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རྒྱལ་བོད་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀིས་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་

བོད་རང་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞིབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་དུས་སྐབས་སྔ་ཕིར་དར་རྒྱས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པོ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཆེན་པོ་རྒྱ་ཧོར་གི་ཡུལ་གྲུ་སོགས་སུའང་བསན་འགོའི་ཞབས་

འདེགས་བླ་མེད་བསྒྲུབས་ཡོད། 

སྐབས་དོན་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་དངོས་བསན་སོང་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་

གསལ་བར་བེད་པ་ལ་རིགས་པའི་ཚོགས་དྲུག་དང་། སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀི་རིམ་པ་གསལ་

བར་བེད་པ་ལ་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀི་དགོངས་

པ་འགེལ་བ་ལ་འཕགས་བོད་ཀི་འགེལ་མཛད་མཁན་པོ་དུ་མས་ཡིག་འཇོག་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ལས་

རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་དབུ་ཕར་རྣམ་འགེལ་གི་ཡིག་ཆ་སོགས་ནི་གཞུང་

སྤིའི་ཁོག་ལ་བཤད་པ་ཚང་ལ། དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་ལ་ལུང་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་དོགས་པའི་

མཐའ་གཅོད་པ་སོགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་མང་བ་དང་། ཡོངས་གགས་ཡོངས་འཛིན་བསྡུས་རར་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

གགས་པའང་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་བློ་གསར་རྣམས་ཀི་རིགས་ལམ་གི་སོ་འབེད་པའི་ཐབས་

ཚུལ་ཟབ་པས་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མར་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བར་གདོན་མི་ཟ། 

ད་ལམ་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ནས་རེ་བཙུན་གི་ཡིག་ཆ་པོད་ལྔ་སོགས་ཡིག་ཁག་

གི་མ་དཔེ་སྔ་ཕི་གང་བྱུང་སྡུར་ཞིབ་ཀིས་ཞུ་དག་ངེས་འདྲོངས་ཐོག་ཕོགས་སྒིག་པར་སྐྲུན་བགིས་

པར་འབེལ་ཡོད་ཀུན་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་དང་། འབད་པས་བསགས་པའི་ལེགས་བས་ལ་

བསྔོ་བ་དང་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་གིས་བསན་འགོའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱ་ཆེར་

ཡོང་བའི་སོན་ལམ་དང་བཅས། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་འབོད་པ། ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་༩ཚེས་༤དང་། ཕི་ལོ་༢༠༡༣ཟླ་༡༡ཚེས་༧ལ། 
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་

བསྡུས། 

༄༅། །འདིར་འཇམ་དབངས་རྣམ་འཕྲུལ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་༧རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་རིང་ཁག་དང་ཞིབ་བསྡུར་དང་འབེལ་པོད་གསར་

བཞེས་སྐབས་ཀི་ལས་རིམ་ཁག་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་གི་སོ་ནས་ངོ་སྤོད་ཐུང་ཙམ་ཞུ་ན། 

༡༽བ་བ་འདི་ལ་འཇུག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕི་ལོ་(༡༩༨༩)ལོར་རྒྱ་ནག་ནས་པར་སྐྲུན་

བས་པའི་རེ་བཙུན་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དོན་དེབ་གཟུགས་སོད་སད་གཉིས་དང་། དེའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་སྐུ་

འབུམ་པར་མ་བཅས་སུ། སྔ་སོར་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དོན་དང་། 

འབས་ལོངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དོན་དཔེ་རིང་

བཅས་དང་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཡང་ཚིག་ནོར་ཙམ་མིན་པར་དོན་ནོར་མངོན་གསལ་

ཅན་བྱུང་བའི་དབང་གིས་བ་བ་འདི་ལ་མ་འཇུག་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར། དེ་ཡང་དཔེར་མཚོན་ཙམ་

ཞིག་འགོད་ན༑ སྐབས་དང་པོའི་སྤི་དོན་དུ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཀི་མཚན་ཉིད་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ། 

སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དང་འབས་ལོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་བཅས་སུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་རིང་ཡིག་ཆ་

ཁག་ལས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གང་ཞིག་ཅེས་གསུངས་ཀང་། སྐུ་འབུམ་དང་མཚོ་སྔོན་པར་མ་

གཉིས་ཀི་ནང་དུ། ཡང་ལོག་གང་རུང་གང་ཞིག་ཅེས་གསལ། འདི་ལྟར་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེ་

ཡང་ལོག་གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་རིགས་ཀི་སྐབས་སུ། སྐབས་འདིར་

དངོས་སུ་བསན་པའི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་། དང་པོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་

པའི་བང་སེམས་ཀི་སྦོར་ལམ་ཐོབ་མྱོང་བའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་

དོན་གཅིག་ཅེས་གསལ་ཡང་། སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ནང་དུ། དང་པོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

ངེས་པའི་བང་སེམས་ཀི་སྦོར་ལམ་ཐོབ་མྱོང་བའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དང་དོན་གཅིག །ཅེས་

གསལ། འདི་ལྟར་ན་དེ་འདྲའི་བང་སེམས་སྦོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བདེན་འཛིན་སེང་གི་ཆོས་ཉིད་དེ། 

སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་བསན་པའི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལྟར་ན་རིགས་སྤི་

དོན་ལས་བདེན་འཛིན་སེང་གི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་བཀག་པ་དང་ནང་འགལ་

འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་གྲྭ་ཚང་དང་འབས་ལོངས་དཔེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའི་རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་རིང་ཁག་

མཐུན་པར་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་སེམས་རྟེན་ལ་འདོད་སེམས་ཡོད་པར་བཀག་ཅིང་། རྣམ་རོགས་

སྦོར་བ་ཐོབ་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་ཀང་། གོང་གསལ་པར་མ་གཉིས་

ལས་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་ཐོབ་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐོབ་པས་མ་ཁྱབ་པར་གསུངས་པ་སོགས་

ཚིག་དོན་གཉིས་ཐད་ནས་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་སྣང་ཡང་འདིར་དཔེར་མཚོན་ཙམ་ཞིག་ཟུར་འདོན་

བས་པ་ཡིན། 

སྐུ་འབུམ་པར་མ་འདི་དབུས་པར་གི་དཔེ་རྒྱུན་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འདི་

པར་ཤིང་གསར་བཞེས་སྐབས་སུ་ཞུ་བཅོས་བས་འདུག་སྙམ་ཏེ། དཔེར་ན། རེ་བཙུན་པས་མཛད་

པའི་མཁས་གྲུབ་རེའི་རྣམ་ཐར་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་པར་སྐྲུན་བས་པ་དང་། སྐུ་འབུམ་པར་

སྐྲུན་བས་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་བལྟས་ན། སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ནང་བཅོས་ལྷད་མངོན་

ཆེན་ཡོད་པར་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་ནས་བལྟས་ཀང་བལྟས་ཙམ་གིས་ཤེས་ནུས་པའི་

བཅོས་ལྷད་མང་དུ་སྣང་། འདིར་ཟུར་ཙམ་ཞིག་བཀྲིས་ལྷུན་པོའི་པར་མ་ལ་བཀྲར་དང་སྐུ་འབུམ་

པར་མ་ལ་སྐུར་གིས་མཚོན་པར་བས་ཏེ་འགོད་ན། བཀྲར། རེ་བཙུན་གིས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་ཅིང་། རི་ཁོད་དགའ་ལྡན་ན། ཞེས་ལས་མི་གསལ་ཡང་། སྐུར། རེ་བཙུན་གིས་

གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཐོས་སོ། །འདི་ལ་ལོ་རྒྱུས་གཞན་

ཡང་སྣང་སེ། གནས་རི་ཁོད་དགའ་ལྡན་ན། ཞེས་ཐད་རྩིས་བས་ན་ཡིག་འབྲུ་སོ་གཉིས་ཚིག་ལྷག་

བཅུག་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བཀྲར། བདག་ཀང་། ཞེས་ལས་མི་གསལ་ཡང་། སྐུར། ཡང་ཀླུ་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་ནས་བདག་ཀང་། ཞེས་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད་ཀི་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། ཡང་

བཀྲར། འཁོར་གི་ཐོག་མར་འགྱུར། ཞེས་ལས་མི་གསལ་ཡང་། སྐུར། འཁོར་གི་ཐོག་མར་གདུལ་

བ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་ཡིག་འབྲུ་བཅུ་གཅིག་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞིབ་

པར་པར་མ་གཉིས་ཀ་འོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པས་དེ་ལ་གཟིགས། 

༢༽བསྡུར་རྒྱུའི་མ་དཔེ་དང་ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་ཀི་སྐོར། དང་པོ་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་

སྔར་བོད་ནས་གདན་ཞུ་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་དཔེ་རིང་དཔེ་རིང་གས་སུ། དྲང་ངེས་སྤི་དོན་དང་། 

རྟེན་འབེལ་སྤི་དོན་དང་། རིགས་སྤི་དོན་དང་། སྦོར་ལམ་སྤི་དོན་བཅས་ཕུད་པས། གཞན་སྤི་

མཐའ་ཟུར་བཀོལ་དང་། དབུ་མའི་སྤི་དོན་དང་། འདུལ་བའི་སྤི་དོན་དང་། མཛོད་སྤི་དོན་དང་། 

གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན་དང་། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ་དང་། གོ་ལན་གནམ་ལྕགས་

ཐོག་འབེབས་བཅས་ཆ་ཚང་བཞུགས། 

གཉིས་པ་འབས་ལོངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའི་ཡིག་རིང་དཔེ་རིང་

གས་སུ། ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་གི་སྤི་མཐའ་ཟུར་བཀོལ་མཐའ་དཔོད་

བཅས་ཆ་ཚང་དང་། དབུ་མ་དང་། འདུལ་བ་དང་། མཛོད་བཅས་ཀི་སྤི་དོན་ཆ་ཚང་དང་། དགག་

ལན་གཞུང་ཚན་གསུམ་དང་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་རོལ་མཚོ་བཅས་ཆ་ཚང་

བཞུགས། 

གསུམ་པ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་རིང་གས་སུ། 

ཕར་ཕིན་སྤི་མཐའ་དཔོད་ཟུར་བཀོལ་ཆ་ཚང་དང་། གྲུབ་དོན་ས་གསུམ་བཅས་ཆ་ཚང་བཞུགས། 

བཞི་པ་སྐུ་འབུམ་པར་མ་དཔེ་རིང་གས་ནས་སྐབས་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་གི་སྤི་དོན་

ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྡུར་མཆན་དུ་བཀོད་ཡོད། འདི་འབས་ལོངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔེ་མཛོད་དུ་

བཞུགས་པའི་དཔེ་རིང་གས་ཀི་ཕར་ཕིན་སྤི་དོན་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་སྔར་བོད་

ནས་གདན་ཞུ་གནང་བའི་གས་དང་། དཔེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དོན་རྣམས་དང་

ཚིག་དོན་གཉིས་ཐད་ནས་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་སྔར་དཔེར་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ཟིན་པ་དེ་ཡིན། 
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

ལྔ་པ་ལྡི་ལིའི་པར་མའི་གས་ནས་གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན་དང་། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་

མུན་སེལ་དང་། གོ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐོག་འབེབས་དང་གསུམ་བསྡུར་གཞིའི་གས་སུ་བཞུགས། 

དྲུག་པ་ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆ་ནི། མཚོ་སྔོན་པར་མ་ཕར་ཕིན་སྤི་དོན་ཆ་ཚང་དང་། ལྷ་ས་ནས་

པར་སྐྲུན་བས་པའི་སྐབས་བརྒྱད་ཀི་མཐའ་དཔོད་ཆ་ཚང་དང་། སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དང་དགའ་བང་

གྲྭ་ཚང་བཅས་ནས་སྔ་ཕིར་པར་སྐྲུན་གནང་པའི་གས་ནས་པོད་ལྔ་ཆ་ཚང་དང་། ཐེན་ཝན་ནས་པར་

སྐྲུན་བས་པའི་དགག་ལན་སྐོར་དང་གྲུབ་དོན་ས་གསུམ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་པོད་ལྔ་ཆ་ཚང་བཅས་

ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆའི་གས་སུ་བཞུགས་ཡོད། 

བདུན་པ་འདིར་བསྡུར་གཞི་དང་ཟུར་ལྟའི་གས་སུ་མ་འཁོད་པར་རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་

ཞིག་ཉིན་ཧོང་དུ་ཡོད་པར་གགས་པ་དང་། ལྷ་སའི་པར་རིང་ཁག་ནི་འབས་ལོངས་དཔེ་མཛོད་དང་། 

རྒྱ་གར་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞེས་ཐོས་པ་ལྟར་བསྡུར་

གཞི་དང་ཟུར་མཆན་གང་གི་གས་སུའང་མེད། 

༣༽ལུང་མཆན་བཏགས་སངས་ཀི་སྐོར། དང་པོ་བཀའ་བསན་འགྱུར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དང་

པོ་བཀའ་བསན་པར་མ་གང་ཡིན་དང་། གཉིས་པ་དེབ་གངས་གང་ཡིན་དང་། གསུམ་པ་པོད་གང་

ཡིན་དང་། བཞི་པ་རྩོམ་པ་པོའི་མཚན་དང་། ལྔ་པ་གཞུང་དངོས་ཀི་མཚན་དང་། དྲུག་པ་ཤོག་

གངས་ཡིག་ཕེང་བཅས་བཀོད་ཡོད། དཔེར་ན། བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཁ། སོན་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༨༧’༦ལྟ་བུ་ཡིན། འདིས་བསན་འགྱུར་ལའང་མཚོན་ནས་ཤེས་ནུས། 

གཉིས་པ་བོད་མཁས་པས་བརྩམས་པའི་ལེགས་བཤད་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དང་པོ་གང་གི་པར་མ་

ཡིན་པ་དང་། གཉིས་པ་པོད་གང་ཡིན་དང་། གསུམ་པ་རྩོམ་པ་པོའི་མཚན་དང་། བཞི་པ་བསན་

བཅོས་ཀི་མཚན་དང་། ལྔ་པ་ཤོག་གངས་ཐིག་ཕེང་བཅས་བཀོད་ཡོད། དཔེར་ན། སྐུ་འབུམ་པར་

མ། གསུང་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ༨༦༧་༦། ལྟ་བུ་ཡིན། 

༤༽བསྡུར་མཆན་འགོད་སངས་ནི། པར་མ་གང་ཡིན་སོགས་སྔར་ལྟར་དང་། མདུན་རྒྱབ་

དགོས་རིགས་ལ་མདུན་རྟགས་(ན)དང་རྒྱབ་རྟགས་ལ་(བ)བཅས་བཀོད་ཡོད། ལུང་བསྩལ་ཀང་མ་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

རེད་པ་དང་། རེད་ཀང་ལུང་མཆན་བཏགས་མཁན་ངོས་ནས་ལྷག་ལུས་ལ་བྱུང་བ་གཅིག་གཉིས་

ལས་གཞན་ཡིག་ཆར་དྲངས་པའི་མདོ་བསན་བཅོས་ཇི་ཡོད་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་ཡོད། འདིར་

དམིགས་བསལ་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་ནི། རེ་བཙུན་པའི་ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་ཀི་ནང་དུ་ཡུམ་

བར་མའི་མདོ་ལུང་བཀོད་པ་རྣམས་ཉི་ཁི་ལེའུ་བརྒྱད་མར་དྲངས་པ་རྣམས་ཡིན་ཡང་། འདིར་ཡུམ་

བར་མའི་ལུང་མཆན་བཀོད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མར་གཞིར་བཞག་ནས་བཀོད་

ཡོད་པས་འགྱུར་གི་དབང་གིས་ཚིག་མི་འདྲ་བ་ཕན་བུར་སྣང་། 

༥༽དཔེ་བསྡུར་མའི་མཆན་བཏགས་སངས་ཀི་སྐོར། སྔར་བོད་ནས་གདན་ཞུ་གནང་བའི་

གས། སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གི་ཐོག་ཁར་རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་

༼ག༽དང་། སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའི་ཡིག་ཆ་ལ་༼པ་༽དང་། འབས་ལོངས་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་དཔེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའི་ཡིག་ཆ་ལ་༼ཏ༽དང་། ལྡི་ལིའི་པར་མ་ལ་༼ད༽དང་། སྐུ་

འབུམ་པར་མ་ལ་༼ཀ༽དང་། སྦག་སའི་པར་མ་ལ་༼བ༽རྟགས་བཏབ་ནས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། 

པར་མ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པར་བྱུང་བའི་མཚམས་སུ་གྲྭ་ཚང་དང་དཔེ་མཛོད། 

འབས་ལོངས་དཔེ་རིང་བཅས་གཞི་རྩར་བཟུང་སེ་གཞུང་དཀྱུས་སུ་བཀོད་ཅིང་། མི་མཐུན་གཞན་

ཇི་ཡོད་འོག་མཆན་བཏགས་ཡོད། པར་མ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་འབས་སུ། ཡི་གེ་ཆད་པ་དང་། ལྷག་པ་

དང་། མི་འདྲ་བ་སེ་ཆད་ལྷག་མི་འདྲ་གསུམ་སོགས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་འཆད་ཉན་སབས་བདེའི་

ཆེད་དུ་དེའི་གོང་འོག་གི་ཚིག་རིས་དང་སྦར་ནས་ཚིག་གསལ་པོར་བཀོད་པ་ལས་ཆད་རྟགས་དང་

ལྷག་རྟགས་གང་ཡང་བཀོལ་སྤོད་བས་མེད། ནོར་མཆན་དང་ལུང་མཆན་དང་དཔེ་བསྡུར་མའི་

མཆན་བཅས་ལ་ཨང་རྟགས་སོར་ཁྱིམ་མ་འདི་( )བེད་སྤོད་བས་ཡོད། 

༦༽ནོར་མཆན་བཏགས་སངས་ཀི་སྐོར། གཞི་མཐུན་ལ་འ་འཐུན་དང་། ས་མཚམས་ལ་འ་

འཚམས་བིས་པ་སོགས་ནོར་བ་རྒྱུན་འབམས་རྣམས་དང་། ལམ་ཤེས་ལ་ལམ་ཤས་ལྟ་བུ་པར་

ཤིང་ཡིག་འབྲུ་ཆག་སྐྱོན་བྱུང་བ་ཁག་དང་། ས་བཅད་གཉིས་པ་ལ་གསུམ་པ་བིས་པ་ལྟ་བུ་གོང་

འོག་གངས་འཁྲུགས་པ་སོགས་མདོར་ན་ཡི་གེ་ནོར་ངེས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

ལས། ཚིག་དོན་ངོས་མ་ཟིན་པ་བརྟག་དགོས་པའི་རིགས་ཤེས་བཞིན་དུ་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཀང་

འགྱུར་བ་བཏང་མེད། ནོར་བ་ངོ་ཤེས་ངེས་ཅན་ཡོངས་གགས་རྣམས་མཆན་སྦར་བས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཆེར་མེད་ཀང་གང་བཅོས་པ་རྣམས་ངོས་ཟིན་པའི་ཆེད་དུ་ཕལ་ཆེར་འོག་མཆན་

བཏགས་ཡོད། འོན་ཀང་ནོར་བ་གཅིག་མཐུན་ཧ་ཅང་མང་བའི་རིགས། དཔེར་ན། ས་མཚམས་ལ་

ས་འཚམས་བིས་པ་ལྟ་བུ་མང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས། གོང་འོག་རེ་ཟུང་ལས་ཐམས་ཅད་མཆན་དུ་

བཀོད་མེད། བ་ཚིག་ཡིག་གཟུགས་མི་མཐུན་པར་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བསྡུར་གཞིའི་མ་དཔེ་

རྣམས་ལས་གང་ཡོངས་གགས་དང་མཐུན་ཚབ་ཆེ་བ་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བཀོད་ནས་གཞན་རྣམས་

འོག་མཆན་བཏགས་ཡོད། ཡིག་ཆར་དྲངས་པའི་ལུང་ལ་ཆད་ལྷག་ནོར་གསུམ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་

བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་གང་དྲངས་རྒྱུའི་ལུང་གི་མ་དཔེ་དང་ཞིབ་བསྡུར་ཐོག་དེའི་ཤོག་གངས་ཐིག་

ཕེང་བཅས་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་མིན་པ་ལ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ལྟ་བུ་ལུང་མིང་ནོར་

བའི་རིགས་ལ་གསལ་བཤད་ཉུང་ཙམ་རེས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། 

༧༽དག་གཅིག་འགྱུར་གི་སྐོར། སྤིར་རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་པོད་ལྔའི་ནང་གསེས་ལ་དག་གཅིག་

འགྱུར་མ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཕར་ཕིན་སྤི་དོན་ལྟ་བུ་གཞུང་གཅིག་གི་གོང་འོག་ལའང་དག་མི་མཐུན་

པ་མང་དུ་བྱུང་བ་དཔེར་ན། རྟགས་བསལ་རྟགས་གསལ། ངོས་སྐལ་ངོ་སྐལ། མངོན་འགྱུར་བ་

མངོན་གྱུར་པ། འགེལ་བ་འགེལ་པ། མཐའ་དཔད་མཐའ་བཅད། གོ་རིམ་གོ་རིམས། ཊིཀ་ཏཱིཀྐ། ཅིག་

ཆར་ཅིག་ཅར་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་བར་སྣང་། འདི་ནི་རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་གཅིག་པོ་མིན་པ་ཡིག་ཆ་

གཞན་དང་། མདོ་བསན་བཅོས་དུ་མ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་ས་ཁྱབ་རོ་ཁྱབ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་དོན་གི་

ཆ་ནས་གཞུང་དོན་གོ་བ་ལེན་པ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་མེད་པར་བརྟེན། དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་དུ་མ་

ཞིག་གིས་འདི་རིགས་རང་སོར་འཇོག་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་སྐོར་དགོངས་འཆར་བྱུང་པ་བཞིན་

སྔར་བཅོས་ཟིན་ལྷག་ལུས་བྱུང་པ་ཕུད་གཞན་པར་རིང་དུ་གང་འཁོད་རང་སོར་བཞག་ཡོད། 

༣༽པོད་གངས་སྒིག་སངས་ཀི་སྐོར། གསུང་འབུམ་ཕོགས་སྒིག་སྐབས་སུ་པོད་གངས་གོ་

རིམ་འགོད་སངས་ཐད་མདོ་སྔགས་གཉིས་ལས་སྔགས་དང་པོ། པོད་ལྔ་ལས་དབུ་མ་དང་པོར་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

མཛད་པ་སོགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྣང་ཡང་། འདིར་པོད་ལྔའི་གོ་རིམ་རྣམས་གཙོ་བོར་

སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གི་རྩོད་པའི་བང་རིམ་ལྟར་བསྒིགས་པ་ཡིན། བསྡུས་གྲྭ་གསུམ་བློ་རྟགས་གཉིས་

བཅས་རེ་བཙུན་པའི་ཡིག་ཆ་མིན་ཡང་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གི་ཡིག་ཆའི་གས་སུ་བཞུགས་པར་

བརྟེན། འདིར་པོད་བཅུ་དྲུག་གི་ཐ་མར་བསྒིགས་འཇུག་བས་ཡོད། རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་རིང་ཁག་

ཏུ་ཕར་ཕིན་སྤི་དོན་རྣམས་ལ་པོད་ཀ་པ་ནས་ཏ་པའི་བར་པོད་དགུ་དང་། རྣམ་འགེལ་ལ་པོད་ཀ་པ་

ནས་ང་པའི་བར་པོད་བཞིར་བས་ནས་འདུལ་མཛོད་དབུ་མ་ཟུར་བཀོལ་སོགས་ལ་པོད་རྟགས་མ་

མཛད་ཀང་། འདིར་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མ་པོད་གསར་བསྒིགས་སྐབས་སུ་པོད་ཀ་པ་ནས་མ་པའི་

བར་པོད་བཅུ་དྲུག་བས་ནས་བསྒིགས་ཡོད། 

དེ་ཡང་པོད་དང་པོའི་ནང་རེ་བཙུན་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། མཁས་གྲུབ་རེའི་རྣམ་ཐར། གྲུབ་དོན་

ས་གསུམ་བཅས་བཞུགས། པོད་གཉིས་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པོའི་སྤི་དོན་དབུ་ནས་སྤན་

ལྔ་མངོན་ཤེས་བར་དང་། པོད་གསུམ་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པོ་སྦོར་ལམ་སྤི་དོན་ནས་

སྐབས་དང་པོ་མ་རོགས་བར་དང་། པོད་བཞི་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་

སྤི་དོན་དང་། པོད་ལྔ་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་བཞི་པའི་སྤི་དོན་དང་། པོད་དྲུག་པའི་ནང་ཕར་

ཕིན་སྐབས་ལྔ་པ་ནས་བརྒྱད་པ་ཆོས་སྐུའི་སྤི་དོན་བཅས་ཆ་ཚང་དང་། པོད་བདུན་པའི་ནང་

བསམ་གཟུགས་རྟེན་འབེལ་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་དྲང་ངེས་སྤི་དོན་བཅས་དང་། པོད་བརྒྱད་པའི་ནང་

ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པོའི་མཐའ་དཔོད་དང་། པོད་དགུ་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་གཉིས་པ་ནས་

བརྒྱད་པའི་བར་གི་མཐའ་དཔོད་དང་འགོག་སྙོམས་མཐའ་དཔོད་བཅས་དང་། པོད་བཅུ་པའི་ནང་

བསམ་གཟུགས་རྟེན་འབེལ་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔོད་བཅས་དང་། པོད་བཅུ་གཅིག་པའི་

ནང་དབུ་མའི་སྤི་དོན་དང་། པོད་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་འདུལ་བའི་སྤི་དོན་དང་། པོད་བཅུ་གསུམ་

པའི་ནང་མཛོད་སྤི་དོན་དང་། པོད་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་རྣམ་འགེལ་འགེལ་པ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་

རབ་གསལ། མཉན་བ་ཟུར་བཀོལ། འབས་རྟོག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་མཐའ་དཔོད། ལེའུ་

བཞི་པའི་མཐའ་དཔོད། ཕོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་བཅས་དང་། པོད་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་གསུང་ལན་ཀླུ་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ། གོ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐོག་འབེབས་བཅས་དང་། 

པོད་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་བསྡུས་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་གསུམ། བློ་རྟགས་གཉིས་བཅས་བསོམས་པོད་གངས་

བཅུ་དྲུག་ཐོག་བསྒིགས་བཀོད་བས་ཡོད། 

༩༽དཀར་ཆག་སྒིག་སངས་ཀི་སྐོར། སྤིར་དཀར་ཆག་སྒིག་སངས་ལ་གདན་ས་ཆེན་མོ་

རྣམས་སུ་རྩོད་པའི་གཞུང་ཚན་ཁག་ལ་ཐ་སྙད་བེད་སོལ་ལྟར་བསྒིགས་པ། དཔེར་ན། དབུ་མ་ལྟ་བུ་

ལ་མཚོན་ན། རྒྱལ་སས་ཆུང་བ་དང་། རྒྱལ་སས་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། རྣམ་འགེལ་སྐབས་སུ། རྟགས་

གཞན་བཞི་པ་དང་། མུན་ཁུང་བུམ་གཟུགས་ལྟ་བུ་གདན་ས་རང་དུ་ཐ་སྙད་གགས་ཆེ་བ་གཙོ་བོར་

བཟུང་སེ་བསྒིགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱ་གཞུང་ལྟར་ས་བཅད་དངོས་སུ་མེད་ཀང་ཡོངས་གགས་

བརོད་བའི་སེ་ཚན་གཞིར་བཟུང་ནས་བསྒིགས་པ་དང་། ཡང་ས་བཅད་གཙོ་བོར་བཟུང་སེ་

བསྒིགས་པ་སོགས་ཡོད་པ་ལས་འདིར་ཕི་མ་ལྟར་ས་བཅད་གཙོར་བཟུང་བས་ཡོད། དེ་བཞིན་

དཀར་ཆག་ཏུ་ས་བཅད་བཀྲམ་པའི་སྐབས་སུ། མ་བཅོས་ཐབས་མེད་འགའ་ཞིག་ལས། གཞུང་གི་

དཀྱུས་སུ་གཉིས་ལས་དང་། གཉིས་སོ་དང་། གཉིས་ནི་ལྟ་བུ་གང་འཁོད་དཀར་ཆག་ཏུའང་རང་

སོར་འཇོག་པ་ལས་ཚིག་བདེ་མིན་དང་། གཅིག་འགྱུར་དགོས་ཤག་གིས་འགྱུར་བ་གཏོང་པ་

སོགས་གང་ཡང་བས་མེད། གཞུང་དུ་དགག་གཞག་སོང་གསུམ་དང་། སྤི་དོན་དང་གཞུང་དོན་ལྟ་

བུ་དངོས་སུ་མེད་ཀང་དོན་ལ་ཡོད་རིགས་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀྲམ་ཡོད། 

༡༠༽བ་བ་འདི་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་སངས་ཀི་སྐོར། ལས་བེད་ལ་སེ་ཚན་ལྔར་བཅད་དེ། དང་

པོ་ལུང་འཚོལ་མཁན། གཉིས་པ་མ་དཔེ་དང་བསྡུར་མཁན། གསུམ་པ་གོག་ཀླད་དུ་འཇུག་མཁན། 

བཞི་པ་དཀར་ཆག་སྒིག་མཁན། ལྔ་པ་དེབ་གཟུགས་སྒིག་མཁན་དང་ལྔར་དབེ་བའི་ནང་ནས། 

ལུང་འཚོལ་བ་དང་དཔེ་བསྡུར་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ཕི་ལོ་(༢༠༡༢)ལོའི་འདུལ་བ་གསར་རིང་དང་དབུ་མ་

གསར་རིང་དང་ཕར་ཕིན་བཅས་འཛིན་གྲྭ་ལྔའི་ནང་ནས་ལོ་སྔ་མའི་རྒྱུགས་སྤོད་གནས་རིམ་མཐོ་

ཤོས་ཁག་ནས་འདེམས་བསྐོས་བས། དཀར་ཆག་སྒིག་མཁན་ཕི་ལོ་(༢༠༡༢)ལོའི་ལྷ་རམས་འཛིན་

གྲྭ་བ་རྣམས་ཡིན། གོང་གསལ་ལས་བེད་རྣམས་ཀིས་པར་མ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་ཞིབ་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

བསྡུར་ལེགས་པར་ཟིན་པའི་རེས་སུ་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ཐ་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། དེ་ལས་

ནོར་ལྷག་ཆད་གསུམ་གང་བྱུང་གོག་ཀླད་དུ་འཇུག་བསྒིགས་ལེགས་པར་ཟིན་རེས་བསྐྱར་དུ་མ་

དཔེ་ཁག་དང་བསྡུར་ནས་བསྐྱར་ཀློག་ཐེངས་གཅིག་བས་ནས་ཐ་མའི་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད། 

༡༡༽ལས་གཞི་འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་སྐོར། ཕི་ལོ་(༢༠༡༢)ལོ་མགོར་སྐབས་དེའི་༧སྐྱབས་རེ་

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དབུ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་དང་། སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཕག་མཛོད་དང་། དཔེ་

ཁིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་། དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་བེད་ཆ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ལས་གཞི་འདིའི་

ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོར་གནང་སེ་(༢༠༡༣)ལོར་གྲྭ་ཚང་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་བསྐྱར་དུ་༧སྐྱབས་

རེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དབུར་བཞུགས་ཐོག་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་པོད་གངས་

གཏན་འབེབས་དང་གོ་རིམ། པར་སྐྲུན་བེད་ཕོགས་དང་། དག་གཅིག་འགྱུར་དགོས་མིན་སྐོར་དང་། 

ཐ་ན་རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་འགོད་སངས་ཡན་ཆད་བཀའ་བསྡུ་ལྷུག་པོར་གནང་སེ་ཐ་མའི་ལས་རིམ་

སྐོར་ཐག་བཅད་བས་པ་བཅས་སོ། །

བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༤༢དང་ཕི་ལོ་༢༠༡༥.༨.༡༦ཉིན་

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས་ཀིས།



༄༅།  །རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་

པའི་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀི་སྤི་དོན་རྒོལ་ངན་ཚར་གཅོད་ 

རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ཞེས་བ་བ་ 

བཞུགས་སོ།  ། 

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། རེ་བཙུན་བླ་མ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་རེས་སུ་

བཟུང་1དུ་གསོལ། གསུང་རབ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུས་བློ་གོས་ཀི། །བཞིན་བཟང་

མཛེས་མར་བས་པའི་ལང་ཚོ་ཡིས། །ཤེས་བའི་ལུས་ཕ་མཐའ་དག་བསྡུས་ཞེས་

པའི། །གགས་པའི་དཔལ་གིས་ས་གསུམ་ཁྱབ་ལ་འདུད། །

དེ་ལ་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་ཇི་

སྙེད་ཅིག་བཀའ་སྩལ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

སེ་སྣོད་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང་དངོས་བསན་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་དུ་

རུང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདོ་སེ་ཟབ་མོའི་དགོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཁོང་

1 པ་༡་ན་༡་ཟུང་དུ་གསོལ། ཏ་༡་ན་༡་ཟུང་དུ་གསོལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་ཆུད་པ་ནི། རྣམ་གོལ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རེ་ཞིག་མཆོག་ཏུ་

གཅེས་ཤིང་། དེ་ཡང་མདོ་སེ་དེ་དག་དང་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་སོན་ཚུལ་མི་མཐུན་

པར་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཚུལ་གཞན་དུ་བཤད་པའི་གསུང་རབ་འགའ་ཞིག་དྲང་

དོན་གི་གསུང་རབ་དང་། སྔ་མ་ངེས་དོན་གི་གསུང་རབ་ཏུ་སོ་སོར་ཕེད་པ་ལ་རག་

ལས་སོ། །དེའི་ཕིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

གཟིགས་པ་དག་པའི་ཆོས་ཀི་སྤན་ལྡན་བདག་ཅག་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོན་

གཅིག་པུར་གྱུར་ཅིང་རྩོད་དུས་ཀི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་བློ་

བཟང་གགས་པའི་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་སྙན་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་ས་གསུམ་ན་གཡོ་

བ་དེ་ཉིད་ཀིས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབེད་

པའི་བསན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བ་བ་འདི་མཛད། 

དེས་ན་འདི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། 

བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ། 

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

ལ་གཉིས། མཆོད་པར་བརོད་པ་དང་། བཤད་པར་དམ་བཅས་ཏེ་མཉན་པར་བསྐུལ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བསན་བཅོས་གཞན་གི་འགྱུར་ཕག་དང་མཐུན་པར་མཆོད་

པར་བརོད་པ་དང་། བསན་བཅོས་ལུས་ཀི་མཆོད་པར་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ན་མོ་

གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། ཞེས་པ་སེ། དེ་ཡང་ན་མོ་ཞེས་པ་འདུད་པའམ་ཕག་འཚལ་ཞེས་

པའོ། །གུ་རུ་ནི་བླ་མ། མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ནི་འཇམ་དབངས་དང་། ཡ་ཞེས་པ་ཆེད་དམ་ལའི་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

1དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་སེ་དེ་ཡང་

བསན་བཅོས་འདི་དབུ་སེམས་སོ་སོའི་དྲང་ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕེ་སེ་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བསན་བཅོས་ཡིན་ཞིང་། མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དུ་

གཏོགས་པས་འཇམ་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་བཀས་བཅད་པ་དང་མཐུན་པའི་

ཆེད་དུ་མཛད་པའོ། །གཞན་ཡང་འཇམ་དབངས་རེ་རང་ཉིད་ཀི་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིན་

པས་བསན་བཅོས་རྩོམ་པ་ཕལ་ཆེར་ལ་དེ་ལྟར་འབྱུང་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་། 

འཇམ་མགོན་བླ་མའི་དྲིན་གིས་ལེགས་མཐོང་ནས། །ཞེས་འཇམ་དབངས་ཀིས་

བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་ངེས་ཀི་དགོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་ཞེས་

གསུངས་པས། བསན་བཅོས་འདིའི་ཐོག་མར་བཀོད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སོན་པ་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ་དང་། བསན་འཛིན་ལ་

མཆོད་པར་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 2བདེ་འབྱུང་སྤིན་ལ་ཞོན་དང་ཞེས་སོགས་ཀིས་

འཆད། དོན་ནི་ཕག་འཚལ་ཞེས་པ་གཞིར་དྲངས། གང་གིས་ན་བློ་བཟང་གགས་པས་

སོ། །དུས་ནི་བསན་བཅོས་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར། གང་ལ་ན་ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷ་

ལའོ། །འོ་ན་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་ལྷ་ཡི་ལྷ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་སྙམ་ན། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སིད་པ་གསུམ་ན་སོབས་ཀིས་དྲེགས་པའི་ང་རོ་ཆེས་ཆེར་

སྒོགས་པའི་རོམ་པས་ཏེ་ང་རྒྱལ་གིས་འགིང་བར་བེད་པའི་དབང་ཕྱུག་དང་བརྒྱ་

བིན་དང་ཚངས་པ་དང་། དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་དང་ཁྱབ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་ལྷ་

ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གི་སྐུ་མཐོང་བའི་མོད་ལ་སེ་དེ་

1 ཏ་༢་ན་༣་ཆེད་དམ་པའི་དོན་ནོ། །པ་༢་ན་༤་ཆེད་དམ་པའི་དོན་ནོ། །

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༢་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་ཐག་ཏུ་ཉི་མས་མེ་ཁྱེར་བཞིན་དུ་དེ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་མཛད་པར་

གྱུར་པའི་ཚེ། ལྷ་དེ་རྣམས་ཀིས་མཛེས་པའི་ཅོད་པན་ཏེ་སྤི་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གང་གི་ཞབས་པད་གུས་པས་བསེན་པར་བེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ལྷ་དེ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། དབང་ཕྱུག་ལ་བདེ་འབྱུང་ཞེས་བ་སེ། མཆོག་ཏུ་

དགའ་བའི་གཟུགས་འཆང་བས་སྐྱེ་བོ་གཞན་གིས་མཐོང་ན་ཡིད་ལ་བདེ་བ་འབྱུང་

བས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། བརྒྱ་བིན་ལ་སྤིན་ལ་ཞོན་ཞེས་བ་སེ་སྤིན་དང་འདྲ་བའི་

གང་པོ་ཆེ་རབ་བརྟན་བཞོན་པར་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། ཚངས་པ་ལ་

གསེར་གི་མངལ་ཞེས་བ་སེ་གངས་ཅན་པའི་གཞུང་ལས། གསེར་གི་མདོག་ཅན་

རབ་མཛེས་པའི། །སོ་ང་ཆུ་ལས་འཁྲུངས་གྱུར་ཏེ། །ཞེས་ཚངས་པ་གསེར་གི་སོ་ང་

ལས་སྐྱེས་པར་བཤད་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལ་ལུས་

མེད་བདག་པོ་ཞེས་བ་སེ། དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་ཨུ་མས་མཆོད་ཅིང་དཀའ་ཐུབ་ལ་

གནས་པས་ན། དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་མདའ་ལྔ་འཕངས་པས། དབང་ཕྱུག་གི་

དཀའ་ཐུབ་ཉམས་པས་ན་དེས་རིག་སེ་མིག་གསུམ་ལས་མེ་སྦར་ཏེ་དགའ་རབ་

དབང་ཕྱུག་བསེགས་ཏེ་ལུས་མེད་པར་བས། ཞེས་མངོན་བརོད་ལས་འབྱུང་བས་དེ་

ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་འཇུག་ལ་ཐ་གུའི་ལྟོ་ཞེས་བ་སེ། བིས་པའི་དུས་སུ་ཐ་

གུས་ལྟོ་བ་བཅིངས་པར་གགས་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། སོགས་ཁོངས་ནས་

ཚོགས་བདག་དང་། གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དང་། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་སོགས་འདོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སས་ཀི་ཐུ་བོ་གཉིས་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ། ཤིང་རྟའི་

སོལ་འབེད་གཉིས་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ། ཤིང་རྟའི་སོལ་འཛིན་རྣམས་ལ་མཆོད་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

པར་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 1མཁྱེན་བརྩེའི་གཏིང་མཐའ་ཤིན་ཏུ་དཔག་པར་དཀའ། 

ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། དོན་ནི། གུས་ཕག་འཚལ། གང་ལ་ན་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབངས་དང་རྒྱལ་ཚབ་བམས་མགོན་གཉིས་ལའོ། །འོ་ན་དེ་གཉིས་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བུ་

དང་ལྡན་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་

དང་ལྡན་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་དེ་བཞིན་དུ། དེ་གཉིས་ཀི་མཁྱེན་

བརྩེ་དེས་ཀང་ཡུལ་འདི་ཙམ་ཞིག་རྟོགས་ལ་འདི་ཕན་ཆད་མ་རྟོགས་ཞེས་པའི་མཐའ་

དང་། སེམས་ཅན་འདི་ཙམ་ཞིག་གི་དོན་དུས་འདི་ཙམ་ཞིག་མཛད། དེ་ཕན་ཆད་དུ་མི་

མཛད་ཅེས་པའི་གཏིང་དཔག་པར་དཀའ་ཞིང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་རྦ་རབས་ཆལ་

ཆིལ་གཡོ་བ་དེ་བཞིན་དུ། དེ་གཉིས་ཀིས་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་དུ་སྦིན་སོགས་སྤོད་

པའི་རྦ་རབས་ཆེན་པོ་ཆལ་ཆིལ་དུ་གཡོ་ཞིང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་

ཀི་གཏེར་རམ་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། དེ་གཉིས་ཀང་ལེགས་པར་བཤད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་གཏེར་རམ་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི ། 2བདེ ་གཤེགས་གསུང་རབ་ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟའི ་

སོལ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། དོན་ནི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་

གཉིས་ཆོས་ཅན། བློ་བཟང་གགས་པས་བསན་བཅོས་འདི་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར་ཁྱོད་

གཉིས་ཀི་ཞབས་ལ་སྤི་བོས་འདུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་གཉིས་ཀིས་བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་དྲང་ངེས་འབེད་པའི་ཚུལ་

དབུ་སེམས་གཉིས་ཀི་ལུགས་ཀི་ཤིང་རྟའི་སོལ་ལེགས་པར་ཕེ་བའི་སོ་ནས་རྒྱལ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༢་༡།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༢་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བའི་ལུང་གི་བསན་པའི་མཆོག་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་ས་འོག་ས་སེང་ས་བླའི་སིད་

པ་གསུམ་ན་ཡོད་པའི་རྣམ་གོལ་དོན་གཉེར་གི་འགོ་བ་རྣམས་ཀི་རྣ་བའི་ལམ་ན་ཉི་

མ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པས་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། 1ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། དོན་ནི་འཕགས་

པ་ལྷ་དང་། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་དང་། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ལེགས་ལྡན་འབེད་

དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞབས་ལ་སོགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་འབང་

རྣམས་དང་། དབིག་གཉེན་ཞབས་དང་། བློ་གོས་བརྟན་པ་དང་། ཕོགས་ཀི་གང་པོ་

དང་། དཔལ་ཆོས་ཀི་གགས་པའི་ཞབས་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀི་རེས་འབང་

འཛམ་གིང་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན། ཐུབ་བསན་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སོ་ནས་མི་ནུབ་

པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། བློ་བཟང་གགས་པས་བསན་བཅོས་འདི་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར་ཁྱོད་རྣམས་ལ་

གུས་པས་འདུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་རྣམས་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་

པོའི་སོལ་འབེད་གཉིས་ཀི་ལུགས་སོ་སོར་ལེགས་པར་བཟུང་ནས། འཛམ་བུ་གིང་

གི་བློ་གསལ་བེ་བ་སེ་གངས་མེད་པའི་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་མིག་འབེད་པར་བེད་པའི་མཁས་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བཤད་པར་དམ་བཅས་ཏེ ་མཉན་པར་བསྐུལ་བ་ལ་གཉིས། 

བསན་བཅོས་ཀི་ཆེ་བ་བསན་ཏེ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། བློ་གོས་དང་ལྡན་

ཞིང་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཉན་པ་པོ་ལ་མཉན་པར་བསྐུལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 2གཞུང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༣་༡།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༣་༣།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ལུགས་ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། དོན་ནི་རེ་བཙུན་བློ་བཟང་གགས་པ་ཆོས་ཅན། 

དྲང་ངེས་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསན་བཅོས་འདི་བདག་གིས་བཤད་པར་བའོ་ཞེས་

དམ་བཅའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ལུགས་གཉིས་ཀིས་འཁོར་ལོ་

གསུམ་ལ་དྲང་ངེས་འབེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གནས་སམ་ཁྱད་པར་དེ་ནི་གཞུང་

ལུགས་མང་དུ་ཐོས་ཤིང་། རིགས་པའི་ལམ་དུའང་ངལ་བ་མང་དུ་བསེན་པ་དང་། 

ནང་གི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་ཀིས་ཡིད་མི་དམན་ཞིང་ཕྱུག་

པའི་གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་ཀང་འབད་པ་ཅི་ཙམ་བས་ཀང་རྟོགས་

པར་མ་གྱུར་ཅིང་རང་ཉིད་ཀིས་བླ་མ་མགོན་པོ་འཇམ་དབངས་ཀི་བཀའ་དྲིན་གིས་

ལེགས་པར་མཐོང་བ་སེ་རྟོགས་པ་དང་། དགོས་པ་རེད་པ་དང་གགས་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་

བུ་མིན་པ་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བའི་དྲང་ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་འདི་གདུལ་བ་རྣམས་

ཀིས་རྟོགས་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་ཤིན་ཏུ་བརྩེ་བའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསང་སེ་

རྩོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐོས་པ་བུ་སོན་དང་། རིགས་

པའི་ལམ་དུ་ངལ་བ་མང་དུ་བསེན་པ་ཆ་པ་ཞེས་སོ་སོར་འཆད་མོད། ཡོན་ཏན་

གསུམ་ག་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་དུ་མས་ཀང་འབད་ཀང་མ་རྟོགས་ན། ཡོན་ཏན་རེ་

རེ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་གིས་རྟོགས་མི་ནུས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་

ཡིན་ནམ་སྙམ་མོ། །

གཉིས་པ་ནི། 1བསན་པའི་ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། དོན་ནི་ལུང་གི་བསན་

པའི་དེ་ཉིད་དེ་གནས་ཚུལ་དྲང་ངེས་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༤་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟོགས་པར་འདོད་ཅིང་། རང་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པའི་རྣམ་དཔོད་ཀིས་གདུལ་

བ་གཞན་ལ་སྨྲ་བ་ལ་འགན་ཟླ་མེད་པར་འདོད་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་བསན་བཅོས་

འདི་གུས་པས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་མཉན་པར་བསྐུལ་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་

དུ་བེད་པ་ལ་བསན་བཅོས་འདི་ནས་བཤད་པ་ལྟར་རྟོགས་ནས་སྨྲ་བ་ཞིག་དགོས་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་འགོད་པ་ལ་གཉིས། 

དྲང་ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་རིགས་པ་རྣམ་དག་གིས་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་པར་

བསན་པ་དང་། དེ་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

མདོའི་དྲང་ངེས་འབེད་དགོས་ཤིང་ལུང་ཙམ་གིས་འབེད་མི་ནུས་པ་དང་། 

དེས་ན་རིགས་པས་དྲང་ངེས་འབེད་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

སྤིར་དྲང་ངེས་འབེད་དགོས་ཚུལ་དང་། 

ལུང་ཙམ་གིས་འབེད་མི་ནུས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ་ཞེས་པ་

ནས། རག་ལས་ཤིང་ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། དོན་ནི། རྣམ་གོལ་དོན་དུ་གཉེར་

བའི་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཁོང་

དུ་ཆུད་པའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཤིན་ཏུ་

རྟོགས་པར་དཀའ་བ་དང་། དེ་མ་རྟོགས་ན་འཁོར་བ་ལས་མི་གོལ་བ་སེ་གོལ་མི་ནུས་

པར་གཟིགས་ནས་ཐུགས་རེ་ཅན་བདག་ཅག་གི་སོན་པས་སྦིན་སོགས་ཐབས་ཀི་

ཚུལ་དང་རྟེན་འབེལ་དང་གཅིག་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པའི་སོ་དུ་མ་ཞིག་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གིས་གདུལ་བ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འཛུད་པར་གསུངས་པ་དེའི་

ཕིར། གང་དུ་གསུངས་ན་1ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ཞུས་པ་ལས།2 སོང་པ་ཞི་བ་སྐྱེ་བ་

མེད་པའི་ཚུལ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། མདོ་དེའི་དོན་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་

བདེན་པས་སོང་པ། རྒྱུ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་ཞི་བ། འབས་བུ་བདེན་པའི་

སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་ཏེ། མདོར་ན་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་

ཤེས་པས་ཏེ་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ནི་འགོ་བ་རྣམས་

འཁོར་བར་འཁྱམས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། འགོ་བ་དེ་དག་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་

བ་བའི་ཕིར་དུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རེ་མངའ་བའི་

སོན་པས་ཐབས་ཀི་ཚུལ་དང་། རིགས་པའི་རྣམ་གངས་བརྒྱ་ཕག་དག་སེ་གངས་མེད་

པ་དག་གི་སོ་ནས་ནི། གདུལ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འཛུད་པར་མཛད་

ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །སོང་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་དེ་ཡང་རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་ཀི་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་རག་ལས་པ་སེ་

ངེས་དོན་གི་གསུང་རབ་ཟབ་མོ་ཞིག་གི་རེས་སུ་མ་འབངས་པར་དྲང་བའི་དོན་གི་

གསུང་རབ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་མི་ནུས་པས་ངེས་དོན་གི་

གསུང་རབ་ཅིག་ལ་བརྟེན་དགོས་ལ། དེ་ལ་ངེས་དོན་གི་གསུང་རབ་ངོས་ཟིན་

དགོས་ལ། དེ་ངོས་ཟིན་པ་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབེད་པ་ལ་

རག་ལས་པའི་ཕིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༤་༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༢། དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ང་། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ཞུས་པ་ལས། 

༧༤༣་༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདིར་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་ལ་སོང་ཉིད་ངེས་པར་རྟོགས་དགོས་པར་

བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། འདིར་དབུ་སེམས་མཐའ་དག་གི་གྲུབ་མཐའ་གཙོ་བོར་གཏན་

ལ་འབེབས་ཤིང་། རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་པས་དེ་ལྟར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། གཞུང་འདིའི་མཐར་ཐུག་གི་དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་

པའི་ཕིར་ཏེ། འདིར་སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་

ལུགས་འདིར་སེམས་སོ། །ཞེས་དང་། འདིར་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

ལུང་ཙམ་གིས་ནུས་པ་ལ་གནོད་བེད་དང་། 

མི་ནུས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལུང་ཙམ་གིས་ནུས་ན་ལུང་

དོན་འཆད་མི་དགོས་པར་ཐལ་བ་དང་། འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི།1 དེ་གཉིས་ཞེས་པ་ནས། འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཞེས་པའི་བར་

གིས་འཆད། དོན་ནི། དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་དེ་གཉིས་རྣམ་པར་འབེད་པ་ཡང་

འདི་ནི་དྲང་བའི་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ངེས་པའི་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ལུང་ཙམ་གིས་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་ལུང་ཙམ་གིས་

དྲང་ངེས་འབེད་ནུས་ན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གིས་དྲང་ངེས་འབེད་པའི་དགོངས་

འགེལ་བརྩམས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༤་༤།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གཉིས་པ་ནི། 1གསུང་རབ་ཅེས་པ་ནས། ཕིར་དང་། ཞེས་པའི་བར་གིས་

འཆད། དོན་ནི་གཞན་ཡང་དྲང་དོན་གིི་མདོ་དང་ངེས་དོན་གི་མདོའི་གཞི་མཐུན་

ཡོད་པར་ཐལ། ལུང་ལས་དྲང་དོན་གི་མདོར་གསུང་ན་དྲང་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པས་

ཁྱབ། ལུང་ལས་ངེས་དོན་གི་མདོར་གསུངས་ན་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སེ། གསུང་རབ་ལས་མདོ་གཅིག་ལ་ཡང་དྲང་ངེས་ཀི་

འཇོག་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་གསུངས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་

མེད་དུ་སོན་པའི་ཤེར་ཕིན་འབུམ་པ་ལྟ་བུ་དགོངས་འགེལ་ལས་དྲང་དོན་གི་མདོར་

གསུངས། བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ལས་ངེས་དོན་གི་མདོར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། 2འདི་ནི་འདིའོ། །ཞེས་པ་ནས་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་

གསུངས། དོན་ནི། ལུང་ལས་དྲང་ངེས་སུ་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་དྲང་ངེས་ཀི་ཁྱད་

པར་འཇོག་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་འདི་ནི་འདིའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཙམ་གི་ལུང་

གིས་དོན་དེ་དེ་ལྟར་གཞག་པར་ནི་མི་ནུས་ལ། དེའི་ཚེ་སྤིར་དེ་ལྟར་མ་ཁྱབ་པས་ན་

བེ་བག་དྲང་ངེས་ལ་ཡང་འདི་དྲང་དོན་གི་མདོའ།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་

སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དོན་འདི་ནི་འདིའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་ཙམ་གིས་

དོན་དེ་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སོན་པའི་མདོ་ཡང་

ཡོད། བདེན་མེད་དུ་སོན་པའི་མདོ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༤་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༤་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་དེས་ན་རིགས་པས་དྲང་ངེས་འབེད་དགོས་པ་ལ་གཉིས། 

དངོས་ཀི་དོན་དང་། ཤེས་བེད་ཀི་ཁུངས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཤིང་རྟ་

ཆེན་པོའི་བསན་བཅོས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་དྲང་ངེས་འབེད་དགོས་པ་དང་། དེ་

ལྟར་ཕེ་ནས་རིགས་པས་དྲང་ངེས་འབེད་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི།3 དེའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ནས། འཚོལ་དགོས་པས་ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དོན་ནི་དེས་ན་དྲང་ངེས་

འབེད་པ་དེ་ཡང་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་འབེད་པར་ལུང་བསན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་

དག་གིས་མདོའི་དྲང་ངེས་ཀི་དགོངས་པ་བཀྲལ་ཞིང་། དེ་ཡང་ངེས་དོན་གི་གསུང་

རབ་རྣམས་ཀི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་ལས་དོན་གཞན་དུ་འདྲེན་པ་ལ་རིགས་པའི་

གནོད་བེད་ཡོད་ལུགས་དང་། དོན་དེ་ལས་གཞན་དུ་དྲང་དུ་མི་རུང་བར་དོན་དེ་ཁོ་

ནར་ངེས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་གི་རེས་

སུ་འབངས་ནས་མདོའི་དྲང་ངེས་ཀི་དགོངས་པ་འཚོལ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། མདོའི་

དྲང་ངེས་འབེད་དགོས་ཤིང་ལུང་ཙམ་གིས་དྲང་ངེས་འབེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། 4མཐར་གཏུགས་ན། ཞེས་པ་ནས། ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་

གིས་འཆད། དོན་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངེས་འབེད་པ་དེ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་

མཐར་གཏུགས་ན་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པ་ཉིད་ཀིས་འབེད་དགོས་ཏེ། རིགས་པས་

མི་འགྲུབ་ཅིང་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་ན་དེ་འདྲ་བའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་པོ་དེ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀི་ཀུན་

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༤་༦།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༥་༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེའི་གནས་ཚུལ་ཀང་འཐད་པས་

སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི།1 དོན་གི་དབང་ཞེས་པ་ནས། གསུངས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་

འཆད། དོན་ནི། ལུང་ཙམ་གིས་དྲང་ངེས་འབེད་མི་ནུས་ཤིང་། རིགས་པས་དྲང་ངེས་

འབེད་དགོས་པའི་དོན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་སོང་

དག་གམ་ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུང་རབ་ལ་དཔོད་པའི་

ཚེ་གསུང་རབ་དེས་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར། ལོག་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གསུམ་སོན་

པའི་ཆ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ། དངོས་སོབས་རེས་དཔགཡིད་ཆེས་རེས་

དཔག་གསུམ་གིས་གནོད་པ་ཡོད་མེད་ལེགས་པར་བརྟགས་ལ། གནོད་པ་མ་མཐོང་བ་

ན་ངའི་བཀའ་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་ཡི། ང་ལ་གུས་པའི་

ཕིར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཤད་ཚད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་མི་རིགས་ཏེ། 

དཔེར་ན་གསེར་བརྟག་པའི་ཚེ་དང་པོར་མེས་བསེགས། དེ་རེས་བཅད། དེ་རེས་བརར་

ནས་གསེར་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ན་ནོར་གི་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་

རིགས་ཐིགས་ཀི་ཕོགས་སྔ་མདོར་བསྡུས་སུ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། དེ་ལ་བསེག་པ་ནི་

མངོན་སུམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །བཅད་པ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་

དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །བརར་བ་ནི་ཡིད་ཆེས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་

པར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༥་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་དེ་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

མདོ་སེ་སོ་སོ་ལ་བརྟེན་པའི་ལུགས་གཉིས་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། ལུགས་དེ་

གཉིས་ལས་རང་ཉིད་གང་གི་རེས་སུ་འབང་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕོགས་དང་། 

བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕོགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོ་

སེ་ནས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་འགོད་པ་དང་། དེའི་དོན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་1རྣམས་ཀིས་

ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འཁོར་ལོ་དང་པོ་གཉིས་ལ་འགལ་སོང་

གི་དྲི་བ། འགལ་བ་དེ་སོང་གི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དྲི་བའི་མདོ་འགོད་པ་དང་། 

མདོའི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤིར་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་ལ་ལེའུ་

བཅུ་ཡོད་དེ། གེང་གཞིའི་ལེའུ། དོན་ཟབ་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་དང་ཚུལ་བཞིན་

ཀུན་ཏུ་འདྲི་བ་གཉིས་ཀིས་ཞུས་པའི་ལེའུ། ཆོས་འཕགས་ཀི་དྲིས་ལན་གི་ལེའུ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་གོས་རྣམ་དག་གི་དྲིས་ལན་གི་ལེའུ། བློ་གོས་ཡངས་པའི་

དྲིས་ལན་གི་ལེའུ། ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀི་དྲིས་ལན་གི་ལེའུ། དོན་དམ་ཡང་དག་

འཕགས་ཀི་དྲིས་ལན་གི་ལེའུ། བམས་པས་ཞུས་པའི་དྲིས་ལན་གི་ལེའུ། སྤན་རས་

གཟིགས་ཀིས་ཞུས་པའི་དྲིས་ལན་གི་ལེའུ། འཇམ་དབངས་ཀིས་ཞུས་པའི་དྲིས་

ལན་གི་ལེའུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་ལས་དྲིས་ལན་དང་པོས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་

ལ་འབེབས། དྲིས་ལན་གཉིས་པས་དོན་དམ་པ་རྟོག་གེའི་བློས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

1 པ་༦་ན་༦་ཆེན་པོ། ཏ་༦་ན་༦་ཆེན་པོའི།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས། དྲིས་ལན་གསུམ་པས་བདེན་

གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་པ་དང་ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་རིགས་པའི་

གནོད་བེད་བཞི་བཞི་བསན་ནས་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་

འཛིན་པའི་ཚུལ་བཞི་བསན། དྲིས་ལན་བཞི་པས་གཙོ་བོར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་

གཏན་ལ་འབེབས། དྲིས་ལན་ལྔ་པས་གཙོ་བོར་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་

གཏན་ལ་འབེབས། དྲིས་ལན་དྲུག་པས་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་གཏན་ལ་འབེབས། 

དྲིས་ལན་བདུན་པས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་

འབེབས། དྲིས་ལན་བརྒྱད་པས་གཙོ་བོར་བང་སེམས་ཀི་ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག་

གཏན་ལ་འབེབས། དྲིས་ལན་དགུ་པས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་

རྣམ་གཞག་སོགས་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་འབེབས་ལ། མདོར་ན་དྲིས་ལན་དགུ་བོ་དེས་

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་བར་

གཏན་ལ་འབེབས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་སེ། ཐེག་བསྡུས་ལས།1 ཤེས་བའི་གནས་

དང་མཚན་ཉིད་དེར་འཇུག་དང་། །དེ་ཡི་གནས་དང་དེ་རབ་དབེ་བ་དང་། །བསབ་པ་

གསུམ་དང་དེ་འབས་སངས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཐེག་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཁྱད་

འཕགས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཁོག་གཅིག་པར་སྣང་ངོ་། །གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་དེ་

རྣམས་ཀི་ནང་ནས་འདིར་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས། གསུང་

རབ་ཀི་དྲང་ངེས་འབེད་པའི་ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་འཆད་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་འདིར་དྲང་ངེས་ཀི་རྣམ་གཞག་འབེད་པ་ལ་གཉིས། མདོ་སེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོག་མེད། ཐེག་བསྡུས། ༥་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དགོངས་འགེལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་ངེས་འབེད་པ་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ལ་དཔད་པ་དང་། མདོ་དེ་ཉིད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་བཞེད་ཀང་བློ་གོས་མི་

ཟད་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་ངེས་འབེད་པ་དབུ་མ་

པའི་ལུགས་ལ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

མདོ་སེ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་འགོད་པ་དང་། 

དེའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་མདོ་སེའི་འགལ་སོང་གི་དྲི་བ། 

འགལ་བ་དེ་སོང་བའི་ལན། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་དག་

གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཞུས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། 1བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྣམ་གངས་དུ་མར་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀི་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་བཀའ་སྩལ། ཞེས་པ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདག་

ཡོངས་སུ་ཞུ་ལགས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། འདིའི་སྐབས་སུ་དགག་གཞག་

སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་དམ་ཡང་དག་

འཕགས་ཀིས་མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲི་བ་ཞུས་ཚུལ་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བར་གི་ཆོས་

རྣམས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས། 

འཁོར་ལོ་བར་པར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༣༧་༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་གཉིས་

སྒ་སོར་བཞག་ན་འགལ་ནའང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འགལ་བ་མི་མངའ་བས་འཁོར་

ལོ་བར་པར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་གང་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཞེས་དངོས་སུ་

ཞུས་ནས། འཁོར་ལོ་དང་པོར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་

ཞེས་དོན་གི་ཞུས་པ་ཡིན་གི། འཁོར་ལོ་དང་པོར་དེ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལ་འགལ་སོང་ཞུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་ན། འོ་ན། འདིར་

བསན་འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བར་གི་ཆོས་

རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཤིང་། དེ་རྣམས་རང་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་དངོས་སུ་གསུངས་

པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཁོར་ལོ་དང་

པོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་མདོ་སེ་པ་དེས་གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་

གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་། དེ་

རྣམས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་

པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེས་དེ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པར་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་སྤི་མཚན་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་མདོ་སེ་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་དང་རང་མཚན་དོན་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེས་ཆོས་ཁམས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་མཚན་དུ་ཁས་ལེན་



  18  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་ཐལ། དེས་དེ་དེའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེས་ཆོས་ཁམས་དེར་དངོས་པོར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། དེས་དེ་དེར་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 

དེས་དེ་དེར་དོན་དམ་པར་རྟོག་པའི་ཡུལ་དུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེས་དེ་

དོན་དམ་པར་རོད་བེད་ཀི་སྒའི་བརོད་བར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 1བརོད་

བ་ཉིད་ཕིར་དེ་དངོས་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བར་གི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་དང་། འཁོར་ལོ་བར་པར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་གཉིས་སྒས་

ཟིན་ལྟར་ན་འགལ་ནའང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འགལ་བ་མེད་དགོས་པས་ཞེས་

སོགས་འགལ་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་ན། འོ་ན། འཁོར་ལོ་དང་པོར་ཆོས་

ཁམས་དང་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་འདུས་མ་བས་རྣམས་ཀང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

དངོས་སུ་གསུངས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཁོར་

ལོ་དང་པོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་མདོ་སེ་པ་དེས་ཆོས་ཁམས་སོགས་འདུས་མ་

བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །མདོ་སེ་

པས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མདོ་སེ་པས་

སྤི་མཚན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེས་དེ་དོན་དམ་པར་

དོན་བེད་ནུས་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སེ།2 དོན་དམ་དོན་བེད་ནུས་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགེལ་རྩ་བ། ༥༢༧་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགེལ་རྩ་བ། ༥༢༦་༡༡།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གང་། །དེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་མདོ་སེ་པའི་རང་

གཞུང་རྣམ་དག་ཡིན་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། འཁོར་ལོ་དང་པོས་ཆོས་ཁམས་

སོགས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་དུ་མ་བསན་པར་ཐལ། དེས་དེ་

རྣམས་མདོ་སེ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་

ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 དང་པོར་ཝ་ར་ཎཱ་སིར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསུངས་

ཤིང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལ་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་པ་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་མ་བཀག་ཅིང་བདེན་པར་ཡོད་པ་མང་དུ་གསུངས་པའི་སྐོར་གཅིག་

གོ །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་མཉམ་དུ་བཀའ་སྩལ། བར་པར་དེ་རྣམས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་མཉམ་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་གཉིས་སྒས་ཟིན་ལྟར་ན་

འགལ་ནའང་ཞེས་སོགས་ཟེར་ན། འོ་ན། འཁོར་ལོ་དང་པོས་གཟུགས་ནས་རྣམ་

མཁྱེན་གི་བར་གི་འགེས་རྐང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཁོར་ལོ་

དང་པོས་སྤོད་པའི་ལམ་ཕར་ཕིན་དྲུག །ལྟ་བའི་ལམ་སོང་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད། འབས་

བུའི་ལམ་སོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི། 

བམས་པ་ཆེན་པོ། སྙིང་རེ་ཆེན་པོ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད། 

གང་ཟག་གི་ལམ། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉིད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༦་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། འཁོར་

ལོ་དང་པོས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ལམ་དང་། ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

སྤོད་པ་རྣམས་ཀང་བསན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཐེག་དམན་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་སེ་སྣོད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས།1 ཉན་ཐོས་ཐེག་

པ་དེ་ལས་ནི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ལམ་དང་། །སྤོད་པ་ཡོངས་བསྔོ་མ་

བཤད་དེས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 2བང་ཆུབ་སྤོད་ལ་

གནས་པའི་དོན། །མདོ་དེ་ལས་ནི་བཀའ་མ་སྩལ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལས་བཀའ་སྩལ་

པ། །དེའི་ཕིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཟུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། འཁོར་ལོ་དང་པོར་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོ་བསན་པར་ཐལ། དེ་

ལས་སོང་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་བསན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་དེ་མ་

བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་དམན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སེ་སྣོད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།3 རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཐེག་

དམན་གི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་བསན་ཤིང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། འཁོར་ལོ་དང་པོས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་

འགེས་རྐང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་བསན་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འགལ་སོང་གི་དྲི་བའི་སྐབས་སུ་མདོ་ལས་གཟུགས་ནས་བང་

ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བར་གི་འགེས་རྐང་བདུན་ལས་མང་བ་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེས་རབས་གེ །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༣༢༤་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེས་རབས་གེ །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༣༢༤་༩།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༨༩་༥།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 དེ་དག་ནི་སྔར་འགལ་སོང་གི་དྲི་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་

གཟུགས་ཕུང་ནས་ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་བར་རེ་རེ་ལའང་། ཞེས་གཟུགས་ཕུང་ནས་

ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་བར་ལས་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་དང་

པོས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་བསན་པར་ཐལ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་བསན་

པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །འཁོར་ལོ་དང་པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་མ་བསན་ཟེར་ན། དེས་དེ་ལྟར་བསན་པར་ཐལ། དེས་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དེ་

ལྟར་དངོས་སུ་བསན་པ་གང་ཞིག །སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

འདུས་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་དང་པོས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་

གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་བསན་པར་ཐལ། དེས་

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་བསན་པ་གང་ཞིག །སྐྱེ་

མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

འདུས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་ཟེར་ན་མི་མཚུངས་ཏེ། འཁོར་ལོ་དང་པོའི་ཆེད་དུ་

བ་བའི་གདུལ་བ་མདོ་སེ་པ་དེས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་སོང་ཉིད་བཅོ་

བརྒྱད་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་གཞི་གྲུབ་ན་ཆོས་བདག་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༢་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་པས་ཁྱབ་བ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་

ཀིས་མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲི་བ་ཞུས་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་མཉམ་དུ་བཀའ་སྩལ། འཁོར་ལོ་བར་པར་གཟུགས་

ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་མཉམ་

དུ་བཀའ་སྩལ་པ་གཉིས་སྒས་ཟིན་ལྟར་ན་འགལ་ནའང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འགལ་

བ་མེད་དགོས་པས། འཁོར་ལོ་བར་པར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་

གསུངས་ཞེས་དངོས་སུ་ཞུས་ནས། དང་པོར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཅི་ལ་དགོངས་

ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་དོན་གིས་ཞུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། འདིར་བསན་འཁོར་ལོ་དང་པོས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་བསན་པར་ཐལ། འགལ་སོང་ཞུས་ཚུལ་

དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །དེས་དེ་ལྟར་ཤུགས་ལ་མ་བསན་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། དེ་གཟུགས་སོགས་འདུས་བས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་དངོས་སུ་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སྒ་ཇི་བཞིན་

པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །དེ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། འཁོར་ལོ་དང་པོས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འདིར་བསན་འཁོར་

ལོ་དང་པོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་དངོས་སུ་བསན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེས་དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉན་ཐོས་

སེ་པས་དེ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་སྤི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་

གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་མཉམ་དུ་དངོས་སུ་བསན་པའི་མདོ་ཡིན་ན། དེ་

རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་མཉམ་དུ་དངོས་སུ་བསན་པའི་མདོ་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། འདིར་བསན་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དེ་དེ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

མཉམ་དུ་དངོས་སུ་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་རྣམས་དེའི་ཞེན་

གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་ན། དེ་རྣམས་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཞན་ཡང་།1 མིང་གི་སྔ་རོལ་བློ་མེད་ཕིར། །ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འདི་

གཟུགས་སོགས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་གཞུང་ཡིན་

པར་ཐལ། གཞུང་འདི་འདིར་བསན་འཁོར་ལོ་དང་པོ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་དངོས་སུ་

གནོད་བེད་སོན་པའི་གཞུང་ཡིན་པ་གང་ཞིག །འདིར་བསན་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཐེག་བསྡུས། ༤༤་༡༣།



  24  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་སོགས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་མཉམ་དུ་དངོས་སུ་སོན་པའི་

མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལན་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

འདིར་བསན་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སོན་

པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བདེན་བཞི་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། 1དགོངས་འགེལ་ལས། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བསན་

པས་ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། 2དགོངས་འགེལ་ལས། འཁོར་ལོ་

རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་ནི ་འཁོར་གི ་འདུ་ཐེབས་དང་སོན་པའི ་སྐུ་ཚེའི ་

ཚིགས་ལ་སོགས་པས་འཇོག་པ་མིན་གི་3བརོད་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཡང་བདག་མེད་པའི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་སོང་། སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །ཁྱབ་པ་ཁས། 

རང་རེས། འཁོར་ལོ་དང་པོ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་

གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅད་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་མཉམ་དུ་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་གཟུགས་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་

ཆོས་ཅན། གཟུགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་པར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༧་༧།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༦་༢།

3 པ་༡༠་ན་༡་མིན་གིས། ཏ་༩་བ་༧་མིན་གིས།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཐལ། དེ་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་

པའི་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ཡིན་པར་

ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན་རྩ་བར་མི་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང་། འདིར་བསན་འཁོར་ལོ་བར་

བ་དེས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པར་དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་འགལ་སོང་ཞུས་ཚུལ་དེ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཀི་ནང་

ཚན་གི་འདུས་མ་བས་ཆོས་ཁམས་དང་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

མ་གྲུབ་པར་དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ།1 ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་ཡང་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་འགལ་བ་དེ་སོང་གི་ལན་ལ། 

གང་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་བཤད་

པ། 

གང་ལ་དགོངས་ནས་མ་སྐྱེས་པ་སོགས་སུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་མདོར་

བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དེ་དག་གི་དཔེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 2དགོངས་

འགེལ་ལས། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ངས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༤་༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༣༩་༡།



  26  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདི་ལྟ་སེ། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའོ་ཞེས་བསན་ཏོ། །ཞེས་དང་། བསྡུ་བ་ལས་ཀང་།1 བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་ཤེ་

ན། སྨྲས་པ། འདུལ་བའི་དབང་གིས་དེ་དང་དེར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་

ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་དང་། སུམ་ཅུ་པ་ལས་ཀང་།2 ངོ་བོ་ཉིད་ནི་རྣམ་

གསུམ་གི། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་རྣམ་གསུམ་ལ། །དགོངས་ནས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་བསན་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

ཡུམ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་མདོ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་དེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འབེད་རིགས་ཏེ། གཟུགས་ཕུང་གི་སེང་དུ་དེ་དག་གི་

རྣམ་གཞག་འཐད་པ་གང་ཞིག་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དགོངས་འགེལ་ལས།3 

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། 

ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།4 དེ་ལྟར་གཟུགས་ཕུང་ལ་ཇི་ལྟར་སྦར་བ་

བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་། རྟེན་འབེལ་བཅུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༤། སེམས་ཙམ་ཟི། འཕགས་པ་ཐོག་མེད། བསྡུ་བ། ༧༨༢་༢༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་ཤི། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། སུམ་ཅུ་པ། ༥་༡༢།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༣་༤།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༡་༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གཉིས་དང་། ཟས་བཞི་དང་། བདེན་པ་བཞི་དང་། ཁམས་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་པོ་རེ་

རེ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་གསུམ་གསུམ་སྦར་བར་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང་།1 ལེགས་

པར་ཕེ་བ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རེ་རེ་ལ་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་

བའོ། །ཞེས་དང་།2 དེ་དག་ནི་སྔར་འགལ་སོང་གི་དྲི་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་

གཟུགས་ཕུང་ནས་ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་བར་གི་རེ་རེ་ལའང་མཚན་ཉིད་གསུམ་

གསུམ་གི་འཇོག་ལུགས་བས་ནས་དེ་ལ་དགོངས་ནས་སོན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

གསུམ་དུ་བཤད་པར་བདག་གིས་གོའ།ོ །ཞེས་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་སོན་

པ་ལ་གསོལ་བའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། 

མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས།3 དེ་ལ་ཆོས་

རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་

གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་ནི་མིང་དང་བརས་རྣམ་པར་བཞག་

པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་

དེའི་ཕིར་དེ་ནི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༦་༣།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༢་༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༣༩་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་མིང་བརས་གཞག་ཙམ་ཡིན་གི་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། སྤི་མཚན་དང་ནམ་མཁའ་སོགས་མིང་བརས་འཇོག་མི་ནུས་ཟེར་

ན། འོ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་

ཀི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ན་མིང་བརས་འཇོག་ནུས་

ཀི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 སྤིར་ཀུན་

བརྟགས་ལ་སྤི་མཚན་ཐམས་ཅད་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། 

དགོངས་འགེལ་ལས་མ་གསུངས་པ་ནི། ཀུན་བརྟགས་གང་གིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་

ཏུ་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་མི་མཁོ་བས་སོ། །དེ་དག་གི་མང་པོ་ཞིག་མིང་དང་

བརས་འཇོག་མི་ནུས་པའི་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ་

རྟོགས་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན་སོང་། ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་སོང་། འདོད་

ན། སྤི་མཚན་མིང་བརས་འཇོག་ནུས་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །རྒྱུ་མཚན་

མཚུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ཀུན་བརྟགས་ཙམ་དེ་ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཅེས་སོགས་ཀི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཀུན་བརྟགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེའི་དངོས་བསན་གི་ཀུན་བརྟགས་དེ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༡༢་༣།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བརྟགས་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 གང་གིས་སོང་

པའི་ཀུན་བརྟགས་ནི་མདོ་འདིའི་ཀུན་བརྟགས་ངོས་བཟུང་བའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་ངོ་

བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བརྟགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་བརྟགས་གཞན་མ་གསུངས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཀུན་བརྟགས་དེ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་

བརྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་བརྟགས་ཞེས་བཏགས་པ་དེ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་

ཀུན་བརྟགས་པ་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། དེའི་བཏགས་པ་དེ་

རྟོག་པས་བཏགས་པ་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། 2རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

མ་ཡིན་ན། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ན་མིང་བརས་འཇོག་ནུས་པས་མ་ཁྱབ་ཀང་། དེ་ཡིན་ན་

མིང་བརས་བཞག་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མིང་

བརས་བཞག་པར་ཐལ། ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་མིང་བར་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ནམ་མཁའི་མིང་བར་བློ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་ཡང་ནམ་མཁའ་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་

བ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། སྒ་རྟག་སོང་ཆོས་ཅན། མིང་བརས་བཞག་པར་ཐལ། ཀུན་

བརྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བར་འམ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་བཞག་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བས་པ་སྒ་རྟག་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གགས་རྟགས་ཡང་དག་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༡་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༡༢་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་སོབས་ཀི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ནམ་མཁའ་དང་སྤི་མཚན་མིང་བརས་བཞག་མི་

ནུས་བཞིན་དུ་མིང་བརས་བཞག་པར་ཐལ། དེ་མིང་བརས་བཞག་མི་ནུས་པ་གང་

ཞིག །དེ་དག་མིང་བརས་བཞག་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་མིང་བརས་

འཇོག་ནུས་ནས་མིང་བརས་བཞག་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་དག་མིང་བརས་བཞག་

པར་ཐལ། དེ་དག་མིང་བརས་བཞག་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དག་རྟོག་པས་

བཏགས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ན་རྟོག་པས་བཏགས་

ཙམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀང་དེ་ཡིན་ན་མིང་བརས་བཞག་ཙམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་མི་

ལེན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། 

ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ན་མེད་པས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། གཟུགས་གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞི་ཡིན་པ་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 དེ་

ལྟར་ན་གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་དེ་མིང་དང་བརས་བཞག་པའི་

ཀུན་བརྟགས་ཡིན་མོད་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་པས་དགག་མི་ནུས་ལ། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡོད་པར་ཐལ། 

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 ཀུན་བརྟགས་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དང་འདྲ་བ་ནི་རྟོག་

པས་བཏགས་ཙམ་གི་དཔེ་ཡིན་གི་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པའི་དཔེ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །དེ་ཡིན་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༨་༤།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༥༤་༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དེ་

དེའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་

འབེད་ལས།1 དེ་ཉིད་དངོས་པོ་དེ་དག་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་མིང་

ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པ་ཡིན་པས་མིང་དང་བརས་

བཞག་པ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་

རེ། དེ་དགོས་པར་ཐལ། དེའི་སྐབས་ཀི་ཀུན་བཏགས་དེ་དགག་བའི་ཀུན་བརྟགས་ལ་

བེད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ན་ཀུན་བརྟགས་

གང་གིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ་མཁོ་བའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 དགོངས་འགེལ་

ལས་མ་གསུངས་པ་ནི། ཀུན་བརྟགས་གང་གིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་

སྐབས་སུ་དེ་དག་མི་མཁོ་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། 

གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་དེ་དེའི་སྐབས་སུ་

མཁོ་བའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།3 འདིར་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་བསན་ཚོད་ནི་མིང་དང་བར་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་མ་

བཞག་ཡིན་ལ། བཞག་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང་། འཇོག་ལུགས་ཀང་ཐལ་

འགྱུར་བས་ཡོད་པ་རྣམས་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་དང་ཆེས་མི་

མཐུན་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་ཀི་དོན་ཡང་མི་མཐུན་ནོ། །འོན་ཀང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༨་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༡༢་༤།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༥༠་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདིའི་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཡོད་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་རང་མཚན་གིས་

གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཡང་ཡོད་ལ། གཞི་འགའ་ཞིག་སྔ་མ་ལྟར་མི་འཛིན་ཀང་ཕི་མ་ལྟར་

འཛིན་པ་ནི་ཡོད་དོ། །ཞེས་པའི་དོན་ལ། 

ཁ་ཅིག །རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་

པ་ཡོད་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་

ཡོད་དགོས་ཏེ། གཞི་དེ་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་རང་ངོས་ནས་

ཡོད་པར་འཛིན་ན། གཞི་དེ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་

ཡོད་པར་འཛིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། འོ་ན། བུམ་པའི་དོན་སྤི་ཐ་སྙད་ཀི་

དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཆོས་

ཅན། བུམ་པའི་དོན་སྤི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་ཡོད་

པར་འཛིན་པར་ཐལ། བུམ་པའི་དོན་སྤི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་

རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེའི་དོན་ནི། གཞི་དེ་རྣམ་རིག་པའི་འདོད་པ་

ལྟར་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་

ཟག་ཡིན་ན། གཞི་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་ཏེ། གཞི་དེ་རྟོག་པས་

བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་རྒྱུད་ལྡན་གི་

གང་ཟག་ཡིན་ན། གཞི་དེ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་རེད་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་

དོན་ནོ། །གཞི་འགའ་ཞིག་ཅེས་སོགས་ཀི་དོན་ལ། 

ཁ་ཅིག །མདོ་སེ་པས་ཀུན་བརྟགས་སེམས་ཙམ་པས་འདོད་པ་ལྟར་གི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་མི་འཛིན་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་བས་འདོད་པ་ལྟར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དེ་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེས་

ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་མི་འདོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

དེས་དེ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་རེད་པར་འཛིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་དོན་ནི་མདོ་སེ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པ་

དག་གིས་ཀུན་བརྟགས་སེམས་ཙམ་པས་འདོད་པ་ལྟར་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པར་མི་འཛིན་ཡང་། དེ་གཉིས་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་ཐལ་འགྱུར་བས་འདོད་པ་ལྟར་

གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། 

དེ་གཉིས་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་

པར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་གཉིས་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་ཐ་སྙད་

བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་

པའི་ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྒྲུབ་ཕོགས་ནས་མིང་བརས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་

དགག་ཕོགས་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐབས་འདིར་དངོས་བསན་གི་

གཟུགས་ཀི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ན་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་

པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སྦོར་བ་འཐད་པ་གང་ཞིག །ཀུན་བརྟགས་

དེ་སྐབས་འདིར་དངོས་བསན་གི་ཀུན་བརྟགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་

ན། གཟུགས་ཀི་ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། 

གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་དེ་སྐབས་འདིར་

དངོས་བསན་གི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ཀུན་བརྟགས་དེ་སྐབས་

འདིར་དངོས་བསན་གི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཀི་ཀུན་བརྟགས་དེ་དེ་

ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཉིས་པ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས།1 

ཆོས་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། 

ཆོས་རྣམས་ཀི་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་

ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་ནི་རྐེན་གཞན་གི་སོབས་ཀིས་བྱུང་བ་ཡིན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་མ་

ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་

སུ་གསུམ་2ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །གཟུགས་གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་ཞེ་

ན། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་དེ་འདི་ནི་གཟུགས་སོ། །འདི་ནི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བའོ་

ཞེས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་ཀུན་བཏགས་པའི་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༣༩་༡༠།

2 པ་༡༣་བ་༣་གཉིས་ལས། ཏ་༡༣་བ་༡་གཉིས་ལས།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་གཟུགས་ཀི་གདགས་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། ཁ་

ཅིག །འདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀི་གདགས་གཞི་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ཟེར་བ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། དྲང་

ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ངོས་འཛིན་པ་ན། 1རྣམ་པར་རྟོག་

པའི་སྤོད་ཡུལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་གང་

ལགས་པ་དེ་ནི་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་

དང་། 2དང་པོས་གང་གི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་གཉིས་པས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གདགས་

གཞི་དང་གསུམ་པས་རང་གི་ངོ་བོ་བསན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དགོངས་འགེལ་ལས། 3འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་ལ་གཟུགས་ཀི་

ཕུང་པོ་ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མིང་དང་བརས་རྣམ་པར་བཞག་

པ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། 

གཟུགས་ཀི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་དེ་གཟུགས་ཀི་གཞན་

དབང་ཡིན་ལ། གཟུགས་གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། གཟུགས་དེ་གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུཊ་དེ་

གཟུགས་ཀི་ཀུན་བརྟགས་འདོགས་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་གདགས་གཞིར་

གྱུར་པའི་གཟུགས་ཤིག་ཡོད་པའི་ཕིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༠་༣།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༠་༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༢་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞན་ཡང་། གཟུགས་དེ་གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རྣམ་

བཏགས་ཀི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེ་དང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཟུགས་དང་

ཡོངས་གྲུབ་ཀི་གཟུགས་གང་རུང་གང་ཞིག །དེ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་1གཟུགས་ཀང་མ་

ཡིན། ཡོངས་གྲུབ་ཀི་གཟུགས་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ཀུན་བརྟགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། དེ་

ཡོངས་གྲུབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་གཟུགས་སུ་འདོགས་པའི་གཞི་ཡིན་པར་

ཐལ། གཟུགས་གཟུགས་ཀི་ཀུན་བརྟགས་འདོགས་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་གཟུགས་ཀི་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་གཞི་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཀི་ཐ་སྙད་འདོགས་དགོས་ཀི་གང་ཟག་ཡོད་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཟུགས་ཚད་མས་གྲུབ་ནས་གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཀི་

ཐ་སྙད་སྦོར་དགོས་ཀི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་

ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཀི་ཐ་སྙད་སྦོར་དགོས་ཀི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གཟུགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ནམ་མཁའ་དེ་རྣམ་བཏགས་ཀི་ནམ་མཁའ་དང་། ཀུན་བརྟགས་

ཀི་ནམ་མཁའ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ཀི་ནམ་མཁའ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། 

གཟུགས་དེ་རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་སོགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་

མ་ཁྱབ། 

1 པ་༡༤་ན་༢་བརྟགས་ཀིས། ཏ་༡༣་བ་༦་བརྟགས་ཀིས།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གཞན་ཡང་། གཟུགས་གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་

ཕུང་གཟུགས་ཕུང་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་ཕུང་གཟུགས་ཕུང་

གི་གཞན་དབང་། དེ་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་གཟུགས་ཕུང་གི་ཀུན་བརྟགས། དེ་དེས་སོང་པ་གཟུགས་ཕུང་གི་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

འཁོར་ལོ་བར་པའི་བསན་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 

ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དབང་དང་དེ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པ་ཀུན་

བརྟགས་དང་དེ་དེས་སོང་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པ་ཐེག་

ཆེན་གི་མདོའི་དོན་དུ་དགོངས་འགེལ་གིས་བཀྲལ་བའི་ཤུགས་ཀིས། ཕུང་པོ་གཞན་

དབང་གང་ཟག་གི་བདག་གི་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་

ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ཙམ་ཞིག་ཐེག་དམན་

གི་མདོའི་དོན་དུ་གོ་ནུས་ལ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྐྱེ་བ་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བ་ཡིན་གི། ཁྱོད་དེ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་རང་དབང་དུ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་

ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། དེས་མཚོན་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

སྦོར་རོ། །

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༡༥་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དགོངས་འགེལ་ལས་ཆོས་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་

བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་ཀི་མདོ་འདིས་ནམ་མཁའི་གཞན་

དབང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་ཤིང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་མི་སྐྱེ་བ་

དེ་ནམ་མཁའི་གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་དུ་དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ནམ་མཁའི་གཞན་དབང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་

ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །མདོ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ནམ་མཁའ་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ནམ་

མཁའི་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའི་གཞན་དབང་

མ་ཡིན་པར་འོག་ཏུ་བསྒྲུབ་བོ། །

གསུམ་པ་ལ། 

གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་བཤད་པ་དང་། 

ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགོངས་

འགེལ་ལས།1 ཆོས་རྣམས་ཀི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། རྟེན་ཅིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བའི་ཆོས་གང་དག་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དེ་

དག་ནི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ཆོས་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་པ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་བསན་ལ། གཞན་གི་དབང་གི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༣༩་༡༤།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

མཚན་ཉིད་དེ་རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་

པ་ལ་དམིགས་ནས་བསོམ་པས་སྒིབ་པ་དག་པར་འགྱུར་བར་ཤེས་པ་ན་དེ་ལྟར་ན་

ཆོས་ཅན་གཞན་དབང་ལ་ཡང་དམིགས་དགོས་པས་དེ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པའི་

དམིགས་པར་འགྱུར་བས་དོན་དམ་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་སྐྱེ་ལ་ཀུན་

བརྟགས་ལ་དེ་འདྲའི་དོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

 ཀུན་བརྟགས་སོགས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་མེད་པ་

ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡོད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡོད་པར་ཐལ། 

འདུས་མ་བས་ཀི་སོང་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སོང་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཀུན་བརྟགས་སོགས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡོད་

ཀང་དེ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཉིད་ཀི་གོ་མི་ཆོད་དེ། ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཆོས་

ཉིད་ཆོས་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འདུས་མ་བས་ཀི་སོང་ཉིད་དེ་སོང་ཉིད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སོང་པ་ཉིད་ལ་སོང་གཞིའི་སོ་ནས་

སོང་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་དང་ཉི་ཤུའི་དབེ་བ་རྣམས་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། འགོག་བདེན་གི་སོང་ཉིད་སོང་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་

བརྟགས་ཀི་སོང་ཉིད་སོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༥༢་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགོག་པ་ཆོས་བཟོད་ཀི་དངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སོང་ཉིད་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་

གང་ཞིག །དེ་འགོག་བདེན་གི་སོང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། དེ་ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལུང་དེ་དག་གི་དོན་ཡོད་དེ། གཞན་དབང་དེ་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བ་གོང་འོག་རྣམས་ཀིས་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་རྩོད་པའི་གཞིའི་གཙོ་བོ་ཡིན་

ཡང་ཀུན་བརྟགས་དེ་ལྟར་རྩོད་པའི་གཞིའི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་

ཕིར། ཟེར་ན། འོ་ན་ཤེས་སྒིབ་རྣམ་པར་དག་བེད་ཀི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དམིགས་

པར་གྱུར་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་རང་སེ་གོང་འོག་གིས་བདེན་

པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྩོད་པའི་གཞིའི་གཙོ་བོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

པའི་ཕིར། འདོད་ན་ས། 

ཁ་ཅིག །ལུང་དེའི་དོན་ཡོད་དེ། གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་ལ་

དམིགས་ནས་བསོམ་པས་སྒིབ་པ་དག་པར་འགྱུར་བས་ན། གཞི་གཞན་དབང་ལ་

ཡང་དམིགས་དགོས་པས་གཞན་དབང་རྣམ་དག་ལམ་གི་དམིགས་པར་འགྱུར་བས། 

དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་དགོས་སྙམ་པའི་དོགས་པ་སྐྱེ་

ལ། ཀུན་བརྟགས་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་ལ་དམིགས་ནས་བསོམ་པས་སྒིབ་པ་

དག་པར་འགྱུར་བས་ན། གཞི་ཀུན་བརྟགས་ལ་དམིགས་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་

བརྟགས་རྣམ་དག་ལམ་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཏུ་གྲུབ་བམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་

མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཀུན་བརྟགས་དེ་ཀུན་

བརྟགས་ཙམ་པོ་བ་ལ་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཀུན་བརྟགས་གང་གིས་སོང་པ་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ་མཁོ་བའི་ཀུན་བརྟགས་ལ་བེད་རིགས་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན། འོ་ན་དེ་འདྲའི་དོགས་པ་ཀུན་བརྟགས་ལ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

པའི་ཀུན་བརྟགས་དེ་ཀུན་བརྟགས་ཙམ་པོ་བ་ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཀུན་བརྟགས་གང་གིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་

ཏུ་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ་མཁོ་བའི་ཀུན་བརྟགས་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཀུན་བརྟགས་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ། དེའི་དོན་ནི། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གི་དངོས་བསན་ལ་

འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་ཚེ་དེ་དག་གི་གཞན་དབང་ཁོ་ན་སོང་གཞིར་བཟུང་ནས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་

ཡོངས་གྲུབ་གཏན་ལ་ཕབ་པས། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་

ཤེས་སྒིབ་རྣམ་པར་དག་བེད་ཀི་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སོང་གཞི་གཞན་དབང་ལ་

དམིགས་དགོས་པས། གཞན་དབང་རྣམ་དག་གི་དམིགས་པར་གྱུར་པའི་དོན་དམ་པ་

ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཤས་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། སྤིར་ཀུན་

བརྟགས་ལ་དེ་འདྲའི་དོགས་པ་སྐྱེ་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བརྟགས་རང་འཛིན་

རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་སྒིབ་

རྣམ་པར་དག་བེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དགོངས་འགེལ་གིས་ཀུན་བརྟགས་སོགས་འདུས་མ་བས་ཀི་

ཆོས་རྣམས་ཀི་སོང་ཉིད་དངོས་སུ་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་ཐལ། དེ་རྣམས་སོང་གཞིར་

དངོས་སུ་བཟུང་ནས་དེ་རྣམས་ཀི་སོང་ཉིད་དངོས་སུ་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟགས་ཁས་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། དགོངས་འགེལ་གི་སྐབས་སུ་དེ་རྣམས་ཀི་གཞན་

དབང་སོང་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་རྣམས་ཀི་སོང་ཉིད་དངོས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས། གཞན་ཡང་།1 

ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དོན་དམ་

པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །

དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་བདག་

མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བ་སེ། དེ་ནི་དོན་

དམ་པ་ཡིན་ལ་དོན་དམ་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་

ཕེ་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་པའི་

སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོ་ཡོངས་གྲུབ་མ་ཡིན་ཟེར་

བ་མི་འཐད་དེ། དབུས་མཐའ་རྩ་འགེལ་དུ་དེ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་གང་

ཞིག །སྐབས་འདིར་དབུས་མཐའ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་ཕིར། དང་པོ་

གྲུབ་སེ། དབུས་མཐའ་ལས།2 རྣམ་དག་སྤོད་ཡུལ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །གཅིག་པུ་ཁོ་ནར་

བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཉོན་སྒིབ་རྣམ་པར་དག་བེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཤེས་སྒིབ་རྣམ་

པར་དག་བེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཏུ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་

གཉིས་ཀ་ཡོངས་གྲུབ་གཅིག་པུ་ཡིན་གི་ཀུན་བརྟགས་དང་གཞན་དབང་གཉིས་དེ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༣༩་༢༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༧་༡༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གཉིས1་ཀི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུས་མཐའི་འགེལ་པ་

ལས།2 ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བརོད་དོ། །ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་ནི་རྣམ་པར་

དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་

འབེད་ལས་ཀང་།3 ཡེ་ཤེས་གཉིས་ནི། སྒིབ་པ་གཉིས་དག་པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོངས་

གྲུབ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དགོངས་འགེལ་ལས།4 ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་བདག་མེད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བ་སེ། ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་

རྣམ་འབེད་ལས།5 ཆོས་ཅན་འདུས་བས་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་

སྤོས་པ་མེད་དགག་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་འཇོག་པར་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བའི་ཕིར། ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས།6 གང་ལ་དམིགས་ནས་

བསོམས་ན། ཤེས་སྒིབ་མཐའ་དག་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་

ཡིན་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་དོན་

ནི། དགོངས་འགེལ་གི་དངོས་བསན་གི་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་

ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཕི་མའི་དོན་ནི།7 དེའི་ཕིར་གཉིས་

1 པ་༡༦་ན་༧་དེ་ཉིད་ཀི། ཏ་༡༦་ན་༤་དེ་གཉིས་ཀི།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༡། སེམས་ཙམ་བི། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། དབུས་མཐའི་འགེལ་བ༣༠་༨།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༨༨་༡།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༤༠་༢།

5 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༥༣་༢།

6 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། ༥༠༣་༥།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། མངོན་པ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགེལ་རྩ་བ། ༥༤༥་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སོང་གང་ཡིན་པ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་དེ་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་དེ་

ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །

ཡང་ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སོང་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོངས་

གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་དེ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ལ་གནས་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། མདོ་སེ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་

ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་ན་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕིར་ཏེ། དབུས་མཐའ་ལས།1 ཡོད་པས་མེད་པས་ཡོད་པས་ན། །འདི་ནི་དབུ་

མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཞིག །དེ་སྐབས་འདིར་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སོང་ཐུན་ཆེན་མོ་ལྟར་ན། ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་ལ་མ་ཁྱབ་སེ། 

སོང་ཐུན་ལས། སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་སུ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་

བཤད་པ་གང་ཞིག །དེར་སེམས་ཙམ་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་དམ་པར་མི་

འདོད་པར་བཤད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་ཉིད་ལས།2 ཡོངས་གྲུབ་ནི་གཞན་

དབང་གི་སེང་དུ་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་པ་ལྟར་གྲུབ་པས་སོང་པའི་དེ་

བཞིན་ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་ཀང་དེ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༢་༧།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། མཁས་གྲུབ་རེ། སོང་འཐུན། ༦༢་༡།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

དེ་ཉིད་ལས།1 སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

དོན་དམ་པར་མི་འདོད་ཅིང་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཡང་ཐ་སྙད་

དཔོད་བེད་ཀི་རིགས་པར་འདོད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། སོང་ཐུན་གི་ལུགས་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སོང་ཉིད་

དུ་འདོད་པར་ཐལ། དེར་དེ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།2 བདག་

འཛིན་གཉིས་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་པ་ལྟར་གྲུབ་པས་སོང་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དེས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བསན་པར་སོང་ཐུན་པས་འདོད་ཀང་། གང་ཟག་གི་

བདག་གིས་སོང་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར། 

གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་སོང་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་བཞིན་ཉིད་

མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ཆོག་གོ །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་སོང་ཐུན་གི་

ལུགས་ལ་ཡང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་དོན་དམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ལུགས་

ལ་དེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་བཞིན་ཉིད། ཡང་དག་མཐའ། མཚན་མ་མེད་

པ། དོན་དམ་བདེན་པ། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་

བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུས་མཐའ་ལས།3 སོང་པ་ཉིད་དེ་མདོར་བསྡུ་ན། །དེ་བཞིན་ཉིད་

དང་ཡང་དག་མཐའ། མཚན་མ་མེད་དང་དོན་དམ་དང་། །ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམས་རྣམ་

གངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་ན་ཆོས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། མཁས་གྲུབ་རེ། སོང་འཐུན། ༢༢༦་༦།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། མཁས་གྲུབ་རེ། སོང་འཐུན། ༦༢་༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༣་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོ་

ཡོངས་གྲུབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་

གསུམ་པོ་གང་རུང་གང་ཞིག །ཀུན་བརྟགས་ཀང་མ་ཡིན། གཞན་དབང་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཀུན་

བརྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འཁོར་བ་སངས་པའི་མྱང་འདས་བདེན་

པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། འཁོར་བ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མྱང་འདས་

བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སེ། སེམས་ཙམ་པས་འཁོར་འདས་ལ་

བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་མི་འབེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྩ་ཤེའི་རྣམ་བཤད་ལས། 1 

རིགས་པའི་འགོས་འདི་རྣམས་ཤེས་པའི་གནད་ཀིས་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་རང་

སེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བས་ཀང་འཁོར་འདས་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་

མི་འབེད་མོད་ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེའི་དངོས་སྨྲ་བ་དེ་མདོ་སེ་པ་ལ་བེད་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། མདོ་

སེ་པས་འཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་གང་ཞིག །དེས་མྱང་འདས་བདེན་མེད་

དུ་འདོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེས་དེ་རང་མཚན་དུ་འདོད་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་གྲུབ་སེ། དེས་མྱང་འདས་སྤི་མཚན་དུ་འདོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་གི། སོང་ཉིད་མ་ཡིན་ཟེར་ན་

མི་འཐད་དེ། དེ་སོང་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་བ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། རྩ་ཤེར་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ༣༤༩་༣།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

དེར་ཐལ། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་

བདེན་དེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ལམ་བསོམ་པའི་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།1 དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་གང་དུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་

དངོས་པོ་འགགས་པ་སེ་འགོག་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་སོང་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཟབ་པ་

དང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཟབ་མོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་

ལས།2 གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའི་སོང་པ་ཉིད་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་

མཉམ་གཞག་སོ་སོ་རང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་རིགས་པར་བ་བ་ཡིན་གི་ཆོས་སོན་

པའི་སྒ་ཙམ་ལས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་མི་ནུས་པས་ཟབ་ཅིང་། ཞེས་དང་། དྲང་

ངེས་རྣམ་འབེད་ལས་ཀང་།3 བདག་མེད་པའི་དོན་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་དེ་ནི་རྣམ་པར་

དག་པའི་དམིགས་པའི་དོན་དམ་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེར་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་

མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་གཅིག་པུ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས་

ཀང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། 

ཆོས་དགེ་བ་རྣམས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། བདག་མེད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། གཟུགས་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དོན་

དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་4བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་དོན་དམ་པ་ཡིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༢༨་༡༧།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། ༨་༡།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༨༧་༤།

4 པ་༡༨་ན་༣་བརོད། ཏ་༡༧་བ་༥་རོད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་ཆོས་བདག་གི་ངོ་བོར་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་1བརོད་པའི་ཕིར། དེས་

ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོངས་གྲུབ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད། དོན་དམ་པར་ཁས་ལེན་

རིགས་ཏེ་དབུས་མཐའ་ལས།2 རྣམ་དག་སྤོད་ཡུལ། ཞེས་དང་། 3གང་ཟག་དང་ནི་

ཆོས་རྣམས་ཀི། །དངོས་པོ་མེད་པ་སོང་པ་ཉིད། །ཅེས་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས།4 

ཆོས་དགེ་རྣམས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་དང་པོས་སོང་ཉིད་དངོས་ཀི་

བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སོང་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། མདོ་སེ་པས་སོང་ཉིད་རྟོགས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་

ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་སོང་ཉིད་རྟོགས་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་

གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོ་དེ་གང་ཟག་གི་སོང་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་སོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་གནས་ལུགས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 

མདོ་སེ་པས་གང་ཟག་གི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་གང་ཟག་གི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གང་ཟག་

གི་གནས་ལུགས་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པའི་སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་པ་རྒྱུད་

ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་གང་ཟག་རང་འཛིན་རྟོག་

1 པ་༡༨་ན་༣་རོད། ཏ་༡༧་བ་༥་རོད།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༧་༡༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༤་༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༣༨་༡༧།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་བདེན་ཞེན་གིས་འདོད་པའི་གང་

ཟག་གང་ཞིག །གང་ཟག་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པ་དེ་གནས་ལུགས་ཕ་མོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། མདོ་སེ་པས་གང་ཟག་གི་

སེང་གི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་ཀང་གང་ཟག་གི་གནས་

ལུགས་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒོ་མི་འདོགས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོ་དེ་ཆོས་དབིངས་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་སོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཆོས་དབིངས་ལ་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་

དང་རིགས་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་

ཀིས་སོང་པ་དེ་ཡང་ཆོས་དབིངས་ཡིན། གང་ཟག་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཡང་ཆོས་དབིངས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་

གཉིས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཕིར། ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ན་རིགས་གཅིག་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ།1 ཆོས་ཀི་

དབིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ཕ་མོ་དེ་སོང་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འགོག་

བདེན་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཙམ་པས་འགོག་བདེན་དེ་བཞིན་ཉིད་

དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས།2 འགོག་བདེན་ཡིན་ན་དེ་

བཞིན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ལ་དབུ་སེམས་ཀི་མཁས་པ་སུ་ཡང་མི་མཐུན་

པ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། སོང་ཐུན་གི་ལུགས་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེས་ཕིན་ཀ། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། མངོན་རྟོགས་རྒྱན། ༧་༧།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། མཁས་གྲུབ་རེ། སོང་ཐུན། ༧༥་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་

སྐབས་སུ་འགོག་བདེན་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སོང་མཐུན་ལྟར་ན་མ་ཁྱབ་

པ་འདྲའོ། །

གཞན་ཡང་། ཁོ་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་འགོག་བདེན་དེ་

བཞིན་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སོང་ཐུན་གི་ལུང་དེ་འཐད་པ་གང་

ཞིག །དེའི་དབུ་སེམས་ཞེས་པའི་དབུ་མ་པ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་བེད་

རིགས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། རང་རྒྱུད་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་

ཟེར་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། སོང་ཐུན་པས་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་འགོག་བདེན་སོང་

ཉིད་དུ་འདོད་པ་དང་། འཕགས་པ་ལ་སོང་ཉིད་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པ་བས་པ་རྣམས་ནི་

རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན་སོགས་དང་མི་མཐུན་པས། དེ་ཙམ་ཞིག་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

མི་འཛིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་དཔེ་བསན་པ་ལ། 

དགོངས་འགེལ་ལས།1 དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཇི་ལྟ་བ་

དེ་ལྟ་བུར་ནི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་བལྟ་བར་བའོ། །དོན་དམ་ཡང་དག་

འཕགས། དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་བས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ཉིད་བལྟ་བར་བའོ། །དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དེ་ལས་ཀང་

གཅིག་ཀང་བལྟ་བར་བའོ། །དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་

ནམ་མཁའ་ནི་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་ཐམས་ཅད་དུ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༤༠་༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

སོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དེ་ལས་ཆོས་བདག་མེད་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་གཅིག་བལྟ་བར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

དོན་ནི། ཀུན་བརྟགས་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་གི་དཔེས་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དེ་རང་འཛིན་རྟོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་བཞིན་དུ། 

ཀུན་བརྟགས་དེ་ཡང་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། གཞན་དབང་སྒྱུ་མའི་དཔེས་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྒྱུ་མ་

མཁན་གིས་རེའུ་ཤིང་རྟ་གང་དུ་སྤྲུལ་པའི་ཚེ་རེའུ་ཤིང་རྟ་གང་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་

སྒྱུ་མའི་སྔགས་རས་ཀིས་མིག་བསད་པ་དེ་བཞིན་དུ། དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མ་

རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསད་པའི་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡོངས་གྲུབ་ནམ་

མཁའི་དཔེས་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ནམ་མཁའ་དེ་ཐོགས་རེག་བཀག་ཙམ་གི་

མེད་དགག་དང་། ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་

ཡོངས་གྲུབ་དེ་ཡང་ཆོས་བདག་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གང་ལ་དགོངས་ནས་མ་སྐྱེས་པ་སོགས་སུ་བཤད་པ་ལ། 

ཀུན་བརྟགས་ལ་དགོངས་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ལ་དགོངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དགོངས་འགེལ་ལས།1 དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་ངས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་བསན་ཏོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༤༠་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དག་འཕགས། འདི་ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་སྐྱེས་

པ་ཡིན་ལ། མ་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་འགགས་པ་ཡིན། མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་

འགགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་ཡིན། གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན། རང་བཞིན་

གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ལ་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བ་

བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། ཞེས་གསུངས། 

དོན་ནི། ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྐྱེ་བ་མ་མཆིས་པ་དང་འགག་པ་

མ་མཆིས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་

བ་དང་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་

བརོད་པའི་ཕིར། དེས་མ་བསྡུས་ཏེ། འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེ་འཇིག་དང་

བལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས།1 ཡང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་

ཆོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་

པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པའོ་ཞེས་བསན་ཏོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་

ཆོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནི། རྟག་པ་རྟག་པའི་དུས་དང་ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༤༡་༧།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གི་དུས་སུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་འདུས་

མ་བས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྟག་པ་རྟག་པའི་དུས་དང་

ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་གི་དུས་སུ་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་གནས་པ་འདུས་

མ་བས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། འདུས་མ་བས་པའི་ཕིར། མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགག་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཕིར། གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་དང་

རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པའི་དོན་ནི། ཡོངས་

གྲུབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགགས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། སྔ་ཕིའི་དུས་ཀུན་ཏུ་རྟག་པར་གནས་པ་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་ཕོགས་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། 

གཟུགས་ཕུང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། 

དེ་འགེས་རྐང་གཞན་ལ་སྦར་ནས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། 

ཀུན་བརྟགས་ངོས་འཛིན་པ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྤོད་ཡུལ་

ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་ལ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་

པོ་ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མིང་དང་བརས་རྣམ་པར་བཞག་པ་

དང་། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་སྐྱེའོ་ཞེའམ་འགག་པ་ཞེའམ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་སང་བ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དམ་བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

མིང་དང་བརས་རྣམ་པར་བཞག་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་

ཉིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། གཟུགས་ཕུང་གི་ཀུན་བརྟགས་ཡོད་དེ། 

གཟུགས་ཕུང་གཟུགས་ཕུང་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པ་དེ། གཟུགས་ཕུང་

གི་ངོ་བོར་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་དང་། གཟུགས་ཕུང་གི་སྐྱེ་བ་གཟུགས་

ཕུང་གི་སྐྱེ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པ་དེ། གཟུགས་ཕུང་གི་ཁྱད་པར་ལ་

ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གཞན་དབང་ངོས་འཛིན་པ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས།1 རྣམ་པར་རྟོག་

པའི་སྤོད་ཡུལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་གང་

ལགས་པ་དེ་ནི་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། 

གཟུགས་ཕུང་གི་གཞན་དབང་ངོས་བཟུང་དུ་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཕུང་གི་གདགས་

གཞིར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་དེ་གཟུགས་ཕུང་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཡོངས་གྲུབ་ངོས་འཛིན་པ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས།2 རྣམ་པར་

རྟོག་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་

དེ་ཉིད། ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེར་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་ཁོ་ནས་

ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ཆོས་ལ་བདག་མ་མཆིས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་

པའི་དམིགས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་

གསུངས། དོན་ནི། གཟུགས་ཕུང་གི་ཡོངས་གྲུབ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཕུང་རང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༢་༡༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༢་༡༩།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དེ། གཟུགས་ཕུང་གི་

ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས།1 

དེ་ལྟར་གཟུགས་ཕུང་ལ་ཇི་ལྟར་སྦར་བ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་

ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦོར། 

ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །འདུས་མ་བས་

ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འབེད་མི་རིགས་ཏེ། 

འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་གཞན་དབང་མཚན་ཉིད་པ་བཞག་ཏུ་མེད་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་ཕུང་ནས་ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་བར་གི་ཆོས་

རེ་རེའི་སེང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འབེད་པར་དགོངས་འགེལ་

ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།2 གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་སྦར་བ་

བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་

ལས་ཀང་།3 དེ་ལྟར་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་སྦར་བ་བཞིན་དུ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་གཞན་དབང་

མཚན་ཉིད་པ་བཞག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ། འདུས་མ་བས་དང་གཞན་དབང་གི་གཞི་

མཐུན་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁ་ཅིག །འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་

ཀི་སེང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བེད་ཀང་དེ་དག་གི་གཞན་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༣་༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༣་༤།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༡་༦།



  56  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དབང་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་མི་དགོས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་གཞན་དབང་དོད་ཐུབ་

གཅིག་བཞག་པས་ཆོག་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅིག །དེ་ལྟར་འབེད་ཀང་དེ་དག་

གི་གཞན་དབང་གིས་གཞན་དབང་གི་གོ་མི་ཆོད་ཟེར་བ་རྣམས་ལ། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། དགོངས་འགེལ་ལས།1 ཆོས་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེས་

སོགས་ཀི་མདོ་འདིས་ནམ་མཁའ་དང་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་ཀི་གཞན་དབང་སྐྱེ་

བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་ཞིག་དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། དེ་དག་གི་གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་དགོངས་འགེལ་ལས་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། གོང་དུ་

དྲངས་པའི་ལུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 ལེགས་པར་

ཕེ་བ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རེ་རེ་ལ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མདོ་དེས་ནམ་མཁའ་སོགས་ཀི་གཞན་དབང་རང་གི་

རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་རང་དབང་དུ་

མི་སྐྱེ་བ་ནམ་མཁའ་སོགས་ཀི་གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་དུ་བསན་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་དངོས། ནམ་མཁའ་སོགས་ཀི་གཞན་དབང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་

ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །མདོ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ལན་མེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། 

ཤེས་རབ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་འདི། །

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༣༩་༡༠།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༦་༣།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

མཁས་པའི་དབང་པོའི་གསུང་བཞིན་གནམ་ལྕགས་ཐོག །

རྒོལ་ངན་དཔུང་ཚོགས་རྡུལ་རིའི་ཕེང་བ་རྣམས། །

སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཕེ་མར་འཐག་པར་བེད། །

ཅེས་བའོ། །

གཞན་ཡང་། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དགོངས་འགེལ་ལས།1 རྣམ་པར་རྟོག་

པའི་སྤོད་ཡུལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་གང་

ལགས་པ་དེ་ནི་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་པའི་མདོ་འདི། ནམ་

མཁའ་དང་ཆོས་ཁམས་དང་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཀི་གཞན་དབང་ངོས་འཛིན་

པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། མདོ་འདི་གཟུགས་ཕུང་ནས་ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་བར་གི་

ཆོས་རྣམས་ཀི་གཞན་དབང་ངོས་འཛིན་པའི་མདོ་གང་ཞིག །ནམ་མཁའ་དང་ཆོས་

ཁམས་སོགས་གཟུགས་ཕུང་ནས་ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་བར་གི་འགེས་རྐང་རྣམས་

ཀི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དགོངས་འགེལ་ལས།2 གཟུགས་ཕུང་

ལ་ཇི་ལྟར་སྦར་བ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་

ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན་དངོས། ནམ་མཁའ་སོགས་ཀི་གཞན་དབང་དེ་འདུ་བེད་ཀི་

མཚན་མ་གཅིག་ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །མདོ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། ནམ་མཁའི་ཡོངས་གྲུབ་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན། ནམ་མཁའི་གཞན་

དབང་གཞན་དབང་མ་ཡིན་ཟེར་ན་ནང་འགལ་ཏེ། ནམ་མཁའི་གཞན་དབང་གཞན་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༢་༡༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༢་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དབང་ཡིན་པར་ཐལ། ནམ་མཁའི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་རྟེན་ཆོས་

ཅན་གཞན་དབང་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྟེན་ཆོས་ཅན་བདེན་གྲུབ་ཅིག་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། ནམ་མཁའི་ཆོས་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དྲང་ངེས་

རྣམ་འབེད་ལས།1 ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གནས་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་

དཔད་པའི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན་མེད་ན་ཆོས་ཉིད་ཡན་གར་བ་ལ་

གནས་པའི་མཐུ་མེད་པས་གཞན་དབང་གི་རྟེན་འབེལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་

སོང་ན་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་ལུགས་

སྔ་མས་ཀང་སྨྲ་ལ། ལུགས་འདིས་ཀང་སྨྲ་སེ། ཞེས་དང་། རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་

རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀང་།2 སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བདེན་པར་གྲུབ་པར་

འདོད་ན་ནི་དེའི་རྟེན་ཆོས་ཅན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གཅིག་ཀང་གདོན་མི་ཟ་བར་འདོད་

དགོས་ཏེ། རྟེན་ཆོས་ཅན་མེད་པར་བརྟེན་པའི་ཆོས་ཉིད་གནས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་

དང་། བདེན་གྲུབ་ཀི་རྟེན་རྫུན་པས་བེད་པ་འགལ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག །དེའི་དོན་ཐལ་འགྱུར་བས་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཉིད་རང་ངོས་ནས་

གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་ནམ་མཁའ་ཡང་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་དགོས་ཞེས་འཕུལ་མཚམས་

བེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་ཉམ་ཐག་པའི་ལན་ཡིན་ཏེ། 3ལུགས་སྔ་

མས་ཀང་སྨྲ་ལ་ཞེས་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་དེ་ལྟར་སྨྲ་བར་གསུངས་པ་དང་། 

4གཟུགས་ཉིད་ཀང་མི་དམིགས་ན། གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་དམིགས་པར་ལྟ་ག་

1 འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༤༡་༤།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་བ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། རྩ་ཤེར་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ༣༠༨་༣།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༤༡་༥།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༤༡་༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ལ་འགྱུར་ཞེས་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རིགས་པའི་རྒྱ་

མཚོ་ལས་ཀང་།1 དེས་ན་དེ་ལ་ནི་དབུ་མ་པ་དང་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀ་མཐུན་

ལ་དེ་ལྟར་ནའང་དངོས་པོར་སྨྲ་བས་ནི་ཆོས་ཅན་དང་སོང་ཉིད་གཉིས་ཀ་བདེན་པར་

འདོད་ལ་དབུ་མ་པས་ནི་ཆོས་ཅན་མི་བདེན་པས་སོང་ཉིད་ཀང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་

པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

སྨྲས་པ། 

མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་བདེན་ཕུགས་མེད་པ་ཡི། །

ལྟར་སྣང་རིགས་པ་བདེན་བདེན་ལྟར་སྨྲས་ཀང་། །

དྲི་མེད་ལུང་དང་རིགས་པས་ཤན་ཕེད་ཚེ། །

རྫུན་ཕུགས་བརིབ་པའི་རྐུན་མ་བཞིན་དུ་གྱུར། །

ཅེས་བའོ། །

དེས་ན་དེ་དག་གི་སྐབས་ཀི་དངོས་སྨྲ་བ་དེ་སེམས་ཙམ་པ་ལ་བེད་ཅིང་

ཆོས་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་ན་དེའི་རྟེན་ཆོས་ཅན་བདེན་པར་གྲུབ་དགོས་པ། དབུ་

སེམས་གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་པ་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོའི་

ལུང་དེའི་འཕོ་ཉིད་ནས། 2རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་ཡོངས་གྲུབ་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་དེའི་རྟེན་གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་དགོས་པར་མཐོང་ནས། 

གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་ན་དེའི་སོང་ཉིད་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་བ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། རྩ་ཤེར་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ༣༠༨་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་བ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། རྩ་ཤེར་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ༣༠༨་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་། དེ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་དེའི་ཆོས་ཉིད་བདེན་མེད་དུ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་ལས་བཟློག་སེ་སྨྲ་བ་ནི། རང་གི་སེ་པ་གོང་འོག་གང་གི་

ཡང་ལུགས་མ་ཡིན་པས་དོར་བ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ནམ་མཁའི་ཡོངས་གྲུབ་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པར་ཐལ། ནམ་མཁའི་

གཞན་དབང་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མདོ་སེ་

པས་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་ནམ་མཁའ་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་

ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེ་དེར་

སྤི་མཚན་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེ་དེར་རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེས་དེ་དེར་དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། མདོ་སེ་པས་ནམ་

མཁའ་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་མ་

རྟོགས་པར་ཐལ། དེས་དེ་དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེས་གཟུགས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 གང་ལ་བར་འདོགས་པའི་

དངོས་ཀི་ཡུལ་དེར་ནི་དེའི་ངོ་བོར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་བར་འབེལ་བས་པ་ལ་མི་

ལྟོས་པར་མིང་གི་བློ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡོད་མོད་ཀང་། གཟུགས་སོགས་བར་

འདོགས་པའི་གནས་དང་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་ལ་སྐྱོན་དེར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཉན་ཐོས་སེ་པ་དག་སྨྲ་མོད་ཀང་འདྲའོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༨་༣།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གཞན་ཡང་། མདོ་སེ་པས་ནམ་མཁའ་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ཤེས་པར་ཐལ། 

དེས་ནམ་མཁའ་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

ཁེགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀིས་

གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་དང་བར་འདོགས་པའི་གནས་སུ་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་དེ་དག་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ཤེས་ཏེ་ཚད་མ་པ་ལ་གགས་པའི་

རང་མཚན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེའི་སོགས་ཁོང་ནས་

ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་ནས་ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་བར་འདོན་རིགས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེས་ནམ་མཁའ་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་ཆོས་བདག་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་མདོ་སེ་པ་དེ། མིང་གི་སྔ་རོལ་བློ་མེད་ཕིར། །ཞེས་པའི་གཞུང་གི་

ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་གཟུགས་སོགས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་

ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་ཆོས་ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

དེ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཆོས་ཉིད་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་རང་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་

གཟུགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཆོས་ཉིད་ཀི་སེང་དུ་བམས་ཞུས་ནས་གསུངས་པའི་

མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། སོང་ཉིད་ཀི་སེང་དུ་དེ་འཐད་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༨་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར། དེར་ཐལ། སོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་སེང་དུ་དེ་

འཐད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་

རྣམས་ཀི་སེང་དུ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། གོང་དུ་མ་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

ཀུན་བརྟགས་ཀི་སོང་ཉིད་ཡིན་ན་སོང་ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེའི་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་ན་ཆོས་ཉིད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སོང་ཉིད་རང་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར། རྟགས་དོན་གིས་དངོས། 

ཁོ་ན་རེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་བམས་ཞུས་ནས་གསུངས་པའི་

མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཐད་པར་ཐལ། ཆོས་ཉིད་ཀི་སེང་དུ་དེ་འཐད་

པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་དེ་

འཐད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། རྒྱུ་འབས་དང་མཚན་མཚོན་གི་སེང་དུ་དེ་འཐད་པར་

ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཀུན་

བརྟགས་ཀི་རྒྱུ་དང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་འབས་བུ་དང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་མཚན་མཚོན་

སོགས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་འབས་མཚོན་

བ་སོགས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། གཟུགས་ཀི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་གཟུགས་

རུང་གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན། གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་

ཡིན་པ་དང་དེར་དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་གཉིས་གཟུགས་ཀི་ཀུན་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བརྟགས། གཟུཊ་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པ་གཟུགས་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་ཕིར། དེས་མཚོན་ནས་རྣམ་མཁྱེན་

གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་

རེ་འཇོག་ལ། ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ནམ་མཁའི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་དེ་

དེའི་གཞན་དབང་ཡིན་ཏེ། དེ་ནམ་མཁའ་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ནམ་

མཁའ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་ནམ་མཁའི་གཞན་དབང་ཡིན་ཏེ། དེ་ནམ་མཁའ་འཛིན་

པའི་ཚད་མ་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ནམ་

མཁའ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་དང་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཀའི་སོང་ཉིད་ཡིན་པས་དེའི་རྟེན་

ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་པའི་ཕིར། ནམ་མཁའ་སོགས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་

སེང་དུ་རང་གི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་རེ་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། དེ་རྣམས་

ཀི་སེང་དུ་རང་གི་དོན་བ་བ་བེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་དཔོད་པའི་རྟེན་མཐར་ཐུག་

ཏུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་རེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། 1རང་གི་

མཚན་ཉིད་གཅིག་གཞལ་བ། །ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་དཔོད་རྣམས་ཀི། །དོན་བ་དེ་

ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའི་2གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་དེ་

གང་ཞེ་ན། དེ་ཡོད་མེད་དཔོད་པའི་རྟེན་མཐར་ཐུག་ཏུ་གྱུར་པའི་བར་གི་སྣང་བ་སྐྱ་

སེངས་པ་དེ་ནམ་མཁའི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། བར་གི་སྣང་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། མངོན་པ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགེལ་རྩ་བ། ༥༣༠་༢༡།

2 པ་༢༣་བ་༡་བདགས་གཞིར། ཏ་༢༢་བ་༧་གདགས་གཞིར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྐྱ་སེངས་པ་དེ་ལ་ཐོགས་པའི་རེག་བ་ཡོད་མེད་དཔད་ནས་ཐོགས་པའི་རེག་བས་

སོང་པར་ངེས་པ་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའི་མཚན་གཞིར་ལེགས་པར་གྲུབ་

པར་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས།1 འོ་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་

མཁའ་ཤེས་བ་ཡིན་མིན་དཔོད་པའི་རྟེན་དངོས་པོར་ཇི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཐོག་

མར་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་བསལ་བས་དེ་སྒྲུབ་

དགོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མིག་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་བར་གི་སྣང་བ་མངོན་པར་སྐབས་

ཡོད་ཀི་གཟུགས་འདི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཞིར་བཟུང་ནས། དེར་ཐོགས་

པའི་རེག་བ་ཡོད་མེད་དཔད་ནས་ཐོགས་པའི་རེག་བས་སོང་པར་ངེས་པ་ན། འདུས་

མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའི་མཚན་གཞི་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། དེར་ཡང་དཔད་

པར་བ་བའི་གཞི་དང་། ཡོད་མེད་དཔོད་པའི་ཆོས་ཀང་དངོས་པོ་ཉིད་ལ་ཞེན་པར་

ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་འཛིན་རྟོག་པས་སྒོ་འདོགས་པ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན་མཚན་ཉིད་ཡོངས་ཆད་ཀི་ཀུན་བརྟགས་དང་རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་བརྟགས་

གཉིས། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པ། གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། དག་

པའི་གཞན་དབང་དང་མ་དག་པའི་གཞན་དབང་གཉིས། རྣམ་དག་ལམ་གི་དམིགས་

པ་མཐར་ཐུག་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། སྒས་བརོད་རིགས་ཀི་སོ་ནས་དབེ་ན། 

འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས། དང་པོ་ནི། 

སོང་ཉིད་དང་དོན་གཅིགགཉིས་པ་ནི། སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལྟ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། ༤༣༡་༡།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བུ། གཟུགས་ཀི་ཀུན་བརྟགས་དང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཟུགས་དོན་གཅིག །ཆོས་ཉིད་

ཀི་གཟུགས་དང་གཟུགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དོན་གཅིག །རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་ནི་

གཟུགས་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ནམ་མཁའ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ནམ་

མཁའི་གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་དེའི་གཞན་དབང་ཡིན་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ནམ་མཁའ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་

ནམ་མཁའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བུམ་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཤེས་བ་

དང་གཅིག་གང་ཞིག །འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ཆོས་ཉིད་

བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བུམ་པའི་དགག་གཞིས་གཤག །

གཞན་ཡང་། ཁོ་ན་རེ། ཚུར་མཐོང་ལྷས་བིན་འཛིན་པའི་ཚད་མ་ཚུར་མཐོང་

ལྷས་བིན་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་བ་དང་གཅིག་གང་ཞིག་ནམ་

མཁའ་ལ་དེའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཚུར་མཐོང་ལྷས་བིན་འཛིན་པའི་ཚད་

མའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་ཚུར་མཐོང་ལྷས་བིན་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་འཛིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་ཆོས་ཉིད་དེ་དེའི་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཚུར་མཐོང་ལྷས་བིན་འཛིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་ཆོས་

ཉིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚུར་མཐོང་ལྷས་བིན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ནམ་མཁའ་འཛིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཚད་མ་ནམ་མཁའི་གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་

ཚད་མ་གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེའི་གཞན་དབང་ཡིན་

ན་གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་

ན། དེའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན། གཟུགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་ཚད་མ་རས་གཞན་གིས་སོང་པ་

ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་ཅིང་། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་འགེལ་

ལས།1 དེ་ཕིར་གཉིས་སོང་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དེ་ཡིའང་དེ་བཞིན་ཉིད། 2།ཅེས་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས།3 གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་

པའི་སོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པར་མ་ཟད་གཉིས་

སྣང་དེ་ཡིའང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་དཔོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔད་

བཟོད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་དང་རྣམ་མཁྱེན་འཛིན་པའི་ཚད་མ་རས་གཞན་གིས་

སོང་པ་དེ་རྣམ་མཁྱེན་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དེ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གི་སེམས་ཅན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེ་ན། རྣམ་མཁྱེན་རང་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་མེད་པ་ཡོད་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། མངོན་པ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགེལ་རྩ་བ། ༥༤༥་༥།

2 པ་༢༤་ན་༧་ཞེས་དང་། ཏ་༢༣་བ་༥་ཞེས་དང་།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། ༥༠༢་༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཕིར། ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་དང་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་མཁྱེན་འཛིན་པའི་ཚད་

མ་རས་གཞན་གིས་སོང་པའི་སོང་ཉིད་དེ་རྣམ་མཁྱེན་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། 

རྣམ་མཁྱེན་དང་རྣམ་མཁྱེན་འཛིན་པའི་ཚད་མ་རས་གཞན་གིས་སོང་པའི་སོང་ཉིད་

དེ་རྣམ་མཁྱེན་གི་སོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། རྣམ་མཁྱེན་དང་སེམས་

ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་མཁྱེན་འཛིན་པའི་ཚད་མ་རས་གཞན་གིས་སོང་པར་ཐལ། རྣམ་

མཁྱེན་དང་རྣམ་མཁྱེན་འཛིན་པའི་ཚད་མ་རས་གཞན་གིས་སོང་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་གཉིས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། བར་གི་སྣང་བ་སྐྱ་སེངས་པ་དེ་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡིན་

ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གདགས་གཞིར་བས་ནས་

འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའི་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། དེ་

འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའི་གདགས་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་

འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། གང་ཟག་གི་གཟུགས་ཕུང་

དེ་གང་ཟག་ཡིན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་

གཟུགས་ཕུང་གདགས་གཞིར་བས་ནས་དེའི་སེང་དུ་གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་འདོགས་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་གི་ཕུང་པོ་ལྔ། གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་གང་ཟག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང་། བུམ་པའི་

རྡུལ་རྣམས་བུམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་ཡིན་པར་ཐལ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བུམ་པའི་རྡུལ་རྣམས་བུམ་པའི་གདགས་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། གཞན་དབང་མ་ཡིན་པའི་གཞན་དབང་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་

ཉིད་ཀི་སེང་དུ་གཞན་དབང་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དངོས་པོ་མ་

ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་

དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་ཀི་སེང་དུ་རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་

གཟུགས་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་གཟུགས་གསུམ་འཇོག་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

སེང་དུ་དེ་འཇོག་རིགས་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་

རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་རེ་འཇོག་རིགས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། མཚན་

ཉིད་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཀུན་བརྟགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་རང་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཀུན་བརྟགས་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་མཚོན་བ་ལ་ཡང་རིགས་འགེ། 

གཞན་ཡང་། མཚན་ཉིད་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་སྔར་བཞིན། འདོད་

ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་

ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། དེ་བཞིན་དུ་

མཚོན་བ་ལ་ཡང་རིགས་འགེས་པས་ཆོག་གོ །གཞན་ཡང་། གཞན་དབང་རང་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དེ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དེ་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་གཟུགས་གང་ཞིག །རིགས་པ་དེ་རྣམ་མཁྱེན་

གི་བར་ལ་སྦོར་རིགས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་

དབང་གཞན་དབང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། ནམ་མཁའི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་

བརྟགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཉིད་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་

ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །རྟགས་སྔར་བཞིན་ཟེར་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། གཟུགས་ཕུང་ལ་སྒས་བརོད་

རིགས་ཀི་སོ་ནས་དབེ་ན། རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཟུགས་

ཡོངས་གྲུབ་ཀི་གཟུགས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་གསུངས་ཤིང་། ཉི་ཁི་བམས་ཞུས་ཀི་

ལེའུ་ལས།1 བམས་པ། གང་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་དེ་དང་དེ་ལ་

གཟུགས་ཞེས་བ་བའི་མིང་དང་འདུ་ཤེས་དང་བཏགས་པ་དང་ཐ་སྙད་ལ་བརྟེན་ནས། 

གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་འདི་ནི་ཀུན་བརྟགས་པའི་གཟུགས་

སོ། །ཞེས་སོགས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན2་གི་བར་གི་འགེས་རྐང་ལ་སྦར་བའི་

ཆོས་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་མཚན་ཉིད་མཚོན་བ་ཀུན་བརྟགས་ཡོངས་གྲུབ་རྣམས་མ་

བགངས་ཤིང་སོང་ཉིད་དང་ཆོས་ཉིད་དངོས་སུ་མ་བགངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །ཀུན་བརྟགས་ཀི་སོང་ཉིད་སོང་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོང་

ཉིད་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཀུན་བརྟགས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ། ༧༧༥་༡༥།

2 པ་༢༥་བ་༣་གིས། ཏ་༢༥་ན་༡་གིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་སོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རིགས་པ་དེ་འགེས་རྐང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སྦོར་

རིགས་པ་གང་ཞིག །འགེས་རྐང་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སོང་ཉིད་བགངས་པའི་ཕིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཟེར། རེ་ཞིག1་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། རྟེན་འབེལ་གི་

སོང་ཉིད་སོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་ཆོས་

ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མེ་གེན་དུ་འབར་བ་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཆུ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་དང་ས་བོན་ལས་མྱུ་

གུ་སྐྱེ་བ་སོགས་བེད་པ་པོ་གཞན་མེད་པས་རྟེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཡོད་ན་མཚན་ཉིད་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་ཟེར་ན། རང་

མཚན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁོ་རང་དང་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕིར། རང་རེས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་གཟུགས་ཡོད་བས་པ་ལ་

ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། དེར་གཟུགས་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། དེར་གཟུགས་གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན་འདིར་མ་

ཁྱབ་སེ། དེར་གཟུགས་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་དང་

རྟག་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། དེར་གཟུགས་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་རྟག་པའི་གཞི་མཐུན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། རྟོག་པ་ལ་སྦར་བས་ཆོག་ལགས་སོ། །

1 པ་༢༥་བ་༥་རེ་ཤིག །ཏ་༢༥་ན་༣་རེ་ཤིག



  71  

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བཞི་པ་དེ་དག་གི་གྲུབ་པའི་དོན་ཞུས་པ་ལ། 

མདོ་འགོད་པ་དང་། དེའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 1དགོངས་འགེལ་

ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དང་པོར་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་དྲང་སོང་སྨྲ་བ་རི་དགས་ཀི་

ནགས་སུ་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའི་

བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བསན་པས། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ། 

སྔོན་ལྷར་གྱུར་པའམ་མིར་གྱུར་པ་སུས་ཀང་མཐུན་པར་འཇིག་རྟེན་དུ་མ་བསྐོར་བ་

ཞིག་རབ་ཏུ་བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་

དེ་ཡང་བླ་ན་མཆིས་པ། སྐབས་མཆིས་པ། དྲང་བའི་དོན། རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་

གྱུར་པ་ལགས། 2བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་

ཉིད་ལས་བརྩམས། སྐྱེ་བ་མ་མཆིས་པ་དང་། འགག་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། 

གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་དང་། རང་བཞིན་གི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་ལས་

བརྩམས་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སོང་པ་ཉིད་

སོས་པའི་རྣམ་པས་ཆེས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་

བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་ཡང་བླ་ན་མཆིས་

པ། སྐབས་མཆིས་པ། དྲང་བའི་དོན། རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས་ཀི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ལས་བརྩམས། 

སྐྱེ་བ་མ་མཆིས་པ་དང་འགག་པ་མ་མཆིས་པ་དང་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་དང་རང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༧་༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༧་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་ལས་བརྩམས་ནས། ཐེག་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་ལྡན་པ་ངོ་

མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདི་ནི་བླ་ན་མ་མཆིས་པ། སྐབས་མ་མཆིས་པ། 

ངེས་པའི་དོན་ལགས་ཏེ། རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ལགས་སོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། 

མདོའི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་དང་། 

དྲང་ངེས་ཀི་འདོད་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག །བདེན་བཞིའི་ཆོས་

འཁོར་ལ། སོན་པ། གནས། འཁོར། ཆོས། དུས། དགོས་པ་དང་དྲུག་ལས། དང་པོ་

སོན་པ་ནི་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། གནས་ནི་ཝཱ་ར་ཎཱ་སི། འཁོར་ནི་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎི་ནྱ། མིང་

ཆེན། བཟང་ལྡན། བླངས་པ། རྟ་ཐུལ་ཏེ་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །ཆོས་ནི་

བདེན་པ་བཞི་ལ་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་དང་ལྡན་པའོ། །དུས་ནི་

དགོངས་འགེལ་གི་འགེལ་པར་ལོ་བདུན་གི་བར་དུ་གསུངས་པར་བཤད། ཆགས་

ལོས་ལོ་བདུན་དུ་ཟླ་བ་གཉིས་མ་ཚང་བར་བཤད། ཁ་ཅིག །ལོ་དྲུག་དང་ཟླ་བ་དྲུག་

ཏུ་གསུངས། ཞེས་ཟེར། དགོས་པ་ནི། གདུལ་བ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་

བཟློག་ནས་འབས་བུ་བཞི་ལ་འགོད་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས། 

མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་ལ་ཡང་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནི། སྔར་བཞིན། 

གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་དང་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིའོ། །གསུམ་པ་ནི། དགེ་སོང་ཕ་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

མ་ལ་སོགས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཤེར་ཕིན་དང་བཀའ་བར་པར་གཏོགས་པ་རྣམས་

སོ། །ལྔ་པ་ནི། ཁོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བས་ལོ་སུམ་ཅུའི་བར་གསུངས། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཆགས་ལོས་ལོ་སོ་གཅིག །སོན་སྐྱབས་སོགས་ལོ་སོ་གཉིས། མཆིམས་

ལུགས་པ་རྣམས་ལོ་ཉེར་བདུན་དུ་གསུངས་ཞེས་ཟེར། དྲུག་པ་ནི། སྒོ་འདོགས་ཀི་

མཐའ་བཀག་ནས་སོང་ཉིད་དུ་ཚུལ་གཅིག་ལ་འགོད་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས། དོན་དམ་

རྣམ་ངེས་ཀི་ཆོས་འཁོར་ལ་དྲུག །དང་པོ་ནི། སྔར་བཞིན། གཉིས་པ་ནི། རི་མ་ལ་ཡ་

དང་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་མོས་པ་

རྣམས་སོ། །བཞི་པ་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་བསན་པའི་མདོ་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་། མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་མདོ་དང་། དགོངས་འགེལ་ལ་སོགས་པའོ། །ལྔ་པ་ནི། མཆིམས་ལུགས་

པ་རྣམས་ལོ་བཅུ་ཟེར་རོ། །ཆགས་ལོས་བདུན་ནམ་དགུ་ཟེར། ཁོ་ཕུ་བས་ལོ་བཅུ་

གཉིས་ཟེར། དྲུག་པ་ནི། གཙོ་བོར་སྐུར་འདེབས་ཀི་མཐའ་བཀག་ནས་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་ཟེར་བ་དེ་མི་འཐད་དེ། སོན་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཚུལ་བསན་པའི་ཕི་ལོ་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་གསུངས་པ་གང་

ཞིག །དེ་ཆོས་འཁོར་དང་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེའི་ཕི་དེ་ལོ་དཔལ་

ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་པ་གང་ཞིག །དེ་དང་དུས་མཉམ་

དུ་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་གསུངས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དུས་

འཁོར་འགེལ་ཆེན་ལས།1 ས་ག་ཟླ་བའི་སྐྱ་རེངས་ཤར་བའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་དེ་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦། རྒྱུད་ད། རིགས་ལྡན་པད་མ་དཀར་པོ། དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན། ༨༩༨་༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསྐོར་ཞིང་ཐེག་པ་གསུམ་སོན་པར་མཛད་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་ནག་པའི་ཉ་ལ་

ཤི་དྷཱ་ནྱ་ཀ་ཊ་ཀར་ཆོས་ཀི་དབིངས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་གི་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་

གསུངས་1པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། སོན་པས་བ་རྒོད་ཕུང་པོ་

རུ། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་ཚུལ་བསན། །མཆོད་རྟེན་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་

སུ། །དེ་བཞིན་གསང་སྔགས་ཚུལ་གསུངས་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བའི་

རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དྲང་

ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 དགོངས་འགེལ་ལས་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་

ནི། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཁོར་ལོ་གསུམ་དུས་ཚིགས་ཀི་

སོ་ནས་འཇོག་རིགས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེའི་དོན་དགོངས་འགེལ་གི་འཁོར་ལོ་གསུམ་བརོད་བའི་ངོས་ནས་

འཇོག་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། དུས་ཀི་རིམ་པའི་སོ་ནས་འཇོག་

རྒྱུའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ། དགོངས་འགེལ་གི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པོ་དེ་

ཡང་དེ་ལྟར་མི་རིགས་འཁོར་ལོ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་རིགས་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།3 ཤུགས་ལ་གནས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་

དུས་ཀི་རིམ་པའི་སོ་ནས་འཁོར་ལོ་གསུམ་དང་སྦར་བའི་དྲང་ངེས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་

དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་སོན་པ་ལ་ཞུས་པ་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་

མ་ཁྱབ་སེ། དེའི་དོན་ནི། དང་པོར་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་གསུངས་པའི་བདེན་བཞིའི་ཆོས་

1 པ་༢༧་ན་༣་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་གསུང་། ཏ་༢༦་ན་༧་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་གསུངས་། སྐབས་དང་པོའི་སྤི་དོན་ཐམས་ཅད་དུ། དཀིལ་

འཁོར་གསུངས།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༦་༢།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༣་༣།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

འཁོར་དང་བར་པར་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར་གསུངས་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་དང་ཐ་

མར་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་ལེགས་པར་ཕེ་བའི་ཆོས་འཁོར་རྣམས་དུས་ཀི་

རིམ་པའི་སོ་ནས་འཇོག་པར་བསན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ་ཆོས་ཅན། འཁོར་ལོ་

དང་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། དུས་དང་པོར་གསུངས་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་དོན་

གིས་དངོས། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་བཅུ་པ་ལ་གསུངས་

པར་མདོའི་གེང་གཞི་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འཁོར་ལོ་བར་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། འདུལ་བ་རུང་མཐུན་ཆོས་ཅན། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དུས་ཐ་མར་གསུངས་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 དཔེར་ན། མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་འདུལ་བ་

མདོར་བསྡུས་ཞེས་བ་བ་རུང་མཐུན་དུ་གགས་པ་གསུངས་ཀང་དེ་2མདོ་འདིས་

ངེས་དོན་དུ་སོན་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐེག་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཞེས་པའི་དོན་ལ། 

ཁ་ཅིག །ཐེག་པ་ལ་རོད་བེད་ཚིག་གི་ཐེག་པ་དང་བརོད་བ་དོན་གི་ཐེག་པ་གཉིས་

ལས་སྐབས་འདིར་བསན་པ་ནི་རོད་བེད་ཚིག་གི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། 

འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ་འཁོར་ལོ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དོན་ལ་དཔད་

པ་ཞུགས་པའི་དོན་ཡིན་གི་དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་

མེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་གཉིས་བསན་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སོ་སོ་བ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༨་༥།

2 པ་༢༧་བ༣་ཀང་དོན་གི་མདོ་འདིས། ཏ་༢༦་བ་༧་ཀང་དོན་གི་མདོ་འདིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་ལ་འདི་ནི་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཐེག་དམན་གི་སེ་

སྣོད་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་སྐོར་གཅིག་དང་། ཐེག་

ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ལས་དེ་མེད་པར་གསུངས་པའི་སྐོར་གཅིག་དང་གཉིས་ལས། དེ་

གཉིས་སོ་སོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་སོ་སོ་ནི་མདོ་སོ་སོའི་བསན་དོན་དངོས་སུ་

སོན་རུང་གི་གདུལ་བ་ཡིན། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ནི། དེ་གཉིས་

ཀི་སྒ་ཟིན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དགོངས་གཞི་གང་ཡིན་དཔོད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་གདུལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། ཞེས་ཟེར་ན། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 འདི་ནི་

གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་ཞེས་པའི་ཐེག་པ་དེ་རོད་བེད་ཚིག་གི་ཐེག་པ་ལ་བེད་

རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྔ་མ་གཉིས་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་སོ་སོ་བ་ཡིན་ལ་ཞེས་པའི་ཐེག་པ་དེ་ཡང་རོད་བེད་ཚིག་གི་ཐེག་པ་ལ་བེད་

རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གྲུབ་དོན་དང་པོའི་སྐབས་སུ་2ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་

ཞེས་དང་། གཉིས་པའི་སྐབས་སུ3་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞེས་པའི་ཐེག་པ་དེ་ཡང་དེ་ལ་

བེད་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྔ་མ་ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་ཅན་གི་གདུལ་

བ་དང་ཕི་མ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་གི་གདུལ་བ་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་

ཚིག་དེ་གཉིས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་བར་པ་གཉིས་ཀི་གདུལ་བ་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་

པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།4 དེ་ལ་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བསྐོར་

བའི་གནས་ནི་ཚིག་དང་པོས་བསན་ལ། གདུལ་བ་ནི་གཉིས་པས་སོ། །ཞེས་དང་། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༦་༣།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༣་༤།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༤་༡།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༤་༥།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

1འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཞེས་པ་ནས། བརྩམས་ནས་ཞེས་པའི་བར་ནི་

བརོད་བ་གང་ལས་བརྩམས་པའོ། །ཐེག་པ་ཞེས་སོགས་ནི་གང་ལ་བསྐོར་བའི་གདུལ་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་དམན་གི་

རིགས་ཅན་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་དམན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཐེག་དམན་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོའི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་འགེལ་བའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་འགེལ་བའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

འཁོར་ལོ་བར་པའི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་བཀྲལ་པའི་ཤུགས་ལ་འཁོར་ལོ་

དང་པོའི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་འགེལ་བའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། 

འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

ཐེག་དམན་གི་མདོ་ཡིན་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 རྣལ་འབོར་

སྤོད་པ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་

སེ། ཐེག་དམན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོ་མ་

བསན་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། སིད་པ་འཕོ་བའི་མདོ་ལས།3 

མིང་ནི་གང་དང་གང་གིས་སུ། །ཆོས་རྣམས་གང་དང་གང་བརོད་པ། །དེ་ལ་དེ་ནི་

ཡོད་མ་ཡིན། །འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་མདོ་ཆོས་ཅན། 

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་བསན་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༥་༤།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༨༩་༥།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༣། མདོ་སེ་ཛ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། སིད་པ་འཕོ་བའི་མདོ། ༤༨༠་༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁས། དེ་བཞིན་དུ། 1འཇིག་རྟེན་དག་ན་ཀུན་རོབ་གང་ཅི་ཡོད། །དེ་ཀུན་ཐུབ་པའི་

ཞལ་གིས་མི་བཞེས་ཏེ། །གཟིགས་དང་གསན་ལ་བཞེད་པར་མི་མཛད་པས། །དེ་ནི་

ཞལ་གིས་མི་བཞེས་གང་ཇི་འཛིན། །ཞེས་པའི་དོན་གི་སེ་ཚན་གི་མདོ་ཆོས་ཅན། 

དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། 2འདི་ནི་དགེ་སོང་གཏུམ་བེད་ནི། །ས་ལ་བརྟེན་ཅིང་བསམ་

གཏན་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོགས་གཏུམ་བེད་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ལ་གདམས་པའི་མདོ་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གསུམ་ག་གྲུབ་སེ། མདོ་གསུམ་པོ་དེ་ཉན་ཐོས་སེ་

པ་ལ་གགས་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གསུམ་གིས་གཟུགས་

འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་པའི་སོང་ཉིད་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་

པར་བང་ས་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། བང་ས་ལས།3 ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གིས་ཀང་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བརོད་དུ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་སིད་པ་འཕོ་བའི་མདོ་ལས། མིང་ནི་གང་དང་གང་གིས་སུ། །ཞེས་སོགས་

དྲངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།4 དེའི་ཕིར་མིང་ནི་

གང་དང་གང་གིས་སུ། ཞེས་སོགས་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལ་གགས་པའི་མདོ་ཡིན་ཡང་དེ་

དག་བཤད་པ་དང་དོན་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཕལ་ཆེན་སེ་པའི་ལུང་

1 བང་སར་དྲངས་པའི་དོན་གི་སེ་ཚན་གི་མདོ། བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣། སེམས་ཙམ་ཝི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། བང་

ས། ༥༨༨་༡༢།

2 བང་སར་དྲངས་པའི་སྡུམས་བེད་ཀ་ཏའི་བུའི་མདོ། བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣། སེམས་ཙམ་ཝི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། 

བང་ས། ༥༨༩་༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣། སེམས་ཙམ་ཝིའཕགས་པ་ཐོགས་མེད། བང་ས། ༥༨༧་༡༨།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༩་༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ལས་རྩ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་འདིར་ཀུན་གཞི་ལ་བཤད་པ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། འཁོར་ལོ་དང་པོ་གཉིས་དྲང་དོན་དུ་སོན་པའི་

མདོའི་ཚིག་དོན་བཤད་པ། ཐ་མ་ངེས་དོན་དུ་སོན་པའི་མདོའི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་

གཉིས། དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། འཁོར་ལོ་དང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སོན་པའི་མདོའི་ཚིག་

དོན་བཤད་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། ནགས་སུ་ཞེས་པའི་བར་གིས1་

འཁོར་ལོ་དང་པོ་སྐོར་བའི་སོན་པ་དང་། དུས་དང་གནས་རྣམས་བསན། ཉན་ཐོས་

ཞེས་སོགས་ཀིས། ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ་བསན། འཕགས་པ་ཞེས་སོགས་

ཀིས་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དེ་བསན། དེ་ཡང་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་

པ་བསན་པས། ཞེས་པས་བརོད་བ་དེ་བསན། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ། ཞེས་སོགས་

ཀིས་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་ཆེ་བརོད་དེ་བསན། དེ་ཡང་ཞེས་སོགས་ཀིས་ངེས་དོན་གི་

མདོ་མ་ཡིན་པར་བསན། བླ་ན་མཆིས་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་འདིའི་གོང་ན་ངེས་དོན་

གི་མདོ་གཞན་ཡོད་པར་བསན། སྐབས་མཆིས་པ། ཞེས་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་

རྒོལ་བ་གཞན་གིས་ཀླན་ཀའི་གགས་ཡོད་པར་བསན། དྲང་བའི་དོན་ཞེས་པས་དྲང་

དོན་གི་མདོར་བསན། རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་ཞེས་སོགས་ཀིས་འདིའི་དོན་འདི་

ལྟར་ཡིན་ཞེས་གསལ་བར་ཕེ་ནས་མ་བསན་པས་དོན་ལ་མི་མཐུན་པའི་རྩོད་པ་

འབྱུང་བར་བསན། 

དོན་བསྡུ་ན། ལྔ་སེ་ལ་གསུངས་པའི་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ཆོས་ཅན། 

1 པ་༢༨་བ་༦་གི། ཏ་༢༨་ན་༣་བར་གི།



  80  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱོད་གསུང་པ་པོའི་སོན་པ་དང་། དུས་དང་གནས་རྣམས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་སོན་

པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དུས་དང་པོར་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་དྲང་སོང་སྨྲ་བ་རི་དགས་ཀི་ནགས་སུ་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་

ཅན་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཁྱོད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱོད་ཀི་བརོད་བ་ཡོད་དེ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དེ་ཁྱོད་ཀི་བརོད་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ལ་བླ་ན་མཆིས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་

གོང་ན་ངེས་དོན་གི་མདོ་གཞན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ལ་སྐབས་མཆིས་པ་ཞེས་

བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་རྒོལ་བ་གཞན་གིས་ཀླན་

ཀའི་སྐབས་མཆིས་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ལ་དྲང་བའི་དོན་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། ཁྱོད་ཀི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ལ་རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་

གྱུར་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀིས་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་གསལ་པོར་ཕེ་ནས་མ་བསན་པས་དོན་ལ་མི་མཐུན་པའི་

རྩོད་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་འཁོར་ལོ་བར་པ་དྲང་དོན་དུ་སོན་པའི་མདོའི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་

ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པས་སོན་པ་དེ་བསན། ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་

མཆིས་པ་ཉིད་ལས་བརྩམས། ཞེས་སོགས་ཀིས་བརོད་བ་གང་ལས་བརྩམས་ནས་

གསུངས་པ་དེ་བསན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་

དེ་བསན། སོང་པ་ཉིད་ཞེས་སོགས་ཀིས་བརོད་བ་སོན་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་དེ་བསན། 

ཆེས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་ཞེས་སོགས་ཀིས་ངོ་བོའི་ཆེ་བརོད་དེ་བསན། དེ་ཡང་ཞེས་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

སོགས་ཀི་དོན་སྔར་བཞིན་ནོ། །

དོན་བསྡུ་ན་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་བརོད་བ་ཡོད་དེ། ཀུན་

བརྟགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅིང་། གཞན་

དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡོད་དེ། 

མདོ་སེ་གཞན་གིས་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་གི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བ་ལ་

མ་ལྟོས་པར་དེའི་དགོངས་པ་རོགས་པར་རྟོགས་ནུས་པའི་གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་ཅན་དབང་རྣོན་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ལས།1 དེའི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ནི་མདོ་གཞན་གིས་དགོངས་པ་བཀྲལ་བ་ལ་མི་ལྟོས་

པར་དགོངས་པ་རོགས་པར་རྟོགས་ཤིང་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་འཛིན་ལ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འཁོར་ལོ་བར་པ་འདིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་ཀི་དོན་སྒས་ཟིན་ལ་

མ་བསན་ཏེ། འདིར་སྒས་ཟིན་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་2མ་གྲུབ་

སྙམ་དུ་བསན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་འདྲའི་རྣམ་གཞག་ཤུགས་ལ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། 

སོང་པ་ཉིད་སོས་པའི་རྣམ་པས། ཞེས་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགེལ་ཆེན་དུ3་མི་

མངོན་པའི་རྣམ་པས། ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།4 འཁོར་ལོ་ཕི་མ་གཉིས་

ཀི་དགོངས་པ་ནི་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་བཤད་ལས།5 དྲང་བའི་དོན་ཡིན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༦་༢།

2 པ་༢༩་བ་༣་ཉིད། ཏ་༢༨་བ་༧་ཉིད་ཀིས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༨། མདོ་སེ་ཐི། རྒྱ་ནག་ཝན་ཚིག །རྒྱ་ནག་གི་འགེལ་ཆེན། ༨༨༧་༡༤།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༣་༦།

5 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༦་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་

ཀིས་བསྡུས་པའི་སོང་པ་ཉིད་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་མདོ་སེ་རྣམས་ཀི་གཙོ་

བོ་ཡིན་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བླ་ན་མཆིས་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་སྔར་

བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ངེས་དོན་དུ་སོན་པའི་མདོའི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པས་འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་གསུང་པ་པོའི་སོན་པ་དེ་བསན། 

ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ཅེས་པས་བརོད་བ་དེ་བསན། ཐེག་པ་

ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་ཀིས་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ་བསན། ལེགས་པར་རྣམ་

པར་ཕེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་བརོད་བ་སོན་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་དེ་བསན། 

ངོ་མཚར་ཞེས་སོགས་ཀིས་ངོ་བོའི་ཆེ་བརོད་དང་བཅས་པ་དེ་བསན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདི་ནི། ཞེས་སོགས་ཀིས་ངེས་དོན་གི་

མདོར་བསན། བླ་ན་མ་མཆིས་པ་ཞེས་པས་འདིའི་གོང་ན་ངེས་དོན་གི་མདོ་གཞན་

མེད་པ་དེ་བསན། སྐབས་མ་མཆིས་པ་ཞེས་པས་འདིའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་རྒོལ་བ་

གཞན་གིས་ཀླན་ཀའི་གགས་མེད་པ་དེ་བསན། ངེས་པའི་དོན་ཞེས་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་བསན། རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ལགས་ཞེས་པས། འདིར་མཚན་

ཉིད་གསུམ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་གསལ་བར་ཕེ་ནས་བསན་པས་དོན་

ལ་མི་མཐུན་པའི་རྩོད་པ་མི་འབྱུང་བ་དེ་བསན་ཏེ། དོན་བསྡུ་ན་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀི་བརོད་བ་ཡོད་དེ། ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅིང་

གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་གསལ་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བར་ཕེ་ནས་བསན་ཅིང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་འགྱུར་བ་

མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཀིས་བསྡུས་པའི་སོང་པ་ཉིད་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

ཕིར། དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་

པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་རིགས་ཅན་གཉིས་ཀ་

ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་

ལས།1 སྔ་མ་གཉིས་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སོ་སོ་བ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་གཉིས་ཀའི་དབང་

དུ་བས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ལེགས་

པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅིང་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་ཕེ་ནས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་

ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། བླ་ན་མ་མཆིས་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་སའོ། །འདི་ནི་བླ་ན་མ་

མཆིས་ཞེས་པའི་ཉེ ་ཚིག་སོས་པའི་མདོའི་མཚན་གཞིར་དོན་དམ་ཡང་དག་

འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་

པར་གསལ་བར་ཕེ་ནས་སོན་པས་དེ་ཉིད་འཛིན་རིགས་ཀི་ལེའུ་གཞན་རྣམས་དེར་

མི་རིགས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དུ་རྣམ་བཤད་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་དུས་ཚིགས་ཀི་སོ་ནས་མི་འཇོག་པར་

བརོད་བའི་ངོས་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 འཁོར་ལོ་རིམ་

པ་གསུམ་གསུངས་པ་ནི། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། འཁོར་ལོ་གསུམ་པོ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༦་༣།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༦་༢།
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དེས་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དེ། འཁོར་ལོ་དང་པོས་རང་

གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་མཚན་

ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་འབེབས། འཁོར་ལོ་བར་པས་རང་གི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕིར། འཁོར་ལོ་ཐ་མས་རང་

གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་

དབང་དུ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་དགོངས་དོན་

དུ་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་འབེབས། དེས་རང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་ཅན་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་

གཞག་འཁོར་ལོ་བར་པའི་དགོངས་དོན་དུ་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་འབེབས་བའི་ཕིར། ཁོ་

ན་རེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་དམན་གི་

རིགས་ཅན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཁྱོད་སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་འཁོར་

ལོ་ཐ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །འདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར། 

རང་ལུགས་ནི། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ། སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་ཅན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་ཡིན་

ན་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་

ན། གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་

མཐོང་ལམ་པར་གྱུར་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་བོ་གང་རུང་གང་ཞིག །ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡང་མ་ཡིན། བེ་བག་སྨྲ་བ་ཡང་མ་ཡིན། མདོ་སེ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དང་པོ་ཆོས་ཅན་གིས་གྲུབ། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་གང་ཟག་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

རྟགས་ཁས། རྟགས་ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། མ་

གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། བེ་བག་སྨྲ་བར་གྱུར་པའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་

པ་མེད་པར་ཐལ། བེ་བག་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་ཐེག་དམན་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་

ཏེ། སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་ཡིན་ན་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་ཡིན་ན་སེམས་

ཙམ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་

གིས་སོང་པར་རྟོགས་པའི་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་རྟེན་ཅན་གི་ཉན་ཐོས་མཐོང་

ལམ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདོད་ན། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ངག་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་ངག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་པར་རྟོགས་

པའི་རང་རྒྱལ་མཐོང་ལམ་པ་དེ་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཉན་ཐོས་

མཐོང་ལམ་པར་གྱུར་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་
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ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་རྒྱལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པོ་གང་གི་ཡང་ཁོངས་སུ་མ་

འདུས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་སོང་པར་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའི་བང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཉན་

ཐོས་མཐོང་ལམ་པར་གྱུར་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་དེ་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་དེ་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་དགོངས་པ་འཁོར་ལོ་ཐ་

མས་གསལ་བར་ཕེ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་དགོངས་པ་རོགས་པར་

རྟོགས་དགོས་ཀི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་འཁོར་ལོ་

ཐ་མས་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་

དགོངས་པ་རྟོགས་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། འཁོར་ལོ་

དང་པོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལས་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་

ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་དེ་དབང་པོ་རྟུལ་བར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །ཅིག་ཤོས་

ཀིས་དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེའི་དགོངས་པ་རྟོགས་ནུས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་དེ་ལས་དབང་པོ་མི་རྟུལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མས་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་དགོངས་

པ་བཀྲལ་ནས་སོན་དགོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ་འཁོར་ལོ་

དང་པོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལས་དབང་པོ་རྟུལ་བར་ཐལ། དེ་ཆོས་ཅན་དེ་གང་

ཞིག །ཅིག་ཤོས་ཀིས་དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་དགོངས་པ་རྟོགས་ནུས་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་

འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མས་རང་གི1་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་དམན་

གི་རིགས་ཅན་ལ་རང་གི་བསན་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོ་

བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེས་ཆོས་

ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དེས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསོམ་བའི་གཙོ་བོར་བེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེས་

ཤེས་སྒིབ་སང་བའི་གཙོ་བོར་བེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་དམན་གི་

རིགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་རྩ་བར་མ་ཁྱབ་སེ། འཁོར་ལོ་དང་པོས་རང་གི་ཆེད་དུ་

བ་བའི་གདུལ་བ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལ་རང་གི་བསན་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྤི་མཚན་

དངོས་མེད་དུ་བསན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེས་སྤི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་

བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དང་པོ་གྲུབ་སེ། 

དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་བེ་མདོ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

དེས་མདོ་སེ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་སྤི་མཚན་དངོས་པོར་མེད་ཅིང་རང་མཚན་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་བེ་བག་སྨྲ་བ་མེད་དེ། འདུས་བས་མི་རྟག་པར་རྟོགས་

པའི་བེ་བག་སྨྲ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་འདུས་བས་རྣམས་ཕིས་

འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུས་དོན་གིས་འཇིག་པར་འདོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན་མི་འཐད་

1 པ་༣༡་བ་༣་རང་གིས། ཏ་༣༠་བ་༧་རང་གིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ། དེ་ལྟར་ན་བེ་བག་སྨྲ་བར་གྱུར་པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་མེད་པར་ཐལ་བ་

དང་། རྣམ་འགེལ་ལས། ངེས་པས་ལྟོས་པ་འགོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་

ཅན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་འཁོར་ལོ་བར་པའི་དགོངས་པར་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་

ཤུགས་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་

རྣམ་གཞག་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དབང་

དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་དེས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཐེག་

ཆེན་གི་མདོའི་དོན་དུ་དངོས་སུ་གོ་བའི་ཤུགས་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་

ཡོངས་གྲུབ་ཐེག་དམན་གི་མདོའི་དོན་དུ་གོ་བར་ཐལ། ལུང་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འདོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་འདྲའི་བློ་གཅིག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེའི་

རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཤུགས་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་རྟོགས་པའི་བློ་གཅིག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་

ཅན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མདོ་ལ་ལྟོས་ནས་འཁོར་ལོ་བར་པའི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༡༥་༥།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

དགོངས་པ་རོགས་པར་རྟོགས་ནུས་ཀི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཁོར་ལོ་ཐ་

མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སིད་པ་འཕོ་བའི་མདོའི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སིད་པ་འཕོ་བའི་

མདོའི་དགོངས་པ་རོགས་པར་སོན་རུང་གི་གདུལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། སོང་ཉིད་དངོས་སུ་སོན་རུང་

གི་གདུལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དེའི་རྟོགས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཤུགས་ཀིས་

རྟོགས་ཚུལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས།1 དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་སྒ་དེ་ནི་

འཇིག་པར་རྟོགས་པའི་བློ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་མཐུན་པའི་རྟོགས་ཚུལ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་ན་ཐེག་

ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྣམ་བཤད་ལས།2 མདོ་སེ་དགོངས་

འགེལ་ལྟ་བུས་དེའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་ཕེ་ནས་བསན་དགོས་པའི་རིགས་ཅན་

རྣམས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་ཡིན་ཡང་སྔ་མ་ལས་དབང་པོ་དམན་པ་ཡིན་

ལ། ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།3 ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་ཡིན་ཡང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སོང་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ལས་འབས་དང་

འཆིང་གོལ་སོགས་བཞག་ས་མེད་པར་འགོ་བ་ལ་ནི། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེའི་དོན་འཁོར་ལོ་ཐ་མས་འཁོར་ལོ་བར་པའི་དགོངས་པ་གསལ་

བར་ཕེ་ནས་སོན་དགོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་ན་ཐེག་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། ༦༧༧་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༦་༣།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༦༤༨་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ཡིན་དགོས་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀི་ལུང་དོན་ཁོ་བོས་བཤད་པར་བ་སེ། འཁོར་

ལོ་ཐ་མའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་

པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་གཉིས་

ཀའི་དགོངས་པ་ཐུན་མོང་དུ་གཙོ་བོར་འགེལ་པ་ལ་ཞུགས་པས་དེ་ལ་དེ་ལྟར་བརོད་

པའི་ཕིར། འཁོར་ལོ་ཐ་མས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་གཉིས་ཀའི་དགོངས་པ་ཐུན་

མོང་དུ་གཙོ་བོར་བཀྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་འདིར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་

གཞན་དབང་། དེ་ལ་གཟུགས་འཛིན་རས་ཐ་དད་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་

པ་ཀུན་བརྟགས། དེ་དེས་སོང་པ་གཟུགས་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སོང་པའི་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཐེག་ཆེན་

གི་མདོའི་དོན་དུ་དངོས་སུ་བཀྲལ་ནས། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དབང་། དེ་ལ་

གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་ཀུན་བརྟགས། དེ་དེས་སོང་པ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ཙམ་

ཞིག་ཐེག་དམན་གི་མདོའི་དོན་དུ་གཙོ་བོར་ཤུགས་ལ་བཀྲལ་བའི་ཕིར། འཁོར་ལོ་

ཐ་མས་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་ཐུན་མོང་དུ་བཀྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། དགོངས་འགེལ་

ལས།1 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྣམ་གངས་དུ་མར་ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་འགལ་

སོང་ཇི་ལྟར་ཞུས་པ་དེ་བཞིན་དུ། ལན་གི་སྐབས་སུ་ཡང་འཁོར་ལོ་བར་པར་དེ་

ལྟར་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི། དགོས་པ། དངོས་ལ་གནོད་བེད་གསུམ་གི་སོ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༣༧་༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ནས་དྲང་དོན་དགོངས་པ་ཅན་དུ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་བཀྲལ་ནས། དང་པོར་དེ་ལྟར་

གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི། དགོས་པ། དངོས་ལ་གནོད་བེད་གསུམ་གི་སོ་ནས་

དྲང་དོན་དགོངས་པ་ཅན་དུ་གཙོ་བོར་ཤུགས་ལ་བཀྲལ་བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དྲང་ངེས་

རྣམ་འབེད་ལས།1 དེས་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡང་

ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་དོན་གིས་ཞུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དྲང་ངེས་ཀི་མདོའི་འདོད་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། 

སྤིར་བཤད་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། མདོའི་དོན་ལ་

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་སེ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་

ཀིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་རེས་

སུ་འབངས་ནས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཤིང་རྟའི་སོལ་ཕེ་བ་ལྟར་ན། མདོ་འདི་

ལས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་འདི་ལྟར་ཕེ་བ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ཡང་། 

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པར་བཀྲལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་དང་འཇིགས་བལ་ཟླ་བ་གགས་པས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་

བཀྲལ་བ་ལྟར་ན། དགོངས་འགེལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་དྲང་དོན་གི་མདོ་དང་། 

འདིར་བསན་འཁོར་ལོ་བར་པ་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང་། འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལ་དྲང་ངེས་

ཀི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པར་བཞེད། ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་བཀྲལ་

བ་ལྟར་ན་དགོངས་འགེལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

གསུམ་ངེས་དོན་གི་མདོར་གཞུང་བཙུགས་ནས་བསྒྲུབས་པའི་དབུ་མ་པའི་བཀར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༤༧་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། 

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་དང་། 

བོད་ཁ་ཅིག་གི་ལུགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་དུ་

རུང་བའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོའི་མཚན་ཉིད། སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་

བའི་མདོ། དྲང་དོན་གི་མདོའི་མཚན་ཉིད། འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལ་དྲང་དོན་གི་མདོས་

ཁྱབ། ཐ་མ་ལ་ངེས་དོན་གི་མདོས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་ཏེ། དགོངས་འགེལ་ལས་འཁོར་

ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་འདི་ལྟར་ཕེ་བ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འཁོར་

ལོ་དང་པོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་

དགོངས་གཞི་ཡོད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། དགོས་

པ་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་ཅན་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་རྣམས་རེས་སུ་

བཟུང་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་དེ། ཀུན་བརྟགས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་ལོ་བར་པར་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་མདོའི་དགོངས་གཞི་

ཡོད་དེ། ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ། གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་

པའི་ཕིར། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་སེམས་ཙམ་པ་དབང་རྣོན་

རེས་སུ་གཟུང་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་དེ། 

གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་ལོ་བར་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་དེ། 

ཀུན་བརྟགས་དང་ཡོངས་གྲུབ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། དགོས་པ་སྔར་བཞིན། 

དངོས་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་དེ། གཞན་དབང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐྱེས་པའི་ཕིར། དབུ་སེམས་ཀི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཡུམ་གི་མདོའི་དྲང་

ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་ཡང་ཡུམ་གི་མདོ་གྲུབ་དོན་གཉིས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་

པའི་འཁོར་ལོ་བར་པའི་མཚན་གཞིར་བཞེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། འཕགས་པ་

ཐོགས་མེད་ཀིས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཤིང་རྟའི་སོལ་ཕེ་བའི་རེས་སུ་འབང་

བའི་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཡུམ་གི་མདོ་འདིར་བཤད་པའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་

པའི་མཚན་གཞིར་བཞེད་ཅིང་སེམས་ཙམ་པའི་བཀར་བཞེད། ཐལ་འགྱུར་བ་

རྣམས་དང་། ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་འཕགས་

སེང་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པའི་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་། ཡུམ་གི་མདོ་འདིར་

བཤད་པའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པའི་མཚན་གཞིར་བཤད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། 

བོད་ཁ་ཅིག །

མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་ལས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་ཕེ་བ་འདི་དབུ་མ་

པའི་སྐབས་སུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཞེད་ལ། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མཚན་གཞིར་མདོ་སེ་

དགོངས་འགེལ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ་དང་འཕགས་པ་དཔལ་

འཕེང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་རྣམས་བཞེད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་། མདོ་དེ་དག་གིས་དོན་དམ་

བདེན་པ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་རྟག་པ་དང་། ཀུན་བརྟགས་དང་གཞན་དབང་འཁྲུལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་བློས་རོམ་སེ་བཞག་ཅིང་རང་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་བསན་

ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཁྱད་པར་ཕི་མ་འདི་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་ལས་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་

བས་ནས་བསན་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་དུ། གཞན་དབང་

ཡོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་དང་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསན་ལ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ་དང་། འཕགས་པ་དཔལ་འཕེང་གི་མདོ་ལ་སོགས་པས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སོང་ཞིང་དྲི་མ་རྣམས་གོ་1བུར་བ་ཡིན་པ་དང་། མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་བསན་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མས་ལེགས་པར་

གྲུབ་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ་ལས་དོན་དམ་

བདེན་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བསན་པ་རྒྱུད་བླ་མས་བཀྲལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གནས་

ལུགས་ཀི་དོན་རྟོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པར་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་ལ་ཞལ་

འཕངས་མཛད་པ་གང་ཞིག །ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་ལས་རང་སོང་འབའ་ཞིག་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། དགོངས་འགེལ་ལས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་འདི་ལྟར་ཕེ་

བ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བས་ནས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཐ་མ་དང་། མདོ་སེ་

དགོངས་འགེལ་འཁོར་ལོ་བར་པའི་མཚན་གཞིར་བཞེད་པ་མི་འཐད་དེ། དགོངས་

འགེལ་ལས་འཁོར་ལོ་བར་པའི་སྐབས་སུ2་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་

པ། ཞེས་དང་། ཡུམ་རྒྱས་པར3་དེའི་ཚེ་ལྷའི་བུ་བརྒྱ་སོང་ཚད་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལ་

1 པ་༣༤་ན་༣་བློ་བུར། ཏ་༣༣་ན་༧་བློ་བུར།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༥༧་༡༥།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༡། འབུམ་ཉ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཡུམ་རྒྱས་པ། ༧༡༩་༡༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

མེ་ཏོག་གཏོར་ནས་སྐད་མཐུན་པར་འདི་སྐད་དུ། ཀེ་ཀེ་དེ་རིང་བདག་ཅག་ལ་སོགས་

པས་འཛམ་བུ་གིང་དུ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་བསྐོར་བ་མཐོང་ངོ་ཞེས་སོས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་ཞེས་པས་སྐབས་དང་

པོའི་མདོ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་

རྒྱན་གི་སྣང་བ་ལས1་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་ཞེས་པ་ནས་དང་པོར་ཝཱ་ར་ཎཱ་

སིར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་ལྟོས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དུས་དང་པོར་འགེལ་ཆེན་ལས། སོན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཕི་ལོ་བ་

རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་གསུངས་པར་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། ཤེར་ཕིན་

གི་མདོའི་གེང་གཞིའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་དགའ་བོ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེའི་ཚེ་

དེས་བསྙེན་པར་རོགས་མ་ཟིན་པའི་ཕིར། ཟེར་བ་རྣམས་ནི་མ་བརྟགས་པའི་འཆལ་

གཏམ་ཡིན་ཏེ། བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་དང་པོར་གསུངས་པའི་

འཁོར་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་མེད་ཀང་། ཕིས་ཤེར་ཕིན་གི་མདོའི་གེང་གཞིའི་འཁོར་དུ་

ཀུན་དགའ་བོ་ཡོད་པར་མི་འགལ་ཏེ། དང་པོར་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་ལྔ་སེ་ལ་བདེན་བཞིའི་

ཆོས་འཁོར་གསུངས་པའི་གེང་གཞིའི་འཁོར་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་མེད་ཀང་དེས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ཕིས་ཐོས་པས་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་གི་

བཀའ་བསྡུ་མཛད་པའི་ཚེ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན་ཞེས་

གསུངས་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །ཐལ་རང་གི་ལུགས་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༣༡༣་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་དེའི་དོན་ཇི་ལྟར་འགེལ་བའི་ཚུལ་ལ།1 དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ནི་ཕུང་པོ་

ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས་ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་

ཅིག །གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་འཇུག་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་འཇུག་པ་ལ། གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་

རས་གཞན་གིས་སོང་པར་རྟོགས་དགོས་པ་གང་ཞིག །གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་

རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་ན། གཟུགས་

གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་རས་གཞན་དུ་མེད་པར་རྟོགས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་2མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་

དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་རྟོགས་པ་དེ་འབྱུང་བ་གང་ཞིག །གཟུགས་འཛིན་

རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། 

གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་རས་གཞན་གིས་སོང་པར་རྟོགས་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རྟགས་བུད། 

ཁ་ཅིག །མདོ་སེ་པས། རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བ་སྤི་མཚན་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་ཏེ། དེས་སྤི་མཚན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར། དེས་དེ་རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེས་དེ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེ་དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༣་༤།

2 པ་༣༤་བ་༦་ཉིད་ཀི་མ་གྲུབ་པར། ཏ་༣༤་ན་༣་ཉིད་ཀི་མ་གྲུབ་པར།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། མདོ་སེ་པས་རང་མཚན་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་སྤི་མཚན་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་སྤི་མཚན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། མདོ་སེ་པས་གཟུགས་

གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་མཚན་དུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། 

དེས་དེ་དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་སྨྲ་སེ་

གཉིས་ཀིས་གཟུགས་གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན་དེ་དག་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་

རྣམ་འབེད་ལས།1 དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀིས་གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་དང་

བར་འདོགས་པའི་གནས་སུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་དེ་དག་ཡོད་པར་

འཇོག་མི་ཤེས་ཏེ་ཚད་མ་པ་ལ་གགས་པའི་རང་མཚན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དེས་དེ་དེར་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་ཁས་

ལེན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །དེས་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་རང་

མཚན་གི་དོན་ལྡོག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་དེ་དོན་དམ་པར་རོད་

བེད་ཀི་སྒའི་བརོད་བར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། དེས་སྤི་མཚན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་

པར་ཐལ། དེས་གཟུགས་གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༨་༦།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༨་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གང་ལ་བར་འདོགས་པའི་དངོས་ཀི་ཡུལ་དེར་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེས་སྤི་མཚན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པར་

ཐལ། དེས་དེ་ཆོས་བདག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་ཆོས་བདག་ཁས་ལེན་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་བདག་ཁས་ལེན་པའི་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 ཆོས་བདག་གྲུབ་མཐས་ཡོད་པར་ཁས་

ལེན་ན་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སོང་མཐུན་ལས།2 དེ་ཡང་བེ་བག་

སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཀར་མི་འདོད་ཅིང་

ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པར་ཡང་ཁས་མི་ལེན་

པས་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེས་ཆོས་བདག་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་གཟུགས་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན། དེས་གཟུགས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་ཡང་ཁས་ལེན། གཟུགས་

གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཡང་ཁས་

ལེན་པ་གང་ཞིག །དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་བདག་མ་བཤད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། མདོ་སེ་པ་དེ་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་

བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པའི་ངོར་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་ཡིན་ཞིང་མདོ་སེ་པས་གཟུགས་

སོགས་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ཏེ། དེ་དག་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༦༠༠་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། མཁས་གྲུབ་རེ། སོང་ཐུན། ༢༢༠་༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་

གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན་དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀིས་དེ་དག་ཡོད་པར་

འཇོག་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 གཟུགས་སོགས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའི་ཁས་ལེན་ཀང་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལ་

ཡོད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། 2གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་དང་། བར་འདོགས་

པའི་གནས་སུ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སོང་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། མདོ་སེ་པས་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་

དང་ཁྱད་པར་གི་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དེ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སོང་ཐུན་

ལས།3 གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གི་ཐ་སྙད་ཀི་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའི་སྣང་བ་ཙམ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པའི་སྒོ་བཏགས་སུ་མདོ་སེ་པས་ཀང་གྲུབ་ཟིན་ཅིང་། ཞེས་དང་། དེ་ཡང་མདོ་སེ་པ་

དག་གི་ལུགས་ལ་སྔོན་པོ་གཟུགས་ཡིན་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། 

ཞེས་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་འཆད་པ་ན་4མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་རང་ངོས་

ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་མི་འགོའ།ོ །ཞེས་གསུངས་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། སྐྱོན་མེད་དེ། རེ་ཡབ་སས་ལ་དགོངས་པ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༥་༡།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༨་༦།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། མཁས་གྲུབ་རེ། སོང་ཐུན། ༤༤་༣།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། མཁས་གྲུབ་རེ། སོང་ཐུན། ༡༩༣་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མི་མཐུན་པ་མེད་ཀང་གསུང་གི་ཚིག་ཟིན་ལ་མི་མཐུན་པ་འགའ་རེ་འདུག་པ་རྣམས་

ལ་རེའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་གསུངས་ཟིན་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་སྐབས་སུ་ཊིཀ་ཆེན་ལས།1 སངས་རྒྱས་ཀི་

མངོན་སུམ་ལ་ཤུགས་རྟོགས་མི་རུང་བས་སྣང་ནས་མཁྱེན་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་རྣམ་

པ་མ་ཤར་བར་མཁྱེན་པ་འདི་པའི་ལུགས་མིན་པ་ནི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་

པར་གསལ་བར་བཤད་དོ། །ཞེས་དང་།2 མི་སྣང་ཡང་རྟོགས་པའི་ཤུགས་རྟོགས་

སངས་རྒྱས་ལ་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ལ་ཤུགས་རྟོགས་མེད་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྤོད་འཇུག་དར་ཊིཀ་

ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་

བཤད་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

གཞན་ཡང་། རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་རྟོགས་པ་འདི་པའི་ལུགས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་

སོགས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།3 སོང་ཐུན་ལས། རང་གིས་རང་ཉིད་དངོས་སུ་

རིག་ན། རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་རིག་དགོས་སོ། །ཞེས་ཁོ་བོས་བཟློག་སེ་སྨྲ་ཡི་གནོད་

བེད་སོན་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། དེ་བཞིན་དུ། རང་རྒྱུད་པའི་

ལུགས་ལ་འཕགས་པ་ལ་སོང་ཉིད་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སོང་ཐུན་ལས། རང་

རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་འཕགས་པ་ལ་སོང་ཉིད་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།4 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

1 ཊིཀ་ཆེན། (དགོངས་)༥༨༩་༡།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགོངས་པ་རབ་གསལ། ༢༥༨་༣།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། མཁས་གྲུབ་རེ། སོང་ཐུན། ༤༨༨་༤།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༢༣༥་༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བ་བཞེད་པ་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་ངེས་པར་སོང་ཉིད་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དགོས་པ་ལྟར་མི་བཞེད་ཀང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས།1 དཔེར་བརོད་ན། རྟོག་པ་ལ་བུམ་

པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཡང་

ཁེགས་ནས་འཇོག་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། ཞེས་དང་། 2ཡང་སྤི་མཚན་རྟོག་པ་ལ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སྣང་ཞིང་། སྣང་བ་ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པར་མ་ཁེགས་ན། དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་འགྲུབ་པས་དེ་འགོག་པའི་རྣམ་གཞག་

རྒྱས་པར་འཆད་ཅིང་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། མདོ་སེ་པས་གཞི་གྲུབ་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་

ལེན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། ལུང་དང་པོའི་དོན་ནི་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་བཀག་ན། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་

བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཡང་ཁེགས་ནས་འཇོག་མ་ཤེས་པའི་

དོན་ནོ། །ཕི་མའི་དོན་ནི། སྤི་མཚན་རྟོག་པ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

སྣང་བ་ལྟར་སྤི་མཚན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ་དེ་

ལྟར་དུ་མདོ་སེ་པས་ཀང་འདོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།3 དགོངས་འགེལ་ལས་གཞན་དབང་ངོ་བོ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། ༨༦་༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། ༨༨་༢།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༠༢་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངོ་བོར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་

མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་བཤད་པའི་ཤུགས་ཀིས་གཞན་

དབང་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་

པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་བསན་ལ་ཞེས་དང་།1 དེ་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་དང་

ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་

འཛིན་གིས་འཇིག་ལྟའི་རྩ་བ་བེད་པར་བཞེད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། གཟུགས་

སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་ཕ་མོ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། མདོ་སེ་

པས་ཁྱོད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག །གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་

པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་དེར་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་དེར་ཡོད། དེ་དེར་ཀུན་བརྟགས་ཀང་མཡིན། 

དེ་དེར་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གཉིས་མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་

རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། གཟུགས་རྟག་པ་ཡིན་པའི་

དུས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་དེར་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

དེར་སྤི་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་

འཇུག་གཞིར་སྤི་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེར་ཡོད། དེ་དེར་རང་མཚན་མ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༡༤་༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རོད་བེད་ཀི་སྒའི་བརོད་བར་རང་མཚན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་དེར1་དོན་དམ་པར་རོད་བེད་ཀི་སྒའི་བརོད་བར་རང་མཚན་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་དོན་དམ་པར་རོད་བེད་ཀི་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་

འགེལ་ལས།2 བརོད་བ་ཉིད་ཕིར་དེ་དངོས་མིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

3དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སོབ་དཔོན་སྐུ་མཆེད་ཀིས་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་དེ་

ལྟར་བས་ན། ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག །འགལ་

སོང་ཞུས་པའི་གཞིའི་འཁོར་ལོ་དང་པོས་གཟུགས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་མ་བསན་ཞེ་ན་མི་

འཐད་དེ། དགོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་པོས་གཟུགས་ཕི་རོལ་

དོན་དུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་དཔོད་པའི་གཞིའི་འཁོར་ལོ་དང་པོས་གཟུགས་

ཕི་རོལ་དོན་དུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།4 འཁོར་ལོ་དང་པོ་

ལས་ཕི་རོལ་གི་དབང་དུ་བས་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་གསུངས་པ་དྲང་དོན་དུ་

འགེལ་བའི་དགོངས་གཞི་ནི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་སོགས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་ན། གཟུགས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་སོན་པའི་མདོ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འགལ་སོང་ཞུས་པའི་གཞིའི་འཁོར་ལོ་དང་པོས་གཟུགས་ཕི་

རོལ་དོན་དུ་བསན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་

པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་ན་

1 པ་༣༧་ན་༣་དེ་དེར་དོན་དམ་པར། ཏ་༣༦་ན་༧་དེ་དོན་དམ་པར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། མངོན་པ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགེལ་རྩ་བ། ༥༢༧་༥།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༡་༢།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༡་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འཁོར་ལོ་དང་པོའི་བསན་དོན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། ཕི་རོལ་གི་དོན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡིན་

པའམ། དོན་སྣང་གི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་གང་རུང་

ཡིན། ཕི་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། མདོ་དེའི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་མདོ་དེའི་

བསན་དོན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་གི། མདོ་དེའི་དགོངས་གཞི་མདོ་དེའི་བསན་དོན་གི་གཙོ་

བོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དོན་སྣང་གི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་དོན་

སྣང་གི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བར་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སོན་དགོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་ཆེད་

དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཕི་དོན་མེད་པར་བདེན་ཞེན་གིས་འདོད་པའི་

འཁོར་ལོ་དང་པོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཕི་དོན་ཡོད་པར་སོན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་སྒས་ཟིན་གི་

དོན་ཕི་དོན་ཡོད་པ་དེ་མདོ་དེའི་བསན་དོན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། དེའི་དགོངས་

གཞི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་སེང་གི་དོན་སྣང་གི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེས་པའི་ནུས་པ་དེ་

མདོ་དེའི་བསན་དོན་གི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་དེ། དྲང་ངེས་རྣམ་

འབེད་ལས།1 འདི་ལྟར་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་སིན་གི་བག་ཆགས་ཞེས་བ་བ་

རང་གི་ས་བོན་སིན་པ་གང་ལས་བྱུང་བའི་ས་བོན་དེར་སྣང་བ་ལ་དགོངས་ནས་

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འཁོར་ལོ་དང་པོའི་བསན་དོན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་མེད་པས་ཁྱབ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༢་༥།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཟེར་ན། བདེན་པ་བཞི་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། 1འཕགས་

པའི་བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བསན་པས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཕི་

དོན་ཡོད་པར་སོན་དགོས་ཀི་གདུལ་བའི་ངོར་ཕི་དོན་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། འཁོར་ལོ་དང་པོས་ཕི་རོལ་གི་དོན་བསན་པ་དེ་

གདུལ་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 

དང་པོར་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིའི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག །འདི་ཐལ་

འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའ3་ཤོར་བ་ཡིན་པས་སྐབས་འདིར་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །ཞེས་

ཟེར་རོ། །

འོ་ན། ཐལ་འགྱུར་བས། འཁོར་ལོ་དང་པོར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་

ལས་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མ་བཀག་པར་བཞེད་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་འཁོར་ལོ་དང་པོར་ཆོས་ཐམས་

ཅད་བདེན་མེད་དུ་བསན་པར་མི་བཞེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དེར་

ཕུང་སོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་བདེན་པར་མེད་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོ་དང་གང་

ཟག་བདེན་པར་མེད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མོར་བསན་པར་བཞེད་པའི་

ཕིར། ཐལ་འགྱུར་བའི་སྐབས་ཀི་ཊིཀྐ་ལས།4 འཁོར་ལོ་དང་པོར་ཡང་མི་རྟག་

སོགས་བསན་པ་དྲང་བའི་དོན་ཡིན་ཡང་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའི་

སོང་པ་ཉིད་ཕ་མོ་བསན་པ་རྣམས་ནི་ངེས་པའི་དོན་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༣་༤།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༨་༢།

3 པ་༣༧་བ་༦་གྲུབ་མཐར། ཏ་༣༧་ན་༤་གྲུབ་མཐར།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༨་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞན་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་བས་འཁོར་ལོ་དང་པོས་ཉི་ཚེ་བའི་སོང་ཉིད་ཙམ་

ཞིག་བསན་པར་བཞེད་པར་ཐལ། དེས་འཁོར་ལོ་དང་པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

སོང་ཉིད་བསན་པར་མི་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེར་ཕུང་སོགས་ཉུང་ཤས་

ཤིག1་གི་སོང་ཉིད་བསན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། དེས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བསྐོར་བའི་ཚེ་ལྔ་སེ་དང་ལྷ་བརྒྱ་སོང་

སོགས་ཀིས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སོང་ཉིད་མ་རྟོགས་པར་ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་

སོང་ཉིད་རྟོགས་པར་བཞེད་པར་ཐལ། རྟགས་སྔར་བཞིན། འདོད་ན། དེས་དེའི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་

མི་དགོས་པར་ཕུང་སོགས་ལས་ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་བདེན་མེད་རྟོགས་པས་ཆོག་

པར་བཞེད་པར་ཐལ། རྟགས་སྔར་བཞིན། 

གཞན་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་བས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་རྒྱས་པར་བསན་མ་བསན་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གང་ཟག་གིས་

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པར་སོམ་མི་སོམ་གསུངས་པའི་དོན་དེ་ཐེག་དམན་གི་

སེ་སྣོད་ལས་ཤེས་བའི་ཕོགས་འགའ་ཞིག་བདེན་མེད་དུ་བསན་ཀང་ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་མ་བསན་པ་དང་། ཐེག་དམན་པ་ཤེས་བའི་ཕོགས་

འགའ་ཞིག་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་ཀང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་

མ་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་འདོད་པར་ཐལ། དེས་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་ལས་ཕུང་

སོགས་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་མ་བསན་པར་

1 པ་༣༨་ན་༣་ཤས་ཅིག །ཏ་༣༧་ན་༧་ཤས་ཅིག །
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། སྐབས་འདིར་འཁོར་ལོ་དང་པོ་གཉིས་དྲང་དོན་གི་

མདོར་མཚུངས་ཀང་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་ཚུལ་མི་མཚུངས་ཏེ། ཕི་དོན་ཡོད་པར་སོན་

པའི་མདོའི་བསན་དོན་ཕི་དོན་ཡོད་པ་དང་། ཕུང་སོགས་ཆོས་ཁམས་དང་ཆོས་ཀི་

སྐྱེ་མཆེད་སོགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སོན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་

སྒས་ཟིན་གི་དོན་དེ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་

བསན་དོན་གི་གཙོ་བོར་བསན་པའི་སོ་ནས་དེ་དག་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་ཞིང་། འཁོར་

ལོ་བར་པའི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་པར་མེད་པ་དེ་འཁོར་ལོ་བར་པའི་བསན་དོན་གི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པར་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་གསུམ་པོ་དེ་དེའི་བསན་དོན་གི་གཙོ་བོར་བསན་པའི་སོ་ནས་འཁོར་ལོ་

བར་པ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བསན་དོན་གི་གཙོ་བོ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་

དྲང་དོན་གི་མདོ་དང་། འཁོར་ལོ་བར་པ་སྒས་ཟིན་གི་དོན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་

པའི་དྲང་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ནོ། །སྐབས་འདིར་འཁོར་ལོ་བར་པས་གཞན་དབང་དང་

ཡོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བསན་ཏེ། དེས་དེ་ལྟར་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་

བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བརྟགས་བདེན་པར་མེད་ཅིང་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མས་

དེ་ལྟར་བསན་པ་གང་ཞིག་འཁོར་ལོ་བར་ཐ་གཉིས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཕིར་ཏེ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 འཁོར་ལོ་ཕི་མ་གཉིས་དགོངས་པ་གཅིག་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འཁོར་ལོ་བར་པས་གཞན་དབང་བདེན་མེད་དུ་ཡང་བསན་ཏེ། དེས་དེ་ལྟར་དུ་

སྒས་ཟིན་ལ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་

ལས།2 དེ་ཡང་བདག་མེད་པའི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། 

དང་པོར་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསུངས་ཤིང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་ལས་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མ་བཀག་ཅིང་

བདེན་པར་ཡོད་པ་མང་དུ་གསུངས་པའི་སྐོར་3གཅིག་གོ །དེ་ནས་རྣམ་དབེ་མ་མཛད་

པར་ཕུང་སོགས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་སྐོར་གཅིག་

གོ །དེ་ནས་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅིང་གཞན་གཉིས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་སོ་སོར་ཕེ་བའི་སྐོར་གཅིག་བྱུང་བས་དེའི་

དབང་དུ་མཛད་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི་བརོད་བའི་སོ་ནས་འཁོར་

ལོ་གསུམ་འཇོག་ན་འཁོར་ལོ་གསུམ་སོ་སོའི་མཚན་གཞི་གང་ཞེ་ན། དང་པོར་ཝཱ་ར་ཎཱ་

སིར་བརོད་བ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསུངས་ཤིང་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཁམས་དང་

སྐྱེ་མཆེད་དང་བདེན་པ་དང་རྟེན་འབེལ་ནས་ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་བར་གི་ཆོས་རྣམས་

ཀི་ནང་ནས་ཆོས་ཁམས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༣་༦།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༦་༣།

3 ཏ་༣༨་ན་༤་སྐོར་ཅིག །པ་༣༨་བ་༧་བསྐོར་གཅིག །
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་བདེན་མེད་དུ་བསན་པ་མ་གཏོགས་ཕུང་སོགས་འདུས་བས་རྣམས་

ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མ་བཀག་ཅིང་བདེན་པར་ཡོད་པ་མང་དུ་གསུངས་པའི་སྐོར་

གཅིག་བྱུང་བ་དེ་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ལ། དེ་ནས་བ་རྒོད་ཕུང་

པོའི་རི་སོགས་སུ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་དབེ་དངོས་སུ་མ་མཛད་པར་

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་

ཅིང་བདེན་མེད་དུ་བསན་པའི་སྐོར་གཅིག་བྱུང་བ་དེ་འཁོར་ལོ་བར་པའི་མཚན་

གཞི་ཡིན་ལ། དེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་སོགས་སུ་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་

གི་ཆོས་དེ་རྣམས་ལ་ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་གི་དབེ་བ་

མཛད་ནས། ཀུན་བརྟགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཅིང་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་

གཉིས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཚུལ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་སོན་པའི་སྐོར་གཅིག་གསུངས་

པ་དེ་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་བར་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་

གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞན་དབང་བདེན་མེད་དུ་

བསན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་གཞན་དབང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་མ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞན་དབང་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་མཉམ་དུ་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་

ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་མཉམ་དུ་

སོན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 ཆོས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༨་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམས་ལ་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པར་བསན་

པ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་བཟློག་ནས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། 1དགོངས་འགེལ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མ་མཆིས་པ་ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་དེ་འཁོར་ལོ་བར་པ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། འཁོར་ལོ་བར་པ་ལས་གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་བཀག་པར་ཐལ། 

དེ་ལས་ཕུང་སོགས་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 དེ་

ནས་རྣམ་དབེ་མ་མཛད་པར་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། འཁོར་

ལོ་བར་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་གཞན་དབང་བདེན་མེད་དུ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

ཀིས་དེ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། དེས་ན་ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་

སྐབས་སུ་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་སེམས་ཙམ་

པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དངོས་སུ་བསན་ནས་དབུ་མ་

པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་

ནས་བསན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་བཞིན་དུ། སྐབས་འདིར་ཡང་འཁོར་ལོ་བར་པས་

དབུ་མ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དངོས་སུ་བསན་ནས་

སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བསན་བའི་གཙོ་

བོར་བས་ནས་བསན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་དང་པོས་ཆོས་ཁམས་དང་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་

འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་བསན་པར་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༣༨་༨།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༦་༤།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བཞེད་པར་ཐལ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 ཉུང་ཤས་ཤིག་2མ་གཏོགས་ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའ3་ཤོར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། རང་རྒྱུད་པས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལས་འདུས་མ་བས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་བསན་

པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེས་ཐེག་དམན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་

ལས་བདེན་མེད་བསན་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེས་དེ་ལས་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་ཕ་མོ་བསན་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། སྐྱོན་མེད་དེ། 

རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་འཁོར་ལོ་དང་པོར་དངོས་སྨྲ་བས་འདོད་པ་ལྟར་གི་བདེན་

མེད་བསན་པར་འདོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

དྲང་ངེས་འབེད་པ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་དཔད་པ་ལ། 

ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀི་ལུགས་དང་། 

ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་ལུགས་དང་། འཕགས་སེང་གང་གི་རེས་སུ་འབང་

བའོ། །དང་པོ་ནི།4 ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་བཀྲལ་བ་

ལ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག །སོབ་དཔོན་ལེགས་

ལྡན་འབེད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་འགེལ་བའི་འགེལ་བེད་ཀི་དང་པོ་

ཡིན་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ་དེའི་གོང་དུ་དེ་བ་ཤར་མས་འགེལ་པ་དཀར་པོ་རྣམ་པར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༦་༤།

2 ཏ་༣༩་ན་༣་ཤས་ཅིག །པ་༣༩་བ་༦་ཤས་ཅིག །

3 པ་༣༩་བ་༦་གྲུབ་མཐར། ཏ་༣༩་ན་༣་གྲུབ་མཐར།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༤༧་༡།



  112  
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འཆར་བར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕིར་ཏེ། ལེགས་ལྡན་

འབེད་ཀིས་ཀང་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཆར་བའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

དགོངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 ལེགས་

ལྡན་འབེད་ནི་དེ་བ་ཤར་མའི་འགེལ་པ་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཆར་བའི་རེས་སུ་འབང་

བར་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 དེ་ཡང་ལྟོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་བཏགས་

པའི་བརས་བཞག་པའི་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་

དགོས་ཞེས་སྨྲ་བ་མིན3་ཏེ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། ལྐུགས་པ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་

པ་བར་མི་ཤེས་པས་ཀང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཤེས་ཤིང་། བ་ལང་ལ་སོགས་

པས་ཀང་དྲི་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་རང་གཞན་གི་བུ་ཤེས་ནུས་པས་མིང་

གི་བརས་བཞག་པ་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མི་གནས་པ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་

དང་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འདྲ་བར་བཤད་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་ཁ་

ཅིག །ལྟོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་བརས་བཞག་ཙམ་གི་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་

འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་མི་དགོས་ཏེ་དགོས་ན་ལྟོ་ལྡིར་བ་ཤེས་པ་བུམ་པའི་

བར་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་བརས་བཞག་ཙམ་གི་ཡུལ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལྐུགས་པ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་པས་ལྟོ་ལྡིར་བ་རྟོགས་པ་

མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་ཟེར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༤༦་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༥༠་༤།

3 ཏ་༣༩་བ་༢་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏ། པ་༤༠་ན་༥་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

འོ་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་བརས་བཞག་ཙམ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟོ་ལྡིར་

བ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །མིང་བརས་བཞག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འགེལ་པ་དོན་

གསལ་ལས།1 གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་བའི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་ཐ་སྙད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན་

ལས།2 ཆོས་ཐམས་ཅད་བར་ཙམ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་སོ་ནས་ཚུལ་

ཁིམས་དང་བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་འགོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་མིང་བརས་བཞག་ཙམ་ཁས་ལེན་པར་

ཐལ། དེས་མིང་བརས་བཞག་ཙམ་ཞེས་པའི་ཙམ་སྒས་བློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་

བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡོད་པ་གཅོད་ཅིང་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་མི་གཅོད་པར་བཞེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།3 དེའི་ཕིར་གསུང་རབ་ལས་ཀུན་རོབ4་མིང་

དང་བར་དང་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་གང་གཅོད་པ་ཡང་མི་

མཐུན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཊིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས།5 དེ་ལྟར་ན་བློ་ལ་སྣང་བའི་

དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་སོད་ལུགས་མེད་ཀང་། དེའི་དབང་གིས་བཞག་

པའི་སོད་ལུགས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལུགས་འདི་ལ་མི་

འགལ་བས། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སོབ་དཔོན་སེངེ་བཟང་པོ། འགེལ་པ་དོན་གསལ། ༢༢༥་༡༨།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༧༡༧་༡།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༨༦་༥།

4 ཏ་༣༩་བ་༧་གསུང་རབ་དང་ཀུན་རོབ་དང་། པ་༤༠་བ་༤་གསུང་རབ་དང་ཀུན་རོབ་དང་།

5 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ཊིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ༡༧༤་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མིང་བརས་གཞག་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། མིང་གིས་ཕར་བཞག་

ཙམ་མ་ཡིན་པའི་གདགས་གཞི་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རང་རྒྱུད་པའི་

ལུགས་འདི་ལ་མི་འགལ་བ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་འཕོ་ཉིད་དུ1་དེའི་

ཕིར། དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀི་དགག་བ་ལ་བློའི་ངོར་མི་འདྲ་བ་ཆེན་པོ་འོང་ངོ་། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པའི་བརའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་

འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་མི་དགོས་ཏེ། དེ་སེམས་ཙམ་པའི་རིགས་པས་ཀང་

འགོག་ནུས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པའི་བརའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དོན་དམ་པར་

མེད་པར་རྟོགས་པའི་སེམས་ཙམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པའི་བརའི་ཡུལ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དོན་དམ་པར་མེད་

པར་རྟོགས་པའི་སེམས་ཙམ་པ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པའི་མིང་བརའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་དགོས་ཀང་དེ་འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་

པ་མི་དགོས་ཏེ། དེ་སེམས་ཙམ་པའི་རིགས་པས་ཀང་འགོག་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་

རྣམ་འབེད་ལས།2 མིང་གི་བརས་བཞག་པ་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མི་གནས་པ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཀུན་བརྟགས་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་མི་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ཊིཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ༡༧༤་༦།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༥༠་༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཕིར། འདོད་ན། ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ་དབུ་

མའི་རིགས་པ་མི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་

ལས།1 དེས་ན་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པར་བསན་འདོད་པས་ནི་དབུ་མའི་རིགས་པ་འདོད་པར་བའོ། །ཞེས་

ཤེས་རབ་སྒོན་མ་ལས་གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་བརས་བཞག་ཙམ་གི་ཡུལ་ཡིན་པ་

དོན་དམ་པར་མེད་པར་རྟོགས་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་

པའི་དོན་ནོ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་དོན་དམ་པར་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་དོན་དམ་

པར་མེད་པར་རྟོགས་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་མི་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་དོན་དམ་པར་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་

དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ཀི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་མི་

དགོས་ཏེ། གཟུགས་དེར་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་དབུ་སེམས་གཉིས་ཀ་མཚུངས་

པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སས། འཕགས་སེང་རྣམས་དེ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༥༠་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེར་རང་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་མཚུངས་ཀང་དེ་དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་མི་མཚུངས་ཏེ། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་དེ་དེར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འདོད། འཕགས་སེང་གཉིས་ཀིས་དེ་དེར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རང་རྒྱུད་པའི་

ལུགས་ལ་གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་

ཀི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་དོན། དེ་དེར་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་བེད་དམ། དེ་

དེར་མེད་པ་ལ་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་དེར་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་ལ་དབུ་མའི་

རིགས་པ་དགོས་པར་ཐལ། དེ་དེར་མ་གྲུབ་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་

ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ལེགས་ལྡན་འབེད་གཞིར་ཞོག །གཟུགས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་

ཞེན་གཞིར་དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་ཐལ། གཟུགས་རང་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་ཡོད་པ་གང་ཞིག །ཡོད་ན་དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ཀི་

ངོས་ནས་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་གཉིས་པ་བུད་དོ། །འཕགས་སེང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་

དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་དེར་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེའི་

ལུགས་ལ་ཡོད་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་མདོ་སེ་

དགོངས་འགེལ་དབུ་མའི་བཀར་བཞེད་དེ། དེས་ཀུན་བརྟགས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

དགོངས་འགེལ་ལས་ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་

དོན་དང་། གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དགོངས་འགེལ་ལས་གཞན་

དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་དང་། གཞན་དབང་བདེན་པར་

མེད་བཞིན་དུ་བདེན་པར་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དེ་དགོངས་འགེལ་ལས། གཞན་

དབང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་པའི་དོན་དུ་བཞེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེས་ཀུན་

བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དགོངས་འགེལ་ལས་ཀུན་བརྟགས་

མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་དུ་སེམས་ཙམ་པས་ཁས་བླངས་

པ་ལ། གནོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་གཉིས་བསན་ནས་མདོ་དེའི་དགོངས་པ་དབུ་མར་

འགེལ་པར་མཛད་པར་བའི། གནོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་གཉིས་ནི། ཀུན་བརྟགས་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཀུན་བརྟགས་འདོགས་བེད་ཀི་མིང་དང་རྟོག་པ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་བེད་དམ། བཏགས་དོན་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན་གཞན་དབང་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་སྨྲ་བས་ཀུན་བརྟགས་འདོགས་བེད་ཀི་སྒ་རྟོག་མེད་པར་བསན་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་ཤེས་རབ་སྒོན་མ་ལས།1 དེ་ལ་འདིར་གལ་ཏེ་གཟུགས་ཞེས་

བ་བར་ཡིད་ལ་བརོད་པ་དང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའི་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་

ཡིན་པ2་དེར་འདོད་དོ་ཞེ་ན་ནི། དངོས་པོ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡིན་ཏེ་ཡིད་ལ་

བརོད་པ་དང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཀུན་བརྟགས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ། །

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཤེས་རབ་སྒོན་མ། ༡༤༡༠་༢།

2 ཤེར་སྒོན་དང་། དྲང་ངེས་སུ་དྲངས་པའི་ཤེར་སྒོན་གཉིས་ཀར། གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནི། ཞེས་གསལ་བས་གང་འཐད་དཔད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་ཤེས་རབ་སྒོན་མར།1 ཅི་སེ་གང་ཡང་རུང་བས་དེ་གཉིས་ཀི་དོན་ཀུན་

བརྟགས་པ་དེ་མེད་དེ། དཔེར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་གི་བློ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན་ནི། ཀུན་

བརྟགས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་བས་བློ་གོས་འཁྲུལ་པས་ཀུན་

བརྟགས་པའི་དོན་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་ལ་དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་བཞེད་དེ། དེས་ཆོས་རྣམས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་

ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་བཞེད་པ་གང་ཞིག །དེའི་དངོས་

བསན་གི་ཀུན་བརྟགས་དེ་མདོ་དེའི་སྒས་ཟིན་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པར་བསན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། 2ཀུན་བརྟགས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་

བསན་པའི་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་མདོ་དེའི་སྒས་ཟིན་གི་

དོན་དུ་འཆད་པ་ལ་དབུ་སེམས་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་ལྟོ་ལྡིར་བ་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། གཟུགས་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་

རྣམས་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་ན་དབུ་མ་པའི་རེས་སུ་འབང་དགོས་ཞེས་པའི་

དོན་ཡིན་གི། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞི་ཡིན་པ་དེ་ལྟོ་

ལྡིར་བའི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་

དགོས་ཞེས་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་དེ་

ལྟར་རྟོགས་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། མིང་གི་བརས་བཞག་པ་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། སོས་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཤེས་རབ་སྒོན་མ། ༡༤༡༠་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༤༩་༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གནས་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དབུ་སེམས་གཉིས་མཚུངས་པའི་ཕིར། རིགས་པ་ནི་

བར་མི་ཤེས་པའི་ལྐུགས་པ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་ལྟོ་ལྡིར་བ་མཐོང་ཙམ་

ནས་ལྟོ་ལྡིར་བ་འདི་བུམ་པའོ་སྙམ་པའི་བློ་སྐྱེ་བར་ཐལ། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་

སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞི་ཡིན་པ་དེ། ལྟོ་ལྡིར་བའི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་

པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས།

གཞན་ཡང་། བ་ལང་ལ་སོགས་པས་ཀང་དྲི་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པས་

རང་གཞན་གི་བུ་མཐོང་ཙམ་ནས་ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་བུ་འདི་ནི་བ་ལང་ངོ་

སྙམ་པའི་བློ་སྐྱེ་བར་ཐལ། ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་བུ་བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་

འཇུག་པའི་འཇུག་གཞི་ཡིན་པ་དེ་ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་བུའི་སོད་ལུགས་

ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

སྨྲས་པ། 

གཞུང་དོན་ལེགས་པར་རྟོགས་འདོད་ཤེས་ལྡན་དག །

ལེགས་པར་བཤད་པའི་གྲུ་གཟིངས་འདིར་ཞུགས་ཏེ། །

དྲང་ངེས་རྟོགས་པའི་ཕ་རོལ་སོན་གྱུར་ནས། །

ཟབ་དོན་ནོར་བུས་རང་གཞན་ཚིམ་པར་མཛོད། །

ཅེས་པ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 ཕི་རོལ་བཀག་པ་དེ་མདོ་གང་གི་ཡང་དོན་མིན་

པར་བཞེད་དམ་དཔད་པར་བའོ། །ཞེས་པའི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག །སོབ་དཔོན་ལེགས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༥༣་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྡན་འབེད་ཀིས་ཕི་དོན་མེད་པར་སོན་པའི་མདོ་མི་བཞེད་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་ཏེ། 

དེས1་ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། ཞེས་པས་ཀང་ཕི་དོན་མེད་པར་མ་བསན་པར་

བཞེད། 2ཁམས་གསུམ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ། །ཞེས་པས་ཀང་ཕི་དོན་མེད་པར་མ་

བསན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །དེས་ཕི་དོན་མེད་པར་སོན་པའི་མདོ་ཁས་ལེན་ཏེ། 3བམས་

ཞུས་ཀི་ལེའུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་གཟུགས་ཅན་གང་

ལགས་པ་དེ་སེམས་ལས་ཐ་དད་པ་ཞེས་བགི་བའམ། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བགི། 

བམས་པ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བའོ། །ཞེས་པས་ཕི་དོན་མེད་པར་དངོས་སུ་བསན་

པར་བཞེད་པའི་ཕིར། མདོ་དེས་ཕི་དོན་བཀག་པར་དབུ་མ་པ་གཞན་བཞེད་ཅིང་དེ་

ལ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་དགག་གཞག་མ་མཛད་ཅིང་དེས་མདོ་དེ་མ་

གཟིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་དེས་དེ་མཚན་ཉིད་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་

པའི་མདོར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུར་དེ་ལྟར་

གསུངས་པའི་དོན་གཟུགས་དེ་སེམས་ལས་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་

པའི་དོན་དུ་ལེགས་ལྡན་འབེད་བཞེད་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །ཞེས་

སོགས་ཀི་མདོ་ཕི་དོན་མེད་པར་དངོས་སུ་སོན་པའི་དབུ་མའི་བཀར་སོབ་དཔོན་ཀ་

མ་ལ་ཤཱི་ལས་བཞེད་པ་གང་ཞིག །སོབ་དཔོན་འདི་གཉིས་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་

གི་དོན་འཆད་ཚུལ་ལ་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཕིར། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ལང་ཀར་གཤེགས་པ། ༢༨༩་༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༦། ཕལ་པོ་ཆེ་ཁ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ས་བཅུ་པའི་མདོ། ༤༧༡་༢༠།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ། ༦༢་༡༣།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

རང་ལུགས་ནི། དེས་ཕི་དོན་མེད་པར་སོན་པའི་མདོ་ཁས་ལེན་ཏེ། དེས་ཀུན་

གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པར་སོན་པའི་མདོ་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིག །དེ་ཡིན་ན་ཕི་དོན་

མེད་པར་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་དགོས་པར་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་བཞེད་པའི་ཕིར། 

དེའི་དོན་ཕི་དོན་མེད་པར་སྒས་ཟིན་ལ་སོན་པའི་མདོ་མི་བཞེད་པའི་དོན་ནོ། །

རྩོད་པ་སོང་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་བརའི་ཡུལ་དུ་

ལྟོ་ལྡིར་བའི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར་

ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལྟོ་ལྡིར་བ་དེའི་ཡུལ་དུ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་དེའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །ཡོད་ན་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཟེར། ཁོ་ན་རེ། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས། ཁམས་གསུམ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ་ཞེས་

སོགས་ཀིས་ཕི་དོན་མེད་པར་བསན་པར་བཞེད་པར་ཐལ། དེས་ཕི་དོན་མེད་པར་

བསན་པའི་མདོ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཉིས་པ་ནི།1 དེའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་

པ་བསན་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །རང་རྒྱུད་

པའི་ལུགས་ལ་ཡང་འགལ་སོང་ཞུས་ཚུལ་ཡོད་དེ། འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་

ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་དང་སྐྱེ་འགག་ཡོད་པར་བཀའ་སྩལ། བར་པར་སྐྱེ་འགག་མེད་པར་

བཀའ་སྩལ་པ་གཉིས་སྒས་ཟིན་ལྟར་ན་འགལ་ནའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འགལ་བ་

མེད་དགོས་པས་བར་པར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཞེས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༡་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དངོས་སུ་ཞུས་ནས། དང་པོར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་

ཞེས་དོན་གིས་ཞུས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཐ་མ་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་

ལེའུ་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ཏེ། དེས་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

གསུམ་ངེས་དོན་གི་མདོར་གཞུང་བཙུགས་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

འོ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གྲུབ་དོན་གསུམ་པ་དེ་

ཡང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། འཁོར་ལོ་དང་པོས་གཟུགས་

ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་དང་སྐྱེ་འགག་ཡོད་པར་བཀའ་སྩལ་བར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པ་

གང་ཞིག །དྲི་བ་ཞུས་པའི་མདོ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་ན། འཁོར་ལོ་དང་པོར་ཆོས་ཁམས་སོགས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ལ་

སྐྱེ་འགག་ཡོད་པར་བཀའ་སྩལ་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མདོ་སེ་པས་དེ་རྣམས་ལ་

སྐྱེ་འགག་སོགས་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །དེས་དེ་1སྒ་ཇི་

བཞིན་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དགོངས་འགེལ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་པ་ཞེས་སོགས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་འཁོར་ལོ་བར་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པ་ཅི་

ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཞེས་ཞུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

1 པ་༤༣་བ་༦་དེས་སྒ། ཏ་༤༣་ན་༣་དེས་དེ་སྒ།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཕིར། གཞན་ཡང་། 

དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་རྣམ་གངས་དུ་མར་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་ཞེས་

སོགས་འགལ་སོང་ཞུས་པའི་མདོ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་ཡང་

དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་

ཞེས་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་སོན་པ་ལ་ཞུས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 

འཁོར་ལོ་དང་པོར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དགོངས་གཞི་འཆད་དགོས་ཀི་མདོ་ཡིན་པར་

ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། དགོངས་འགེལ་ལས། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ངས་ཆོས་

རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདི་ལྟ་སེ། ཞེས་སོགས་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་

བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། 

དགོངས་འགེལ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། 

ཞེས་སོགས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ངོ་བོ་དང་

ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་

མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མདོ་དེས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་

བརྟགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་པར་དངོས་སུ་བསན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་གང་ཞིག །འདོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་སེམས་ཙམ་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དགོངས་འགེལ་ལས། དེར་ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཞེས་དང་། འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་ལ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་

ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ན་མེད་དགོས་

པར་ཐལ། མདོ་དེ་དག་གིས་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་

དངོས་སུ་བསན་པ་གང་ཞིག །ཡོད་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དགོངས་འགེལ་གི་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ན་མེད་

དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དགོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཀུན་བརྟགས་

མེད་པར་ཁས་བླངས་ན་སྐུར་འདེབས་སུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 1དགོངས་

འགེལ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྐུར་པ་འདེབས་ཏེ། 

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་

དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། གྲུབ་དོན་གཉིས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་ཡང་

དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལ་དེའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

གསུམ་དྲང་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །དེས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

གསུམ་དྲང་དོན་གི་མདོར་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་

ཆོས་འཁོར་སྒས་ཟིན་ལ་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། གྲུབ་དོན་དང་པོས་བདེན་བཞིའི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ། ༤༨་༡༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཆོས་འཁོར་དྲང་དོན་གི་མདོར་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། གྲུབ་དོན་གཉིས་པས་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་དྲང་

དོན་གི་མདོར་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་ཀང་དེས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་དེ་ལྟར་མ་

བསན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་དེས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་དྲང་དོན་གི་

མདོར་བསན་པར་ཐལ། དེས་འཁོར་ལོ་བར་པ་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་དེ་ལྟར་བསན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་དེ་དྲང་དོན་གི་མདོར་མ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་དེ་

ངེས་དོན་གི་མདོར་བསན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་དེ་ངེས་དོན་

གི་མདོར་གཞུང་བཙུགས་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

ཡུམ་འབུམ་པ་དེ་གྲུབ་དོན་གཉིས་པས་དྲང་དོན་གི་མདོར་བསན་པར་ཐལ། དེ་གྲུབ་

དོན་གཉིས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གྲུབ་

དོན་གཉིས་པ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་བསྐོར་ཏེ། ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་འཁོར་ལོ་

བར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་འཁོར་ལོ་བར་པ་དེ་

ལ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦར་བ་དང་མ་སྦར་བའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་1པ་

གཉིས་སུ་འབེད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 

མདོར་བསྡུ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་གསུངས་པ་དེ་

དགག་བ་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦར་བ་དང་མ་སྦར་བ་གཉིས་བྱུང་བའི་ཕི་མའི་

1 པ་༤༥་ན་༡་གཉིས་བ། ཏ་༤༤་ན་༥་གཉིས་པ།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༦་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མདོ་ནས་འབྱུང་བའི་དོན་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་གཟུང་བར་སྔ་མ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་

སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་དུ་མེད་ཅིང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་གིས་

ཤིག་ཅེས་དགོངས་འགེལ་གིས་བཀྲལ་བས་དགོངས་འགེལ་ནི་ཡུམ་འབུམ་པ་ལྟ་བུ་

རྣམས་ངེས་དོན་དུ་གཞུང་འཛུགས་པའི་མདོར་བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡུམ་འབུམ་པ་དེ་གྲུབ་དོན་གཉིས་པའི་

སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་པས་དེ་

དེའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པའི་མཚན་གཞིར་བཞེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།1 དབུ་སེམས་ཀི་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པར་བསན་པར་ཐལ། ཡུམ་འབུམ་པས་དེ་ལྟར་བསན་པ་གང་ཞིག །མདོ་དེ་གཉིས་ཀི་

དགོངས་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་དབུ་མའི་བཀར་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན་དངོས། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་སྒས་ཟིན་

ལ་དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡོད་

པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

བསན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག །ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཞེས་

པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་ཀུན་བརྟགས་མེད་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། དྲང་ངེས་རྣམ་

འབེད་ལས།2 ཀུན་བརྟགས་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༦་༣།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༥༤་༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཕིར། ཁ་ཅིག །ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དབུ་མ་སྣང་བ་

ལས།1 ངེས་པའི་དོན་ཀང་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། ཚད་མ་དང་བཅས་པ་དང་དོན་དམ་པའི་

དབང་དུ་མཛད་ནས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། དོན་དེ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གཞན་

གི་གང་དུ་ཡང་དྲང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དེའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་རྣམ་

པར་བལྟའོ། །ཞེས་པ་ཡང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་

རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། ཡུམ་འབུམ་པའི་ནང་ཚན་གི་གཟུགས་མི་དམིགས་ཞེས་པའི་མདོ་

དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུམ་འབུམ་པ་ལྟ་བུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། གཟུགས་མི་དམིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། གཟུགས་མི་དམིགས་པ་དེ་དེའི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། གཟུགས་དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པ་དེ་དེའི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། མདོ་དེ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦར་བའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཤེས་རབ་སྙིང་པོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་

ཟེར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བསན་དགོས་ཀི་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཆོས་ཐམས་

ཅད་མེད་པར་བདེན་ཞེན་གིས་འདོད་པའི་དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡོད་པར་ཐལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ས། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། དབུ་མ་སྣང་བ། ༡༡༥༡་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འདྲའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། དམ་བཅའ་འཐད་དེ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པར་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་པ་གང་ཞིག །རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

ན་མེད་དགོས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། འོ་ན། ཐལ་འགྱུར་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

མེད་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པར་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིག །རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན་མེད་དགོས་པའི་

ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག །ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་རང་རྒྱུད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་ཡིན་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཟུགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

མ་གྲུབ་པར་སོན་དགོས་ཀི་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཆོས་ཅན། 

དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་གཟུགས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པ་དང་དགོངས་

པ་བསན་ནས་ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་མདོ་གཅིག་ཡིན་ན་འགལ་མོད་ཀང་འཁོར་

ལོ་བར་པ་ཙམ་དུ་གཅིག་པ་ཡིན་གི་མདོ་གཅིག་མིན་ནོ། །ཞེས་དང་། 2འཁོར་ལོ་

བར་པ་དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པ་དེ་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

པའི་དོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡུམ་འབུམ་པ་གྲུབ་དོན་གཉིས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༥་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༦་༢།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་དྲང་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། 

དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུས་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འཁོར་ལོ་བར་

པ་དེ་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བེད་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །ཡུམ་འབུམ་པ་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུས་དེའི་

དགོངས་པ་བསན་ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་བཀག་

ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་མདོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཡུམ་འབུམ་པ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་སྒས་ཟིན་ཙམ་ལ་མཐོང་བ་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་པ་འགལ་བའི་དངོས་པོ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དགོངས་པ་བསན་ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་མདོ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 དེའི་ཕིར་དགོངས་པ་

བསན་པ་ཡང་ངེས་པའི་དོན་ཉིད་དུ་འགལ་བར་མི་བེད་དོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སྐྱེ་བ་

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་ངེས་པའི་དོན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་2པའི་ཕིར་དང་མཐོང་བ་

ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་བ་སོང་བའི་ཕིར་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོག་པ་བསལ་བའི་

ཕིར། འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བ་དེ་ཉིད་ལས། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་སྦར་བའི་

མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་ཆོས་ཅན། དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་མ་

སྦར་བའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་བཀག་ནས་ངེས་དོན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༤་༤། 

2 པ་༤༦་ན་༦་སྒྲུབ། ཏ་༤༥་བ་༣་བསྒྲུབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གི་མདོར་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 སྐྱེ་

བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་མ2་ཞེན་ཞེས་གསུངས་པས་སྐྱེ་

འགག་ལ་སོགས་པ་ཡེ་མེད་དུ་འཛིན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་གི་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་

སྦར་བའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན། དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། གྲུབ་དོན་གི་

མདོ་གཉིས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་མདོ་དེ་ལ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་

གི་ཁྱད་པར་མ་སྦར་བའི་མདོ་དང་། དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་

སྦར་བའི་མདོ་དང་། དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་མ་སྦར་བའི་མདོ་

དང་གསུམ་ལས། ཕི་མ་དེ་དགོངས་པ་བསན་ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་མདོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཡུམ་འབུམ་པའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་མེད་སྒ་མེད་ཅེས་

སོགས་ཀི་མདོ་དེ་དགོངས་པ་བསན་ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་མདོ་ཡིན་པར་

ཐལ། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་མདོ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་

པ་བཀག་ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། མདོ་དེ་དགོངས་

པ་བསན་དགོས་ཀི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། མདོ་དེ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ངེས་དོན་གི་

མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་དགག་དགོས་ཀི་མདོ་ཡིན་པར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༥་༣།

2 པར་མར་མ་ཞེན་ཞེས་འབྱུང་ཡང་། དྲང་ངེས་ལས། མི་ཞེན་ཞེས་འབྱུང་།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཐལ། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་མདོ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་

པ་བཀག་ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

བཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ངེས་དོན་གི་མདོ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། སྐྱེ་འགག་སོགས་མེད་པ་དེའི་ནང་ཚན་གི་སྐྱེ་འགག་

སོགས་མེད་ཅེས་པའི་མདོའི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་དུ་འཛིན་པ་བཀག་ནས་ངེས་དོན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་དོན་དང་། དེའི་ནང་ཚན་གི་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་སུ་

གསུངས་པ་ཡང་། གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་མདོ་དེའི་

དགོངས་པར་བསན་ནས་ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་དེ་དགོངས་པ་བསན་ནས་ངེས་དོན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།3 སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པ་བསན་པ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་མི་ཞེན་ཞེས་གསུངས་པས། ཞེས་དང་། 4འདི་

ཡང་དགོངས་འགེལ་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་དང་སྐྱེ་འགག་སོགས་མེད་པར་གསུངས་པ་ལ་དེ་

ཁོ་ནའོ། །སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་བཀག་ཀང་། ཞེས་དང་། 

5འདིས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་གསུངས་པའི་དགོངས་པར་དགོངས་འགེལ་

གིས་བཀྲལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།6 གལ་ཏེ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པའི་མཚན་

ཉིད་གསུམ་གི་འཇོག་ལུགས་མདོ་འདིའི་དོན་མིན་ན་མདོ་གང་གི་ཡང་དོན་མིན་པར་

བཞེད་དམ་སྙམ་ན། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དགོངས་འགེལ་དང་། ལང་གཤེགས་དང་། 

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༥་༣།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༦་༣།

5 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༥་༡།

6 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༧་༢།



  132  
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རྒྱན་སྟུག1་པོ་བཀོད་པ་སོགས་ལས་ཕི་རོལ་བཀག་ནས་སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་སུ་

བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་སེམས་ལ་རང་བཞིན་མ་བཀག་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཅིག་ཅར་དུ་རྟོགས་མི་ནུས་པར་རིམ་གིས་བཀྲི་དགོས་པ་

རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསན་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས་མདོ་དེ་དག་

ལས་ཅིག་ཅར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་ནུས་པའི་གདུལ་བ་

ལ་བཤད་པ་དང་སྔ་མ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པས་ཆ་ཕེ་ནས་མདོའི་དོན་དུ་འཇོག་གོ །ཞེས་

གསུངས་པའི་དོན་སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་

གཞག་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཞུས་པའི་ལེའུའི་བསན་དོན་དང་། དབུ་མ་པའི་

འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་

ཀི་ལེའུའི་བསན་དོན་དུ་ཆ་ཕེ་ནས་འཇོག་པའི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། 

འོ་ན། ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀི་ལེའུ་ལས་སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་

གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལེའུ་དེའི་ནང་དུ་དེ་གསལ་བར་

འཆད་བེད་ཀི་མདོ་ཚིག་ཅིག2་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དེ་འདྲ་བ་དེ་སེམས་

ཙམ་པས་ལེགས་པར་ཕེ་བའི་ཆོས་འཁོར་དུ་འདོད་པར་ཐལ། དེ་སེམས་ཙམ་པའི་

འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་གསལ་བར་ཕེ་ནས་

སོན་པའི་དགོངས་འགེལ་གི་ལེའུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་བཤད་

1 པ་༤༧་ན་༣་སྟུག་པོ། ཏ་༤༦་ན་༧་ལྟུག་པོ།

2 པ་༤༧་ན་༧་མདོ་ཚིག་གཅིག །ཏ་༤༦་བ་༤་མདོ་ཚིག་ཅིག །
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ལས།1 དེར་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུས། སོན་པ་ལ་དྲི་བ་

མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་མཛད་པའི་དྲིས་ལན་གཞན་རྣམས་འདིའི་མཚན་གཞིར་འབེལ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་གཞན་པའི་

དགོངས་འགེལ་གི་ལེའུ་རྣམས་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མཚན་གཞིར་འབེལ་མེད་པར་

བཤད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་

མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་

ལས་དབུ་མ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བསན་པ་དེ་

དེའི་དོན་ཡིན་ཞེ་ན་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་སེམས་ཙམ་པའི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་དང་། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་དབུ་མ་

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་ཡིན་དགོས་ལ། བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་སེམས་ཙམ་

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེར་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ཀི་

སོང་ཉིད་ཕ་མོ་བསན་པར་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ།2 དེ་ཉིད་ལས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་སོང་པ་ཉིད་

ཀི་མཚན་ཉིད་གསུངས་ཏེ། བམས་པ་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཡོངས་སུ་

གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཀུན་བརྟགས་

པའི་མཚན་ཉིད་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཏན་དུ་བལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ལ་

མི་དམིགས་ཏེ། འདི་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དག་ཅེས་བའོ་ཞེས་གང་གསུངས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༧་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ས། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། དབུ་མ་སྣང་བ། ༡༡༤༤་༥།
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པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་སོལ་ཕེ་བ་

ལྟར་མཁས་པ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ཀང་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་མེད་དུ་སོན་པའི་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ངེས་དོན་གི་མདོར་གཞུང་

བཙུགས་ནས་བསྒྲུབས་པའི་དབུ་མ་པའི་བཀར་བཞེད་དེ། གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་དགོངས་

འགེལ་ལས་ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་དུ་

བཞེད་ཅིང་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་གཞན་དབང་བདེན་

གྲུབ་ཁེགས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཁེགས་ན་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཞར་ལ་

ཁེགས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུ་མ་སྣང་བར།1 དེའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཁོ་ནར་

བརོད་ཅིང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་དགོངས་པ་བསན་པས་དབུ་མའི་

ལམ་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བ་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར་ངེས་པའི་དོན་ཁོ་ན་གཞུང་

འཛུགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་དེ་ངེས་དོན་གི་

མདོར་མི་བཞེད་དེ། དེས་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ན་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་

ལེན་པ་གང་ཞིག །དེས་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་བཞེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ།2 

ངེས་པའི་དོན་ཀང་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། ཚད་མ་དང་བཅས་པ་དང་དོན་དམ་པའི་དབང་

དུ་མཛད་ནས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེས་ལེའུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ས། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། དབུ་མ་སྣང་བ། ༡༡༥༤་༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༣༡་༢།



  135  

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

འདིས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གྲུབ་དོན་གཉིས་པར་དྲང་དོན་གི་མདོར་བསན་

པར་བཞེད་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་སོབ་དཔོན་འདིས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

མི་བཞེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། སོབ་དཔོན་འདིའི་བཞེད་པ་བསྐྱར་བའི་དྲང་

ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 མདོར་བསྡུ་ན་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། རང་རྒྱུད་པའི་སྐབས་འདིར་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་དབུ་མའི་བཀར་

བཞེད་ན་དེའི་དོན་འཆད་ཚུལ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲི་

བ། འགལ་བ་དེ་སོང་བའི་ལན། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་དག་

གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཞུས་པས་སོ། །དང་པོ་ལ། དགོངས་འགེལ་གིས་དངོས་བསན་

གི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། ཤུགས་བསན་གི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲི་བ་ཞུས་ཚུལ་ཡོད་དེ། 

འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་བཀའ་སྩལ། བར་པར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་

གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་བཀའ་སྩལ་པ་

གཉིས་སྒས་ཟིན་ལྟར་ན་འགལ་ནའང་འགལ་བ་མེད་དགོས་པས། བར་པར་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཞེས་དངོས་སུ་ཞུས་ནས། དང་པོར་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཞེས་དོན་གིས་ཞུས་པར་བསན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེས་མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲི་བ་ཞུས་ཚུལ་ཡོད་དེ། འཁོར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༦་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལོ་བར་པ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་མེད་པར་

བཀའ་སྩལ། འཁོར་ལོ་དང་པོར་བདེན་གྲུབ་ཀི་ཆོས་ཡོད་པར་བཀའ་སྩལ་པ་གཉིས་

སྒས་ཟིན་ལྟར་ན་འགལ་ཡང་འགལ་བ་མི་མངའ་བས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོར་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་དེ་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཞེས་དངོས་སུ་ཞུས་ནས། དང་པོར་དེ་

ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་དོན་གིས་ཞུས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འགལ་སོང་ཞུས་པའི་འཁོར་ལོ་བར་པ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ལ་

བེད་རིགས་ཏེ། ལན་གི་སྐབས་སུ་ཡང་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་འགལ་སོང་

ཞུས་པའི་འཁོར་ལོ་བར་པ་དེ་དགོངས་གཞི། དགོས་པ། དངོས་ལ་གནོད་བེད་

གསུམ་གི་སོ་ནས་དྲང་དོན་དུ་བཀྲལ། འབུམ་སོགས་ཀི་ནང་ཚན་གི་གཟུགས་སྒ་

སོགས་མེད་ཅེས་སོགས་ཀི་མདོ་རྣམས་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་དངོས་

སུ་མ་སྦར་ཡང་མགོ་མཇུག་འགའ་ཞིག་ཏུའང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་

ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦར་བ་དེ། 

གཟུགས་མེད་ཅེས་སོགས་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦར་བས། གཟུགས་སྒ་དང་སྐྱེ་

འགག་སོགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་ཙམ་དེ་མདོ་དེའི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་དུ་

འཛིན་པ་བཀག་ནས་གཟུགས་སྒ་དང་སྐྱེ་འགག་སོགས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དེ་དེའི་

སྒས་ཟིན་གི་དོན་དུ་བསན་པའི་སོ་ནས་ངེེས་དོན་གི་མདོར་སྒྲུབ་1པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གང་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། 

གང་ལ་དགོངས་ནས་མ་སྐྱེས་པ་སོགས་སུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མདོར་

1 པ་༤༨་བ་༧་མདོར་བསྒྲུབ་པའི། ཏ་༤༨་ན་༤་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བསན། རྒྱས་བཤད། དེ་དག་གི་དཔེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཁོར་ལོ་བར་པ་ཤེས་

རབ་སྙིང་པོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་

དེ། དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ཆོས་བདག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་ལ་དགོངས་

ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་ཀུན་བརྟགས་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

བཤད་པ་དང་། གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་པ་དང་། 

ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པར་ཆོས་བདག་གི་ངོ་བོར་མེད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལ་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

སྒྲུབ་ཕོགས་ནས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དགག་ཕོགས་ནས་དོན་དམ་

པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དོན་དམ་པར་

སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་སྒྲུབ་ཕོགས་ནས་

རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་ཤིང་དགག་ཕོགས་ནས་དོན་དམ་པར་མི་སྐྱེ་

བས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། གཞན་དབང་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ཀི་དབང་དུ་

བས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དོན་དམ་པར་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཤེས་སྒིབ་རྣམ་པར་དག་བེད་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་དོན་དམ་པ་ཡིན་ལ། ཁྱོད་དོན་

དམ་པར་དེར་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་བདེན་སོང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཆོས་བདག་གི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་ཀི་ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་

གི་དཔེས་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་རང་འཛིན་རྟོག་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། ཁྱོད་ཀང་རང་འཛིན་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཀི་གཞན་དབང་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་སྒྱུ་མའི་དཔེས་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྒྱུ་མའི་རེའུ་ཤིང་བུ་སོགས་

རྟ་གང་དུ་སྣང་ཡང་དེས་སོང་པ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀང་བདེན་པར་སྣང་ཡང་བདེན་གྲུབ་

ཀིས་སོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། གཟུགས་བདེན་སོང་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ནམ་མཁའི་དཔེས་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ནམ་མཁའ་ཐོགས་རེག་

བཀག་ཙམ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། ཁྱོད་རང་གི་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་བཀག་ཙམ་ཡིན་

པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འཁོར་ལོ་བར་པ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྱེས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་དེ། ཆོས་

རྣམས་ལ་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་འགག་སོགས་མེད་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཞེས་སོགས་ཀི་བསན་དོན་གོ་སའོ། །
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བཞི་པ་ནི། སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པས་བསན་དོན་གི་གཙོ་བོ་སྒ་ཇི་

བཞིན་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀི་ལེའུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ལེགས་པར་

རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་དོན་དམ་

པར་ངོ་བོ་ཉིད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅིང་། གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པར་ཆོས་བདག་གི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པ་

བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དོན་

དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུའི་བསན་དོན་གི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ན་དེ་དེའི་

དངོས་བསན་དང་ཤུགས་བསན་གང་དུ་ཡང་མི་བཞེད་དམ་ཞེ་ན། དྲང་ངེས་རྣམ་

འབེད་ལས།1 གལ་ཏེ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་᪠འི་ཞེས་སོགས་གསུངས། 

དོན་ནི། དགོངས་འགེལ་དང་། ལང་གཤེགས་དང་། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་

སོགས་ལས་དངོས་སུ་ཕི་དོན་མེད་པར་སེམས་ཙམ་དུ་བསན་ཅིང་སེམས་ཙམ་པ་ལ་

བདེན་གྲུབ་མ་བཀག་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་བདེན་མེད་དུ་དངོས་སུ་

རྟོགས་མི་ནུས་པ་རིམ་གིས་བཀྲི་དགོས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དང་

མཐུན་པར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་གསུངས་པས། མདོ་སེ་

དེ་དག་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་ནུས་པའི་གདུལ་

བ་དང་སྔ་མ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པས་སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་དང་། ལང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༦༦༧་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཤེགས་དང་། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོའི་སྒས་ཟིན་ཙམ་གི་དོན་དང་། དབུ་

མ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མདོ་དེ་དག་གི་བསན་

བའི་གཙོ་བོར་ཆ་ཕེ་ནས་འཇོག་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་ནས་ལམ་གི་

ཡན་ལག་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སྒས་ཟིན་ལ་

བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དངོས་བསན་གི་འགལ་སོང་ཞུས་ཚུལ་འཐད་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་སོན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལ་དགོངས་གཞི་ཞུ་མི་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཀི་ཤུགས་བསན་གི་འགལ་སོང་ཞུས་ཚུལ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

འཁོར་ལོ་དང་པོས་བདེན་གྲུབ་ཀི་ཆོས་ཡོད་པར་བསན་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པོས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་མེད་པར་བསན་པ་གཉིས་སྒ་ཟིན་ལྟར་ན་མི་

འགལ་བའི་ཕིར་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མདོ་དེ་གཉིས་རང་ཚིག་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་

ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེན་པར་ཡོད་ན་ཡོད་དགོས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་ན་

མེད་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་

དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུའི་བསན་དོན་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་འདྲའི་

རྣམ་གཞག་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་

འབེད་ལས།1 དགོངས་འགེལ་ལས་མཚན་ཉིད་གསུམ་གསུངས་པའི་དོན་རྣལ་འབོར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༦༦༧་༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

སྤོད་པ་བ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་མདོའི་དོན་མིན་པར་དབུ་མའི་དོན་དུ་བཀྲལ་བའི་

ལམ་སོལ་འདི་ནི། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཕེ་བ་ཞིབ་ཏུ་ནི་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་བཤད་

དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་དག་གིས་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུའི་བསན་དོན་གི་གཙོ་

བོ་མ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་འཕོ་ཉིད་དུ་1ཚུལ་གཉིས་ཀིས་མདོ་འགེལ་

ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་ན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་རིགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་གསུང་རབ་

འགེལ་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་

གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་

ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་གཞན་དབང་བདེན་མེད་དུ་བསན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། ཁྱོད་

ཀིས་དབུ་མ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བསན་བའི་

གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། བརྒྱད་སོང་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་མ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་མཐར་ཐུག་

ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་བསན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གང་

ཡང་དག་པའི་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་དག་ལ་ཞེས་སོགས་ཀིས་དེ་ལྟར་བསན་

པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། བརྒྱད་སོང་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་མཐར་ཐུག་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༨་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་བསན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གིས་

དེ་ལྟར་བསན་ན་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཤེར་ཕིན་

གི་མདོ་ལས་དེ་དེ་ལྟར་བསན་པ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་མེད་པར་

ཐལ། དགོངས་འགེལ་ལས་དེ་ལྟར་བསན་པ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ཤེར་ཕིན་གི་

མདོ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་ཞེས་སོགས་ཀིས་དེ་

དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་མ་སྦར་བའི་

མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦར་བའི་མདོ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་བདེན་མེད་བསན་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། འོ་ན། དེས་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་སྦར་

བར་ཐལ། དེས་བདེན་གྲུབ་དངོས་སུ་བཀག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་བདེན་མེད་དངོས་

སུ་བསན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེས་བདེན་མེད་དངོས་བསན་བསན་

བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེས་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦར་བར་ཐལ། དེས་དེ་མི་

གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་སྦར་བའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 དེ་ཡང་

ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ལྟ་བུ་མདོ་དེའི་ནང་དུ་དོན་དམ་པ་དང་བདེན་པའི་ཁྱད་པར་

གསལ་བར་མ་སྦར་བར་གཟུགས་མེད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་ནི་ཇི་ལྟར་

བསན་པ་དེ་ཙམ་གིས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བས་གཞན་དུ་དྲང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༥་༦།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

དགོས་པས་དྲང་དོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །སྐབས་འདིར་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་བས་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་གི་སེང་དུ་མཚན་

ཉིད་གསུམ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འབེད་པ་དང་། ཉི་ཁི་བམས་ཞུས་ཀིས་ལེའུ་ཡང་

སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བེད་ཟེར་ན། ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་གི་

སེང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་ན་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཆོས་

ཉིད་ཀི་སོང་གཞི་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །དོན་དམ་ཡང་དག་

འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

རྣམ་བཏགས་ཀི་གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་དབང་གིས་སོང་པ་དེ་ཆོས་

ཉིད་ཀི་གཞན་དབང་དུ་འདོད་རིགས་པར་ཐལ། རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་ཀུན་

བརྟགས་ཀི་གཟུགས་ཀིས་སོང་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་སུ་འཇོག་རིགས་པ་

གང་ཞིག །འདོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། ཉི་ཁི་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུར།1 གང་

ཀུན་བརྟགས་པའི་གཟུགས་དེས་རྣམ་པར་བཏགས་པའི་གཟུགས་རྟག་པ་རྟག་པའི་

དུས་དང་ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་གི་དུས་སུ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཁོ་ན་དང་། ཆོས་ལ་བདག་

མེད་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་

སོ། །ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 དེ་ལ་རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་ཀི་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སོགས་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་སོ། །ཆོས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ། ༧༧༦་༡༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༦༥༨་༥།



  144  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་ཡང་རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་ཀུན་བརྟགས་པའི་གཟུགས་དེས་ངོ་བོ་ཉིད་དང་

བདག་མེད་པ་ཡིན་པས་མེད་རྒྱུའི་བདག་གམ་ངོ་བོ་ནི་ཀུན་བརྟགས་སོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་

གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་བཏགས་ཀི་གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་

དབང་གིས་སོང་པ་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཞན་དབང་དུ་འཇོག་རིགས་པ་གང་ཞིག །གཞན་

དབང་གཞན་དབང་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་དེ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་དབང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། གཞན་དབང་

གཞན་དབང་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་ཁྱོད་ཀིས་སོང་པ་དེ་གཞན་དབང་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་གཞན་དབང་གི་སེང་གི་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། གཞན་དབང་ཁྱོད་ཀིས་སོང་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེ་དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཞན་དབང་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཀི་རྟེན་

ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་

གསུམ། ཀུན་བརྟགས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་བརྟགས་

ཀི་སེང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་

ལེའུའི་སྒས་དོན་ལྟར་འཇོག་རིགས་པ་གང་ཞིག །ཀུན་བརྟགས་འཛིན་པའི་ཚད་མ་

ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་དབང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྣམ་བཏགས་ཀི་གཞན་

དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞན་དབང་གིས་སོང་པར་ཐལ། དེ་དེས་སོང་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཏགས་ཀི་གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་

གཞན་དབང་གིས་སོང་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཞན་དབང་གང་ཞིག །ཀུན་བརྟགས་ཀུན་

བརྟགས་ཀི་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་བརྟགས་

ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་ན་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཀུན་

བརྟགས་ཀི་སེང་དུ་ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་

འཐད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཡོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་ཆོས་ཅན། ཀུན་

བརྟགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྣམ་བཏགས་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་

ཡོངས་གྲུབ་ཀིས་སོང་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡོངས་

གྲུབ་ཀི་སེང་དུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཐད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

རང་ལུགས་ནི། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

ཁས་ལེན་ཞིང་། བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་མི་ལེན་ཀང་གཟུགས་

ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་འགེས་རྐང་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་སྦར་གི་ཆོས་གཞན་དག་

ལ་དེ་ལྟར་སྦར་བ་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། གྲུབ་དོན་གཉིས་པས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་དྲང་དོན་དུ་སྒྲུབ་

པར་ཐལ། དེས་དེ་དྲང་དོན་དུ་བསན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ཆོས་ཅན། ངེས་དོན་གི་

མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། དབུ་མའི་བཀའ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། 

རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ངེས་དོན་གི་མདོར་གཞུང་བཙུགས་ནས་བསྒྲུབས་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་ཆོས་ཅན། ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། སོང་ཉིད་དངོས་

བསན་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུ་མ་

པའི་བཀའ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་རྩ་བར་མ་ཁྱབ་སེ། མདོ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འཁོར་ལོ་བར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ།1 སོང་པ་ཉིད་

སོས་པའི་རྣམ་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། བདེན་གྲུབ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་བསན་པའི་མདོ་ཡིན་ན་དྲང་དོན་གི་

མདོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་2ཐལ། བདེན་མེད་དངོས་བསན་བསན་བའི་གཙོ་བོར་

བས་ནས་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་ན་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ། དེ་བཞིན་དུ་དྲང་དོན་དངོས་བསན་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སོན་

པའི་མདོ་ཡིན་ན་དྲང་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ངེས་དོན་དངོས་

བསན་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་ན་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། ཁྱབ་པ་སྤོས་པས་ཆོག་གོ །

གསུམ་པ་འཕགས་སེང་གི་ལུགས་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་

ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༤༦༥་༥།

2 པ་༥༢་ན་༧་མ་ཁྱབ་པ་ཐལ། ཏ་༥༡་བ་༣་མ་ཁྱབ་པ་ཐལ།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེ་མཚན་ཉིད་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པའི་མདོར་ཁས་

ལེན་པའི་ཕིར། རྣམ་བཤད་ལས།1 མཚན་ཉིད་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་ནི། མདོ་

དགོངས་འགེལ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ལ། བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་ལུགས་ལ་དེ་མཚན་ཉིད་ལ་ལྡེམ་པོར་

དགོངས་པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། སེང་གེ་བཟང་པོའི་ལུགས་ལ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་གཉིས་ཀི་2ལུགས་ལ་དབུ་མ་པའི་བཀའ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་

མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །ལུང་དེའི་དོན་ནི་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་

གཞན་པའི་དགོངས་འགེལ་གི་ལེའུ་ལས་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གསལ་

བར་བསན་པ་དེ་དེའི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ལས་གཞན་པའི་དེ་འདྲའི་དགོངས་འགེལ་

གི་ལེའུ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་ལེའུ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་སེམས་ཙམ་པས་ལེགས་པར་ཕེ་བའི་ཆོས་འཁོར་དུ་འདོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

དགོངས་འགེལ་གི་ནང་ཚན་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་

པར་གསལ་བར་སོན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།3 

དེར་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུས། ཞེས་སོགས་གསུངས་

པའི་ཕིར་དང་། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༢༢༩་༡།

2 པ་༥༢་བ་༤་གཉིས་ཀིས། ཏ་༥༢་ན་༡་གཉིས་ཀིས།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༧་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་1མ་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆེད་དུ། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཤིང་རྟའི་སོལ་ཕེ་བ་ལྟར་

ན། མདོ་སེ་འདི་ནས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་འདི་ལྟར་ཕེ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་

ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མཛད་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་དེ་ངེས་དོན་གི་མདོར་བཞེད་པ་

ཡིན་ཞེ་ན་མི་འཐད་དེ། དེས་དེ་སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀར་བཞེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེར་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་དང་མཐར་ཐུག་

ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་གསུངས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།2 

མདོ་སེ་འདི་ཉིད་དུ་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསན་ལ། ཞེས་དང་། 3རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་

ནི། མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ་དང་། འཕགས་པ་དཔལ་འཕེང་གི་

མདོ་དང་། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་རྣམས་བསན་དོན་གཅིག་པར་

ཐལ། དེ་རྣམས་དབུ་མ་པའི་བཀར་མཚུངས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།4 མདོ་སེ་འདི་ཉིད་དུ་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསན་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་

པོའི་མདོ་དང་། འཕགས་པ་དཔལ་འཕེང་གི་མདོ་ལ་སོགས་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་

1 པ་༥༢་བ་༧་དུ་རེས། ཏ་༥༢་ན་༤་དུ་མ་རེས།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༧་༡།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༡༦་༦།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༣༧་༡།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

བདེན་པས་སོང་ཞིང་དྲི་མ་གོ་བུར་བ་ཡིན་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་

བསན་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པས་དེ་དག་གི་དོན་

གཅིག་ཡིན་མིན་བསམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེས་དེ་དབུ་མ་པའི་བཀར་བཞེད་པར་ཐལ། ཞི་བ་འཚོས་དེ་དེ་ལྟར་

དུ་བཞེད་པ་གང་ཞིག །འགེལ་ཆེན་དུ། བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་

འབེབས་ཚུལ་སོགས་ཞི་བ་འཚོའི་རེས་སུ་འབང་བའི་ཕིར་དང་། 1འགེལ་པར། 

མཁན་པོ་ཡང་དག་རྣམ་སྣང་མཛད། །བླ་མ་བཟང་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ཞི་བ་འཚོའི་སོབ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། ཞི་བ་འཚོ་རྣམ་བདེན་པའི་འདོད་པ་

ལྟར་གི་དབུ་མ་པ་དང་། སེང་གེ་བཟང་པོ་རྣམ་རྫུན་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་དབུ་མ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 ལུགས་འདིས་སྔོ་སེར་

ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་དངོས་པོར་འདོད་དེ་ཆོས་ཀི་གགས་པའི་བཞེད་པ་ཡང་དེ་

ལྟར་འགེལ་པས་ཐ་སྙད་དུ་རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་འདོད་པའི་དབུ་མ་པའོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེས་སྔོན་སྣང་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་

འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།3 གཟུང་བ་རས་གཞན་མེད་ན་གཟུང་འཛིན་

རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་འཛིན་པ་མ་འཁྲུལ་པ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་རེས་ཀི་གནས་སྐབས་

སུ་ངེས་པར་སེམས་པས་འཛིན་པའི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པ་མ་འཁྲུལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕི་ཇ། སོབ་དཔོན་སེངེ་བཟང་པོ། འགེལ་པ་དོན་གསལ། ༣༥༣་༧།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༦༡་༢།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན། ༦༡༩་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བར་འཛིན་པ་ཙམ་དེ་ཡང་བསལ་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །མདོ་སེ་འདི་ནས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་འདི་ལྟར་ཕེ་བ་དང་། 

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དེ་སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་དེ་རྣམས་དགོངས་པ་མི་གཅིག་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་གཅིག་པར་ཐལ། དེའི་ལུགས་ལ་འཁོར་ལོ་བར་ཐ་

གཉིས་དགོངས་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།1 འཁོར་ལོ་

ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་

དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཞུས་ཀི་ལེའུའི་མཐར་ཐུག་གི་དགོངས་པ་དབུ་མར་

བཀྲལ་ཡང་། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་ངེས་དོན་གི་

མདོར་མི་བཞེད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སེང་གི་སྐབས་སུ་སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀར་བཞེད་དོ། །དེས་ན་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་དྲང་དོན་དུ་

འགེལ་བའི་མདོ་དེ་ལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་དེ། མདོ་དེའི་དངོས་ཟིན་གི་དོན་

མདོ་དེའི་བསན་དོན་དུ་ཁས་བླངས་དུ་མི་རུང་བར་མདོ་དེའི་དགོངས་གཞི་མདོ་

དེའི་བསན་དོན་དུ་ཁས་བླངས་པའི་སོ་ནས་མདོ་དེ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་དགོས་པ། 

2ཕ་དང་མ་ནི་གསད་བ་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་ཀི་མདོ་ལྟ་བུ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་པའི་

ཚུལ་གཅིག་དང་། མདོ་དེའི་དངོས་ཟིན་གི་དོན་གནས་ལུགས་སུ་ཁས་བླངས་དུ3་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༢༣་༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། མདོ་སེ་ས། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ། ༧༠༢་༨།

3 པ་༥༤་ན་༡་བླངས་སུ། ཏ་༥༣་ན་༥་བླངས་དུ།



  151  

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

མི་རུང་བར་དེ་ལས་ལོགས་སུ་དྲང་ནས་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་གཞན་དུ་བཤད་

དགོས་པ་རྒྱུ་ལས་དཀར་ནག་བས་པ་ལས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བར་

གསུངས་པའི་མདོ་ལྟ་བུ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་1ཚུལ་གཅིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས།2 དྲང་དོན་གི་མདོ་དེས་གདུལ་བ་ཁ་དྲང་བར་

བ་བ་ཡང་ཡིན་མོད་ཀང་དེ་ནི་དྲང་ཞེས་པའི་དོན་མིན་གི་མདོའི་དོན་དེ་ལས་གཞན་

དུ་དྲང་དགོས་མི་དགོས་ཀི་དྲང་ཚུལ་དེ་ཡིན་ནོ། །དོན་དྲང་དགོས་པ་འདི་ལ་གཉིས་

ལས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ངེས་དོན་གི་མདོ་ནི་སེམས་ཙམ་པས་འདོད་པ་

ལྟར་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་དུ་རུང་བ་ལ་མི་བེད་དེ། འདུས་བས་མི་རྟག་པར་

སོན་པའི་མདོ་དྲང་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དྲང་དོན་གི་མདོ་དང་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་དྲང་

དོན་དང་ངེས་དོན་དེ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་ལ་བེད་རིགས་ཏེ། བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་

མདོར།3 གང་ཟག་ལ་མི་རྟོན་ཆོས་ལ་རྟོན་པ་དང་། ཚིག་ལ་མི་རྟོན་དོན་ལ་རྟོན་པ་

དང་། དྲང་དོན་ལ་མི་རྟོན་ངེས་དོན་ལ་རྟོན་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྟོན་ཡེ་ཤེས་ལ་

རྟོན་པ། ཞེས་དང་།4 ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདོ་ལས། ངེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་དོན་དམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་མདོ་ཚན་དང་པོ་དེས་བསན་

པ་སྐྱོན་མེད་དུ་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོན་པ་སྐྱོན་མེད་དུ་རྟོགས་དགོས་ཀི་སོན་པ་

སྐྱོན་མེད་དུ་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་པ་སྐྱོན་མེད་དུ་རྟོགས་མི་ནུས་ཞེས་

1 པ་༥༤་ན་༢་འགེལ་པའི། ཏ་༥༣་ན་༥་འགེལ་བའི།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༣༠་༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། མདོ་སེ་མ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ། ༣༧༠་༦།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༧། མདོ་སེ་ག །སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདོ། ༧༨༠་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསན། གཉིས་པས་སོང་ཉིད་སོན་པའི་ཚིག་དེ་གནས་ལུགས་མིན་གི། བསན་དོན་

སོང་ཉིད་དེ་གནས་ལུགས་ཡིན་ཞེས་བསན། གསུམ་པས་དྲང་དོན་ཀུན་རོབ་པ་

གནས་ལུགས་མ་ཡིན། ངེས་དོན་དོན་དམ་པ་གནས་ལུགས་ཡིན་ཞེས་བསན། བཞི་

པས་རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཚུལ་མི་བདེན། ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པའི་གཟིགས་

ཚུལ་བདེན་ཞེས་བསན་ཏོ། །

དེས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་བསན་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སོན་

ཅིང་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་དུ་རུང་བའི་མདོར་དམིགས་པ་དེ་ངེས་དོན་གི་མདོའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན། དཔེར་ན། རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལྟ་བུའོ། །ཀུན་རོབ་བདེན་པ་

དངོས་བསན་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སོན་པའི་མདོ་དང་། སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་

ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་བའི་མདོ་གང་རུང་དུ་དམིགས་པ་དེ། དྲང་དོན་གི་མདོའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན། དཔེར་ན། འཁོར་ལོ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ལྟ་བུ། དེ་ལ་དབེ་ན་དྲང་དོན་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་དང་། དྲང་དོན་དགོངས་པ་ཅན་གཉིས་སུ་ཡོད། 

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་མདོ་

སེ་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་འགེལ་ཚུལ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་རེས་སུ་འབང་བར་ཐལ། དེ་

ཞི་བ་འཚོའི་དངོས་སོབ་གང་ཞིག །ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀིས་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་

གི་དོན་འགེལ་ཚུལ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་རེས་སུ་འབང་བའི་ཕིར་ཏེ། 

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། 1མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་ལས། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་དང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་བཞིན་དུ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། ༥༥༦་༥།
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དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

དབུ་མ་སྣང་བར་བཀྲལ་བ་ཞི་བ་འཚོའི་ཡང་བཞེད་པ་ཡིན་པས་ཐ་སྙད་དུ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། 

རྩ་བར་མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རེ། སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་དབུ་མ་སྣང་བར་དྲང་ངེས་

ཇི་ལྟར་ཕེ་བ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། དེས་དགོངས་འགེལ་དབུ་མ་

བའི་བཀར་བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེས་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ངེས་

པའི་དོན་ཀང་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་དྲང་ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པར་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། སེང་གེ་བཟང་པོས་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ན་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར།།    །།

རྒྱལ་གསུང་པད་མཚོར་འཇུག་ལ་མི་མཁས་པའི། །

རྒོལ་ངན་གང་པོའི་སྙིང་རྩ་འདར་བེད་པ། །

ལུང་རིགས་གདོང་ལྔའི་གད་བརྒྱངས་རབ་བརིད་དབངས། །

སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་བཅུད་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

སརྦ་མང་ལཾ། 
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབས་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི། །

པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་

འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་

ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་

དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་

ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་

སྦར་བའོ། །
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