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༧གྩོང་ས་༧སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག

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

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

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

གི་མ་དཔེ་སྔ་ཕི་གང་བྱུང་སྡུར་ཞིབ་ཀིས་ཞུ་དག་ངེས་འདྲྩོངས་ཐྩོག་ཕྩོགས་སྒིག་པར་སྐྲུན་བགིས་

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

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

ཡྩོང་བའི་སྩོན་ལམ་དང་བཅས། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་འབྩོད་པ། ཤཱཀའི་དགེ་སྦྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་༩ཚེས་༤དང་། ཕི་ལྩོ་༢༠༡༣ཟླ་༡༡ཚེས་༧ལ། 
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་

བསྡུས། 

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

མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་རིང་ཁག་དང་ཞིབ་བསྡུར་དང་འབེལ་པྩོད་གསར་

བཞེས་སྐབས་ཀི་ལས་རིམ་ཁག་དྩོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་གི་སྩོ་ནས་ངྩོ་སྤྩོད་ཐུང་ཙམ་ཞུ་ན། 

༡༽བ་བ་འདི་ལ་འཇུག་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕི་ལྩོ་(༡༩༨༩)ལྩོར་རྒྱ་ནག་ནས་པར་སྐྲུན་

བས་པའི་རེ་བཙུན་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དྩོན་དེབ་གཟུགས་སྩོད་སད་གཉིས་དང་། དེའི་ར་བ་ལྟ་བུ་སྐུ་

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

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

བཅས་དང་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཡང་ཚིག་ནྩོར་ཙམ་མིན་པར་དྩོན་ནྩོར་མངྩོན་གསལ་

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

ཞིག་འགྩོད་ན༑ སྐབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་དུ་ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་ཀི་མཚན་ཉིད་འཇྩོག་པའི་སྐབས་སུ། 

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

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

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

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

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

པའི་བང་སེམས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་ཐྩོབ་མྱྩོང་བའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་

དྩོན་གཅིག་ཅེས་གསལ་ཡང་། སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ནང་དུ། དང་པྩོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས།

ངེས་པའི་བང་སེམས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་ཐྩོབ་མྱྩོང་བའི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་དང་དྩོན་གཅིག །ཅེས་

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

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

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

འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

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

མཐུན་པར་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་སེམས་རྟེན་ལ་འདྩོད་སེམས་ཡྩོད་པར་བཀག་ཅིང་། རྣམ་རྩོགས་

སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་ཀང་། གྩོང་གསལ་པར་མ་གཉིས་

ལས་རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོབ་པས་མ་ཁྱབ་པར་གསུངས་པ་སྩོགས་

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

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་བཅྩོས་བས་འདུག་སྙམ་ཏེ། དཔེར་ན། རེ་བཙུན་པས་མཛད་

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

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

ཆེན་ཡྩོད་པར་མགྩོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་ནས་བལྟས་ཀང་བལྟས་ཙམ་གིས་ཤེས་ནུས་པའི་

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

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

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

གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཐྩོས་སྩོ། །འདི་ལ་ལྩོ་རྒྱུས་གཞན་

ཡང་སྣང་སེ། གནས་རི་ཁྩོད་དགའ་ལྡན་ན། ཞེས་ཐད་རིས་བས་ན་ཡིག་འབྲུ་སྩོ་གཉིས་ཚིག་ལྷག་

བཅུག་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བཀྲར། བདག་ཀང་། ཞེས་ལས་མི་གསལ་ཡང་། སྐུར། ཡང་ཀླུ་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

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

བཀྲར། འཁྩོར་གི་ཐྩོག་མར་འགྱུར། ཞེས་ལས་མི་གསལ་ཡང་། སྐུར། འཁྩོར་གི་ཐྩོག་མར་གདུལ་

བ་རྣམས་ཀི་མཆྩོག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་ཡིག་འབྲུ་བཅུ་གཅིག་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞིབ་

པར་པར་མ་གཉིས་ཀ་འྩོག་ཏུ་བཀྩོད་ཡྩོད་པས་དེ་ལ་གཟིགས། 

༢༽བསྡུར་རྒྱུའི་མ་དཔེ་དང་ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡྩོད་ཀི་སྐྩོར། དང་པྩོ་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་

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

རྟེན་འབེལ་སྤི་དྩོན་དང་། རིགས་སྤི་དྩོན་དང་། སྦྩོར་ལམ་སྤི་དྩོན་བཅས་ཕུད་པས། གཞན་སྤི་

མཐའ་ཟུར་བཀྩོལ་དང་། དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་དང་། འདུལ་བའི་སྤི་དྩོན་དང་། མཛོད་སྤི་དྩོན་དང་། 

གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགྩོངས་རྒྱན་དང་། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ་དང་། གྩོ་ལན་གནམ་ལྕགས་

ཐྩོག་འབེབས་བཅས་ཆ་ཚང་བཞུགས། 

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

གས་སུ། ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པྩོ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་གི་སྤི་མཐའ་ཟུར་བཀྩོལ་མཐའ་དཔྩོད་

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

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

བཞུགས། 

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

ཕར་ཕིན་སྤི་མཐའ་དཔྩོད་ཟུར་བཀྩོལ་ཆ་ཚང་དང་། གྲུབ་དྩོན་ས་གསུམ་བཅས་ཆ་ཚང་བཞུགས། 

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

ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྡུར་མཆན་དུ་བཀྩོད་ཡྩོད། འདི་འབས་ལྩོངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔེ་མཛོད་དུ་

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

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

ཚིག་དྩོན་གཉིས་ཐད་ནས་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡྩོད་པ་སྔར་དཔེར་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ཟིན་པ་དེ་ཡིན། 
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས།

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

མུན་སེལ་དང་། གྩོ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐྩོག་འབེབས་དང་གསུམ་བསྡུར་གཞིའི་གས་སུ་བཞུགས། 

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

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

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

སྐྲུན་བས་པའི་དགག་ལན་སྐྩོར་དང་གྲུབ་དྩོན་ས་གསུམ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་པྩོད་ལྔ་ཆ་ཚང་བཅས་

ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆའི་གས་སུ་བཞུགས་ཡྩོད། 

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

ཞིག་ཉིན་ཧྩོང་དུ་ཡྩོད་པར་གགས་པ་དང་། ལྷ་སའི་པར་རིང་ཁག་ནི་འབས་ལྩོངས་དཔེ་མཛོད་དང་། 

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

གཞི་དང་ཟུར་མཆན་གང་གི་གས་སུའང་མེད། 

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

པྩོ་བཀའ་བསན་པར་མ་གང་ཡིན་དང་། གཉིས་པ་དེབ་གངས་གང་ཡིན་དང་། གསུམ་པ་པྩོད་གང་

ཡིན་དང་། བཞི་པ་རྩོམ་པ་པྩོའི་མཚན་དང་། ལྔ་པ་གཞུང་དངྩོས་ཀི་མཚན་དང་། དྲུག་པ་ཤྩོག་

གངས་ཡིག་ཕེང་བཅས་བཀྩོད་ཡྩོད། དཔེར་ན། བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཁ། སྩོན་པ་

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

གཉིས་པ་བྩོད་མཁས་པས་བརམས་པའི་ལེགས་བཤད་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དང་པྩོ་གང་གི་པར་མ་

ཡིན་པ་དང་། གཉིས་པ་པྩོད་གང་ཡིན་དང་། གསུམ་པ་རྩོམ་པ་པྩོའི་མཚན་དང་། བཞི་པ་བསན་

བཅྩོས་ཀི་མཚན་དང་། ལྔ་པ་ཤྩོག་གངས་ཐིག་ཕེང་བཅས་བཀྩོད་ཡྩོད། 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་འགྩོད་སངས་ནི། པར་མ་གང་ཡིན་སྩོགས་སྔར་ལྟར་དང་། མདུན་རྒྱབ་

དགྩོས་རིགས་ལ་མདུན་རྟགས་(ན)དང་རྒྱབ་རྟགས་ལ་(བ)བཅས་བཀྩོད་ཡྩོད། ལུང་བསྩལ་ཀང་མ་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

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

ལས་གཞན་ཡིག་ཆར་དྲངས་པའི་མདྩོ་བསན་བཅྩོས་ཇི་ཡྩོད་འྩོག་མཆན་དུ་བཀྩོད་ཡྩོད། འདིར་

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

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

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

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

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

གས། སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གི་ཐྩོག་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་ལྩོངས་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་ཡྩོད། 

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

འབས་ལྩོངས་དཔེ་རིང་བཅས་གཞི་རར་བཟུང་སེ་གཞུང་དཀྱུས་སུ་བཀྩོད་ཅིང་། མི་མཐུན་གཞན་

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

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

ཆེད་དུ་དེའི་གྩོང་འྩོག་གི་ཚིག་རིས་དང་སྦར་ནས་ཚིག་གསལ་པྩོར་བཀྩོད་པ་ལས་ཆད་རྟགས་དང་

ལྷག་རྟགས་གང་ཡང་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་མེད། ནྩོར་མཆན་དང་ལུང་མཆན་དང་དཔེ་བསྡུར་མའི་

མཆན་བཅས་ལ་ཨང་རྟགས་སྩོར་ཁྱིམ་མ་འདི་( )བེད་སྤྩོད་བས་ཡྩོད། 

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

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

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

འྩོག་གངས་འཁྲུགས་པ་སྩོགས་མདྩོར་ན་ཡི་གེ་ནྩོར་ངེས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས།

ལས། ཚིག་དྩོན་ངྩོས་མ་ཟིན་པ་བརྟག་དགྩོས་པའི་རིགས་ཤེས་བཞིན་དུ་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཀང་

འགྱུར་བ་བཏང་མེད། ནྩོར་བ་ངྩོ་ཤེས་ངེས་ཅན་ཡྩོངས་གགས་རྣམས་མཆན་སྦར་བས་པ་ལ་

དགྩོས་པ་ཆེར་མེད་ཀང་གང་བཅྩོས་པ་རྣམས་ངྩོས་ཟིན་པའི་ཆེད་དུ་ཕལ་ཆེར་འྩོག་མཆན་

བཏགས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ནྩོར་བ་གཅིག་མཐུན་ཧ་ཅང་མང་བའི་རིགས། དཔེར་ན། ས་མཚམས་ལ་

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

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

རྣམས་ལས་གང་ཡྩོངས་གགས་དང་མཐུན་ཚབ་ཆེ་བ་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བཀྩོད་ནས་གཞན་རྣམས་

འྩོག་མཆན་བཏགས་ཡྩོད། ཡིག་ཆར་དྲངས་པའི་ལུང་ལ་ཆད་ལྷག་ནྩོར་གསུམ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་

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

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

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

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

འགྱུར་མ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཕར་ཕིན་སྤི་དྩོན་ལྟ་བུ་གཞུང་གཅིག་གི་གྩོང་འྩོག་ལའང་དག་མི་མཐུན་

པ་མང་དུ་བྱུང་བ་དཔེར་ན། རྟགས་བསལ་རྟགས་གསལ། ངྩོས་སྐལ་ངྩོ་སྐལ། མངྩོན་འགྱུར་བ་

མངྩོན་གྱུར་པ། འགེལ་བ་འགེལ་པ། མཐའ་དཔད་མཐའ་བཅད། གྩོ་རིམ་གྩོ་རིམས། ཊིཀ་ཏཱིཀྐ། ཅིག་

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

གཞན་དང་། མདྩོ་བསན་བཅྩོས་དུ་མ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་ས་ཁྱབ་རྩོ་ཁྱབ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་དྩོན་གི་

ཆ་ནས་གཞུང་དྩོན་གྩོ་བ་ལེན་པ་ལ་གནྩོད་སྐྱྩོན་ཆེན་པྩོ་མེད་པར་བརྟེན། དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་དུ་མ་

ཞིག་གིས་འདི་རིགས་རང་སྩོར་འཇྩོག་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་སྐྩོར་དགྩོངས་འཆར་བྱུང་པ་བཞིན་

སྔར་བཅྩོས་ཟིན་ལྷག་ལུས་བྱུང་པ་ཕུད་གཞན་པར་རིང་དུ་གང་འཁྩོད་རང་སྩོར་བཞག་ཡྩོད། 

༣༽པྩོད་གངས་སྒིག་སངས་ཀི་སྐྩོར། གསུང་འབུམ་ཕྩོགས་སྒིག་སྐབས་སུ་པྩོད་གངས་གྩོ་

རིམ་འགྩོད་སངས་ཐད་མདྩོ་སྔགས་གཉིས་ལས་སྔགས་དང་པྩོ། པྩོད་ལྔ་ལས་དབུ་མ་དང་པྩོར་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

མཛད་པ་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྣང་ཡང་། འདིར་པྩོད་ལྔའི་གྩོ་རིམ་རྣམས་གཙོ་བྩོར་

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

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

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

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

ནས་ང་པའི་བར་པྩོད་བཞིར་བས་ནས་འདུལ་མཛོད་དབུ་མ་ཟུར་བཀྩོལ་སྩོགས་ལ་པྩོད་རྟགས་མ་

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

བར་པྩོད་བཅུ་དྲུག་བས་ནས་བསྒིགས་ཡྩོད། 

དེ་ཡང་པྩོད་དང་པྩོའི་ནང་རེ་བཙུན་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། མཁས་གྲུབ་རེའི་རྣམ་ཐར། གྲུབ་དྩོན་

ས་གསུམ་བཅས་བཞུགས། པྩོད་གཉིས་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་དབུ་ནས་སྤན་

ལྔ་མངྩོན་ཤེས་བར་དང་། པྩོད་གསུམ་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པྩོ་སྦྩོར་ལམ་སྤི་དྩོན་ནས་

སྐབས་དང་པྩོ་མ་རྩོགས་བར་དང་། པྩོད་བཞི་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་

སྤི་དྩོན་དང་། པྩོད་ལྔ་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་བཞི་པའི་སྤི་དྩོན་དང་། པྩོད་དྲུག་པའི་ནང་ཕར་

ཕིན་སྐབས་ལྔ་པ་ནས་བརྒྱད་པ་ཆྩོས་སྐུའི་སྤི་དྩོན་བཅས་ཆ་ཚང་དང་། པྩོད་བདུན་པའི་ནང་

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

ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྩོད་དང་། པྩོད་དགུ་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་གཉིས་པ་ནས་

བརྒྱད་པའི་བར་གི་མཐའ་དཔྩོད་དང་འགྩོག་སྙྩོམས་མཐའ་དཔྩོད་བཅས་དང་། པྩོད་བཅུ་པའི་ནང་

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

ནང་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་དང་། པྩོད་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་འདུལ་བའི་སྤི་དྩོན་དང་། པྩོད་བཅུ་གསུམ་

པའི་ནང་མཛོད་སྤི་དྩོན་དང་། པྩོད་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་རྣམ་འགེལ་འགེལ་པ་རྒྱལ་ཚབ་དགྩོངས་པ་

རབ་གསལ། མཉན་བ་ཟུར་བཀྩོལ། འབས་རྟྩོག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་མཐའ་དཔྩོད། ལེའུ་

བཞི་པའི་མཐའ་དཔྩོད། ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོ་བཅས་དང་། པྩོད་བཅྩོ་ལྔ་པའི་ནང་གསུང་ལན་ཀླུ་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས།

སྒྲུབ་དགྩོངས་རྒྱན། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ། གྩོ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐྩོག་འབེབས་བཅས་དང་། 

པྩོད་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་བསྡུས་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་གསུམ། བླྩོ་རྟགས་གཉིས་བཅས་བསྩོམས་པྩོད་གངས་

བཅུ་དྲུག་ཐྩོག་བསྒིགས་བཀྩོད་བས་ཡྩོད། 

༩༽དཀར་ཆག་སྒིག་སངས་ཀི་སྐྩོར། སྤིར་དཀར་ཆག་སྒིག་སངས་ལ་གདན་ས་ཆེན་མྩོ་

རྣམས་སུ་རྩོད་པའི་གཞུང་ཚན་ཁག་ལ་ཐ་སྙད་བེད་སྩོལ་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་བྩོར་

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

བརྩོད་བའི་སེ་ཚན་གཞིར་བཟུང་ནས་བསྒིགས་པ་དང་། ཡང་ས་བཅད་གཙོ་བྩོར་བཟུང་སེ་

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

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

དཀྱུས་སུ་གཉིས་ལས་དང་། གཉིས་སྩོ་དང་། གཉིས་ནི་ལྟ་བུ་གང་འཁྩོད་དཀར་ཆག་ཏུའང་རང་

སྩོར་འཇྩོག་པ་ལས་ཚིག་བདེ་མིན་དང་། གཅིག་འགྱུར་དགྩོས་ཤག་གིས་འགྱུར་བ་གཏྩོང་པ་

སྩོགས་གང་ཡང་བས་མེད། གཞུང་དུ་དགག་གཞག་སྩོང་གསུམ་དང་། སྤི་དྩོན་དང་གཞུང་དྩོན་ལྟ་

བུ་དངྩོས་སུ་མེད་ཀང་དྩོན་ལ་ཡྩོད་རིགས་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀྲམ་ཡྩོད། 

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

པྩོ་ལུང་འཚོལ་མཁན། གཉིས་པ་མ་དཔེ་དང་བསྡུར་མཁན། གསུམ་པ་གྩོག་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་ལྩོ་(༢༠༡༢)ལྩོའི་འདུལ་བ་གསར་རིང་དང་དབུ་མ་

གསར་རིང་དང་ཕར་ཕིན་བཅས་འཛིན་གྲྭ་ལྔའི་ནང་ནས་ལྩོ་སྔ་མའི་རྒྱུགས་སྤྩོད་གནས་རིམ་མཐྩོ་

ཤྩོས་ཁག་ནས་འདེམས་བསྐྩོས་བས། དཀར་ཆག་སྒིག་མཁན་ཕི་ལྩོ་(༢༠༡༢)ལྩོའི་ལྷ་རམས་འཛིན་

གྲྭ་བ་རྣམས་ཡིན། གྩོང་གསལ་ལས་བེད་རྣམས་ཀིས་པར་མ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་ཞིབ་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

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

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

དཔེ་ཁག་དང་བསྡུར་ནས་བསྐྱར་ཀླྩོག་ཐེངས་གཅིག་བས་ནས་ཐ་མའི་གཏན་འབེབས་བས་ཡྩོད། 

༡༡༽ལས་གཞི་འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་སྐྩོར། ཕི་ལྩོ་(༢༠༡༢)ལྩོ་མགྩོར་སྐབས་དེའི་༧སྐྱབས་རེ་

མཁན་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་། དབུ་ཆྩོས་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་

ཐྩོག་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པྩོར་གནང་སེ་(༢༠༡༣)ལྩོར་གྲྭ་ཚང་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་བསྐྱར་དུ་༧སྐྱབས་

རེ་མཁན་རིན་པྩོ་ཆེ་དབུར་བཞུགས་ཐྩོག་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་པྩོད་གངས་

གཏན་འབེབས་དང་གྩོ་རིམ། པར་སྐྲུན་བེད་ཕྩོགས་དང་། དག་གཅིག་འགྱུར་དགྩོས་མིན་སྐྩོར་དང་། 

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

སྐྩོར་ཐག་བཅད་བས་པ་བཅས་སྩོ། །

བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་༢༡༤༢དང་ཕི་ལྩོ་༢༠༡༥.༨.༡༦ཉིན་

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསྩོད་ནམས་ཀིས།



༄༅། །དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་གཅྩོད་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོའི་གསུང་རྩོམ་དྲི་མ་མེད་པ་ 

མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་ 

བཞུགས་སྩོ། །

དབང་པྩོ་རྟུལ་དང་རྣྩོན་པྩོ་དག །ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ།

མཚོན་བེད་དཔེའི་དགེ་འདུན་བཤད་པ་དང༌།

མཚོན་བ་དྩོན་གི་དགེ་འདུན་བཤད་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ལ། 

དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུའི་རྣམ་1གཞག་དང༌།

དེ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གི་རྣམ་2གཞག་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས།3 དགེ་

སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ཞེས་གསུངས་པའི་དགེ་སྦྩོང་གི་ཚུལ་དེ་གང༌། དེའི་འབས་བུ་

དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་ཞེས་

བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་རང་རྒྱུད་ལ་ཐྩོབ་པའི་གང་ཟག་དྩོན་དམ་པའི་དགེ་

1 ག་༡་བ་༡་རྣམ་བཞག །པ་༡་བ་༢་རྣམ་བཞག །

2 ག་༡་བ་༢་རྣམ་བཞག །པ་༡་བ་༢་རྣམ་བཞག།

3 མདྩོ། ཉི་ཁི་ག༢༣༠ཐ་མ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྦྩོང་དུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་བེད་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་

ལ་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཟག་མེད་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དགེ་སྦྩོང་གི་ཚུལ་ཡིན་ལ། ཁྱྩོད་དེའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེ་

ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། འགྩོག་བདེན་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་

ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགེ་སྦྩོང་གི་ཚུལ་

ཡིན་ལ། ཁྱྩོད་དེའི་བལ་འབས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་སྩོགས་

བཞིར་གསུངས་པའི་དྩོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། མཚོན་བེད་དཔེའི་

དགེ་འདུན་གི་སྐབས་འདིར་བསན་པའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་

ཀི་འབས་བུ་སྩོགས་བཞིར་འདུ་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་

བཞི་པྩོ་དེར་འདུ་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་གེགས་བེད་ཀི་གཙོ་བྩོ་དེ་ལ་

མཐྩོང་1སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ། གྩོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་རྣམས་

སུ་ཡྩོད་པ་ལས། དང་པྩོ་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་

བུ་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་དང༌། གཉིས་པ་ཕལ་ཆེར་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་

དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དེ་ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་དང༌། དེ་མ་ལུས་པ་སངས་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དེ་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དང༌། 

གསུམ་པ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དེ་ཉན་ཐྩོས་དག་

བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 ག་༢་ན་༡་སང། པ་༢་ན་༣་སྩོང།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

དེས་ན་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགེ་སྦྩོང་གི་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེའི་འབས་བུ་དེ་ལ་

འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་གཉིས་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་འདུས་བས་རྣམ་གྩོལ་ལམ་

དང༌། འདུས་མ་བས་འགྩོག་བདེན་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྣམ་གྩོལ་ལམ་ལ་

བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་ཡྩོད་དེ། མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བརྒྱད་སངས་པའི་དེ་བརྒྱད། སྩོམ་

སང་ཉྩོན་མྩོངས་ག་གཅིག་སངས་པའི་དེ་ག་གཅིག་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་

གྲུབ་སེ། འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ། ཀུན་འབྱུང༌། འགྩོག་པ། ལམ་

མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བཞི་སངས་པའི་དེ་བཞི་དང༌། གྩོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་དེ་

བཞི་སངས་པའི་དེ་བཞི་དང་བརྒྱད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། འདྩོད་པའི་

སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་དགུ། དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་དང་པྩོ། 

གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ་རྣམས་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་དགུ། དེ་བཞིན་དུ་ནམ་

མཁའ། རྣམ་ཤེས། ཅི་ཡང་མེད། སིད་རེའི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་

དགུ་དགུ་སེ་ག་གཅིག་སངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ག་གཅིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་

བཞིན་དུ་འགྩོག་བདེན་ལ་ཡང་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་ཡྩོད་པར་རིགས་འགེའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས།1 དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་ནི་དྲི་མེད་ལམ། །འབས་བུ་འདུས་

བས་འདུས་མ་བས། །དེ་དག་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུའྩོ། །གྩོལ་ལམ་ཟད་2པ་རྣམས་དང་

བཅས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་སྩོགས་བཞི་པྩོ་དེ་དགེ་

སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་བཞི་པྩོ་དེར་འཇྩོག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ལྔ་ཚང་བའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་ལྔ་ཡྩོད་དེ། འབས་བུ་བཞི་པྩོ་དེ་རང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུསྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༧༦

2 ག་༢་བ་༢་ཟད་པ། པ་༢་བ་༦་ཟད་པས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རང་གི་ཞུགས་ལམ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ། ཞུགས་པ་ལས་གཞན་འབས་གནས་ཀི་རྟྩོགས་

པ་ཐྩོབ་པ། མཐྩོང་1སང་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས་སངས་པའི་བལ་ཐྩོབ་གཅིག་རེད་པ་ལྟ་

བུའི་ཟད་པ་སྩོམ་པ། ཤེས་པ་བརྒྱད་ཐྩོབ་པ། མི་རྟག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།2 འབས་བུ་

བཞིར་རྣམ་བཞག་པ་ནི། །རྒྱུ་ལྔ་དག་ནི་སིད་ཕིར་རྩོ། །འབས་ལ་སྔྩོན་ལམ་བཏང་བ་

དང༌། །གཞན་ཐྩོབ་པ་དང་ཟད་སྩོམ་དང༌། །ཤེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐྩོབ་པ་དང༌། །རྣམ་པ་

བཅུ་དྲུག་ཐྩོབ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་ཕལ་ཆེར་སངས་པ་དང་མ་ལུས་པ་སངས་པ་ལ་

འབས་བུ་གསར་ཐྩོབ་བཞག་3ནས་གྩོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་ལ་དེ་ལྟར་མི་འཇྩོག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་ཉྩོན་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བས། དེ་ལས་མྱུར་དུ་འདའ་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འབས་བུ་བཞི་པྩོ་དེ་ས་

གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་ཅེ་ན། འབས་བུ་དང་པྩོ་གཉིས་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉེར་

བསྩོགས་མི་ལྕྩོགས་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་སེ། དེ་དངྩོས་སུ་གསར་དུ་ཐྩོབ་པའི་

སེམས་རྟེན་ཡྩོད། དེར་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞིའི་སེམས་མེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་གང་རུང་ཡིན་ན་བསམ་

གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་མ་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་

གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དང༌། འབས་བུ་རིམ་གིས་

1 ག་༢་བ་༣་སང། པ་༣་ན་༡་སྩོང།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༧༨

3 ག་༢་བ་༦་བཞག །པ་༣་ན་༤་གཞག།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་གཉིས་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉེར་བསྩོགས་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐྩོབ་སེ། དེ་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་སེམས་རྟེན་ཡྩོད། དེར་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་

དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞི་ཡན་ཆད་ཀི་སེམས་མེད་པའི་ཕིར། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་

ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དང༌། འབས་བུ་རིམ་

གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་གང་རུང་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་མ་

ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པྩོ་དེ་ཡིན་ན་འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་

འབས་གནས་ཡིན་དགྩོས། གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ན་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་

འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་དགྩོས། དེ་གཉིས་གང་རུང་ཡིན་ན་དེ་མ་ཐྩོབ་པས་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ལས།1 མཐར་གིས་ཐྩོབ་ན་སེམས་རྟེན་སྔ་

མ་དང་འདྲ་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ནི་བསམ་གཏན་གི་

དངྩོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་སེ། དེ་དངྩོས་སུ་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་སེམས་རྟེན་ཡྩོད། 

དེར་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གི་ཉེར་བསྩོགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་གང་

རུང་མེད། དེར་གྱུར་པའི་འདྩོད་སེམས་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་

གཞི་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག །ལམ་ས་བ་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་བྩོར་ནས་

དཀའ་བ་ཉེར་བསྩོགས་དང་སིད་རེའི་སེམས་ལ་བརྟེན་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། དེ་འདྲའི་འབས་བུ་དེ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་ལ་བརྟེན་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༥༡༣
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས་ཐྩོབ་པ་གང་ཞིག །ཆྩོས་མངྩོན་པའི་སྤི་སྐད་ལ་འདྩོད་སེམས་ལམ་ཟག་མེད་ཀི་

རྟེན་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཟག་མེད་

ས་དགུ་པྩོ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་སེ། ཁམས་འྩོག་མ་གཉིས་སུ་མངྩོན་དུ་བེད་

ན་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་མངྩོན་དུ་བེད། གཟུགས་མེད་དུ་

མངྩོན་དུ་བེད་ན། གཟུགས་མེད་དང་པྩོ་གསུམ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་མངྩོན་དུ་

བེད་པའི་ཕིར། 

འབས་བུ་བཞི་པྩོ་དེ་མཐྩོང་སྩོམ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་མངྩོན་དུ་བེད་ཅེ་ན། རྒྱུན་

ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་མཐྩོང་ལམ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་སེ། དེ་ཉན་ཐྩོས་

ཀི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། འབས་བུ་

རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་དང་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གཉིས་སྩོམ་ལམ་

ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་དེ། ལྷག་མཐྩོང་ཤས་ཆེར་སྤྩོད་པའི་གང་ཟག་གི་

དབང་དུ་བས་ན། དེ་འདྲའི་ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་དེ་འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པའི་དངྩོས་

གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་ཅིང༌། དེ་འདྲའི་ཕིར་མི་འྩོང་

གི་འབས་བུ་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

དེ་བཞི་པྩོ་དེ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གང་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐྩོབ་ཅེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་དང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་

རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་དང་བཞི་འདས་ལམ་ལ་

བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་སེ། དང་པྩོ་གསུམ་ལམ་རེས་བཟྩོད་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

སུ་ཐྩོབ་ཅིང༌། བཞི་པ་སིད་ཉྩོན་དགུ་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་དང༌། འབས་བུ་རིམ་གིས་

པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པ་

ཡྩོད་དེ། ཞི་གནས་ཤས་ཆེར་སྤྩོད་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་

འབས་བུ་ཐྩོབ་རེས་སུ་འཇིག་རྟེན་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཡང་ཡྩོད། དེ་

འདྲའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཡང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བཞི་པྩོ་དེ་ཁམས་གང་དུ་ཐྩོབ་ཅེ་

ན། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་འདྩོད་པའི་རྟེན་ལ་ཐྩོབ་སེ། ཁམས་གྩོང་

མའི་རྟེན་ལ་དེ་ཐྩོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁམས་གྩོང་མའི་རྟེན་ཅན་གི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་

ཕིར་འྩོང་གང་རུང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་

ཐྩོབ་པའི་དེ་མེད་པའི་ཕིར། ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་འདྩོད་པའི་རྟེན་ལ་ཐྩོབ་སེ། 

ཁམས་གྩོང་མའི་རྟེན་ལ་དེ་ཐྩོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁམས་གྩོང་མའི་རྟེན་ལ་འབས་བུ་

རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ཡང་མེད། དེའི་རྟེན་ལ་འབས་བུ་ཐྩོད་

རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་འདྲའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གི་

དངྩོས་གཞི་མ་ཐྩོབ་དགྩོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་

ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དངྩོས་སུ་གསར་དུ་ཐྩོབ་པའི་ལུས་རྟེན་ཅན་གི་གང་ཟག་

ཡིན་ན། མཐྩོང་ལམ་དངྩོས་སུ་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་ལུས་རྟེན་ཅན་དང་ཚེ་གཅིག་གིས་

བསྡུས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས། ཁམས་གྩོང་མའི་རྟེན་ལ་མཐྩོང་ལམ་དངྩོས་སུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་འདྩོད་པའི་རྟེན་

ལ་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་དེ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་འདྩོད་པའི་རྟེན་

ལ་དེ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། དེ་གཟུགས་ཀི་རྟེན་ལ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ཡྩོད་དེ། 

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་བར་འདའ་བ་སྩོགས་ལྔ་པྩོ་དེས་འདྩོད་པའི་

ཁམས་འདིར་བརམས་ནས་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་མཐར་ཕིན་པར་བེད་པ་ལུང་

ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་དེ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ཡྩོད་དེ། 

གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་དག་

བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།1 འདྩོད་པར་གསུམ་

ཐྩོབ་ཐ་མ་ནི། །གསུམ་དུའྩོ་གྩོང་ན་མཐྩོང་ལམ་མེད། །མི་སྐྱྩོ་ལུང་ལས་འདིར་རྩོམ་

ཞིང༌། །དེར་མཐར་ཕིན་ཅེས་འབྱུང་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དེ་འདུས་མ་བས་ཡིན་པར་ཐལ། 

འགྩོག་བདེན་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དགེ་སྦྩོང་གི་ཚུལ་དེ་རང་གི་

འབས་བུའི་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དགེ་སྦྩོང་གི་ཚུལ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་

རང་འབས་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་

བྩོ། །རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་

བུ་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་ལས་སྐྱེས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཐྩོབ་པ་དུས་

མཉམ་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། རྒྱུན་ཞུགས་ལས་སྐྱེས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་

ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༧༡༤
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

འདྩོད་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ལས་སྐྱེས་པའི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་རྒྱུད་ལྡན་གི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་

གང་ཟག་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་དེ་རྒྱུ་

མཚན་རྣམ་པ་ལྔ་ཚང་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་རྒྱུན་

ཞུགས་ཞུགས་པའི་ཐྩོབ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་ལས།1 ཆྩོས་ཀི་རྣམ་

གངས་འདི་བཤད་པའི་ཚེ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་

བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ལས་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་

དང༌། དེ་ལས་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་སྩོགས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་དངྩོས་འབས་

ཡིན་ཀང་དེའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་རྣམ་པར་2གཞག་བའི་འབས་

བུ་ཡིན་ཀང་དེ་ལས་མ་སྐྱེས་པ་དང༌། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་རྣམ་པར་འཇྩོག་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་

ཀང་དེའི་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །རྩོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་

འབས་བུ་དེ་བཞིར་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། སང་བ་ལ་མཐྩོང་སང་དང་སྩོམ་སང་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་པས། དང་པྩོ་དེ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཆ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་

བུ་དང༌། སྩོམ་སང་ལ་འདྩོད་པའི་སྩོམ་སང་དང་ཁམས་གྩོང་མའི་སྩོམ་སང་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ཕལ་ཆེར་སངས་པའི་ཆ་ནས་ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་དང༌། དེ་མ་ལུས3་

པ་སངས་པའི་ཆ་ནས་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དང༌། གྩོང་མའི་དེ་སངས་པའི་ཆ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦མདྩོ་སེ་ས་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། མདྩོ་མངྩོན་བར་འབྱུང་བ། ༢༢༩༡༡

2 ག་༤་བ༥་བཞག་བའི། པ་༥་བ་༢་བཞག་བའི།

3 ག་༤་བ་༧་མ་ལུས་པར། པ་༥་བ་༤་མ་ལུས་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་བཞག་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། མཐྩོང་སང་

སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མཐྩོང་

སང་ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པས་གྩོང་མའི་སྩོམ་སང་མ་ལུས་པར་

སངས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྩོམ་སང་སངས་པར་ཐལ་

ལྩོ། །དར་ཊིཀ་གི་རེས་འབང་ཁ་ཅིག །འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཡིན་ན་

འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པའི་ས་བྩོན་སངས་པས་ཁྱབ། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་

ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་ས་བྩོན་སངས་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འཇིག་

རྟེན་པའི་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་ས་བྩོན་

སྩོང་ནུས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པ་གང་ཞིག །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་འདྲའི་ཕིར་

མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པ་གཅིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།1 

གལ་ཏེ་གང་ཟག་དེ་ཞི་གནས་ཤས་ཆེར་སྤྩོད་པ་ལ་གྩོམས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འཇིག་

རྟེན་པའི་ལམ་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་འཐྩོབ་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་དང༌། གསེར་

འཕེང་ལས།2 དེའི་ཕིར་རིམ་གིས་པ་ཡིན་ན་ལམ་ཟག་མེད་ཀི་སང་བ་སྩོང་བ་

དགྩོས་ཞེས་པ་ནི་ཞིབ་ཏུ་མ་བརྟགས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་

པའི་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་འབས་

བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དེ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་

ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པར་ཐལ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༥༡༦

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། གསེར་ཕེང་། ༣༠༡༥
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཐྩོབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་འཐྩོབ་བེད་ཀི་

ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་འདས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེར་གྱུར་པའི་དགེ་

སྦྩོང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གྩོང་གི་མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ། དུ་བ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་དངྩོས་རྒྱུ་ཁྩོ་ན་ལས་

སྐྱེས་པར་ཐལ། དེ་ཁྩོ་ན་ལས་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། 

འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་གི་བརྒྱུད་1རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་

ཕིར་ཏེ། འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་དེ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

རང་འཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་འདས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་ཁ་མའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པའི་རྒྱུད་ལ་འདས་ལམ་

དངྩོས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། རང་རྒྱུ་ལས་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁམས་གྩོང་

མའི་རྟེན་ལ་འགྩོག་སྙྩོམས་དངྩོས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཁམས་གྩོང་མའི་རྟེན་ཅན་

གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་དེ་དེའི་རྟེན་ལ་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རང་རྒྱུ་ལས་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རྟགས་ས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། མཛོད་ལས།2 འགྩོག་པ་དང་པྩོ་མིའི་3ནང་དུ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 ག་༥་ན་༧་རང་གི་རྒྱུད། པ་༦་ན་༦་རང་གི་རྒྱུད།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༡༢༧

3 ག་༥་བ་༣དང་པྩོ་མི་ནང་དུ། པ་༦་བ་༢་དང་པྩོ་མི་ནང་དུ། ར་བར་དང་པྩོར་མིའི་ནང་དུ་ཞེས་འབྱུང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྩོ་ན་རེ། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེའི་

དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་

འབས་བུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པ་

རྣམས་ཀིས་ཁམས་གསུམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་གཅིག་

ཅར་དུ་སྩོང་1བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ཉྩོན་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུའི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་

པའི་ཉན་ཐྩོས་རིམ་གིས་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་རེས་སུ་རང་དང་རྒྱུད་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་

གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐྩོས་རིམ་གིས་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེ་བ་མེད་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོའི་

རེས་སུ་རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །འདྩོད་ཉྩོན་ཆུང་ངུའི་

ཆུང་ངུའི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐྩོས་རིམ་གིས་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ཡིན་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་ཡིན་

དགྩོས། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་

པའི་ཉན་ཐྩོས་རིམ་གིས་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་

སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་མ་

གྲུབ་ན། འདྩོད་ཉྩོན་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་

ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་

1 ག་༥་བ་༤་སངས། པ་༦་བ་༤་སྩོང་།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

མེད་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་

ངུའི་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཆྩོས་ཅན་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། 

ཁྱྩོད་ཀི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐྩོས་རིམ་གིས་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ཡིན་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཡིན་

དགྩོས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་དང་པྩོ་ལ་ཁྱབ་སེ། འདྩོད་

པའི་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་དགུའི་དབེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་ལ་སྩོང་ཐབས་དགུའི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་

ལམ་ལམ་ཆྩོས་བཟྩོད་དེས་འདྩོད་པའི་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་རྩོགས་པར་སྩོང་བའི་

1དངྩོས་གཉེན་བེད་པའི་ཕིར། ར་རྟགས་གཉིས་པ་ལ་རིགས་འགེ། ར་བར་འདྩོད་ན། 

ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་རྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རེས་སུ་རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་

ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཞན་ཡང༌། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོའི་

རེས་སུ་རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་

སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཉན་ཐྩོས་ལ་དེའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོའི་རེས་སུ་རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

1 ག་༦་ན་༤་བའི། པ་༧་ན་༦་པའི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེར་ཐལ། འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོའི་རེས་སུ་

རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་

ངུའི་ཆུང་ངུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པྩོའི་

རེས་སུ་རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་ངུ་

སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉེར་བསྩོགས་སྦྩོར་བ་མཐའི་ཡིད་

བེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་རེས་སུ་བསམ་གཏན་

གཉིས་པའི་ཉེར་བསྩོགས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་བེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་འཇིག་རྟེན་

པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །དང་པྩོ་དེ་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་དགྩོས། གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ན་དེ་ཆུང་ངུ་ཡིན་དགྩོས་

པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་

མེད་པར་ཐལ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་མེད་པའི་

ཕིར། མ་གྲུབ་ན་སྩོང༌། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་རྣམ་

གྩོལ་ལམ་ཡྩོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་

པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན་དངྩོས། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ལ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་

ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་ཐྩོབ་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་

པས་དེ་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པས་དེ་མ་ཐྩོབ་
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཐྩོབ་པ་

ལ་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉེར་བསྩོགས་ཐྩོབ་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཉིད་ཀི་སྩོབས་ཀིས་ཐྩོབ་པའི་བསམ་གཏན་

དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། འདས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་

མེད་པར་ཐལ། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དེ་རང་འཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་

གྱུར་པའི་འདས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ས། 

ཁ་ཅིག །འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་

བུ་མེད་དེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་རྒྱུད་

ཀི་ལམ་ཡིན་ན་འདས་ལམ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། གཞན་ཡང༌། ཟག་

བཅས་ཀི་ལམ་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཡིན་དགྩོས་པ་དང༌། སྩོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། འཕགས་རྒྱུད་

ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་ན། ཟག་

མེད་ཀི་ལམ་ཡིན་ན་འདས་ལམ་ཡིན་དགྩོས་པ་དང༌། མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་དེ་

དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བང་

སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངྩོན་ཤེས་དང༌། དེའི་རྒྱུད་

ཀི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀིས་མ་ངེས་སྩོ། །

གཞན་ཡང༌། འཕགས་རྒྱུད་ལ་དྩོན་དམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་མེད་པར་ཐལ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ན། ཀུན་རྩོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་དགྩོས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞན་ཡང༌། འཕགས་རྒྱུད་ལ་རྣམ་དག་སྩོམ་ལམ་མེད་པར་

ཐལ། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཡིན་ན་རྣམ་དག་མ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་

འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་

གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་དག་པ་བ་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བ་

ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། མཛོད་ལས།1 འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་དགེ་བ་ནི། །དག་པ་དེ་ནི་

དེས་མྱྩོང་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། མཛོད་ལས།2 འཕགས་ལ་

བལ་བས་ཐྩོབ་རྣམ་གཉིས། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་

འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གི་ཐྩོབ་པ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་གཉིས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རྣམ་བཤད་ལས།3 བར་པ་གཉིས་མཐྩོང་ལམ་གི་རེས་སུ་

འཐྩོབ་པར་བེད་ལ། གལ་ཏེ་གང་ཟག་དེ་ཞི་གནས་ཤས་ཆེར་སྤྩོད་པ་ལ་གྩོམས་པ་

ཞིག་ཡིན་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་འཐྩོབ་པར་བེད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་འཇིག་རྟེན་པའི་

ལམ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་ཕིར་མི་འྩོང་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་བའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་བདེན་དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༥༥། ༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦། ༡༨།

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༥༡། ༦།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པར་ཐལ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཞི་

རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་འབས་བུ་རིམ་གིས་

པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དེ་དེ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

རྟགས་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རང་འཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་འདས་

ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཕིར་མི་འྩོང་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་བའི་

རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་བདེན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་དེ་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་རྒྱུད་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་ན། དེ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། 

འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཡིན་ན། རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ།

སྤིར་བཤད་པ་དང༌།

སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ལ། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཞུགས་

གནས་གང་ལ་བཞག་པ་དང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བ་དང༌། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་

དང༌། སང་བ་རིམ་གིས་པ་དང༌། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ཞུགས་གནས་གང་ལ་བཞག་

པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དེ་འདྲའི་ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀ་ཡྩོད་དེ། དེ་འདྲའི་རྒྱུན་ཞུགས་

ཡྩོད། དེ་འདྲའི་ཕིར་འྩོང་ཡང་ཡྩོད། དེ་འདྲའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡང་ཡྩོད། དེ་འདྲའི་དག་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཅྩོམ་ཡང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། འབས་བུ་ཕི་མ་གསུམ་རིམ་གིས་མངྩོན་

དུ་བེད་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད། དེ་ཡིན་ན་འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་འྩོང་ཡྩོད། 

དེ་ཡིན་ན་འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། རྒྱུན་

ཞུགས་དང་ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད། དེ་ཡིན་ན་

འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་སེ། འབས་བུ་བཞི་རིམ་

གིས་མངྩོན་དུ་བས་པའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་ཡྩོད། དེ་ཡིན་ན་འབས་བུ་རིམ་གིས་

པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་མེད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་

འབས་བུ་དེ་འབས་བུ་བཞིའི་དང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་ཕིར་འྩོང་ཡྩོད་དེ། རྒྱུན་

ཞུགས་ཀི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ཕིར་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཡྩོད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་དག་བཅྩོམ་མེད་དེ། དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་དེ་

འབས་བུ་བཞིའི་ཐ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་རྒྱུན་1ཞུགས་མེད་དེ། མཐྩོང་ལམ་

གི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་རྒྱུན་ཞུགས་

ཞུགས་པའི་སང་བའི་གཙོ་བྩོ་ལ་ཆགས་བལ་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྔ་རྩོལ་

ཏུ་མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་ལ་ཆགས་བལ་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་

1 ག་༨་ན་༢་རྒྱུན། པ་༩་བ་༥་རྒྱུད།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཕིར་འྩོང་མེད་དེ། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་ཞེས་པའི་ཆགས་པ་དེ་སྤིར་འདྩོད་ཉྩོན་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ་སང་དུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་པའི་འདྩོད་ཆགས་ལ་བེད་

རིགས་པ་གང་ཞིག །མཐྩོང་ལམ་གི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ་སང་དུ་གྱུར་པའི་

འདྩོད་པའི་འདྩོད་ཆགས་ལ་ཆགས་བལ་བས་པའི་ཕིར་འྩོང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་

སྔ་རྩོལ་ཏུ་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་འྩོང་མེད་པའི་

ཕིར། དེ་འདྲའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་དེ། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་ཞེས་པའི་ཆགས་པ་

བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མཐྩོང་ལམ་གི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་དེ་སངས་1པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་དག་བཅྩོམ་མེད་དེ། མཐྩོང་ལམ་གི་སྔྩོན་དུ་དག་

བཅྩོམ་ཞུགས་པའི་སང་བའི་གཙོ་བྩོ་2ལ་ཆགས་བལ་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་སིད་ཉྩོན་དགུ་པ་སྩོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་དེ། ཁམས་གསུམ་གི་

སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་རིམ་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། ཕིར་འྩོང་དང་ཕིར་མི་འྩོང་གང་རུང་ཡིན་ན། སང་བ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་

དགྩོས་ཏེ། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་དང་སིད་ཉྩོན་དྲུག་པ་ཅིག་ཅར་དུ་སངས་3པའི་ཕིར་

འྩོང་ཡང་མེད། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་དང་སིད་ཉྩོན་དགུ་པ་ཅིག་ཅར་དུ་སངས་4པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།5 འབས་བུ་བར་བ་གཉིས་ལ་

1 ག་༨་ན་༥་སང་པའི། པ་༡༠་ན་༢་སང་པའི།

2 ག་༨་ན་༥་གཙོ་བྩོ་ལ། པ་༡༠་ན་༣་གཙོ་བྩོ་ལ་དེ།

3 ག་༨་ན་༧་སང། པ་༡༠་ན་༤་སང།

4 ག་༨་ན་༧་སང། པ་༡༠་ན་༥་སང་།

5 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༥༣༤
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ཅིག་ཅར་བ་བཞག་ཏུ་མི་རུང་སེ། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་སྩོང་བའི་ཚེ། སིད་རེའི་སྩོམ་

སང་དྲུག་པ་དང༌། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སྩོང་བའི་ཚེ། སིད་རེའི་དགུ་པ་སྩོང་བ་མི་སིད་

པས། འབས་བུ་དང་པྩོ་དང་ཐ་མ་ཁྩོ་ན་ལ་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་དེ། ཁམས་གསུམ་གི་སྩོམ་

སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་གཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། དེར་གྱུར་པའི་དག་བཅྩོམ་ཡྩོད་དེ། དེ་དགུ་གཅིག་ཅར་དུ་སངས་1པའི་ཉན་

ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་པའི་རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པའི་ཉན་ཐྩོས་གང་

ཞིག །རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་རེས་སུ་འབས་བུ་ཕི་མ་གསུམ་གང་རུང་མངྩོན་

དུ་བེད་པ་དང་བས་པ་གང་རུང༌། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་དགེ་འདུན་

གི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་ཆྩོས་ཅན། 

མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དང་པྩོ་ས། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་རེས་སུ་

དེ་གསུམ་གང་རུང་མངྩོན་དུ་བས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འབས་བུ་དང་པྩོ་གསུམ་རིམ་

གིས་མངྩོན་དུ་བས་པར་ཐལ། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སང་བ་ཅིག་

ཅར་བའི་འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་

ཞུགས་དང༌། དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་གཉིས་རིམ་ཅན་དུ་མངྩོན་དུ་བས་པའི་དག་

1 ག་༨་བ་༢་སང། པ་༡༠་ན་༧་སང།
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བཅྩོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རིམ་གིས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གཅིག་ཅར་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སང་བ་གཅིག་ཅར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །དེ་གང་ཞིག །རྒྱུན་ཞུགས་

ཀི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་མ་བས་པར་འབས་བུ་ཕི་མ་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་མངྩོན་དུ་

བས་སམ་བེད་པ་གང་རུང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་དགེ་འདུན་གི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་

ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་ས། འདྩོད་

ན། དེ་འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་

སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་

དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་དག་བཅྩོམ་དུ་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ཕིར་འྩོང་དེ། འབས་

བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་གི་མཚན་ཉིད། ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་

ཕིར་མི་འྩོང་དེ། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། ཕིར་

འྩོང་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་ས། 

ཁ་ཅིག །ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་འྩོང་ཡྩོད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཀུན་

བཏུས་ཀི་དར་ཊིཀ་ལས། འདི་ལ་ཡང་མཐྩོང་ལམ་གི་སྔྩོན་དུ་ཕལ་ཆེར་ལ་འདྩོད་

ཆགས་དང་བལ་བ་དང༌། སྩོམ་ལམ་གིས་ཐྩོབ་པ་གཉིས་ཡྩོད་ལ། སྔ་མ་ཆགས་བལ་

སྔྩོན་སྩོང་དུ་འདྩོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བ་དང་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་དྩོན་གཅིག་གམ་ཞེ་ན། ཁ་

ཅིག་གིས་དྩོན་མི་གཅིག་སེ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་དེ་འབས་

བུ་ཐྩོད་རྒལ་བ་ཡིན་ཡང༌། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། 

འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་མངྩོན་དུ་མ་བས་པར་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་

བས་པའི་འབས་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་བཞིན་དུ་འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་

བའི་ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་དེ་འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་རིམ་གིས་མངྩོན་དུ་བས་པའི་འབས་གནས་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་མཛོད་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། སང་བ་གཅིག་

ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་

བར་པ་གཉིས་མངྩོན་དུ་མ་བས་པར་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་

བེད་པའི་འབས་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་

ཕིར་མི་འྩོང་དེ་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འབས་བུ་

རིམ་གིས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་

པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དེ་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་

ཞུགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཞུགས་པ་དང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་གང་རུང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཆྩོས་ཅན། འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་བར་བ་གཉིས་རིམ་གིས་

མངྩོན་དུ་བེད་པའི་འབས་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞན་ཡང༌། མཛོད་

འགེལ་དྩོན་གསལ་ལས།1 འབས་བུ་བཞི་མཐར་གིས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་དེ་སྐད་ཅེས་

བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། དེས་ན་

འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་དེ་

འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བ་དང་འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་གང་རུང་མ་ཡིན། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་

རེ། དེ་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་

དེ་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་འྩོང་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་ཕིར་

འྩོང་ཞུགས་པའི་སང་བའི་གཙོ་བྩོ་གང་ཞིག །མཐྩོང་ལམ་གི་སྔ་རྩོལ་2ཏུ་དེ་སངས་

པའི་ཕིར་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན། མི་འཐད་དེ། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་ཞེས་པའི་

ཆགས་པ་དེ་འདྩོད་པའི་འདྩོད་ཆགས་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དམན་པ་ས་

བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་གི་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ས་ཡིན་ན། ཕིར་མི་འྩོང་གི་མངྩོན་

རྟྩོགས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། མཐྩོང་ལམ་གི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་འདྩོད་པའི་འདྩོད་

ཆགས་ལ་ཆགས་བལ་བས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་བསམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༤༤༢༠

2 ག་༩་བ་༦་སྔ་རྩོལ་དུ། པ་༡༢་ན་༢་སྔ་རྩོལ་དུ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་ཐྩོབ་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་ཁམས་གྩོང་དུ་

སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་དེར་སྐྱེ་བ་1བླངས་མྱྩོང་བའི་དེ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །མཐྩོང་ལམ་གི་སྔ་རྩོལ་2ཏུ་རང་གི་སང་བའི་

གཙོ་བྩོ་ལ་ཆགས་བལ་བས་པ་དེ། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་སིད་ཉྩོན་དགུ་པ་ལ་ཆགས་བལ་བས་

པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་ཁྱྩོད་ཀི་སང་བའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་

ཅིག །རེ་ཤིག་དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་ལ་ཆགས་བལ་བས་པ། དེའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་ལ་

ཆགས་བལ་བས་པའི་དེ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་མེད་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་པའི་རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པའི་ཉན་ཐྩོས་གང་

ཞིག །རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་མ་བས་པར་འབས་བུ་ཕི་མ་གསུམ་གང་

རུང་མངྩོན་དུ་བས་སམ་བེད་པར་འགྱུར་བ་གང་རུང་ཡང་ཡིན། ཁྱྩོད་ཡིན་པའམ་

ཁྱྩོད་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་འྩོང་

དང༌། ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་དང༌། ཕིར་མི་འྩོང་གི་

རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་དག་བཅྩོམ་གང་རུང་མེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་

པར་དམིགས་པ། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་དགེ་འདུན་གི་མཚན་ཉིད། དེ་

1 ག་༡༠་ན་༡་སྐྱེ་བ་ལེན། པ་༡༢་ན་༥་སྐྱེ་བ་ལེན།

2 ག་༡༠་ན་༡་རྩོལ་དུ། པ་༡༢་ན་༥་རྩོལ་དུ།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

གང་ཞིག །འབས་བུ་བཞི་རིམ་གིས་མངྩོན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་བས་པ་གང་

རུང་གི་རིགས་ཅན། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་དགེ་འདུན་གི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་ལ།

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་གནས།

ཕིར་འྩོང་ཞུགས་གནས། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་གནས། དག་བཅྩོམ་ཞུགས་

གནས་བཤད་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ་ཞུགས་པ་བཤད་པ་དང༌། འབས་གནས་

བཤད་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། 

ཁ་ཅིག །ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་

འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་བཞིན་པའི་གང་ཟག །རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་ན་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་སངས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་ཆྩོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འཇིག་ལྟ་ཀུན་སྦྩོར་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་

ན། ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་1འཁྩོར་བར་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཁྱབ་སེ། རྣམ་

འགེལ་ལས། 2ལྷན་ཅིག་བེད་པ་མ་སངས་ཕིར། །སངས་ནའང་སིད་པ་ག་ལ་

ཡྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་སྩོང་ཕིར་དུ་བརྩོན་བཞིན་པའི་གང་

1 ག་༡༠་བ་༢་གི། པ་༡༣་ན་༡་གི།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༧ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས། རྣམ་འགེལ། ༥༡༨༩
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཟག །དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། དེ་སྩོང་ཕིར་དུ་བརྩོན་བཞིན་པའི་ཉན་

ཐྩོས་ཚོགས་ལམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་དུ་

བརྩོན་བཞིན་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐར་པ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་བཞིན་པའི་དེ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཞུགས་པ་བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག །འབས་བུ་ཕི་མ་གསུམ་པྩོ་གང་

རུང་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་མི་བརྩོན་པར་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་

གང་ཟག །དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། འབས་བུ་ཕི་མ་

གསུམ་གང་རུང་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་མི་བརྩོན་པར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། འཕགས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་

འཐད་དེ། སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།1 རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ངེས་

པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་མཐྩོང་བའི་ལམ་གི་སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་བཅྩོ་ལྔ་ལ་

གནས་པའི་གང་ཟག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། རྒྱལ་པྩོ་སས་ལས།2 ངེས་

པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སན་གཅིག་པ་ནས་བཟུང་སེ་དང་པྩོའི་འབས་བུ་མ་

ཐྩོབ་ཀི་བར་དུའྩོ། །ཞེས་དང༌། རྣམ་བཤད་ལས།3 ས་མཚམས4་སྦྩོར་ལམ་སན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༦༩༦

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་ལི། སྩོབ་དཔྩོན་རྒྱལ་བའི་སས། རྒྱལ་པྩོའི་སས། ༡༡༦༩༢

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༥༢༢

4 ག་༡༡་ན་༡་ས་འཚམས། པ་༡༣་བ་༡་ས་འཚམས།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

གཅིག་པ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུས་བསྡུས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་མ་ཐྩོབ་པ་ཚུན་

ཆད་དྩོ། །ཞེས་དང༌། བླྩོ་གསལ་བགྩོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལས།1 དེ་ལྟར་ལུགས་དེ་གཉིས་

ཀ་འཐད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དཔད་པར་བ་བའི་གཞི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་གཅིག་

པུའི་སེང་དུ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་དམ་བཅས་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཉིས་ཀ་མི་འཐད་ན་གང་

ངེས་པའི་དྩོན་དུ་འདྩོད་པར་བ་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ཕྩོགས་དང་པྩོ་ནི་ཁས་མི་ལེན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ལུགས་དེ་ཁྩོ་ན་

རྨ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་དགྩོས་པར་ཐལ། དེའི་མིང་ཅན་གི་བང་འཕགས་ཡིན་ན། དེ་

ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སེ། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་ཤེས་

པ་ཉིད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དགེ་འདུན་

དཀྩོན་མཆྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་གི་བང་སེམས་

དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། དགེ་འདུན་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་

གི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་པ། ཞེས་པ་ནས། རང་སངས་རྒྱས་དང་ལྷན་ཅིག་བརྒྱད་

པྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་ཡིན་ན་འཕགས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་འཕགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས།2 འདི་ནི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཇི་ལྟ་དེ་

ལྟར་ཉེ་བར་བསན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། རང་སངས་རྒྱས་ཡིན་ན་

འཕགས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དེའི་མིང་ཅན་གི་བང་སེམས་ལ་དེ་དགྩོས་པའི་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། བླྩོ་གསལ་བགྩོད་པའི་ཐེམ་སྐས། ༨༣༢༡

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ། འཇུག་པ། ༥༥༦༡༡
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེའི་འྩོག་ཏུ། རང་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཉི་ཤུའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཡིན་ན་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཡིན་དགྩོས་

པར་ཐལ། དེའི་མིང་ཅན་གི་བང་སེམས་ལ་དེ་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་

ཐལ། རང་སངས་རྒྱས་དང་ལྷན་ཅིག་བརྒྱད་པྩོ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང༌། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་དང་བདེན་འཛིན་གི་

གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པར་ཐལ།1 གཏི་མུག་རང་བཞིན་སྒིབ་ཕིར་ཀུན་རྩོབ་སེ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཡིན་ན་འཕགས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དེའི་མངྩོན་རྟྩོགས་

ཡིན་ན། བརྒྱད་པའི་ས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་ལས།2 རིགས་ཀི་ས་དང༌། 

བརྒྱད་པའི་ས་དང༌། མཐྩོང་བའི་ས་དང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། སང་བ་ཅིག་

ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་མཁྱེན་པ་ཆྩོས་ཅན། བརྒྱད་པའི་ས་ཡིན་པར་ཐལ། 

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། དེ་ལ་བརྒྱད་པའི་སའི་སྒ་བཤད་མ་ཚང་བའི་ཕིར་ཏེ། གསེར་ཕེང་ལས།3 སྒ་

བཤད་དང་བསྟུན་ན་ཅིག་ཅར་བ་ལ་སྒའི་དྩོན་མེད། ཅེས་དང༌། རྣམ་བཤད་ལས།4 

མཐར་གིས་པའི་འབས་བུ་དང་པྩོ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་ཞུགས་པའི་རྟྩོགས་པ་ཆྩོས་ཅན། 

བརྒྱད་པའི་ས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང༌། མཐར་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་རྟྩོགས་པ་ནི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ། འཇུག་པ། ༥༦༤༢༠

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༢ཁི་བརྒྱད་སྩོང་པ་ང་། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཁི་བརྒྱད་སྩོང་པ། ༡༠༧༡༢

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། གསེར་ཕེང་། ༦༥༨༡

4 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༣༠༡༥
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཆྩོས་ཅན། མཐྩོང་བའི་ས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་མཐར་གིས་པ་ཞེས་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་པ་ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་

མངྩོན་རྟྩོགས་ཆྩོས་ཅན། བརྒྱད་པའི་ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་ཀི་ས་ཡིན་པའི་

ཕིར་ན། གནས་སྐབས་ཉན་ཐྩོས་སུ་རིགས་ངེས་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་ཆྩོས་

ཅན། རིགས་ཀི་ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དཀར་པྩོ་རྣམ་པར་མཐྩོང་བའི་ས་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གནས་སྐབས་

ཉན་ཐྩོས་ཀིས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་མི་འདའ་བའི་ཉན་ཐྩོས་སྩོ་སྐྱེའི་མཁྱེན་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་དང་སྩོ་སྐྱེའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཕིར་

མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དང་སྩོ་སྐྱེའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། ཕིར་

འྩོང་ཞུགས་པ་དང་སྩོ་སྐྱེའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ལ་

དེའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་འདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་པ་ལ་

གནས་པའི་འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་དང༌། དེ་འདྲ་བའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།1 ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཞུགས་པ་ནི་

རྒྱུན་ཞུགས་ལྟར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཐྩོབ་མ་མྱྩོང་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་པར་ཐལ། བར་

ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་མ་མྱྩོང་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁ་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༥༤༢
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅིག །ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་

ཞུགས་པ་མེད་དེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་བཟྩོད་པ་བརྒྱད་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་ཞིང༌། 

དེས་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཀང་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་

མཐྩོང་ལམ་ཤེས་པ་བརྒྱད་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཀུན་བཏུས་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་དེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཡིན་ན། 

བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་སངས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། དེའི་དངྩོས་གཉེན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་

གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀི་དངྩོས་

གཉེན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན་གཞན་དུ་འཆད་དྩོ། །

ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་བཟྩོད་པ་བརྒྱད་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་སེ། དང་པྩོར་སྡུག་

བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད། དེ་རེས་ཀུན་འབྱུང་ཆྩོས་བཟྩོད། དེ་རེས་འགྩོག་པ་ཆྩོས་བཟྩོད། 

དེ་རེས་ལམ་ཆྩོས་བཟྩོད་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། གསུང་རབ་ལས།1 དང་པྩོར་སྡུག་བསྔལ་

བདེན་པ། དེ་རེས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། དེ་རེས་འགྩོག་བདེན། དེ་རེས་ལམ་བདེན་

བསན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྣམ་བཤད་ལས།2 རྣལ་འབྩོར་པའི་རྒྱུད་ལ་བདེན་པ་བཞི་

ལ་དམིགས་པའི་མཐྩོང་ལམ་སྐྱེ་བ་ན་ཡང་གྩོ་རིམ་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་སྐྱེ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་སངས་པའི་

1 ག་༡༢་ན་༦་གསུངས། པ་༡༥་ན་༣་གསུངས། །

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༣༠༣
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

གང་ཟག་ཡིན་ན། ཁམས་གྩོང་གི་དེ་སངས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྩོམ་སངས་ཉྩོན་མྩོངས་སངས་པའི་

གང་ཟག་ཡིན་ན། ཁམས་གྩོང་གི་དེ་སངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་ན། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། འདྩོད་ཉྩོན་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་

དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་དག་བཅྩོམ་འབས་གནས་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་

ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་གནས་པའི་

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་

གནས་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་ཤེས་དེ་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་

གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་འབས་གནས་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། 

དེ་ཕིར་མི་འྩོང་འབས་གནས་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པའི་ཉན་ཐྩོས་

སྩོབ་པའི་འབས་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་

འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག །དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་

སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གྩོང་དུ་བཀག1་ཟིན། 

ཁ་ཅིག །མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་

1 ག་༡༢་བ་༦་བཀགས། པ་༡༦་བ་༤་བཀགས། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག །དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འདྩོད་ཉྩོན་

བརྒྱད་པ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་

ཕིར། དེ་དེར་ཐལ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་དངྩོས་གཉེན་ལ་གནས་

པའི་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་

དེའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། མཚན་

ཉིད་དེར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པའི་དངྩོས་གཉེན་ལ་གནས་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་

ཀིས་སངས་པའི་སྩོམ་སང་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། ལམ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་

དེར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་རེས་ཤེས་དེ་

མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་

ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། 

མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་

ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ལམ་

རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྒྱུན་ཞུགས་གང་ཞིག །ཁམས་གསུམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་

དགུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་

ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་མ་ཐྩོབ་པར་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པར་ངེས་པའི་སང་

བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

རྟགས་གྲུབ་སེ། དེས་དེ་དགུ་པྩོ་དེ་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང༌། དེ་འདྲ་བའི་དག་

བཅྩོམ་ཞུགས་པ་མེད་དེ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ཉན་ཐྩོས་ལ་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་དང༌། དེ་འདྲ་བའི་དག་བཅྩོམ་འབས་གནས་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།1 འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་

དང་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་དང་འབས་བུ་གཉིས་ལ་གདགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་འདྲ་བའི་འབས་གནས་ལ་དེ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་

དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་

ཡྩོད་པར་ཐལ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་དེ་རང་གི་ཞུགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲ་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་དེ་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ལྔ་

ཚང་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་ཞུགས་པ་ཡྩོད་ན་སང་བ་

ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡྩོད་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པར་

ཐལ། དེ་འདྲ་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི2 ་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མི་མཚུངས་ཏེ། 

བསལ་བ་ཁྱྩོད་རང་ལ་དེར་ཐལ། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་ཞུགས་པ་

ཡྩོད་ན། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༧༥༡

2 ག་༡༣་བ་༢་ཞུགས་གི། པ་༡༦་བ་༣་ཞུགས་གི།
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གཞན་ཡང༌། དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། རྣམ་བཤད་ལས།1 དབེ་བ་འདི་ནི། མཐར་གིས་

པ་དང་ཅིག་ཅར་བའི་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་གཉིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྐྱྩོན་མེད་དེ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ཡྩོད་

ཀང༌། དེ་འདྲ་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སང་བ་ཅིག་ཅར་

བའི་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སང་བ་ཅིག་ཅར་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་དག་བཅྩོམ་འབས་

གནས་ཡིན་པར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་དེ་དང་གཅིག་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ཀི་ཞུགས་པ་དེ་དག་

བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་

ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་དེ་མེད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་ཁ་མའི་རྒྱུན་

ཞུགས་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་ས། 

ཁ་ཅིག །སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་

གང་ཞིག །ཁམས་གསུམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུ་དགུ་རིམ་གིས་སྩོང་བ། 

སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་སིད་

པ་ལན་བདུན་པ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཟེར་ན། ཉན་ཐྩོས་

ཀི་སྩོམ་ལམ་མ་ཐྩོབ་པར་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པར་ངེས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་

པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། རྟགས་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༥༨༡
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གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གནས་སྐབས་ཉན་ཐྩོས་སུ་རིགས་མ་ངེས་པའི་རྒྱུན་

ཞུགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

མདྩོ་སེ་རྒྱན་ལས།1 ཉན་ཐྩོས་མ་ངེས་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ཐེག་དྩོན་མཐྩོང་དང་

མ་མཐྩོང་དག །དྩོན་མཐྩོང་འདྩོད་ཆགས་བལ་བ་དང༌། །འདྩོད་ཆགས་བལ་མིན་

འདིར་དམན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དགུ་ཅིག་ཅར་དུ་

སྩོང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དགུ་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་གངས་མ་ངེས་པར་ཐལ། གཟུགས་སུ་ཉེར་

འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད། དེ་

ཡིན་ན་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། གཟུགས་སུ་

ཉེར་འགྩོའི་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གསེར་འཕེང་

ལས།2 མཐར་གིས་པ་ལ་དབེ་བ་འདི་དག་རུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་གགས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་གང་རུང་ཡིན་ན་འདྩོད་པར་འཕགས་ལམ་

སྐྱེ་བ་རྒྱུད་མར་བསེན་པས་ཁྱབ། འདྩོད་པར་འཕགས་ལམ་སྐྱེ་བ་རྒྱུད་མར་བསེན་

པའི་འཕགས་པ་ཁམས་གྩོང་མར་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར། མཛོད་ལས།3 འདྩོད་

པར་ཚེ་ཡྩོངས་གྱུར་པའི་འཕགས། །ཁམས་གཞན་དུ་ནི་འགྩོ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་ལྟར་གངས་མ་ངེས་པར་ཐལ། ཚེ་དེ་ལ་དག་བཅྩོམ་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེ་རྒྱན། ༨༣༦༡༤

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། གསེར་ཕེང། ༣༡༨༢

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༨
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འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད། དེ་

ཡིན་ན་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་གཉིས་

གང་རུང་ཡིན་ན་འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་ལ་དེར་མ་ངེས་པར་ཐལ། མཐྩོང་ལམ་གི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་འདྩོད་

ཉྩོན་ལྔ་པ་སངས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད། དེ་དེ་གཉིས་གང་

རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། མཛོད་ལས།1 རྣམ་ལྔའི་བར་བཅྩོམ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་

བདུན་པ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱྩོད་ཀིས་འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་སངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཁྱྩོད་ཀིས་འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པ་སངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་ཡྩོད་ཟེར་ན། 

འབས་གནས་གཞན་གིས་བར་མ་ཆྩོད་པར་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་ཉན་ཐྩོས་

དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་

ཞུགས་ཡྩོད་པར་ཐལ2། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སང་བ་

རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་

པ་ལ་འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་རྒྱུད་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་འབས་བུ་རིམ་

གིས་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་དེ། མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་ཉན་ཐྩོས་དག་

བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༩

2 ག་༡༤་བ་༣་ཐལ། པ་༡༧་བ་༥་ཐལ་ལྩོ།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཞུགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྩོད་དེ། མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་དེ་

ལ་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་

ན། ཕིར་མི་འྩོང་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

འྩོ་ན། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཁམས་

སུ་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །ཕིར་འྩོང་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་ཡྩོད་ཟེར་ན། འབས་གནས་གཞན་གིས་བར་མ་

ཆྩོད་པར་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར་

འྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕིར་འྩོང་གིས་

མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ལ་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ལ་མ་ཉམས་པའི་གང་ཟག །རྒྱུན་

ཞུགས་འབས་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཉན་ཐྩོས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆྩོས་ཅན། 

མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཐྩོབ་ལ་ཉམས་

པའི་གང་ཟག་དང༌། དེ་ཐྩོབ་ལ་མ་ཉམས་པའི་གང་ཟག་གང་རུང་གང1་ཞིག །ཕི་མ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་མ་གྲུབ་ན། དེས་དེ་ཐྩོབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་འདྲ་བའི་འཕགས་པ། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། རྒྱུན་ཞུགས2་ཀི་

འབས་བུ་ཐྩོབ་པའི་འཕགས་པ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

དེ་ཐྩོབ་པའི་འཕགས་པ་གང་ཞིག །དེ་མ་བཏང་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། དམན་ལམ་

སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། 

1 ག་༡༥་ན་༢་གང་རུང་གང་ཞིག། པ། ༡༨ན་༥གང་རུང་ཞིག

2 ག་༡༥་ན་༣་ཞུགས་གི། པ་༡༨་ན་༦་ཞུགས་གི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་དབང་པྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། 

སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་དད་མྩོས་པ་དང་དེ་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གཉིས་ཡྩོད། 

སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་ཙམ་ཁྱད་གཉིས་ཡྩོད། སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་

སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་དང་དེ་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གཉིས་ཡྩོད། སང་བ་རིམ་

གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་གང་ཞིག །རང་གི་གྩོང་མའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་མི་བརྩོན་

པ། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་

གང་ཞིག །དེའི་ཕིར་དུ་བརྩོན་པ་དེ། དེ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མི་

འཐད་དེ། དེ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་དེ་འདྲ་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་

བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་དེ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་གང་ཞིག །རང་གི་གྩོང་མའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ལ་མི་གནས་པ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དེའི་ཕིར་དུ་བརྩོན་

པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཕིར་འྩོང་འབས་

གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ན། རང་གི་གྩོང་མའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་ཕི་མ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་

ན། འདྩོད་ཉྩོན་བརྒྱད་པ་སངས། དགུ་པ་མ་སངས་པའི་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་

པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན་དེ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

གནས་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་བརྒྱད་པ་སངས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། ཚེ་དེ་ལ་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་ངེས་པར་སྩོང་བར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་

ན། འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ་སང་དུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་

དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་

ཕིར། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་གནས་པར་

ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་

གནས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྟྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ལ་གནས་པ། སང་

བའི་ཁྱད་པར་འདྩོད་པའི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་གཅིག་ཀང་མ་སངས་པ། སྐྱེ་བ་ལེན་

ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བདུན་ལེན་པར་ངེས་པ། 

རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་

སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཡིན་ན། འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བདུན་ལེན་

པས་མ་ཁྱབ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་འྩོག་མིན་མཐར་ཐུག་

འགྩོ་ཡིན་ན། འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

རྟགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་སེ། མཛོད་འགེལ་ལས།1 གྩོང་དུ་འཕྩོ་བ་དེ་དག་བར་སྐབས་

སུ་ཡང་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདར་རུང་བར་བལྟའྩོ། །འྩོག་མིན་དང་སིད་པའི་རེ་

མྩོའི་མཐར་ཐུག་པ་ཉིད2་ནི། ཕན་ཆད་དུ་འགྩོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། རྒྱུན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༣༤༧

2 ག་༡༥་བ་༧་ཉིད་ན། པ་༡༩་ན་༦་ཉིད་ན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞུགས་ཞུགས་པ་མཆྩོག་ཏུ་ཐྩོགས་ན་ལན་བདུན་པ་བ་ཉིད་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

ཟེར་ན། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཚེ་འཕྩོས་ནས་འདྩོད་པའི་

བར་སིད་ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་

དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་གསར་དུ་ཐྩོབ་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྒྱུན་ཞུགས་གང་ཞིག །རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱུན་

ཞུགས་ཀི་རྟེན་ལ་འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་སིད་པ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ལེན་

པར་ངེས་པ། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་

ཞིག །དེ་ལྟར་མ་ངེས་པ། མ་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། མཚན་ཉིད་དང་པྩོ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་

ལན་བདུན་པ་བ་ཡིན་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་རྟེན་ལ་སིད་པ་ལན་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ལེན་

པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེ་སིད་བཅུ་གསུམ་པའི་རྟེན་ལ་ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་

མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། མ་

གྲུབ་ན། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་

ཕིར་འྩོང་ཡིན་ན། འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཕིར་འྩོང་ལ་དེས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

དུ་སྩོང་བའི་འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གཉིས་བླངས་ཟིན་པའི་རྒྱུན་

ཞུགས་དེ་མ་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་

ཉིད་གཉིས་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་ཀིས་འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་མ་སངས་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། མཛོད་ལས།1 འབས་

གནས་སྩོམ་སང་བ་མ་ཟད། །རེ་2ལྟར་ཐྩོགས་ན་ལན་བདུན་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཡིན་ན། རྒྱུན་

ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་ཁྱད་པར་

ཅན་གི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་

མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར།3 འབས་གནས་སྩོམ་སང་བ་མ་ཟད། །ཅེས་སྩོས་ནས། འབས་གནས་སྩོམ་སང་

བ་མི་བརྩོན། །ཞེས་མ་སྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་4གསུངས། འྩོ་ན་ཚེ་དེ་ལ་འདྩོད་ཉྩོན་

དང་པྩོ་སྩོང་བར་ངེས་པའི་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཡྩོད་པར་

ཐལ། འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་དེ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཡིན་ན། འདྩོད་

པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བདུན་ལེན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༡༦

2 ག་༡༦་ན་༧་དེ་ལྟར། པ་༡༩་བ་༧་དེ་ལྟར།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། མངྩོན་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༡༧

4 ག་༡༦་བ་༢་གསུང། པ་༢༠་ན་༣་གསུང།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱབ་སེ། གསེར་1འཕེང་ལས།2 ཉྩོན་མྩོངས་གཅིག་སངས་པ་དང༌། སྐྱེ་བ་གཅིག་

བླངས་ནས་ནི་མཚན་ཉིད་འཇིག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འདྩོད་ཉྩོན་གསུམ་པ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་གང་ཞིག །རྒྱུན་

ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པའི་རྟེན་དེ་ལ་འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གཉིས་

ལེན་པར་ངེས་ཤིང་ལྔ་མི་ལེན་པ། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེའི་མཚན་ཉིད། 

འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བཞི་ལེན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་ནས་རིགས་

སྐྱེ་ཡྩོད། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་

བའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད། ལམ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གིས་འདྩོད་ཉྩོན་

དགུ་པ་མ་སངས་ཞེས་ཟེར་ན། རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གྩོལ་བ། །ཚེ་གཉིས་

གསུམ་དུ་རིགས་ནས་རིགས། །ཞེས་པའི་3ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི། ཚེ་གཉིས་གསུམ་

དུ་རིགས་ནས་རིགས། །ཞེས་པ་འདིས་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེའི་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་གི་

ཁྱད་པར་གཅིག་དངྩོས་སུ་མ་བསན་པར་ཐལ། འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་

བཞི་ལེན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྐྱྩོན་མེད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པའི་རྟེན་དེ་ལ་འདྩོད་

པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བཞི་མི་ལེན་པ་ལ་དགྩོངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་ཡྩོད་

པར་ཐལ། རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་རྟེན་ལ་སྐྱེ་སིད་གསུམ་བླངས་ནས། སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་པའི་སྔྩོན་དུས་ཀི་སིད་པའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རྒྱུན་

1 ག་༡༦་བ་༤་གསེར་འཕེང། པ་༢༠་ན་༤་གསེར་ཕེང།

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། གསེར་ཕེང་། ༣༠༨༦

3 ག་༡༦་བ་༧་ཞེས་པའི་ནང་། པ་༢༠་བ་༡་ཞེས་པའི་དྩོན།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ཡང་ཡྩོད། འཛམ་བུ་གིང་པའི་རྟེན་ལ་སྐྱེ་སིད་གསུམ་བླངས་ནས། 

ལུས་འཕགས་པྩོའི་སྔྩོན་དུས་ཀི་སིད་པའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་

རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ཡང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྟགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་སེ། མཛོད་འགེལ་

ལས།1 རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས་

སུ་སྐྱེ་བ་ནི། ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་རིགས་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་འཁྩོར་ནས་ལྷའི་རིགས་

དེའམ་གཞན་དུ་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའྩོ། །མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་ནི། 

མི་དག་གི་ནང་དུ་རིགས་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་འཁྩོར་ནས་གིང་དེའམ་གཞན་དུ་

ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡིན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་

སེ། རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་རྟེན་ལ་སྐྱེ་སིད་གསུམ་བླངས་ནས་རྟེན་དེ་ལ་མྱང་

འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་དང༌། དེར་སྐྱེ་སིད་གཉིས་བླངས་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་

སྔྩོན་དུས་ཀི་སིད་པའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ལྷའི་རིགས་ནས་

རིགས་སྐྱེ་ཡྩོད་པ་ལུང་དང་པྩོའི་དྩོན་དང༌། འཛམ་བུ་གིང་པའི་རྟེན་ལ་སྐྱེ་སིད་གསུམ་

བླངས་ནས་རྟེན་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་དང༌། དེར་སྐྱེ་སིད་གཉིས་བླངས་

ནས་ལུས་འཕགས་པྩོའི་སྔྩོན་དུས་ཀི་སིད་པའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་

རྒྱུན་ཞུགས་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་ཡྩོད་པ་ལུང་གཉིས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ལམ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ཡྩོད་

པར་ཐལ། དེ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། འདྩོད་ཉྩོན་གསུམ་པ་སངས་པར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ། ༧༣༠༢
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྐྱེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། ལམ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་

འྩོང་གིས་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་པ་1དངྩོས། གཞན་ཡང༌། 

མཛོད་འགེལ་ལས།2 སྔྩོན་རྣམ་པ་གསུམ་དང་བཞི་པ་སངས་3པའམ། བདུན་དང་

བརྒྱད་སངས་པ་འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ནི། ཇི་སིད་དུ་འབས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ལམ་

མངྩོན་དུ་མ་བས་པ་དེ་སིད་དུ་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བའམ་བར་ཆད་གཅིག་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ཡིན་ན། 

འབས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ལམ་མངྩོན་དུ་བས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དང་

རྒྱུན་ཞུགས་ཙམ་པྩོ་བའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། འདྩོད་ཉྩོན་བཞི་པ་སངས། ལྔ་པ་མ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་

སྐྱེ་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་

རིགས་སྐྱེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་ཀིས་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པའི་དངྩོས་གཉེན་

ལ་གནས་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །དེས་འདྩོད་ཉྩོན་བཞི་པ་སངས་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེ་ཚེ་དེ་ལ་འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པ་སྩོང་ངེས་སུ་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཚེ་དེ་ལ་

འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་སྩོང་ངེས་སུ་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །ཚེ་དེ་ལ་འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པ་

སྩོང་ནུས་སུ་མཐྩོང་ན་འབས་བུ་གསར་དུ་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་པར་ཤེས་ནས། ཚེ་དེ་ལ་

འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་ཡང་ངེས་པར་སྩོང་བའི་ཕིར་ཏེ། 

1 ག་༡༧་བ་༡འདྩོད་ན་དངྩོས། པ་༢༡་ན་༤་འདྩོད་པ་དངྩོས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༣༡༨

3 ག་༡༧་བ་༡། སངས་པ་ལས། པ་༢༡་ན་༤་སངས་པ་ལས།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

མཛོད་འགེལ་ལས།1 ཅིའི་ཕིར་རྣམ་པ་ལྔ་སང་བའི་ཕིར་མ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་

སངས་ན་དྲུག་པའང་གདྩོན་མི་ཟ་བར་སྩོང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྣམ་པ་གཅིག་གིས་ནི། 

བར་ཆད་གཅིག་པ་བཞིན་དུ་འབས་བུ་ལ་གེགས་བ་བར་མི་ནུས་ཏེ། ཁམས་ལས་མི་

འདའ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གྩོང་དུ་འདྩོད་ན། ཚེ་དེ་ལ་ཕིར་འྩོང་

གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་ངེས་སུ་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་རེས་སུ་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་མ་ཐྩོབ་པར་འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་

ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཆྩོས་ཅན། སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་པར་ཐལ། རྒྱུན་

ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། འདྩོད་ཉྩོན་བཞི་པ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་དང༌། 

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་ཉྩོན་

བཞི་པའི་ས་བྩོན་གི་དངྩོས་གཉེན་ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེའི་ས་བྩོན་མ་སངས་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པའི་ས་བྩོན་

མ་སངས་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པའི་ས་བྩོན་མ་སངས་པའི་ཕིར་

འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་ས་བྩོན་མ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༢༩༢༠
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་གང་ཞིག །རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་གསར་དུ་ཐྩོབ་པའི་གང་ཟག་གིས་འདྩོད་པར་ལས་

ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་སིད་གཉིས་ལེན་པར་ངེས་ཤིང༌། བཞི་མི་ལེན་པར་ངེས་པ། རྒྱུན་

ཞུགས་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེའི་རྟྩོགས་

པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་རེས་སུ་འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་

གི་སྐྱེ་སིད་གཉིས་བླངས་ཟིན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ཡིན་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱུན་

ཞུགས་ཡིན་ན། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། འདྩོད་

ཉྩོན་ལྔ་པ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མཛོད་ལས།1 རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གྩོལ་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་བཤད་པ། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་

བཤད་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་དང་གསུམ། དང་པྩོ་

ནི། ཞུགས་པ་བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག །མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་སངས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་

བཞིན་པའི་སྦྩོར་བ་རྒྱུན་ཆགས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག །རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་

མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབང་པྩོའི་སྩོ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དབང་རྟུལ་དད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༡༧
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་རེས་འབང་དང༌། དེ་དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་གཉིས་ཡྩོད་དེ། མཛོད་

ལས།1 དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་དེ་དག་ཏུ། །དད་དང་ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་བ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། གཞན་གིས་བསན་པའི་རེས་སུ་འབང་སེ། བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་

པའི་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དབང་པྩོ་རྟུལ་པྩོ་དེ་དང་པྩོ་དང༌། རང་

ཉིད་ཀིས་གསུང་རབ་ཀི་རེས་སུ་འབང་སེ། བདེན་པའི་དྩོན་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་

པར་ནུས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དབང་རྣྩོན་དེ་གཉིས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་

ལས།2 དད་པའི་རེས་སུ་འབང་བ་གང་ཞེ་ན། གང་ཚོགས་བསགས་པ་དབང་པྩོ་རྟུལ་

པྩོ་ཕ་རྩོལ་གིས་བསན་པའི་རེས་སུ་འབང་ནས་བདེན་པ་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པར་བ་

བའི་ཕིར་སྦྩོར་བའྩོ། །ཆྩོས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་གང་ཞེ་ན། གང་ཚོགས་བསགས་པ་

དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོ་བདག་ཉིད་ཀིས་བདེན་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཆྩོས་ཀི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་བདེན་པ་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་སྦྩོར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

སང་བ་སྩོང་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། སང་བ་ཅིག་ཅར་བ་དང༌། སང་བ་རིམ་

གིས་པ་གཉིས། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་གང་ཞིག །ཁམས་གསུམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་

མྩོངས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བའི་རིགས་ཅན། སང་བ་ཅིག་ཅར་

བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དེ་དགུ་རིམ་ཅན་དུ་སྩོང་

བའི་རིགས་ཅན་དེ། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༧

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༦༨༡༤
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་ཡང་སང་1བའི་སྩོ་ནས་འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་ཙམ་ཡང་མ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་

ཞུགས་པ་ནས་དེ་ལྔ་པ་སངས་པའི་དེའི་བར་དྲུག་ཡྩོད། དེ་ཡིན་ན་འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་

མ་སངས་པས་ཁྱབ་སེ། མཛོད་ལས།2 སྩོམ་པའི་3སང་བ་མ་སངས་ན། །འབས་བུ་

དང་པྩོ་ལ་ཞུགས་པ། །རྣམ་ལྔའི་བར་བཅྩོམ་གཉིས་པ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཀང་མི་

ལེན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ནས། འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་བདུན་ལེན་

པའི་བར་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞིའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་

པར་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་

སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་

ཞུགས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ས་མཚམས་སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་པ་ནས། ལམ་རེས་

བཟྩོད་ཀི་བར་ན་ཡྩོད། 

གཉིས་པ་འབས་གནས་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས། སྒ་

བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འབས་གནས་བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག །མཐྩོང་སང་ཀུན་

སྦྩོར་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་

འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་མཚན་ཉིད། མཐྩོང་སང་ཀུན་

སྦྩོར་གསུམ་སངས་པའི་ཆ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

1 ག་༡༨་བ་༧་སངས། པ་༢༢་བ་༧་སང།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༨

3 ག་༡༩་ན་༡་སྩོམ་པས། པ་༢༣་ན་༡་སྩོམ་པས།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཡྩོད་དེ། མདྩོ་ལས།1 ཀུན་ཏུ་སྦྩོར་བ་གསུམ་སངས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་

བུ་མངྩོན་དུ་བས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས། དེ་གསུམ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་གེགས་ཀི་

གཙོ་བྩོ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན་མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ་དེ་གང༌། དེས་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་གེགས་

བེད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། འཇིག་ལྟ་ཀུན་2བརྟགས། 

ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་འཛིན། ཐེ་ཚོམ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། དེ་གསུམ་གིས་དེ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོ་དེས་བདག་

ཆད་ཀིས་དྩོགས་པའི་འཇིགས་པས་དྲངས་པའི་སྩོ་ནས་ཐར་པ་འཐྩོབ་པ་ལ་གེགས་

བེད། གཉིས་པས་ལམ་ནྩོར་བ་འཁིད་པའི་སྩོ་ནས་ཐར་པ་འཐྩོབ་པ་ལ་གེགས་བེད། 

གསུམ་པས་ལམ་རྣམ་དག་རེད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བའི་སྩོ་ནས་དེ་ལ་གེགས་བེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།3 འགྩོ་མི་འདྩོད་དང་ལམ་ནྩོར་དང༌། །ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དེ་སྙེད་

ཅིག །ཐར་པར་བགྩོད་ལ་གེགས་བེད་པ། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་གསུམ་བསན་ཏྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་དབང་པྩོའི་སྩོ་ནས། སང་བ་སྩོང་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས། སྦྩོར་བའི་སྩོ་

ནས། སངས་པའི་སྩོ་ནས། རྟྩོགས་པའི་སྩོ་ནས། སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་

དང་དྲུག་ལས། དང་པྩོ་ནི། དེ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་དད་མྩོས་པ་དང༌། མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གཉིས་

ཡྩོད། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་གང་ཞིག །རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དབང་རྟུལ་དད་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦ཉི་ཁི་ཀབཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༡༥༩༥

2 ག་༡༩་ན་༦་ཀུན་བརྟགས། པ་༢༣་ན་༧་བཏགས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༠༤
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་རེས་འབང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་

ཞིག །རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ། 

གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས།1 དེ་ཚེ་དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་དག །དད་

པས་མྩོས་དང་མཐྩོང་བས་ཐྩོབ། །ཅེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།2 དད་པས་མྩོས་པ་

གང་ཞེ་ན། དད་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་གང་ཟག་གང༌། འབས་བུའི་དུས་ནའྩོ། །མཐྩོང་

བས་ཐྩོབ་པ་གང་ཞེ་ན། ཆྩོས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་གང་ཟག་གང༌། འབས་བུའི་དུས་

ནའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་བཤད་པ་དང༌། 

སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ལ། 

མཚན་ཉིད། དབེ་བ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་གང་ཞིག །ཁམས་

གསུམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བའི་རིགས་

ཅན། དེའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་

འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་དང༌། དེ་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི། ལམ་རེས་

ཤེས་ལ་གནས་པའི་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ལྟ་བུ། གཉིས་

པ་དང་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་དྩོན་གཅིག །

སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། བཤད་བའི་ལུང་འགྩོད་པ་

དང༌། ལུང་གི་དྩོན་བཤད་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས།3 ཅིག་ཅར་ངེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༡༢

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༦༨༡༩

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༧༤༡༨
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པར་འབིན་པ་ནི། གང་བདེན་པ་རྣམས་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པར་བས་ནས། མི་ལྕྩོགས་

མེད་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཁམས་གསུམ་ན་སྤྩོད་

པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་རྣམས་རྣམ་པས་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་སེ། འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་

འབས་བུ་དང་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་དང་འབས་བུ་གཉིས་ལ་གདགས་སྩོ། །ཕལ་

ཆེར་ནི་མཐྩོང་བའི་ཆྩོས་སམ་འཆི་བའི་དུས་ཀི་ཚེ། ཀུན་ཤེས་པ་འཐྩོབ་པར་བེད་

དྩོ། །གལ་ཏེ་མི་བེད་ན་ཡང་སྩོན་ལམ་གི་སྩོབས་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྩོན་ལམ་གི་དབང་

གིས་འདྩོད་པའི་ཁམས་ཉིད་དུ་སྐྱེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་ན་རང་རྒྱལ་བར་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ཉན་ཐྩོས་ཀིས་

ཁམས་གསུམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་དགུ་པྩོ་དེ་དུས་ནམ་གི་ཚེ་སྩོང་ཞེ་ན། དེས་

དེ་དགུ་པྩོ་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་རེས་སུ་སྩོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་དེ་སྩོང་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་སིད་ཉྩོན་དགུ་པ་སྩོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་ནི་

ཅིག་ཅར་ཞེས་པ་ནས། མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་བས་ནས་ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། 

ས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོང་ཞེ་ན། དེས་དེ་དགུ་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉེར་

བསྩོགས་མི་ལྕྩོགས་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་བསམ་གཏན་དང་

པྩོའི་དངྩོས་གཞིའི་སེམས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོང༌། ཕི་མ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་སྩོང་

བའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སེ། དེས་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་

ཐྩོབ་པ་ལ་འདྩོད་པ་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེ་ནི་

མི་ལྕྩོགས་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེས་པས་འཆད། 

ལམ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོང་ན། འདས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོང་སེ། དེ་དང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོང༌། ཕི་མ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་སྩོང་བའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སིད་ཉྩོན་དགུ་པ་སྩོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཞེས་པས་འཆད། 

ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྩོང་ཞེ་ན། དེས་དེ་དགུ་སྩོང་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ཁམས་གསུམ་གི་

སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་དགུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བ་ནས། དེ་ཆུང་ངུའི་

ཆུང་ངུ་དགུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར། དེ་ནི་ཁམས་གསུམ་ན་སྤྩོད་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་

པ་རྣམས་རྣམ་པས་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་སེ། ཞེས་པས་འཆད། 

དེ་ཞུགས་གནས་གང་ལ་བཞག་པ་ཡྩོད་དེ། དེ་ཞུགས་གནས་ཐྩོག་མཐའ་

གཉིས་ལ་ཡྩོད་ཅིང་བར་པ་གཉིས་ལ་མི་འཇྩོག་པའི་ཕིར། དེ་ནི་འདི་ནི་ཞེས་པ་ནས་

གདགས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། 

འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། དེ་ཕལ་ཆེ་བས་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་

ཚེ་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད། དེ་ལ་མ་བས་ན་འདྩོད་པའི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་

བེད། དེ་ལ་མ་བས་ན་འདྩོད་པའི་སྐྱེ་སིད་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་སངས་རྒྱས་དང་ཕད་

ན་དེའི་ཉན་ཐྩོས་དང༌། མ་ཕད་ན་རང་རྒྱལ་གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད། དེ་ནི་ཕལ་

ཆེར་ཞེས་སྩོགས1་ཀིས་འཆད། དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སང་བ་ཅིག་

ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་བསན། འཆི་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

དེ་བར་འདའ་བ་དེ་བསན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་གང་ཞིག །ས་དགུའི་སྩོམ་སང2་

1 ག་༢༠་བ་༤་སྩོགས་ཀི་འཆད། པ་༢༥་ན་༡་སྩོགས་ཀི་འཆད།

2 ག་༢༠་བ་༥་སངས། པ་༢༥་ན་༢་སངས།



  53  

དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་རིམ་ཅན་དུ་སྩོང་1བའི་རིགས་ཅན། སང་བ་རིམ་

གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

གསུམ་པ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས། 

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་གང་ཞིག །རང་གི་གྩོང་མའི་འབས་བུར་མ་ཞུགས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དེ་ལ་ཞུགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། 

གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས།2 འབས་ཐྩོབ་འབས་བུའི་ཁྱད་པར་

གི། །ལམ་ཐྩོབ་མེད་པས་དེ་ཡི་ཕིར། །འབས་གནས་ཁྱད་པར་བ་བའི་ཕིར། །མི་

བརྩོན་པ་ནི་ཞུགས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ནི། ལམ་རེས་ཤེས་

ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་རེས་

སུ་འཇིག་རྟེན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གང་རུང་ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ལྟ་བུའྩོ། །

བཞི་པ་ལ་སང་བ་རིམ་གིས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་དང༌། སང་བ་ཅིག་ཅར་

བའི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་ཙམ་ཡང་མ་སངས་

པའི་རྒྱུན་ཞུགས་དང༌། དེ་དང་པྩོ་ཙམ་སངས་པ་ནས་འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པ་སངས་པའི་དེ་

དྲུག་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནས་ཉན་ཐྩོས་སུ་རིགས་ངེས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་

ཞུགས་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་མ་སངས་པས་ཁྱབ་སེ། དེས་དེ་ནམ་སངས་པ་

ནས་ཕིར་འྩོང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་ཙམ་

ཡང་མ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ནས། དེ་དང་པྩོ་སངས་པ་ནས། དེ་བརྒྱད་པ་དང་

1 ག་༢༠་བ་༥་སྩོང་བའི། པ་༢༥ན་༢་སངས་བའི།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༤༡༢
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སིད་ཉྩོན་བརྒྱད་པ་ཅིག་ཅར་དུ་སངས་པའི་བར་དགུ་ཡྩོད། 

ལྔ་པ་ལ་མཐྩོང་ལམ་པར་གྱུར་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་དང༌། སྩོམ་ལམ་པར་གྱུར་

པའི་རྒྱུན་ཞུགས་གཉིས་ཡྩོད། དྲུག་པ་ལ། འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གི་སྐྱེ་སིད་གཅིག་

ཀང་མི་ལེན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་དང༌། དེར་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལེན་ཀང་གཉིས་མི་ལེན་པའི་

རྒྱུན་ཞུགས། གཉིས་ལེན་ཀང་རིགས་མཐུན་གི་གཉིས་མི་ལེན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས། 

རིགས་མཐུན་གི་གཉིས་ལེན་ཀང་རིགས་མཐུན་གི་བཞི་མི་ལེན་པའི་རྒྱུན་ཞུགས། 

རིགས་མཐུན་གི་བཞི་ལེན་ཀང་རིགས་མཐུན་གི་བདུན་མི་ལེན་པ་དང༌། རིགས་

མཐུན་གི་བདུན་ལེན་པ་དང་དྲུག་ལས། དང་པྩོ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་དང༌། 

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་རྒྱུན་

ཞུགས་དང༌། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་

ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ལྟ་བུ། དང་པྩོ་རྒྱུན་ཞུགས་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་ཡིན་ན། འདྩོད་པར་

ལས་ཉྩོན1་གིས་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པས་ཁྱབ་སེ། དེ་ཡིན་ན་ཚེ་དེ་ལ་དག་བཅྩོམ་པའི་

འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གཉིས་གང་རུང་ཡིན་

ན། འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པས་ཁྱབ་སེ། འདྩོད་པར་སྐྱེ་བ་གཉིས་

རྒྱུད་དུ་འཕགས་ཆྩོས་2བསེན་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་ན། འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་

གྱུར་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་དགྩོས། འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་

ཁམས་གྩོང་མར་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།3 འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་

1 ག་༢༡་ན་༦་ལས་ཉྩོན་གི། པ་༢༥་བ་༥་ལས་ཉྩོན་གི།

2 ག་༢༡་ན་༧་ཆྩོས་བརྟེན། པ་༢༥་བ་༦་ཆྩོས་བརྟེན།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༨
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

གྱུར་པའི་འཕགས། །ཁམས་གཞན་དུ་ནི་འགྩོ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པའི་སྒ་བཤད་དུ་ཡྩོད་པའི་འདྩོད་

པར་ཚེ་ཡྩོངས་གྱུར་གི་ཕིར་འྩོང་དང་ལུས་རྟེན་གཅིག་བསྡུས་ཀི་རྒྱུན་ཞུགས་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནི། འདྩོད་པར་སྐྱེ་བ་གཉིས་ལེན་པའི་ཕིར་འྩོང་དང་ལུས་རྟེན་གཅིག་

བསྡུས་ཀི་རྒྱུན་ཞུགས་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེ་ལྟ་བུ། ལྔ་པ་ནི། 

རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བཞི་ལེན་1པར་མ་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་

བདུན་པ་བ་ལྟ་བུ། དྲུག་པ་ནི། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ལྟ་བུ། 

འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་མ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུན་

ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་གང་ཞིག །སྔྩོན་སྩོ་སྐྱེའི་གནས་སྐབས་སུ་འཕགས་

ལམ་ཐྩོབ་ནས་ཀང་འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་སིད་བཅུ་བཞི་དང༌། བར་སིད་བཅུ་

བཞི་སེ་སིད་པ་ཉེར་བརྒྱད་ལེན་པའི་ལས་བསགས་པའི་རིགས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་

སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་

བདུན་པ་བ་དང༌། མ་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་གཉིས། རྒྱུན་

ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་གང་ཞིག །འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་སིད་

པ་ཉེར་བརྒྱད་ལེན་པར་ངེས་པའི་རིགས་ཅན། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ལྷའི་

རྟེན་ཅན་གི་དེ་དང་མིའི་རྟེན་ཅན་གི་དེ་གཉིས་ཡྩོད། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་

ལན་བདུན་པ་བ་གང་ཞིག །ལྷའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། 

དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས།2 གང་ཞིག་ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་རྒྱུན་

1 ག་༢༡་བ་༣་ལེན་པའི། པ་༢༦་ན་༢་ལེན་པའི།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༢༨༤
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི། དེ་ཁྩོ་ནར་འྩོངས་ནས་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དབེ་ན། འདྩོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་རྟེན་ཅན་གི་དེ་

དྲུག་ཡྩོད། དེ་གང་ཞིག །མིའི་རྟེན་ལ་དེ་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། གཉིས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས།1 གང་ཞིག་མི་དག་གི་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི། དེ་ཁྩོ་ནར་འྩོངས་ནས་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ལ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དབེ་ན། གིང་གསུམ་གི་རྟེན་ཅན་གི་དེ་གསུམ་ཡྩོད། 

འྩོ་ན་དེས་སིད་པ་ཉེར་བརྒྱད་ལེན་ན། སིད་པ་ལན་བདུན་པར་བཤད་པ་དང་

འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། བླང་བའི་སིད་པ་དེ་རྣམས་བདུན་ཚན་དུ་འདྲ་བས་དེ་

ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་ཤིང་འགའ་ཞིག་ལ་འདབ་

མ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོ་ཡྩོད་ཀང༌། ལྩོ་མ་རེ་ལ་འདབ་མ་བདུན་བདུན་ཡྩོད་པས་ན། ཤིང་

ལྩོ་མ་བདུན་པ་ཞེས་པ་དང༌། གསུང་རབ་ཀི་ཐ་སྙད་ལ་ཡང་རིག2་པའི་གནས་བདུན་

ལྔ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ལ་མཁས་པའི་དགེ་སྩོང་ལ་རིག་པའི་གནས་བདུན་ལ་མཁས་པའི་

དགེ་སྩོང་ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། རིག་པའི་གནས་བདུན་ལྔ་སུམ་ཅུ་ར་

ལྔ་ཡང་ཡྩོད་དེ། གཟུགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་པ། དེའི་ཀུན་

འབྱུང་བ། དེའི་འགྩོག་པ། དེའི་འགྩོག་པར་འགྩོ་བའི་ལམ། དེའི་རྩོ་མྱང་བ། དེའི་ཉེས་

དམིགས། དེའི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་རྣམས་ཏེ་བདུན། 

དེས་ཕུང་པྩོ་ལྷག་མ་ལ་རིགས་འགེ་བས་སྩོ་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་དེས་སིད་པ་ཉི་

ཤུ་ར་བརྒྱད་ལེན་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གསེར་ཕེང་ལྟར་ན། ལྷའི་རྟེན་ཅན་གི་ངེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༢༨༥

2 ག་༢༢་ན་༣་རིགས་པའི། པ་༢༦་བ་༤་རིགས་པའི།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་དེ་ཚེ་འཕྩོས་ནས་ལྷར་སྐྱེ་སིད་དྲུག་བླངས། 

དེ་རེས་མིའི་སྐྱེ་སིད་བདུན་བླངས་ནས། མཐར་ལྷའི་སྐྱེ་སིད་བླངས་ནས་རྟེན་དེ་ལ་

མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད། དེས་མིའི་རྟེན་ཅན་ལ་རིགས་འགེ། དེ་ལྟར་གསེར་ཕེང་

ལས།1 སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་ཡང་མིའི་རྟེན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐྩོབ་ན་མིར་ལན་དྲུག །ལྷར་

ལན་བདུན་བླངས་ཤིང༌། མཐར་མིར་སྐྱེས་ནས་འདའ་ལ། ལྷའི་རྟེན་ལ་ཐྩོབ་ནའང་

ལྷར་ལན་དྲུག་དང༌། མིར་ལན་བདུན་སྐྱེས་ནས་མཐར་ལྷའི་རྟེན་ལ་འདའ་འྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན། ལྷའི་རྟེན་ཅན་གི་དེ་ཤི་འཕྩོས་ནས་འདྩོད་

པར་མིའི་སྐྱེ་སིད་གཅིག །དེ་རེས་ལྷའི་སྐྱེ་སིད་གཅིག །དེ་རེས་མིའི་སྐྱེ་སིད་གཅིག་

སེ། ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་སེལ་ནས་མཐར་ལྷའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད། འདིས་

མིའི་རྟེན་ལ་རིགས་འགེ་སེ། ཀུན་བཏུས་ལས།2 རེ་3ལྟར་ཐྩོགས་ནས་ནི་ལན་བདུན་

པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཉིད་ལྷ་དང་མིར་ཡན་མན་དུ་ལན་བདུན་

དུ་སིད་པར་འཁྩོར་བར་བས་པས། སྡུག་བསྔལ་གི་ཐ་མ་ཐྩོབ་པའྩོ། 4།ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

དེ་གང་རུང་གང་ཞིགའདྩོད་པར་སིད་པ་ཉེར་བརྒྱད་ལེན་པར་མ་ངེས་པའི་

རིགས་ཅན། མ་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལེན་བདུན་པ་བའི་མཚན་ཉིད། དབེ་

ན། ལྷའི་རྟེན་ཅན་གི་དེ་དང་མིའི་རྟེན་ཅན་གི་དེ་གཉིས་ཡྩོད། མཚན་ཉིད་སྩོགས་སྔར་

དང་འདྲའྩོ། །འདྩོད་ཉྩོན་གསུམ་པ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་གསར་དུ་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། གསེར་ཕེང་། ༣༠༨༣

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༧༡༣

3 ག་༢༢བ་༡རེ་ལྟར། པ་༢༧ན༣དེ་ལྟར།

4 ག་༢༢བ་༢ཞེས་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། པ་༢༧ན༤ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐྩོབ་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་ཞིག །འདྩོད་པར་རིགས་

མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གཉིས་ལེན་པར་ངེས་ཤིང༌། བཞི་མི་ལེན་པར་ངེས་པ། རྒྱུན་

ཞུགས་རིགས་སྐྱེའི་མཚན་ཉིད། དེ་ཡིན་ན་འདྩོད་ཉྩོན་གསུམ་པ་སངས་པས་ཁྱབ། 

བཞི་པ་སངས་མ་སངས་གཉིས་ཀ་ཡྩོད། ལྔ་པ་མ་སངས་པས་ཁྱབ། འདྩོད་པར་

རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་གཉིས་ལེན་པས་ཁྱབ། གསུམ་ལེན་མི་ལེན་གཉིས་ཡྩོད། 

བཞི་མི་ལེན་པས་ཁྱབ་སེ། མཛོད་ལས།1 རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གྩོལ་བ། །ཚེ་

གཉིས་གསུམ་དུ་རིགས་ནས་རིགས། །ཞེས་དང༌། བླྩོ་གསལ་བགྩོད་པའི་ཐེམ་སྐས་

ལས།2 ཉྩོན་མྩོངས་གསུམ་དང་སྐྱེ་བ་གཉིས། །རིམ་བཞིན་ངེས་སང་ངེས་པར་

ལེན། །བཞི་པ་སངས་དང་སྐྱེ་བ་ནི། །གསུམ་པ་བླངས་དང་མ་བླངས་འདྲ། །སང་བ་ལྔ་

པ་སྐྱེ་བ་བཞི། །ངེས་པར་མ་སངས་མ་བླངས་པ། །རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེའི་ཁྱད་

ཆྩོས་སུ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རྟྩོགས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དབེ་ན། 

ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་དང་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གཉིས་ཡྩོད། 

ས་མཚམས3་ནི། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ས་མཚམས་མཐྩོང་ལམ་སྐད་ཅིག་

བཅུ་དྲུག་པ་ནས་ཁམས་གསུམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུའི་དངྩོས་

གཉེན་གི་བར་ན་ཡྩོད། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་ས་མཚམས་མཐྩོང་ལམ་སྐད་ཅིག་

བཅུ་དྲུག་པ་ནས་འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་བར་ན་

ཡྩོད། ཁྩོ་ན་རེ། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༡༧

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། བླྩོ་གསལ་བགྩོད་པའི་ཐེམ་སྐས། ༨༥༡༣

3 ག་༢༢་བ་༧་ས་འཚམས། པ་༢༧་བ་༣་ས་འཚམས།
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དངྩོས་གཉེན་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ས་མཚམས་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཞི་རགས་

ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་

འྩོང་གི་འབས་བུ་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པ་ཞིག་མེད་པར་ཐལ། ཟེར་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་

འདས་ལམ་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར། 

སྒ་བཤད་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་རྒྱུན་ཞུགས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མྱང་འདས་ཐྩོབ་པའི་

ལམ་གི་རྒྱུན་ལ་ཞུགས་པས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྒ་བཤད་

ཙམ་གི། ཁྱབ་པ་འཆའ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་གནས་བཤད་པ་ལ།

ཁ་ཅིག །ལམ་རེས་ཤེས་ཀི་རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པའི་འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་མ་སངས་

པའི་ཉན་ཐྩོས་གང་ཞིག །འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་ནས་དྲུག་པའི་བར་གང་རུང་སྩོང་བ་ལ་

བརྩོན་བཞིན་པའི་གང་ཟག །འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པའི་དངྩོས་གཉེན་ལ་གནས་པའི་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་

དེའི་ཕིར། རྟགས་ས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མཐྩོང་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ལ་གནས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། ལམ་རེས་ཤེས་ཀི་

རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེར་

ཐལ། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 
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ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཞུགས་པ་བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་ཕིར་འྩོང་གི་འབས་

བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པ་དེ། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཞུགས་པ་

བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་

བརྩོན་པ་དེ་ཡིན་ན། དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པ་སངས་པས་ཁྱབ་སེ། 

ཀུན་བཏུས་ལས།1 ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་བའི་འབས་བུ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། གང་

སྩོམ་པའི་ལམ་ལ་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམ་པ་ལྔ་པ་སངས་པའི་ལམ་ལ་

གནས་པའི་གང་ཟག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ2་ཕིར་འྩོང་

ཞུགས་པའི་ཡ་མཐའི་ས་མཚམས3་སྩོན་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་

ན། འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་འབས་བུ་

རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པའི་ས་མཚམས་སྦྩོར་

ལམ་སན་གཅིག་པ་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ4་སང་དུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པའི་

དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་བར་ན་ཡྩོད་ཟེར་ན། སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༧༠༢

2 ག་༢༣་བ་༣་དེ་ཕིར་འྩོང་། པ་༢༨་བ་༡་དེའི་ཕིར་འྩོང་།

3 ག་༢༣་བ་༣་འཚམས། པ་༢༨་བ་༡་འཚམས།

4 ག་༢༣་བ་༤་སངས། པ༢༨་བ་༣་སངས།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ལ་གནས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་དེས་དེ་མ་སངས་པར་ཐལ། ས་མཚམས་དེའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་དེ་སངས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་འབས་བུ་ཐྩོད་

རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་སངས་པའི་ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པའི་འབས་གནས་དེ། 

ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་སངས་པའི་རྣམ་

གྩོལ་ལམ་ལ་གནས་པའི་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་

དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ཉྩོན་

བདུན་པ་སངས་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཕིར་

འྩོང་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་མ་སངས་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཕིར་འྩོང་ཡིན་ན་འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལེན་པས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། ཕིར་འྩོང་གི་རྟེན་ལ་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་མེད་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་རྟེན་ལ་གཟུགས་སུ་ཉེར་

འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། འདྩོད་

པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་ཁམས་གྩོང་མར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་

པ་ཞིག་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །དེ་ཡིན་ན་འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་གཉིས་མི་ལེན་པས་ཁྱབ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཟེར་ན། ཉན་ས་ལས།1 ལྷའི་སིད་པ་དང་མིའི་སིད་པ་ཅིག་སེ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ལན་

ཅིག་ཕིར་འྩོང་བའི་འབས་བུ་རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །ཞེས་དང༌། མཛོད་འགེལ་ལས།2 

ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་སྩོང་ནས་མིའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་བའི་ལན་ཅིག་

ཕིར་འྩོང་བ་སེ། ཕན་ཆད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ལྷའི་སིད་པ་གཅིག་མིའི་སིད་པ་གཅིག་སེ། གཉིས་ལེན་པའི་ཕིར་

འྩོང་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀིས་འདྩོད་པར་སྐྱེ་

སིད་གཉིས་ལེན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེས་འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་

གཉིས་མི་ལེན་པས། དེ་ལ་ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་བ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་

གཉིས་ལེན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀིས་འདྩོད་པའི་ལྷའི་སྐྱེ་སིད་གཅིག་དང་མིའི་སྐྱེ་སིད་

གཅིག་ལེན་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་རིགས་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་

འདྩོད་ཁམས་སུ་རིགས་མཐུན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་འདྩོད་

ཁམས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་པ་ཆྩོས་

ཅན། འདྩོད་པར་རིགས་མཐུན་གི་སྐྱེ་སིད་བཅུ་བཞི་མི་ལེན་པར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་དེ་

དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན་སྩོང༌། དེ་འདྲ་བའི་ལྷའི་བདུན་དང་མིའི་བདུན་

རིགས་མཐུན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན་སྩོང༌། དེ་རིགས་མཐུན་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་འདྩོད་ཁམས་སུ་རིགས་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་འདྩོད་ཁམས་ཡིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣སེམས་ཙམ་ཛི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཉན་ས། ༢༩༨༡༦

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༣༠༡༡
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །ཕིར་འྩོང་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་སངས་པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་

ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་

དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཕལ་ཆེར་ལ་འདྩོད་

ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་

འཕགས་པ། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་རྣམ་བཤད་ལས་གསུངས་

པའི་ཕིར། རྣམ་བཤད་ལས།1 གཉིས་པ་ཕལ་ཆེར་དང༌། མ་ལུས་པར་སངས་པས་

འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་དང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འདྩོད་ཉྩོན་བརྒྱད་པ་སངས་པའི་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་

ཅན་གང་ཞིག །འདྩོད་ལྷར་སྐྱེ་བ་གཅིག་བླངས་ནས་རྟེན་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་

བེད་པ་དེ། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པའི་

མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། མིའི་རྟེན་ཅན་གི་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་

བའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་ཞིང༌། འདྩོད་ཉྩོན་བརྒྱད་པ་སངས་པའི་ཕིར་འྩོང་འབས་

གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་ཕི་མ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ལ་རང་གི་སང་བའི་

གཙོ་བྩོ་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་ཁྩོ་ནས་བར་དུ་ཆྩོད་ཅིང༌། དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་

མངྩོན་དུ་བེད་པ་ལ་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཁྩོ་ནས་བར་དུ་ཆྩོད་པའི་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་

ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྷའི་རྟེན་ཅན་གི་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༥༡༡
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བདུན་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་འདྩོད་ཉྩོན་བརྒྱད་པ་སངས་པའི་ཕིར་འྩོང་

འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་བར་

ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་ས། འདྩོད་ན། ལྷའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་

མངྩོན་དུ་བེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། མིའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་

བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མིའི་རྟེན་ཅན་གི་ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པའི་

རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་འྩོང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། མིའི་རྟེན་ཅན་གི་ངེས་

པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཡིན་ན། མིའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་

བེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་

ཡིན་ན། འདྩོད་ལྷའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཀུན་

བཏུས་ལས།1 བར་ཆད་གཅིག་པ་གང་ཞེ་ན། ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་བ་ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་

ཉིད་དུ་གང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཐ་མ་ཐྩོབ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། 

འགྩོག་སྙྩོམས་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་གི་གང་ཟག་ཡིན་ན་མི་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་

ལྩོ། །མཛོད་ལས།2 འགྩོག་པ་དང་པྩོར3་མིའི་ནང་དུ། །ཞེས་པ་དང༌། ཀུན་བཏུས་

ལས།4 འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་སེ། མི་

རྣམས་ཀི་ནང་དུ་མངྩོན་པར་འགྲུབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པ་སངས་པས་ཁྱབ་པར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༧༡༨

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༡༢༧

3 ག་༢༥་ན་༤་དང་པྩོར་མི་ནང་། པ་༣༠་ན་༦་དང་པྩོར་མི་ནང་།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༣༩༡༨
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཐལ། ཀུན་བཏུས་ལས།1 ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་བའི་འབས་བུ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རང་རེས། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་

ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་2བར་ཆད་གཅིག་པ་དྩོན་གཅིག །བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། འདྩོད་

ཉྩོན་བདུན་པའི་དངྩོས་གཉེན་ལ་གནས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། ཕིར་འྩོང་འབས་

གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕིར་འྩོང་འབས་

གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་

མངྩོན་དུ་བེད་པ་ལ་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་ཁྩོ་ནས་བར་དུ་ཆྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་འདྩོད་ཉྩོན་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་གཉིས་གས་

3བར་དུ་ཆྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། ཁ་ཅིག །དེ་ཡིན་ན་འདྩོད་ཉྩོན་བརྒྱད་པ་

སངས་པས་ཁྱབ་སེ། མཛོད་ལས།4 ཉེས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཚེ་གཅིག་བར་

ཆད་གཅིག་པ་དང༌། །གསུམ་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པའང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། 

ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་ཡིན་ན། འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལེན་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་ན། 

དེ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན་བཀག་ཟིན། 

མཛོད་འགེལ་ལས།5 ཞུགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༧༠༢

2 ག་༢༥་ན་༦་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད། པ་༣༠་བ༢་ཚེ་གཅིག་པ་བར་ཆད།

3 ག་༢༥་ན་༧་གཉིས་གས། པ་༣༠་བ་༤་གཉིས་གིས།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༢༠

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༤༤༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་ལས་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དྩོན་ལ་ཁ་ཅིག །ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་

ན། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། ཕིར་

འྩོང་འབས་གནས་ཡིན་པས་ཁྱབ། དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། ཕིར་མི་འྩོང་འབས་

གནས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། 

རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་སུ་ཐལ། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ལམ་རེས་ཤེས་ཀི་རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པར་

ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྦྩོར་ལམ་སན1་གཅིག་ནས་ལམ་རེས་བཟྩོད་ཀི་བར་

གང་རུང་ལ་གནས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་ཆགས་བལ་སྔྩོན་

སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན་སྔར་བཞིན་

ནྩོ། །གསུམ་པ་ལ་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་

ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། ལུང་དེའི་དྩོན་ཡྩོད་དེ། དེ་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་དབང་དུ་

བས་པའི་ཕིར། རྩོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། དེ་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་དབང་དུ་བས་ཟེར་

ཞིང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་

འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ནང་འགལ་ཏེ། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ལུང་དྩོན་དེའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཆྩོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་དངྩོས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བ་

1 ག་༢༥་བ་༥་སན་ཅིག། པ་༣༡་ན་༢་སྩོན་ཅིག །
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལུང་དྩོན་དེ་ལྟར་འཆད་པ་དང༌། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་

དང་དེའི་དག་བཅྩོམ་གཉིས་འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ནང་འགལ་ཏེ། 

འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་

དགྩོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་

འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་སྩོང༌། འདྩོད་ན། 

རིམ་གིས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཅིག་ཅར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་བཤད་པ་དང༌། དེའི་འབས་གནས་

བཤད་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་གསུམ་ལས། དང་

པྩོ་ནི། ཞུགས་པ་བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག །ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་

བརྩོན་པའི་སྦྩོར་བ་རྒྱུན་ཆགས་ལ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པའི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་དང༌། འབས་བུ་

རིམ་གིས་པའི་དེ་གཉིས། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་གང་ཞིག །སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་1པ་

ནས་ལམ་རེས་བཟྩོད་ཀི་བར་གང་རུང་ལ་གནས་པ་དེ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་

དབེ་ན། དབང་རྟུལ་2དད་པའི་རེས་འབང་གི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་དང༌། དབང་རྣྩོན་

ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་གི་དེ་གཉིས་ཡྩོད། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་གང་ཞིག །རྒྱུན་ཞུགས་

ཀི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་

1 ག་༢༦་ན་༥་སན་ཅིག །པ་༣༡་བ་༣་སན་ཅིག །

2 ག་༢༦་ན་༦་དབང་བརྟུལ། པ་༣༡་བ་༤་དབང་བརྟུལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་དད་མྩོས་པ་དང་དེ་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོའི་ས་མཚམས1་སྦྩོར་ལམ་

སན་གཅིག་པ་ནས་ལམ་རེས་བཟྩོད་ཀི་བར་ན་ཡྩོད། གཉིས་པའི་ས་མཚམས་རྒྱུན་

ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྩོབ་རེས་སུ་འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་སྩོང་བ་ལ་བརྩོན་པ་ནས་དེ་དྲུག་

སྩོང་བ་ལ་བརྩོན་བཞིན་པའི་བར་དུ་ཡྩོད། 

གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་གསུམ། དང་པྩོ་ནི། ཕལ་ཆེར་

ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་

གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག །ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད། གཉིས་

པ་དེ་ལ་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་

དང༌། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་གཉིས་ཡྩོད། ཁྱྩོད་ཡིན་པ་འམ་ཁྱྩོད་ཀི་ནང་

ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་མེད་པ་ཡང་ཡིན། ཕིར་འྩོང་

འབས་གནས་2ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། 

ཕིར་འྩོང་གང་ཞིག །རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ། གཉིས་པའི་མཚན་

ཉིད། དེ་ལ་དབང་པྩོའི་སྩོ་ནས་དབང་རྟུལ་3དད་མྩོས་པའི་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་

དང༌། དབང་རྣྩོན་མཐྩོང་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་གཉིས། ཕིར་འྩོང་འབས་

གནས་གང་ཞིག །རང་གི་ཞུགས་པ་དད་པའི་རེས་འབང་དང་དད་མྩོས་པ་གང་རུང་

གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིགརང་གི་ཞུགས་པ་

ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གང་རུང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ། གཉིས་

1 ག་༢༦་ན་༧་འཚམས། པ་༣༡་བ་༥་འཚམས།

2 ག་༢༦་བ་༣་ཡང། པ་༣༢་ན་༡་ཡང།

3 ག་༢༦་བ་༤་དབང་བརྟུལ། པ་༣༢་ན་༢་དབང་བརྟུལ།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་

དང་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་གང་ཞིག །རང་གི་གྩོང་མའི་

འབས་བུ་ལ་མ་ཞུགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དེ་ལ་

ཞུགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། ཕིར་འྩོང་

འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་དྩོན་གཅིག །4མཛོད་

ལས།5 ཉེས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འབས་བུ་ཐྩོད་

རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་གི་ས་མཚམས་6བདེན་པ་མངྩོན་རྟྩོགས་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པ་

ནས་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་དངྩོས་གཉེན་གི་བར་ན་ཡྩོད། གཉིས་པ་ནི། དེ་དྲུག་སངས་

པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ནས་དེ་དགུ་པའི་དངྩོས་གཉེན་གི་བར་ན་ཡྩོད། སྒ་བཤད་པ་ནི། 

ཅིའི་ཕིར། ཕིར་འྩོང་ཞེས་བ་ན། འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས7་ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་བ་

སེ8། སྐྱེ་སིད་གཅིག་ལེན་པས་ན་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་གནས་བཤད་པ་ལ།

ཁ་ཅིག །ལམ་རེས་ཤེས་ཀི་རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པའི་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་མ་སངས་

པའི་ཉན་ཐྩོས་གང་ཞིག །འདྩོད་ཉྩོན་བདུན་པ་ནས་དགུ་བའི་བར་གང་རུང་སྩོང་བ་ལ་

བརྩོན་པའི་གང་ཟག །འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད། 

ཟེར་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་བའི་དངྩོས་གཉེན་ལ་གནས་པའི་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་

4 ག་༢༧་ན་༡་དྩོན་ཅིག །པ་༣༢་ན་༦་དྩོན་གཅིག །

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༢༠

6 ག་༢༧་ན་༡་འཚམས། པ་༣༢་ན་༦་འཚམས།

7 ག་༢་༧་ན་༢གི། པ༣་༢་བ་༡་གི།

8 ག་༢༧་ན་༣་འྩོང་བ་དེ། པ་༣༢་བ་༡་འྩོང་བ་དེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་

ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མཐྩོང་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ལ་གནས་པའི་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་

ཆྩོས་ཅན། ལམ་རེས་ཤེས་ཀི་རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པར་ཐལ། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ1་གི་

འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་གང་ཟག །ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་

ན་མི་འཐད་དེ། དེ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཚོགས་ལམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་བརྒྱད་པ་སངས་པས་ཁྱབ་སེ། 

ཀུན་བཏུས་ལས།2 ཕིར་མི་འྩོང་བའི་འབས་བུ་ལ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་གང་ཞེ་ན། 

གང་སྩོམ་པའི་ལམ་ལ་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་རྣམ་པ་བདུན་པ་དང་

བརྒྱད་པ་སངས་པའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁྱབ་སེ། དེ་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པའི་ཡ་མཐའི་ས་མཚམས3་སྩོན་པའི་གཞུང་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་བདུན་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ལ་གནས་པའི་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཆྩོས་ཅན། འདྩོད་

1 ག་༢༧་ན་༧་ཚུལ་གིས། པ་༣༢་བ་༥་ཚུལ་གིས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༧༠༧

3 ག་༢༧་བ་༣་འཚམས། པ་༣༣་ན་༡་འཚམས།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཉྩོན་བརྒྱད་པ་སངས་པར་ཐལ། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འབས་བུ་

རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་

འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག །ཕིར་མི་འྩོང་འབས་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་

ན། འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་དང༌། འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་མ་

གྱུར་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གཉིས་ཡྩོད། ཚེ་དང་པྩོ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འྩོང་གི་

འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བས་ནས། ཚེ་གཉིས་པ་ལ་ཕིར་མི་འྩོང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། 

དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་ཕིར་མི་འྩོང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་མི་

འྩོང་དེ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །གཟུགས་སུ་ཉིང་1མཚམས་

སྦྩོར་བ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སིད་ཉྩོན་

བརྒྱད་པ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སིད་ཉྩོན་དགུ་པའི་དངྩོས་གཉེན་ལ་

གནས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་དག་བཅྩོམ་པའི་

འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་

དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་དང་འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་མ་གྱུར་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་རུང་གང་

1 ག་༢༧་བ་༧་ཉིང། པ་༣༣་ན་༥་ཉིད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞིག །གཉིས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་ཕིར་མི་འྩོང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། འགེལ་བཤད་རྒྱལ་པྩོ་སས་ལས།1 

ཕིར་མི་འྩོང་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ནི། ཚེ་དང་པྩོ་ལ་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུའམ་

ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་བའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ནས། ཚེ་གཉིས་པ་ལ་ཕིར་མི་འྩོང་དུ་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། མཚན་ཉིད་དེ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་འདྲ་

བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་སྐྱེ་བའི་ཉུང་མཐའ་སྩོན་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་འཕར་བའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་

ཚངས་རིས་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། གཟུགས་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

འདྩོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཁྱབ་སེ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་

འྩོང་བར་འདའ་བ་ཡིན་ན་ཡང་འདྩོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་སྐྱེ་འདའ་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠མངྩོན་པ་ངུ་། སྩོབ་དཔྩོན་རྒྱལ་པྩོའི་སས། རྒྱལ་པྩོ་སས། ༡༣༡༠༥
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

དང་དེ་གྩོང་འཕྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་

ཡིན་ན། མངྩོན་པར་འགྲུབ་པའི་ལས་ཅན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

དེ་ཡིན་ན་སྐྱེ་གནས་གཞན་ལ་མྱྩོང་འགྱུར་གི་ལས་ཅན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ཡིན་ན་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱྩོང་འགྱུར་གི་ལས་ཅན་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕིར། མཛོད་ལས།1 གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོ་དགུར་བཤད་དྩོ། །དེ་དག་

གིས་ནི་ཁྱད་པར་རྣམས། །ལས་དབང་ཉྩོན་མྩོངས་བེ་བག་ལས། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། ཀུན་བཏུས་དར་ཊིག་ལས།2 དབེ་བ་འདི་ནི་དངྩོས་བསན་

འདྩོད་པའི་རྟེན་ལ་དབེ་བར་ཟད་ཀི། དངྩོས་སུ་གཞན་ཡྩོད་པར་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་

བར་འདའ་བ་ཡིན་ན། འདྩོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་

དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་མངྩོན་པར་འགྲུབ་པའི་ལས་ཅན་ཡིན་དགྩོས། གཟུགས་

ཀི་བར་སིད་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཟིན་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་དེ་གཟུགས་ཀི་བར་སིད་མངྩོན་

པར་འགྲུབ་པའི་ལས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། རྣམ་བཤད་ལས།3 

བར་དྩོར་འདའ་བ་ནི། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཀུན་སྦྩོར་སངས། མངྩོན་པར་འགྲུབ་པའི་

ཀུན་སྦྩོར་མ་སངས་པས། གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་

བེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། །

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༥

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ག། རྒྱལ་ཚབ་རེ། ཀུན་བཏུས་དར་ཊིཀ༨༦༩༥

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༥༥༦
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །གཟུགས་སུ་སྐྱེ་

བའི་ཀུན་སྦྩོར་སངས། མངྩོན་པར་འགྲུབ་པའི་ཀུན་སྦྩོར་མ་སངས་པས། གཟུགས་

ཀི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། བར་འདའ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་

མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དེར་སྐྱེ་བའི་ཀུན་སྦྩོར་དང་མངྩོན་པར་འགྲུབ་པའི་ཀུན་

སྦྩོར་གཉིས་ཀ་མ་སངས་པས། དེའི་སྐྱེ་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། 

སྐྱེ་འདའ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་སུ་ཉེར་

འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་བར་འདའ་བ་གཟུགས་ཀི་བར་སིད་དུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་ཕིར་མི་

འྩོང་དེ། བར་འདའ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ཡང༌། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་

བར་འདའ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་གསེར་འཕེང་ལས།1 དེ་ལྟར་ན་འདའ་

བ་བཞི་དང་གྩོང་འཕྩོ་སེ་ལྔ་ལ་ནི་གྩོང་མའི་རྟེན་ཅན་ཀང་མེད་2ལ། ཉེར་འགྩོ་གཉིས་

སུ་ཕེ་བའི་དེ་དག་ནི་འདྩོད་རྟེན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཟུགས་སུ་ཉེར་

འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་བར་འདའ་བ་གཟུགས་ཀི་བར་སིད་དུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཆྩོས་ཅན། བར་འདའ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་

འྩོང་བར་འདའ་བའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །གཟུགས་ཀི་

བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། དེས་གཞན་རྣམས་ལའང་

རིགས་འགེའྩོ། །

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །གཟུགས་ཀི་བར་

སིད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། གསེེར་ཕེང་། ༣༡༩༦

2 ག་༢༤་ན་༡་མེད་ལ། པ་༣༤་བ་༣་ཡྩོད་ལ།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

བར་འདའ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །གཟུགས་སུ་སྐྱེ་སིད་གཅིག་ཁྩོ་ན་བླངས་

ནས་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་དེ། སྐྱེ་འདའ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་

ཞིག །གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་གཉིས་རྒྱུད་བླངས་ནས་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། གྩོང་

འཕྩོའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། དང་པྩོ་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་

མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཚངས་པ་མདུན་ན་འདྩོན་གི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་

བེད་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས།1 གྩོང་དུ་འཕྩོ་བ་དེ་དག་བར་

སྐབས་སུ་ཡང་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདར་རུང་བར་བལྟའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཚངས་རིས་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་གཟུགས་

སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་ཟིན། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། ཡང་

དེ་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་གསུམ་པའི་ཟུར་ཕི་མ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཁྩོ་ན་བླངས་པའི་རྟེན་དེ་ལ་མྱང་འདས་

མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །འྩོག་མིན་དང་སིད་རེ་གང་རུང་གི་རྟེན་ལ་

མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། མི་འཐད་

དེ། ཚངས་རིས་དང་གནས་གཙང་དང་པྩོ་གསུམ་གང་རུང་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་

མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས།2 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༣༤༧

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༣༤༧
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྩོང་དུ་འཕྩོ་བ་དེ་དག་བར་སྐབས་སུ་ཡང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །དེ་འདྲ་བ་དེའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། ཚངས་རིས་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། མཛོད་ལས།1 གཞན་

ནི་གཟུགས་མེད་འགྩོ་རྣམས་བཞི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །བསམ་གཏན་གི་

སེལ་སྩོམ་བས་པ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་འྩོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྩོའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བས་པའི་གཟུགས་སུ་

ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་བར་འདའ་བ་ཡང་ཡྩོད། དེ་འདྲ་བའི་སྐྱེ་འདའ་བ་ཡང་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། འྩོག་མིན་གི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་

བེད་པའི་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་བར་འདའ་བ་ཡྩོད། འྩོག་མིན་དུ་སྐྱེ་བ་

ལ་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བེད་དགྩོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། འྩོག་མིན་

གི་སྐྱེ་སིད་དུ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་སྐྱེ་འདའ་བ་ཡྩོད། དེར་སྐྱེ་

བ་ལ་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བེད་དགྩོས་པའི་ཕིར། གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་

པ་ལ་དེ་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་གང་ཞིག །བསམ་

གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བས་པ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་འྩོག་

མིན་མཐར་ཐུག་འགྩོའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༣
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ལ་གནས་པའི་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་མེད་པར་ཐལ། དེ་འདྲ་བའི་

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲ་བའི་ཕིར་མི་

འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་འྩོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྩོ་མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། 

བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བས་པར་ཐལ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་

འྩོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་མཐྩོང་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་གང་ཞིག །ཚངས་རིས་དང་འྩོག་མིན་དུ་སྐྱེས་ནས་རྟེན་དེ་ལ་མྱང་

འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། ཕིར་མི་འྩོང་འཕར་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །ཚངས་

རིས་དང་གནས་གཙང་དང་པྩོ་གསུམ་གང་རུང་དང་འྩོག་མིན་དུ་སྐྱེས་ནས་རྟེན་དེ་ལ་

མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། ཕིར་མི་འྩོང་ཕེད་འཕར་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་

ཞིག །ཚངས་ཆེན་མ་གཏྩོགས་པའི་གཟུགས་ཀི་གནས་རིགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བ་

བླངས་ནས་འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། གཟུགས་སུ་ཉེར་

འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕྩོ་བའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འྩོག་མིན་

གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་

འྩོང་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕྩོ་བ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དང་པྩོ་དེར་ཐལ། མཚན་

ཉིད་དེའི་ཕིར། ཚངས་ཆེན་མ་གཏྩོགས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་

ཅན་དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། རྟགས་སྔར་བཞིན། གཞན་ཡང༌། མཚན་ཉིད་དེ་རྣམས་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་

སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་འྩོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགྩོ་ཡིན་ན། འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་

མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་རྟེན་ལ་

མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས།1 གྩོང་དུ་

འཕྩོ་བ་དེ་དག་ནི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་སྐྱེ་འདའ་བ་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་

གཉིས་རྒྱུད་ལེན་པ་ཡྩོད་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་གཉིས་རྒྱུད་ལེན་

པའི་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་

འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དམ་བཅའ་འཐད་པར་ཐལ། དེས་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་སིད་བར་སིད་

གཉིས་ལེན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སྐབས་འདིར་བར་དྩོའི་ཚེ་ལྩོགས་པར་མི་འདྲེན་

པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །སྐྱེ་འདའ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་

མི་འྩོང་སྐྱེ་འདའ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་

ཕིར་མི་འྩོང་སྐྱེ་འདའ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།2 གཞན་ནི་གཟུགས་མེད་

འགྩོ་རྣམས་བཞི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །གཟུགས་སུ་སྐྱེ་

བའི་ཀུན་སྦྩོར་དང་མངྩོན་པར་འགྲུབ་པའི་ཀུན་སྦྩོར་མ་སངས་པས། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་

སིད་བླངས་ནས་རྟེན་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩་མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༣༩༧

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩་མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༣
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཕིར་མི་འྩོང་སྐྱེ་འདའ་བའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། ཚངས1་རིས་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་

མངྩོན་དུ་བེད་པའི་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་

བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན་ས། 

ཁ་ཅིག །མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་ཕིར་མི་འྩོང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་

གང་ཞིག །འྩོག་མིན་དང་སིད་རེ་གང་རུང་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། 

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་

མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་

སྩོང་བའི་ཚངས་རིས་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། འྩོག་

མིན་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་འདྲ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་མ་བླངས་

པར་གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། གཟུགས་མེད་ཉེར་

འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་

རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་

ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དང་པྩོ་ས། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཆྩོས་

ཅན་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། གཟུགས་

མེད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། །གཟུགས་ཀི་རྟེན་ལ་

1 ག༣༠བ༣ཚངས་རིགས། པ༣༦བ༤ཚངས་རིགས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་

ཡིན་ན། གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁྱབ། འདྩོད་ན། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་

འགྩོ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། །འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་

སངས་པས་ཁྱབ་ཀང་ཕིར་མི་འྩོང་ལ་དེས་མ་ཁྱབ་སེ། ལམ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་

འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གིས་དེ་མ་སངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདྩོད་ཉྩོན་

དགུ་པ་སངས་ན། དེའི་ས་བྩོན་སངས་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མདྩོ་ལས། ཐ་མའི་ཆ་དང་

མཐུན་པ་སངས་ནས། ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་མ་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། ལམ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་

མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། གནྩོད་སེམས་སངས་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེའི་ས་བྩོན་སངས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རང་ལུགས་ལ། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དང༌། དེའི་འབས་གནས་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པྩོ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཞུགས་པ་

བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག །ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་

ཚུལ་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་བཞིན་པའི་སྦྩོར་བ་རྒྱུན་ཆགས་ལ་གནས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དང༌། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ། དེ་གཉིས་
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་ཞུགས་པ་དང་གསུམ་ཡྩོད། དང་པྩོ་དང་རྒྱུན་

ཞུགས་ཀི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དྩོན་གཅིག །གཉིས་པ་

དང་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་དེ་དྩོན་གཅིག །གསུམ་པ་ནི། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་

ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྟ་བུ། དང་པྩོའི་ས་མཚམས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་

འབས་བུ་ཐྩོབ་རེས་སུ་འདྩོད་ཉྩོན་བདུན་པ་སྩོང་བ་ལ་བརྩོན་པ་ནས་དེ་དགུ་པ་སྩོང་བ་

ལ་བརྩོན་པའི་བར་ན་ཡྩོད། གཉིས་པའི་ས་མཚམས1་སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་པ་ནས་

ལམ་རེས་ཤེས་ཀི་སྔ་ལྩོགས་ཀི་བར་ན་ཡྩོད། 

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན། ས་མཚམས། སྒ་

བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་

གནས་པའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ། ཕིར་མི་འྩོང་

འབས་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད། འྩོ་ན། ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་

པས་ཁྱབ་ན། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་པྩོ་དེས་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ལ་གེགས་

བེད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། མཛོད་འགེལ་ལས།2 ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་ཀུན་སྦྩོར། 

ཞེས་གསུངས་པས་མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་གསུམ། འདྩོད་པ་ལ་འདུན་པ། གནྩོད་

སེམས་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དང་པྩོ་དེས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་འགྩོ་བའི་ཐ་

མར་སྐྱེ་བ་ལ་སྦྩོར་བར་བེད། ཕི་མ་གཉིས་པྩོ་དེས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་

ཁམས་ཀི་ཐ་མ་འདྩོད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ལ་སྦྩོར་བར་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་ཀུན་

1 ག་༣༡་ན་༧་འཚམས། པ་༣༧་བ་༥་འཚམས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༥༠༡༩
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཏུས་ལས།1 ཕིར་མི་འྩོང་བའི་གང་ཟག་གང་ཞེ་ན། གང་སྩོམ2་པའི་ལམ་ལ་འདྩོད་

པ་ན་སྤྩོད་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་སངས་པའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་

གྩོ །གང་གི་ཚེ་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པའི་སྩོམ་པས་སང་3བར་བ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་

པས་ཕིར་མི་འྩོང་བར་འགྱུར་ན། ཅིའི་ཕིར་ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྩོར་བ་

ལྔ་སངས་པས་ཕིར་མི་འྩོང་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གཙོ་བྩོ་བསྡུ་བའི་ཕིར། ཅིའི་ཕིར་གཙོ་

བྩོ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འགྩོ་བ་ཐ་མའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། ཁམས་ཐ་མའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། མཛོད་ལས།4 ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་རྣམ་ལྔ། །གཉིས་ཀིས་འདྩོད་

ལས་མི་འདའ་ལ། །གསུམ་པྩོ་ཡིས་ནི་ཕིར་ལྡྩོག་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབང་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཕིར་མི་འྩོང་དད་མྩོས་པ་དང་མཐྩོང་

ཐྩོབ་པ་གཉིས། འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བ་དང་

འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་དང་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་

འྩོང༌། མཐྩོང་ལམ་གི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། དེའི་སྔ་

རྩོལ་ཏུ་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་རྣམས་

དྩོན་གཅིག །གཉིས་པ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་

དྩོན་གཅིག །སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས། 

འཕགས་ཆྩོས་བསེན་5ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་མི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས། ༢༧༠༩

2 ག་༣༡་བ་༤་བསྩོམ། པ་༣༨་ན་༣་བསྩོམ།

3 ག་༣༡་བ་༥་སངས། པ་༣༨་ན་༤་སངས།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༠༢

5 ག་༣༢་ན་༢་རྟེན། པ་༣༨་བ་༡་རྟེན།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

འྩོང་དང༌། འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་མ་གྱུར་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གཉིས་ཡྩོད། འདྩོད་པར་

སྐྱེ་བ་གཉིས་རྒྱུད་དུ་འཕགས་ཆྩོས་བསེན1་པའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། 

དཔེར་ན། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་དང༌། རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་

སྐྱེའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ལྟ་བུ། མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་

ཕིར་མི་འྩོང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། གཟུགས་

སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། ཕིར་མི་འྩོང་

མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི། ལུས་མངྩོན་བེད་ཀི་ཕིར་མི་འྩོང་དང་བཞི་ཡྩོད། འདྩོད་པའི་རྟེན་ཅན་

གི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །གཟུགས་སུ་ཉིང2་མཚམས་སྦྩོར་བའི་རིགས་ཅན། དང་

པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་གསུམ་དུ་དབེ་བ། ལྔར་དབེ་བ། བདུན་དུ་དབེ་བ། དགུར་

དབེ་བ། བཅུར་དབེ་བ། སྩོང་ཕག་སྩོགས་སུ་དབེ་བ་དང་དྲུག །དང་པྩོ་ལ་གཟུགས་

སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་བར་འདའ་བ། སྐྱེ་འདའ་བ། གྩོང་འཕྩོ་དང་གསུམ་དུ་ཡྩོད་

དེ། མཛོད་ལས།3 གསུམ་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་ཕེ་ནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་བར་འདའ་བ། སྐྱེ་ཙམ་ནས་འདའ་བ། འདུ་བེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་

བ། འདུ་བེད་མེད་པར་འདའ་བ། གྩོང་འཕྩོ་དང་ལྔ་ཡྩོད་དེ། མཛོད་ལས།4 དེ་ནི་བར་སྐྱེ་

འདུ་བེད་དང༌། །འདུ་བེད་མེད་ཡྩོངས་མྱ་ངན་འདའ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་བར་འདའ་བ་གསུམ། སྐྱེ་འདའ་བ་གསུམ། གྩོང་འཕྩོ་དང་བདུན་

ཡྩོད་དེ། འདི་རྣམས་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགྩོ་བ་བདུན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། 

1 ག་༣༢་ན་༢་བསེན། པ་༣༨་བ་༢་བསན།

2 ག་༣༢་ན་༤་ཉིད་འཚམས། པ་༣༨་བ་༥་ཉིད་མཚམས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༤

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༡
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཛོད་ལས།1 གྩོང་དུ་འཕྩོ་བ་མ་ཕེ་བར། །དམ་པའི་འགྩོ་བ་བདུན་དུ་འདྩོད། །དམ་པ་

དམ་མིན་འཇུག་མི་འཇུག །སྩོན་པ་ཕིར་མི་འྩོང་ཕིར་དེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ་དེ་བར་འདའ་བ་གསུམ། སྐྱེ་འདའ་བ་གསུམ། གྩོང་འཕྩོ་གསུམ་སེ་

དགུ་ཡྩོད་དེ། མཛོད་ལས།2 གསུམ་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་ཕེ་ནས། །གཟུགས་སུ་ཉེར་

འགྩོ་དགུར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ལ་དགུ་པྩོ་དེའི་སེང་དུ་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགྩོ་དང་བཅུ་ཡྩོད་དྩོ། །

དྲུག་པ་ལ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་དེ་ལ་རྒྱས་པར་དབེ་ན། ཁི་

ཉིས་སྩོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡྩོད་དེ། དེ་བར་འདའ་བ་ཉིས་སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་གྩོ་གཉིས། སྐྱེ་

ཙམ་ནས་འདའ་བ་ལ་ཉིས་སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་གྩོ་གཉིས། མངྩོན་པར་འདུ་བེད་དང་བཅས་

ཏེ་འདའ་བ་ལ་ཉིས་སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་གྩོ་གཉིས། འྩོག་མིན་འགྩོ་ལ་དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་གང་

ཞིག །ཉིས་སྩོང་ཚན་པ་ལྔ་ལ་ཁི། ལྔ་བརྒྱ་ཚན་པ་ལྔའི་ལྔ་བརྒྱ་ཚན་པ་བཞི་ལ་ཉིས་

སྩོང༌། ལྔ་བརྒྱ་ཚན་པ་གཅིག་པྩོ་དེའི་སེང་དུ་གྩོ་གཉིས་པ་ཚན་པ་ལྔ་ལས་གྩོ་གཉིས་

པ་ཚན་པ་བཞིའི་སེང་དུ་གྩོ་གཉིས་པ་གཅིག་གི་སེང་ནས་སྩོ་གཉིས་ཁྱེར་བ་དེ་

གཉིས་བསྩོམས3་པས་དགུ་བརྒྱ་དང༌། གྩོ་གཉིས་པ་གཅིག་པྩོའི་ལྷག་མ་ལ་དྲུག་ཅུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བར་འདའ་བ་ལ་ཉིས་སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་གྩོ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། ཚངས་རིས་ཀི་བར་

འདའ་བ་ལ་དག་བཅྩོམ་པའི་རིགས་ཅན་དྲུག །དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཚངས་རིས་ཀི་ཉྩོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༦

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༤

3 ག་༣༢་བ་༤་སྩོམ་བས། པ་༣༩་ན་༦་སྩོམ་པས།
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

མྩོངས་གཅིག་ཀང་མ་སངས་པ་ནས། དེ་བརྒྱད་སངས། དགུ་པ་མ་སངས་པའི་བར་

དགུ་ཡྩོད། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དབང་པྩོ་རྣྩོ་འབིང་རྟུལ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་བརྒྱ་

དང་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས། དེ་བཞིན་དུ་ཚངས་པ་མདུན་ན་འདྩོན། འྩོད་ཆུང༌། ཚད་མེད་

འྩོད། འྩོད་གསལ། དགེ་ཆུང༌། ཚད་མེད་དགེ། དགེ་རྒྱས། སྤིན་མེད། བསྩོད་ནམས་

སྐྱེ། འབས་བུ་ཆེ་བ། མི་ཆེ་བ། མི་གདུང་བ། ག་ནྩོམ་སྣང་བ། ཤིན་ཏུ་མཐྩོང་བ། འྩོག་

མིན་གི་བར་འདའ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་རེ་ཡྩོད་པ་བསྩོམས་

པས་ཉིས་སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་གྩོ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་ཙམ་ནས་འདའ་བ་

ལ་ཡང་ཚངས་ཆེན་མ་གཏྩོགས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་དྲུག་པྩོ་ལ་ཉིས་

སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་གྩོ་གཉིས། དེ་བཞིན་དུ་མངྩོན་པར་འདུ་བེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ་

དང༌། མངྩོན་པར་འདུ་བེད་མེད་པར་འདའ་བ་ལ་ཉིས་སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་གྩོ་གཉིས་ཡྩོད། 

འྩོག་མིན་འགྩོ་ལ་ཡང་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེ་བའི་འྩོག་མིན་འགྩོ་ནས་འྩོག་མིན་དུ་སྐྱེ་

བའི་འྩོག་མིན་འགྩོ་བའི་བར་བཅུ་དྲུག་སེ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྔར་བཞིན་ཕེ་བས་ཉིས་

སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་གྩོ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་

ཞིག །གཟུགས་ཀི་བར་སིད་དུ་ཉིང་མཚམས1་སྦྩོར་བའི་རིགས་ཅན། གཟུགས་སུ་

ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་བར་འདའ་བའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཚངས་ཆེན་མ་གཏྩོགས་

གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་དྲུག་གི་བར་འདའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད། དེ་རེ་རེ་

ལ་ཡང་མྱུར་བར་འདའ་བ། མྱུར་བ་མིན་པར་འདའ་བ། དུས་ཡུན་རིང་པྩོ་ཞིག་ནས་

1 ག་༣༣་ན་༢་འཚམས། པ་༣༩་བ་༥་འཚམས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདའ་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད། དེ་གང་ཞིག །གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཀུན་སྦྩོར་དང༌། མངྩོན་

པར་འགྲུབ་པའི་ཀུན་སྦྩོར་གཉིས་མ་སངས་པས་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་

འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། དེ་སྐྱེ་འདའ་བའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། སྐྱེ་ཙམ་

ནས་འདའ་བ་དང༌། འདུ་བེད་དང་བཅས་ཏེ་འདའ་བ། འདུ་བེད་མེད་པར་འདའ་བ་

གསུམ་ཡྩོད། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་སྐྱེ་འདའ་བ་གང་ཞིག །གཟུགས་

ཀི་སྐྱེ་སིད་གྲུབ་ཙམ་ནས་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་

ཞིག །ལམ་སྩོམ་པ་འབད་རྩོལ་ཆེན་པྩོས་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། 

གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་སིད་གྲུབ་ཙམ་ནས་མྱང་

འདས་མངྩོན་དུ་མི་བེད་པར་ལམ་སྩོམ་པ་འབད་རྩོལ་ཆེན་པྩོ་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་མྱང་

འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད། 

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་སིད་

གཉིས་བརྒྱུད་བླངས་ནས། འྩོག་མིན་དང་སིད་རེ་གང་རུང་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་

མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོའི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་འྩོག་མིན་མཐར་

ཐུག་འགྩོ་དང་དེ་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགྩོ་གཉིས་ཡྩོད། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་

ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་གང་ཞིག །འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་

རིགས་ཅན། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་

གྩོང་འཕྩོ་འཕར་བ་དང༌། དེ་ཕེད་འཕར་བ་དང༌། དེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕྩོ་བ་
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

དང་གསུམ་ཡྩོད། འྩོ་ན། མཛོད་ལས།1 གྩོང་དུ་འཕྩོ་བ་དེ་རྣམས་ནི། །བསམ་གཏན་

སེལ་ན་འྩོག་མིན་འགྩོ། །དེ་འཕར་ཕེད་འཕར་ཐམས་ཅད་དུ། །འཆི་འཕྩོ་གཞན་སིད་

རེ་མྩོར་འགྩོ། །ཞེས་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་འྩོག་མིན་མཐར་

ཐུག་འགྩོ་དེས་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བེད་ཅིང༌། དེ་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགྩོ་

དེས་དེ་ལྟར་མི་བེད་པར་གསུངས་པའི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། དེའི་དྩོན་ཡྩོད་དེ། ཕིར་མི་

འྩོང་རྣམས་ཀིས་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བེད་པ་གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། དེ་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགྩོ་དེར་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་དེས་ཚངས་རིས་ནས་འབས་བུ་ཆེ་བའི་བར་

གཟུགས་ཀི་སྩོ་སྐྱེའི་གནས་རྣམས་རིམ་གིས་བརྒྱུད་དེ་གནས་གཙང་རྣམས་དྩོར་

ནས། གཟུགས་མེད་བཞི་རིམ་གིས་བརྒྱུད་ནས་སིད་རེའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་

དུ་བེད་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་དེ་གྩོང་འཕྩོ་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། འཕར་བ་གསུམ་པྩོ་དེས་ཚངས་རིས་སྩོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དེ་

བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་ལས་ཉམས་ནས་སྐྱེ་བ་ལེན་ནམ། ཞེ་ན། དེ་དེ་ལས་

ཉམས་ནས་དེར་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་ལས་མ་ཉམས་ན་གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་བ་

ལེན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་དེས་

རྒྱུའི་གནས་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་སེལ་མར་སྩོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་

གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་དག་པ་བའི་རྩོ་མྱང་བའི་དབང་གིས་

བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་ལས་ཉམས། བསམ་གཏན་དང་པྩོ་ལས་མ་ཉམས་པར་དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༡
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས་ཤི་འཕྩོས་ཏེ་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས། རྟེན་དེ་ལ་སྔྩོན་གྩོམས་པའི་དབང་

གིས་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་བཅྩོ་ལྔ་སེལ་བས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཤི་འཕྩོས་ཏེ། འྩོག་མིན་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཏེ། རྟེན་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་

པའི་ཆ་ནས་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་འཕར་བ་དང༌། གཟུགས་

སུ་ཉེར་འགྩོ་དེས་དེའི་རྒྱུའི་གནས་སྐབས་སུ་སྔར་ལྟར་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤི་

འཕྩོས་ཏེ་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས། རྟེན་དེ་ལ་སྔྩོན་གྩོམས་པའི་དབང་གིས་

བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་དང་པྩོ་གསུམ་གང་རུང་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤི་འཕྩོས་

ཏེ། གནས་གཙང་དང་པྩོ་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྐྱེས་ཏེ། རྟེན་དེ་ལ་བསམ་གཏན་གི་

སེལ་སྩོམ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་བཅྩོ་ལྔ་སེལ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འྩོག་མིན་དུ་སྐྱེ་

བ་བླངས། རྟེན་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པས། དེ་ཕེད་འཕར་བ་དང༌། ཡང་

དེས་རྒྱུའི་གནས་སྐབས་སུ་སྔར་བཞིན་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚངས་རིས་སུ་སྐྱེ་བ་

བླངས། རྟེན་དེ་ལ་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བེད་མི་ནུས་པར་ཤི་འཕྩོས་ཏེ། ཚངས་

ཆེན་མ་གཏྩོགས་ཚངས་རིས་ནས་འབས་བུ་ཆེ་བའི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས། རྟེན་དེ་ལ་

ཆུང་ངུ་གསུམ་སེལ་བས། མི་ཆེ་བར་སྐྱེ་བ་བླངས། རྟེན་དེ་ལ་འབིང་དྲུག་སེལ་བས། 

མི་གདུང་བར་སྐྱེ་བ་བླངས། རྟེན་དེ་ལ་ཆེན་པྩོ་དགུ་སེལ་བས། ག་ནྩོམ་སྣང་བར་སྐྱེ་

བ་བླངས། རྟེན་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་བཅུ་གཉིས་སེལ་བས། ཤིན་ཏུ་མཐྩོང་བར་སྐྱེ་བ་

བླངས། རྟེན་དེ་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་བཅྩོ་ལྔ་སེལ་བས། འྩོག་མིན་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས། 

རྟེན་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཆ་ནས་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་
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གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི1་འཕྩོ་བར་བཞག་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན་འཕར་བ་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ་དེ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་

ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །ཚངས་རིས་དང་འྩོག་མིན་ཏེ་སྐྱེ་སིད་གཉིས་ཁྩོ་ན་བླངས་

ནས་འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། དང་པྩོའི་

མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །ཚངས་རིས་དང་གནས་གཙང་དང་པྩོ་གསུམ་གང་རུང་

གཅིག་དང་འྩོག་མིན་ཏེ་སྐྱེ་སིད་གསུམ་ཁྩོ་ན་བླངས་ནས་འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་མྱང་

འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིགས་ཅན། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །ཚངས་

ཆེན་མ་གཏྩོགས་ཚངས་རིས་ནས་འྩོག་མིན་གི་བར་གི་གཟུགས་ཁམས་རྣམས་

རིམ་གིས་བརྒྱུད་ནས་འྩོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་རིགས་

ཅན། གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད། 

འྩོ་ན། གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བེད་དགྩོས་ན་དེ་

གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་སེལ་སྩོམ་བེད་པ་པྩོའི་རྟེན་གི་གང་ཟག །ཁམས་གང་དུ་སེལ། དང་

པྩོར་གང་སེལ། སེལ་བའི་དགྩོས་པ། སེལ་སྩོམ་གི་དབེ་བ། སེལ་སྩོམ་གྲུབ་པའི་ཚད་

དང་དྲུག །དང་པྩོ་ནི། བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་དང༌། དེ་

ཐྩོབ་པའི་དག་བཅྩོམ་རྣམས་ཀིས་བེད་ཅིང༌། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འྩོང་རྣམས་ཀིས་

རྟེན་ལ་མི་བེད་དེ། དེ་རྣམས་ཀི་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དང་པྩོར་འདྩོད་པའི་ཁམས་སུ་གིང་གསུམ་དུ་སེལ་བར་བེད་པ་

ཡིན་ལ། ཕིས་ནི་གཟུགས་ཁམས་སུ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་འགེལ་

1 ག་༣༤་ན་༥་འཆི་བར། པ་༤༡་ན་༦་འཆི་བར།
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ལས།1 དང་པྩོར་འདྩོད་པའི་ཁམས་སུ་གིང་གསུམ་དག་ཏུ་སེལ་བར་བེད་ལ། ཕིས་

ནི་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པ་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སེལ་བར་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། དང་པྩོར་བསམ་གཏན་བཞི་བའི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་

ལ་སེལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བསམ་གཏན་གི་སྐྱྩོན་བརྒྱད་དང་བལ་ཞིང་སེལ་སྩོམ་འགྲུབ་

ས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཛོད་ལས། དང་པྩོ་བཞི་པ་སེལ་བར་བེད། །ཅེེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། ཕིར་མི་འྩོང་རྣམས་གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་བ་དང༌། ཉན་ཐྩོས་དག་

བཅྩོམ་པ་དབང་རྣྩོན་རྣམས་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་ཕིར་དུ་བསམ་གཏན2་

གི་སེལ་སྩོམ་བེད་ལ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་དབང་རྟུལ་རྣམས་ཉྩོན་མྩོངས་སངས་

པའི་སངས་པ་ལས་མི་ཉམས་པའི་དྩོན་དུ་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཛོད་ལས།3 སྐྱེ་དང་གནས་པར་བ་ཕིར་དང༌། །ཉྩོན་མྩོངས་པས་ནི་འཇིགས་ཕིར་

ཡང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་ལ་ལྔར་ཡྩོད་དེ། འབས་བུ་གནས་

གཙང་གི་སྐྱེ་བ་ལ་ལྔར་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།4 དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་

ཕིར། །གནས་གཙང་སྐྱེ་བ་ལྔ་ཁྩོ་ན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༡མངྩོན་པ་ཆུ། སྩོབ་དཔྩོན་གང་སེལ། མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། ༡༣༨༢་༢༡

2 ག་༣༤་བ་༥་གིས། པ་༤༢་ན་༡་གིས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༡༡

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༡༢
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བའི་རྒྱུ་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སྩོམ་ལ་ལྔར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཆུང་ངུ་གསུམ་སེལ། 

འབིང་དྲུག་སེལ། ཆེན་པྩོ་དགུ་སེལ། ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་བཅུ་གཉིས་སེལ། ཆེས་ཤིན་ཏུ་

ཆེན་པྩོ་བཅྩོ་ལྔ་སེལ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས།1 དང་པྩོ་ལ་ནི་

ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་དང་སེམས་གསུམ་

མངྩོན་དུ་བེད་དྩོ། །གཉིས་པ་ལ་ནི་དྲུག་གྩོ །གསུམ་པ་ལ་ནི་དགུའྩོ། །བཞི་པ་ལ་ནི་

བཅུ་གཉིས་སྩོ། །ལྔ་པ་ལ་ནི་བཅྩོ་ལྔ་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འབིང་དྲུག་སེལ་

གི་དྩོན་ནི། འགེལ་བཤད་ལས།2 གཉིས་པ་ལ་ནི་དྲུག་གྩོ །ཞེས་བ་བ་ནི་ཟག་པ་མེད་

པ་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་དང༌། ཡང་

ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་སེ་

དྲུག་ཡིན་ནྩོ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་དགུའྩོ། །བཞི་པ་ལ་ནི་བཅུ་གཉིས་སྩོ། །ལྔ་པ་ལ་ནི་

བཅྩོ་ལྔ་སེ། ཞེས་བ་བ་ལ་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་སྦར་བར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །

སེལ་ཚུལ་ནི། ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་དང༌། ཟག་བཅས་སྐད་ཅིག་མ་

གཅིག་དང༌། ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་རིང་སྦྩོར་

དང༌། དེ་རེས་ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས། དེ་རེས་ཟག་བཅས་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས། 

དེ་རེས་ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་ཉེ་སྦྩོར་ཡིན་ནྩོ། །

དྲུག་པ་ལ། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་བསམ་

གཏན་གི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་དང་ཟག་བཅས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༣༩༡༥

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༡མངྩོན་པ་ཆུ། སྩོབ་དཔྩོན་གང་སེལ། མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། ༡༣༨༢༢༡
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་བསེབས་ནས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་ནུས་པ་བསམ་གཏན་གི་སེལ་

སྩོམ་འགྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན་ཟེར། དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས།1 སྐད་ཅིག་མ་ནི་བསེས་

པས་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་མ་གཏྩོགས་

དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། རྒྱུན་དང་ལྡན་པའི་སྩོ་ནས་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞིའི་

སྙྩོམས་འཇུག་ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་དང་ཟག་བཅས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

བསེབས་ནས་ཇི་ལྟར་འདྩོད་འདྩོད་དུ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་སེལ་སྩོམ་འགྲུབ་པའི་

ཚད་ཡིན་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས།2 སངས་རྒྱས་མ་གཏྩོགས་པས་སྐད་ཅིག་མ་སེལ་

བར་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ཕིར་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་ལ་ཇི་ལྟར་འདྩོད་པར་སྙྩོམས་པར་

འཇུག་པའི་སྩོ་ནས་རྩོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཟུགས་སུ་ཉེར་

འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གྩོང་འཕྩོ་གང་ཞིག །སིད་རེའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་

པའི་རིགས་ཅན། སིད་རེ་མཐར་ཐུག་འགྩོ་བའི་མཚན་ཉིད། འདྩོད་པའི་རྟེན་ཅན་གི་

ཕིར་མི་འྩོང་གང་ཞིག །ལས་ཉྩོན་གིས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པར། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་རྟེན་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་

རིགས་ཅན། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། སྐྱེས་

ཙམ་ནས་འདའ་བ། མངྩོན་པར་འདུ་བེད་དང་བཅས་ནས་འདའ་བ། མངྩོན་པར་འདུ་

བེད་མེད་པར་འདའ་བ། གྩོང་འཕྩོ་དང་བཞི་ཡྩོད་དེ། མཛོད་ལས།3 གཞན་ནི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༡༠

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༣༨༢༡

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༣
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

གཟུགས་མེད་འགྩོ་རྣམས་བཞི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་བར་འདའ་བ་མེད་

དེ། གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དྩོ་བརྒྱུད་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་

པའི་ཚེ་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། ཕིར་མི་འྩོང་མཐྩོང་ཆྩོས་

ཞིའི་མཚན་ཉིད། མཛོད་ལས།1 གཞན་ནི་འདི་ལ་མྱ་ངན་འདའ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཐྩོབ་ལ་མ་ཉམས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཕིར་མི་འྩོང་ལུས་མངྩོན་

བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།2 ལུས་ཀི་མངྩོན་སུམ་དུ་བེད་པ་གང་

ཞེ་ན། གང་སྩོབ་པ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པའྩོ། །ཞེས་དང༌། མཛོད་

ལས།3 འགྩོག་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། །ལུས་ཀི་མངྩོན་སུམ་བེད་པར་

འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་དབེ་ན། འདྩོད་པའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་

དུ་བེད་པའི་ལུས་མངྩོན་བེད་དང༌། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་

འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་དེ་གསུམ་ཡྩོད། 

ས་མཚམས4་ནི། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། འདྩོད་ཉྩོན་

དགུ་པ་སངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ནས་སིད་ཉྩོན་དགུ་བའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གི་བར་ན་ཡྩོད། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། ལམ་རེས་ཤེས་

ནས་སིད་ཉྩོན་དགུ་བའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་བར་ན་ཡྩོད། 

སྒ་བཤད་པ་ནི། འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་ཕིར་མི་འྩོང་བ་སེ5། སྐྱེ་བ་མི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༤

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༦༨༢༡

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༦༡༣

4 ག་༣༥་བ་༦་འཚམས། པ་༤༣་ན་༧་མཚམས།

5 ག་༣༥་བ་༧་མི་འྩོང་བ་དེ། པ་༤༣་བ་༡་མི་འྩོང་བ་དེ།
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ལེན་པས་ན། ཕིར་མི་འྩོང་དང༌། ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་རེས་སུ་གཟུགས་ཀི་

སྐྱེ་སིད་སྔ་མ་སྔ་མ་ནས་ཕི་མ་ཕི་མར་འཕྩོ་བས་གྩོང་འཕྩོ། འྩོག་མིན་དང་སིད་རེའི་

མཐར་ཐུག་པར་འགྩོ་བས་འྩོག་མིན་དང་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགྩོའ ྩོ། །དེའི་རེས་སུ་

གཟུགས་ཁམས་སུ་ཕིན་ནས་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པས་གཟུགས་སུ་ཉེར་

འགྩོ། །དེའི་རེས་སུ་གཟུགས་མེད་ཁྩོ་ནར་ཕིན་ནས་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པས་

གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོ་ཞེས་བའྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། ལམ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། འདྩོད་ཉྩོན་

དགུ་པ་སངས་པར་ཐལ། ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སེ། 

དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་ས་བྩོན་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་

ན། འདིར་མ་ཁྱབ། འདྩོད་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ཐྩོབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་པར་

ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན་འདྩོད་ཉྩོན་

དགུ་པ་སངས་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་

ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་མ་ཐག་པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་ས་བྩོན་

སངས་པར་ཐལ། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། དེའི་

དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་
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འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་ས་བྩོན་སངས་པ་ཞིག1་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་

བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་

ཡིན་ན་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་ས་བྩོན་སངས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། གཞན་

ཡང༌། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པའི་དངྩོས་

གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འབས་བུ་

ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པས་

ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་རེས་སུ་འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་བའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་

མེད་ལམ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། དེས་དེ་ཐྩོབ་པ་གང་ཞིག །དེས་དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་དེ་མ་ཐྩོབ་

པའི་ཕིར། དང་པྩོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེ་ཐྩོབ་པར་ཐལ། དེའི་ས་བྩོན་སངས་

པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་སངས། དགུ་པ་མ་སངས་པའི་ཕིར་མི་

འྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་སུ་ཐལ། དེ་འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་

སངས། དགུ་པ་མ་སངས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པའི་འབས་

གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། འདྩོད་ཉྩོན་ལྔ་པ་སངས། དྲུག་པ་མ་སངས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཡྩོད་

པར་ཐལ། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་སངས། དགུ་པ་མ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྩོད་

ཉྩོན་ལྔ་པ་སངས། དྲུག་པ་མ་སངས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པའི་

1 ག༣༦ན༦ཅིག། པ་༤༤་ན་༡་ཅིག།
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འབས་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། མཛོད་འགེལ་ལས།1 ཀུན་ཏུ་སྦྩོར་བ་ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་

ལྔ་སངས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་སྩོང༌། ལམ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་པྩོ་དེ་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ལ་གེགས་བེད་ཀི་

གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་

སངས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཁྱད་པར་

ཅན་དང་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོའི་

དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས་དང་

དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོའི་དངྩོས་

གཉེན་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་དེ་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཕིར་མི་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་དེར་ཐལ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་མ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་སྩོང༌། ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་དང་པྩོ་སངས་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ལམ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ་དྩོན་གསལ། ༧༥༠༡༩
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

འྩོང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན་སྩོང༌། དེའི་ས་བྩོན་སངས་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ཐྩོབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་འདྩོད་ཉྩོན་

སངས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་འདྲ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ལ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཉན་ཐྩོས་

ཀི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ལ་གནས་པའི་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་

མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་

ཀི་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱྩོད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་

ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་དེའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་

མྩོངས་དེ་དེའི་སང་བའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་སང་བའི་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེའི་ས་བྩོན་དེའི་སང་བའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སྦྩོར་ལམ་སན་གཅིག་ལ་གནས་པའི་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་

ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། འདྩོད་ཉྩོན་སངས་པར་ཐལ། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་

གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། འདྩོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཞན་ཡང༌། བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཐྩོབ་ལ་མ་ཉམས་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་སངས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། འདྩོད་ཉྩོན་སངས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

འདྩོད་ན། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བང་འཕགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་

རྒྱུད་ཀི་འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་གཞན་དྩོན་བེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་

སྒྱུར་བར་བེད་པའི་རྒྱལ་སས་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མཐྩོང་ལམ་གི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་ཅི་ཡང་མེད་མན་ཆད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་ཉྩོན་

མྩོངས་སངས་པའི་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་ཡྩོད། བས་པ་ལ་

ཁྩོ་ན་རེ། མཐྩོང་ལམ་གི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་དེ་སངས་པའི་སྩོ་སྐྱེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་

ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་སངས་པའི་སྩོ་སྐྱེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་

ཡིན་ན་འདྩོད་པ་ནས་ཅི་ཡང་མེད་མན་ཆད་གང་རུང་གི་སས་བསྡུས་ཡིན་དགྩོས་

པའི་ཕིར་ཏེ། སིད་རེའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་གི་མ་རིག་

པ་མེད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འཁྩོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་སངས་པའི་སྩོ་

སྐྱེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་ན། འཁྩོར་བ་སངས་པའི་སྩོ་སྐྱེ་

ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་ན། འཁྩོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་སངས་པའི་ཕིར་

མི་འྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་

སངས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཅི་ཡང་མེད་མན་

ཆད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་སངས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད། དེ་ཡིན་ན་ཅི་ཡང་

མེད་མན་ཆད་ཀི་སས་བསྡུས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སིད་རེའི་སས་བསྡུས་ཀི་དེ་
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

མེད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། སིད་ཉྩོན་དགུ་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་ན། འཁྩོར་བ་སངས་པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཆྩོས་ཅན། གཟུགས་སུ་ཉེར་

འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་རྟེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་འྩོང་གང་

ཞིག །གཟུགས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྩོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་བང་འཕགས་

དེས་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེར་སྙིང་རེ་དང་སྩོན་ལམ་གི་དབང་གིས་

སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། ཉན་ཐྩོས་མཐྩོང་ལམ་པ་དེ་སྙིང་རེ་དང་སྩོན་ལམ་གི་

དབང་གིས་འཁྩོར་བར་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་ཐལ། དེའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་བང་

འཕགས་ལ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།1 སྐྱྩོན་མེད་

པ་ལ་ཞུགས་པ་ཉན་ཐྩོས་མཐྩོང་ལམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་སྙིང་རེ་དང་སྩོན་ལམ་གི་དབང་

གིས་ཀང་འཁྩོར་བར་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་ཞིང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། 

གཟུགས་སུ་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་བར་འདའ་བ་ཆྩོས་ཅན། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བའི་

ཀུན་སྦྩོར་མ་སངས་པར་ཐལ། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ཕིར། དེའི་བར་སིད་དུ་

སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཀུན་སྦྩོར་ཡིན་ན། དེའི་སྐྱེ་

སིད་དུ་སྐྱེ་བའི་ཀུན་སྦྩོར་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །བར་འདའ་བའི་མཚན་ཉིད་

དེ་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་མེད་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༣༡༡༣
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པའི་ཕིར། གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་མེད་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཁྩོ་ཁྩོ་རང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དེའི་རྟེན་

ཅན་གི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སིད་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ་

ལྩོ། །ཟེར་ན། སྩོ་སྐྱེའི་རྟེན་ལ་འཕགས་པའི་གྩོ་འཕང་མངྩོན་དུ་བེད་པ་མེད་པར་ཐལ། 

སྩོ་སྐྱེའི་རྟེན་ཅན་གི་འཕགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཁྩོ་ཁྩོ་

རང་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་མྱྩོང་འགྱུར་གི་ལས་ཡིན་ན། མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པའི་

ཚེ་དེ་ལ་མྱྩོང་ངེས་ཀི་ལས་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ཕིར་མི་འྩོང་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞིའི་

མཚན་ཉིད་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀག་ནས། ཁྩོ་རང་གི་ལུགས་ལ་མཐྩོང་ལམ་

དང་པྩོར་ཐྩོབ་པའི་རྟེན་ལ་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། དེའི་མཚན་

ཉིད། དེས་ན་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞིའི་ཕིར་མི་འྩོང་འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་མ་གྱུར་པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་གི་དབེ་བར་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཡིན་ན་འདྩོད་པར་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་

གྱུར་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ན། མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་མྱྩོང་འགྱུར་གི་ལས་

ཡིན་ན། མཐྩོང་ལམ་དང་པྩོར་ཐྩོབ་པའི་རྟེན་ལ་མྱྩོང་ངེས་ཀི་ལས་ཡིན་དགྩོས་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྩོ་སྐྱེའི་རྟེན་ལ་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་མྱྩོང་

འགྱུར་གི་ལས་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

བཞི་པ་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་གནས་བཤད་པ་ལ།

ཁ་ཅིག །གྩོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་
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གི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་བཞིན་པའི་གང་ཟག །དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འབས་བུ་རིམ་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་

བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་ལ་ཅིག་ཅར་བའི་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་དང༌། 

རིམ་གིས་པའི་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཟེར་ན། དེ་མ་ངེས་པར་

ཐལ། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་འབས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་བཅྩོམ་

ཞུགས་པ་གང་ཞིག །དེ་ཅིག་ཅར་བའི་དེ་ཡང་མ་ཡིན། རིམ་གིས་པའི་དེ་ཡང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་

ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །སིད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པའི་ཐེག་དམན་གི་གང་ཟག །དག་བཅྩོམ་

འབས་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། རང་རྒྱལ་དག་བཅྩོམ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་

ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །གྩོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་

གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག །དག་བཅྩོམ་འབས་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད། གྩོང་

མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་ནི། གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀི་འདྩོད་ཆགས། རྒྩོད་པ། ང་རྒྱལ། མ་

རིག་པ་རྣམས་ཡིན་ཟེར་ན། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པས་མ་རིག་པ་སངས་པར་ཐལ། 

དེས་གྩོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པ་གང་ཞིག །གྩོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་

མ་རིག་པ་འདྲེན་རིགས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེས་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་

རིག་པ་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེས་ཤེས་སྒིབ་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །
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ཁ་ཅིག །མ་རིག་པ་ཡིན་ན། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། བདེན་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། བདེན་མེད་རྟྩོགས་པའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་

སུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་རིག་པ་

ཡེ་ཤེས་ཀི་འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་སུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བདེན་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། བདེན་

འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ། དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་བཤད་པ་དང༌། དེ་འབས་གནས་

བཤད་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། ཞུགས་པ་བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག །ཉན་ཐྩོས་དག་

བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་པའི་སྦྩོར་བ་རྒྱུན་ཆགས་ལ་གནས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བ། དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་

དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་དང༌། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ་གཉིས། ས་

མཚམས། སྩོམ་སང་ལྷག་མ་སྩོང་བ་ལ་བརྩོན་པ་ནས་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་

འབས་བུ་མ་ཐྩོབ་བར་ན་ཡྩོད། 

གཉིས་པ་ནི། གྩོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་

ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ། དག་བཅྩོམ་འབས་གནས་ཀི་མཚན་

ཉིད། གྩོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀི་འདྩོད་ཆགས། 

རྒྩོད་པ། ང་རྒྱལ། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་རྣམས་ཡིན། དེ་དག་ལ་གྩོང་མའི་ཆ་
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དང་མཐུན་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་ཁམས་གྩོང་

མའི་སྐྱེ་བ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་བེད། ཐ་མ་གསུམ་གིས་ཁམས་གྩོང་མ་ལས་མི་འདའ་བར་

བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།1 གྩོང་མའི་ཆ་དང་མཐུན་ལྔ་ཉིད། །གཟུགས་དང་

གཟུགས་མེད་ལས་སྐྱེས་པའི། །འདྩོད་ཆགས་གཉིས་རྒྩོད་ང་རྒྱལ་རྨྩོངས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

དབེ་ན། སང་བའི་སྩོ་ནས་སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་དག་བཅྩོམ་འབས་གནས་

དང༌། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་དག་བཅྩོམ་འབས་གནས་གཉིས། དག་བཅྩོམ་འབས་

གནས་ཀང་ཡིན། ཁམས་གསུམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་

ཅིག་ཅར་དུ་སངས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། དང་པྩོའི་མཚན་

ཉིད། དེ་ཡང་ཡིན། ཕིར་མི་འྩོང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་པར་དམིགས་པ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། ཡང་དེ་ལ་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པའི་

ཆྩོས་ཅན། བདག་གསྩོད་པའི་འྩོས་སུ་གྱུར་པའི་ཆྩོས་ཅན། རེས་སུ་སྲུང་བའི་ཆྩོས་

ཅན། གནས་པ་ལས་མི་བསྐྱྩོད་པའི་ཆྩོས་ཅན། རྟྩོགས་པའི་འྩོས་སུ་གྱུར་པའི་ཆྩོས་

ཅན། མི་གཡྩོ་བའི་ཆྩོས་ཅན་དང་དྲུག །དང་པྩོ་ལྔ་དབང་རྟུལ་དད་མྩོས་པ་དང༌། ཕི་མ་

དབང་རྣྩོན་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས།2 དག་བཅྩོམ་དྲུག་འདྩོད་དེ་དག་

ལས། །ལྔ་ནི་དད་པས་མྩོས་ལས་སྐྱེས། །དེ་དག་རྣམ་གྩོལ་དུས་དང་སྦྩོར། །མི་

གཡྩོའི་ཆྩོས་ཅན་མི་གཡྩོ་བ། །དེའི་ཕིར་དེ་དུས་མི་སྦྩོར་གྩོལ། །དེ་ནི་མཐྩོང་ཐྩོབ་རྒྱུ་

ལས་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་དང་པྩོ་ལྔ་རང་གི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༠༦

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༧༡༦
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རྟྩོགས་པ་ལས་ཉམས་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་སྩོགས་ཀི་བར་དུ་འགྱུར་བ་ཡྩོད་ཟེར། མདྩོ་

སེ་པས་དང་པྩོ་ལྔ་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེར་གནས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན་གི་རང་གི་རྟྩོགས་པ་ལས་ཉམས་པར་མི་འདྩོད་དྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། ཇི་ལྟར་བས་ཀང་ཚེ་དེ་ལ་མཐྩོང་ཆྩོས་བདེར་གནས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་

ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་དག་བཅྩོམ་དབང་རྟུལ་ཞིག1་ལ་བེད། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་མ་ཐག་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བེད་མ་2བཏང་ན་མཐྩོང་ཆྩོས་བདེར་

གནས་ལས་ཉམས་པར་མཐྩོང་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བེད་གཏྩོང་བའི་དག་

བཅྩོམ་དབང་རྟུལ་ཞིག་ལ་བེད། 

གསུམ་པ་ནི། འདྩོད་ཡྩོན་ལ་སེམས་མ་བསྲུངས་ན་དེ་ལས་ཉམས་པར་

མཐྩོང་ནས། དེ་ལས་སེམས་སྲུང་བའི་དག་བཅྩོམ་དབང་རྟུལ་ལྩོ། །

བཞི་བ་ནི། མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་ན་དེ་ལས་ཉམས་པར་མཐྩོང་ནས། 

མཉམ་གཞག་ལས་མི་ལྡང་བའི་དག་བཅྩོམ་དབང་རྟུལ་ལྩོ། །

ལྔ་བ་ནི། དེ་ལས་ཉམས་ཀིས་དྩོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་དག་

བཅྩོམ་པ་དབང་རྟུལ་ལྩོ། །

དྲུག་པ་ནི། དེ་ལས་ཉམས་ཀིས་དྩོགས་པའི་འཇིག་པ་མེད་པའི་དག་བཅྩོམ་

དབང་རྣྩོན་གཅིག་ལ་བེད་དྩོ། །ཞེས་ཟེར་རྩོ། །རང་ལུགས་ཕི་མ་ལྟར་བེད་དྩོ། །

ཡང་དེ་ལ་ཡྩོན་ཏན་མངྩོན་དུ་བེད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་ཤེས་རབ་རྐྱང་3བའི་ཆ་

1 ག༣༩་བ་༥་ཅིག། པ་༤༨་ན་༧ཅིག

2 ག་༣༩་བ་༥་བཏང་། པ་༤༨་ན་༧་གཏང།

3 ག་༤༠་ན་༡་པའི། པ་༤༨་བ་༤་བའི།
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ལས་གྩོལ་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་དང༌། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་

ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི། འགྩོག་སྙྩོམས་མ་ཐྩོབ་པའི་ཉན་ཐྩོས་

དག་བཅྩོམ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། འགྩོག་སྙྩོམས་རྒྱུད་ལྡན་གི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་

ལྟ་བུ། དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས།1 འགྩོག་ཐྩོབ་གཉིས་ཀ་ལས་རྣམ་གྩོལ། །ཤེས་རབ་

ཀི་ནི་གཅིག་ཤྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་མཚམས། ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པ་ནས་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་སྔ་རྩོལ་

གི་བར་དུ་ཡྩོད། 

ཁྩོ་ན་རེ། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་ཆྩོས་

ཅན། གྩོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་

ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། དག་བཅྩོམ་འབས་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཐྩོབ་པ་ལ་གེགས་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་

སངས་པའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། སིད་ཉྩོན་བརྒྱད་པ་སངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། མཐྩོང་སང་ཀུན་སྦྩོར་

གསུམ་སངས་པའི་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་གང་

ཟག་མ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ། མཚོན་བ་དྩོན་གི་དགེ་འདུན་བཤད་པ་ལ།

ཁ་ཅིག །ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་དེ། སྐབས་འདིར་བསན་

གི་མཚོན་བ་དྩོན་གི་དགེ་འདུན་གི་དབེ་གཞི་ཡིན་ཟེར་ན། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༨༩
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ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་དེ་སྐབས་འདིར་བསན་གི་མཚོན་བ་དྩོན་གི་དགེ་

འདུན་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་

སྩོང་བའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་དེ་ཡང་འཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག་བང་སེམས་ལ་ཞུགས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་ཅིང༌། ཉན་རང་ལ་དེ་

མི་འཐད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་དྩོན་མྱང་འདས་ཐྩོབ་པའི་ལམ་གི་རྒྱུན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་

བེད་རིགས་པ་གང་ཞིག །ཐེག་དམན་ལ་མྱང་འདས་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར་ན། མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ལ་གནས་པའི་དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་

མ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མཐྩོང་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ལ་གནས་པའི་དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་

སྩོང་བའི་བང་སེམས་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་

ཀིས་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་མ་ཐྩོབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། འདྩོད་ཉྩོན་དྲུག་པ་སངས། སིད་ཉྩོན་དྲུག་པ་མ་སངས་པའི་བང་

སེམས་དེ་ཕིར་འྩོང་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སང་བ་

རིམ་གིས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། མ་ཡིན་པར་ཐལ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་སྩོང༌། 

གཞན་ཡང༌། འདྩོད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པའི་དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་

བང་སེམས་དེ་ཕིར་མི་འྩོང་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་
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ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་སིད་ཉྩོན་དགུ་པ་སངས་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་

སང་བ་ཅིག་ཅར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་སྩོང༌། 

གཞན་ཡང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།1 ཅིའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྐྱྩོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་ནས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། 

རྒྱུན་ལས་འཇུག་པ་ཡྩོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཅིའི་ཕིར་ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་

བར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། བསམ་བཞིན་དུ་སིད་2པར་སྐྱེ་བ་ཚད་མེད་པ་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཅིའི་ཕིར་ཕིར་མི་འྩོང་བར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་

གནས་ཤིང་འདྩོད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། བང་སེམས་ལ་ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་འཐད་པར་ཐལ། ཉི་སྣང་ལས།3 དེ་ལ་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་

ནི་འདིར་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་དགེ་འདུན་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་གི་བང་

སེམས་ཡྩོད་པར་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། བང་སེམས་དང་

རང་རྒྱལ་གི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཉི་སྣང་ལས།4 བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༨༨༤

2 ག་༤༠་བ་༦་པ། པ་༤༩་བ་༥་པ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༧༦༣

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༨༦༢



  108  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་རྒྱལ་ཡིན་ན། ཐེག་པ་འབིང་པྩོའི་གང་ཟག་ཡིན་

དགྩོས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་

ཕིར། དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་གངས་འདྲེན་ཚུལ་ལ། འཕགས་པའི་ལུགས་ལ། 

རྩོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། འཕགས་པ་ལྟར་ན། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་ལས་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་

གཏྩོགས་པ་ལ་དྩོན་གིས་ཐྩོབ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་བརྒྱད་པ་དང༌། འབས་

གནས་དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་གཉིས་དང༌། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གཉིས་ཏེ་ལྔ། ཕིར་འྩོང་

ཞུགས་པ་དད་མྩོས་པ་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་པས། དྩོན་གིས་ཐྩོབ་

པ་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་

གསུམ། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དད་མྩོས་པ་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་

པས། དྩོན་གིས་ཐྩོབ་པ་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྒྱད་དེ། 

འདའ་བ་བཞི་དང་གྩོང་འཕྩོ་སེ་ལྔ། དྲུག་པ་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅྩོམ། བདུན་པ་

མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི། བརྒྱད་པ་ལུས་མངྩོན་བེད། སྐྱེས་བུ་བདུན་པ་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ། 

བརྒྱད་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་ཅན་ཏེ་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་ཅེས་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། དབང་

པྩོ་རྟུལ་དང་རྣྩོན་པྩོ་དག །ཅེས་པའི་ཐད་ཀི་ཉི་སྣང་ལས།1 དེ་ལ་གང་ལམ་ཤེས་པ་

ཉིད་ནི། འྩོག་ནས་འཆད་པའི་མཐྩོང་བའི་ལམ་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པྩོ་གང་ཡིན་

པ་སེ། སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པྩོ་དེ་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་པྩོ་རྟུལ་

པྩོར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་དེ་ནི། དད་པས་ལམ་དེ་ལ་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕིར། དེ་ལ་

དད་པས་རེས་སུ་འབང་བ་ཞེས་བཤད་དྩོ། །

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༧༦༡༠
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དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོ་ནི་ཤེས་རབ་ཀིས་ལམ་དེ་ལ་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕིར། 

ཆྩོས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དབང་པྩོ་

རྟུལ་དང་རྣྩོན་པྩོ་དག །ཅེས་པས་འབས་གནས་དབང་པྩོ་རྣྩོན་རྟུལ་གཉིས་བསན་པ་

གང་ཞིག །འབས་གནས་ལ་དད་པའི་རེས་འབང་དང་ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་གི་རྣམ་

གཞག་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།1 དེ་ཚེ་དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་དག །དད་པས་

མྩོས་དང་མཐྩོང་བས་ཐྩོབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། དད་དང་མཐྩོང་

ཐྩོབ་ཅེས་པས་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་དད་མྩོས་པ་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

བས་པ་དང༌། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དད་མྩོས་པ་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་ནས་བསན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདིས་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ་དད་མྩོས་པ་

དང༌། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དད་མྩོས་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་པ་དང༌། ཕིར་འྩོང་

ཞུགས་པ་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་དང་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉི་སྣང་ལས།2 འབས་བུ་གཉིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ་

ཞུགས་པ་དད་པས་མྩོས་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། ཞེས་པ་དང༌། 

འབས་བུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་3ལ་ཞུགས་པ་མཐྩོང་བས་ཐྩོབ་པའི་དབང་དུ་

མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །འདིར་བསན་མཚོན་

བ་དྩོན་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་གཞུང་གི་དངྩོས་སུ་བསན་པ་བཅུ་དགུ། 

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཁ་བསྐང་བའི་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། འྩོག་མིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད། ༤༥༡༢

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༧༧༢༡

3 ག་༤༡་བ་༥་གསུམ་པ་ཞུགས། པ་༥༠་བ་༦་གསུམ་པ་ཞུགས།
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འགྩོ་འཕར་བ་གསུམ་གི་དབེ་གཞི་ཡིན་པས་དྩོར་ལ། གཞན་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

བགངས་པ་བཅུ་དགུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཤུགས་ལ་བསན་པ་

ཡིན་ཏེ། དབང་པྩོ་རྟུལ་དང་རྣྩོན་པྩོ་དག །ཅེས་པས་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཞུགས་

པ་གཉིས་དངྩོས་སུ་བསན་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཤུགས་ལ་བསན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་དང༌། ཕིར་མི་འྩོང་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་

གཉིས་ལ་མིང་སྦྩོར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

དབང་པྩོ་རྟུལ་དང་རྣྩོན་པྩོ་དག །ཅེས་པས་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཞུགས་

པ་གཉིས་བསན། དད་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་ཅེས་པས་དེ་འདྲ་བའི་འབས་གནས་གཉིས་

བསན་པས། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གང་ལ་སྦྩོར་བའི་སྦྩོར་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་ནྩོ། །

སྐབས་འདིར་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བས་ཁ་མི་འགེང་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་བསན་པས་རྟྩོགས་ནུས་པའི་ཕིར། ཕིར་འྩོང་

འབས་གནས་ཙམ་བྩོ་བས་ཁ་མི་འགེང་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བར་ཆད་གཅིག་པ་

བསན་པས་རྟྩོགས་ནུས་པའི་ཕིར། ཕིར་མི་འྩོང་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བས་ཁ་མི་

འགེང་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འདའ་བ་བཞི་བསན་པས་རྟྩོགས་ནུས་པའི་ཕིར། དག་

བཅྩོམ་ཞུགས་པས་ཁ་མི་འགེང་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ལུས་མངྩོན་བེད་བསན་

པས་རྟྩོགས་ནུས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

འདི་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་དེ། དབང་པྩོ་རྟུལ་དང་རྣྩོན་པྩོ་དག །ཅེས་གཉིས་

ཚིག་སྩོས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞུང་འདིས་དགེ་འདུན་གསུམ་བསན་པའི་ཕིར། 
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

ཟེར་ན། དེ་ཚེ་དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་དག །ཅེས་གཉིས་ཚིག་སྩོས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

གཞུང་འདིས་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས། འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་འབས་

གནས། ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་འབས་གནས་གསུམ་བསན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་མཛོད་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་བསན་དང་སྦིན་སྩོགས་དང༌། །ཐབས་ལ་མཁས་

པ་གང་ཡིན་པ། །འདི་ལ་མྩོས་པའི་རྒྱུ་དག་ཡིན། །ཞེས་གཉིས་ཚིག་སྩོས་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། འདིས་མྩོས་པ་སྩོམ་ལམ་སྩོམ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བའི་རྒྱུ་གསུམ་བསན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་སྩོང༌། 

རང་ལུགས་ཀི་སྐྱྩོན་ནི། ཉི་སྣང་ལས།1 འབས་བུ་གཉིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ། 

ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དད་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་ཅེས་པས་འབས་བུ་བར་བ་

གཉིས་ཀི་ཞུགས་པ་དངྩོས་སུ་མ་བསན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཉི་སྣང་ལས།2 གྩོང་

དུ་འཕྩོ་བ་ལྔ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དད་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་ཅེས་

པས་ཆགས་བལ་སྔྩོན་སྩོང་གི་འབས་གནས་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འདིར་བསན་མཚོན་བ་དྩོན་གི་དགེ་འདུན་ལ་གཞུང་གིས་དངྩོས་སུ་

བསན་པ་བཅུ་དགུ། དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པས་ཁ་བསྐང་བས་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་དེ། འྩོག་མིན་

འགྩོ་འཕར་བ་གསུམ་གི་དབེ་གཞི་ཡིན་པས་དྩོར་ལ། གཞན་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

བགངས་པས་བཅུ་དགུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། ཉི་སྣང་ལས།3 གང་འདི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༧༧༢༡

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༨༡༡༧

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༨༠༡༣



  112  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉྩོན་མྩོངས་པ་དགུ་པ་སངས་པ་ལས་ནི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཞེས་བཤད་དྩོ། །དེ་ནི་རྣམ་

པ་ལྔར་ཤེས་པར་བའྩོ། །འདི་ལྟ་སེ། བར་མ་དྩོར་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི། 

ཞེས་པས་དང་པྩོ་ངྩོས་བཟུང༌། སྐྱེས་ནས་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི། ཞེས་

1པས་གཉིས་པ་དང༌། མངྩོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

ནི། ཞེས་པས་གསུམ་པ་དང༌། མངྩོན་པར་འདུ་བེད་མེད་པར་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བ་ནི། ཞེས་པས་བཞི་པ་དང༌། གྩོང་དུ་འཕྩོ་བ་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པས་ལྔ་པ་

དང༌། གང་ཡང་གཟུགས་ཀི་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་དེ་ནི། འདི་

ནས་ཤི་འཕྩོས་ནས་གཟུགས་མེད་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ནི། ཞེས་པ་དང༌། དེ་ལྟ་ན་

ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་དྲུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དྲུག་པ་དང༌། བདུན་པ་མཐྩོང་བའི་ཆྩོས་ལས་

མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི། ཞེས་བདུན་པ་དང༌། གང་ཡང་འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་

འཇུག་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་དེ་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཆྩོས་

ལུས་ཀི་མངྩོན་སུམ་དུ་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བརྒྱད་པ་ངྩོས་བཟུང་བ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། ཉི་སྣང་གི་ལུགས་ལ་འྩོག་མིན་འགྩོ་ནས་སིད་རེར་འགྩོའི་བར་ལྔ་པྩོ་དེ་ལ་གྩོང་

འཕྩོ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་གངས་ལྔ་པ་དང༌། གཟུགས་ཀི་

ཆགས་བཅྩོམ་གི་མིང་ཅན་གི་བང་སེམས་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་དྲུག་པར་འདྲེན་མི་

རིགས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱན་སྣང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་འྩོག་མིན་འགྩོ་ནས་སིད་རེར་འགྩོའི་

བར་ལྔ་པྩོ་དེ་གྩོང་འཕྩོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་རིགས་པར་ཐལ། རྒྱན་སྣང་ལས།2 གྩོང་དུ་

1 ག་༤༢་བ་༣་ཞེས་གཉིས་པ། པ་༥༢་ན་༡་ཞེས་གཉིས་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༩༥༤༡༡
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

འཕྩོ་བ་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཉི་སྣང་ལས། འྩོག་

མིན་འགྩོ་ནས་སིད་རེར་འགྩོ་བའི་བར་ལྔ་པྩོ་དེ་གྩོང་འཕྩོ་ཞེས་ལྔ་པ་དང༌། གཟུགས་

ཀི་ཆགས་བཅྩོམ་གི་མིང་ཅན་དྲུག་པར་གསལ་བར་བཤད་ཅིང༌། རྒྱན་སྣང་ལས། དེ་

ལྔ་པྩོ་དེ་ལ་གྩོང་འཕྩོའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་དེ་ལ་འྩོག་མིན་འགྩོའི་མིང་ཅན་དང་

སིད་རེར་འགྩོའི་མིང་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས། འྩོག་མིན་འགྩོའི་མིང་ཅན་དེ་ལ་འཕར་

བ་གསུམ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་དང༌། སིད་རེར་འགྩོའི་མིང་ཅན་ལ་གཟུགས་ཀི་

ཆགས་བཅྩོམ་ཞེས་བཏགས་ནས། དེ་ལ་ལུས་མངྩོན་བེད་དང་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་གཉིས་

སུ་ཕེ་ནས་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འདིར་བསན་མཚོན་བ་དྩོན་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་དེ། ར་བའི་

གཞུང་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བགངས་པའི་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

དེ་ལྟར་རྒྱན་སྣང་དང་ཉི་སྣང་གཉིས་ཀ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། 

སྩོབ་དཔྩོན་གི་ལུགས་ལ་ཁ་ཅིག །འདིར་བསན་མཚོན་བ་དྩོན་གི་དགེ་འདུན་

དེ་ལ་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་དེ། བང་སེམས་འཕགས་པ་དེ་ལ་དྩོན་དམ་པའི་སེམས་དང་པྩོ་

བསྐྱེད་པ། མ་གྩོས་པའི་སྤྩོད་པ་ལ་ཞུགས་པ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་

ཐྩོགས་པའི་བང་སེམས་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པས། དྩོན་དམ་པའི་སེམས་དང་པྩོ་བསྐྱེད་

པའི་བང་སེམས་དེ་ལས་དང་པྩོ་བ་ལ་བེད། མ་གྩོས་པའི་སྤྩོད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བང་

སེམས་དེ་ས་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གི་བང་སེམས་ལ་བེད། ཕིར་མི་ལྡྩོག་

པའི་བང་སེམས་དེ་ས་བརྒྱད་པ་དང༌དགུ་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བང་སེམས་ལ་བེད། 

སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐྩོགས་པ་ས་བཅུ་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བང་སེམས་ལ་བེད་ཅིང༌། 
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དེ་ཡང་ས་དང་པྩོ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་གཉིས། རྒྱུན་ཞུགས་

འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་གཉིས་ཏེ་ལྔའི་མིང་ཅན་དང༌། ས་

གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་ལ་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་

ཙམ་པྩོ་བ། དེ་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས་དང༌། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀི་བང་སེམས་ལ་

ཕིར་མི་འྩོང༌། དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ལ་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པ། སིད་པ་ཐ་མའི་བང་

སེམས་ལ་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་སེམས་ཀི་མིང་ཅན་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། ཕིར་མི་འྩོང་གི་མིང་ཅན་གི་བང་སེམས་དེ་ས་བརྒྱད་

པ་ཡན་ཆད་ཀི་བང་སེམས་ལ་བེད་མི་རིགས་པར་ཐལ། མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་དང་ལུས་

མངྩོན་བེད་ཀི་མིང་ཅན་གི་བང་སེམས་དེ་ས་དྲུག་པ་ནས་འཇྩོག་རིགས་པའི་ཕིར། 

རྣམ་བཤད་ལས།1 སིད་རེའི་ཉྩོན་མྩོངས་དང་ལྡན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་དྲུག་

པ་དེ ་ལ་དགེ་འདུན་ཉི ་ཤུའི་གངས་འཛིན་བརྒྱད་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གཉིས་

སྩོ། །མཐྩོང་བའི་ཆྩོས་ལ་ཞི་བ་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་ཉིང་མཚམས་སྦྩོར་བའི་སྐྱེ་

བ་ཟད་པ་ཐྩོབ་པ་དང༌། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལུས་ཀིས་མངྩོན་སུམ་དུ་

བེད་པ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །མཐྩོང་ལམ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་བཅྩོ་ལྔ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་ལ་

རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ། དད་པའི་རེས་འབང་དང༌། ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་གི་མིང་ཅན་

དང༌། ས་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་གི་བང་སེམས་ལ་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་

གཉིས་ཀི་མིང་ཅན་དང༌། ས་དྲུག་པ་ལ་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པ། ས་བདུན་པ་བ་ལ་ཕིར་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༦༦༤
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འྩོང་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ་དང་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་བ་

ལ་ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་པ་དང༌། ས་བཅུ་པ་བ་ལ་བར་འདའ་བ་ནས་ལུས་མངྩོན་བེད་

ཀི་བར་གི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་མིང་ཅན་གི་བང་སེམས་རྣམས་སུ་འཇྩོག་ཅེས་ཟེར་ན། 

མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་ཤེས་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་

ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་བཅྩོ་ལྔ་ལ་གནས་པའི་བང་

སེམས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཀི་མིང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དེར་ཐལ། ལམ་རེས་

ཤེས་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཀི་མིང་ཅན་གང་

ཞིག །ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། གསེར་

ཕེང་ལས།1 འདི་དག་རིམ་པ་ལྟར་ས་རིམ་ཅན་ལ་སྦར་བ་མི་འཐད་པར་གྩོ་སེ། ཆྩོས་

འབང་དང་བར་ཆད་གཅིག་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་མདྩོ་ལས་དེ་དག་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་

ཐྩོགས་པའི་སེམས་དཔར་བཤད་པས་སྩོ། །

རང་ལུགས་ལ། མཚོན་བ་དྩོན་གི་དགེ་འདུན་གི་དབེ་གཞི། དབེ་བའི་གངས། 

དངྩོས་བཏགས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ནི། བང་སེམས་འཕགས་པ་དེ་

འདིར་བསན་མཚོན་བ་དྩོན་གི་དགེ་འདུན་གི་དབེ་གཞི་ཡིན་ནྩོ། །གཉིས་པ་ལ་

འཕགས་པའི་ལུགས་དང་སྩོབ་དཔྩོན་གི་ལུགས་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། སྐབས་འདིར་

བསན་གི་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་དེ། དངྩོས་སུ་བསན་པ་བཅུ་

དྲུག །ཤུགས་ལ་བསན་པ་བཞི་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དབང་པྩོ་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། གསེར་ཕེང་། ༣༥༠༣
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟུལ་དང་རྣྩོན་པྩོ་དག །ཅེས་པས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་འབང་

དང་དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་གི་མིང་ཅན་གཉིས། དད་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ། ཅེས་

པས་འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་ཀི་ཞུགས་པ་དད་མྩོས་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་པ་

དང༌། དེ་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་མིང་ཅན་གཉིས་དང༌། རིགས་ནས་

རིགས། ཞེས་པས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེའི་མིང་

ཅན་གཉིས་དང༌། བར་ཆད་གཅིག །ཅེས་པས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་ཕིར་འྩོང་འབས་

གནས་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པའི་མིང་ཅན་དང༌། བར་སྐྱེས་གནས་དང༌། །བེད་

དང་བེད་མིན། ཞེས་པས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་འདའ་བ་བཞིའི་མིང་ཅན་དང༌། འྩོག་

མིན་འགྩོ། །འཕར་གསུམ་སིད་རེ་མཐར་ཐུག་འགྩོ། །ཞེས་པས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་

འཕར་བ་གསུམ་དང་གྩོང་འཕྩོ་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་གྩོང་འཕྩོའི་མིང་ཅན་གཅིག་དང༌། 

གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅྩོམ། ཞེས་པས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་

མིང་ཅན་དང༌། ཆྩོས་ལ་ཞི། ཞེས་པས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞིའི་མིང་ཅན་

དང༌། ལུས་མངྩོན་སུམ་བེད། ཅེས་པས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་ལུས་མངྩོན་བེད་ཀི་མིང་

ཅན་དང༌། བསེ་རུ། ཞེས་པས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་བསེ་རུ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་

ཅན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་

བ། ཕིར་འྩོང་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ། ཕིར་མི་འྩོང་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བ། དག་

བཅྩོམ་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་དགེ་འདུན་དེ་ལ་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་དེ། རྒྱུན་

ཞུགས་ཀི་སྐྩོར་ལ་ལྔ། ཕིར་འྩོང་གི་སྐྩོར་ལ་གསུམ། ཕིར་མི་འྩོང་གི་སྐྩོར་ལ་བཅུ། 
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན། བསེ་རུ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་ཅན་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་

འབང་དང༌། དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་གི་མིང་ཅན་གཉིས། རྒྱུན་ཞུགས་འབས་

གནས་ཙམ་པྩོ་བའི་མིང་ཅན། རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེའི་མིང་ཅན་གཉིས་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ཡྩོད་དེ། ཕིར་འྩོང་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན། ཕིར་

འྩོང་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བའི་མིང་ཅན། ཕིར་འྩོང་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པའི་

མིང་ཅན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ་བཅུ་ཡྩོད་དེ། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་

པའི་མིང་ཅན། འདའ་བ་བཞིའི་མིང་ཅན་བཞི། འྩོག་མིན་འགྩོ་དབེ་གཞིར་བས་པའི་

འཕར་བ་གསུམ་གི་མིང་ཅན་གསུམ། སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགྩོར་བཏགས་པའི་

གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅྩོམ་དབེ་གཞིར་བས་ནས། དེ་ལས་ཕེ་བའི་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་

དང་ལུས་མངྩོན་བེད་ཀི་མིང་ཅན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྐབས་འདིར་

དངྩོས་སུ་བསན་པ་བཅུ་བདུན་དང་ཤུགས་ལ་བསན་པ་གསུམ་ཡྩོད། 

གཞུང་གིས་བསན་ཚུལ་ནི། དབང་པྩོ་རྟུལ་དང་རྣྩོན་པྩོ་དག །ཅེས་པས་རྒྱུན་

ཞུགས་ཞུགས་པ་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་འབང་དང༌། དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཀི་རེས་

འབང་གཉིས་དངྩོས་སུ་བསན་ནས། ཤུགས་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་

བའི་མིང་ཅན་དེ་བསན། རིགས་ནས་རིགས། ཞེས་པས་རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་སྐྱེའི་

མིང་ཅན་གཉིས་དངྩོས་སུ་བསན། དད་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ། ཅེས་པས་ཕིར་འྩོང་ཞུགས་

པ་དད་མྩོས་པ་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་པ་དང༌། ཕིར་མི་འྩོང་ཞུགས་

པ་དད་མྩོས་པ་དང་མཐྩོང་ཐྩོབ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་གཉིས་དངྩོས་སུ་བསན། བར་ཆད་གཅིག །ཅེས་པས་ཕིར་

འྩོང་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པའི་མིང་ཅན་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་ཕིར་

འྩོང་འབས་གནས་ཙམ་པྩོ་བའི་མིང་ཅན་དེ་བསན། བར་སྐྱེས་གནས་དང༌། །བེད་དང་

བེད་མིན། ཞེས་པས་འདའ་བ་བཞི་དངྩོས་སུ་བསན། འྩོག་མིན་འགྩོ། འཕར་གསུམ། 

ཞེས་པས་འྩོག་མིན་འགྩོ་དབེ་གཞིར་བས་པའི་འཕར་བ་གསུམ་གི་མིང་ཅན་གསུམ་

དངྩོས་སུ་བསན། སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་འགྩོ། གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅྩོམ་མཐྩོང་བ་

ཡི། །ཆྩོས་ལ་ཞི་ལུས་མངྩོན་སུམ་བེད། །ཅེས་པས་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞི་དང་ལུས་མངྩོན་

བེད་ཀི་མིང་ཅན་གཉིས་དངྩོས་སུ་བསན་ནས་ཤུགས་ལ་དག་བཅྩོམ་ཞུགས་པའི་

མིང་ཅན་དེ་བསན། བསེ་རུ། ཞེས་པས་བསེ་རུ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་ཅན་དེ་

དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དངྩོས་བཏགས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ། ཁྩོ་ན་རེ། བང་སེམས་ལ་རྒྱུན་

ཞུགས་སྩོགས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་དེ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་ཕིར་མི་

ལྡྩོག་པའི་འཁྩོར་ལྩོའི་མདྩོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། དེ་

ལྟར་ན་བང་སེམས་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་

པ་ཡིན་དགྩོས་པས། ཐེག་ཆེན་པ་དང་ཐེག་པ་འབིང་གི་གང་ཟག་གི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་

པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྩོའི་ཕིར་མི་འྩོང་དུ་གྱུར་

པའི་སེམས་དཔའ་མེད་པའི་ཕིར། གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་བང་

འཕགས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེར་བསམ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་བང་འཕགས་ཀང་
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དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱོད།

མེད། དེར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་བང་འཕགས་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་

གྲུབ་སེ། མདྩོ་སྡུད་པ་ལས།1 བང་ཆུབ་ཡྩོན་ཏན་ཕ་རྩོལ་ཕིན་ཉམས་འགྱུར2་འྩོང་

ཞེས། །གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་དྩོན་དུ་གཉེར་མི་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།3 འཕགས་པས་འཆི་དང་ན་བ་དང༌། །རྒ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སངས། །ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་དབང་གིས་སྐྱེ། །དེ་ལ་དེ་

མེད་ཕིར་དེ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྩོད་རེ་

བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོའི་གསུང་རྩོམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྩོ། །

ཤེར་ཕིན་མན་ངག་སྙིང་པྩོའི་དཀའ་བའི་གནད། །

ལུང་རིགས་ལམ་ནས་དྲངས་ཏེ་མ་ནྩོར་བར། །

གསལ་མཛད་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དེའི་བཞེད་སྩོལ། །

བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་བསྐལ་བརྒྱར་དར་རྒྱས་ཤྩོག །

དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། མདྩོ་སྡུད་པ། ༣༨༦

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། མདྩོ་སྡུད་པ། ༣༨༦མདྩོ་སྡུད་པ་ལས། འགྱུར་འྩོང་ཞེས། 

ཡིག་ཆར་ཆད།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༢༤
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པར་བང་སྩོན་ཚིག

རྣམ་གྩོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞྩོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབས་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡྩོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྩོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མྩོ་སྩོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྩོར་ཤྩོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱྩོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྩོན་རྣམ་

འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྩོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་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་ཆྩོག་པའི་དགེ་བསྔྩོའི་སྩོན་

ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་

སྦར་བའྩོ། །
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སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གིས་རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མ་ཞུ་སྒིག་སྐབས་ཀི་ལས་བེད། 

ལས་གཞི་འདི་ལ་ཐྩོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་དང་དཔར་སྐྲུན་གནང་མཁན་

བཅས། 

སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད་སྐབས་ཉི་ཤུ་པ། 

ཞུ་སྒིག་འགན་ཁུར་བ། 

སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསྩོད་ནམས། 

དཔེ་རིང་ཁག་དྲུག་དང་ཞིབ་བསྡུར་གནང་མཁན། 

ཕི་ལྩོ་(༢༠༡༢)ལྩོའི་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་འདུལ་བ་གསར་རིང་། 

དབུ་མ་གསར་རིང་གྩོང་འྩོག །ཕར་ཕིན་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་འདེམས་བསྐྩོས་ཞིབ་བསྡུར་ལས་

བེད་རྣམ་པ། 

ཐ་མའི་ཞུ་དག་གནང་མཁན། 

སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ། 

དཀར་ཆག་སྒིག་མཁན། 

ཕི་ལྩོ་(༢༠༡༢)ལྩོའི་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་ལྷ་རམས་འཛིན་གྲྭ། 

ཡིག་ཆར་དྲངས་པའི་མདྩོ་བསན་བཅྩོས་ཀི་ལུང་འཚོལ་མཁན་དང་དེབ་སྒིག་པ། 

ཕི་ལྩོ་(༢༠༡༢)ལྩོའི་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་འདུལ་རིང་འཛིན་གྲྭ་དང་འདུལ་གསར་འྩོག་

མའི་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་ལུང་འཚོལ་བའི་ལས་བེད་རྣམ་པ། 

ལས་དུས། 

ཕི་ལྩོ་(2012)ནས་(2015/08/07)བར་ལྩོ་ངྩོ་བཞིའི་ཪིང་། 

འགེམ་སེལ་བེད་མཁན་དང་དཔར་སྐྲུན་བདག་དབང་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་། 

ཕི་ལྩོ་(2015)ལྩོར་གྩོག་ཀླད་ཐྩོག་དཔེ་བསྡུར་མའི་པར་གཞི་ཐྩོག་མར་བསྒིགས།


	༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནང་བ། 
	རྗེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	༄༅། །དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་གཅོད་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་རྩོམ་དྲི་མ་མེད་པ་
མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །
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