་པས། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ཐེག་དམན་གི་ལམ་ལས་ནུས་པ་ཆུང་བར་ཐལ་བ་

སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་གི་དྲི་ཙམ་ཡང་ག་ལ་ཡྩོད། 

ཡང་རེའི་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་སྩོགས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོང་ཉིད་

རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པས་རྟྩོགས་ལ། ཐེག་དམན་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་

མ་རྟྩོགས་པའི་ཁད་པར་གསུངས་པ་ལ། ཁེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས། དེ་མི་འཐད་དེ། 

བསྒྲུབ་བ་གཅིག་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་བསྡུས་པའི་སྩོ་ནས་རྟྩོགས་པ་ནི་དབང་པྩོ་རྣྩོ་བ་ཡིན་

ཅིང་། སྒྲུབ་བེད་རྒྱས་པར་དགྩོས་པ་ནི་དབང་པྩོ་རྟུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་བང་

སེམས་རྣམས་ཀིས་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྩོ་ནས་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་

པའི་དྩོན། དེ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོང་ཉིད་གསར་དུ་རྟྩོགས་པའི་དུས་སུ་རིགས་པའི་སྒྲུབ་

བེད་མཐའ་ཡས་པ་ལ་བརྟེན་དགྩོས་ཀི། ཅི་སྟེ་མ་བརྟེན་ན་རྟྩོགས་མི་ནུས་པའི་དྩོན་དུ་

བཟུང་ནས་ནན་གིས་བཀག་ནའང་སྐྱྩོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་ཟག་དེས་སྟྩོང་ཉིད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྩོ་ནས་རྟྩོགས་ཞེས་པ་ནི། གང་ཟག་དེས་

གསུང་རབ་ལས་བདེན་མེད་དངྩོས་དང་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པའི་སྩོ་མི་

འདྲ་བ་དུ་མ་དང་། སྩོ་རེ་རེ་ལའང་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མི་གཅིག་པ་མཐའ་ཡས་པ་

གསུངས་པ་རྣམས་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ་དཔིས་ཕྱིན་པར་རྟྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་བདེན་མེད་

ཚད་མས་ངེས་པ་ནི། གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཀིས་སྟྩོང་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་

ཡས་པའི་སྩོ་ནས་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། སྟྩོང་ཉིད་ཐྩོག་མར་རྟྩོགས་དུས་བསྒྲུབ་བ་

གཅིག་ཉིད་རིགས་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་བསྒྲུབས་ཏེ་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་དྩོན་མིན་པས། 

དེ་ལ་བསྒྲུབ་བ་གཅིག་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དུ་མས་བསྒྲུབ་དགྩོས་ཤིང་། མ་

བསྒྲུབས་ན་རྟྩོགས་མི་ནུས་པའི་དབང་རྟུལ་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་འཕངས་པ་ནི་མུན་ཁུང་

དུ་མདའ་འཕེན་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །

ཉན་རང་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བར་བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་རིགས་པའི་རྣམ་

གངས་དེ་ལྟར་འཚོལ་བའི་གནད་ཀི་གཙོ་བྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་དག་གིས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞན་སྡུག་བསལ་ལས་བསྒྩོལ་བའི་ཆེད་དུ་རྩོགས་བང་དྩོན་དུ་

གཉེར་བ་ཡིན་པས། རང་གིས་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པར། ཁམས་

དང་མྩོས་པ་དང་དབང་པྩོའི་རིམ་པ་མི་གཅིག་པའི་གདུལ་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་

རྣམས་ལའང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བསྟན་དགྩོས་ཤིང་། གདུལ་

བ་དེ་དག་ཀང་ཁམས་དང་མྩོས་པ་སྩོགས་སྩོ་སྩོར་སྩོང་བའི་དབང་གིས་རིགས་པའི་

སྩོ་གཅིག་དང་། རིགས་པའི་རྣམ་གངས་སྣ་གཅིག་ཙམ་ཁྩོ་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་སྟྩོང་པ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཉིད་གྩོ་བར་བེད་མི་ནུས་པས། གདུལ་བ་སྩོ་སྩོའི་ཁམས་མྩོས་པ་དབང་པྩོའི་རིམ་པ་

ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ་དང་མཚམས་པར། རིགས་པའི་སྩོ་མི་གཅིག་པ་སྩོ་སྩོར་བསྟན་

དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་སྟྩོན་པ་ལའང་དང་པྩོར་རང་ཉིད་ཀིས་གང་བསྟན་རྒྱུའི་རིགས་པ་

དེ་དག་རེ་རེ་ནས་བདེན་པར་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་

ཚུལ་དཔིས་ཕྱིན་པར་ཤེས་དགྩོས་པ་དང་། 

གནས་ལུགས་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པྩོར་འགྱུར་བ་

ལའང་གྩོགས་ཟིན་བེད་ཐབས་ཀི་ངྩོས་ནས་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པས་

ཁད་པར་དུ་བས་པར་དགྩོས་པ་མ་ཟད། ཤེས་རབ་རང་ཉིད་ཀི་ངྩོས་ནས་ཀང་ཉན་

རང་གི་ཤེས་རབ་ལས་ནུས་པ་ཆེས་ལྷག་པ་དགྩོས་པས། དེའི་ཕྱིར་བང་སེམས་

རྣམས་ཀིས་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པ་དག་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་དྩོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་དེ། རིགས་པ་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་བེད་ཇི་ཙམ་མང་བས་ངེས་པ་རེད་པ་དེ་

ཙམ་གིས་བདེན་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ངེས་པ་ཇེ་བརྟན་དང་། ཡང་དག་པའི་

ངེས་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་ཇེ་རིང་། ཤུགས་ཇེ་དྲག་སྩོགས་སུ་འབྱུང་བར་རིགས་པས་གྲུབ་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ནི་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྩོ་ནས་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀི་ར་བ་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ལ་ཐུག་པར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལེགས་

པར་ཤེས་པར་ནུས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་སྟྩོང་ཉིད་སྟྩོན་པའི་

རིགས་པའི་སྩོ་དང་། རྣམ་གངས་མི་འདྲ་བ་གངས་མེད་པ་རྣམས་དངྩོས་དང་བརྒྱུད་
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ནས་སྟྩོང་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་འབད་པས་

འཚོལ་བའི་དཀའ་ཐུབ་བསྟེན་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསྟེན་ནུས་པའི་སྙིང་སྟྩོབས་སྩོགས་

ནི། མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་གཞྩོམ་པར་བཞེད་པའི་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་

འབའ་ཞིག་གི་མཐུ་ཡིན་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། བརེ་ལྡན་སྡུག་བསལ་གཞྩོམ་

པའི་ཕྱིར། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནི་མངྩོན་སྦྱྩོར་མཛད། །ཐབས་བྱུང་དེ་རྒྱུ་ལྩོག་གྱུར་

པ། །དེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞེས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་

པའི་རིགས་ངེས་བང་སེམས་སྦྱྩོར་ལམ་པ་དེས། བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་མངྩོན་

སུམ་དུ་མཐྩོང་བའི་ཐབས་རྣམས་ལ་སྦྱྩོར་བ་གཉིས་ལྡན་གིས་གྩོམས་པར་མཛད་པ་

ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་རང་ཉིད་ལ་བདེན་པ་བཞི་ག་ལྩོག་གྱུར་དུ་སྩོང་ཞིང་། བདེན་པ་བཞི་པྩོ་

དེ་རང་ལ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་ན། གཞན་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཆད་མི་ནུས་ལ། བསམ་པ་

ཐག་པ་ནས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་གཞྩོམ་པར་ཡང་འདྩོད་ཅིང་། གཞན་སྡུག་བསལ་

ལས་སྒྩོལ་བའི་ཐབས་ཀང་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་བདེན་

བཞིའི་བང་དྩོར་གི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྟྩོན་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པར་

གཟིགས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྟྩོན་པ་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་

དེ་ནི། བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ལས་འབྱུང་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་བསྒྲུབ་པ་

དང་། ཚུལ་འདི་གཉིས་རིགས་པའི་འགྩོས་སྩོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼ཚད་མ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་བདེན་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ཡྩོད་པར་གང་གིས་
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འཇྩོག་པའི་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཚད་མ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་

དགྩོས་པའི་ཚུལ། དངྩོས་དྩོན་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་གཟུང་མེད་འཛིན་པ་ཉིད་བལ་ཞིང་། །གཉིས་

ཀིས་སྟྩོང་པའི་གཞན་དབང་དངྩོས་ཡྩོད་ན། །འདི་ཡི་ཡྩོད་པ་གང་གིས་ཤེས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་དམ་གང་ག་ིདབང་དུ་བས་ནའང་ཡྩོད་

མེད་ཀི་མཚམས་ནི། རང་འགྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡྩོད་མེད་འབའ་ཞིག་གིས་ཕྱེ་དགྩོས་

ཤིང་། གཞ་ིགང་ཞིག་ཚད་མས་དམིགས་ན་ཡྩོད་པ་དང་། མ་དམིགས་ན་མེད་པར་འཇྩོག་

པ་ན་ིདབུ་སེམས་སྩོགས་འཕགས་པའ་ིཡུལ་ག་ིགྲུབ་མཐའ་ཀུན་མཐུན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་ཁ་ཅིག་ཚད་མ་གཏན་མེད་དུ་འདྩོད་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་དྩོན་དམ་

གཟིགས་པའི་མཉམ་གཞག་མ་འཁྲུལ་པ་ཚད་མ་ཡིན་ཀང་ཀུན་རྩོབ་འཇལ་བའི་

འཁྲུལ་ཤེས་ལ་ཚད་མ་མིན་པས་ཁབ་པར་འདྩོད་པ་གཉིས་ཀའང་མི་རིགས་ཏེ། དང་

པྩོ་ལྟར་ན་ཆྩོས་གང་ཡང་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཀུན་རྩོབ་ཀི་

རྣམ་གཞག་གཏན་མི་རུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། 

༣༠༥ གང་གི་ཚེ་འཇིག་རྟེན་པའི་དངྩོས་པྩོ་བཤད་པར་འདྩོད་པ་དེའི་ཚེ། ཕྱི་ནང་གི་

དྩོན་གི་དབེ་བས་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཆར་ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་རྟྩོག་པ་ཚད་མར་བས་ཏེ་ཁས་

བང་བར་བ་ལ། གང་གི་ཚེ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བཤད་པར་འདྩོད་

པ་དེའི་ཚེ། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཆར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་

སྟྩོང་པ་བཤད་པར་བའྩོ། །ཞེས་ཐ་སྙད་ཀུན་རྩོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་འཇིག་རྟེན་གི་

མཐྩོང་བ་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དྩོན་དམ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་འཕགས་པའི་ཡེ་
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ཤེས་མ་འཁྲུལ་པ་ཚད་མར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ངྩོར་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་འཇྩོག་གི་

ཚད་མས་གྲུབ་མི་དགྩོས་སྩོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་གཙང་བདེ་རྟག་

བདག་ཏུ་གྲུབ་པ་བཞི་པྩོ་ལྟ་བུའང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ནི་

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༣༦༦ དེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ནི་བདེ་བ་ལ་སྩོགས་

པར་འཛིན་པ་སྟེ། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་བདག་ཉིད་དེར་དངྩོས་པྩོ་དེ་རྣམ་པར་མི་གནས་

པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རྩོ། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པ་ནི་སྡུག་བསལ་ལ་སྩོགས་པ་སྟེ། དངྩོས་པྩོ་ཀུན་

རྩོབ་ཏུ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །

འཇུག་པ་ལས་ཀང་། འདི་ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་རིགས་ལ། །འདི་ནི་ཀུན་

རྩོབ་ཏུ་ཡང་ཡྩོད་མི་འདྩོད། །ཅེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ཕྱིར་དེ་ལྟའི་རིམ་པས་

དངྩོས་གདྩོད་ནས། །དེ་ཉིད་མ་སྐྱེས་འཇིག་རྟེན་སྐྱེས་རིགས་བ། །ཞེས་པ་གཉིས་

ཀིས་རིམ་བཞིན་རང་གཞན་གི་སེ་པ་གཞན་གིས་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མྩོང་མིན་པས་

བཏགས་པ་རྣམས་ཀུན་རྩོབ་ཏུའང་མེད་པ་དང་། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་

སྙད་ཀི་དབང་གིས་སམ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་གི་

ཁད་པར་དང་། 

གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ཟག་

བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་རྟག་པ་དང་བདེ་བའི་རང་བཞིན་སྩོགས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

དེ་ཉིད་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་སྩོགས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དག་ལ་བདེན་

རྫུན་དང་། ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ཞིག་འཇྩོག་ན་ནི། ཚད་མ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་མིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཙམ་ལས་དྩོན་གིས་ཚད་མ་ཁས་བངས་དགྩོས་ཏེ། དེ་དག་ཡྩོད་མེད་དང་། ཡིན་མིན་

གི་མཚམས་འཛིན་བེད་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་ལ། ཡྩོད་མེད་དང་ཡིན་

མིན་གི་མཚམས་ཟིན་ཅིང་ཐག་གཅྩོད་ནུས་པའི་བྩོ་ལ་རང་ཡུལ་ལ་མི་སླུ་བའི་བྩོ་ཚད་

མ་དང་། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ལ་སྐྱེས་བུ་ཚད་མར་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཕུང་པྩོ་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་གང་ཡིན་གི་ཁད་པར་སྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་དང་། 

ཡིན་མིན་གི་རྣམ་དབེ་ཅི་ཡང་མེད་ན་ནི། འདི་ཡིན་དེ་མིན་གི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་

མེད་པར་འགྱུར་བས། སྐྱྩོན་ཡྩོན་བང་དྩོར་སྩོགས་ལ་དེ་དང་དེར་ངེས་པ་རེད་ནས་

འདྩོར་ལེན་གི་སྩོས་མངྩོན་མཐྩོ་དང་ངེས་ལེགས་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ཡང་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། བང་དང་དྩོར་བའི་དངྩོས་པྩོ་

ཡི། །འཇུག་ལ་དེ་གཙོ་ཡིན་ཕྱིར་དང་། །ཡུལ་རྣམ་ཅན་ནི་ཐ་དད་པས། །བྩོ་ཡི་རྟྩོགས་

པ་ཐ་དད་ཕྱིར། །དེ་ཡྩོད་ན་འདི་ཡྩོད་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚད་མ་དག་

གིས་སྐྱྩོན་ཡྩོན་བང་དྩོར་འཕྱུག་མེད་དུ་མཚམས་ཟིན་བེད་རང་གི་གཞལ་བ་ཕྱིན་ཅི་

མ་ལྩོག་པར་ངེས་པ་ནི། ཚད་མའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་དང་། 

དེ་ལས་ཀུན་བང་གི་བང་དྩོར་མ་འཛོལ་བར་ལག་ཏུ་བངས་ཏེ། དེའི་མཐུས་ཐྩོབ་

པའི་མངྩོན་མཐྩོ་དང་། ངེས་ལེགས་ཀི་གྩོ་འཕང་སྩོགས་ལ་ཚད་མའི་ཆྩོད་པའི་འབས་

བུ་ཞེས་རིགས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་དག་ལས་གསུངས་པ་བཞིན། ལེགས་ཉེས་བང་

དྩོར་གི་རྣམ་དབེ་ངྩོས་ཟིན་པ་དང་། དེ་ལྟར་དུ་ཉམས་སུ་བངས་པ་ནས་མཐར་ཐུག་གི་

མི་གནས་པའི་མང་འདས་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་བར་གི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དྩོན་ཐམས་

ཅད་ནི། ཐྩོག་མར་བང་དྩོར་གི་གནས་རྣམས་མ་འདྲེས་པར་ཚད་མས་ཤེས་ཏེ། དེ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་ལས་བྱུང་བས་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚད་མའི་དངྩོས་དང་། 

བརྒྱུད་པའི་འབས་བུར་འདུ་བས། ཚད་མ་མེད་ན་འབས་བུ་དེ་དག་གང་ཡང་མི་སིད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་ནི་དྩོན་གིས་སྟྩོང་པ་ཁྩོ་ནར་

འགྱུར་རྩོ། །

ཡང་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༣༠༥ དེ་ལས་གཞན་དུ་གང་རུང་ཞིག་འདྩོད་

ཅིང་གང་རུང་ཞིག་མི་འདྩོད་པའི་རྒྩོལ་བས་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དང་འཇིག་རྟེན་པ་ཡང་

བཤད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་མཉམ་གཞག་མ་འཁྲུལ་པས་གཟིགས་ཚུལ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དྩོན་གང་རུང་ཞིག་ཁས་མི་ལེན་ན། བདེན་པ་གཉིས་

ཀ་ལས་ཉམས་པས། བདེན་གཉིས་གང་གིའང་རྣམ་གཞག་མ་ལྩོག་པར་འཇྩོག་མི་

ནུས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་པས། སྤིར་ཚད་མ་དང་། དེ་ལས་ཕྱེ་བའི་དྩོན་དམ་

དང་ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡང་དག་དང་། ལྟར་སྣང་གི་ཁད་པར་སྩོགས་

ལེགས་པྩོར་ཕྱེད་པ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་དང་། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་

གཉིས་གཅིག་གི་གྲུབ་དྩོན་གཞན་དེས་འགྩོག་པ་སྩོགས་སུ་གྩོ་མི་རུང་བར། ཐ་སྙད་

ཀི་དྩོན་ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དྩོན་དམ་གི་རྣམ་གཞག་དེས་མ་

གྲུབ་ཀང་མི་འགྩོག་པ་དང་། དྩོན་དམ་གནས་ལུགས་ཀི་དྩོན་མཐར་ཐུག་དཔྩོད་པའི་

རིགས་ཤེས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། ཀུན་རྩོབ་ཀི་དྩོན་རྣམས་ཚད་མ་དེས་མ་རེད་ཀང་

མི་གནྩོད་པའི་ཁད་པར་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་དགྩོས་ཀི། དེ་ལས་གཞན་དུ་དྩོན་དམ་

དང་། ཀུན་རྩོབ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་གཉིས་གཅིག་གི་གྲུབ་དྩོན་ལ་ཅིག་ཤྩོས་ཀིས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གནྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ནི། དབུ་མ་རྒྱན་གི་རང་འགེལ་ལས། ༦༦༣ ཚད་མས་གནྩོད་

པ་ཡྩོད་པས་ན། །དངྩོས་པྩོར་དམིགས་པ་ཡྩོད་པ་ནི། །སིག་རྒྱུ་ལ་སྩོགས་ཤེས་པ་

བཞིན། །ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་པར་ཡྩོངས་སུ་རྟྩོགས། །ཡང་དག་པར་ན་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་

ནི་གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་མི་འཐད་པས། ཡྩོད་པ་ཡྩོད་པ་ལ་གནྩོད་པའི་ཚད་

མ་ནི་སར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །རིག་པར་བ་བ་དང་རིག་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། 

ཡུལ་ཉིད་ལ་གནྩོད་པའི་ཚད་མ་ཡང་སར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ཡང་དག་

པར་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་མངྩོན་པར་ཞེན་ཏེ། སྦྱིན་པར་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་

ཅད་ལ་དམིགས་པ་ནི་ཚད་མས་གནྩོད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཡིན་ཏེ། སིག་

རྒྱུའི་ཚོགས་ལ་ཆུར་ཤེས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ཀི་རང་

འགེལ་ལས། ༤༦༠ ཚད་མས་གནྩོད་ན་ཚད་མའི་བདག །ཡིད་བརྟན་དུ་ནི་རུང་མ་

ཡིན། །ཀུན་རྩོབ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གལ་ཏེ་ཚད་མས་མི་རུང་

ན་མི་རུང་དུ་ཟད་དྩོ། །མངྩོན་སུམ་དེ་ལ་གནྩོད་པ་བབ་ན་ཚད་མའི་བདག་ཉིད་ལ་ཡིད་

བརྟན་དུ་མི་རུང་བར་བརྩོད་དེ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ་གནྩོད་པ་སིད་ཕན་ཆད་

མཚན་ཉིད་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚད་མའམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ཅིར་

ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་བཅད་

དྩོན་ལ་ཚད་མ་གཞན་ཞིག་གི་གནྩོད་པ་བབ་ན། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་

སུན་ཕྱུང་བ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་བས། ཚད་མ་གང་ལའང་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་བར་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་པས། ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། 

ཚད་མ་ཁས་བངས་པ་སྩོགས་ལ་དགྩོས་ནུས་ཅི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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དེས་ན་གྩོང་དུ་ལན་དུ་མར་བཀྩོད་པ་བཞིན་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་

ཀུན་རྩོབ་ཀི་ཆྩོས་གཟུགས་སྩོགས་མ་རེད་ཀང་དེས་དེ་དག་མེད་པར་རེད་པ་མིན་པ་

དང་། ཐ་སྙད་དཔྩོད་བེད་ཀི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མས་གནས་ལུགས་དྩོན་དམ་གི་བདེན་

པ་མ་མཐྩོང་ཡང་དེས་དེ་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན། མིག་ཤེས་ཀིས་སྒ་མ་

མཐྩོང་ཡང་དེས་སྒ་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་མིན་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་

དབེ་དགྩོས་ལ། དེ་ལའང་ཚད་མ་ཡང་དག་དང་། ལྟར་སྣང་གི་ཁད་པར་དག་ལེགས་

པྩོར་ངྩོས་ཟིན་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

༼མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་སྤིར་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དངྩོས་དྩོན་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཆྩོས་རྣམས་

ཡྩོད་མེད་ཀི་མཚམས་འཛིན་བེད་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་དང་། ཚད་མ་རང་ཉིད་འགྲུབ་

བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་གང་ཡིན་ངྩོས་གཟུང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་དང་། རེས་དཔག་ཚད་མ་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ལའང་མངྩོན་སུམ་སྤིར་བཤད་པ་དང་། ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་ཡིད་མངྩོན་

བེ་བག་ཏུ་བསྟན་པ། དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། དྩོན་འདི་ལ་ནི་རྒྱལ་བ་ལས། །ལྷག་པའི་ཚད་

མ་གཞན་སུ་ཞིག །ཅེས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་དྩོན་གི་རྣམ་གཞག་ཀུན་ལ་ཚད་མར་གྱུར་

པའི་སྐྱེས་བུ་ནི། རྒྱལ་བ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཚད་མ་དང་། 

ཀླུའི་ཞབས་ཀི་མདྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། ༥༣༤ སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཤིན་

ཏུ་རེད་པར་དཀའ་སྟེ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་དེ་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་བ་ཅི་མངྩོན་ཞེ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ན། མདྩོ་སེ་དུ་མ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ལས་ཤེས་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་ལྟར་ལུང་ཚད་མ་དང་། 

ཚིག་གསལ་ལས། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཚད་མ་བཞི་ལས་འཇིག་རྟེན་གི་དྩོན་

རྟྩོགས་པར་རྣམ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་མངྩོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་

པའི་ཚད་མ་སྩོགས་གསུངས་པ་ལས་འདིར་གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ནི་ཕྱི་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

སྤིར་ཚད་མའི་ངྩོ་བྩོ་འཇྩོག་ཚུལ་ལ། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་

པ་ལ་ཚད་མར་འཇྩོག་པ་ནི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་དྩོན་གང་འཇྩོག་ཐ་སྙད་

བཏགས་པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་འཇྩོག་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། ཚད་མ་ཡང་

ཡུལ་དང་པྩོར་གསར་དུ་རྟྩོགས་པའི་བྩོ་དེའམ་དེའི་རེས་ཀི་བྩོ་དེ་ཡིན་སྙམ་པ་སྩོགས་

ཀིས་ཡུལ་གི་སྟེང་དུ་ཞིབ་ཏུ་བཙལ་ནས་འཇྩོག་པའི་དབང་དུ་བས་པས་མི་འཐད་ལ། 

རང་ལུགས་ནི། བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༩༩ མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ནི་

འཇིག་རྟེན་ན་ཚད་མ་ཉིད་དུ་མཐྩོང་ན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་གང་ཡིན་ཀང་

བཏགས་དྩོན་ལ་མ་དཔད་པར། འཇིག་རྟེན་ན་ཇི་ལྟར་གགས་པ་དང་མཐུན་པར་འཇྩོག་

དགྩོས་པར་གསུངས་པ་བཞིན། ཚད་མའང་དེ་ལྟར་གཞག་དགྩོས་ལ། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་

སྙད་ལ་བསླུ་བ་མེད་པ་ལ་ཚད་མར་འཇྩོག་པས། འཇྩོག་ཚུལ་དེ་དང་མཐུན་པར་རང་

ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་སྩོ། །

ཚིག་གསལ་ལས། ༦༤ཚད་མའི་གངས་འཇུག་པ་གཞལ་བའི་གཞན་གི་དབང་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཞེས་གཞལ་བ་ལ་དབེ་བ་གཞན་དང་གཞན་ཡྩོད་པའི་དབང་

གིས་ཚད་མའང་དེ་ལྟར་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚད་མའི་གཞལ་བ་ལ་

དཔད་པ་གསུམ་གི་ཡུལ་མངྩོན་གྱུར་དང་། ལྩོག་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གསུམ་དང་། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མངྩོན་ལྩོག་སྦྱར་བའི་དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་ཡུལ་དང་བཞི་ཡྩོད་པ་བཞིན་ཚད་མ་ལའང་

མངྩོན་སུམ། རེས་དཔག །ལུང་གི་ཚད་མའམ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག །དཔེ་ཉེར་འཇལ་

གི་རེས་དཔག་དང་བཞིར་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར། 

རྩོད་བཟླྩོག་ར་འགེལ་དང་། ཚིག་གསལ། ཟླ་བའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་

རྣམས་སུ་གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་མིང་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་ལ། རེ་ཡབ་སས་ཀིས་

ཀང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་གགས་པའི་རེས་དཔག་གསུངས་པ་མ་མཐྩོང་བས། 

ལུགས་འདིས་གགས་རྟགས་ཡང་དག་དང་། གགས་པའི་རེས་དཔག་བཞེད་མིན་འྩོག་

ཏུ་དཔད་པར་བའྩོ། །

མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ནི། རྟགས་ཡང་དག་ལ་དངྩོས་སུ་མ་བརྟེན་པར་རང་གི་

འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཞལ་བ་ལ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ། མངྩོན་སུམ་གི་

ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། 

གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མ་ཕལ་ཆེ་བས་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ལ་རྟྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་པ་

དགྩོས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་ལ་རྟྩོག་བལ་གིས་ཁབ་པར་འདྩོད་པའི་ཁུངས་ནི། 

ཚིག་གསལ་དུ་དྲངས་པའི་མདྩོ་ལས། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པས་སྩོན་

པྩོ་ཤེས་ཀི་སྩོན་པྩོའྩོ་སྙམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་དུ་འདྩོད་དེ། 

སྩོན་པྩོ་ཤེས་ཀི་ཞེས་པས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་པས་མ་འཁྲུལ་བ་

དང་། སྩོན་པྩོའ ྩོ་སྙམ་དུ་མིན་ཞེས་པས་མིང་དྩོན་འབེལ་བར་འཛིན་པ་མེད་པར་བསྟན་

པས། རྟྩོག་བལ་དུ་བསྟན་པར་འདྩོད་པ་ཡིན་ཞིང་། 

དེ་འགྩོག་པ་ལ། ཚིག་གསལ་ལས། ༦༥ རྟྩོག་པ་དང་བལ་བའི་ཤེས་པ་ཉིད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མངྩོན་སུམ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེས་ཀང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་བེད་

པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་རྟྩོག་བལ་ཁྩོ་ན་

ལ་འདྩོད་པ་མི་རུང་སྟེ། དེ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇིག་

རྟེན་ན་བྩོ་དེས་ཡུལ་དེ་མངྩོན་གྱུར་དུ་འཇལ་བ་ན། དེ་ཡུལ་དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་

མར་འདྩོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལ་རྟྩོག་བལ་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དྲན་པ་བཅད་

ཤེས་སྩོགས་མང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པའྩོ། །

ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༦༥ མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པས་སྩོན་པྩོ་

ཤེས་ཀི་སྩོན་པྩོ་སྙམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བ་བའི་ལུང་ཡང་མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་

ཉིད་བརྩོད་པའི་དྩོན་ཅན་གི་སྐབས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དབང་པྩོའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ལྔ་པྩོ་རྣམས་བླུན་པ་ཉིད་དུ་སྟྩོན་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པས། མདྩོ་

ལས། སྩོན་པྩོ་ཤེས་ཀི་སྩོན་པྩོའྩོ་སྙམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་ལུང་དྩོན་གཞན་

དག་གིས་འཆད་ཚུལ་དེ་བཀག་པ་སྟེ། 

འགྩོག་ཚུལ་ནི། ལུང་དེ་མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སྟྩོན་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། དེས་ཡིད་མངྩོན་སྩོགས་མངྩོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་མཚན་ཉིད་མི་

སྟྩོན་ཅིང་། དབང་ཤེས་ལྔ་པྩོ་ཁྩོ་ན་ལ་འདི་ཡིན་དང་། དེ་མིན་གི་རྟྩོག་དཔྩོད་མེད་པས། 

དེ་དག་རྟྩོག་པ་ལྟར་ཡུལ་གི་སྤུ་རིས་འབེད་མི་ནུས་པའི་བླུན་པར་སྟྩོན་པ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །

དེས་ན་མངྩོན་སུམ་ལ་རྟྩོག་བལ་དགྩོས་པ་ལུང་གི་དྩོན་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ལུང་

ལས་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༦༥ ལུང་ལས་ཀང་རྟྩོག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པ་དང་བལ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁྩོ་ན་མངྩོན་སུམ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་འདི་ནི་མི་

རིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་དབང་མངྩོན་དང་། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ལ་རྟྩོག་བཅས་མེད་ཀང་། 

ཡིད་མངྩོན་ལ་རྟྩོག་བཅས་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ། དབང་ཤེས་ཚད་མ་སྩོགས་ཀིས་དྲངས་

པའི་ཡུལ་ལྔ་སྩོ་སྩོར་འཛིན་པའི་དྲན་པ་བཅད་ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་རྟྩོག་བཅས་

ཀི་ཡིད་མངྩོན་རྣམས་དང་། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུས་དྲངས་པའི་ཟླ་བ་

གཉིས་སུ་སྣང་བའི་སྣང་བ་སྩོགས་དྲན་པའི་ཡིད་མངྩོན་ཚད་མ། ནང་གི་བདེ་སྡུག་

བཏང་སྙྩོམས་ཅི་རིགས་མྩོང་བའི་རྣམ་ཅན་གི་ཚོར་བའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཡིད་མངྩོན་

ཚད་མ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

དེ་དག་ཡིད་མངྩོན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ལ་རྟྩོག་བལ་

མི་དགྩོས་པའི་ཤེས་བེད་གྩོང་དུ་དྲངས་ཟིན་པ་དག་དང་། ཚད་མ་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

འཇྩོག་ཚུལ་བཅས་ཀིས་གྲུབ་སྟེ། རང་རང་གི་གཞལ་བའི་གཙོ་བྩོ་དེ་རང་རང་གིས་

མངྩོན་གྱུར་དུ་གཞལ་ཞིང་། དེ་དང་དེ་ལ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་

ཡིན་ན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་

མེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ཚད་མ་ལ་མངྩོན་རེས་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་ཡིད་མངྩོན་བེ་བག་ཏུ་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་ཡིད་མངྩོན་བེ་བག་ཏུ་བསྟན་པ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པའི་

ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༥༦ དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་ཀིས་དྩོན་གཅིག་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ནི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དངྩོས་སུ་གཅྩོད་པར་བེད་པ་སྟེ། གང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དང་པྩོར་སྐྱེས་པའྩོ། །གཉིས་པས་ནི་དངྩོས་སུ་བེད་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དབང་པྩོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་དེ་ལྟར་རྟྩོག་ཅིང་སྐྱེ་བ་ན། དེས་

ཀང་དྩོན་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་སྩོ་ཞེས་ཉེ་བར་འདྩོགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་

ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ནི་ཚད་མ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ལུགས་འདིས་མི་བཞེད་པར་

བསྟན་ཏེ། དབང་མངྩོན་གིས་དྲངས་པའི་གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་འཛིན་པའི་ཡིད་

མངྩོན་གང་ཡིན་རྟྩོག་བཅས་དྲན་ཤེས་སུ་བསྟན་པས། ཚད་མ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་

དབང་མངྩོན་འགགས་པའི་མཇུག་མཐར་དུས་ཀི་ཐུང་མཐའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པའི་རྟྩོག་

བལ་གི་ཡིད་མངྩོན་མི་བཞེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཀང་། ༢༣༡ 

དབང་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དེ་དངྩོས་སུ་རིག་ལ། ཡིད་ཤེས་ཀིས་

དབང་ཤེས་ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་རིག་གི་དབང་ཤེས་བཞིན་དུ་དངྩོས་སུ་མི་རིག་པར་

གསུངས་ཤིང་། དྲན་པར་ཡང་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་དང་། སྟྩོང་ཐུན་ལས། ༤༠༧ དབང་

ཤེས་ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་ཡུལ་རིག་པའི་ཡིད་ཤེས་རྣམས་དྲན་པ་ཡིན་པར་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་རང་ལུགས་ལ་དུས་ཀི་ཐུང་མཐའ་ཙམ་ལས་མི་སྩོད་པའི་དབང་ཤེས་

དང་། ཡིད་ཤེས་གང་ཡང་གཏན་མི་བཞེད་པར་མངྩོན་ནྩོ། །དེའི་ཕྱིར་རྟྩོག་བཅས་ཀི་

ཡིད་མངྩོན་ཐམས་ཅད་ནི་ལུགས་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་

ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༣༤ དེ་དག་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལས་

ཐ་དད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་ཚོར་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་རྣམ་པ་

མ་ཡིན་ལ། གཟུགས་དང་སྒ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་དབང་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཡྩོངས་སུ་གཅད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པར་བ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པས་དུས་གསུམ་པྩོ་ནི་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པས། ཚུར་

མཐྩོང་གིས་དང་པྩོར་རྟྩོགས་སྐབས་དུས་ལྡན་བུམ་པ་སྩོགས་དང་སྦྱར་ནས་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས་རྟྩོགས་དགྩོས་པ་ལས། དེ་དག་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་སྩོགས་ཀིས་རང་གི་

མྩོང་བ་བདེ་སྩོགས་ཉམས་མྩོང་གིས་གཅྩོད་པ་ལྟ་བུར་དེ་དག་མངྩོན་གྱུར་དུ་འཇལ་

མི་ནུས་ལ། དབང་པྩོའི་ཤེས་པས་གཟུགས་སྒ་གཅྩོད་པ་ལྟ་བུའི་མངྩོན་གྱུར་དུ་གཞལ་

ཚུལ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པས། ཚོར་བ་བདེ་བ་སྩོགས་ཀིས་རང་གི་མྩོང་བ་བདེ་

སྩོགས་ཉམས་མྩོང་གིས་གཅྩོད་ཚུལ་དེའང་མངྩོན་གྱུར་དུ་གཅྩོད་ཚུལ་ཡིན་པར་གྲུབ་

སྟེ། ཡུལ་མངྩོན་གྱུར་དུ་འཇལ་ཚུལ་གཉིས་ལས་སྐབས་འདིར་དུས་གསུམ་གཅྩོད་

ཚུལ་ནི་དེ་གཉིས་གང་དུའང་མི་རིགས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༣༡ མངྩོན་གྱུར་དུ་འཇལ་བ་ལ་དབང་

ཤེས་ཀིས་གཟུགས་སྩོགས་གཅྩོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལ་སྩོགས་པ་

ལྟར་ནང་དུ་ཉམས་མྩོང་གིས་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པ་གཉིས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་འདིར་བསྟན་ཚོར་བ་དེ། མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། 

རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་བདེ་སྩོགས་མངྩོན་གྱུར་དུ་གཞལ་བའི་སྩོ་ནས་དེ་ལ་མི་བསླུ་

བའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་འདིར་བསྟན་གི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལྟ་བུས་ཉམས་མྩོང་གིས་གཞལ་བའི་

རང་གི་ཡུལ་བདེ་བ་དེ་འདིར་བསྟན་ཚོར་བ་བདེ་བའི་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོར་འདྩོད་དགྩོས་

ཀི། གཞན་དུ་ན་ཚོར་བ་དེས་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདེ་བ་མངྩོན་གྱུར་དུ་འཇལ་བས། 

དེ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མར་འཇྩོག་མི་ནུས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་བཞི་བརྒྱ་པའི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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འགེལ་ཚིག་འདིས་ཚོར་བ་འདི་དག་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མར་བསྟན་ཚུལ་ཅི་

ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་དེར་འཇྩོག་མི་རུང་སྟེ། མཉམ་གཞག་དྩོན་དམ་

རྣམ་ཅན་གི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་ཚོར་བ་རྣམས་དང་། དབང་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་

ཚོར་བས་བདེ་སྩོགས་མངྩོན་སུམ་དུ་འཇལ་བར་མི་རུང་བས། དེ་དག་འདིར་བསྟན་

ཚོར་བར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་མི་རུང་སྟེ། དེ་དག་གི་དངྩོས་ཡུལ་དུ་དངྩོས་པྩོ་

ཞིག་འཇྩོག་པ་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནྩོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་བཤད་སྙིང་

པྩོའི་རྒྱན་ལས། ༡༩༨ དེས་ན་འཕགས་པ་སླྩོབ་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངྩོར་

ཆྩོས་ཅན་འདུས་བས་སྣང་བར་འདྩོད་པའི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་སུ་

ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༡༥༦ རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་

ཀིས་དྩོན་གཅིག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་གིས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དངྩོས་སུ་

གཅྩོད་པར་བེད་དེ་གང་དང་པྩོར་སྐྱེ་བའྩོ། །གཉིས་པས་ནི་དངྩོས་སུ་བེད་པ་ཉིད་དུ་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༣༢ འདི་

ཡང་ཡིད་ཤེས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཀི། དབང་ཤེས་ཀི་ཚོར་བ་གསུམ་གིས་གཟུགས་

སྒ་སྩོགས་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་འདིའི་ཚོར་བ་ནི། གཞི་དུས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་

དགྩོས་པར་མ་ཟད། ལྩོག་ཤེས་དང་མེད་དགག་རྣམ་ཅན་གི་ཡིད་ཤེས་འཁྩོར་གི་ཚོར་

བ་ཐམས་ཅད་མི་རུང་ཞིང་། རེས་དཔག་ཀང་མ་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལས། ༢༢༨ མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་གཞན་དང་རེས་དཔག་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་དང་། ཡིད་

ཤེས་གཞན་གི་རྩོད་སྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་ས་བཅད་གཉིས་མཛད་ནས་ཚོར་བའི་ངྩོ་བྩོར་

གྱུར་པའི་ཡིད་མངྩོན་ལ་རྩོད་སྩོང་ནི། ཡིད་ཤེས་གཞན་གི་རྩོད་སང་གི་སྐབས་སུ་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་འདིར་བསྟན་ཚོར་བ་ནི། རེས་དཔག་དང་། མེད་དགག་

རྣམ་ཅན་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། སྒ་དྩོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་གི་ངྩོ་

བྩོར་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་དག་ལ་བཞག་གྩོ །

ཚོར་བ་དེ་དག་གིས་ཉམས་མྩོང་གིས་གཅད་བ་བདེ་སྩོགས་ཀི་ངྩོས་འཛིན་ལ། 

ཚོར་བ་རང་ལ་འཇྩོག་པ་དང་། ཡང་ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་གི་གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་ལ་

འཇྩོག་པ་སྩོགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་མང་ཡང་། དེ་དག་གིས་ནི་སྐབས་འདིའི་ཊིཀ་ཆེན་

གི་དགྩོངས་པ་མ་ལྩོན་ཞིང་། ལུགས་འདིའི་སྤིར་ཐ་སྙད་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་ལེགས་པར་

མ་ཤར་བའི་སྐྱྩོན་དུ་མཐྩོང་སྟེ། སྐབས་འདིར་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༣༢ འྩོ་ན་

ཡིད་ཤེས་ཀི་ཚོར་བས་བདེ་སྡུག་སྩོགས་མངྩོན་གྱུར་དུ་གཅྩོད་ན་རང་རིག་ཏུ་མི་

འགྱུར་རམ་སྙམ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ་བཀག་པའི་རང་རིག་ནི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་ནང་

ལྟ་ལ་རིག་བ་དང་རིག་བེད་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་ནུབ་པའི་འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་བ་ཡིན་

ཞིང་། འདིར་ནི་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་ཁད་པར་ཅན་ཚོར་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་མདྩོ་སེར་

གསུངས་ལ། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལས་ཀང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ཉམས་སུ་མྩོང་

ངྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཕྱིར། མྩོང་བ་དང་མྩོང་བེད་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་ན་

ཕྱྩོགས་ས་མའི་རང་རིག་དང་མི་གཅིག་གྩོ །ཞེས་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་འདྩོད་པའི་རང་

རིག་དང་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། མྩོང་བ་དང་མྩོང་བེད་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་སྣང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་ལ། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུའང་ཉམས་སུ་མྩོང་བ་ཁད་པར་ཅན་ཚོར་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་མདྩོ་

སེར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལས་ཀང་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསལ་ཉམས་སུ་མྩོང་ངྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའ་ིཕྱིར། ཞེས་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་གཉིས་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྩོ་ཚུལ་ནི། གསུང་རབ་ཀི་བར་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་

སྙད་ཀིས་བཞག་པ་གང་ཞིག་ལ་དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་དང་། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གང་

གིས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་དགྩོས་པར་གྩོང་

དུ་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། ཚོར་བ་དང་དེའི་མྩོང་བའི་བདེ་སྡུག་སྩོགས་

མྩོང་བ་མྩོང་བེད་དུ་གསུང་རབ་ལས་གསུངས་ཤིང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལའང་དེ་

ལྟར་བརྩོད་པ་དང་། དེ་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གི་གནྩོད་པ་མི་འབབ་པས། མྩོང་བ་

དང་མྩོང་བེད་ཐ་དད་དུ་འཐད་དྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

དེས་ན་འདིའི་ཚོར་བའི་མྩོང་བའི་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙྩོམས་གསུམ་ཀ་འཇིག་རྟེན་

གི་ཐ་སྙད་དང་། གསུང་རབ་ཀི་བརའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་ཞིག་དང་། ངྩོ་བྩོ་ལྡན་

མིན་འདུ་བེད་དུ་འདྩོད་དྩོ། །

དེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར། ད་དུང་ཞིབ་དཔྩོད་ཀིས་འདིའྩོ་སྙམ་དུ་དེ་དག་གི་

མཚན་གཞི་རེ་གཟུང་རྒྱུ་ཡྩོང་བར་རེ་ན་ནི། རང་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་གཞན་

ཀུན་ལའང་མཚུངས་པས། དཔེར་ན། བུམ་པ་ཞིག་པ་ལྟ་བུ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་དགྩོས་

ཤིང་འདྩོད་པའང་ཡིན་པས། དེའི་ཡང་མཚན་གཞི་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་བཙལ་ནས་

འཇྩོག་དགྩོས་ཀང་། དེ་འདྲའི་མཚན་གཞི་གང་ཡང་རེད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཞིག་
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པ་དངྩོས་པྩོར་འཇྩོག་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་དངྩོས་མེད་གང་ལའང་དེ་

འདྲའི་མཚན་གཞི་འཛིན་རྒྱུ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་པས་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་ཆྩོས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་མཚན་

གཞི་ཚུགས་ཐུབ་རེ་གཏན་ནས་གཟུང་རྒྱུ་མེད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཀང་། འདི་

བུམ་པ་ཡིན། དེ་ཀ་བ་རེད་ཅེས་སྩོགས་ཀི་ཐ་སྙད་ལ་གྩོམས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་

གཞན་རྣམས་ལ་དྩོགས་པ་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ན། གང་ཟག་

ལྷས་བིན་ལྟ་བུའང་ཐ་སྙད་ཀིས་བཞག་པ་ཙམ་དེ་ལས་མཚན་གཞི་གཞན་ཞིག་འཇྩོག་

རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེའི་ཕྱིར་གསུང་རབ་ཀི་ཐ་སྙད་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་བར་ཙམ་གིས་བཞག་པས་

མ་ཚིམས་པར། འདིར་ཚོར་བས་མྩོང་བའི་བདེ་སྩོགས་ཀི་མཚན་གཞི་གང་འཇྩོག་ལ་

ཞིབ་ཏུ་དཔད་ནས་སྣ་ཚོགས་འཇྩོག་མཁན་དག་གིས་ནི་དྩོན་དེ་དག་མ་དགྩོངས་

པའམ་དགྩོངས་ཀང་དྲན་པས་མ་ཟིན་པར་ཟད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་། དྲན་པ་བཅད་ཤེས་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཀང་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་

མར་བཞེད་དེ། དཔེར་ན། སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་དྲངས་པའི་སྩོན་པྩོ་དྲན་པའི་

བཅད་ཤེས་ལྟ་བུ་ནི་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་སྩོན་པྩོ་

མངྩོན་གྱུར་དུ་གཞལ་བའི་སྩོ་ནས་དེ་ལ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་

སྩོན་པྩོ་མངྩོན་གྱུར་དུ་གཞལ་ཏེ། སྩོན་པྩོ་རྟགས་ལ་མ་བལྟྩོས་པར་གཞལ་བའི་ཕྱིར། 

ཁབ་སྟེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༤༢ རྟགས་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་རང་བཞིན་མེད་པ་མེད་

པར་འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པར་ཡང་ནུས་པས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པ་ནི་
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མངྩོན་གྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་རྟགས་ལ་དངྩོས་སུ་མ་བརྟེན་པར་རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་མི་བསླུ་བའི་

རིག་པ་གང་ཡིན་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ཡིན་ནྩོ། །

རྟྩོག་པ་བཅད་ཤེས་དེ་དག་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ཡིན་ན། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་

གི་ཚད་མ་ཡིན་དགྩོས་པ་ནི། མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་གང་ཞིག །ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་

བདག་རྐེན་ཡིད་དབང་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འྩོན་ཀང་ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་སྟྩོང་ཉིད་དྲན་པའི་བཅད་ཤེས་ལྟ་བུས་སྟྩོང་ཉིད་

མངྩོན་གྱུར་དུ་གཞལ་ཀང་རང་ཉིད་ལ་སྟྩོང་ཉིད་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྩོད་

ཀིས་སྟྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་

པ་ལས། ཐབས་བྱུང་དེ་རྒྱུ་ལྩོག་གྱུར་པ། །དེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞེས་རིགས་

ངེས་བང་སེམས་སྦྱྩོར་ལམ་པ་ལ་བདེན་བཞི་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པར་གསུངས་པ་གང་

ཞིག །མཚུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྟྩོག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་རྣམས་དང་། དྲན་པ་

བཅད་ཤེས་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མར་བཞེད་པ་ནི་

ལུགས་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའྩོ། །

༼མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་འཇྩོག་ཚུལ་གི་སྐྩོར་ལ་མཐའ་དཔད་པ།༽

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ཚད་མ་གཏན་ནས་མི་

སིད་པར་དམ་བཅས་པ་ནི། བདེན་ཞེན་གི་སྩོ་ནས་ཚིག་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

སྨྲས་པའི་ངག་དང་མཚུངས་པར་རང་ཚིག་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བ་སྟེ། དེའི་ཚེ་དེ་ལྟར་
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སྨྲས་པའི་ཚིག་དེ་བདེན་པའི་དྩོན་ཅན་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་པྩོས་ཞེ་ནས་འདྩོད་པར་ཚིག་དེས་

དྩོན་གིས་འཕངས་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་ཚད་མ་གཏན་ནས་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀིས་

ཚད་མས་ངེས་པའམ་ཐག་ཆྩོད་པར་དྩོན་གིས་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་རང་ཉིད་

ཀིས་ཐག་ཆྩོད་ན། དེ་ལྟར་ཐག་ཆྩོད་པའི་བྩོ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། བཞི་

བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ༢༠༠ དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ནི་ཚད་མ་ཉིད་དུ་བརྟགས་པ་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་

དངྩོས་སྨྲ་བས་དབང་ཤེས་ལྔ་ལྟ་བུ་རང་མཚན་ལ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ལ། དེ་

ལྟར་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་ཐལ་ལྩོ་ཞེས་འཕངས་ནས་བཀག་པ་དང་འགལ་

བའི་ཕྱིར། 

ཡང་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་ཁ་ཅིག་གི་གསུང་ལས། འདིར་བསྟན་ཡིད་མངྩོན་དུ་

གྱུར་པའི་ཚོར་བའི་མྩོང་བའི་བདེ་སྩོགས་ལ་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་ཀང་བཞག་པ་ནི། 

གྩོང་དུ་དྲངས་མ་ཐག་པའི་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༣༢ འདི་ཡང་ཡིད་ཤེས་ཀི་

དབང་དུ་བས་ཀི་དབང་ཤེས་ཀི་ཚོར་བ་གསུམ་གིས་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་ཡྩོངས་སུ་

གཅྩོད་དེ། ཞེས་སྐབས་འདིའི་ཚོར་བ་དབང་ཤེས་ཀི་འཁྩོར་གི་དེ་མི་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དབང་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་སྩོགས་ལས་བདེ་སྡུག་སྩོགས་མི་གཅྩོད་པས་ཡིན་

པར་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལམ་སྙམ་མྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །འདིར་བསྟན་ཚོར་བ་རྟྩོག་བཅས་དྲན་པ་ལ་བས་ནས་དེའི་གཞལ་བ་

བདེ་སྡུག་སྩོགས་རང་འདྲེན་བེད་ཀི་དབང་ཤེས་འཁྩོར་གི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་སྩོགས་ལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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འཇྩོག་ཟེར་ན། འྩོ་ན་འདིར་བསྟན་ཚོར་བས་བདེ་སྡུག་སྩོགས་མངྩོན་སུམ་དུ་བཅད་ན་

ཕྱྩོགས་སས་འདྩོད་པའི་རང་རིག་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་སྙམ་པའི་དྩོགས་པ་ཡྩོང་དྩོན་

མེད་པར་ཐལ་ཏེ། དབང་ཤེས་འཁྩོར་གི་བདེ་སྩོགས་རྟྩོག་བཅས་དྲན་ཤེས་ཀིས་གཅྩོད་

ཚུལ་དང་། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་རང་རིག་གིས་རང་གི་མྩོང་བའི་ཤེས་པ་ཉམས་སུ་མྩོང་

ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས་མཚུངས་དྩོན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཊིཀ་ཆེན་དུ་དེ་

འདྲའ་ིདྩོགས་པ་སངས་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་། སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་དྲངས་པའི་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་

པའི་བཅད་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ཀིས་སྟྩོང་ཉིད་མངྩོན་གྱུར་དུ་གཞལ་བར་ཐལ། ཁྩོད་

སྟྩོང་ཉིད་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། སྟྩོང་ཉིད་ཁྩོད་ལ་མངྩོན་

གྱུར་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་ན་མ་ཁབ། 

ཡང་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ཀིས་སྟྩོང་ཉིད་མྩོང་སྟྩོབས་ཀིས་མ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། དེ་

རྟགས་སྟྩོབས་ཀིས་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་དེ་རྟྩོགས་པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྒྱུད་

ནས་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། དེས་སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་གཙོ་བྩོར་རང་འདྲེན་བེད་ཀི་

ཚད་མ་ས་མས་མྩོང་བའི་སྟྩོབས་ཀིས་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་དྩོན་དེ་རྟྩོགས་ན། དྩོན་དེ་རང་ལ་མངྩོན་

གྱུར་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ཚུར་མཐྩོང་རྣམས་ཀིས་ཐྩོག་མར་རྟགས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་

སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པར་ནུས་པ་དེ། མངྩོན་གྱུར་གི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ། 

རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༤༢ རྟགས་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་རང་བཞིན་མེད་

པ་མེད་པར་འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པར་ཡང་ནུས་པས་རང་བཞིན་མེད་པ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཡྩོད་པ་ནི་མངྩོན་གྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། རང་གིས་རང་ཉིད་མངྩོན་གྱུར་

དུ་གཞལ་བར་ཐལ། རྟགས་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་རང་གིས་རང་ཉིད་གཞལ་བའི་ཕྱིར། 

ཁབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། རང་གིས་རང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པར་ཐལ་ལྩོ་ཟེར་ན་མ་

ཁབ་སྟེ། མངྩོན་གྱུར་དུ་གཞལ་བ་དང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པ་གཉིས་དྩོན་མི་གཅིག་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༣༧༠ དེ་ལྟར་སྟྩོབས་རྣམས་ཀིས་ཤེས་བ་

མཐའ་དག་མཁེན་པར་གསུངས་པ་ནི་མངྩོན་གྱུར་དུ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་མངྩོན་

སུམ་ལ་ཤུགས་རྟྩོགས་མི་རུང་བས་སྣང་ནས་མཁེན་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཤེས་བ་གང་མཁེན་མངྩོན་གྱུར་དུ་མཁེན་པ་དང་། དེ་ལ་ཡང་

ཤུགས་རྟྩོགས་མི་རུང་ཞེས་མངྩོན་གྱུར་དུ་མཁེན་པར་གསུངས་པ་ལས་ལྩོགས་སུ་

ཤུགས་རྟྩོགས་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། མངྩོན་སུམ་ཡིན་ན། ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཚིག་

གསལ་ལས། ༦༥ གལ་ཏེ་མཚན་གཞིའམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དམ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

ཀང་རུང་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ན་ཡྩོད་ན་ནི་ཐམས་ཅད་མངྩོན་སུམ་དུ་དམིགས་པར་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ལྩོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མངྩོན་སུམ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །ཟླ་བ་གཉིས་ལ་

སྩོགས་པ་དག་ནི་རབ་རིབ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པ་ལ་བལྟྩོས་ནས་མངྩོན་སུམ་ཉིད་

མ་ཡིན་ལ། རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྩོགས་པ་ལ་བལྟྩོས་ནས་མངྩོན་སུམ་ཉིད་ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་

དང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༣༣ ཡུལ་ལ་མངྩོན་སུམ་གི་སྒ་དངྩོས་དང་ཡུལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཅན་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་པར་བཞེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། 

ཡུལ་དེ་ཉིད་དང་། དེ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བའི་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཕན་ཚུན་བལྟྩོས་

ནས་མངྩོན་སུམ་འཇྩོག་པ་ན། ཡུལ་དེ་ཡུལ་ཅན་དེ་ལ་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་པས། དེ་ཡུལ་

ཅན་དེ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་མངྩོན་སུམ་མཚན་ཉིད་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་དེ་ཡུལ་དེ་ལ་མངྩོན་གྱུར་

མིན་ཀང་། དེས་ཡུལ་དེ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བས། མངྩོན་སུམ་བཏགས་པ་བར་

འཇྩོག་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། ལུང་དེས་སྤིར་མངྩོན་སུམ་ཡིན་མིན་གི་དྩོན་བཤད་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཤེས་པ་དེའི་སྣང་ངྩོ་ན་

ཡུལ་དེ་ཉིད་ཡྩོད་ན་ནི། ཤེས་པ་དེས་དེ་འདྲའི་ཡུལ་གི་སྣང་བ་དེ་མངྩོན་སུམ་མམ་

མངྩོན་གྱུར་དུ་དམིགས་དགྩོས་པས། ཤེས་པ་རང་ཉིད་རང་གི་སྣང་བ་དེ་ལ་མངྩོན་

སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་བསྟན་ལ། དེའི་ཕྱིར་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སར་བཤད་

པ་ལྟར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟྩོས་འཇྩོག་གི་དབང་དུ་བས་ཏེ། མངྩོན་སུམ་

དངྩོས་བཏགས་ཀི་ཁད་པར་བསྟན་ཏྩོ། །

ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སྩོགས་པ་ནི། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཟླ་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་སྣང་

བ་དེ་རབ་རིབ་ཀིས་བསླད་པའི་མིག་ཤེས་ལ་མངྩོན་སུམ་དང་། མིག་ཤེས་དེ་དེ་ལ་

ཚད་མ་ཡིན་ཀང་རབ་རིབ་དང་བལ་བའི་མིག་ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་མིན་ཏེ། སྣང་བ་དེ་

མིག་ཤེས་ས་མ་ལ་མངྩོན་སུམ་དུ་སྣང་ཞིང་། མིག་ཤེས་དེས་དེ་ལ་ངེས་པའང་འདྲེན་

ནུས་ལ། ཕྱི་མ་ལ་ནི་གཏན་མི་སྣང་ཞིང་ངེས་པའང་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་

དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ཚུ་རྩོལ་མཐྩོང་བས་ཐྩོག་མར་
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རྟགས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་རྟྩོགས་མི་ནུས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། འཇུག་པ་

ལས། དེ་ཕྱིར་ང་ཡིས་མཐྩོང་སྙམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །ཞེས་དང་། དེའི་རང་འགེལ་ལས། 

༡༦༠ གང་ཉམས་སུ་མྩོང་བས་མྩོང་བ་དེ་དྲན་པའི་ཤེས་པས་མྩོང་བ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་

པས། དྲན་པ་ཡུལ་དང་ལྡན་པར་འབྱུང་ལ། ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་ཤེས་པས་ཡྩོངས་སུ་

བཅད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དྲན་པས་ཡྩོངས་སུ་མ་བཅད་པ་མ་ཡིན་པས། བདག་གིས་

མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོ་འཛིན་རང་གིས་རང་བཅད་པ་དང་། སྩོ་

འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཀིས་སྩོ་འཛིན་རྟྩོགས་པ་གསལ་བར་གསུངས་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༦༣ དེ་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པར་བེད་པའི་ཤེས་པ་ནི་རྩྭ་

དང་སྩོག་མའི་མེ་བཞིན་དུ་མངྩོན་སུམ་གི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མངྩོན་སུམ་ཉིད་དུ་

བརྩོད་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་

གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་འཇྩོག་གི་མངྩོན་སུམ་དངྩོས་བཏགས་ཀི་ཁད་པར་བཤད་པ་

ཙམ་ལས་ཤེས་པ་ལ་མངྩོན་སུམ་དངྩོས་མིན་པས་ཁབ་པ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །སྐབས་འདིར་ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏེ་མཚན་གཞིའམ། ཞེས་སྩོགས་གྩོང་དུ་

དྲངས་པ་འདིས་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རང་གི་སྣང་བ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་བསྟན་ལ། 

འདི་དང་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༦༢ གཞན་ཡང་། མངྩོན་སུམ་གི་སྒ་ནི་ལྩོག་ཏུ་

མ་གྱུར་པའི་དྩོན་གི་རྩོད་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་མངྩོན་

སུམ་དང་མངྩོན་གྱུར་དྩོན་གཅིག་ཏུ་བསྟན་ཏེ། ཕྱི་མས་བསྟན་ཚུལ་གྩོ་སླ་ཞིང་། ས་
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མས་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་དེ། དབང་ཤེས་དེས་མངྩོན་གྱུར་དུ་

གཞལ་བས། དེ་རང་གི་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པར་བསྟན་པས། 

རྟགས་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་མངྩོན་གྱུར་དུ་འཇལ་ནུས་པ་གང་ཡིན་མངྩོན་སུམ་དང་

མངྩོན་གྱུར་དུ་གྩོ་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། དུས་ཀི་ཐུང་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ཙམ་ལས་མི་སྩོད་པའི་ཤེས་པ་མི་

སིད་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུན་བཅས་ཀི་ཤེས་པ་ཀུན་དུས་ཀི་ཐུང་

མཐའི་སྐད་ཅིག་མའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་གྲུབ་པ་འབའ་

ཞིག་ཡིན་པས། དེ་དག་གི་ཚོགས་པར་གྱུར་པའི་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ནས་དུས་མཐའི་

སྐད་ཅིག་མར་གྱུར་པའི་ཤེས་པར་འདྩོད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། ཟེར་ན། དེ་གཉིས་སྤིར་

མི་མཚུངས་ཀང་། དེ་ལའང་རེ་ཞིག་འྩོ་ན་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཚོགས་

པ་ནང་གི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། དེ་འབའ་ཞིག་གིས་ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་

སྩོང་ནུས་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། མངྩོན་

རྟྩོགས་རྒྱན་ལས། མར་མེའི་དཔེའི་ཚུལ་གིས་ནི། །ཟབ་མྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་པ་

བརྒྱད། །ཅེས་པའི་ཐད་ཀི་མདྩོ་འགེལ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ལྩོ། །

ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། བུམ་པ་འཛིན་པའི་གཙོ་བྩོ་རྟྩོག་པའི་འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་

བདེ་བ་ཆྩོས་ཅན། འདིར་བསྟན་ཡིད་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཁྩོད་ཀིས་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདེ་བ་མངྩོན་གྱུར་

དུ་གཞལ་བས། ཁྩོད་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མར་འཇྩོག་ནུས་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་
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ཞིག །ཁྩོད་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མར་འཇྩོག་བེད་དེ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། 

འདྩོད་ན། ཁྩོད་ཀི་མྩོང་བའི་བདེ་བ་དེ་ཁྩོད་ཀི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་ཐལ་ལྩོ། །ཁབ་

སྟེ། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་མི་བསླུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཚད་མར་བཞག་པ་བཞིན། 

རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་མངྩོན་གྱུར་དུ་གཞལ་བའི་གནད་ཀིས་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མར་

འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་ཡུལ་གང་རུང་ཞིག་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས། 

མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་གྩོ་མི་ཆྩོད་པའི་ཕྱིར། 

དེ་དེའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་ནའང་། མི་འཐད་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་གི་

བྩོ་གཅིག་ལ་འཛིན་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་

པའི་ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ༡༩ འདི་དག་གི་དམིགས་རྣམ་ལེགས་

པར་མ་རྟྩོགས་པའི་བཤད་པ་སྟེ། སྙིང་རེ་གཉིས་ནི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་དང་

འབལ་འདྩོད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་ལ། སྐད་ཅིག་མ་དང་རང་བཞིན་མེད་

པ་གཉིས་རྣམ་པའི་ཡུལ་དུ་འདྩོད་ན། སྙིང་རེ་གཅིག་ལ་འཛིན་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་མི་

མཐུན་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། གྩོང་དུ་མ་

ཁབ་སྟེ། ཚོར་བ་ནི་བདེ་སྩོགས་ཅི་རིགས་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་ཆ་ནས་བཞག་པས། 

རང་གི་མྩོང་བ་བདེ་སྩོགས་རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་མིན་ཀང་རང་གི་ཡུལ་གི་

གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་ཚོར་བ་གང་ཡིན་རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ལ་རེས་དཔག་མ་ཡིན་པ་

གང་ཞིག །རང་གི་མྩོང་བའི་བདེ་སྩོགས་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ན། མངྩོན་སུམ་

ཚད་མ་ཡིན་དགྩོས་སྩོ། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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འྩོ་ན་སྦྱྩོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཆྩོས་ཅན། 

འདིར་བསྟན་ཚོར་བ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མར་བཞག་པའི་ཚོར་བ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདེ་བ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། མ་གྲུབ་སྟེ། 

དེས་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་གི་མྩོང་བའི་བདེ་བ་མ་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཡང་། 

དེས་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་གི་མྩོང་བའི་བདེ་བ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། རང་ཉིད་རྟྩོགས་

པ་གང་ཞིག །རང་ཉིད་བདེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། རང་ཉིད་རང་གི་མྩོང་བའི་

བདེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འྩོན་ཀང་འདིར་བསྟན་ཚོར་བའི་མྩོང་བའི་བདེ་སྩོགས་

ཚོར་བ་རང་ཉིད་ལ་འདྩོད་པ་དག་གིས་འདི་ལ་ལན་གདབ་པར་དཀའྩོ། །

ཁ་ཅིག །བདག་མེད་ཕྲ་རགས་གང་ཡང་མ་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་རྟྩོག་

པར་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་ཡིན་ན། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པས་ཁབ་ཟེར་ན། དེ་འདྲའི་

གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་དུ་ལྡན་ལའི་མེ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཙོ་སེམས་

ཀི་འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། རེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་ལྡན་ལའི་མེ་ལ་

རེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་བདེན་འཛིན་སྩོགས་རྟྩོག་པ་ལྩོག་

ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་རྣམས་ཀང་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ལྟར་ཁབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་ཆྩོས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་དུ། རང་ལུགས་ནི། བདག་མེད་ཕྲ་རགས་

གང་ཡང་མ་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་རྟྩོག་པར་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ལ་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིད་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་

ཚོར་བའི་ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་བཟུང་བ་ཡིན་པར། སྐབས་དེར་ཁ་ཅིག་འགྩོག་སྟངས་སྩོགས་

ཀིས་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྟྩོག་པ་ལ་ཡིད་ཤེས་ཡིན་དགྩོས་པས། རྟྩོག་པར་གྱུར་

པའི་ཡིད་ཤེས་ཞེས་པ་དེ་རྟྩོག་པར་གྱུར་པའི་ཡིད་མངྩོན་ཞེས་པ་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་

འདིར་ཡི་གེ་དག་མིན་དཔད་གཞིར་འདུག་གྩོ །

ཁ་ཅིག །རྟྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཡིད་མངྩོན་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ལ་

གཞལ་བ་མངྩོན་གྱུར་པ་ཞིག་མེད་ན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མར་མི་འགྱུར་བས། སྒ་མི་རྟག་

རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་དྲངས་པའི་དྲན་ཤེས་སྩོགས་ཡིད་མངྩོན་མ་ཡིན་

གསུངས། འྩོ་ན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ན། ཁྩོད་ཀི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའི་གཞལ་བ་མངྩོན་གྱུར་པ་ཞིག་ཡྩོད་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཐེག་ཆེན་

མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། དྩོན་དམ་

བདེན་པ་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་། སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་དྲངས་པའི་དྲན་ཤེས་ཆྩོས་

ཅན། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་གང་

ཞིག །རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དང་། དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་

གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁབ་ན། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༣༡ མངྩོན་སུམ་

གི་ཚད་མ་བཞི་ལས་མང་བ་འདིར་ཡང་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་

སུམ་དང་། དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་དང་། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མར་གཞག་ཏུ་མི་

རུང་བས། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་དུ་བཞག་སྟེ། ཞེས་འདིར་བསྟན་ཚོར་བ་དེ་མངྩོན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ཞིང་། མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་གཞན་གསུམ་གང་དུའང་མི་འཐད་

པས། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ལས་འྩོས་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་

ཕྱིར། 

དེས་ན་མངྩོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གི་ཁད་པར་རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའི་གཞལ་བ་མངྩོན་གྱུར་དང་། དེ་འདྲའི་ལྩོག་གྱུར་ཡྩོད་མེད་ཀིས་མིན་པར། 

རང་གི་གཞལ་བའི་གཙོ་བྩོ་དེ་ཉིད་འཇལ་ཚུལ་གིས་འཇྩོག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་གི་ཡུལ་

གི་གཙོ་བྩོ་དེ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་སྩོ་ནས་སམ། རྟགས་ལ་དངྩོས་སུ་མ་བརྟེན་པར་

འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། དེ་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་

པའི་སྩོ་ནས་སམ། དངྩོས་སུ་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་རེས་དཔག་

ཚད་མར་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼རེས་དཔག་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་གི་འཇྩོག་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་རེས་དཔག་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རེས་དཔག་གི་རྟེན་རྟགས་

ཡང་དག་གི་འཇྩོག་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ་དང་། སྐབས་དྩོན་རེས་དཔག་གི་ངྩོ་བྩོ་

དབེ་བ་སྩོགས་བཤད་པ། དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་དགྩོས་པར་འཇུག་པ་རང་

འགེལ་ལས་གསུངས་ཚུལ་གྩོང་དུ་བཀྩོད་ཟིན་ཅིང་། ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་། ༦༥ལྩོག་

ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཅན་རྟགས་བསྒྲུབ་པར་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་

རེས་སུ་དཔག་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། རང་གི་བསྒྲུབ་

བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་མི་འཁྲུལ་ཞིང་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ཞིག་དགྩོས་སྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  436  

འྩོ་ན་རྟགས་ཡང་དག་རྣམས་རང་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་དང་། རྟགས་

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐབས་ཀི་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དྩོན་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐག་གཅྩོད་

བེད་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། དངྩོས་

གང་ཇི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ། །དེ་འདྲ་དེ་ནི་རྟགས་སེམས་ཀི། །རྒྱུ་ཡིན་དེ་ལས་དེ་ལྟ་

ཡི། །དངྩོས་ལ་དེས་བསྐྱེད་རྟགས་ཅན་བྩོ། །དེ་ལྟར་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་བྩོ། །རྒྱུད་

པ་ཡིས་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལ། །འབེལ་ཕྱིར་དེར་སྣང་བ་ཡི་ནི། །སྟྩོང་ཡང་བསླུ་བེད་ཉིད་མ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་ཟག་གང་གིས་དེ་འདྲའི་ཐག་གཅྩོད་ནུས་པ་ལ་

གང་ཟག་དེ་ལ་ཆ་རྐེན་གཉིས་ཚང་དགྩོས་ཏེ། དུ་བས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་དཔྩོག་པ་ལྟ་

བུར་མཚོན་ན། དུ་བ་ནི་ནམ་ཡང་རང་རྒྱུ་མེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་མེའི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཁྩོ་

ན་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་མེ་དུའི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དང་། 

ཕྱྩོགས་དེར་དུ་བ་མངྩོན་སུམ་གིས་དམིགས་པ་གཉིས་ཚང་ན། ཚད་མ་དེ་གཉིས་ཀི་

ལག་རེས་ལས་དེར་མེ་ཡྩོད་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐག་གཅྩོད་ནུས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ཐག་

བཅད་ནས་འཛིན་པའི་བྩོ་དེ་ཉིད་ལ་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། དེ་ལ་སྐབས་ཀི་ལྩོག་

གྱུར་གི་དྩོན་དེ་ཇི་བཞིན་མི་སྣང་ནའང་། དྩོན་དེ་ལ་མི་བསླུ་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་བས་པས་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལའང་རྟགས་སུ་འགྩོ་རྒྱུ་བས་

པ་དེ་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་། བས་པ་ཡིན་ཕྱིན་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་རང་ཆས་སུ་མི་རྟག་

པར་གྲུབ་དགྩོས་པའི་བས་མི་རྟག་གི་འབེལ་བ་བཅས་ཚད་མས་ངེས་པའམ་དེ་ལ་གྩོ་

བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་ཆགས་དགྩོས་ལ། དེ་འདྲའི་ཚད་མའམ་གྩོ་བ་ཆགས་པའི་བྩོ་

དེ་དག་ལ་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཞེས་བ་ལ། དེ་ནི་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རྟགས་ཅན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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རེས་དཔག་དེའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

སྐབས་ཀི་དྩོན་གང་ཡིན་པ་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐག་གཅྩོད་མ་ནྩོར་བར་བེད་ནུས་

པའི་དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཅེས་བ་ལ། དེ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་དབང་གིས་

འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་གསུམ་ཚད་མའི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་

སྐབས་འདིར་ཡང་འདྲའྩོ། །

ཚད་མའི་གཞུང་ལས་བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལྟ་བུ་ལ་དངྩོས་

པྩོའི་སྟྩོབས་ཞུགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་རྟགས་ལས་རི་

བྩོང་ཅན་ལ་ཟླ་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ་ལ་གགས་པའི་རེས་

དཔག་ཏུ་འཇྩོག་པ་བཞིན་སྐབས་འདིར་ཡང་འདྲའམ་ཞེ་ན། ལུགས་འདིར་རྟགས་དང་

བསྒྲུབ་བ་སྩོགས་གང་ཡིན་མིང་བརས་ཕར་བཞག་ཙམ་ལས། ཡུལ་དངྩོས་པྩོའི་

སྟྩོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སིད་པས། དངྩོས་པྩོའི་སྟྩོབས་ཞུགས་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་མི་བཞེད་ལ། འཕགས་པ་ཡབ་སས་སྩོགས་ཀིས་གགས་པའི་རེས་དཔག་

གི་མིང་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་པས། དེ་ཡང་ལུགས་འདིར་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་བ་ཡྩོད་

ཀང་། དངྩོས་པྩོའི་སྟྩོབས་ཞུགས་ཀི་རིགས་པ་ཞེས་པ་ནི། དངྩོས་པྩོ་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་

གནས་སྟངས་ཀིས། གཞི་བེ་བག་པ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་གང་ཞིག་ཡྩོད་མེད་དང་། ཡིན་

མིན་གི་ཚད་འཇལ་བའི་རིགས་པ། དཔེར་ན། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་རྐེན་གིས་འདུས་བས་

པ་ཞིག་ཡིན་ན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ནས་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་

དགྩོས་པ་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས། བས་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་

ནས་སྒ་ལ་སྩོགས་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་གྩོ་བ་ལས། ཡུལ་རང་ངྩོས་ནས་
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གྲུབ་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་གཞན་ཞིག་དཔྩོག་པར་གྩོ་མི་དགྩོས་ཤིང་། ཚད་མའི་

གཞུང་དག་ཏུའང་དེ་འདྲ་གསུངས་པ་མི་སྣང་བས། དངྩོས་པྩོའི་སྟྩོབས་ཞུགས་ཀི་

རྟགས་ཀི་དྩོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་

པར་སེམས་སྩོ། །

ཚད་མའི་གཞུང་ལས་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་རྟགས་ལས་རི་བྩོང་ཅན་ལ་ཟླ་སྒས་

བརྩོད་རུང་དུ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ་ལ་གགས་པའི་རེས་དཔག་ཞེས་བརྩོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། དེའི་ཕྱིར་དངྩོས་དེས་མེད་བར་

ཅན། །སྒ་ལས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི། །རུང་བ་དྩོན་རྣམས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །འདྩོད་ལ་

གེགས་བེད་མེད་ཕྱིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཡིན་འདྩོད་

པས་འཇུག་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། མིང་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀང་དེ་ཉིད་དྩོན་གང་

ལའང་སྦྱར་དུ་མི་རུང་བ་མི་སིད་དེ། མིང་དེ་དྩོན་གང་ལ་སྦྱྩོར་མི་སྦྱྩོར་འདྩོད་པ་ཙམ་

ལ་རག་ལས་ཤིང་། འདྩོད་པ་ནི་དྩོན་གང་ལའང་འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་རི་བྩོང་ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་བརྩོད་དུ་རུང་བ་དང་། དེ་ལྟར་བརྩོད་པ་ནི་རྣམ་

རྟྩོག་འབའ་ཞིག་གི་དབང་གིས་ཡིན་པ་ལས། རི་བྩོང་ཅན་རང་གི་ངྩོས་ནས་དེ་ལྟར་

བརྩོད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་རི་བྩོང་

ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་བ་དེ་བར་ཙམ་གགས་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་གགས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་

ལྟར་ན་ལུགས་འདི་ལ་ནི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། རེས་དཔག་ཚད་མ་གང་ཡིན་གགས་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། གགས་པའི་རེས་དཔག་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཚད་མའི་གཞུང་
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ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་དེ་གཉིས་ཀི་དྩོན་ལེགས་པར་ཚང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན། 

སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའང་མིང་དང་བར་རྣམ་རྟྩོག་སྩོགས་ཀིས་ཕར་བཅྩོས་པ་ཙམ་

ལས་དྩོན་སྒ་དང་། མི་རྟག་པ་གང་གི་ངྩོས་ནས་ཀང་དེར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལྟ་བུའང་གགས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པས། གགས་རྟགས་དང་གགས་པའི་རེས་དཔག་གཉིས་ཀ་བཞེད་མྩོད། གགས་

རྟགས་ཡང་དག་དང་སྤིར་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཁད་པར་མེད་ལ། གགས་པའི་རེས་

དཔག་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལའང་ཁབ་ཆེ་ཆུང་སྩོགས་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པས། 

འཕགས་པ་ཡབ་སས་སྩོགས་ཀིས་རྟགས་ཡང་དག་ལས་ལྩོགས་སུ་གགས་རྟགས་

ཡང་དག་དང་། རེས་དཔག་ཚད་མ་ལས་ལྩོགས་སུ་གགས་པའི་རེས་དཔག་མ་

གསུངས་པ་ཙམ་ཡིན་ནྩོ། །

༼སྐབས་དྩོན་རེས་དཔག་གི་ངྩོ་བྩོ་དབེ་བ་སྩོགས་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་སྐབས་དྩོན་རེས་དཔག་གི་ངྩོ་བྩོ་དབེ་བ་སྩོགས་བཤད་པ་ནི། རང་གི་

རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་། རང་ལ་ལྩོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་གཞལ་བ་ལ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་དེ། རེས་དཔག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་། 

དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། ཚིག་གསལ་ལས། ༥༩ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཅན་རྟགས་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ནི ་རེས་སུ་དཔག་

པའྩོ། །ཞེས་པས་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་དང་། 

དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་དྩོན་མངྩོན་སུམ་དུ་རིག་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་པ་

དག་གི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལུང་ངྩོ་། །ཞེས་པས་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང་། 
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འདྲ་བ་ལས་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་དྩོན་རྟྩོགས་པ་ནི་ཉེར་འཇལ་ལྩོ། །ཞེས་པས་

དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་རེས་དཔག་དང་། དཔེར་ན་བ་མེན་ནི་བ་ལང་དང་འདྲའྩོ་སྙམ་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །ཞེས་པས་དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་རེས་དཔག་གི་མཚན་གཞི་བསྟན་ཏྩོ། །

རེས་དཔག་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་དེ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར། གཞལ་བ་ཅུང་ཟད་

ལྩོག་གྱུར་དང་། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར། སྤིར་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་ཀང་ཡུལ་དུས་སྩོགས་

ཀིས་གང་ཟག་ཁ་ཅིག་ལ་ལྩོག་གྱུར་དུ་སྩོང་ཞིང་། གང་ཟག་གང་ལ་དེ་ལྟར་སྩོང་བའི་

ཚེ་ན་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ཀི་རང་ལ་ལྩོག་གྱུར་དུ་སྩོང་བའི་དྩོན་དེ་དཔྩོག་པའི་རེས་

དཔག་དང་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་འཇྩོག་པར་མངྩོན་པས། མངྩོན་གྱུར་རྣམས་ནམ་

ཡང་རྟགས་ལས་རྟྩོགས་པ་མི་སིད་དམ་སྙམ་པ་ལྟ་བུའི་ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་བ་སྩོགས་ཀི་

ཆེད་དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་རེས་དཔག་དེ། རེས་དཔག་གཞན་གཉིས་ལས་ལྩོགས་སུ་

སྩོས་པ་ཙམ་ལས་དྩོན་དུ་དེ་རེས་དཔག་དང་པྩོ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་འདུའྩོ། །

དེ་ལ་སྤིར་མངྩོན་ལྩོག་གི་ཁད་པར་ནི། ཚུར་མཐྩོང་དག་གིས་ཐྩོག་མར་རྟྩོགས་

པའི་ཚེ་རྟགས་ལ་ལྟྩོས་དགྩོས་མིན་གིས་འཇྩོག་པར་གསུངས་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་

ལས། ༤༢ རྟགས་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་རང་བཞིན་མེད་པ་མེད་པར་འཛིན་པའི་སྒྩོ་

འདྩོགས་གཅྩོད་པར་ཡང་ནུས་པས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པ་ནི་མངྩོན་གྱུར་

རྩོ། །ཞེས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པ་དེ། རྟགས་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་རྟྩོགས་པར་ནུས་

པས་མངྩོན་གྱུར་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་དང་ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་། རྣམ་འགེལ་

ལེའུ་བཞི་པ་ལས། ཡྩོངས་བརྟགས་ཡྩོངས་སུ་ལེན་པའི་ཕྱིར། །རེས་སུ་དཔག་པའི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཡུལ་ལ་ཚིག །ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚུ་རྩོལ་མཐྩོང་

བས་ཡིད་ཆེས་ཀི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པར་དུ་རྟྩོགས་པར་བ་བ་ལ་ཤིན་ལྩོག་

དང་། དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རྟགས་ལས་དཔྩོག་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ཙམ་ལས་དཔྩོག་ནུས་པ་

ལ་ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར་དུ་འཇྩོག་པ་ནི་དབུ་སེམས་སྩོགས་ཀུན་མཐུན་པར་གསུངས་

སྩོ། །

དེ་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་དྩོན་མངྩོན་སུམ་དུ་རིག་

ཅིང་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་པ་དག་གི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལུང་ངྩོ་། །ཞེས་པས་དཔད་

པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ལས་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་དཔྩོག་པའི་རེས་

དཔག་བསྟན་ཏེ། དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་ཡུལ་ཞེས་པས་གཞལ་བ་ཤིན་ལྩོག་དང་། 

ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་པ་ཞེས་པས་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་དང་ཡིད་ཆེས་རེས་

དཔག་བསྟན་ལ། ཚིག་གང་ཡིན་པ་ཞེས་པས་ལུང་ཚད་མ་བསྟན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ལུང་ཚད་མ་ནི་མདྩོ་བརྒྱད་སྟྩོང་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལུང་གི་ཚད་མ་ནི་དཔད་གསུམ་

གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ལས་སྐྱེས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་སྟེ། རྒྱུའི་མིང་གིས་

འབས་བུ་ལ་བཏགས་པའྩོ། །སྦྱིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་སྩོགས་

ཀི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསྟན་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔད་གསུམ་གིས་དག་

པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། བདེན་བཞི་བསྟན་པའི་གསུང་བཞིན། ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་སྦྱྩོར་བ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་རྟགས་དེ་རྟགས་ཡང་

དག་ཏུ་སྩོང་བའི་རྒྩོལ་བ་ལ་དེའི་སྩོན་དུ་ལུང་དེ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པར་

རྟྩོགས་དགྩོས་ཤིང་དེ་ལ་ནི། ལུང་དྩོན་གཞལ་བའི་གནས་དང་པྩོ་གཉིས་ལ་རིམ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བཞིན་མངྩོན་སུམ་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་ཚད་མ་གཉིས་ཀིས་གནྩོད་པ་མེད་པ་དང་། 

གཞལ་བ་ཤིན་ལྩོག་བསྟན་པའི་ཆ་ལའང་རང་ཚིག་ས་ཕྱི་དང་ཁས་བངས་དངྩོས་

ཤུགས་འགལ་བས་གནྩོད་པ་མེད་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པས། ལུང་གི་བརྩོད་བ་གཞལ་

བའི་གནས་དང་པྩོ་གཉིས་ཚད་མས་ལེགས་པར་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ན། གསུང་

རབ་ཀི་གཙོ་བྩོའི་དྩོན་འཁྩོར་བར་འཇུག་ལྡྩོག་གི་རྒྱུ་འབས་བདེན་བཞི་ཚད་མས་གྲུབ་

དགྩོས་སྩོ། །

དེས་ན་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུའི་ཕྱིར། །གཞན་

ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེའི་ཕྱིར་མངྩོན་མཐྩོ་དང་ངེས་ལེགས་

གཉིས་ལས་ངེས་ལེགས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཕྱྩོགས་ཁབ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་བདེན་

བཞི་བང་དྩོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཚད་མས་ལེགས་པར་གྲུབ་དགྩོས་པ་དང་། བདེན་

བཞིའི་བང་དྩོར་གི་གནད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་ན། 

ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་སྐྱེ་

ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དཔེར་ན། མི་གཞན་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ཆེས་

ཡ་མཚན་པའི་དྩོན་ཞིག་བཤད་ན། དེས་སྨྲས་པའི་ངག་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་རང་ཉིད་

བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བ་ལ། མི་དེས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་པའི་ངག་ལ་རང་

གིས་བདེན་རྫུན་གི་ཁད་པར་དཔྩོག་ནུས་པ་རྣམས་བདེན་པའི་དྩོན་ཅན་འབའ་ཞིག་

ཏུ་མཐྩོང་བ་དང་། གནས་སྐབས་དེ་ལའང་མི་དེས་རྫུན་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ། 

སྐབས་དེའི་ངག་ལ་ཡང་ས་ཕྱི་དང་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་མེད་པ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བཅས་མཐྩོང་དགྩོས་ཀི། གཞན་དུ་ན་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན་དྩོགས་པ་སྐྱེ་ཡྩོང་བ་ལས་

ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཡིད་ཆེས་མི་སྐྱེ་བ་ལྟར། སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་དག་ལས་

བསྟན་པའི་དྩོན་མངྩོན་སུམ་དང་། དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་ཡིན་

མིན་དང་ཡྩོད་མེད་དཔྩོག་ནུས་པའི་གཞལ་བའི་གནས་དང་པྩོ་གཉིས་ཚད་མས་

ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་། ཤིན་ལྩོག་སྟྩོན་པའི་གསུང་རབ་ལའང་རང་ཚིག་ས་ཕྱིའི་

འགལ་འདུ་སྩོགས་མེད་པར་མཐྩོང་ན། སྐབས་དེར་རང་གིས་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་

རིགས་པས་དཔྩོག་མི་ནུས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་གསུང་རབ་ནས་འབྱུང་བ་

རྣམས་ལའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གི། དེ་ལས་ལྡྩོག་ན་སྟྩོན་པས་

གསུངས་པའི་གཞལ་བའི་གནས་དེ་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་པ་ན། རྟྩོག་པ་དང་ལྡན་པ་

དག་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་ཚད་མ་སྐྱེ་བ་ལ་བདེན་བཞིའི་བང་དྩོར་ཐབས་

དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་དགྩོས་ཏེ། སྟྩོན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་བརྩོད་

བའི་སྙིང་པྩོ་དང་གཙོ་བྩོ། དྩོན་གི་འགངས་ཆེས་ཆེ་བ་ནི་གཞལ་བའི་གནས་གཉིས་

པས་བསྡུས་པའི་བདེན་བཞིའི་རྣམ་གཞག་འདི་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཁབ་པའང་

ཡྩོད་དེ། སྟྩོན་པ་མཆྩོག་གིས་དང་པྩོར་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་ཚོགས་བསགས། ཐ་

མར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ནས་འཇིག་རྟེན་འདིར་བྩོན་པ་སྩོགས་ཀི་

དགྩོས་དྩོན་གཙོ་བྩོ་ནི། གདུལ་བ་དག་ལ་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ལམ་སྟྩོན་པ་ཁྩོ་ནའི་ཆེད་

ཡིན་དགྩོས་པས། སྟྩོན་པ་ཉིད་ཀིས་གདུལ་བ་ལ་འཁྩོར་བར་འཇུག་ལྡྩོག་གི་ཀུན་བང་

རྒྱུ་འབས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་གསུངས་པ་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བརྒྩོལ་དུ་ཡྩོད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ན། སྡུག་བསལ་གཏན་ཟད་དུ་བེད་པའི་ཐར་ལམ་ཡེ་མེད་དུ་སྩོང་བ་ཡིན་པས། སངས་

རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྩོན་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོངས་སུ་སྟྩོར་བར་མ་ཟད། སྟྩོན་པ་གང་ཉིད་

བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་བརེ་བ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་དང་། སྟྩོན་པ་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་

ཤེས་རབ་སྩོགས་ལས་རྣམ་གྩོལ་དྩོན་གཉེར་གི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཐར་ལམ་ཕྱིན་ཅི་

མ་ལྩོག་པར་སྟྩོན་པ་ལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་འཁྲུངས་ཚུལ་དང་། འགྩོ་

བ་གཞན་དག་ཀང་ལམ་དེ་ཉིད་ནས་རིམ་གིས་ཞི་བ་ཐར་པ་ཆེན་པྩོར་དཀྲི་བར་མཛད་

ཚུལ་སྩོགས་ནང་པའི་ཆྩོས་ཀི་སྙིང་དྩོན་ཐམས་ཅད་རྫུན་ལས་ཀང་རྫུན་ཆེན་དུ་འགྱུར་

བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་ལྡྩོག་སྟེ་སྟྩོན་པ་ཉིད་ཀིས་རང་དབང་གི་སྩོ་ནས་གསུངས་པའི་

བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གྲུབ་ཚུལ་ཞིག་

འཇྩོག་ནུས་ན། གསུང་རབ་ཀི་བརྩོད་དྩོན་གཞན་ཁག་གཅིག་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་

དང་། མངྩོན་སུམ་གིས་གནྩོད་པ་བབས་ཀང་འཚང་དུ་མི་ཆེ་སྟེ། སངས་རྒྱས་འཇིག་

རྟེན་དུ་བྩོན་པའི་དགྩོས་དྩོན་སྙིང་པྩོ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་གདུལ་བའི་ཁམས་དང་

བསམ་པའི་དབང་གིས་གཞན་དང་གཞན་དུ་གསུངས་པར་རིགས་པས་ལེགས་པར་

དཔྩོག་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན། སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་རྣམ་གྩོལ་དྩོན་གཉེར་ཅན་གི་གདུལ་

བར་མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཀི་ཕྱྩོགས་ཁབ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་བསྒྲུབ་བ་ཤིན་ལྩོག་འཇལ་བའི་རེས་དཔག་སྐྱེས་ན། དེ་མ་ཐག་སྟྩོན་པ་སངས་

རྒྱས་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་རྟྩོགས་ནུས་པ་དགྩོས་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་

ཕྱྩོགས་ཡྩོངས་ནས་དང་། གཙོ་ཆེ་བ་དག་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པ་ལ་ངེས་པ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ལེགས་པར་མ་རེད་ན། གསུང་རབ་བེ་བག་པ་བེའུ་བུམ་ཆུང་ངུ་ཞིག་དཔད་པ་

གསུམ་གིས་གནྩོད་མེད་དུ་མཐྩོང་བ་དེ་ཙམ་གིས་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་

ཕྱྩོགས་ཁབ་གྲུབ་པར་འཇྩོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྫུན་རྐལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་

ཐེངས་རེ་གཉིས་ཙམ་བདེན་པར་མི་སྨྲ་མཁན་སུ་ཡང་མི་སིད་པས། གང་ཟག་དེས་

སྨྲས་པའི་ཚིག་གི་ཕྱྩོགས་གཅིག་མི་བསླུ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་སྨྲ་བ་པྩོ་དེ་

ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །ཁབ་སྟེ། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་ཚུལ་ནི་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་ནས་འབྱུང་བའི་སྐབས་ཀི་དྩོན་དེ་ལ་སྙིང་ནས་ཡིད་ཆེས་ཀི་བསམ་པ་ལྡྩོག་ཏུ་

མེད་པར་ངང་གིས་སྐྱེས་པ་དེ་ཙམ་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། ཡྩོངས་བརྟགས་ཡྩོངས་སུ་ལེན་

པའི་ཕྱིར། །རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ལ་ཚིག །ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་

གཞལ་བའི་གནས་དང་པྩོ་གཉིས་ལ་དཔྩོད་པའི་སྐབས་ནི་ལུང་དྩོན་ལ་དཔྩོད་པའི་

སྐབས་ཡིན་གི། ལུང་གི་དྩོན་ལ་དཔད་པ་དག་པའི་སྐབས་མིན་པས། དེའི་སྐབས་སུ་

དཔད་བ་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ལུང་དྩོན་ལ་དཔད་པས་དག་པ་ལ་གཞལ་

བའི་གནས་དང་པྩོ་གཉིས་ཚད་མས་ལེགས་པར་ངེས་དགྩོས་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་རེས་དཔག་ཀང་སར་བཤད་པ་ལྟར་མངྩོན་ལྩོག་འདྲེས་

པའམ་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་ཀང་གང་ཟག་དེ་ལ་ལྩོག་གྱུར་དུ་སྩོང་བའི་དྩོན་རྟགས་ལས་

དཔྩོག་པ་ལ་བ་དགྩོས་པ་ལས། དེ་འདྲའི་རེས་དཔག་དེ་རང་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་
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  446  

ལ་མ་བརྟེན་པར་མི་རུང་སྟེ། རེས་དཔག་ཡིན་ན་རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། ༦༥ ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཡུལ་ཅན་རྟགས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་རེས་སུ་

དཔག་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་རེས་དཔག་ལ་ཚིག་གསལ་ལས། འདྲ་བ་ལས་ཉམས་

སུ་མྩོང་བའི་དྩོན་རྟྩོགས་པ་ནི་ཉེར་འཇལ་ལྩོ། །དཔེར་ན། བ་མེན་ནི་བ་ལང་དང་འདྲའྩོ་

སྙམ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་དཔེར་བརྩོད་མཛད་པས། དཔེ་ལས་དྩོན་དཔྩོག་པ་ཙམ་མིན་

པར། བ་མེན་ནི་བ་ལང་དང་འདྲའྩོ་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། མྱུ་གུ་བདེན་པར་མེད་པ་མེ་

ལྩོང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་དང་འདྲའྩོ་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་རེས་དཔག་རང་

གི་འཛིན་སྟངས་ལ་དྩོན་དེ་དཔེ་དེ་དང་འདྲའྩོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ཞིག་དགྩོས་ལ། འདི་

རྟགས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་སྦྱྩོར་བ་ནི། རེས་དཔག་གཞན་གི་རྟེན་རྟགས་སྦྱྩོར་

དང་མི་འདྲ་བའི་ཟུར་པ་ཞིག་བཀྩོད་རྒྱུ་མེད་ཀང་། འདིའི་འཛིན་སྟངས་ལ་འདྲ་ཆྩོས་

ཞིག་ངེས་པར་བཞག་དགྩོས་པས། རེས་དཔག་གཞན་དང་མི་མཚུངས་སྩོ། ཞེས་

བཤད་པའང་ཡྩོད་དྩོ། །

༼རེས་དཔག་ཚད་མའི་སྐྩོར་སྩོགས་ལ་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ།༽

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པ་ནི། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། 

ཁྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཤིན་ལྩོག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ཁེད་ཀི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

ཕྱིར། འདྩོད་ན། མི་ཐ་མལ་པས་འདྩོད་པའི་ལྷའི་སྣྩོད་བཅུད་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ལས་

དཔྩོག་པ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། ཁེད་ཤིན་ལྩོག་མིན་ན་ཁེད་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་
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བའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། གྩོང་དུ་འདྩོད་ན། ངེད་ཅག་

ཐ་མལ་པས་འདྩོད་པའི་ལྷ་སྩོགས་རྟྩོགས་ཐབས་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ་ཟེར་བ་དང་། འདྩོད་

པའི་ལྷ་ཆྩོས་ཅན། མི་ཐ་མལ་པས་ཁྩོད་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ལས་རྟྩོགས་སིད་པར་

ཐལ། མི་ཐ་མལ་པ་ལ་ཁྩོད་ཤིན་ལྩོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་དང་པྩོ་ལས། 

ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་རྣམས་ལ། །ཚད་མ་ཡྩོད་པ་སིད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་

ཀི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༣༡༩ ལྷ་དང་ཚངས་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། 

ཁེད་ལ་རྒྱལ་དཔྩོག་པའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་འཇལ་བེད་དུ་ཡྩོད་པ་སིད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེའི་

དྩོན་ལྷ་དང་ཚངས་པ་སྩོགས་རྒྱལ་དཔྩོག་པ་ལ་ཤིན་ལྩོག་ཡིན་ཞེས་པ་ལས་སྤིར་དེ་

དག་ཤིན་ལྩོག་ཡིན་པའི་དྩོན་དུའང་མི་རུང་སྟེ། དེ་དག་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོས་མངྩོན་སུམ་དུ་

རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚངས་པའི་འཁྩོར་གི་སྩོ་སྐྱེས་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་ནུས་པའི་

ཕྱིར་སྩོགས་ཟེར་ན། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་རང་ཉིད་རྒྩོལ་བ་གང་གི་ངྩོར་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རྒྩོལ་བ་དེའི་ངྩོར་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཤིན་ལྩོག་ཡིན་

དགྩོས་པ་ལས། སྤིར་ཤིན་ལྩོག་ཡིན་མི་དགྩོས་ཏེ། དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་

ལ་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྤིར་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་ལན་

འདེབས་ཟེར་བ་ཡྩོད་མྩོད། 

འྩོན་ཀང་རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། དབང་རྣྩོན་དད་པ་སྐྱེ་བ་རྒྱུ་མཚན་ལ་

ལྟྩོས་པས། གནྩོད་པ་མ་མཐྩོང་བ་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་གི། མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་ལུང་ཙམ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བར་མི་རུང་སྟེ། དབང་རྣྩོན་ལུང་དྩོན་ལ་དཔད་པས་དག་ནས་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་
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གྱུར་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་དེ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གིས་རྟགས་ལས་ཉན་ཐྩོས་

ཞི་བ་འཚོལ་རྣམས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་གཞུང་འདི་རང་གི་བསྟན་དྩོན་

ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པས། སར་གི་རྟགས་དེ་

ཡང་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་སྐབས་མེད་པར་སེམས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་སྦྱིན་པའི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ལུང་

ཆྩོས་ཅན། ཞེས་སྩོགས་གྩོང་དུ་བཀྩོད་པའི་རྟགས་སྦྱྩོར་དེ། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་

དག་གི་སྦྱྩོར་བ་ཡིན་ན། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་བ་དེ་ཤིན་ལྩོག་

ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དགེ་བའི་ལས་ལས་རང་འབས་རྣམ་སིན་བདེ་བ་འབྱུང་

བ་དེ་ཤིན་ལྩོག་ཏུ་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང་། སྡུག་

བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་སྩོགས་ཀང་ཤིན་ལྩོག་ཏུ་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་བ་ཤིན་ལྩོག་མིན་པར་

ཐལ། ལྩོངས་སྤྩོད་རང་རྒྱུ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཤིན་ལྩོག་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་སིན་

ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་རྣམས་རང་རྒྱུ་དགེ་སིག་གི་ལས་ལས་བྱུང་བ་ཤིན་ལྩོག་མིན་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར། །ལས་

རྣམས་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ། །རེས་དཔྩོག་དེ་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀི། །ཉྩོན་མྩོངས་དངྩོས་

གཅིག་གིས་མི་འཛད། །ཅེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ཐལ་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༣༥༨ 

སྐྱེས་བུའི་ལས་རྣམས་ནུས་པ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཅན་དུ་རེས་སུ་དཔྩོག་ནུས་ཏེ། ལས་ཀི་

འབས་བུ་ཡིད་དུ་འྩོང་བ་དང་མི་འྩོང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་དུ་མཐྩོང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་བ་དེ་ཤིན་ལྩོག་མིན་པར་ཐལ། 

ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་བ་ལས་བདེ་འགྩོར་སྐྱེ་བ་དེ་ཤིན་ལྩོག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

མིར་སྐྱེ་བ་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ལས་མིའི་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པྩོ་འབྱུང་བ་དེ་ཤིན་ལྩོག་

མིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། འཕེན་བེད་ཀི་ཡན་ལག་དང་། འགྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་

གཉིས་རྒྱུ་དང་། འཕངས་པའི་ཡན་ལག་དང་། གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་འབས་བུར་

གནས་པའང་ཤིན་ལྩོག་ཏུ་ཐལ་ལྩོ་ཟེར་ན། 

མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། ༤༧༠ ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དེ་ཉིད་གནས་དང་། 

དངྩོས་པྩོ་དང་། རྒྱུ་དང་། རྣམ་པར་སིན་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབེ་བས་ནི་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་བྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཀུན་བཏུས་དར་ཊིཀ་ལས། ༢༥༣ དེ་ལྟར་འབས་བུ་མི་འདྲ་བ་

སྣ་ཚོགས་གྲུབ་པ་རྣམས་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུའི་ལས་ཚེ་ས་མ་ལ་གནས་གང་དུ་

བས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་

བས་པ་དང་། རྒྱུའི་ཁད་པར་ཅི་འདྲ་བས་བས་པ་དང་། རྣམ་སིན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་

བས་པ་སྩོགས་རིགས་པ་ཙམ་གིས་བསམ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་ལས་ཀི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ལས་འབས་བུ་

རྣམ་སིན་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་། འབས་བུ་རྣམ་སིན་གི་ཁད་པར་མི་འདྲ་

བ་དག་གི་རྒྱུ་ལས་ཀི་ཁད་པར་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་

ཀང་། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་བ་

ལས་ལྷར་སྐྱེ་བ་ཙམ་ནི་ཤིན་ལྩོག་མིན་པར་མངྩོན་ནྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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གཞན་ཡང་། མིག་གི་དབང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་རྟྩོགས་པ་ལ་སྩོན་དུ་བདེན་

བཞིའི་གནས་ལུགས་སྩོགས་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་ཐལ། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ཚུ་རྩོལ་མཐྩོང་བས་ཁྩོད་ཐྩོག་མར་རྟྩོགས་དུས་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་

ལས་རྟྩོགས་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཕྱྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་

པ་ལ་བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། 

གཟུགས་འཛིན་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་རྟྩོགས་ན། བདེན་བཞིའི་གནས་

ལུགས་མཐྩོང་བས་ཁབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མ་དག་གིས་དབང་

པྩོའི་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་མ་རྟྩོགས་པར་ཐལ་ལྩོ་ཟེར་ན། གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས་མིག་

དབང་ཤིན་ལྩོག་ཏུ་གསུངས་པ་ནི་དེ་གང་ཟག་ཁ་ཅིག་ལ་ཤིན་ལྩོག་ཏུ་སྩོང་བ་ཡྩོད་

པའི་དྩོན་ཡིན་གི། དེ་ཤིན་ལྩོག་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། 

གཟུགས་ཅན་ཡིན་ཕྱིར་དབང་རྣམས་ལ། །གལ་ཏེ་ལྟ་བ་པྩོ་ཡྩོད་ན། །དེ་ལུས་སྣང་

འགྱུར་རིགས་རྣམས་ནི། །མ་ཡིན་ཡན་གར་མཐྩོང་མིན་ཕྱིར། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་

ཀི་ལྷ་དབང་བྩོའི་འགེལ་པ་ལས། ༡༨༥དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དབང་པྩོ་དག་ནི་

མངྩོན་སུམ་གི་རང་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚུ་རྩོལ་མཐྩོང་བས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་

རིག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། མངྩོན་སུམ་གི་ཤེས་པ་འབས་བུ་འགའ་ཞིག་གི་

ཚེ་ཡུལ་ཡྩོད་པ་དག་ལའང་འཇུག་པ་དང་ལྡྩོག་པ་ཡང་མཐྩོང་བ་དེ་ནི་རྒྱུ་སྟྩོན་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེས་བརྩོད་པའི་གཟུགས་ཅི་ཡང་རུང་བ་དབང་པྩོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་སྙད་གདགས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༣༩ མིག་ལ་སྩོགས་

པའི་དབང་པྩོ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྩོད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ད་ལྟ་འབས་བུ་རྣམ་ཤེས་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ལས་གྲུབ་ལ། གལ་ཏེ་ཁྩོད་ལ་མངྩོན་སུམ་

དུ་ལྟ་བ་པྩོ་ཡྩོད་ན། དེ་ལ་ཁྩོད་ཀི་ལུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། 

ཞེས་དང་། མཛོད་རང་འགེལ་གནས་དགུ་པ་ལས་ཀང་། ༢༩༡ མིག་གི་དབང་པྩོ་

སྩོགས་རྒྱུ་ཁད་པར་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རྟགས་ལས་དཔྩོག་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འབས་རྟགས་དེ་ནི། མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ལ་དམིགས་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡྩོད་དེ། དེ་གཉིས་ཚང་ནའང་མི་སྐྱེ་

བ་སིད། རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཡང་ཕྱིར་ཞེས་པའྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་སྩོགས་མ་བསྟན་པར་ཚུལ་ཁིམས་

བསྲུངས་པ་ལས་ལྷར་སྐྱེ་བ་ཙམ་གསུངས་པའི་མདྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་དཔད་གསུམ་

གིས་དག་པར་རྟྩོགས་ན། བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་རྟྩོགས་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། 

ཁྩོད་ཀི་བསྟན་དྩོན་ཙམ་ལ་དཔད་གསུམ་གིས་གནྩོད་པ་མེད་པར་རྟྩོགས་ན། ཁྩོད་

དཔད་གསུམ་གིས་དག་པར་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ཁྩོད་ཀི་བསྟན་དྩོན་

ལ་བདེན་བཞིའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སྩོགས་མེད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་གི་ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་དག་ལ་བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་སྩོགས་རྟྩོགས་པས་

ཁབ་པ་ཡྩོད་པ་བུད་ཅིང་། སྨྲ་བ་པྩོ་དེའི་ཚིག་གི་ཕྱྩོགས་གཅིག་ཙམ་བདེན་པའི་དྩོན་

ཅན་དུ་རྟྩོགས་པས། སྨྲ་བ་པྩོ་དེ་ཉིད་མི་བསླུ་བར་ཡིད་ཆེས་བ་རུང་བར་རྟྩོགས་ནུས་

པར་ཡང་ཐལ་ལྩོ། །

གལ་ཏེ་གྩོང་གི་མདྩོ་དེ་ལྟ་བུའང་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པར་རྟྩོགས་པ་ལའང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མདྩོ་རང་ཉིད་ཀི་བརྩོད་དྩོན་ཙམ་མིན་པར། གསུང་བ་པྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་

མདྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་བརྩོད་དྩོན་ལ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་གནྩོད་པ་མེད་པར་རྟྩོགས་

དགྩོས་ན། སངས་མ་རྒྱས་བར་དུ་སུས་ཀང་ལུང་གང་ཡང་དཔད་གསུམ་གིས་དག་

པར་རྟྩོགས་མི་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང་། བདག་ཅག་གི་སྟྩོན་པའི་མདྩོ་གང་ཡང་དཔད་

གསུམ་གིས་དག་པ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་སྟྩོན་པའི་གསུང་ཡིན་ན་

དཔད་གསུམ་གིས་དག་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྟྩོན་

པའི་མདྩོ་སེ་དགྩོངས་འགེལ་ལྟ་བུ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་མ་དག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་

ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར་སྟྩོན་པའི་ཆ་ལ་དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་གིས་གནྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

དེས་གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བསྟན་པ་གང་ཞིག །དེ་བདེན་པར་མེད་པར་དངྩོས་

སྟྩོབས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཕྱྩོགས་ཁབ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་

ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་བདེན་དང་། འགྩོག་བདེན་སྩོགས་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་

པར་ཐལ། ཚད་མའི་གཞུང་ལས་དེ་ལ་བདེན་བཞིའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཚད་མས་གྲུབ་

དགྩོས་པར་གསུངས་པ་གང་ཞིག །ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་ལྟར་ན་དཔད་གསུམ་

གིས་དག་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་དབང་དུ་བས་པའི་བདེན་བཞི་ཚད་མས་

གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྩོགས་བང་དུ་བགྩོད་པའི་ལམ་སྟྩོན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་

མ་ཡིན་ན། ཐར་པ་ཙམ་བགྩོད་པའི་ལམ་སྟྩོན་པ་སླུ་བ་མེད་པ་ཙམ་གིས། ཐེག་ཆེན་

གི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུའི་མཚན་ཉིད་མི་རྩོགས་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་གདུལ་བ་དག་གིས་རྩོགས་བང་གཙོ་བྩོར་དྩོན་དུ་གཉེར་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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བའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། བང་དང་དྩོར་བའི་དེ་ཉིད་

ནི། །ཐབས་དང་བཅས་པ་རིག་མཛད་པ། །གང་དེ་ཚད་མ་ཉིད་འདྩོད་ཀི། །ཐམས་ཅད་

རིག་མཛད་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས། རིགས་པ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་མ་

ཟད། གཞུང་འདི་ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་གདུལ་བར་སླུ་བ་མེད་པའི་ཚད་

མའི་སྐྱེས་བུའི་མཚན་ཉིད་སྟྩོན་བེད་དུ་སྦྱར་ནའང་དྩོན་ལ་འབྩོར་བའི་ཕྱིར། ར་བར་

འདྩོད་ན། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཕྱི་རྒྩོལ་ཡང་དག་དེས་སྒིབ་གཉིས་ཟད་

པར་སངས་པའི་འགྩོག་བདེན་སྩོགས་རྟྩོགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ལུང་དེ་སངས་

རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡིན་པ་དང་། སྐྱྩོན་ཟད་ཀི་ངག་ཡིན་པ་སྩོགས་རྟྩོགས་ན། ལུང་དེ་ཉིད་

རང་གི་བསྟན་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བར་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་

པའི་རྒྱ་མཚོར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་བ་སྩོགས་ལ་ལན་གང་

འདེབས་ཞིབ་དཔྩོད་དགྩོས་པར་སེམས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་། དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟགས་དེའི་

བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ལ། རྟགས་དེའི་ཕྱྩོགས་ཁབ་ཚད་མས་གྲུབ་

དགྩོས་པར་ཐལ། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་

རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ལ། དེའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། ཟེར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། ཡིད་ཆེས་རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་བ་དཔྩོག་ཚུལ་ནི། 

བསྒྲུབ་བ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་སྩོགས་ལ་དཔྩོད་པ་གང་ཡང་མ་ནུས་ཀང་། རྟགས་སུ་འགྩོད་

རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཉིད་ལ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མི་ནུས་

པའི་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པྩོར་རེད་པ་ཞིག་ལ་འཇྩོག་ཅིང་། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཐམས་
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ཅད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་ལ་ཕྲ་རག་གི་ཁད་པ་ཆེས་ཆེ་ཡང་། མྱུ་

གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྩོགས་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རྟགས་རྣམས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

དང་། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་རྟྩོགས་དཀའ་སླའི་ཁད་པར་དེ་འདྲ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། 

རྟགས་དེ་གཉིས་ལས་བསྒྲུབ་བ་དཔྩོག་ཚུལ་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

༼ཚད་མ་རྣམས་འགྲུབ་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་གཞན་གི་འདྩོད་

པ་སྤིར་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཚད་མ་རང་ཉིད་འགྲུབ་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་གང་ཡིན་ངྩོས་གཟུང་བ་ལ་

གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་གཞག་པ། ད་ེདག་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་དང་། དེ་འགྩོག་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་

བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་གཉིས། སྤིར་བཤད་པ་དང་། རང་རིག་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དག་གི་

འདྩོད་པ་བེ་བག་ཏུ་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འཇུག་པ་ལས། མ་བཟུང་བར་ཡང་ཡྩོད་ཅེས་བར་མི་རུང་། །ཞེས་

པ་ལྟར་ཚད་མས་མ་བཟུང་བའི་དྩོན་ཡྩོད་པ་ནི་སུས་ཀང་མི་འདྩོད་པས། ཆྩོས་གཞན་

རྣམས་རང་རང་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་རེ་དགྩོས་པ་ལྟར། ཚད་མ་རྣམས་ལའང་དེ་

དང་མཚུངས་པས། དེ་དག་ཚད་མ་ཅི་འདྲ་ཞིག་གིས་དམིགས་ཤིང་འཛིན་པ་ཡིན་ཞེ་

ན། དེའི་ལན་དུ་རང་རིག་མི་འདྩོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རང་སེ་བེ་སྨྲ་དང་། སླྩོབ་

དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་ལེགས་ལྡན་སྩོགས་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ། དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བ་སྩོགས་ཀིས་རང་རང་གི་བཞེད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་རང་སེ་
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བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་གིས་འདྩོད་ཚུལ་ནི། མཛོད་ལས། ཀུན་རྩོབ་གཅིག་པུའི་རང་

ཚོགས་ལས། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་མངྩོན་པའི་རྒྱན་ལས། ༥༩༣ སྐད་ཅིག་མ་

གཉིས་པའི་ཡུལ་དུ་ནི་དང་པྩོའང་འགྱུར་བས། སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་དུ་ནི་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ཀུན་རྩོབ་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་དེ། རང་གི་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་དེས་རྟྩོགས་པར་གསུངས་པས། རྣམ་ཤེས་གཞན་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་

རིགས་འདྲ་ཕྱི་མ་དེས་རྟྩོགས་པར་བཞེད་དམ་སྙམ་མྩོ། །

མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ནི་སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་སྣང་བའི་མིག་ཤེས་

ཀི་སྣང་བ་སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་དེ། ས་ཕྱྩོགས་སམ་བར་སྣང་ལྟ་བུ་གཞི་འཛིན་པའི་དབང་

པྩོའི་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པར་འཇུག་ཊིཀ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་

གསུངས་པས། མིག་ཤེས་དེའང་དེས་གྲུབ་པར་འདྩོད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ཐལ་འགྱུར་

བས་བཞེད་པ་ལྟར་འདིས་ཀང་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རང་གི་སྣང་བ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་

ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཟེར་བ་སྩོགས་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་ཡང་། རང་རྒྱུད་པའི་སླྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་

པྩོ་དག་གི་གཞུང་དུ་གསལ་ཁ་མེད་ལ། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོས་ཀང་དྩོན་འདིའི་ཐད་

གསལ་བར་མ་གསུངས་པའི་དབང་གིས་སུས་ཀང་ཁུངས་ཐུབ་ཅིག་བཤད་མ་ནུས་

པར་མངྩོན་ཏེ། དེས་ན་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། མི་བཟད་དུས་མཐའ་

འདིར་འྩོངས་ཚེ། །ཁེད་ཀིས་མ་བཟུང་དམ་ཆྩོས་ཀུན། །ཆུ་དང་བལ་བའི་པདྩོ་ནི། །བ་

མྩོས་རེག་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་འདི་རང་བཞིན་རྩོད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་

མཐྩོང་ངྩོ་། །

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་བཞེད་པ་ནི་འྩོག་ཏུ་རང་ལུགས་ཀི་སྐབས་སུ་འཆད་དྩོ། །
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རང་རིག་བཞེད་པའི་མདྩོ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་

ཀིས་ནི་ཚད་མ་རང་རང་འགྲུབ་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་ནི་རང་རང་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་

རང་རིག་ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང་། གྲུབ་མཐའ་འདི་དག་གིས་རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་འཇྩོག་

ཚུལ་དང་། སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་བཅས་ལ་ཁད་པར་ཆེར་མེད་པར་གསལ་ལྩོ། །

༼རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་གཟུང་བ།༽

གཉིས་པ་རང་རིག་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དག་གི་འདྩོད་པ་བེ་བག་ཏུ་བསྟན་པ་ལ་

གསུམ། རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ། དེ་དག་གི་

མཐའ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༡༤༢ ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཡུལ་དུ་སྣང་ལས་

གཞན་གྱུར་པའི། །སེམས་ཉིད་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་སྣང་། །ཞེས་རྣམ་ཤེས་ཕྱི་རྩོལ་ཡུལ་གི་

རྣམ་པར་སྣང་བ་དང་། རྣམ་པ་དེར་མི་སྣང་བར་འཛིན་རྣམ་མྩོང་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྣང་བས། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་རང་སྣང་བ་དང་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་འབྱུང་བ་དང་། 

ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ས་མས་མྩོང་བའི་རང་རིག་དང་དེ་གཉིས་དམིགས་བ་དམིགས་བེད་

ཀི་དམིགས་རྐེན་འཇྩོག་པ་རྣམས་ཐ་སྙད་དུའང་འགྩོག་པས་རང་རིག་ཀང་མི་བཞེད་

དེ། རང་རིག་འདྩོད་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་ཉིད་གསལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་

ཤེས་གཅིག་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཕྱི་རྩོལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཆ་གཅིག་དང་། རྣམ་

པ་དེར་མི་སྣང་བར་འཛིན་རྣམ་མྩོང་ཙམ་གི་ངྩོ་བྩོར་སྣང་བའི་ཆ་གཉིས་ཡྩོད་པས། 

རྣམ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་རང་ཉིད་སྣང་བ་དེ་ནི་རང་རིག་དང་། ཡུལ་དུ་སྣང་བ་དེ་

ནི་གཞན་རིག་ཏུ་འདྩོད་དྩོ། །
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དེ་ཡང་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་ན་ཕྱི་རྩོལ་གི་ཆྩོས་ལ་ལྟྩོས་

པ་མེད་པར། རང་ཉིད་གསལ་ཙམ་དང་རིག་ཙམ་པ་ནང་ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་ལ་

ཕྱྩོགས་པའི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཡན་གར་བ་གཞལ་བ་དང་འཇལ་བེད་དུ་སྣང་བ་

སྩོགས་གཉིས་སྣང་རགས་པ་ཐམས་ཅད་ལྩོག་པ་ཞིག་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ཅིང་། དེ་ལ་

རང་རིག་ཅེས་བ་སྟེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། བྩོ་ལ་འཛིན་པར་བེད་པའི་

བྩོ། །རྟག་ཏུ་བདག་ལ་ནང་མངྩོན་ཕྱྩོགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

༼རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ་ནི། འཇུག་པ་རང་འགེལ་

ལས་འབྱུང་བ་ཙམ་ཞིག་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་འགྩོད་པ་ལ། དེ་ཡང་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ་

རང་རིག་འགྩོག་པའི་ཕྱྩོགས་ས་གཙོ་བྩོ་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་ལ། དེས་རང་རིག་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་རིགས་པ་འདི་ལྟར་འགྩོད་པར་གསུངས་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༤༡ 

འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་མདྩོ་སེ་པའི་ཕྱྩོགས་ཁས་བངས་ནས་རང་རིག་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་མེ་ནི་སྐྱེས་པ་ཉིད་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་དང་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་

དག་གཉིས་སུ་མི་འཇུག་པར་ཅིག་ཅར་གསལ་བར་བེད་ལ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

པ་ལྟར། རྣམ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རང་མྩོང་བའི་རང་རིག་ཡྩོད་དེ། ཁྩོད་འཛིན་པའི་རང་

མྩོང་རང་གསལ་དེ་ཁྩོད་སྐྱེས་ཙམ་ནས་རང་ཆས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མེ་

སྐྱེས་པ་ན་མེ་རང་ཉིད་དང་གཟུགས་བུམ་པ་སྩོགས་ཅིག་ཅར་དུ་གསལ་བར་བེད་པ་

བཞིན་དང་། བུམ་པའྩོ་ཞེས་བརྩོད་པ་ན་སྒ་རང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་། 

ཡུལ་བུམ་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཅིག་ཅར་བསྐྱེད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པའི་རིགས་པ་དང་། 

ཡང་སྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། རང་དུས་སུ་རང་མྩོང་བེད་ཡྩོད་དེ། དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་

ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། སྩོན་པྩོ་བཞིན། ཞེས་པའི་རྟགས་ཀིས་ཀང་བསྒྲུབས་པར་

གསུངས་སྩོ། །རིགས་པ་འདི་གཉིས་ཀ་ཚད་མ་མདྩོ་དང་རྣམ་འགེལ་སྩོགས་སུ་

གསུངས་ལ། 

རིགས་པ་ཕྱི་མ་འདི་འགྩོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་

གསལ་བེད་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། ༣༤༨ མྩོང་བ་ཡྩོད་དེ། དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

པའི་རྟགས་ཀི་ནུས་པ་སྩོ་སྩོར་ཕྱེ་ན། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། དྲན་པས་མྩོང་

བ་དཔྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་ནུས་པ་སྩོ་སྩོར་ཕྱེས་ཏེ་འགྩོད་ན། སར་ཡུལ་མྩོང་བ་ཡྩོད་དེ། 

ཡུལ་དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་མྩོང་བ་ཡྩོད་དེ། ཡུལ་ཅན་དྲན་

པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་མྩོང་བ་དཔྩོག་ཚུལ་གཉིས་སུ་བས་

ནས་ཡུལ་ཅན་གི་མྩོང་བ་དཔྩོག་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

འདིས་རང་རིག་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་། སར་མ་མྩོང་ན་དྲན་པ་མི་སིད་པས། ཕྱིས་ཀི་

དྲན་པ་ནི་སར་གི་མྩོང་བ་ལས་སྐྱེ་དགྩོས་ལ། དེས་ན་སྩོ་འཛིན་ལ་མྩོང་བ་ཡྩོད་པར་

གྲུབ། མྩོང་བ་དེ་ལའང་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀི་མྩོང་བ་དང་། གཞན་གི་མྩོང་བ་གཉིས་

སུ་ངེས་པས། གཞན་མྩོང་ནི་འྩོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་གི་རིགས་པས་འགྩོག་པར་ནུས་

པས་མི་རུང་། རང་མྩོང་མེད་ན་མྩོང་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བས། ཕྱིས་སྩོན་པྩོ་

དྲན་པ་མེད་དགྩོས་ཀང་དེ་ཡྩོད་པ་མྩོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན། སྩོ་འཛིན་ལ་མྩོང་བ་

ཡྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀི་མྩོང་བ་ལས་འྩོས་མེད་པས་དེ་ནི་རང་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།

  459  

རིག་གྩོ །

གཞན་མྩོང་འགྩོག་ཚུལ་ནི། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། ཡུལ་གཞན་ལ་མི་འཕྩོ་

བར་ཐལ་བ་གཉིས་ཀིས་འགྩོག་སྟེ། དང་པྩོ་ནི། སྩོ་འཛིན་ལ་རང་ཉིད་ཐུན་མྩོང་མིན་

པར་འགྲུབ་བེད་ཀི་མྩོང་བ་དྩོན་གཞན་ཞིག་དགྩོས་ན། དེའང་འགྲུབ་བེད་ཀི་མྩོང་བ་

དྩོན་གཞན་དེ་ལྟར་དགྩོས་པ་སྩོགས་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ར་བའི་སྩོ་

འཛིན་ཡྩོད་པར་སུས་ཀང་འཇྩོག་མི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྩོ་འཛིན་རང་ཉིད་རང་

འགྲུབ་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་དེས་དམིགས་པར་འཇྩོག་མི་ནུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

ཏེ། དེ་འཇྩོག་ནུས་པ་ལ་སྩོ་འཛིན་འགྲུབ་བེད་ཀི་མྩོང་བ་དེ་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་ཤེས་

དགྩོས། དེའང་དེའི་འཇྩོག་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་མྩོང་བ་དྩོན་གཞན་དེས། དེ་

དམིགས་པར་འཇྩོག་ཤེས་དགྩོས་པ་སྩོགས་ཐུག་པ་མེད་པས། སངས་རྒྱས་ཡིན་

ནའང་མཁེན་མི་ནུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་ཡུལ་གཞན་ལ་མི་འཕྩོ་བར་ཐལ་བ་ནི། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ས་མ་ས་མ་

ཕྱི་མ་ཕྱི་མས་གཅྩོད་ན། སྐད་ཅིག་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱི་རྩོལ་གི་ཡུལ་གཞན་ལ་མི་འཇུག་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པའི་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་དུ་རྒྱུ་བ་མཐའ་དག་ཤེས་པ་ས་མ་ས་མ་

དག་གི་མྩོང་བེད་ཡིན་པས། ཤེས་པ་ས་མ་དག་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་དང་། གཟུང་དྩོན་དུ་

བེད་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན་ནང་གི་ཉེ་བའི་གཟུང་དྩོན་བྩོར་ནས་རིང་བ་ཕྱིའི་

གཟུང་དྩོན་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སྩོ་འཛིན་གི་རྣམ་ཤེས་སྐད་ཅིག་ཕྱི་མའི་

སྐབས་སུ་སྩོན་པྩོ་གཅྩོད་པའི་སྩོ་འཛིན་གཅིག་དང་། སྩོ་འཛིན་ས་མ་གཅྩོད་པའི་སྩོ་

འཛིན་གི་རྣམ་ཤེས་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་བས། ཡུལ་གཞན་ལ་མི་འཕྩོ་བའི་སྐྱྩོན་
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མེད་དྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་གང་ཟག་

གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཅར་མངྩོན་གྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས། མདྩོ་ལས། སེམས་

ཅན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་རེ་རེ་བའྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །

དེ་ལ་གལ་ཏེ་ཁྩོ་ན་རེ། སེམས་ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་

རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་དུ་མངྩོན་གྱུར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ། སྩོན་པྩོ་གསལ་

བར་སྣང་བའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་། དེ་མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་

གཉིས་གཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་རྩོད་པ་ལ་རང་རིག་སྒྲུབ་མཁན་གི་

ཕྱྩོགས་ས་དེ་མ་ཡིན་པའི་མདྩོ་སེམས་གཞན་ཞིག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་

ཡང་རིམ་གིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཀང་། འཇུག་པ་མྱུར་བའི་དབང་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བར་

སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མདའ་གཅིག་གིས་ཨུཏྤ་ལའི་འདབ་མ་བརྒྱ་ཕུག་པ་

ན་རིམ་གིས་འབིགས་ཀང་ཅིག་ཅར་དུ་ཕིག་པར་སྣང་བ་བཞིན་ནྩོ་ཟེར། 

འདིའི་ལན་འདེབས་པ་པྩོ་འདི་ནི་རང་རིག་སྒྲུབ་མཁན་གི་མདྩོ་སེམས་དག་མ་

ཡིན་ཏེ། འདིས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་དེ། ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུར་

བཤད་པ་གང་ཞིག །འཇུག་པ་མྱུར་བ་དེ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་

ཡིན་པ་རྣམ་འགེལ་དུ་བཀག་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། རང་རིག་སྒྲུབ་མཁན་གི་མདྩོ་

སེམས་གཉིས་ཀ་ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་རེས་འབང་ཡིན་པ་མཚུངས་པས། གཉིས་ཀས་

རྣམ་འགེལ་ཚད་མར་བེད་པའི་ཕྱིར། དེ་གང་གི་ཐད་དུ་ཇི་ལྟར་བཀག་ཅེ་ན། རྣམ་

འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། དེ་ནི་གཞན་ལའང་མཚུངས་པ་ཡིན། །ཡི་གེའང་ཅིག་

ཅར་ཐྩོས་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཡི་གེ་ས་རཿ ར་སཿ ཞེས་པའང་ཅིག་ཅར་དུ་ཐྩོས་པར་
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འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐྩོས་པ་ཆེས་མྱུར་བའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ས་རཿ ར་སཿ 

ཞེས་པའི་ངག་ལས་རྩོ་དང་། མཚོ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་མི་གྩོ་བར་ཐལ་ལྩོ་ཞེས་དང་། ཡང་

དེ་ཉིད་ལས། ཡིད་ཀི་རྟྩོག་པ་འབའ་ཞིག་ལའང་། །རིམ་དུ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྟྩོག་པ་འབའ་ཞིག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་

ཚེ་ཡང་ས་ཕྱི་རིམ་ཅན་དུ་ཡུལ་འཛིན་པར་མི་སྣང་བར། ཅིག་ཅར་དུ་འཛིན་པར་

འཁྲུལ་བར་ཐལ། འཛིན་པ་ཆེས་མྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རིམ་

བཞིན་འབབ་པ་དེ་ཉིད་ལ། །ཇི་ལྟར་རིམ་མིན་འཛིན་མི་འགྱུར། །ཞེས་ཏིལ་ནམ་

མཁའ་ནས་རིམ་བཞིན་འབབ་པ་དེ་ཉིད་བྩོས་རིམ་བཞིན་འཛིན་པ་དེའི་ཚེ། ཇི་ལྟར་

རིམ་མིན་ཅིག་ཅར་དུ་འཛིན་པར་ཞེན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའི་བྩོས་འཛིན་པ་ཆེས་

མྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀག་པ་རྣམས་སྩོ། །

དེས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཨུཏྤ་ལའི་འདབ་མ་བརྒྱ་འབིགས་པ། ཞེས་སྩོགས་

འཇུག་པ་རང་འགེལ་གི་གཞུང་འདིས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་དེ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུར་བསྟན་ཅིང་། རྣམ་འགེལ་དུ་དེ་དེ་འདྲའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀག་པས། 

གཞུང་འདི་རང་རིག་སྒྲུབ་མཁན་གི་གཞུང་དུ་འཐད་དཀའ་ཞིང་། རང་འགེལ་དུ་རང་

རིག་སྒྲུབ་མཁན་གི་གཞུང་ལྟ་བུར་འྩོང་བ་ནི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པས་ཡིན་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

འཇུག་པ་རང་འགེལ་གི་གཞུང་དེས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུར་བསྟན་ཏེ། འཇུག་པ་མྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་

བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྣམ་འགེལ་དུ་བཀག་ཅེས་གསུངས་པའི་འགྩོག་བེད་རྣམ་འགེལ་གི་

གཞུང་སར་དྲངས་པ་དག་ཡིན་ཅིང་། དེ་དག་གིས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་གི་ར་བ་ལས། 

༥༨༥ དཀར་པྩོ་དག་ལ་སྩོགས་པ་ལ། །ཤེས་པ་དེ་ནི་རིམ་འབྱུང་སྟེ། །མགྩོགས་པར་

འབྱུང་ཕྱིར་བླུན་པྩོ་དག །ཅིག་ཅར་སྙམ་དུ་ཤེས་པ་ཡིན། །ཞེས་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་སྩོ་

སེར་སྩོགས་ཀི་རྣམ་པ་དུ་མ་སྣང་བའི་ཚེ། དཀར་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་

ཤེས་པ་ལ་རིམ་གིས་སྣང་ཡང་འཇུག་པ་མགྩོགས་པའི་ཕྱིར། ཅིག་ཅར་དུ་སྣང་ངྩོ་

སྙམ་དུ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཟེར་བ་འགྩོག་པ་ལ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ༥༨༠ལྕུག་མའི་སྒ་

ལ་སྩོགས་པའི་བྩོ། །རབ་ཏུ་མགྩོགས་པར་འབྱུང་ཡིན་ན། །དེ་ཕྱིར་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་

ཡི། །འདི་ཡང་གཅིག་ཕྱིར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞེས་ཡི་གེ་ས་རཿ ར་སཿ ཞེས་བརྩོད་

པའི་ཚེ། དེའི་འབས་བུ་རྩོ་དང་མཚོ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་ཐྩོས་པར་འཁྲུལ་བར་ཐལ། དེ་

གཉིས་ཐྩོས་པ་ཆེས་མྱུར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀག་པ་དང་། འདིར། ལྕུག་མའི་སྒ་ལ་

སྩོགས་པའི་བྩོ། །ཞེས་པ་ལ་ལེགས་སྦྱར་དུ་ལཱ་ཏཿ ཏཱ་ལཱཿ ཞེས་པར་ཡྩོད་པར་གསུངས་

ཤིང་། དེས་ན་འདིའི་དྩོན་ནི། ལཱ་ཏཿ ཏཱ་ལཿ ཞེས་བརྩོད་ན་ཁི་ཤིང་དང་ཤིང་ཏཱ་ལཿ 

གཉིས་སྩོ་སྩོར་མི་གྩོ་པར་ཐལ། ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པར་མངྩོན་ནྩོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

༥༨༠ ཡིད་ཀི་རྟྩོག་པ་འབའ་ཞིག་ལའང་། །རིམ་དུ་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ཡིད་

ཀི་རྟྩོག་པ་འབའ་ཞིག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། ཡུལ་ཅིག་ཅར་དུ་འཛིན་པར་འཁྲུལ་པ་

སྐྱེ་བར་ཐལ། ཡུལ་འཛིན་པ་ཆེས་མྱུར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་རྣམ་འགེལ་ལས་འབྱུང་བ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་མྱུར་བ་དེ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུར་འདྩོད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། དབུ་མ་རྒྱན་གི་གཞུང་འདི་དག་གི་དྩོན་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེས་

རེ་ཉིད་ལས་གསན་པའི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་བརེད་བང་ལྟར་བིས་ཡྩོད། 

དེས་ན་སྐབས་འདིར་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༤༢རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཨུཏྤ་

ལའི་འདབ་མ་བརྒྱ་འབིགས་པ། ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་འདི་རྩོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་

ལན་དུ་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་དང་། དེ་ལ་ལན་འདེབས་མཁན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་བཅས་

གསལ་པྩོ་མ་བྱུང་བ་ནི། བྩོད་འགྱུར་གི་མ་ཕྱིའི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པས་ཡིན་པར་

གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་དུ་མ་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཅར་

མངྩོན་གྱུར་དུ་མི་སྐྱེ་བར་གསུངས་ན། རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་གི་དྩོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། 

སྐབས་འདིར་འགེལ་བཤད་མཁན་པྩོས་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་འཛིན་པའི་རྣམ་

ཤེས་ལྔ་ལ་འདྩོད་པ་དང་། བྩོད་ཁ་ཅིག་གིས་སྩོ་འཛིན་དང་སེར་འཛིན་སྩོགས་ཀི་

མིག་ཤེས་ལ་འདྩོད་པ་དག་མི་འཐད་དེ། དེ་དག་རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། ཞེས་ཊིཀ་ཆེན་དུ་བཀག་པས། རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་ནི། བདག་རྐེན་དབང་

པྩོ་རིགས་མཐུན་པར་མ་ཟད། དམིགས་རྐེན་ཡུལ་ཡང་རིགས་མཐུན་ཞིང་། རྟེན་

གཅིག་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཐ་དད་པ་ལ་བའྩོ། །

ཡང་དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་མྩོང་བ་དཔྩོག་པ་ལ་དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ལས་མྩོང་

བ་དཔྩོག་ཚུལ་ཞིག་ཀང་གསུངས་ཏེ། སྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། རང་མྩོང་ཡྩོད་དེ། ཁེད་

ལས་ཕྱིས་སྩོན་པྩོ་དྲན་པ་ན། སར་ང་རང་གིས་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་པའི་དྲན་པ་ཡྩོད་

པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་སྟེ། སར་རང་གིས་རང་མ་མྩོང་ན། ཕྱིས་སུ་སར་ངས་མཐྩོང་སྙམ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པའི་དྲན་ཚུལ་འདི་མི་འཐད་པའི་གནད་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་སྟེ། དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་

མྩོང་བ་དཔྩོག་པའི་རིགས་པ་དེ་དག་ནི། རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དྲག་ཤྩོས་

ཡིན་པར་གསུངས་ལ། འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་ཀང་དེ་ཉིད་གཙོ་བྩོར་བཀག་གྩོ །

གཞན་ཡང་། རྣམ་འགེལ་མངྩོན་སུམ་ལེའུ་ལས། བྩོ་ནི་སྩོ་སྩོགས་དངྩོས་མིན་

ན། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་དྩོན་མྩོང་ཡིན། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༣༢༡ སྩོ་

འཛིན་གི་བྩོ་དེ་ནི་ཆྩོས་ཅན། ཇི་ལྟར་དྩོན་སྩོན་པྩོ་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་མྩོང་བ་

ཡིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕྱི་རྩོལ་གི་སྩོ་སྩོགས་ཀི་རྣམ་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཤར་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན། དེས་སྩོན་

པྩོ་གཟུང་དྩོན་དུ་བེད་པ་དང་། སྩོན་པྩོ་འཛིན་པ་སྩོགས་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་

སྩོགས་རྣམ་འགེལ་གི་སྐབས་དུ་མར་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་དགྩོས་པ་དང་། 

གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་གཟུང་རྣམ་ཡྩོད་པར་

བསྒྲུབས་ཤིང་། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་རང་རིག་གི་གཞལ་བར་འཇྩོག་པ་དང་། 

འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༢༩༧ འདི་ན་དེའི་རྣམ་པའི་རེས་སུ་བེད་པ་ཉིད་འཛིན་

པ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཡུལ་རིག་གྩོ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །དཔེར་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པར་བསེལ་བ་ཉེ་བར་སྐྱེ་བ་ན། སྩོན་པྩོ་ཤེས་སྩོ་ཞེས་བརྩོད་པ་དེ་

བཞིན་དུ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལའང་སྩོ་འཛིན་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་

པར་སྐྱེས་པ་ལས། སྩོ་འཛིན་གིས་སྩོན་པྩོ་རིག་པ་སྩོགས་སུ་འཇྩོག་དགྩོས་པར་

གསུངས་པས། ཤེས་པ་ཀུན་ཡུལ་གི་རྣམ་བཅས་སུ་འཇྩོག་ཚུལ་འདི་ནི། རང་རིག་

ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའི་ལུགས་ལ་འདི་གལ་ཆེ་བར་མ་ཟད། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཐུན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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མྩོང་གི་གྲུབ་མཐའི་འགངས་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཏུ་སེམས་ཏེ། རང་རིག་མི་བཞེད་པ་ལའང་

བེ་བག་སྨྲ་བ་མ་གཏྩོགས་རང་སེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཤེས་པ་ཡུལ་གི་རྣམ་བཅས་སུ་

འདྩོད་ཅིང་། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ཚུལ་སྩོགས་ཀང་འདིར་བཤད་པ་དང་ཁད་པར་

མེད་པས་སྩོ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ཚུལ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྩོན་

འཛིན་གིས་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་རིག་པའམ་རྟྩོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་མདྩོ་སེ་པས་

ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་གི་རང་འགེལ་ལས། ༦༡༧ ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་

ཕྱྩོགས་ལ་ནི། །དངྩོས་སུ་དེ་ཉིད་ཐ་དད་ཀང་། །དེ་དང་གཟུགས་བརན་འདྲ་བས་

ན། །གདགས་པ་ཙམ་གི་ཚོར་བར་རུང་། །དེས་གཞག་པ་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་

གྱུར་པའི་གཟུགས་བརན་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དྩོན་ཤེས་པའྩོ། །དེའི་ཕྱིར་ན་

དྩོན་གི་འབས་བུ་གཟུགས་བརན་མྩོང་བ་ལ་དྩོན་ཀང་མྩོང་ངྩོ་ཞེས་གདགས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། དེའི་དྩོན་མདྩོ་སེ་པ་ལྟར་ན་སྩོན་པྩོས་ཁ་

བསྒྱུར་ཏེ། དྩོན་སྩོན་པྩོའི་འབས་བུ་སྩོན་པྩོའི་གཟུགས་བརན་དུ་སྐྱེས་པའི་འདྲ་རྣམ་དེ་

དང་། དྩོན་སྩོན་པྩོ་གཉིས་དངྩོས་སུ་ན་རས་ཐ་དད་ཀང་དེ་གཉིས་འདྲ་བའམ་མཚུངས་

པ་ཡིན་པས་ན། འདྲ་རྣམ་དེ་ཤེས་པས་སྩོན་པྩོ་ཤེས་པར་གདགས་པའི་སྩོ་ནས་དྩོན་

སྩོན་པྩོ་ཤེས་པའམ་ཚོར་བར་རུང་ངྩོ་། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་གྲུབ་སྟེ། 

དེའི་དྩོན་ནི་སྩོན་འཛིན་གི་ཤེས་པ་དེ་དྩོན་སྩོན་པྩོའི་འབས་བུ་སྩོན་པྩོའི་འདྲ་རྣམ་གི་

ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པ་དེ་སྩོ་འཛིན་དེས་སྩོན་པྩོ་རིག་པའི་དྩོན་དུ་འཇྩོག་ཅེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བེ་བག་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བར་མི་བཞེད་དེ། རྣམ་

འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། འདྲ་བ་ཉིད་ཀང་མི་འདྩོད་པ། །གང་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས་

མཐྩོང་མེད། །དེ་ཚེ་དྩོན་དང་ཤེས་པ་ཞེས། །དེ་དག་སྩོས་སུ་ག་ལ་ཡྩོད། །ཅེས་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༣༢༧ ཤེས་པ་ཡུལ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཀང་མི་

འདྩོད་པའི་བེ་བག་སྨྲ་བ་སྩོགས་གང་ཡིན་པའི་ལུགས་དེ་ལ་དྩོན་དང་ཤེས་པ་གཉིས་

ཀ་ཚད་མས་མཐྩོང་བ་མེད་པར་ཐལ། རང་རིག་མེད་ཅིང་ཡུལ་གི་རྣམ་པའང་མེད་པའི་

ཕྱིར། འདྩོད་ན། དེའི་ཚེ་འདི་ནི་དྩོན་དང་། འདི་ནི་དྩོན་ཤེས་པ་ཞེས་དྩོན་ཤེས་དེ་དག་

སྩོ་སྩོར་སྩོས་སུ་ག་ལ་ཡྩོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་ཕྱིར། ཞེས་ཤེས་པ་ཡུལ་

དང་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མི་འདྩོད་པའི་བེ་སྨྲ་ཁེད་ཅག་ལྟར་ན་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གི་

རྣམ་པ་ཤར་བ་མེད་པས། ཤེས་པས་ཡུལ་མཐྩོང་ཚུལ་དང་རྟྩོགས་ཚུལ་མེད་ལ། རང་

རིག་མེད་ན་ཤེས་པ་རང་ཉིད་མྩོང་བེད་ཀང་མེད་པས། ཤེས་པའང་རྟྩོགས་པར་མི་

ནུས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་བསྟན་ནས། བེ་སྨྲ་ལ་ཤེས་པ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་དགྩོས་

པར་བསྒྲུབས་པས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མི་འཆར་བར་ཡུལ་ཐད་ཀར་འཛིན་པར་

འདྩོད་མཁན་རང་སེའི་ནང་ན་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལས་གཞན་མེད་ཅིང་། དེས་རང་རིག་མི་

འདྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་པར་མངྩོན་ཏེ། གཟུང་རྣམ་མམ་བྩོ་ཡུལ་གི་རྣམ་

ཅན་དུ་མི་འདྩོད་ན། རང་རིག་གི་མྩོང་བ་ཅི་ཡང་གཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ལ་གཞན་རིག་དང་། རང་རིག་གི་ཤེས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

ནའང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དགྩོས་པས། སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཤར་ལ། སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་ཤར་ཚུལ་ཡང་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་དྩོན་མིན་ཏེ། ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། ༢༨༠ རྣམ་པ་ཤར་ཞེས་པ་ཡང་བུམ་པའི་རྣམ་

པ་ཤར་བ་ནི། བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པ་དང་། བྩོའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ནི། བྩོའི་རྣམ་པ་

ཡིན་པའི་དྩོན་ཏེ། དེའི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ལ་དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ངེས་པ་མེད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། མིག་ཤེས་རང་ཉིད་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའམ་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་སྐྱེས་པ་ལ་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཞེས་བ་ལ། སྩོ་འཛིན་ཉམས་མྩོང་གི་རང་རིག་

ལ་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་སྣང་ཡང་དེའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན་སྩོན་པྩོ་སྣང་བའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པའམ་སྩོན་པྩོའི་

གཟུང་རྣམ་ཞེས་བ་ལ། གཟུང་བ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གི་

གཞལ་བ་དང་མྩོང་བར་བཞེད་དྩོ། །

༼རང་རིག་གི་སྐྩོར་ལ་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ།༽

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་མཐའ་དཔད་པ་ནི། ཁ་ཅིག །འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཨུཏྤ་ལའི་འདབ་མ་བརྒྱ་འབིགས་པ་ལྟར། ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་

ཀི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཇུག་པའི་

འགེལ་བཤད་དུའང་རང་འགེལ་གི་གཞུང་ཚིག་དེ་རྣམས་སྒ་སྩོར་བཞག་གིས་འགེལ་

བཤད་མཛད་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟར་ན་འགེལ་བཤད་མཁན་པྩོས་གཟིགས་པའི་རྒྱ་

དཔེའང་མ་དག་དགྩོས་པས། རྒྱ་དཔེ་ཐམས་ཅད་མ་དག་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་

ཟེར་ན་དཔད་དྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །མདྩོ་སེམས་གཉིས་ཀི་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ལ་ཁད་པར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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མེད་པར་ཐལ། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༤༡ འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་མདྩོ་སེ་པའི་

ཕྱྩོགས་ཁས་བངས་ནས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། འདྩོད་དགྩོས་པར་

སེམས་ཏེ། སེམས་ཙམ་པས་ཀང་རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་རྣམས་ཚད་མ་

མདྩོ་དང་། སེ་བདུན་བཅས་ལ་བརྟེན་པ་གང་ཞིག །དེ་དག་ནས་བཤད་པའི་རང་རིག་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་རྣམས་མདྩོ་སེམས་ཐུན་མྩོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པྩོ་གྲུབ་

སྟེ། ས་སེ་སྩོགས་ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་གཞུང་ལས་རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་། དེའི་

སྒྲུབ་བེད་སྩོགས་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅིག །ས་སེའི་རེས་འབང་གི་སེམས་ཙམ་པས་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། ལུང་གི་རེས་འབང་གི་སེམས་ཙམ་པས་རང་རིག་བཞེད་པར་དྲང་ངེས་

རྣམ་འབེད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཉིས་ལས། གྲུབ་མཐའ་གཅིག་གི་རང་ལུགས་

སུ་བས་ནས་ཀུན་གཞི་དང་། རང་རིག་གཉིས་ཀ་གསུངས་པ་གང་ཞིག །དེ་འདྲའི་གྲུབ་

མཐའ་དེ་ལུང་གི་རེས་འབང་གི་སེམས་ཙམ་པ་ལས་གཞན་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་མྩོང་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་རྟྩོགས་པས་

ཁབ་པར་ཐལ། ཚད་མ་རྣམས་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་འགྲུབ་བེད་ལ་རང་རིག་འཇྩོག་པའི་

ཕྱིར། འདྩོད་ན། རྒྱང་འཕེན་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དེ་རང་མྩོང་རང་རིག་གིས་

རྟྩོགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་ན་དེས་དེ་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པར་མ་རྟྩོགས་ཀང་། 

དེའི་ངྩོ་བྩོ་རྟྩོགས་ཟེར་དགྩོས་སམ་དཔད། གལ་ཏེ་དེའི་ངྩོ་བྩོའང་མ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། 

དེ་དེ་ལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཟེར་ན། འྩོ་ན་དུ་ལྡན་ལའི་མེ་རྟྩོགས་

པའི་རྒྱང་འཕེན་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཉམས་མྩོང་གི་རང་རིག་དེས། རེས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དཔག་ཚད་མ་དེའི་སྣང་བའང་མ་རྟྩོགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། རང་རིག་དེས་ཕྱིས་

སུ་ཚད་མ་དེའི་སྣང་བ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་འདྲེན་མི་ནུས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། རྒྱང་

འཕེན་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་འདྲའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་མེ་སྣང་བར་དྲན་པའི་དྲན་

ཤེས་སྐྱེ་མི་སིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་། དྩོན་དེ་ཉིད་ཕྱིས་དྲན་ཤེས་ཀིས་དྲན་པ་ལ། དྲན་པ་དེ་འདྲེན་བེད་

ཀི་སར་གི་མྩོང་བས་དྩོན་དེ་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་ལ་དྩོན་དེ་སར་མྩོང་དགྩོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། ཚད་མ་གང་ཡིན་ཁྩོད་ཉམས་མྩོང་གི་རང་

རིག་དེས་ཁྩོད་ཀི་སྣང་བ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ཏེ། ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་མྩོང་རང་

རིག་དེས་རང་གི་སྣང་བ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་འདྲེན་ནུས་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་

རྒྱང་འཕེན་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ་རང་ཉམས་མྩོང་གི་རང་རིག་དེས་རང་གི་

སྣང་བ་མ་རྟྩོགས་ན། དེའི་སྣང་བ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དེ་ཆྩོས་ཅན། བཅད་ཤེས་མིན་

པར་ཐལ། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་ས་མས་རྟྩོགས་ཟིན་གི་དྩོན་ལ་མི་འཇུག་པའི་

ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༤༨ བཅད་ཤེས་ལ་ཚད་མ་ས་མས་རྟྩོགས་

ཟིན་གི་དྩོན་ལ་འཇུག་པ་དགྩོས་ཀི། སྒྩོ་འདྩོགས་བཅད་ཟིན་གི་དྩོན་གཅྩོད་པ་ཙམ་

གིས་མི་ཆྩོག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས་ཀང་། ༡༠༤ 

དམིགས་པ་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་ན། །དྩོན་མཐྩོང་རབ་ཏུ་གྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་སྩོན་པྩོ་

དམིགས་པའི་དུས་དེར་སྩོ་འཛིན་གིས་སྩོན་པྩོ་དམིགས་པ་དེ་སྩོ་འཛིན་ཉམས་མྩོང་

གི་རང་རིག་གིས་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་རྟྩོགས་ན། དུས་དེར་སྩོན་པྩོ་དམིགས་པ་མེད་

དགྩོས་པས། སྩོན་པྩོའང་མེད་པར་ཐལ་བར་གསུངས་པས་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་གི་ངྩོ་
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བྩོ་ཙམ་རང་མྩོང་རང་རིག་གིས་རྟྩོགས་དགྩོས་ཀི། གཞན་དུ་ན་རང་རིག་བཞག་པའི་

དགྩོས་པ་སྟྩོར་རམ་སྙམ་མྩོ། །

འདི་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཡིན་མྩོད། མདྩོ་སེ་པས་ཀང་སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་འཛིན་

གཉིས་གྲུབ་དུས་མི་གཅིག་ཀང་། དེ་གཉིས་དམིགས་དུས་གཅིག་པར་འདྩོད་དགྩོས་

པས། རིགས་པ་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་སམ་སྙམ་མྩོ། །

དེས་ན་རང་རིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བྩོ་ནི། མིག་གཟུགས་མཛེས་

པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཉམས་མྩོང་གི་རང་

རིག་ལྟ་བུར་འཇྩོག་དགྩོས་པའམ། ཞིབ་ཏུ་དཔད་ན་རང་རིག་ལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་

བྩོ་ཡྩོད་མེད་ཀང་དཔད་གཞིར་སྣང་སྟེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། དཔེར་ན་

འདྩོད་ཆགས་སྩོགས་མྩོང་བཞིན། །གཞལ་བ་འཇལ་བེད་འབས་གནས་པ། །འདི་ནི་

ཀུན་ལ་སྦྱར་བར་བ། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༢༧༧ འདྩོད་

ཆགས་སྩོགས་གཞལ་བ། དེའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་འཛིན་

རྣམ་ཚད་མ། དེ་དངྩོས་སུ་རྟྩོགས་པའི་རང་རིག་འབས་བུར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་

རྣམ་གཞག་གསལ་བར་གསུངས་པ་ཕྱིར་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གཟུང་རྣམ་གཞལ་

བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་འབས་བུར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་

འདི་རང་རིག་ཁྩོ་ན་ལ་སྦྱར་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཕྱིར་ལྟའི་ཤེས་པ་ཀུན་ལ་སྦྱར་

བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅིག །ཕྱིས་དྲན་པ་ལ་སར་མྩོང་དགྩོས་ན། མཆྩོད་སྦྱིན་གི་གཟུགས་འཛིན་

པའི་ལྷན་བིན་གི་རྒྱུད་ཀི་མིག་ཤེས་ཚད་མ་དེས་ལྷས་བིན་གི་གཟུགས་མྩོང་བར་
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ཐལ། དེས་ཕྱིས་དྲན་པ་འདྲེན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། གཞན་མྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ་

ལྩོ། །ཟེར་ན། ཡུལ་གཟུགས་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གཞན་མྩོང་ཡྩོད་ཆྩོག་མྩོད། ཡུལ་ཅན་

ཚད་མ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གཞན་མྩོང་མི་སིད་དེ། ཚད་མ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་ཉིད་

འགྲུབ་བེད་དམ་མྩོང་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་དེ་ཉིད་རང་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་མེད་པ་དེ། 

ཚད་མ་དེ་དང་དེ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གཞན་མྩོང་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ངས་སར་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་དུ་དྲན་པ་དེ་ཡུལ་ཅན་དྲན་པ་དང་། འདི་

མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་པའི་དྲན་པ་དེ་ཡུལ་དྲན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། 

སར་ངས་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་པའི་དྲན་ཤེས་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་སྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་

དྲན་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། དེ་ལ་སྩོ་འཛིན་སྣང་

བར་ཐལ་ལྩོ། །ཁབ་སྟེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། ཉམས་མྩོང་རྣམ་པར་ཤེས་

དེ་ཡང་། །ཆ་གཉིས་ལ་ནི་བརྟེན་པར་འགྱུར། །རྣམ་པ་གཅིག་གི་ཁད་པར་ཅན། །དེ་

ཤེས་པ་ཡིས་དམིགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༢༨༧ དེའི་དྩོན་ནི། ངས་སར་སྩོན་པྩོ་

མཐྩོང་ཞེས་དྲན་པའི་ཚེ། སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་འཛིན་གཉིས་དྲན་པས་སར་མྩོང་དུས་ན་

གཉིས་ཀའི་མྩོང་བ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྩོན་པྩོ་མྩོང་བ་གཟུང་རྣམ་དང་། སྩོ་འཛིན་

མྩོང་བ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ། སྩོ་འཛིན་ལ་སྩོན་པྩོའི་གཟུང་རྣམ་གཅིག་པུ་དང་། 

དེ་དྲན་པའི་བྩོ་ལ་སྩོ་འཛིན་གི་གཟུང་རྣམ་ཡང་སྣང་བས། གཟུང་རྣམ་གཅིག་གིས་

ལྷག་པ་ཡིན་གི་འཛིན་རྣམ་གིས་ལྷག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་

ཤེས་ལ་སྩོན་པྩོའི་གཟུང་རྣམ་སྣང་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  472  

དེ་ལ་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་མཁན་གི་གང་ཟག་སྣང་བ་ལས་སྩོ་འཛིན་སྣང་ཚུལ་མེད་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། སར་ངས་ཡི་གེ་བིས་སྩོ་སྙམ་དུ་དྲན་པ་ན་དྲན་ཤེས་དེ་ལ་ལག་པ་དང་མྱུ་གུ་

སྩོགས་སྣང་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཟེར། 

ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། རྟྩོག་བཅས་རྟྩོག་པ་མེད་པའི་

ཡིད། །ཅིག་ཅར་དུ་ནི་འཇུག་ཕྱིར་རམ། །འཇུག་པ་མྱུར་ཕྱིར་བླུན་པྩོ་དག །དེ་དག་ལ་

ནི་གཅིག་ཏུ་ཞེན། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༩༧ རྟྩོག་པ་དང་བཅས་པ་

དང་རྟྩོག་པ་མེད་པའི་ཡིད་དེ་དག་ལ་བླུན་པྩོ་དག་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

དེ། དེ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རམ། འཇུག་པ་མྱུར་བས་

གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་། 

ཡང་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། བར་རྟེན་ཅན་དང་དྩོན་གཞན་ལ། །སྒྩོ་

འདྩོགས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དག །མངྩོན་སུམ་ཉེར་འཇུག་ཅན་ཉིད་ཕྱིར། །འགའ་ཚེ་

འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༢༡༧ བརའི་རྟེན་ཅན་

གི་རྟྩོག་པ་དང་། དྩོན་གཞན་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དག་ཆྩོས་ཅན། དུས་

འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་དབང་ཤེས་སུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། དྩོན་རང་མཚན་

འཛིན་པའི་མངྩོན་སུམ་དང་ཡུལ་དུས་ཉེ་བར་འཇུག་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཇུག་པ་མྱུར་བ་དེ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

བེད་ཀི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་དག་གིས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་དེ་ཅིག་

ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུར་བསྟན་པ་མིན་པར། དེས་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞིག་

གི་ཚེ་ཅིག་ཅར་དུ་ཞེན་པའི་འཁྲུལ་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་བེད་པ་ཡྩོད་པར་བསྟན་པ་ཙམ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ཡང་བར་རྟེན་ཅན་གི་རྟྩོག་པ་ནི་བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་

རྟྩོག་པ་ནི་སིག་སྒྱུ་ཆུར་འཛིན་གི་རྟྩོག་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་དག་དབང་ཤེས་དང་ཅིག་ཅར་

དུ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དབང་ཤེས་ཀི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་

བཅས་ཀིས་འཁྲུལ་རྒྱུ་བས་ནས། རིག་པ་ཅན་པས་དེ་དག་དང་དབང་ཤེས་སྩོ་སྩོར་

ཕྱེ་མ་ཤེས་ནས་དེ་དག་དབང་ཤེས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་འགའ་

ཞིག་གི་ངྩོར་དེས་དེ་འདྲའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་བེད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །སེམས་ཅན་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་རས་ཐ་དད་པ་དུ་

མ་ཅིག་ཅར་དུ་མངྩོན་གྱུར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཐལ། རྟྩོག་པ་རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཅིག་

ཅར་དུ་མངྩོན་གྱུར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། དེ་

རྣམས་རིགས་མཐུན་པ་ཉིད་ལས། །ནུས་པ་ངེས་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །འདི་ལྟར་རྣམ་

པར་རྟྩོག་པ་རྣམས། །རིམ་གིས་འབྱུང་བ་ཡང་དག་རྟྩོགས། །ཞེས་དང་དེའི་ཐད་ཀི་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་ལས། ༣༦༡ རྣམ་ཤེས་ས་མ་དེ་རྣམས་རིགས་མཐུན་པའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་རེ་རེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དངྩོས་སུ་ཕན་པའི་ནུས་པ་ངེས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་

ལྟར། རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་རྣམས་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་པར་རྟྩོགས་ཀི། སྐྱེས་

བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་རྟྩོག་པ་རས་ཐ་དད་དུ་མ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་རྟྩོག་པ་ས་མའི་རིགས་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་

དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར། ཐྩོག་མར་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་སྟྩོབས་མཚུངས་ཀི་རྟྩོག་

པ་རས་ཐ་དད་པ་ལ་བ་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་དང་མི་རྟག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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པར་རྟྩོགས་པའི་རྟྩོག་པ་ལྟ་བུའང་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་མངྩོན་

གྱུར་དུ་འབྱུང་མི་སིད་པར་འདྩོད་དགྩོས་པས། ཆྩོས་དང་དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་

པའི་སྙིང་རེའང་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བས་སྩོ། །

༼རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་འགྩོག་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་

རིགས་པ་བཞིས་བཀག་སྟེ། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པར་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་

བསྟན་པའི་སྩོ་ནས་བཀག་པ། རང་རིག་ཡྩོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་རང་མཚན་

གིས་གཞན་ལ་དྲན་པ་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པས་བཀག་པ། མྩོང་དྲན་གཉིས་བརྟགས་ཤིང་

དཔད་ནས་འཇྩོག་པ་མི་འཐད་པས་བཀག་པ། བ་བེད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བས་བཀག་པ་

དང་བཞི་ལས། 

སྐབས་འདིའི་འཇུག་པ་ར་བར་གསུངས་པའི་རིགས་པ་བཞིའི་དང་པྩོ་གསུམ་

གིས་རང་རིག་གི་སྒྲུབ་བེད་བཀག་ཅིང་ཕྱི་མས་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པར་མངྩོན་པས། དེ་

བཞིན་དུ་བཤད་ན། 

དང་པྩོ་ནི། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕྱི་དུས་དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་ན། །སྩོགས་

གསུངས་ཏེ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་རང་རིག་དཔྩོག་ན། 

སྒྲུབ་བེད་དེ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་མི་འཐད་ལ། ཐ་སྙད་དུ་

སྩོ་འཛིན་མྩོང་བེད་ཀི་རང་རིག་ཡྩོད་དེ། དུས་ཕྱིས་དེའི་འབས་བུ་དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་

ཕྱིར་ཟེར་ནའང་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བས་སྒ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་བཞིན་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་

ཏེ། རང་རིག་མ་གྲུབ་པས། དེའི་འབས་བུ་དྲན་པའང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ་ཞེས་བཀག་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པ་ནི། ཕྱྩོགས་སས་བཀྩོད་པའི་རྟགས་འདི་འབས་རྟགས་ཡིན་དགྩོས་ཤིང་། བསྒྲུབ་

བའི་ཆྩོས་ལ་རང་རིག་བཟུང་བའི་དབང་དུ་བས་པར་གསུངས་ལ། 

ཡང་སྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མྩོང་བེད་ཡྩོད་དེ། དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

ཟེར་ནའང་དཔེ་ཙམ་ཡྩོད་མྩོད། ཁབ་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། ཕྱིས་དྲན་པ་ཡྩོད་ཀང་སར་

རང་དུས་སུ་མྩོང་བེད་མེད་པ་བི་བས་རྨུགས་དུས་ཀི་དུག་ཞུགས་པ་སྩོགས་མང་

བའི་ཕྱིར་དང་། 

ཡང་སྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མྩོང་བེད་ཁད་པར་ཅན་ཡྩོད་དེ། ཞེས་འགྩོད་ནའང། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མྩོང་བེད་ཁད་པར་ཅན་དེ་ཉིད་མ་གྲུབ་པས། རང་རིག་བསྒྲུབ་བའི་

ཆྩོས་སུ་བཟུང་བ་དང་འདྲ་བས། སར་གི་རིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། 

ཞེས་མཐའ་གཞན་བཀག་ནས། 

གཞན་གིས་དངྩོས་སུ་བཀྩོད་པའི་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་རང་རིག་དཔྩོག་ཚུལ་

ལ། དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་ཡྩོད་པས། སར་མྩོང་བ་ཡྩོད་དགྩོས་ཤིང་། མྩོང་བ་གང་ཡིན་

རང་ཉིད་མྩོང་བར་འཇྩོག་བེད་ལ་རང་གིས་རང་མྩོང་བས་རང་ཉིད་མྩོང་བར་བཞག་

པའམ། ཡང་ན་གཞན་ཞིག་གིས་རང་མྩོང་བས་རང་ཉིད་མྩོང་བར་བཞག་པ་གཉིས་སུ་

ངེས་ཤིང་། ཕྱི་མ་རིགས་པས་འགྩོག་ནུས་པས་ས་མ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་སྩོ་འཛིན་ལ་མྩོང་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བས་སྩོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་

འདྲའི་རང་མྩོང་དེ་ནི། རང་རིག་གྩོ་ཞེས་དཔྩོག་ཚུལ་ཞིག་དང་། 

ཡང་ངས་སར་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་སྙམ་པའི་དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་ལས་རང་མྩོང་

དཔྩོག་ཚུལ་དང་གཉིས་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་འགྩོག་པ་ནི། རང་ལུགས་ལ་མྩོང་བར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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འཇྩོག་ཚུལ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་མ་ངེས་ཏེ། དཔེར་ན། མར་མེ་རང་གིས་རང་གསལ་བས། 

རང་ཉིད་གསལ་བར་སྩོང་བ་མིན་ལ། གཞན་ཞིག་གིས་རང་གསལ་བས་ཀང་གསལ་

བ་ཡིན་པར་མི་འཇྩོག་ཀང་། རང་ཉིད་གསལ་བའི་ངྩོ་བྩོར་གནས་པ་ལྟར། ཤེས་པའང་

རང་གཞན་གང་རུང་གིས་རང་ཉིད་མྩོང་བས། རང་ཉིད་མྩོང་བར་མ་སྩོང་ཡང་མྩོང་བ་

ཡིན་པར་མི་འགལ་བས། མྩོང་བ་ལ་རང་གཞན་གི་མྩོང་བ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་མ་ཆྩོད་

པར་གསུངས་པས་བཀག་གྩོ །གཞན་གིས་རང་མྩོང་དཔྩོག་ཚུལ་ཕྱི་མ་ནི། གང་ཕྱིར་

གང་གི་ཡུལ་མྩོང་གྱུར་དེ་ལས། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འགྩོག་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་རིག་པ་ན་ིགྲུབ་ལ་རག་མྩོད་ཀི། །སྩོགས་གསུངས་ཏེ། རང་རིག་

ཡྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་ཀང་དྲན་པས་མྩོང་བ་ས་མ་དྲན་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། མྩོང་དྲན་

གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། བམས་པས་མྩོང་བ་ཉེར་སྦས་

ཀིས་མི་དྲན་པ་བཞིན། རང་མཚན་གིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

འདིས་ནི། རྒྱུད་གཅིག་པ་དང་རྒྱུ་འབས་ལ་སྩོགས་པའི་ཁད་པར་ཀུན་འཇྩོམས་པ་སྟེ་

འགྩོག་ནུས་ཏེ། རང་མཚན་གི་གཞན་ལ་འབེལ་མེད་དྩོན་གཞན་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

དགྩོས་ཚུལ་སྩོགས་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་བཞིན་ཡིན་པའ་ིཕྱིར་ཞེས་པའྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་ཕྱིར་གང་གིས་ཡུལ་མྩོང་གྱུར་དེ་ལས། །སྩོགས་གསུངས་ཏེ། 

ཁེད་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་མྩོང་དྲན་གཉིས་རིགས་པས་བརྟགས་ཤིང་དཔད་ནས་ཡུལ་

དང་། མྩོང་བ། དྲན་པ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་དང་། ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་གི་དྲན་པ་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་ལྟར་ངེད་ཀི་ལུགས་ལ་མེད་ཀང་། སར་

མིག་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་མཐྩོང་བའི་སྟྩོབས་ཀིས་ངས་འདི་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་དུ་ཡུལ་ཡུལ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཅན་འབེལ་བར་དྲན་ཏེ། སར་གི་མྩོང་བ་དང་། ཕྱིས་ཀི་དྲན་ཤེས་གཉིས་ཡུལ་གཞན་

མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་དུའང་མེད་པས། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བྩོས་

མྩོང་དྲན་གཉིས་རས་གཞན་དུ་མི་འཛིན་པས། སར་གི་མྩོང་བས་མཐྩོང་བ་ལ་དྲན་

པས་ངས་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། དྲན་ཚུལ་འདི་ནི་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ལ་མ་

བརྟགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཚུལ་ལུགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

མདྩོར་ན། ངས་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་དུ་དྲན་པ་དེ་སར་གི་མྩོང་བ་རང་གིས་རང་མྩོང་

བའི་དབང་གིས་མིན་གི། མྩོང་བ་དང་དྲན་པ་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་

གཉིས་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་རས་གཞན་དུ་མི་འཛིན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། 

སར་གི་ས་བྩོན་དང་། ཕྱིས་ཀི་ཤིང་སྩོང་གཉིས་བྩོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་གཞན་དུ་མི་འཛིན་

པས། ས་བྩོན་བཙུགས་པ་ཙམ་གིས་ཕྱིས་ཤིང་སྩོང་བསྟན་ནས་འདི་སར་ངས་

བཙུགས་སྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་བཞིན་ནྩོ། །

བཞི་པ་ནི། བེད་པྩོ་ལས་དང་བ་བ་གཅིག་མིན་པས། །དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་འཛིན་པར་

རིགས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཁེད་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་རང་རིག་མེད་པར་ཐལ། 

གལ་ཏེ་ཡྩོད་ན། མྩོང་བ་དང་མྩོང་བེད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྩོད་ཀིས་བརྟགས་

པའི་མྩོང་བ་མྩོང་བེད་ཀི་ཚུལ་དེ་ལ་ཡིད་ཇི་ཙམ་གཏད་ཀང་། རྟྩོག་པ་ལ་མྩོང་བ་དང་

མྩོང་བེད་སྩོ་སྩོར་མི་འཆར་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཉན་ཐྩོས་སེ་པའི་གྲུབ་མཐས་སྒྩོ་

བཏགས་པའི་རྡུལ་ཆ་མེད་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ཡང་བྩོ་ངྩོར་ཆ་བཅས་ལས་མི་འཆར་བ་

བཞིན། ཞེས་པའྩོ། །

སྤྩོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པའི་རང་རིག་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ནི། གལ་ཏེ་རང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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རིག་ཡྩོད་མིན་ན། །རྣམ་ཤེས་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ་འཛིན་རྣམ་ཤེས་ཆྩོས་

ཅན། ཁྩོད་འདས་པའི་འྩོག་ཏུ་ཁྩོད་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་མི་སིད་པར་ཐལ། ཁྩོད་མྩོང་

བེད་ཀི་རང་རིག་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བརྒལ་བའི་ལན་དུ། གཞན་མྩོང་བ་དང་འབེལ་

བ་ལས། །དྲན་འགྱུར་བི་བའི་དུག་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པས་སར་གི་ཐལ་འགྱུར་དང་། 

ཟླྩོག་དྩོན་གི་རྟགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁབ་པ་མེད་དེ། རང་རིག་མེད་ཀང་སར་ཡུལ་གཞན་

མྩོང་བའི་མཐུས་ཡུལ་ཅན་རང་ཉིད་དྲན་པའི་དྲན་པ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡུལ་དྲན་པ་ན་

ཡུལ་ཅན་སངས་ནས་ཡུལ་ཡན་གར་དུ་མི་དྲན་པར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་འབེལ་བར་

ཏེ། ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྲགས་ནས་དྲན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། དགུན་དུས་སུ་བི་བས་རྨུགས་

པའི་སྐབས་དུག་ཞུགས་པ་མ་མྩོང་ཡང་། དཔིད་དུས་སུ་འབྲུག་སྒ་ཐྩོས་སྐབས་ཟུག་

ལངས་པ་ཚོར་བ་དང་། སར་རྨུགས་པ་དྲན་པ་གཉིས་བསྩོམས་པའི་མཐུས་སར་བི་

བས་རྨུགས་པའི་སྐབས་སུ་དུག་ཞུགས་འདུག་སྙམ་དུ་དྲན་པ་བཞིན་ནྩོ། །འདིའི་དཔེ་

དྩོན་སྦྱྩོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་ཊིཀ་ཆེན་དུ་གསལ་ལ། དྩོགས་དཔྩོད་འྩོག་ཏུ་འགྩོད་དྩོ། །

༼རང་ལུགས་ལ་ཚད་མ་རྣམས་འགྲུབ་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་གང་ཡིན་ངྩོས་

གཟུང་བ།༽

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། ༦༤ གཞལ་བའི་རྣམ་

པའི་རེས་སུ་བེད་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་པར་རེད་པའི་ཚད་མ་དག་གིས་རང་

གི་ངྩོ་བྩོ་རྣམ་པར་འཇྩོག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཚད་མ་གང་ཡིན་རང་

གིས་རང་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་ཚད་མ་དག་གིས། ཞེས་པས་ཆྩོས་ཅན་དང་། 

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རྣམ་པར་འཇྩོག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པས་དམ་བཅའ་དང་། གཞལ་བའི་རྣམ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པ་རེས་སུ་བེད་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་པར་རེད་པའི། ཞེས་པས་རྟགས་

བསྟན་པར་གསུངས་པ་བཞིན་བཤད་ན། ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་དག་ཆྩོས་ཅན། རང་

གིས་རང་ཉིད་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་གཞལ་བའི་བདག་ཉིད་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་རང་

གྲུབ་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་གི་གཞལ་བ་འགྲུབ་ཚུལ་ལས་རང་ཉིད་འགྲུབ་ཚུལ་

ལྩོགས་སུ་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཡུལ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་ཡུལ་ཅན་ཡང་དྲན་

པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

དེས་ན་ཚིག་གསལ་གི་གཞུང་འདིས་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་གིས་རང་རྟྩོགས་པས་

ཁབ་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཚད་མ་གང་ཡིན་རང་གི་གཞལ་བ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་

གྲུབ་པར་རྩོད་ཟླྩོག་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ༡༥༧ གལ་ཏེ་རང་ལས་ཚད་

མ་གྲུབ། །གཞལ་བ་རྣམས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར། །ཁེད་ཀི་ཚད་མ་གྲུབ་འགྱུར་

འདིར། །གཞན་ལ་མ་ལྟྩོས་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དྩོན་ནི། སྩོ་འཛིན་གི་

ཚད་མ་ལྟ་བུ་རང་འགྲུབ་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་དེས་རང་གི་གཞལ་བ་སྩོན་པྩོ་གྲུབ་པ་

ལ་མ་ལྟྩོས་པར། སྩོ་འཛིན་རང་ཉིད་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་གྲུབ་པ་གཞན་གི་

འདྩོད་པ་ལྟར་འཐད་ན། སྩོ་འཛིན་ཚད་མ་དེ་རང་གི་གཞལ་བ་སྩོན་པྩོ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་

གྲུབ་པར་ཐལ། རང་འགྲུབ་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་དེས་རང་གྲུབ་པའི་ཚེ། རང་གི་

གཞལ་བ་སྩོན་པྩོ་གཞལ་བ་ལ་ལྟྩོས་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། གཞལ་བ་སྩོན་

པྩོ་མེད་ནའང་སྩོ་འཛིན་ཚད་མ་རང་ཉིད་ཡྩོད་སིད་པར་ཐལ་བ་དང་། འབས་བུ་ཐམས་

ཅད་ཀང་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །

དེས་ན་འདིར་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༣༠ དེ་ལྟར་ན་སྩོ་འཛིན་ནི་གཞན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ལུགས་ལྟར་རང་རིག་གིས་མི་འགྲུབ་ཀི། དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་འགྲུབ་

པར་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡྩོད་པ་ནི་སྩོ་འཛིན་གིས་གཞལ་བ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རྟྩོགས་པའི་

ཕྱིར་རྩོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚད་མ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་རང་གི་གཞལ་བ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་

ཀིས་འགྲུབ་བྩོ། །ཞེས་ཚད་མ་ཡིན་ཕྱིན་རང་གིས་རང་ཉིད་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་

གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཤེས་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལའང་རང་གིས་རང་རྟྩོགས་

པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། ༦༥ ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སྩོགས་པ་དག་ནི་རབ་

རིབ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པ་ལ་བལྟྩོས་ནས་མངྩོན་སུམ་ཉིད་མ་ཡིན་ལ། ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ཀིས་རང་གི་སྣང་བ་མངྩོན་སུམ་དུ་

རྟྩོགས་པར་བསྟན་ཅིང་། དེ་ནི་དབང་ཤེས་ལྩོག་པའི་ཤེས་པ་གཞན་ལའང་མཚུངས་

པའི་ཕྱིར། དབང་ཤེས་ལྩོག་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་གི་གཞལ་བ་རེ་རྟྩོགས་པས་

ཁབ་པར་བསྟན་ལ། 

ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ༦༥ དེའི་ཕྱིར་གལ་ཏེ་མཚན་གཞིའམ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་དམ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀང་རུང་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ན་ཡྩོད་ན་ནི་ཐམས་ཅད་མངྩོན་

སུམ་དུ་དམིགས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ལྩོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་ཡིད་ཤེས་ལྩོག་ཤེས་དག་གིས་ཀང་རང་རང་གི་སྣང་བ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་

བསྟན་ཏེ། རང་སྤི་དང་། མཚན་མཚོན་སྩོགས་གང་ཡིན་ཀང་བྩོ་དེའི་ངྩོར་སྣང་བ་ཞིག་

ཡྩོད་ཕྱིན་ཆད། བྩོ་རང་གི་སྣང་བ་དེ་ནི་བྩོ་རང་ཉིད་ལ་ལྩོག་ཏུ་མ་གྱུར་པར་མངྩོན་དུ་

གྱུར་པའི་སྩོ་ནས་བྩོ་དེས་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དེ་ཡང་ཤེས་པ་གང་ཡིན་གིས་རང་གི་སྣང་བ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་སྟེ། ཤེས་པ་ཇི་

འདྲ་ཡིན་ནའང་རང་གི་སྣང་བ་དེ་རང་གི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁབ་ཅིང་། ཚད་མ་གཞན་ལ་

ལྟྩོས་མེད་དུ་སར་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐྩོང་སྙམ་དུ་སྣང་བ་དེ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་རང་

སྟྩོབས་ཀིས་འདྲེན་ནུས་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་གི་གཞལ་བ་རེ་རྟྩོགས་པ་འདི་ཤེས་ན། 

གསལ་ཞིང་རིག་པ། བྩོའི་མཚན་ཉིད། ཅེས་པའི་སྩོམ་ཚིག་འདིའི་དྩོན་ཡང་རྩོགས་

པར་གྩོ་ནུས་ཏེ། གསལ་ཞེས་པ་ནི་གསལ་བའམ་སྣང་བར་བེད་པ་དང་། རིག་པ་ཞེས་

པ་ནི་གང་སྣང་བ་དེ་རིག་པའམ་ཤེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཤེས་པ་གང་ཡིན་གིས་གཞལ་བ་རེ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་དེ་ལྟར་ན། ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་གིས་རང་ཉིད་ཀང་རྟྩོགས་དགྩོས་ཏེ། དཔེར་ན། གང་ཟག་དེས་

རང་ཉིད་འགྩོ་བ་དང་འདུག་པ། ཟས་ཟ་བ་སྩོགས་ཀི་སྤྩོད་ལམ་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་

འཇུག་པ་དང་། རང་གི་ཟས། རང་གང་དུ་འགྩོ་བའི་ཡུལ་སྩོགས་རྟྩོགས་ན་རང་ཉིད་

ངེས་པར་དུ་རྟྩོགས་དགྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རེས་འབང་རྣམས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་གི་

གཞལ་བ་རེ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་བཞེད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། ཤེས་པ་དེས་

གཞལ་བ་ཞིག་རྟྩོགས་པ་ཙམ་གིས་ཤེས་པ་དེས་རང་ཉིད་རྟྩོགས་པར་འཇྩོག་མི་ནུས་

པས། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གིས་རང་མ་རྟྩོགས་ཀང་རང་གིས་རང་ཉིད་འགྲུབ་ཅེས་

སྟྩོང་ཐུན་ཆེན་མྩོ་སྩོགས་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལྟར་ཁས་ལེན་སྐྱྩོང་མཁན་ཞིག་དང་། 

སྤྩོད་འཇུག་དར་ཊིཀ་སྩོགས་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་དེ་ཙམ་གིས་རྟྩོགས་པར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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བཞེད་པ་སར་བཤད་པ་ལྟར་དང་གཉིས་ཡྩོད་ཅིང་། དེ་གཉིས་ཀང་ཚིག་གི་བརྩོད་

ཚུལ་ཙམ་ལས་དྩོན་གི་གནད་གཅིག་སྟེ། གཉིས་ཀས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

གཞལ་བ་རེ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་བཞེད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེས་ན་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་གི་དབུ་

མའི་སྤི་དྩོན་དུའང་རེ་ཡབ་སས་གཉིས་ཀི་ཁས་ལེན་སྐྱྩོང་ཚུལ་སྩོ་སྩོར་བཀྩོད་པའི་

དགྩོས་པ་ནི། དེ་གཉིས་གང་བདེར་ཁས་བངས་ཆྩོག་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་

སེམས་སྩོ། །

༼དེ་དག་ལ་རྩོད་སྩོང་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་དེ་དག་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་ནི། དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་མྩོང་བ་དཔྩོག་མི་

ནུས་པར་ཐལ། གཞན་ལུགས་ཀི་རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དེ་མི་འཐད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ། དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་མྩོང་བ་ཙམ་དཔྩོག་ནུས་

ཀང་ཕྱྩོགས་སས་འདྩོད་པ་ལྟར་ཡུལ་དང་། ཡུལ་ཅན་གི་མྩོང་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སྩོ་

སྩོར་དཔྩོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལེའུ་གསུམ་པ་

ལས། ༣༤༨ གཞུང་འདི་ནས་བཤད་པའི་རང་རིག་གི་དཔྩོག་ཚུལ་ནི། འདི་ཁྩོ་ན་ལྟར་

གནས་ཏེ། རང་རིག་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་གཞན་གིས་ཀང་

ལུགས་འདི་ཁྩོ་ན་ལྟར་ཕྱྩོགས་ས་མར་བཀྩོད་ནས་དྲན་པས་མྩོང་བ་དཔྩོག་ནུས་ཀང་། 

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་མྩོང་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་དཔྩོག་མི་ནུས་པར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་སར་མྩོང་བ་ཡྩོད་པ་ཙམ་ཞིག་དཔྩོག་པར་ནུས་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཀང་། དྲན་པ་དེས་དྩོན་གང་དྲན་ན། སར་དེ་ཉིད་མྩོང་བའི་མྩོང་བེད་ཡྩོད་པར་དཔྩོག་

མི་ནུས་པས། ཕྱིས་ཡུལ་ཅན་དྲན་ནའང་སར་ཡུལ་ཅན་དེ་ཉིད་མྩོང་བའི་མྩོང་བ་ཡྩོད་

པས་མ་ཁབ་བྩོ། །དེའི་ཕྱིར་སྩོ་འཛིན་རང་དུས་ན་རང་ཉིད་མྩོང་བེད་མེད་དེ། རང་ཉིད་

ཉམས་སུ་མྩོང་ཞིང་རང་འགྲུབ་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་མྩོང་བ་ཞིག་མེད་པའི་ཕྱིར། 

དེས་ན་ལྷས་བིན་གི་རྒྱུད་ཀི་སྩོ་འཛིན་ལྟ་བུ་ལ་རང་དུས་སུ་རང་མྩོང་བའི་

མཆྩོད་སྦྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་མྩོང་བ་ཡྩོད་ཆྩོག་ཀང་། མཆྩོད་སྦྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་དེ་འདྲའི་བྩོ་

དེ། ལྷས་བིན་གི་སྩོ་འཛིན་མྩོང་བེད་མིན་ཏེ། དེ་དེའི་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་འགྲུབ་བེད་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅིག །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་དྲན་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་མེད་པར་ཐལ། ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཅན་གང་ཡང་ཡན་གར་དུ་དྲན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། 

ཡུལ་དྲན་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་ཡུལ་ཅན་དྲན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༢༨ ཡུལ་མྩོང་དྲན་པ་ཉིད་ཀིས་སར་གི་ཡུལ་ཅན་ཁྩོ་རང་

གིས་ཁྩོ་རང་མ་མྩོང་ཡང་དྲན་པ་ནི། རྨུགས་པ་དྲན་པ་ཉིད་ཀི་མཐུས་སར་ཞུགས་པའི་

དུག་མ་མྩོང་ཡང་དྲན་པ་དང་འདྲའྩོ། །ཞེས་རྨུགས་པ་དྲན་པའི་མཐུས་དུག་ཞུགས་པ་

དྲན་པ་དང་འདྲ་བར། ཡུལ་དྲན་པའི་མཐུས་ཡུལ་ཅན་དྲན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་

མ་ཁབ་སྟེ། ཡུལ་དྲན་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་ཡུལ་ཅན་དྲན་ཡང་ཡུལ་དྲན་པའི་མཇུག་ཐྩོག་

ཏུ་ཡུལ་ཅན་དྲན་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །སར་བི་བས་རྨུགས་དུས་དུག་ཞུགས་པར་མ་ཤེས་པར། ཕྱིས་

འབྲུག་སྒ་ཐྩོས་སྐབས་ཟུག་ལངས་པའི་མཐུས་སར་བི་དུག་ཞུགས་པར་དྲན་པའི་དྲན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  484  

ཤེས་དེ་ཆྩོས་ཅན། བཅད་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སར་བི་བས་རྨུགས་པ་དང་། 

སྐབས་དེར་འབྲུག་སྒ་ཐྩོས་པ་ལས་ཟུག་ལངས་པ་རྣམས་བསྩོམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སར་དུག་ཞུགས་པ་གསར་དུ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་དྲན་ཤེས་དེས་དུག་ཞུགས་པ་འཛིན་

སྟངས་སུ་མི་བེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཀིས་སྩོ་འཛིན་འཛིན་

སྟངས་སུ་མི་བེད་པ་གང་ཞིག །མཚུངས་པའི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། སྩོ་འཛིན་རང་གིས་རང་རྟྩོགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཇུག་པའི་

ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༢༨ ཡུལ་མྩོང་དྲན་པ་ཉིད་ཀིས་སར་གི་ཡུལ་ཅན་ཁྩོ་རང་གིས་ཁྩོ་

རང་མ་མྩོང་བ་དྲན་པ་ནི། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བི་བས་རྨུགས་པའི་དུས་སུ་དུག་ཞུགས་

པ་མ་རྟྩོགས་པ་ལྟར་སྩོ་འཛིན་གི་མྩོང་བས་ཀང་། རང་གིས་རང་མ་རྟྩོགས་པར་བསྟན་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་གཉིས་དཔེ་དྩོན་སྦྱྩོར་ཚུལ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། སྩོ་འཛིན་

རང་གིས་རང་མ་མྩོང་བར་བསྟན་པ་ཙམ་ལས་མ་རྟྩོགས་པར་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

རྟྩོགས་ན་མྩོང་བས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། སྩོ་འཛིན་རང་གིས་རང་མ་མྩོང་ཡང་རྟྩོགས་པ་

ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༤༥གང་ཉམས་སུ་མྩོང་བས་མྩོང་བ་དེ། དྲན་

པའི་ཤེས་པས་མྩོང་བ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པས། དྲན་པ་ཡུལ་དང་ལྡན་པར་འབྱུང་ལ། 

ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་ཤེས་པས་ཡྩོངས་སུ་བཅད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ། དྲན་པས་ཡྩོངས་

སུ་མ་བཅད་པ་མ་ཡིན་པས། བདག་གིས་མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་བ་བར་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

སར་གི་ཡུལ་མྩོང་གི་ཤེས་པ་དེས་མྩོང་བ་དང་། བཅད་པའི་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་དེ། 

ཕྱིས་དེ་དྲན་པའི་ཤེས་པས་མ་མྩོང་བ་དང་མ་བཅད་པ་མིན་པར་གསུངས་པ་དང་། 
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༢༡༥ དེ་ལ་སར་གི་སྩོ་འཛིན་གིས་མྩོང་བ་དང་བཅད་པའི་

ཡུལ་ཕྱིས་ཀི་སྩོ་འཛིན་དྲན་པས་མ་མྩོང་བ་དང་མ་བཅད་པ་མིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

ངེད་ཀི་ལྟར་ན་མྩོང་དྲན་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀྩོད་

དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྟེ། སྩོ་འཛིན་གིས་མྩོང་བའི་ཡུལ་ནི་སྩོན་

པྩོ་དང་། སྩོ་འཛིན་གིས་བཅད་པའི་ཡུལ་ནི་སྩོ་འཛིན་རང་ཉིད་འཇྩོག་ལ། དེས་དྲངས་

པའི་དྲན་ཤེས་ཀིས་ཀང་སྩོན་པྩོ་མྩོང་ཞིང་། སྩོ་འཛིན་བཅད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། སྩོན་པྩོ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ལ་སྩོན་པྩོ་མངྩོན་

སུམ་དུ་སྣང་བར་ཐལ། ཁྩོད་ཀིས་སྩོན་པྩོ་མྩོང་བའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན་མ་ཁབ་

སྟེ། དམིགས་མྩོང་སྩོ་སྩོར་མེད་པའི་སྐབས་ཀི་མྩོང་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན། མྩོང་

ན་དངྩོས་སུ་རྟྩོགས་དགྩོས་ཀང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་མི་འདྩོད་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལའང་ཁ་ཅིག །ངས་སར་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་དུ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དེ་ཆྩོས་

ཅན། སྩོ་འཛིན་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་མི་བེད་པར་ཐལ། སྩོན་པྩོ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། ངས་མཐྩོང་དང་འདི་མཐྩོང་སྙམ་པའི་དྲན་ཤེས་

ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ་ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ངས་མཐྩོང་དང་འདི་མཐྩོང་

སྙམ་པ་ནི། ཀུན་སླྩོང་གྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་ཁད་པར་ཡྩོད་མྩོད། དྲན་ཤེས་དེ་གཉིས་ཀི་

འཛིན་སྟངས་སྩོགས་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། དེ་འདྲའི་དྲན་ཤེས་གཉིས་གང་ཡིན་ཀང་

སྩོ་འཛིན་འཛིན་སྟངས་སུ་མི་བེད་པར། སྩོན་པྩོ་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་

ཕྱིར་ཏེ། ངས་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་སྙམ་པ་དང་། སྩོན་པྩོ་འདི་མཐྩོང་སྙམ་པའི་དྲན་པ་གང་སྐྱེ་

ནའང་སྩོན་པྩོ་ལམ་གིས་བྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་ཡྩོང་བ་མྩོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། 
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འྩོ་ན་ངས་སར་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་པའི་དྲན་ཤེས་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཡུལ་ཅན་དྲན་

པའི་དྲན་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དང་འཛིན་སྟངས་ཁད་པར་

མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སྩོ་སྩོར་མེད་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་སྙམ་པའི་དྲན་ཤེས་དེས་ཀང་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་མཁན་གི་

གང་ཟག་དང་། གང་གིས་མཐྩོང་བའི་སྩོ་འཛིན། ཡུལ་སྩོན་པྩོ་གསུམ་ག་རྟྩོགས་པ་

བཞིན་དུ། ངས་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་པའི་དྲན་ཤེས་དེས་ཀང་དེ་གསུམ་ག་དྲན་པ་ལ་

ཁད་པར་མེད་པས། དེ་གཉིས་ཀ་ཡུལ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཡིན་པ་ཀུན་ནས་མཚུངས་

པའི་ཕྱིར། 

འྩོ་ན་སྩོན་པྩོ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དང་། སྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་གཉིས་འཛིན་

སྟངས་དང་། དམིགས་པ་བཅས་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ། འདྩོད་ན། རྣམ་འགེལ་

མངྩོན་སུམ་ལེའུ་ལས། རྣམ་པ་གཅིག་གིས་ཁད་པར་ཅན། །དེ་ཤེས་པས་ནི་དམིགས་

པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ལ། སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་འཛིན་གཉིས་ཀའི་

གཟུང་རྣམ་སྣང་བས། སྩོན་འཛིན་ལས་གཟུང་རྣམ་གཅིག་གིས་ལྷག་པར་གསུངས་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ་ཞེ་ན། འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རིག་བཞེད་པ་དག་གིས་དྲན་

པའི་རྟགས་ཀིས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་མྩོང་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་དཔྩོག་པར་འདྩོད་པ་

དང་། ཡུལ་དྲན་པ་ལས་ལྩོགས་སུ་ཡུལ་ཅན་དྲན་པ་ཞིག་ཡྩོད་པར་བཤད་ཀང་། 

སྐབས་འདིར་དེ་ལྟར་དུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

མདྩོར་ན་ངས་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་སྙམ་པ་དང་། སྩོན་པྩོ་འདི་མཐྩོང་སྙམ་པའི་དྲན་

ཤེས་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཡྩོད་ཀང་། དེ་གཉིས་ཀ་ཡུལ་སྩོན་པྩོ་དང་། ཡུན་ཅན་སྩོ་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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འཛིན་གཉིས་ཀ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཡིན་པ་ལ་ནི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ། །

འྩོན་ཀང་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་དྲངས་པའི་སྟྩོང་ཉིད་དྲན་པའི་དྲན་

ཤེས་དེ་སྟྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་བྩོ་ཡིན་ན། དེས་རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་དྲན་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་སྩོགས་ལ་ད་དུང་དཔད་རྒྱུ་འགའ་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ཀང་དེ་ཙམ་མྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། ཚད་མ་གང་ཡིན་རང་གིས་རང་རྟྩོགས་དགྩོས་པ། རྩོད་ཟླྩོག་ལས། གལ་

ཏེ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ། །ཅེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ལུང་དེ་ལས་དེ་

ལྟར་དངྩོས་སུ་མི་གསལ་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། ལུང་དེའི་དངྩོས་བསྟན་ལ་དེ་ལྟར་

མེད་ཀང་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་གི་འདྩོད་པ་ལྟར་ཚད་མ་རྣམས་རང་

གི་གཞལ་བ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟྩོས་མེད་དུ་རང་འགྲུབ་བེད་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་དེ་འདྲས་ཚད་མ་

རང་ཉིད་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པར་དངྩོས་སུ་གསུངས་པའི་ཤུགས་ལ། རང་ཉིད་གྲུབ་ཚུལ་

ནི་རང་གི་གཞལ་བ་གྲུབ་སྟྩོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༢༣༠ གཞལ་བ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་ཚད་མ་

གྲུབ་པར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའ་ིཕྱིར། འདིས་རང་ལུགས་ལ་ཚད་མ་

ཡིན་ན་རང་གིས་རང་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་གསལ་བར་བསྟན་པས། ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་

གིས་རང་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་འཇུག་པའ་ིཊིཀ་ཆེན་ག་ིདགྩོངས་པར་གྲུབ་བྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །བྩོ་དེས་᩶་᪱་ᨵ᪄་་ལྟྩོས་མེད་དུ་དྩོན་དེ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་

རང་སྟྩོབས་ཀིས་འདྲེན་པར་ནུས་ན། བྩོ་དེས་དྩོན་དེ་ཉིད་ངེས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། བྩོ་

གང་ཡིན་གིས་རང་གི་སྣང་བ་རྟྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁེད་ཀིས་བཤད་པ་དེའི་ཕྱིར། 

འདྩོད་ན། རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ཀིས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་རང་

བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པ་རྟྩོགས་པའི་ངེས་ཤེས་རང་སྟྩོབས་ཀིས་འདྲེན་ནུས་པའི་ཕྱིར། 

ཁབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༤༡ རང་བཞིན་མེད་པ་ཁད་

གཞིར་གྲུབ་ནས་ཡྩོད་མེད་ཀི་དྩོན་དང་ཐ་སྙད་གང་ལའང་དཔྩོད་པ་མེད་པས། རྟགས་

ཀིས་འགྲུབ་པ་མིན་ཞིང་། རྟགས་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་རང་བཞིན་མེད་པ་མེད་པར་

འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པར་ཡང་ནུས་པས། རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པ་ནི་

མངྩོན་གྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། རང་བཞིན་མེད་པ་མ་ཡིན་

དགག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། ༢༩༧ འདི་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་

ཡྩོད་པ་རིགས་ཤེས་ཀིས་མི་འགྲུབ་པ་ནི་ར་ཤེའི་རྣམ་བཤད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལྩོ། །ཞེ་ན་ར་བར་མ་ཁབ་སྟེ། ཤེས་པ་ཡིན་

ན་རང་གི་སྣང་བ་དེ་རང་གི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁབ་ཀང་། རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པ་དེ་

རང་བཞིན་མེད་རྟྩོགས་ཀི་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་

མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་པའི་དྲན་ཤེས་དེ་ཆྩོས་ཅན། 

བཅད་ཤེས་མིན་པར་ཐལ། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་ས་མས་རྟྩོགས་ཟིན་གི་དྩོན་ལ་

མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་ནམ་སྒྲུབ་བེད་སེམས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་

མིན་པར། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་ས་མས་ཡུལ་ཞིག་གཞལ་སྟྩོབས་ཀིས་རང་གི་

འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དེ་རྟྩོགས་པའི་བྩོ་གང་ཡིན་བཅད་ཤེས་སུ་འཇྩོག་པའི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅིག །སྐྱྩོན་དེ་འཇུག་པར་མཐྩོང་ནས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པར་དྲན་པའི་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དྲན་ཤེས་དེས་རང་བཞིན་མེད་པ་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ཡིན་པས། རང་གི་

འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དེ་རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་ས་མས་རྟྩོགས་ཟིན་གི་དྩོན་མིན་

པའི་སྐྱྩོན་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་འདྲའི་དྲན་ཤེས་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་དང་འཛིན་སྟངས་དངྩོས་སུ་འགལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་

རང་བཞིན་མེད་པ་མེད་པར་འཛིན་པའི་བྩོ་དང་འཛིན་སྟངས་དངྩོས་སུ་འགལ་བའི་

ཕྱིར་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ༤༠ དེ་ལྟ་ནའང་བར་དུ་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་པ་ལ་

མི་བལྟྩོས་པར་རིགས་ཤེས་ཀི་སྟྩོབས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་མེད་པ་མེད་པར་

འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་དང་འཛིན་སྟངས་དངྩོས་སུ་འགལ་བའི་བྩོ་སྐྱེད་ནུས་ཤིང་། དེ་

ཉིད་ཀིས་དེ་གཅྩོད་པས། རིགས་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་མྩོད་ཀང་

རིགས་ཤེས་ཀིས་སྒྩོ་འདྩོགས་དེ་བཅད་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

འྩོ་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པ་དེ་རང་བཞིན་མེད་རྟྩོགས་ཀི་རིགས་ཤེས་ཀིས་

དྲངས་པའི་དྲན་ཤེས་ཀིས་རྟྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། སར་ངས་རང་

བཞིན་མེད་པ་རྟྩོགས་སྩོ་མྩོང་ངྩོ་སྙམ་དུ་དྲན་པ་ན། སར་རྟྩོགས་རྒྱུ་ཞིག་དང་། མྩོང་རྒྱུ་

ཞིག་ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་ནུས་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་བུམ་འཛིན་མངྩོན་

སུམ་གིས་དྲངས་པའི་དྲན་ཤེས་དེ་བུམ་པ་ཡྩོད་པ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་

སྩོགས་གཞན་ལའང་སྦྱར་རྩོ། །

འྩོ་ན་བདེན་འཛིན་གིས་དྲངས་པའི་བདེན་འཛིན་གི་སྣང་བ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་

དེ་ཆྩོས་ཅན། བཅད་ཤེས་མིན་པར་ཐལ། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་ས་མ་མེད་པའི་

ཕྱིར་ན་མ་གྲུབ་སྟེ། བདེན་འཛིན་དེ་བདེན་འཛིན་རང་དང་། བདེན་འཛིན་གི་སྣང་བ་
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ལ་མི་བསླུ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་པས། རང་དང་རང་གི་སྣང་བ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་འདྲེན་

བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ཀང་། དེ་ཡིན་ན་སྤིར་ཚད་མ་ཡིན་མི་དགྩོས་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། གྲུབ་མཐའ་ལ་བྩོ་ཁ་མ་ཕྱྩོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་བདེན་

འཛིན་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱང་འཕེན་པའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལྟ་བུ་དག་ཆྩོས་ཅན། 

རང་གིས་རང་རྟྩོགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་གཉིས་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གཉིས་

ཀིས་རིམ་བཞིན་དུ་བདེན་འཛིན་དང་། རེས་དཔག་ཚད་མ་ངྩོས་ཟིན་པར་ཐལ་ལྩོ་ཞེ་

ན། མ་ཁབ་སྟེ། གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ཀི་བདེན་འཛིན་དེས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རྟྩོགས་ཀང་རང་

ཉིད་བདེན་འཛིན་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་སྩོགས་མ་རྟྩོགས་

ཤིང་། རྟྩོགས་ཀང་མི་དགྩོས་ཏེ། དཔེར་ན། གྩོག་འབུར་ལྟ་བུས་རང་ཉིད་རྟྩོགས་ཀང་

རང་སེམས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། རང་དུད་འགྩོ་ཡིན་པ་སྩོགས་མ་རྟྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕྱི་དུས་དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་ན། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་

འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་སར་བཞིན་གསུངས་པ་ལ། མཁས་

པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དྩོན་དེ་མ་གྩོ་བར་དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་རང་རིག་རས་སུ་གྲུབ་པ་

དང་། རང་རིག་ཐ་སྙད་པ་གཉིས་ཀ་མི་འགྲུབ་ཞེས་བསྒྲུབ་བ་ལ་བརྟགས་པར་འདྩོད་

པ་ནི། འགེལ་པའི་དྩོན་ཡེ་མ་ཕྱེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

འྩོ་ན་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ༡༤༢ དེ་ལ་གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་རས་སྒྲུབ་པར་བེད་

པ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་ན་ནི། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་རང་རིག་དང་དྲན་པ་བཀག་ནས། དེའི་

འྩོག་ཏུ་འྩོན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་དུ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཐ་སྙད་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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དུའང་རང་རིག་དང་དྲན་པ་བཀག་པ་མ་ཡིན་པར། ཁེད་ཀིས་འདྩོད་པ་ལྟར་རང་རིག་

ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་རང་ལུགས་ཡིན་ན། རང་རིག་གི་འབས་བུ་དྲན་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་

པར་ཐལ། རང་རིག་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། འདྩོད་ན། རང་འགེལ་ལས། ༡༤༣ འྩོན་

ཏེ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་དུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་རིག་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་

དྲན་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁེད་ཀི་འགེལ་པར་སྐབས་འདིར་གཞན་ལུགས་བཀག་པ་དང་། རང་ལུགས་

བཞག་པ་གཉིས་ཀ་ཐལ་བ་དེ་གཅིག་པུས་ཁེགས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་རང་རིག་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། རང་རིག་མེད་ཀང་རྣམ་

ཤེས་དྲན་པའི་དྲན་པ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་ཤེས་དྲན་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། 

རང་རིག་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཕྱྩོགས་སའི་ཐལ་བ་ལ། སྤྩོད་འཇུག་ལས། གཞན་

མྩོང་བ་དང་འབེལ་བ་ལས། །དྲན་འགྱུར། །ཞེས་ཁབ་མེད་ཀི་ལན་བཏབ་པ་ལས་

རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེས་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་འགེལ་པ་དེར། འདིར་ཁ་ཅིག །མྩོང་བའི་ཡུལ་དང་དྲན་པའི་ཡུལ་གཞན་མ་

ཡིན་པར་གསུངས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་དེ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་བས་འདུག་པ་

ནི་འཁྲུལ་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་མྩོང་དྲན་ཡང་དེར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་

ནི། མྩོང་བ་དང་དྲན་པ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། མྩོང་དྲན་གཉིས་ཀི་ཡུལ་

གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བས། དེ་ནི་ཅི་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་

ལྟར་སྣང་ཞིག་སྟེ། མྩོང་དྲན་གཉིས་ཀི་ཡུལ་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་ན་མྩོང་དྲན་

གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་དྩོན་ཅི། འྩོ་ན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་རྟག་པ་
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ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཡུལ་ཆྩོས་ཉིད་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཟེར་བ་དང་ཀུན་ནས་

མཚུངས་སྩོ། །འདི་ནི་ཁེད་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཐ་དད་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པས་དྩོགས་པ་དེ་

ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ཚོད་ཀང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཐ་དད་ཡྩོད་ཚུལ་གྩོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏྩོ། །

ཡང་ཁེད་ཀིས་སླྩོབ་དཔྩོན་འདིས་ཀུན་གཞི་དང་། ཉྩོན་ཡིད། རང་རིག་སྩོགས་

ལུང་ཚད་མ་ནས་བཤད་ཅིང་། བདེན་པར་ཡྩོད་མེད་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་

བས་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་རང་ལྡྩོག་རྣམས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་

དཔད་ནས་འགྩོག་པ་ནི་དྩོན་དམ་གི་དབང་དུ་བས་པར་བཞེད་དྩོ་ཟེར། རང་རིག་མི་

བཞེད་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་ལ། འྩོ་ན་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་

པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། ཀུན་གཞིའི་སྟེང་གི་བག་ཆགས་སད་སྟྩོབས་ཀིས་

གཟུགས་སྩོགས་ཕྱི་རྩོལ་གི་ཆྩོས་རྣམས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པའི་ཕྱིར། 

ཁབ་སྟེ། ཀུན་གཞི་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཞུང་དག་ལས་ཀུན་གཞིའི་ངྩོ་བྩོ་དེ་ལྟར་

དུ་བཤད་པ་གང་ཞིག །ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་ན་དེ་ལྟར་དུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། གཞན་དུ་ན་མིང་བརྩོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

ཡུམ་གི་མདྩོ་ལས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་མང་བ་མ་གསུངས་ཤིང་། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཀང་ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུའང་མི་བཞེད་པར་གསལ་ཏེ། དབུ་མ་

འཇུག་པ་ལས། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་ཅིང་གང་ཟག་ཉིད་ཡྩོད་ལ། །ཕུང་པྩོ་འདི་དག་འབའ་

ཞིག་ཉིད་ཡྩོད་ཅེས། །བསྟན་པ་འདི་དེ་ལྟར་ཆེས་ཟབ་དྩོན། །རིགས་པར་མི་འགྱུར་

གང་ཡིན་དེ་ལའྩོ། །ཞེས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཁག་གཅིག་ལས་ཀུན་གཞི་དང་། གང་

ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་སྩོགས་ནི། ཆེས་ཟབ་
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པའི་ངེས་དྩོན་གྩོ་མི་ནུས་པའི་གདུལ་བ་དག་རྒྱུད་སིན་ནས་རིམ་གིས་ཐར་ལམ་

དངྩོས་ལ་དྲངས་བའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་དྲང་དྩོན་ལས། ངེས་དྩོན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་གཞི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་། བདེན་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་

ཆྩོས་རྣམས་འཇྩོག་བེད་ཀི་ཚད་མའི་ངྩོས་འཛིན་སྩོགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་རིགས་

པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། འདི་དག་ཇི་བཞིན་མ་ཤེས་ན་

ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གྲུབ་

ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་ཤེས་མི་ནུས་པས། སྟྩོན་པ་ཡང་དག་པ་གང་གི་བསྟན་པ་

ལ་ཚད་མས་དྲངས་པའི་དད་པ་སྩོགས་འབྱུང་ཐབས་མེད་ལ། 

སྟྩོན་པའི་གསུང་རབ་ནས་འབྱུང་བའི་གྲུབ་མཐའི་འཇྩོག་མཚམས་འགངས་ཅན་

དག་ལ་གཞན་གིས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་རྒྩོལ་མི་ནུས་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པྩོའང་

འབྱུང་མི་སིད་ཅིང་། འདི་དག་གི་འཇྩོག་མཚམས་མ་ནྩོར་བར་ཤེས་ན་སྟྩོན་པའི་

བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་རྣམ་གྩོལ་དྩོན་གཉེར་གི་གདུལ་བ་དག་ལ་མི་བསླུ་བའི་ངང་ཚུལ་

ཇི་བཞིན་ཤེས་ནས། སྟྩོན་པ་ཡང་དག་པ་གང་ལ་ཚད་མས་དྲངས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་

དད་པ་རེད་དེ་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ལམ་གི་གཞི་ཚུགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་དེ་རྣམས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འཕགས་མཆྩོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་སྩོགས་

ཀིས་རྣམ་གཞག་འདི་དག་ཞིབ་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་གི་རེས་སུ་

འཇུག་པར་འདྩོད་པ་དག་གིས་ཀང་གཞི་ལམ་འབས་བུས་བསྡུས་པའི་རྣམ་གཞག་

གལ་ཅན་དག་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། གྲུབ་དྩོན་ཐམས་ཅད་རང་
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གཞན་གི་ཉྩོན་མྩོངས་འཇྩོམས་པའི་གྩོགས་སུ་འཁེར་ཤེས་པ་ཞིག་དགྩོས་པར་དམ་

པ་དག་གསུང་ངྩོ་། །     ། །

མཇུག་བང་སྩོན་ཚིག །

སྤྩོས་པ་ཀུན་བལ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་ལམ། །

སྒིབ་གཉིས་རིམས་ནད་དྲུངས་འབིན་སན་གི་ཕུལ། །

དྩོན་གཉིས་འབས་བཟང་སྟེར་བའི་དཔག་བསམ་ཤིང་། །

ཐེག་གསུམ་འཕགས་བཞི་སྐྱེད་པའི་མ་མ་གཅིག །

འཁྩོར་བར་འཇུག་ལྡྩོག་བ་བེད་རྣམ་གཞག་ཀུན། །

ནང་འགལ་རྩོངས་མུན་སེལ་བའི་འྩོད་པྩོ་ཆེར། །

དྲི་མེད་ལུང་རིགས་ལམ་ནས་མཚོན་པ་འདིས། །

བསྟན་པའི་སྙིང་པྩོར་བསགས་པ་དྩོན་ལྡན་བས། །

དྩོན་གཉེར་གཞུ་དང་རྣམ་དཔྩོད་རལ་འཛོམས་པས། །

འཕྱུག་མེད་ཆྩོས་ཀི་མདའ་རེ་ནང་བསྒྱུར་ན། །

ཉྩོན་མྩོངས་དག་ཚོགས་གསྩོད་ལ་མཐུ་མངའ་བ། །

གངས་རིའི་ཞྩོལ་གི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་མཉམ་ཡང་། །

ཚུལ་ཁིམས་གཙང་མའི་དྲི་བསུང་འཐུལ་བས་མཆྩོག་དམན་འགྩོ་ལ་བདེ་དགའ་

སྟེར། །ཕྱིན་དྲུག་བསྡུ་བཞིའི་འདབ་སྟྩོང་རྒྱས་པས་དྩོན་གཉིས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པའི་

གཞི། །སྣང་སྟྩོང་དབེར་མེད་སྦྲང་རིའི་བཅུད་ཀིས་གཏན་བདེའི་གྩོ་འཕང་མཆྩོག་སྦྱིན་



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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པ། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བསྟན་དཔག་བསམ་ལྩོན་དབང་ཐར་འདྩོད་ཉེར་མཚོར་མཆྩོག་ཏུ་

བརིད། །

དེའི་ཕྱིར་འདི་ན་དམ་པའི་རེས་ཞུགས་ཏེ། །

ཨབ་རས་ལྩོགས་ཚོད་སེན་མའི་མདའ་གཞུ་ལྟར། །

རང་བྩོས་དཔྩོག་ཚོད་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡིས། །

རྟེན་འབྱུང་སྟྩོང་པར་འཆར་ཚུལ་འདི་ཙམ་བས། །

ལྷག་པའི་བསླབ་གསུམ་སྒྲུབ་པའི་དབང་བས་ཏེ། །

ཕ་རྩོལ་ཕྱིན་དྲུག་འདྩོམས་པའི་གསུང་རབ་སྩོགས། །

རྡུལ་སྙེད་བཀའ་ཡི་དགྩོངས་དྩོན་རྩོགས་བཀྲ་བའི། །

འཁྲུལ་བལ་ལུགས་བཟང་སྐྱྩོང་ལ་སུ་ཞིག་བཤུང་། །

ཡིད་ཆེས་ལུང་གི་བ་དན་མཁའ་ལ་བསྙེགས། །

རྣམ་དག་རིགས་པའི་རླུང་གིས་མཐུན་པར་བསྐུལ། །

དམ་པའི་མན་ངག་དར་ལེ་གཡྩོ་བས་མཛེས། །

ཟབ་ཡངས་དབུ་མའི་མཚོ་ཆེན་བརྒལ་བའི་གྲུ། །

ཁྩོ་བྩོའི་རྣམ་དཔྩོད་བཟྩོ་བྩོས་བསྐྲུན་པ་འདིས། །

སྣང་སྟྩོང་གྩོགས་སུ་ཤར་བའི་ཡིད་བཞིན་ནྩོར། །

བངས་ཏེ་འདྩོད་རྒུ་ཆར་དུ་བསྙིལ་བཞེད་པའི། །

དཔྩོད་ལྡན་གཟུ་བྩོར་གནས་རྣམས་ཅིས་མི་མགུ །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།
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ཟབ་མྩོའི་གནས་དག་བིས་བྩོས་དཔད་པ་ལ། །

མ་རྟྩོགས་ལྩོག་པར་རྟྩོག་དང་མ་འབེལ་ཟླྩོས། །

གཅིག་མིན་དུ་མར་མཆིས་པ་དངྩོས་པྩོའི་གཤིས། །

དེ་ཕྱིར་ཡང་དག་གཟིགས་རྣམས་དྲུང་དུ་འཆགས། །

སྟྩོན་མཆྩོག་མཉམ་མེད་གང་གི་མདྩོ་སེ་ལས། །

བཀའ་བསྟན་ལེགས་པར་བཤད་དང་དགྩོངས་འགེལ་བ། །

དེ་ཡི་དབང་གིས་ཐུབ་བསྟན་ཡུན་རིང་དུ། །

གནས་པར་གསུངས་ཕྱིར་འདི་ནི་དྩོན་མེད་མིན། །

འདིར་འབད་ལེགས་བས་རྣམ་པར་དཀར་བ་དེས། །

ཐུབ་བསྟན་སྤི་དང་བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བསྟན་མཚོ། །

ངན་རྟྩོག་བཙོག་ཆུས་ནམ་ཡང་མ་སྦགས་པར། །

བཤད་སྒྲུབ་ཆར་གིས་ཉིན་བཞིན་འཕེལ་བར་སྩོན། །

ཡྩོངས་རྩོགས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་པའི་མཐུ་གྲུབ་ཅིང་། །

སིད་ཞིའི་དཔེ་ཟླ་ཡྩོངས་བལ་༸རྒྱལ་བའི་དབང་། །

གངས་ལྩོངས་ལྷ་སྐལ་༸ཕྱག་ན་པདྩོ་གང་། །

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གཡྩོ་མེད་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །

ཕན་བདེའི་གཉེན་གཅིག་ཡྩོངས་རྩོགས་མ་ནྩོར་ལམ། །

རིན་ཆེན་རིན་ཐང་བལ་བའི་གདམས་པ་ཀུན། །



མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟོང་གྟོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་ལྟོང་།
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ཅི་དགར་ལག་ཏུ་གཏྩོད་པའི་དྲིན་པྩོ་ཆེ། །

ཟླ་མེད་བཤེས་རྣམས་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་ཤྩོག །

བདག་ཀང་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

དལ་བའི་རྟེན་ཐྩོབ་ཡྩོངས་རྩོགས་བསྟན་དང་མཇལ། །

མཚན་ལྡན་བཤེས་དང་ཆྩོས་མཐུན་གྩོགས་ཀིས་བསྐྱང་། །

ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པས་རང་རྒྱུད་དུལ་གྱུར་ཅིག །

སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་གྩོགས་སུ་ཤར་བའི་མཐུས། །

ཚོགས་གཉིས་བདེ་བག་ཟླུམ་པའི་ཉམས་ལེན་གིས། །

སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་ཆེ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་སྩོལ་བཟང་སྐྱྩོང་བའི་མཐུ་ལྡན་ཤྩོག །

ཐུན་མྩོང་ཐུན་མིན་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ཀུན། །

རང་གིས་ཇི་བཞིན་རྟྩོགས་ཚེ་བང་དྩོར་གནད། །

གཞན་ལ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་རི་མྩོ་ཡིས། །

ཡང་དག་ལམ་བཟང་འགྩོ་ལ་གསལ་བེད་ཤྩོག །

ལྷ་ཆེན་ཕྱག་དྲུག་དམ་ཅན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ། །

དབུ་མའི་བཀའ་སྲུང་བམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་སྩོགས། །

ཆྩོས་བཞིན་སྐྱྩོང་མཛད་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །

རྣམ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ལའང་གཡེལ་མེད་ཤྩོག །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

  498  

ཅེས་མཐའ་བལ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་སྣང་སྟྩོང་གྩོགས་སུ་འཆར་བའི་མེ་

ལྩོང་ཞེས་པ་འདི་ནི་སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་ཕྲན་འཇམ་དབངས་གགས་པས་སྤི་ལྩོ་

༢༠༡༦ ལྩོར་དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་གཙུག་ལག་སླྩོབ་གཉེར་ཁང་དུ་དགེ་ལུགས་

རྒྱུགས་སྤྩོད་ཆེན་མྩོའི་རྩོམ་རྒྱུགས་འབུལ་ཆེད་དུ་བིས་པའི་དབུ་མའི་དཔད་རྩོམ་དེ་

ཉིད་བསྣྩོན་འཁི་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་སླར་ཡང་ཞུ་དག་བས་ནས་དེབ་གཟུགས་སུ་

དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཏེ། ཕྲན་དགེ་བཤེས་མཛད་སྩོའི་སྐལ་བཟང་གི་ཉིན་འགེམས་སེལ་

བས་པའི་མཐུས་དུས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །ད་ལམ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་

ཁང་ནས་གུས་པའི་དཔད་རྩོམ་འདི་ཉིད་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བསྒིག་གནང་བ་ལ་སྙིང་

དབུས་ནས་དགའ་བསུ་དང་། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་རྣམ་དཔྩོད་ཡངས་

པའི་དབུ་འཛིན་མཆྩོག་དང་ལས་བེད་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ། རྩོམ་པ་པྩོས།
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ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀི་མཚན་དང་། དཔར་བསྐྲུན་གང་དུ་བས་

པ་སྩོགས་ཀི་ཐྩོ།

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆྱེས་༢༠༡༣ལོར་་དཔར་བསྐྲུན་གནང་བའི་བསྟན་འགྱུར་དྱེབ་

གཟུགས།

ཨང་། གཞུང་གང་ཡིན་གི་མཚན། མཛད་པ་པོ། དྱེབ་ཨང། པར་བསྐྲུན་ལོ་དུས།

༡༽ ཤྱེར་ཕིན་ལ་བསྟོད་པ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། ༡ ༢༠༡༣

༢༽ མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། ༡༤༧ ༢༠༡༣

༣༽ རོད་བཟོག སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། ༡༢༩ ༢༠༡༣

༤༽ རོད་བཟོག་རང་འགྱེལ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། ༡༢༩ ༢༠༡༣

༥༽ སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་

འགྱེལ། 

སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། ༡༢༩ ༢༠༡༣

༦༽ རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྱེལ་པ། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ། ༡༣༨ ༢༠༡༣

༧༽ སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྱེལ་པ། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ། ༡༣༩

༨༽ བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟ་འགྱེལ། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ། ༡༣༨ དང་། 

༡༣༩

༢༠༡༣

༩༽ ཤྱེས་རབ་སྒོན་མ། སོབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན། ༡༣༠ ༢༠༡༣

༡༠༽ རོག་གྱེ་འབར་བ། སོབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན། ༡༣༢ དང་། 

༡༣༣

༢༠༡༣

༡༡༽ བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས།

༡༢༩ དང་། 

༡༣༠

༢༠༡༣

༡༢༽ ཚིག་གསལ། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ། ༡༣༧ ༢༠༡༣

༡༣༽ འཇུག་པ་རང་འགྱེལ། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པ། ༡༣༨ ༢༠༡༣

༡༤༽ སྤོད་འཇུག་དཀའ་འགྱེལ། སོབ་དཔོན་ཤྱེས་རབ་འབྱུང་

གནས།

༡༤༢ ༢༠༡༣

༡༥༽ དབུ་མ་རིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བའི་འགྱེལ་

པ།

སོབ་དཔོན་མི་ཕམ་བཤྱེས་

གཉྱེན།

༢༡༤ ༢༠༡༣
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༡༦༽ སོམ་རིམ་བར་པ། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ཤི་ལ། ༡༤༧ ༢༠༡༣

༡༧༽ མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། འཕགས་པ་ཐོཊ་མྱེད། ༡༧༢ ༢༠༡༣

༡༨༽ འགྱེལ་པ་རྒྱལ་སྲས་མ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སྲས། ༡༧༤ ༢༠༡༣

༡༩༽ དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ། རྱེ་མྱེ་ཏི་པ། ༦༠ ༢༠༡༣

༢༠༽ དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པའི་འགྱེལ་པ། སོབ་དཔོན་ལྷན་སྐྱྱེས་རོ་རྱེ། ༦༠ ༢༠༡༣

༢༡༽ དབུ་མ་རྒྱན་གི་རང་འགྱེལ། སོབ་དཔོན་ཞི་མཚོ། ༡༤༣ ༢༠༡༣

༢༢༽ བདྱེན་གཉིས་རང་འགྱེལ། སོབ་དཔོན་ཡྱེ་ཤྱེས་སིང་པོ། ༡༤༣ ༢༠༡༣

༢༣༽ ཚད་མ་རྣམ་གྱེལ་གི་འགྱེལ་པ། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ། ༢༡༧དང་

།༢༡༨

༢༠༡༣

༢༤༽ ཚད་མ་རྣམ་ངྱེས། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། ༢༡༧ ༢༠༡༣

༢༥༽ ཚད་མ་རྣམ་འགྱེལ་རང་འགྱེལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། ༢༡༧ ༢༠༡༣

རྱེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་སོགས།

ཨང། གཞུང་གང་ཡིན་གི་མཚན་བང་། མཛད་པ་པོ། པར་བསྐྲུན་

བ་ཡུལ།

པར་བསྐྲུན་ལོ་དུས།

༡༽ ལམ་རིམ་ཆྱེན་མོ། འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་

པ།

མ་ནི་པར་

པར་ཁང་།

༢༠༡༢

༢༽ དྲང་ངྱེས་རྣམ་འབྱེད། འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་

པ།

སྱེར་སྨད་

དཔྱེ་མཛོད།

༢༠༠༢

༣༽ ར་ཤྱེའི་ཊིཀ་ཆྱེན། འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་

པ།

སོ་མང་དཔྱེ་

མཛོད།

༢༠༠༢

༤༽ ལྷག་མཐོང་ཆུང་བ། འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་

པ།

མ་ནི་པར་

པར་ཁང་།

༢༠༡༢

༥༽ འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆྱེན། འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་

པ།

སྱེར་བྱེས་

དཔྱེ་མཛོད།

༡༩༩༩

༦༽ ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་ཕྱེང་། འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་

པ།

སྱེར་བྱེས་

དཔྱེ་མཛོད།

༢༠༠༠

༧༽ སྟོང་ཐུན་ཆྱེན་མོ། མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྱེ། སྱེར་བྱེས་

དཔྱེ་མཛོད།

༡༩༩༩
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༨༽ རྣམ་བཤད་སིང་པོའི་རྒྱན། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྱེ། ཝ་ཎ་དཔྱེ་

མཛོད།

༡༩༩༦

༩༽ རྣམ་འགྱེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་

ར་སྦྱར་མ།

རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྱེ། ཝ་ཎ་དཔྱེ་

མཛོད།

༢༠༠༥

༡༠༽ དབུ་མའི་སྤི་དོན། རྱེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན།

སྱེར་བྱེས་

དཔྱེ་མཛོད།

༡༩༩༧

༡༡༽ དབུ་མ་རིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བའི་དར་

ཊིཀ

རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྱེ། ཝ་ཎ་དཔྱེ་

མཛོད།

༢༠༡༣

༡༢༽ ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པོའི་སྤི་དོན། རྱེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན།

སྱེར་བྱེས་

དཔྱེ་མཛོད།

༡༩༩༩

༡༣༽ རྣམ་འགྱེལ་མཐའ་དཔོད། རྱེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན།

སྱེར་བྱེས་

དཔྱེ་མཛོད།

༡༩༩༨

༡༤༽ དྲང་ངྱེས་ཟིན་བིས། སྱེར་བྱེས་མཁན་ཟུར་བོ་

བཟང་ཚེ་རིང་།

སྱེར་བྱེས་

དཔྱེ་མཛོད།

༢༠༠༩

ར་ཤྱེ་དང་། འཇུག་པ། སྤོད་འཇུག རྣམ་འགྱེལ་ར་བ། རྱེན་འབྱེལ་བསྟོད་པ་སོགས་ཡོངས་གགས་རྣམས་ཀི་ཤོག་གངས་

བཀོད་མྱེད།



པར་བང་སྩོན་ཚིག

རྣམ་གྩོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞྩོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དྲི་མ་ཡྩོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྩོའི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མྩོ་སྟྩོང་ཕྲག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྩོར་ཤྩོག ། 

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྩོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟྩོན་རྣམ་འདྲེན་

ཤཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྩོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆྩོག་པའི་དགེ་བསྩོའི་སྩོན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་
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