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

བསྡུས། 

༄༅། །འདིར་འཇམ་དབངས་རྣམ་འཕྲུལ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་༧རེ་བབན་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་བབན་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་བབན་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་བབན་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་བབན་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་བབན་གིས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་

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



༄༅། །བསན་བཅྩོས་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་ 

བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་ 

གསལ་བར་བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ 

ཀླུ་དབང་གི་རྩོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ 

ལས་སྦྩོར་ལམ་གི་སྤི་དྩོན་ 

བཞུགས་སྩོ། །

གསུམ་པ་གདམས་ངག་གི་འབས་བུ་ངེས་འབེད་ཡན་ལག་བཤད་པ་ལ། 

སྤིའི་མཚམས་སྦར་བ་དང། དྩོན་དངྩོས་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འྩོ་ན། གདམས་

ངག་དང། ངེས་འབེད་ཡན་ལག །ཅེས་བཤད་ན། གདམས་ངག་གི་འྩོག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་

གི་སྦྩོར་ལམ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བང་

སེམས་ཚོགས་ལམ་པས་གདམས་ངག་གི་དྩོན་སྩོམ་པས་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་

ངེས་འབེད་ཡན་ལག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་གི་སྩོ་ནས་

བཤད་པ་ལ།1 ལས་དང་པྩོ་པ་དེ་ལྟར་གདམས་ངག་ཐྩོབ་པ་ལ་ངེས་པར་འབེད་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༣། ༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡན་ལག་འབྱུང་བས་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཡན་ལག །ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ངྩོ་བྩོ་མདྩོར་བསན་པ། 

ཁྱད་ཆྩོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས1། དང་པྩོ་ནི། དམིགས་པ་དང་ནི་

རྣམ་པ་དང། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། དམིགས་པ་མི་རྟག་ལ་སྩོགས་

པ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འཆད། 

འདི་ལ་ཡང། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། 

བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྩོམ་ལམ་ལ་

འདྩོམས་པའི་གདམས་ངག་གི་སྐབས་སུ། 2བང་སེམས་རྩོམ་པའི་སྐྱྩོན་དུ་མི་ལྟུང་བ་

དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྩོགས་པར་བགི་བར་འཚལ་བས་ཤེར་ཕིན་ལ་བསབ་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལས་འཕྩོས་ནས། ཤཱ་རིའི་བུས་སྐྱྩོན་དེ་དྲིས་པའི་ལན་དུ། 
3རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་སྐྱྩོན་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆྩོས་ལ་སེད་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལས་འཕྩོས་ནས། སྦྩོར་ལམ་གི་མདྩོ་འདི་4གསུངས་པ་ཡིན་

ཏེ། 5ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་ལ་སེད་པ་གང་ཡིན། རབ་འབྩོར་གིས་

སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་གཟུགས་

1 པ་༤༦་ན་༤་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཏ་༤༦་ན་༤་བཤད་པ་གཉིས་ལས། ཀ་༢༢༥་ན་༦་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༦༢། ༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༦༢། ༡༥།

4 པ་༤༧་ན་༡་མདྩོ་འདིར་གསུངས། ཏ་༤༦་ན་༦་མདྩོ་འདིར་གསུངས། ཀ་༢༢༥་བ་༢་མདྩོ་འདི་གསུངས།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༦༢། ༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

མི་རྟག་ཅེས་བ་བར་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། 

མདྩོ་དེའི་དྩོན་མདྩོར་བསན་གི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

དམིགས་པ་དང་ནི་རྣམ་པ་དང། །ཞེས་པ་ནས། བཅས་པ་དག་ལས་ཁྱད་པར་

འཕགས། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 
1བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐྩོས་པ་ལ་སྩོགས་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་ཐྩོབ་

པ་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དགེ་བའི་ར་བའི་

འྩོག་ཏུ་བདེན་པ་བཞི་རྟྩོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་

མཐུན་པ་བཞི་པྩོ་འཇིག་རྟེན་པའི་བསྩོམས་པ་ལས་བྱུང་བ། ཞེས་པ་ནས། དེའི་ཕིར་

ཐེག་པ་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ནི་གང་དུ་ཡང་སུན་འབིན་པ་བརྩོད་པར་མི་བའྩོ། །ཞེས་

པའི་བར་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན་དུ་བསན་པ། 

ཉན་རང་གི་སྦྩོར་ལམ་ཁྱད་པར་ལྔ་བལ་དུ་བསན་པ2། བང་སེམས་ཀི་

དམིགས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསན་པ། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། ཐེག་ཆེན་

གི་སྦྩོར་ལམ་དེ་ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། རྒྱུའི་ཁྱད་པར། དམིགས་པའི་ཁྱད་པར། 

རྣམ་པའི་ཁྱད་པར། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་བའི་ཁྱད་པར། གནས་སྐབས་ཀི་དབེ་བའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༣། ༡༥།

2 པ་༤༧་ན་༦་སྦྩོར་ལམ་ཁྱད་པར་ལྔ་བལ་དུ་བསན་པ། ཏ་༤༧་༥། ཀ་༢༢༥་བ་༦་སྦྩོར་ལམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསན་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེ་ཡང་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དེ་སྩོན་པ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་ཐྩོས་པ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དམིགས་རྣམ་གི་ཁྱད་པར་སྩོན་པ་ལ། 

བདེན་པ་བཞི་རྟྩོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། ཞེས་གསུངས། ངྩོ་བྩོའི་ཁྱད་པར་

སྩོན་པ་ལ།1 ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞི་པྩོ་འཇིག་རྟེན་པའི་བསྩོམས་

པ་ལས་བྱུང་བ་དྲྩོ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བའི་དགེ་བའི་ར་བ་དང། དེའི་འྩོག་ཏུ་རེ་མྩོར་

གྱུར་པ་དང། དེའི་འྩོག་ཏུ་བཟྩོད་པར་གྱུར་པ་དང། དེའི་འྩོག་ཏུ་ཆྩོས་ཀི་མཆྩོག་ཅེས་

བ་བ། ཞེས་གསུངས། ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོའི་ཁྱད་པར་སྩོན་པ་ལ། 2ཆུང་ངུ་ལ་སྩོགས་

པའི་རིམ་གིས་སྐྱེས་པས་སམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་འབེལ་བའི་དབང་པྩོ་

རྟུལ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་གང་ཟག་གི་བེ་བག་གིས་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆེན་པྩོ་ནི། 

ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལྟ་བུའི་སྦྩོར་ལམ་དེ། ཐེག་དམན་གི་སྦྩོར་ལམ་ལས་དམིགས་པའི་སྩོ་

ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྩོན་པ་ལ། 3འཆད་པར་འགྱུར་བ་དམིགས་པའི་ཁྱད་

པར་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བདེན་པ་བཞིའི་དངྩོས་པྩོ་ལ་དམིགས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྩོན་པ་ལ།4 ཆྩོས་སུ་ལྟ་བའི་གཉེན་པྩོ་

ཉིད་ཀིས་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང། ཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༣། ༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༤། ༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༤། ༣།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༤། ༥།



  5  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གསུངས། རྒྱུའི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྩོན་པ་ལ།1 ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་

རྟྩོགས་པའི་རྒྱུའི་ངྩོ་བྩོ་དང། ཞེས་གསུངས། ཡྩོངས་འཛིན་གི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པར་སྩོན་པ་ལ། 2དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པ་དང། ཞེས་གསུངས། ལྡན་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་ནས་ཁྱད་

པར་དུ་འཕགས་པར་སྩོན་པ་ལ། 3མཐྩོང་བ་དང་སྩོམ་པས་སང་བར་བ་བའི་གཟུང་བ་

དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་པྩོ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་ཉན་ཐྩོས་ལ་སྩོགས་པའི་དྲྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། 

ཉན་རང་གི་སྦྩོར་ལམ་ཁྱད་པར་ལྔ་བལ་དུ
4
་སྩོན་པ་ལ།

5 དེ་དག་གི་དྲྩོ་བར་གྱུར་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་ནི། ལུགས་ལས་

གཟུགས་སུ་རུང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དངྩོས་པྩོའི་བདག་ཉིད་ཀི་བདེན་

པ་བཞི་ལ་དམིགས་པ་དང། བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གཉེན་པྩོ་ཉིད་ཀིས་མི་རྟག་པ་ལ་

སྩོགས་པའི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང། རང་གི་ཐེག་པ་རྟྩོགས་པ་ཁྩོ་ནའི་ཆེད་དུ་དང། 

ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བལ་བ་དང། རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་མི་ལྡན་པར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༤། ༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༤། ༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༤། ༨།

4 པ་༤༨་ན་༢་ཉན་རང་གི་སྦྩོར་ལམ་ཁྱད་པར་ལྔ་བལ་དུ་སྩོན་པ་ལ། ཏ་༤༨་ན་༡་་དེ་དེ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་སྩོན་པ་ལ། ཀ་༢༢༦་བ་༤་ཏ་དང་མཚུངས།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༤། ༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབྱུང་ངྩོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། 1བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་

མཐུན་པ་རྣམས་ནི། ཐབས་མཁས་པའི་སྩོབས་ཀིས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་རྒྱུའི་སྩོ་ནས། ཁ་

ཅིག་ཏུ་ནི་འབས་བུའི་སྩོ་ནས། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཆྩོས་

ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་ཇི་ལྟར་སིད་པ་བཞིན་བདེན་པ་བཞིའི་དངྩོས་པྩོ་ལ་དམིགས་

པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་གཞན་གིས་ཀང་བདེན་པ་བཞི་ལ་ཀུན་ཏུ་དམིགས་

སྩོ། །ཞེས་བ་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། བཞི་པ་སྩོན་པ་ལ། 
2གང་གི་ཕིར་འདི་ནི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གཞན་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་ཐེག་པ་གཞན་

ལ་བརྟེན་ནས་ནི་གང་དུ་ཡང་སུན་འབིན་པ་བརྩོད་པར་མི་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཁྱད་ཆྩོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

དམིགས་པ་མི་རྟག་ལ་སྩོགས་པ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་

དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་གི་ཁྱད་པར། མཚུངས་ལྡན་རྟྩོག་པའི་ཁྱད་པར། ཡྩོངས་

འཛིན་དགེ་བཤེས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ། སྤིའི་མཚམས་སྦར་བ་

དང། སྩོ་སྩོའི་དབེ་བ། བརྩོད་ཚུལ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 
3དམིགས་པ་དང་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་

དག་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུན་གིས་བཤད་དེ། ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ལ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༤། ༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༥། ༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༥། ༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དྲྩོད། 

རེ་མྩོ། བཟྩོད་པ། ཆྩོས་མཆྩོག་གི་དམིགས་རྣམ་གི་ཁྱད་པར་རྩོ། །དང་པྩོ་ལ། 

དྲྩོད་ཆུང་ངུའི་བདེན་བཞིའི་དབང་དུ་བས་པའི་དམིགས་རྣམ་གི་ཁྱད་པར་གཉིས་

སྩོན་པ་ལ། 1ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ཆྩོས་ལ་སེད་པ་གང་

ཡིན། རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་

ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་གཟུགས་མི་རྟག་ཅེས་བ་བར་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང། ལྷག་པར་

གནས་པ་དང། ཀུན་ཤེས་པ་འདི་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆེན་མཐུན་པའི་ཆྩོས་ལ་སེད་པ་

སེ་སྐྱྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང། 2གཟུགས་འདི་ལྟར་སང་བར་བའྩོ། །འདིས་

གཟུགས་སང་བར་བའྩོ། །ཞེས་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང། ཞེས་སྩོགས་དང། 3འགྩོག་

པ་དེ་ལྟར་མངྩོན་དུ་བའྩོ། །འདི་ལས་འགྩོག་པ་མངྩོན་དུ་བའྩོ། །ཞེས་བ་བ་དང། ཞེས་

སྩོགས་དང།4 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་འདི་

ལྟར་བསབ་པར་བ་སེ། སྩོབ་པའི་ཚེ་ཅི་ནས་ཀང་གཟུགས་ཤེས་པར་བ་སེ། 

གཟུགས་དེས་ཀང་རྩོམ་སེམས་སུ་མི་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དམིགས་པ་མི་རྟག་ལ་སྩོགས་པ། །བདེན་པའི་རྟེན་

ཅན་དེ་ཡི་ནི། །རྣམ་པ་མངྩོན་ཞེན་ལ་སྩོགས་འགྩོག །ཅེས་དང།5 དེ་ལ་ཆུང་ངུའི་

དམིགས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྩོགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པྩོ་ལ་བརྟེན་པ་མི་རྟག་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༦༢། ༡༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༦༣། ༢༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༦༤། ༥།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༦༧། ༥།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༥། ༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་རྣམ་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྩོགས་པའི་

བདེན་པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང་དམིགས་པ་ལ་སྩོགས་པ་འགྩོག་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

རྒྱུའི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྩོན་པ་ལ།1 ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྩོར་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ས་ལ་སྩོབ་པར་འདྩོད་པས་ཀང་ཤེར་ཕིན་མཉན་པར་བ། གཟུང་

བར་བ། བཅང་བར་བ། བཀླག་པར་བ། ཀུན་ཆུབ་པར་བ། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་

བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ཐེག་པ་གསུམ་པྩོ་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་བསན་ཏྩོ། །ཞེས་པའི་བར་

གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུ། །ཞེས་དང།2 དྲྩོ་

བ་ལ་སྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུའི་ངྩོ་

བྩོ་ཡིན་པར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དྲྩོད་འབིང་གི་དམིགས་རྣམ་གི་

ཁྱད་པར་སྩོན་པ་ལ།3 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་

འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང་ཤེར་ཕིན་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐྩོང་སེ། ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་

ན་མིང་དེ་གནས་པ་ཡང་མ་ལགས། མི་གནས་པ་ཡང་མ་ལགས། གནས་པ་དང་བལ་

བ་མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་སྩོགས་

འདུ་འགྩོད་གནས་བལ་དང། །ཞེས་དང། 4འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི་མྩོས་པ་དང་དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བེད་པ་དག་གིས་གངས་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༧༣། ༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༥། ༡༢།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༧༤། ༧།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༥། ༡༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དགག་པ་དག་མི་དམིགས་ཤིང་མ་མཐྩོང་བ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་མིང་

ཐམས་ཅད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་དང་རྒྱུན་འདྲ་བར་འཇུག་པའི་མཚན་

ཉིད་དག་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྲྩོད་ཆེན་པྩོའི་དམིགས་རྣམ་གི་ཁྱད་པར་སྩོན་པ་ལ། 1བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བར་

དང་ལྡན་པའི་ཆྩོས་བཏགས་པ་འདི་ལྟ་སེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བགི་བ་གང་

ལགས་པ་དེ་ཡང་ཕུང་པྩོའམ་ཁམས་སམ། སྐྱེ་མཆེད་དམ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་

འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་བར་གང་གིས་ཀང་བརྩོད་པར་བགི་བ་མ་ལགས། ཞེས་པ་

ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མི་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པར་རིག་པར་

བགིའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གནས་དང་བཏགས་དང་བརྩོད་དུ་མེད། །ཅེས་དང།2 ཆེན་

པྩོའི་དམིགས་པ་ནི་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་བའི་བར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བརར་

བཏགས་པའི་ཆྩོས་ཐ་སྙད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་དགེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་

ཉིད་ཀི་ཆྩོས་གང་དུ་ཡང་བརྩོད་དུ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་མེའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་པའི་ཕིར་དྲྩོ་བར་གྱུར་པ་དམིགས་པ་དང། རྣམ་པ་དང་

ལྡན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀསྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༨༤། ༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༥། ༡༨།



  10  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རེ་མྩོ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་རྣམ་གི་ཁྱད་པར་སྩོན་པ་ལ། 
1བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པས་གཟུགས་ལ་གནས་པར་མི་

བགིའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། གཞན་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མི་བཟུང་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་སྩོགས་མི་གནས་དེ་དག་ནི། །དེ་ཡི་ངྩོ་

བྩོར་རང་བཞིན་མེད། །དེ་དག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་གཅིག །དེ་མི་རྟག་སྩོགས་པར་

མི་གནས། །ཞེས་དང། 2ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ནི་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ནི་རང་གི་ངྩོ་

བྩོ་དང་བལ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡིན་པས། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པ་ལ་མི་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་དྩོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དང། སྩོང་པ་ཉིད་དག་ཕན་ཚུན་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན་པས་

སྩོང་པ་ཉིད་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་དེ་

དག་ལ་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཉིད་དུ་མི་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

རེ་མྩོ་འབིང་གི་དམིགས་རྣམ་སྩོན་པ་ལ།3 དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་འདི་ལྟ་སེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ནི་མཚན་མར་བཟུང་བ་བགི་བ་མ་

ལགས་ཏེ། མཚན་མ་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་པ་ནས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

འདི་ནི་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་ཤེར་ཕིན་ལགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་

ལ། དེ་རྣམས་དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོས་སྩོང། །དེ་དག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་གཅིག །ཆྩོས་རྣམས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༨༧། ༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༦། ༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༠༧། ༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

མི་འཛིན་གང་ཡིན་དང། །ཞེས་དང། 1འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མི་རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང། སྩོང་པ་ཉིད་རྣམས་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

མེད་པ་ཡིན་པས་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་དང། སྩོང་པ་ཉིད་དག་ཕན་ཚུན་བདག་

ཉིད་གཅིག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བཀག་པས་གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པ་ལ་རང་གིར་མི་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

རེ་མྩོ་ཆེན་པྩོའི་དམིགས་རྣམ་སྩོན་པ་ལ། 2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་བང་ཆེན་

ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པ་ན་ཤེར་ཕིན་གང་ཤེར་ཕིན་གང་གིས་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་

ཅིའི་ཕིར་དེ་ལ་ཤེར་ཕིན་ཞེས་བ་བ་ཞེས་དེ་ལྟར་བརྟག་པར་བགིའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། 

ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་མི་འགྱུར་ན་བང་ཆེན་དང་ཤེར་ཕིན་མ་བལ་བར་ཤེས་

པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་དག་མཚན་མར་མི་མཐྩོང་

ཕིར། །ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་ཡྩོངས་རྟྩོགས་པ། །ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མེད་པར་

རྩོ། །ཞེས་དང།3 ཆེན་པྩོའི་དམིགས་པ་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པ་དེ་དག་ལ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མར་མི་མཐྩོང་བ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡང་དག་པར་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པས་

དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པར་ངེས་པར་རྟྩོགས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་ལ།4 དེ་ལྟར་ན་དགེ་བའི་ར་བ་གཡྩོ་བའི་རེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༦། ༡༣།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༡༤། ༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༦། ༡༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༦། ༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེ་མྩོར་གྱུར་པ་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་

མྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཟྩོད་པ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་རྣམ་སྩོན་པ་ལ།
1
 

དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས་སྨྲས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་ཅིའི་ཕིར་ན་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་དང་མ་བལ་བར་ཤེས་

པར་བ། རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གཟུགས་ནི་གཟུགས་

ཀི་རང་བཞིན་དང་བལ་བ་སེ། དེ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་ཡང་དག་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 

གཟུགས་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་ཉིད། །དེ་མེད་པ་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །ཅེས་དང། 2ཆུང་ངུའི་

དམིགས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དག་སྩོང་པ་ཉིད་

དུ་གཅིག་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་སྐྱེ་བྩོ་དམིགས་པ་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོར3་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་དངྩོས་

པྩོ་མེད་པ་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཟྩོད་པ་འབིང་གི་དམིགས་རྣམ་སྩོན་པ་ལ།4 དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་སྐྱེས་ཤིང་ངེས་པར་མ་བྱུང་བའྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་དག་སྐྱེ་མེད་ངེས་འབྱུང་མེད། །དག་དང། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༡༧། ༢༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༧། ༥།

3 པ་༥༠་བ་༡་ངྩོ་བྩོར། ཏ་༥༠་ན་༦་ངྩོ་བྩོར། ཀ་༢༢༩་བ་༤་ངྩོ་བྩོར། འགེལ་བ་དྩོན་གསལ་དུ་ངྩོར།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༢༡། ༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཞེས་དང། འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི། 1རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་

ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྐྱེ་བ་ཡང་མེད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མེད། ཅེས་བ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རྟྩོགས་པ་ཁྩོ་ནས་ལུས་ལ་སྩོགས་པ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཟྩོད་པ་ཆེན་པྩོའི་དམིགས་རྣམ་སྩོན་པ་ལ།2 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གལ་

ཏེ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ། ཐབས་མི་མཁས་པས་གཟུགས་ལ་སྤྩོད་ན་

མཚན་མ་ལ་སྤྩོད་དེ་ཤེར་ཕིན་ལ་མི་སྤྩོད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་དེ་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ཉེ་བར་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་

དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་དག་མཚན་མ་མེད། །དེ་ཡི་མཚན་མར་མི་རྟེན་པས། །མྩོས་

མིན་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང།3 ཆེན་པྩོའི་དམིགས་པ་ནི་རང་དང་སྤིའི་

མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་བ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་རང་བཞིན་ཁྩོ་ནས་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀི་

རྟེན་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་མྩོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པས་མི་མྩོས་ཤིང། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཡིད་

ལ་བེད་པས་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། དེ་དག་

གི་དྩོན་བསྡུས་ཏེ་སྩོན་པ་ལ།4 དེ་ལྟར་ན་ངན་འགྩོ་མེད་པས་ཆྩོས་ཆེན་པྩོ་ལ་བཟྩོད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༧། ༩།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༢༣། ༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༧། ༡༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༧། ༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཕིར་བཟྩོད་པར་གྱུར་པ་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་

མྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ཆྩོས་མཆྩོག་ཆུང་ངུའི་དམིགས་རྣམ་སྩོན་པ་ལ།
1
 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རི་དྭ་ཏིའི་བུ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དེ་ཡང་

དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་གཉིས་སུ་བར་མེད་

དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཆགས་པ་མེད་པས་རྣམ་པར་གྩོལ་ཞིང་

གྩོས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 

ཏིང་འཛིན་དེ་ཡི2་བེད་པ་ཉིད། །ཅེས་དང། 3ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་དཔའ་བར་འགྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྩོམ་པར་

བའྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་རང་གི་སྩོན་ལམ་དང་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་

དང་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀི་སྩོབས་ཀིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་དུ་སྐལ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བེད་པ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཆྩོས་མཆྩོག་འབིང་གི་དམིགས་རྣམ་སྩོན་པ་ལ།4 དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

མཐུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རི་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས་སྨྲས་སྩོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རི་དྭ་ཏིའི་བུ་བང་ཆེན་གང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀསྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༣༡། ༡༩།

2 པ་༥༡་ན་༢་ཏིང་འཛིན་དེ་ཡི། ཏ་༥༠་བ་༧་རང་བཞིན་དེ་ཡི། ཀ་༢༣༠་བ་༡་རང་བཞིན་དེ་ཡི།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༧། ༢༡།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༣༧། ༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གིས་གནས་པ་དེ་ནི་སྔྩོན་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཀང་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་ལུང་བསན་

ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ལུང་སྩོན་པ་དང་རྩོམ་པ་

ཟད། །ཅེས་དང། 1འབིང་གི་དམིགས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལུང་སྩོན་པར་མཛད་པ་འདི་ནི་

ཆྩོས་ཉིད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་མི་འཐད་

པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རྟྩོགས་པ་ལ་བདག་ནི་

མཉམ་པར་བཞག་པའྩོ་སྙམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཤེས་པ་མི་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཆྩོས་མཆྩོག་ཆེན་པྩོའི་དམིགས་རྣམ་གི་ཁྱད་པར་སྩོན་པ་ལ། 2ཤཱ་རི་དྭ་ཏིའི་བུས་

སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བང་ཆེན་ལ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ལུང་

བསན་པ་ཡྩོད་དམ། རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རི་དྭ་ཏིའི་བུ་དེ་ནི་

མེད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་དེ་འདུས་བས་སུ་གྱུར་པ་མེད་དྩོ། །ཞེས་

པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གསུམ་པྩོ་ཕན་ཚུན་ངྩོ་བྩོ་གཅིག །ཏིང་

འཛིན་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པ། །ཞེས་དང།3 ཆེན་པྩོའི་དམིགས་པ་ནི་ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་དྩོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༨། ༥།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༣༨། ༡༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༨། ༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་ཕན་ཚུན་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པའྩོ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པ་ནི་ཐབས་དམ་

པའྩོ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ལ།1 

དེ་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆྩོས་ཀི་མཆྩོག་

ཅེས་བ་བ་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་བརྩོད་ཚུལ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་པ་ལ། རྩོད་པ་དང། ལན་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། དམིགས་རྣམ་རྒྱས་བཤད་ཀི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་དྲྩོད་སྩོགས་

ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་བདེན་བཞི་ལ་བརྟེན་པ་མི་རྟྩོགས་པར་ཐལ། དེས་དྲྩོད་

སྩོགས་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་བདེན་བཞི་ལ་བརྟེན་པར་དངྩོས་སུ་བརྩོད་ཅིང། ལྷག་

མ་རྣམས་དེ་ལ་བརྟེན་པར་དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བའི་རྩོད་པ་དེ་

སྩོན་པ་ལ། 2དམིགས་པ་མི་རྟག་ལ་སྩོགས་པ། །བདེན་པའི་རྟེན་ཅན་དེ་ཡི་ནི། །ཞེས་

བ་བ་མ་གཏྩོགས་པར་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཆྩོས་ཅན་དང། ཆྩོས་

བརྩོད་པས་བརྩོད་པར་བ་བ་ཡིན་ཡང། དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་

ཆྩོས་བརྩོད་པས་ཐམས་ཅད་དུ་བརྩོད་པ་ནི། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། ཆྩོས་ཅན་བདེན་བཞི་ལ་བརྟེན་པར་དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་ཀང་དེར་

མི་རྟྩོགས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པ་དང། དེ་ལྟར་དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་ཀང་དྩོན་གིས་གྩོ་བའི་

ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། གཞི་གཅིག་ལ་ལྟྩོས་

པའི་ཆྩོས་བརྩོད་ཀི་སྒ་དང་ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པའི་སྒ་གཉིས་ཁྱད་པར་གཞན་སྩོང་བ་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༨། ༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༨། ༡༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

མི་སྩོང་བ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་བརྩོད་བ་གཅིག་གྩོ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། དེ་ལྟར་དུ་ཤིང་

རྟ་ཆེན་པྩོ་དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས་ཀི་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ། 
1ཁྱད་པར་གཞན་སྩོང་བ་དང་མི་སྩོང་བ་མ་གཏྩོགས་པར་འདི་དག་ལ་དྩོན་གི་ཁྱད་པར་

ནི་འགའ་ཡང་མེད་དྩོ། །ཞེས་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། གྩོང་གི་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། དམིགས་རྣམ་རྒྱས་བཤད་ཀི་

གཞུང་གིས་དྲྩོད་སྩོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་དམིགས་རྣམ་བདེན་བཞི་ལ་བརྟེན་པར་

དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་པ་ནི་རྒྱན་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སེབ་སྦྩོར་ས་བའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་གི2། དྩོན་ལ་དེ་རྣམས་ཀང་བདེན་བཞི་ལ་བརྟེན་པར་བསན་པའི་ཕིར་

ཏེ། བདེན་བཞི་ལ་ཁྱད་པར་གི་གཞི་བཟུང་བའི་སེང་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་

ནས་དྲྩོད་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་དེ་བསན། དེའི་སེང་དུ་དྩོན་དམ་པར་དགག་སྒྲུབ་བཀག་

ནས་དྲྩོད་འབིང་གི་དམིགས་པ་བསན་པ་གང་ཞིག །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལ་

ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ། 3རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཚིག་ལེའུར་བས་

པ་སེབ་པའི་ངྩོ་བྩོར་ཐ་དད་པར་བརྩོད་ཀང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ལ4་སྩོགས་པ་བཀག་

པ་དང་ལྡན་པ་དག་དེ་ཁྩོ་ནར་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

སྡུག་བསྔལ་ལ་སྩོགས་པའི་བདེན་པར་གཏྩོགས་པ་ཁྩོ་ན་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པར་

བང་བ་ཡིན་ཏེ། འྩོག་མ་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༨། ༡༩།

2 ག་༥༢་ན་༣་གིས། ཏ་༥༢་ན་༡་གིས། ཀ་༢༣༡་བ་༦་གིས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༨། ༢༡།

4 པ་༥༢་ན་༥་མངྩོན་པས་ཞེན་པ་ལ། ཏ་༥༢་ན་༣་མངྩོན་པར། ཀ་༢༣༢་ན་༢་མངྩོན་པར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་མཚུངས་ལྡན་རྟྩོག་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་སྩོན་པ་ལ། 

གཞི་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པྩོ་ཡི། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། ཡྩོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་

ཀི་ཁྱད་ཆྩོས་སྩོན་པ་ལ། སེམས་མི་འགྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། དམིགས་པ་དང་ནི་རྣམ་པ་དང། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་

སྐབས་སུ། མཐའ་དཔད་པ་ལ། སྦྩོར་ལམ་གི་རྟེན་བཤད་པ་དང། བརྟེན་པ་སྦྩོར་ལམ་

གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། ལུས་རྟེན་དང། སེམས་རྟེན་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དེ་གིང་གསུམ་གི་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་

འདྩོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་རྟེན་ལ་དངྩོས་སུ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་དེ། དེ་རྣམས་ཀི་རྟེན་

ལ་དེ་དངྩོས་སུ་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་མཐུན་རྐེན་ཚང་ཞིང་འགལ་རྐེན་དང་བལ་བ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་འགེལ་ལས། 1གསུམ་ནི་མི་རྣམས་ཀི་ནང་ཁྩོ་ན་དང་

གིང་གསུམ་དུ་འཕེན་པར་བེད་དྩོ། །སྔྩོན་སྐྱེས་པ་དག་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་མངྩོན་

དུ་བེད་དྩོ། །བཞི་པ་ནི། ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཡང་སྐྱེ་བར་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། མིའི་རྟེན་ཁྩོ་ན་ལ་སྐྱེ་བ་ནི་བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཡིན་པས་ཁས་མི་ལེན་

ནྩོ། །སྒ་མི་སྙན་པའི་རྟེན་ལ་དེ་དངྩོས་སུ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། དེ་རྣམས་ལས་སྒིབ་

ཤས་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ངན་སྩོང་བའི་རྟེན་ལ་དེ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། དེ་

རྣམས་རྣམ་སིན་གི་སྒིབ་པ་ཤས་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཁམས་གྩོང་མའི་རྟེན་

ལ་དེ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། ཁམས་གྩོང་གི་སྩོ་སྐྱེ་རྣམས་སྙྩོམས་འཇུག་གི་བདེ་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཁུ། དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༡༣། ༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལ་ཆགས་པས་སྐྱྩོ་ཤས་ཆུང་བའི་ཕིར་ཞེས་ཁ་ཅིག་གསུངས། དེ་ལ་དེ་སྐྱེ་བ1་ཡྩོད་

དྩོ། །ཁམས་གྩོང་གི་རྟེན་ལ་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། རྣམ་

བཤད་ལས།2 ཆྩོས་མཆྩོག་དངྩོས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་མ་ཡིན་ཡང་དྲྩོད་དང་རེ་མྩོ་ནི་

གཟུགས་ཁམས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་སྐྱེ་བར་མངྩོན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྩོང་ཊིཀ་པ་ནི། སྐྱེ་བའི་རྟེན་ལ་གཞན་སྩོབས་ཀིས་སྐྱེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། 

ཁམས་གྩོང་དང། ངན་སྩོང་བའི་རྟེན་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་

དེ། དེའི་རྟེན་ལ་མཐྩོང་ལམ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མི་འཐད་དེ། རང་ཉིད་

ཀིས་ལམ་མ་སྩོམ་པར་གཞན་གིས་ཆྩོས་བསན་པ་ཙམ་གིས་སྦྩོར་ལམ་རང་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང། ངན་སྩོང་གི་རྟེན་ལ་མཐྩོང་ལམ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་ན། 

ལས་ཉྩོན་གིས་ངན་སྩོང་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་པ་ཡྩོད་དགྩོས་

པས། མཛོད་ལས། 3བཟྩོད་ཐྩོབ་ངན་སྩོང་མི་འགྩོ་འྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལྩོ། །རྒྱས་པར་མཐྩོང་ལམ་གི་སྐབས་སུ་འཆད་དྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དངྩོས་སུ་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་སེམས་རྟེན་

ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་སྙྩོམས་འཇུག་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། དེ་དངྩོས་སུ4་

གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་སེམས་རྟེན་ཡྩོད། དེར་གྱུར་པའི་འདྩོད་སེམས་ཀང་མེད5། སིད་རེའི་

སེམས་དང། བསམ་གཏན་གི་ཉེར་བསྩོགས་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

1 པ་༥༢་བ་༥་དེ་ལ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་དྩོ། །ཏ་༥༧་བ་༢་དེ་ལ་དེ་སྐྱེ་ཡྩོད་དྩོ། །ཀ་༢༣༢་བ་༣་དེ་ལ་དེ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་དྩོ། །

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༡༦༧། ༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༤། ༡༧།

4 པ་༥༣་ན་༢་དངྩོས་སུ། ཏ་༥༢་བ་༦་དེ་དངྩོས་སུ་། ཀ་༢༣༣་ན་༡་དེ་དངྩོས་སུ།

5 པ་༥༣་ན་༢་ཡང་མེད། ཏ་༥༢་བ་༧་ཡང་མེད། ཀ་༢༣༣་ན་༢་ཡང་མེད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྩོ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་

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

དངྩོས་གཞི་བྩོར་ནས་ལམ་དཀའ་བ་ཉེར་བསྩོགས་ལ་བརྟེན་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། མཛོད་ལས།1 སྩོམ་བྱུང་མི་ལྕྩོགས་མེད་པ་དང། །ཁྱད་པར་བསམ་གཏན་ས་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་དུ་བསམ་ནས་དེར་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ཀ་

ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྩོ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་

ལ་བསམ་གཏན་གི་ཉེར་བསྩོགས་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་གི་སེམས་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཁམས་གསུམ་

ས་དགུ་ཀ་ཡྩོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག2 །ཡང་དག་སྩོང་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་

རྐང་པ། དབང་པྩོ། སྩོབས་ཏེ་ལམ3་སེ་ཚན་ལྔ་པྩོ་དེའི་སེམས་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་དེ་

ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །ཡང་དག་སྩོང་བ་སྩོགས་བཞི་པྩོ་དེ་སྦྩོར་ལམ་གི་གནས་སྐབས་

ལ་འཇྩོག་རིགས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། 4བང་ཆུབ་དང་ནི་ལམ་ཡན་ལག །མ་

གཏྩོགས་འདྩོད་ཁམས་སིད་རེ་ན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ།5 སེ་

ཚན་བདུན་ནི་གྩོ་རིམ་བཞིན། །ལས་ནི་དང་པྩོ་པ་དག་དང། །ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་

རྣམས་དང་ནི། །སྩོམ་དང་མཐྩོང་ལ་རབ་ཏུ་ཕེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། འདྩོད་

སེམས་དང་སིད་རེའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༤། ༡༡།

2 པ་༥༣་ན་༥་བཞག །།ཏ་༥༣་ན་༣་གཞག །ཀ་༢༣༣་ན་༥་གཞག །

3 པ་༥༣་ན་༥་སེ་ཚན། ཏ་༥༣་ན་༣་སེ་ཚན། ཀ་༢༣༣་ན་༥་ལྔ་ཚན།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༩། ༦།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༨། ༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་མེད་པར་ཐལ1། མཛོད་ལས། 2བང་ཆུབ་དང་ནི། ཞེས་

སྩོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། འགེལ་ཆེན་

ལས།3 གང་ཡང་འདྩོད་པ་ཁམས་དང་སིད་རེ་ན་བང་ཆུབ་ལམ་གི་ཡན་ལག་སངས་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པའི་ཕིར། ཉན་ཐྩོས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གིས་

དེ་དང་འདི་ལ་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ཁ་ཅིག་གིའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། 

མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན། སྐྱེ་ཚུལ། ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་

གི་ཁྱད་པར། ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོའི་ཁྱད་པར། བླྩོ་རིག་གང་ཡིན་དཔད་པ། ཁྱད་པར་

གི་ཆྩོས། སྒ་བཤད་པ་དང་དགུ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་

རྩོགས་རེས་སུ་བྱུང་བའི་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་རིགས་སུ་གནས་ཤིང་། བདེན་པ་

མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་འཇིག་རྟེན་པའི་དྩོན་

མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་

ཐེག་ཆེན་གི་འཇིག་རྟེན་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས་ཞེས་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ཉན་

ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དེ་བསྡུ་བར་

བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རིགས་གནས་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ཐེག་ཆེན་

1 པ་༥༣་ན་༧་འདྩོད་སེམས་དང་སིད་རེའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་དང་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་མེད་པར་

ཐལ། ཏ་༥༣་ན་༥་པ་དང་མཚུངས། ཀ་༢༣༣་བ་༡་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་དང་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་གི་སེམས་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་

སེམས་དང་སིད་རེའི་སེམས་མེད་པར་ཐལ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༩། ༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༢༨༤། ༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་བསྡུ་བར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། ཚོགས་ལམ་རྩོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞིང་མཐྩོང་ལམ་མ་སྐྱེས་

གྩོང་གི་མཁྱེན་པ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་

སྩོང་བའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་གིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར་དང། རྒྱུ་འབས་ཀི་སྐྱྩོན་དུ་

མ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་ལ་ངྩོ་བྩོ་སྩོམ་བྱུང་གཙོ་ཆེ་ཡང། ཐྩོས་བསམ་ཡང་

ཡྩོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ལ་དེ་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །མཚུངས་པའི་ཕིར། དང་

པྩོ་གྲུབ་སེ། ཀུན་བཏུས་ལས།1 ཚོགས་ཀི་ལམ་གང་ཞེ་ན། སྩོ་སྩོ་2སྐྱེ་བྩོའི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་དབང་པྩོའི་སྩོ་སྩོམ་པ་དང། ཟས་ཀི་ཚོད་རིགས་པ་དང། ནམ་གི་ཆ་སྩོད་

དང་ཆ་སད་ལ་མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྩོར་ལ་བརྩོན་པའྩོ། །ཡང་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་

གཞན་དག་དང་ཐྩོས་པ་དང། བསམ་པ་དང། སྩོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དག་

ཀང་རུང་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཚོགས་ཀི་ལམ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་སྦྩོར་བའི་ལམ་ཡང་དེ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྩོམ་བྱུང། ཞེས་

པའི་མཛོད་འགེལ་ལས།3 ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་པ་འདི་

བཞིར་ཡང་སྩོམ་བྱུང། ཐྩོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་ཐྩོས་བསམ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་གི། སྩོམ་བྱུང་གཙོ་

བྩོར་གྱུར་པ་ལ་དགྩོངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༣༢། ༢༡།

2 པ་༥༣་བ་༧་སྩོ་སྩོའི། ཏ་༥༣་བ་༥་སྩོ་སྩོ། ཀ་༢༣༤་ན་༣་སྩོ་སྩོ།

3 དཔེར་བསྡུར་མ་བསན། ༧༩། མངྩོན་པ་ཁུ། དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༡༢། ༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

སྩོགས་བཞི། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གནས་སྐབས་ཀི་སྩོ་ནས་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་གསུམ་

གསུམ་སེ་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད། 

གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་དང་པྩོ་གང་ཞིག །ཤེས་སྒིབ་

ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་མངྩོན་གྱུར་པ་འཇྩོམས་པའི་ནུས་པ་ཐྩོབ་པའི་ལམ་

གི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་

གཉིས་པ་གང་ཞིག །ཤེས་སྒིབ་རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་མངྩོན་གྱུར་པ་འཇྩོམས་པའི་ནུས་

པ་ཐྩོབ་པའི་ལམ་གི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་རེ་

མྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་གསུམ་པ་གང་ཞིག །ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟྩོག་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་

འཇྩོམས་པའི་ནུས་པ་ཐྩོབ་པའི་ལམ་གི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཐེག་ཆེན་

གི་སྦྩོར་ལམ་བཟྩོད་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་བཞི་པ་གང་ཞིག །ཤེས་སྒིབ་བཏགས་འཛིན་

རྟྩོག་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་འཇྩོམས་པའི་ནུས་པ་ཐྩོབ་པའི་ལམ་གི་རིགས་སུ་གནས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

རྩོང་ཊིཀ་པས་ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་དང་པྩོ་གང་ཞིག །གཟུང་བ་

རང་བཞིན་མེད་པའི་དྩོན་ལ་གསལ་སྣང་དང་པྩོར་ཐྩོབ་པ་དང། དེ་གཉིས་པ་གང་

ཞིག །དེའི་དྩོན་ལ་གསལ་སྣང་འཕེལ་བ་དང། དེ་གསུམ་པ་གང་ཞིག །འཛིན་པ་རང་

བཞིན་མེད་པའི་དྩོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐྩོབ་པ་དང། དེ་བཞི་པ་གང་ཞིག །དེའི་དྩོན་ལ་

གསལ་སྣང་འཕེལ་བ་རིམ་པ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་སྩོགས་བཞིའི་མཚན་

ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་དང། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ་བྱུང་གཙོ་བྩོར་

གྱུར་པའི་མཁྱེན་པས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ལ་ཐྩོས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསམ་སྩོམ་གསུམ་ཡྩོད་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དང། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཡིན་ན། 

སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་མཁྱེན་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཟུང་

འཛིན་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། དང་པྩོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་བང་སེམས་

ཚོགས་ལམ་པ་དེས་སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོག་མར་ཐྩོབ་པ་

ན། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཐྩོབ་པ་དང། སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་སྩོམ་བྱུང་

ཐྩོབ་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཁ་ཅིག །སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོབ་པ་དང། ཐེག་

ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཐྩོབ་པ་དུས་མཉམ་ཟེར་བ་དང། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་

བའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པས་དེ་གཉིས་ཐྩོབ་པ་དུས་མཉམ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པས་སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་

པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོབ་ཅིང། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་

ཚོགས་ལམ་པ་དེས་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་མ་ཐྩོབ་པའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་དེ་ཐྩོབ་པ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེས་དེའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་ཐེག་དམན་ལམ་དུ་དེ་ལྟར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཁྱྩོད་ཀི་དམ་བཅའ་མི་འཐད་དེ། དང་པྩོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་

རིགས་ངེས་ཀི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དེས་སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷག་

ཟུང་འབེལ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་བསམ་གཏན་གི་

དངྩོས་གཞི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཏེ། དེ་སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་བཞིའི་སྙྩོམས་འཇུག་གང་

ཞིག །ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཞན་ཡང། དེ་འདྲའི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྩོ་བ་དེས་སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་

ཞི་གནས་ཐྩོབ་པར་ཐལ། དེས་སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་དང། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཐྩོབ་པ་དུས་མཉམ་པ་གང་ཞིག །དེ་འདྲའི་ལྷག་མཐྩོང་

ཐྩོབ་པ་ལ་དེ་འདྲའི་ཞི་གནས་ཐྩོབ་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེས་

སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་སྩོམ་བྱུང་ཐྩོབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །ཞི་གནས་

ཡིན་ན་སྩོམ་བྱུང་གི་བླྩོ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ལྔ་པ་ལ། གཙོ་བྩོར་གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་མང་དུ་ཐྩོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་

རབ། ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང། གཙོ་བྩོར་གསུང་རབ་ཀི་དྩོན་བསམས་པའི་

སྩོབས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང། གཙོ་བྩོར་བསམ་

གཏན་དང་པྩོ་ཡན་ཆད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྩོམ་པའི་སྩོབས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་

སྩོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇྩོག་པ་ཡིན། 

ཁ་ཅིག །ཐྩོས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ན། མིང་རྐང་པ་ལ་དམིགས་པས་ཁྱབ། 

བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡིན་ན། མིང་དྩོན་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་པས་ཁྱབ། སྩོམ་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡིན་ན། དྩོན་རྐང་པ་ལ་དམིགས་པས་ཁྱབ་སེ། མཛོད་ལས།1 མིང་

དང་གཉིས་ཀ་དྩོན་ཡུལ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྩོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དེས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༣། ༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམིགས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཙོ་བྩོར་མང་དུ་ཐྩོས་པའི་སྩོབས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ། ཐྩོས་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་དྩོན་དང། གཙོ་བྩོར་ལུང་གི་ཚིག་དྩོན་གཉིས་ཀ་བསམ་པའི་

སྩོབས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་དྩོན་དང། གཙོ་བྩོར་

ཏིང་ངེ་འཛིན་སྩོམ་པའི་སྩོབས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་སྩོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་

དྩོན་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ན། སྩོམ་བྱུང་གི་བླྩོ་ཡིན་པས་མ་

ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། འདྩོད་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། 1ཆུང་ངུ་ལ་སྩོགས་པ་རིམ་གིས་སྐྱེ་བས་སམ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང་འབེལ་བའི་དབང་པྩོ་རྟུལ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་བེ་བག་གིས་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་

དང་ཆེན་པྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། རྒྱུད་གཅིག་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དང་པྩོར་

སྐྱེས་པའི་སྦྩོར་ལམ་དེ་སྦྩོར་ལམ་ཆུང་ངུ་དང། བར་དུ་སྐྱེས་པའི་དེ་འབིང་དང། ཐ་མར་

སྐྱེས་པའི་དེ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ལ། རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་དབང་དུ་བས་ན། བང་སེམས་དབང་

རྟུལ2་གི་རྒྱུད་ཀི་དེ་ཆུང་ངུ། བང་སེམས་དབང་འབིང3་གི་རྒྱུད་ཀི་དེ་འབིང། བང་

སེམས་དབང་རྣྩོན4་གི་རྒྱུད་ཀི་དེ་ཆེན་པྩོ་ཡིན། རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་

སྦྩོར་ལམ་ཆེན་པྩོ་ལ་དེ་ཆེན་པྩོས་མ་ཁྱབ་པ་སྩོགས་རིགས་འདྲ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་

བང་སེམས་དབང་རྣྩོན་གི་རྒྱུད་ཀི་དང་པྩོར་སྐྱེས་པའི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་ཅན། སྦྩོར་ལམ་

ཆེན་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་དེ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༤། ༡།

2 པ་༥༥་བ་༣་བང་སེམས་དབང་རྟུལ། ཏ་༥༥་ན་༧་བང་སེམས་དབང་རྟུལ། ཀ་༢༣༦་ན་༤་དབང་རྟུལ།

3 པ་༥༥་བ་༣་བང་སེམས་དབང་འབིང་། ཏ་༥༥་ན་༧་བང་སེམས་དབང་འབིང་། ཀ་༢༣༦་ན་༤་དབང་འབིང་།

4 པ་༥༥་བ་༣་བང་སེམས་དབང་རྣྩོན། ཏ་༥༥་ན་༧་བང་སེམས་དབང་རྣྩོན། ཀ་༢༣༦་ན་༤་དབང་རྣྩོན།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཏེ། དབང་རྣྩོན་གི་རྒྱུད་ཀི་སྦྩོར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཆུང་ངུ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རྒྱུད་གཅིག་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་དེ་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ1། རང་རྒྱལ་གི་མཐྩོང་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་པ་འབིང་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ས་གཉིས་པ་བའི་རྒྱུད་ཀི་བསྔྩོ་བ་

ཆྩོས་ཅན། བསྔྩོ་བ་ཆེན་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆུང་ངུ་མ་ཐྩོབ་པར་དེ་ཆེན་པྩོ་ཐྩོབ་པ་

ཡྩོད་པར་ཐལ། བང་སེམས་དབང་རྣྩོན་གི་རྒྱུད་ཀི་དང་པྩོར་སྐྱེས་པའི་སྦྩོར་ལམ་དེ་

ཆེན་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་ཆེན་པྩོ་

ཡིན་ན། ཚོགས་སྒྲུབ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། བང་སེམས་དབང་རྣྩོན་གི་རྒྱུད་ཀི་

དང་པྩོར་སྐྱེས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་དེ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་དྩོན་གིས་སྩོང། 

གཞན་ཡང། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། སྦྩོར་

ལམ་ཆེན་པྩོ་2ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུད་གཅིག་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ3། དེ་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དབང་རྟུལ་གི་རྒྱུད་ཀི་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཉན་ཐྩོས་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གི་

དབང་རྟུལ་དང། རང་རྒྱལ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གི་དབང་འབིང་དང། བང་སེམས་ཡིན་

1 པ་༥༥་བ་༥་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། ཏ་༥༥་བ་༢་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། ཀ་༢༣༦་ན་༦་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཁྩོ་ན་རེ།

2 པ་༥༦་ན་༡་སྦྩོར་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཏ་༥༥་བ་༤་སྦྩོར་ལམ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀ་༢༣༦་བ་༣་སྦྩོར་ལམ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ།

3 པ་༥༦་ན་༡་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཏ་༥༥་བ་༥་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀ་༢༣༦་བ་༣་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན་རང་བཞིན་གི་དབང་རྣྩོན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་ཊིཀ་ལས།1 ཐེག་པ་ཆེ་

འབིང་ཆུང་གསུམ་ནི་དབང་པྩོ་རྣྩོ་འབིང་རྟུལ་བ་ཡིན་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་མངྩོན་རེས་སྩོགས་དུ་མ་

ཡྩོད་ཀང། དང་པྩོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་སྩོང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་བཅད་ཤེས་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བླྩོ་རིག་བདུན་པྩོ་གང་རུང་ཡིན། དེ་རེས་དཔག །ཡིད་དཔྩོད། 

སྣང་ལ་མ་ངེས་པ། ཐེ་ཚོམ། ལྩོག་ཤེས། མངྩོན་སུམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་ས། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ་སྩོམ་བྱུང་གི་བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། བར་པ་རྣམས་གྲུབ་སེ། 

ཐར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སེ། སྩོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཆྩོས་ཉིད་གསལ་བར་སྣང་སེ། 

དེ་ལ་ཆྩོས་ཉིད་ཀི་དྩོན་སྤི་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།2 དེ་ལྟ་

བུའི་མཉམ་གཞག་དེ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་བཅད་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་གྩོམས་པར་བས་

པའི་སྩོབས་ཀིས་སྩོམ་བྱུང་དུ་གྱུར་ནས། སྩོང་ཉིད་ཀི་དྩོན་སྤི་གསལ་བར་སྣང་བ་

སྤྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པར་ཐལ། སྩོང་

ཉིད་ཀི་དྩོན་སྤི་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྟྩོག་མེད་ཀི་

ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཁྱབ་སེ། རྣམ་འགེལ་ལས།3 གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་བླྩོ་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུམ་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ། ༩༠། ༣།

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༡༧༠། ༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས། རྣམ་འགེལ་ར་བ། ༥༥༢། ༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གང་། །དེ་ནི་དེ་ལ་རྟྩོག་མེད་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དྩོན་སྤི་

དང་མ་འདྲེས་པར་རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རྟྩོག་མེད་ཀི་

ཤེས་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་དྩོན་དུ་ཊིཀ་ཀར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་འདྲའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་ཆྩོས་ཉིད་ལ་མངྩོན་སུམ་དུ་

འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་འདྲའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པས་ཆྩོས་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་

མ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་

སུ་ཐལ་ལྩོ། །གཞན་ཡང། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་རྟྩོག་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

རྩོང་ཊིཀ་པས། དེ་འདྲའི་མཉམ་གཞག་དེ་གཅིག་དུ་བལ་གི་རྟགས་ལ་བརྟེན་

པའི་རེས་དཔག་ཏུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་བསམ་བྱུང་གི་བླྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྩོམ་བྱུང་གི་བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ཆྩོས་ཅན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་མེད་དུ་

རྟྩོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ལ་ཆྩོས་ཅན་ཀུན་རྩོབ་པ་མི་སྣང་ཟེར་ན། དེ་ལ་དེ་

སྣང་བར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཐེག་ཆེན་

གི་སྦྩོར་ལམ་ལ་དེ་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་ཆྩོས་ཉིད་ཀི་དྩོན་སྤི་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ཆྩོས་ཉིད་དྩོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་ཆྩོས་ཅན་ཀུན་རྩོབ་པ་བདེན་པར་སྣང་བར་

ཐལ། ཁྱྩོད་ལ་དེ་སྣང་བ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་རྟྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 
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ཁྱྩོད་ལ་དེ་བདེན་མེད་དུ་སྣང་བའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། རྟྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀིས་དེ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། 

རྟགས་གྲུབ་སེ། ཆྩོས་ཅན་ཀུན་རྩོབ་པ་བདེན་མེད་དེ་དེའི་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱྩོད་ལ་དེ་སྣང་བ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་རྟྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང། དེ་འདྲའི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཐེག་

ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་སྩོང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མི་སྣང་བར་ཐལ། ཁྱྩོད་

ལ་སྩོང་ཉིད་བདེན་མེད་དུ་སྣང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སེ། རྣམ་བཤད་

ལས།1 སྦྩོར་ལམ་བཞི་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཆུང་འབིང་ཆེན་

པྩོར་གྱུར་པ་དང། འཛིན་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་རྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་

ཁྱད་པར་ཕེ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སེ། མཉམ་གཞག་ཏུ་གཟུང་འཛིན་གི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དེ་བདེན་པས་སྩོང་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང། དེ་དག་གིས་

ཆྩོས་ཉིད་ཀི་དྩོན་སྤི་གསལ་བར་ཤར་བ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་སྩོང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཐེག་ཆེན་

གི་སྦྩོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན། ཀ་བ་བདེན་མེད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་

པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་

བདེན་མེད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ག །རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༡༦༨། ༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཞན་ཡང། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་

རྒྱུད་ཀི་བདེན་མེད་བདེན་པར་མེད་པར་དངྩོས་སུ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་

བདེན་མེད་བདེན་པར་མི་སྣང་བར་ཐལ། ཁྱྩོད་བདེན་མེད་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པའི་

བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱྩོད་ལ་དེ་སྣང་བ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་

རྟྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ཁྱྩོད་ཀིས་ཆྩོས་ཉིད་བདེན་མེད་དུ་དངྩོས་སུ་

རྟྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བུམ་པ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་

གི་སྦྩོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་བདེན་མེད་སྣང་བའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཟུགས་ཚུར་མཐྩོང་སྦྩོར་ནས་སྔར་བཞིན་གཏྩོང། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བམས་སྩོགས་ཚད་མེད་བཞི་

པྩོ་དེ་མ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་དང། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀང1་ཡྩོད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

བརྒྱད་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དེ་ཐེག་དམན་གི་སྦྩོར་ལམ་ལས་ཁྱད་

ཆྩོས་ལྔའམ་དྲུག་གི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་ལས་དམིགས་པ། 

རྣམ་པ། རྒྱུ་བེད་ཚུལ། ཡྩོངས་འཛིན་གི་ཁྱད་པར། རྣམ་རྟྩོག་ལྡན་ཚུལ་དང། ཆུང་

འབིང་ཆེན་པྩོའི་དབེ་བའི་སྩོ་ནས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་

པྩོ་གྲུབ་སེ། དེས་བདེན་བཞི་ལ་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྩོ་ནས་

1 པ་༥༧་བ་༡་ཡང་། ཏ་༥༧་ན་༤་ཡང་། ཀ་༢༣༨་བ་༢་ཡང་།



  32  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམིགས། ཅིག་ཤྩོས་ཀིས་དེ་ལྟར་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། བཟྩོད་པ་

འབིང་གི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུའི་སྩོ་ནས། ཆྩོས་མཆྩོག་ཆུང་ངུའི་གནས་སྐབས་སུ་

འབས་བུའི་སྩོ་ནས། བཟྩོད་པ་ཆུང་ངུའི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་

ནས། གཞན་དགུའི་གནས་སྐབས་སུ་ཆྩོས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་དམིགས་པའི་

ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། འཁྩོར་འདས་བདེན་པར་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་འདི་ནི་ལུས་

སྩོགས་དག་པ་ལྔའི་རྒྱུ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འཛིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དཔའ་བར་

འགྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་འབས་བུ་དང་

ལྡན་ནྩོ་ཞེས་རྟྩོགས་པའི་ཕིར1། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། དྩོན་དམ་པར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་

འདི་ཉིད་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་འཛིན་པའི་ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་སེ། 

བདེན་བཞི་སྤྩོས་བལ་དྩོན་དམ་པ་དེ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དེ་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྩོ་ནས་བདེན་

བཞི་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན། ཅིག་ཤྩོས་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དེས་རྟྩོགས་རིགས་གསུམ་ཚང་

བའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་གི་ཉེ་རྒྱུ་བེད། ཅིག་ཤྩོས་ཀིས་དེ་ལྟར་མི་བེད་པའི་

ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་སེ། མཆྩོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་རང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་བང་

སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་རྩོགས་པར་བསན་པའི་ཡྩོངས་འཛིན་

བེད། ཅིག་ཤྩོས་ལ་དེ་ལྟར་མི་བེད་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་གྲུབ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་

དྲྩོད་སྩོགས་བཞི་ལ་བདེན་འཛིན་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་ལྡན། ཅིག་ཤྩོས་ལ་དེ་ལྟར་མི་

1 པ་༥༧་བ་༤་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། ཏ་༥༧་བ་༡་རྟྩོག །ཀ་༢༥༨་བ་༧་རྟྩོག
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལྡན་པའི་ཕིར། དྲུག་པ་གྲུབ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་ལ་ཆུང་འབིང་

ཆེན་པྩོའི་དབེ་བ་འཐད། ཐེག་དམན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་ལ་དེ་ལྟར་མི་འཐད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།1 དེ་ནི་སྐད་

ཅིག་གཅིག་དེ་བཞིན། །ཆྩོས་མཆྩོག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དགུ་པ་ནི། བདེན་པ་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་སྦྩོར་བའི་སྐབས་ཀི་ལམ་ཡིན་

པས་སྦྩོར་ལམ། རྒྱུད་མཐྩོང་སང་ལས་ངེས་པར་འབེད་པའི་ལམ་གི་ཆའི་རྒྱུན་ཡིན་

པས་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། དེའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་ངེས་འབེད་ཡན་ལག་ཅེས་

གསུངས། རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་སྐྱེ་བའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་པས་དྲྩོད། ལྩོག་

ལྟས་དགེ་ར་གཅྩོད་པའི་རེ་མྩོར་གྱུར་པས་རེ་མྩོ། བདེ་འགྩོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་

ངན་འགྩོར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་ཆད་པས་བཟྩོད་པ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆྩོས་ཀི་མཆྩོག་

ཡིན་པས་ཆྩོས་མཆྩོག་ཅེས་བརྩོད། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ་

རྒྱུའི་ཁྱད་པར་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ལས་བྱུང་ཞིང། 

དམིགས་པ་དང་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་བདེན་བཞི་རྟྩོགས་

པའི་མཐྩོང་ལམ་དང་བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་ཚུལ་མཚུངས། ངྩོ་བྩོའི་ཁྱད་པར་སྩོང་

ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་འཇིག་རྟེན2་པའི་སྩོམ་བྱུང་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་བླྩོ་

ཡིན། དབེ་བའི་ཁྱད་པར་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དྲྩོད་སྩོགས་བཞི། གནས་སྐབས་ཀི་སྩོ་ནས་

ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་གསུམ་གསུམ་དུ་དབེར་ཡྩོད་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༤། ༩།

2 པ་༥༨་ན་༥་ཐེག་ཆེན་གི་འཇིག་རྟེན། ཏ་༥༨་ན་༢་ཐེག་ཆེན་གི་འཇིག་རྟེན། །ཀ་༢༣༩་བ་༢་འཇིག་རྟེན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་དམན་གི་སྦྩོར་ལམ་ལས་ཁྱད་ཆྩོས་ལྔའམ་དྲུག་གི་སྩོ་ནས་ཁྱད་

པར་དུ་འཕགས་ཏེ། དེ་ལས་དམིགས་པ། རྣམ་པ། རྒྱུ་བེད་ཚུལ། ཡྩོངས་འཛིན། ལྡན་

ཆྩོས་དང། ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོའི་དབེ་བའི་སྩོ་ནས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁྱད་པར་གཞན་སྩོང་བ་དང། ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཆྩོས་བརྩོད་པའི་སྒ་

དང། ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པའི་སྒའི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆྩོས་དེ་ཁྱད་ཆྩོས་ལྟ་བུར་

སྩོན་པའི་མཉན་བ། ཆྩོས་དེ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཆྩོས་བརྩོད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད། ཆྩོས་དེ་

ཁྱད་གཞི་ལྟ་བུར་སྩོན་པའི་མཉན་བ། ཆྩོས་དེ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པའི་སྒའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས།1 ཀུན་ལས་རས་དང་དངྩོས་བརྩོད་པའི། །སྒ་

ཡི་ཁྱད་པར་འདི་ཉིད་ནི། །དེའི་ཕིར་དེ་དག་བརྩོད་བ་ལ། །ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་ཡྩོད་

མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཆྩོས་བརྩོད་ཀི་སྒ་དེས་རང་གང་ལ་ཆྩོས་

བརྩོད་ཀི་སྒར་སྩོང་བའི་དྩོན་དེ་ཁྱད་པར་གཞན་སྩོང་བའི་ཚུལ་གིས་གྩོ་བར་བེད། 

ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པའི་སྒ་དེས་རང་གང་ལ་ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པའི་སྒར་སྩོང་བའི་དྩོན་དེ་

ཁྱད་པར་གཞན་མི་སྩོང་བའི་ཚུལ་དུ་གྩོ་བར་བེད། དེ་ལྟར་བེད་པ་ཡང་བར་དང་

འདྩོད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དངྩོས་དབང་གིས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས།2 

ཁྱད་པར་གཞན་ནི་སྩོང་བ་དང། །མི་སྩོང་བ་ནི་མ་གཏྩོགས་པ། །བར་ཡི་བེ་བག་

རྟྩོགས་པའྩོ། །འདྩོད་པའི་རེས་སུ་བེད་པའི་གཞི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་

དཔེར་མཚོན་ན། སྒ་མི་རྟག་ཅེས་བརྩོད་པའི་སྒ་དེ་སྒ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས། རྣམ་འགེལ་ར་བ། ༤༧༥། ༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས། རྣམ་འགེལ་ར་བ། ༤༧༥། ༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དང། མི་རྟག་པ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཆྩོས་བརྩོད་ཀི་སྒ་ཡིན་ཏེ། དེས་སྒ་ཁྱད་གཞི་དང། མི་རྟག་

པ་ཁྱད་ཆྩོས་ལྟ་བུར་བརྩོད་པའི་ཕིར། སྒའི་མི་རྟག་ཅེས་བརྩོད་པའི་སྒ་དེ་སྒ་ལ་ལྟྩོས་

ཏེ་ཆྩོས་དང། མི་རྟག་པ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པའི་སྒ་ཡིན་ཏེ། དེས་སྒ་ཁྱད་

ཆྩོས་དང། མི་རྟག་པ་ཁྱད་གཞིར་བས་ནས་བརྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་དེའི་རེས་སུ་

འབང་བའི་རྟྩོག་པ་དེས་མི་རྟག་པ་སྒས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་གྩོ་བའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་

པའི་གཟུགས་མཛེས་ཞེས་བརྩོད་པའི་སྒའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རྟྩོག་པ་དེས་གཟུགས་

མཛེས་པ་བུམ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་གྩོ་བའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས།1 དེ་སྤི་

ཡན་ལག་ཏུ་བས་ཏེ། །བུམ་པ་ཡི་ནི་གཟུགས་སྩོ་ཞེས། །གཞི་གཅིག་པ་ཅན་སྒ་མ་

ཡིན། །དེ་ནུས་ཁྱད་པར་བ་བའི་ཕིར། །ཕྩོགས་འདི་གཞན་ལའང་བརྩོད་པར་

བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ལྷས་བིན་གི་རིལ་བ་ཞེས་བརྩོད་པས་

ལྷས་བིན་ཁྱད་ཆྩོས་དང། རིལ་བ་ཁྱད་གཞི། མཆི་གུའི་ལུས་ཞེས་བརྩོད་པས་མཆི་

གུ་ཁྱད་ཆྩོས། ལུས་ཁྱད་གཞི། རྭ་ཅན་གི་མགྩོ་བྩོ་ཞེས་བརྩོད་པས་རྭ་ཅན་ཁྱད་ཆྩོས་

དང། མགྩོ་ཁྱད་གཞིར་བས་ནས་བརྩོད་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཞི་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པྩོ་ཡི། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་མཚུངས་ལྡན་རྟྩོག་པའི་ཁྱད་

ཆྩོས་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཡང། མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། 

བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།2 དེ་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་ལེགས་སྩོ་ཞེས་བ་བ་གནང་སེ། རབ་འབྩོར་ཁྱྩོད་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས། རྣམ་འགེལ་ར་བ། ༥༠༩། ༡༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༣༩། ༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཆྩོག་ཏུ་བསན་པ་ལྟར་སྩོན་པ་ནི་ལེགས་སྩོ་ལེགས་སྩོ། །བང་ཆེན་དེ་ལྟར་ཤེར་

ཕིན་ལ་བསབ་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་བསམ་གཏན་གི། བརྩོན་འགྲུས་ཀི། བཟྩོད་པའི། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི། སྦིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བསབ་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་བང་ཆྩོས་

རྣམས་དང། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་བར་ལ་བསབ་པར་

བའྩོ། །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་སྩོབ་པའི་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་བསམ་གཏན་

གི། བརྩོན་འགྲུས་ཀི། བཟྩོད་པའི། ཚུལ་ཁིམས་ཀི། སྦིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་

སྩོབ་པ་ལགས་སམ། བང་ཆྩོས་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་

རྣམས་ཀི་བར་ལ་སྩོབ་པ་ལགས་སམ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་

རིའི་བུ་བང་ཆེན་དེ་ལྟར་སྩོབ་པ་ནི་ཤེར་ཕིན་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྩོབ་པ་

ཡིན། ཞེས་པ་ནས། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་

ཚུལ་གིས་སྩོབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་བར་གིས་རྣམ་རྟྩོག་ལྡན་ཚུལ་གི་ཁྱད་

པར་སྤིར་བསན་ནས། སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་ལ། 1གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་བ། མདྩོར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དྩོན་

བསྡུ་བ་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ནི། གཞི་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པྩོ་ཡི། །ཞེས་སྩོགས་

མཚུངས་ལྡན་རྟྩོག་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། 

མདྩོར་བསན་དུ། རྣམ་རྟྩོག་བཞི་པྩོ་ལྡན་བརྟེན་པ། །ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༢། ༡༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པས་དེའི་དྩོན་སང་བ་རྟྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་དབེ་བ་སྩོགས་གསལ་བར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ་1རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཡང་

དྩོན་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། གཟུང་རྟྩོག་མདྩོར་བསན་པ། འཛིན་རྟྩོག་མདྩོར་བསན་པ་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ། གཞི་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པྩོ་ཡི། །ཞེས་སྩོགས་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་གཅིག་དང། 2གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་གཞིའི་

རྟེན་ཅན་དང། གཉེན་པྩོའི་རྟེན་ཅན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་མ་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་

བང་བའི་ཕུང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་རྣམ་པ་དགུའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། རས་དང་བཏགས་པའི་རྟེན་ཅན་གིས། །ཞེས་སྩོགས་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་དང། 3གང་ཟག་རས་སུ་ཡྩོད་པ་དང་སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་

ཡྩོད་པ་ལ་དམིགས་པས་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། 

བདག་རང་དབང་ཅན་དང། ཕུང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས་སྩོ་སྩོར་དེ་

ལྟར་རྣམ་པ་དགུའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦར་བ་དང། སྩོ་སྩོའི་དྩོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ནི།4 དེ་ལ་མདྩོར་བསྡུས་པའི་དྩོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༡༣།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུང་རྟྩོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

འཛིན་རྟྩོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་ཡང་། 

ཤེས་སྒིབ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། 

རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཤེས་སྒིབ་

ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་དེ་ལ་དགུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་དགུ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། ཡུལ་དགུ་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་མ་རིག་པའི་ཡུལ་གི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་

གཟུང་རྟྩོག་དེ་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།1 གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་སྩོབ་

པའི་བང་ཆེན་ཆྩོས་གང་ལ་སྩོབ་པ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་སྩོབ་པའི་བང་ཆེན་ཆྩོས་གང་ལ་ཡང་སྩོབ་པ་མེད་དྩོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་

ཆྩོས་འདི་དག་ནི་བིས་པ་སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོས་ཇི་ལྟར་མངྩོན་པར་ཆགས་པ། བ་བ་དེ་ལྟ་

བུའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འྩོ་ན་ཆྩོས་

འདི་དག་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུར་མཆིས་པ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། ཇི་ལྟར་མེད་པ་དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་མེད་ཅེས་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 2ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་གཞིའི་རྟེན་ཅན་མ་རིག་

པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་གཟུགས་སྩོགས་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྟྩོག་པ་དེ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༢། ༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༡༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

སྩོན་པ་ལ། 1གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སད་དུ་མ་མཆིས་པ་མ་ལགས་པ་ལ་

མ་མཆིས་པ་ཞེས་བགི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་

གཟུགས་ནང་སྩོང་པ་ཉིད་དང། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་བར་གི་

ཕིར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པའི་བར་ལ་

སྦར་ནས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 2གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཕུང་པྩོ་དང། 

ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་མིང་གཟུགས་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་རྟྩོག་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།3 དེ་ལ་

བིས་པ་སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་ནི་མ་རིག་པ་དང། སེད་པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་ཏྩོ། །དེ་

དག་ནི་མ་རིག་པ་དང་སེད་པར་བཏགས་སྩོ། །ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་

འདྲེས་པ་རྣམས་ཀི་བར་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་

དྩོན་བཤད་པ་ལ།4 མིང་དང་གཟུགས་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་མཐའ་གཉིས་ལ་ཆགས་པའི་རྣམ་རྟྩོག་དེ་སྩོན་པ་ལ།5 ཆྩོས་རྣམས་ལ་

མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དེ་དག་ནི་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་དག་ཏུ་རྟྩོག་པར་

བེད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་ནི་བིས་པ་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་འགྩོའ ྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 6མཐའ་གཉིས་ལ་ཆགས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༣། ༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༡༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༣། ༡༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༡༨།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༣། ༡༨།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྔ་པ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང། རྣམ་པར་བང་བ་མི་ཤེས་པའི་རྟྩོག་པ་དེ་

སྩོན་པ་ལ།1 དེ་དག་ནི་མ་རིག་པ་དང་སེད་པའི་རྐེན་གིས་མི་ཤེས་མི་མཐྩོང་

ངྩོ༌། །ཞེས་པ་ནས། ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་དག་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་

བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ་2ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་

དང་རྣམ་པར་བང་བ་མི་ཤེས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་མི་གནས་པའི་རྟྩོག་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།3 དེ་དག་ནི་

མི་དད་དྩོ། །ཇི་ལྟར་མི་དད་ཅེ་ན། གཟུགས་གཟུགས་ཀིས་སྩོང་ངྩོ་ཞེས་བ་བར་མི་

དད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 4འཕགས་པའི་ལམ་ལ་མི་གནས་པ་དང། 

ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་དམིགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 5གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་བང་ཆེན་ཇི་ལྟར་བསབས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཤེར་ཕིན་ལ་སྩོབ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ནམ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་ཤེར་ཕིན་དེ་མི་

དམིགས་ཤིང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐྩོང་བ་དེ་ལྟར་སྩོབ་པ་ན་བང་ཆེན་མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་མཁྱེན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༤། ༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༡༩།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༤། ༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༢༠།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༦། ༡༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 1དམིགས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

བརྒྱད་པ་བདག་སྩོགས་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 2ཤཱ་རིའི་བུས་

གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་

བུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་བདག་མི་དམིགས་ཤིང་མི་མཐྩོང་ངྩོ༌། །དེ་བཞིན་

དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་བར་དུ་མི་

དམིགས་ཤིང་མི་མཐྩོང་ངྩོ༌། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 3བདག་ལ་

སྩོགས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 
4ཤཱ་རིའི་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་མ་བྱུང་བ་མངྩོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 5རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་

ལ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་རྣམས་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

གཉེན་པྩོ་རྣམ་བང་གི་རྟེན་ཅན་གི་གཟུང་རྟྩོག་དགུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་

རྣམ་བང་གི་ཕུང་པྩོའི་དྩོན་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 6ཐབས་མི་མཁས་པས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༢༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༧། ༡༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༢༠།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༣། ༥།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༢༩། ༢༡།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༣། ༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་ལ་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་ལ་རྟྩོག་ཅིང་

མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 1གཉེན་པྩོའི་རྟེན་

ཅན་ཕུང་པྩོ་དང། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་སྐྱེ་བའི་སྩོའི་དྩོན་གི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

སྩོན་པ་ལ།2 མིག་ལ་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཀི་བར་དང། 

གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་ཀི་བར་ལ་

རྣམ་པར་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།3 

སྐྱེ་བའི་སྩོ་དང། ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་རིགས་ཀི་དྩོན་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་

ལ།4 མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སུ་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། དེ་

བཞིན་དུ་ཡང་ཆྩོས་ཀི་ཁམས་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀི་བར་ལ་

རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།5 རིགས་

དང། ཞེས་གསུངས། བཞི་པ་སྐྱེ་བའི་དྩོན་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 6མ་རིག་

པར་རྟྩོག་ཅིང་ཞེན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་རྒ་ཤིར་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།7 སྐྱེ་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ།8 དེ་ནང་སྩོང་པ་ཉིད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༣། ༡༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༣། ༡༧།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༢།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༤། ༡།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༢།

8 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༤། ༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ནས། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་བར་ལ་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།1 སྩོང་པ་ཉིད་དང། ཞེས་གསུངས། དྲུག་པ་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དྩོན་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 2ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་རྟྩོག་

ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 3ཕ་རྩོལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་དྩོན་དང། ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་མཐྩོང་བའི་ལམ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 4བང་ཆྩོས་སུམ་ཅུ་

ར་བདུན་ལ་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 
5མཐྩོང་བ་དང། ཞེས་གསུངས། བརྒྱད་པ་སྩོམ་པའི་ལམ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་

ལ།6 དེ་བསམ་གཏན་རྣམས་དང། མངྩོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དང། ཚད་མེད་པ་

རྣམས་དང། གཟུགས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་པར་

ཞེན་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།7 སྩོམ་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་མི་སྩོབ་པའི་ལམ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ།8 དེ་སྩོབས་བཅུ་ལ་རྟྩོག་ཅིང་

མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་བར་ལ་རྟྩོག་ཅིང་མངྩོན་

པར་ཞེན་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།9 མི་སྩོབ་པའི་ལམ་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༤། ༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༤། ༡༠།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༣།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༤། ༡༣།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༣།

8 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༤། ༡༧།

9 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་རྣམས་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། 

རས་འཛིན་རྟྩོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། 

བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་ཤེས་

སྒིབ་རས་འཛིན་རྟྩོག་པ་ལ་དགུ་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་བདག་རང་དབང་ཅན་ལ་རྣམ་པར་

རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 1ཤཱ་རིའི་བུ་བདག་ཉེ་བར་མི་དམིགས། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་

དང། སྩོག་དང། གསྩོ་བ་དང། སྐྱེས་བུ་དང། གང་ཟག་དང། ཤེད་ལས་སྐྱེས་དང། 

ཤེད་བུ་དང། བེད་པ་པྩོ་དང། ཚོར་བ་པྩོ་དང། མཐྩོང་བ་པྩོ་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 2གང་ཟག་རས་སུ་ཡྩོད་པའི་རྟེན་ཅན་བདག་རང་

དབང་ཅན་དང། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་བདག་གཅིག་པུར་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་

པ་ལ། 3ཤཱ་རིའི་བུ་གཟུགས་ཉེ་བར་མི་དམིགས་ཞེས་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

བར་དུ་ཉེ་བར་མི་དམིགས། ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 4གཅིག་པུ་དང། 

ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 5ཤཱ་རིའི་

བུ་མིག་མི་དམིགས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཀི་བར་དང་གཟུགས་མི་དམིགས་ཆྩོས་

ཀི་བར་དུ་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 6རྒྱུ་དང། ཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༥། ༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥nn༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༥། ༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༥།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༥། ༡༡།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༥།



  45  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གསུངས། བཞི་པ་ལྟ་བ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 1ཤཱ་

རིའི་བུ་མིག་དང་གཟུགས་དང་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་ཤེས་སྩོ། །ཡིད་དང་

ཆྩོས་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་དུ་མི་ཤེས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་

བཤད་པ་ལ། 2ལྟ་བ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་བདག་དང། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་རྟེན་ཅན་གི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་

པ་ལ། 3ཤཱ་རིའི་བུ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་མི་དམིགས་སྩོ། །གཟུགས་མེད་

པའི་ཁམས་ཀི་བར་དུ་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 
4ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 
5བསམ་གཏན་དང་པྩོ་མི་དམིགས་སྩོ། །གཟུགས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་

བར་དུ་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 6འདྩོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་དང། ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་མཐྩོང་བའི་རྟེན་ཅན་གི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 
7འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༥། ༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༥། ༡༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༦།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༥། ༢༡།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༦།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༦། ༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ། 1མཐྩོང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། བརྒྱད་པ་སྩོམ་པའི་རྟེན་ཅན་གི་བདག་ཏུ་རྣམ་

པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 2རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙྩོམས་

པར་འཇུག་པ་དགུ་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།3 སྩོམ་པ་

དང། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་དྩོན་བས་པའི་རྟེན་ཅན་གི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ།4 

སྩོབས་བཅུ་མི་དམིགས་སྩོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་བར་དུ་མི་

དམིགས་སྩོ། །ཇི་ལྟར་མི་དམིགས་ཤེ་ན། བདག་ཉིད་དུའྩོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

བདག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།5 

དྩོན་བས་པའི་རྟེན་ལ་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་རྣམས་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པ་ལ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་སྤིར་སྩོན་པ་ལ།
6
 

དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལ་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་འདྲི་ཞིང། ཅི་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་

འདི་ཤེར་ཕིན་ལ་བསབ་ཅིང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་མཆིས་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་

སྐད་དུ་འདྲི་བ་དེ་ལ་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པར་བགི། ཞེས་པ་ནས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༦། ༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༧།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༦། ༨།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༧།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༧། ༡༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱྩོད་ཉིད་ལ་དྲི་ཡི། ཁྱྩོད་ཀིས་ཇི་ལྟར་

བཟྩོད་པ་དེ་ལྟར་དུ་སྩོན་ཅིག །ཅེས་པའི་བར་གསུངས། 

གཉིས་པ་དེ་དགུ་སྩོ་སྩོར་སྩོན་པ་ལ། དང་པྩོ་ཕུང་པྩོ་ལ་བཏགས་པའི་རྣམ་

པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གཟུགས་ཀང་གཞན་ལ་

སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་མམ། ཚོར་བ་དང། འདུ་ཤེས་དང། འདུ་བེད་དང། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་ལ། སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་མམ། གསྩོལ་པ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།2 སྐྱེས་

བུ་བཏགས་པར་ཡྩོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཕུང་པྩོ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྐྱེ་མཆེད་དུ་བཏགས་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 3བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། མིག་ཀང་གཞན་

ལ། ཞེས་པ་ནས། ཆྩོས་ཀང་གཞན་ལ་སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་མམ། རབ་

འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་

དྩོན་འཆད་པ་ལ།4 སྐྱེ་མཆེད་དང། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཁམས་སུ་བཏགས་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 5བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། མིག་དང་གཟུགས་

དང་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་ལ། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༨། ༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༨། ༡༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༨།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༩། ༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁམས་ཉིད་ཀང་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་མ་ཉིད་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 1ཁམས་དང། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་བཏགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་

པ་ལ། 2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྒྱུ་

མ་ཡང་གཞན་ལ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་མམ། 

ཞེས་པ་ནས། སྒྱུ་མ་ཉིད་ཀང་རྒ་ཤི་ལགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་

ལ།3 རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དང། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་རྣམ་པར་བང་བར་བཏགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 4བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། བང་ཆྩོས་རྣམས་

ཀི་བར་ཡང་གཞན་ལ། སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་མམ། གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 5རྣམ་པར་

བང་བ་དང། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་མཐྩོང་བའི་ལམ་དུ་བཏགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 
6བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྩོང་པ་

ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་སྩོན་པ་མེད་པ་ཡང་གཞན་ལ། སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༨༩། ༡༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༩།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༩། ༡༤།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༩།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༩༡། ༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཡིན་སྙམ་མམ། གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 1མཐྩོང་བ་དང། ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་སྩོམ་པའི་ལམ་དུ་བཏགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 
2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། སྒྱུ་མ་

ཡང་གཞན་ལ། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ཡང་

གཞན་ནམ། གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་

དྩོན་འཆད་པ་ལ།3 སྩོམ་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

བརྒྱད་པ་ཁྱད་པར་གི་ལམ་དུ་བཏགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 
4བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། སྒྱུ་མ་

ཡང་གཞན་ལ། སྩོང་པ་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་མམ། གསྩོལ་པ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 5ཁྱད་

པར་དང། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་མི་སྩོབ་པའི་ལམ་དུ་བཏགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་སྩོན་པ་ལ། 
6བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྩོབས་བཅུ་དང། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༩༡། ༡༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༡༠།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ག་པ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༣༩༡། ༡༥།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༡༠།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༤༩། ༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བར་ཡང་གཞན་ལ། སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་མམ། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རེས་སུ་ཐྩོབ་པར་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།1 མི་སྩོབ་པའི་ལམ་ལ་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་རྣམས་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་མདྩོ་ལས་ཇི་ལྟར་བསན་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་

རྟྩོག་གཉིས་པ་དང། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་དགུ་པ་རྣམས་མདྩོ་ལས་གཉེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་

བསན། རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་བཞི་པ་མ་གཏྩོགས་པ་རྣམས་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་བསན། 

རས་འཛིན་རྟྩོག་པ་དགུ་གཉེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་བསན། བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པ་དགུ་ཡུལ་

གི་སྩོ་ནས་བསན་ཏྩོ། །

བཞི་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་ལ།2 དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་བཞི་དང་ངེས་པར་

འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞི་པྩོ་གངས་བཞིན་དུ་ལྡན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

སྐབས་འདིར་མཐའ་དཔད་པ་ལ། 

སང་བ་རྟྩོག་པ་བཤད་པ་དང། 

སྩོང་བེད་གཉེན་པྩོ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། གང་གིས་རྟྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོ། གང་

ལ་རྟྩོག་པའི་ཡུལ། ཇི་ལྟར་རྟྩོག་པའི་ཚུལ། རྟྩོག་པ་དེའི་རབ་དབེ། གངས་ངེས་པ། གྩོ་

རིམ་ངེས་པ། མུ་བཞིར་བརི་ཚུལ་ལ་དྩོགས་པ་དཔད་པ། ཁྱད་ཆྩོས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་

དང་བརྒྱད་ལས། དང་པྩོ་ལ། སྤི་དང་བེ་བག་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། སྤིར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༡༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

རྟྩོག་པ་ལ་གསུང་རབ་ལས་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། མཛོད་ལས།1 རྟྩོག་དང་དཔྩོད་པ་

རིང་ཞིབ་ཉིད། །ཅེས་སེམས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ཆར་གྱུར་པའི་སེམས་རིང་བའི་

རྣམ་པ་ཅན་ལ་རྟྩོག་པར་བཤད་པ་དང། རྣམ་འགེལ་ལས།2 ཤེས་གང་གང་ལ་སྒ་དྩོན་

འཛིན། །དེ་ནི་དེ་ལ་རྟྩོག་པ་ཡིན། །ཞེས་སྒ་དྩོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པ་ལ་རྟྩོག་པར་

བཤད་པ་དང། དབུས་མཐའ་ལས། 3ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟྩོག་ཡྩོད། །སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །ཞེས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་ཁམས་

གསུམ་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་ལ་རྟྩོག་པར་བཤད་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གི་ནང་ནས། སྐབས་འདིར་བསན་གི་རྟྩོག་པ་དེ་ལ་སྒ་དྩོན་འདྲེས་རུང་

དུ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པས་ཁྱབ། ཚུར་མ་ཁྱབ་བྩོ། །དེས་ན་རང་ཡུལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

འཛིན་པའི་བླྩོ་སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པའི་མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །རང་ཡུལ་གཞི་གྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བླྩོ། 

ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་འཛིན་

པའི་རྟྩོག་པ་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྒིབ་པ་གང་ཞིག །དེ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྒིབ་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྒིབ་པ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུས་

མཐའ་ལས།4 ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཡི་སྒིབ་པ་དང། །ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་གཉིས་སུ་བསན། །དེ་

ནི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དྩོ། །དེ་ཟད་ནས་ནི་གྩོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རི་བྩོང་རྭ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བླྩོ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༡། ༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། ༥༥༡། ༡༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༣། ༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༦། ༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉིད་དེའི་ཕིར། རི་བྩོང་རྭ་དེའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། འྩོ་ན་རྟྩོག་པ་འདི་དག་དགག་པའམ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག །དེ་ལ་དགག་རྟྩོག་གིས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། སྐབས་

འདི་དང་རེ་སྦྩོར་གི་སྐབས་གཉིས་ཀར། ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པ་དང་སྒྲུབ་རྟྩོག་གི་གཞི་

མཐུན་ཡྩོད་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐབས་འདིར1་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ལ་

དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར2་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ། ཤེས་སྒིབ་ཀུན་ནས་

ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་དང། རྣམ་བང་ཕྩོགས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་

སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ། ཤེས་སྒིབ་རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་ཏུ་བསན་པའི་

ཕིར་དང། རེ་སྦྩོར་གི་སྐབས་སུ། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་འབས་ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་

བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ། ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟྩོག་དང། ཉན་རང་གི་

ལམ་འབས་ལ་དམིགས་ནས་ལྡྩོག་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ། ཤེས་སྒིབ་

ལྡྩོག་པ་གཟུང་རྟྩོག་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་སྒྲུབ་རྟྩོག་གིས་ཀང་མ་ཁྱབ་སེ། 

གཟུགས་བདེན་སྩོང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ་འདིར་བསན་ཤེས་སྒིབ་

རྟྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གང་ལ་རྟྩོག་པའི་ཡུལ་ནི། འདིར་བསན་ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པའི་ཡུལ་ལ་

གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་འདིའི་

གཟུང་འཛིན་གང་ལ་བེད་ཅེ་ན། སྤིར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་གི་འཇྩོག་ཚུལ་

1 པ་༦༤་ན་༧་སྐབས་འདིས། ཏ་༦༤་ན་༢་སྐབས་འདིར། ཀ་༢༤༧་ན་༥་སྐབས་འདིར།

2 པ་༦༤་བ་༡་ལྩོངས་སྤྩོད་བར། ཏ་༦༤་ན་༢་ལྩོངས་སྤད་བར། ཀ་༢༤༧་ན་༥་ལྩོངས་སྤད་བར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། སྐྱེ་མཆེད་དང་དབང་པྩོ།1 ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ། བདག་དང་བདག་

གི་བའི་དབང་དུ་བས་པ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ན་ཡུལ་དྲུག་

གཟུང་བ་དང། དབང་པྩོ་དྲུག་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་གཟུགས་

སྩོགས་རྣམས་གཟུང་བ་དང། རིག་པ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། གསུམ་པའི་དབང་

དུ་བས་ན་བདག་ནི་འཛིན་པ་དང། བདག་གི་བ་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་འདིར་

ནི་ཕི་མའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་བ་ནི་རས་བཏགས་ཀི་ལྩོངས་སྤད་2པར་བ་

བ་སེ་བཟའ་བ་དང། འཛིན་པ་ནི་དེ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོ་སེ་ཟ་བ་པྩོ་3ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོས་གསུངས་པ་འཐད་པར་གསེར་ཕེང་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཉི་སྣང་ལས། 4གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དང་པྩོ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་པ་ཁྩོ་ན་

ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་རྣམ་པར་བང་བའི་དངྩོས་པྩོ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་གཟུང་བའི་

རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་འདི་དག་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་

རྟྩོག་པ་དང་པྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི5་གཉིས་པ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཚིག་སྔ་

མ་དང་ལྡན་པའྩོ། །རེ་ཞིག་དང་པྩོ་གང་ཡིན་པ་གཉིས་པ་ཡང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཟུང་བའི་

རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དང་པྩོར་གྱུར་པ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་པ་བཞིན་ནྩོ། །གཉིས་པ་ཁྩོ་ན་

ཡིན་གི་དང་པྩོ་མ་ཡིན་པ་ནི་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་གཉིས་པ་རྣམ་པར་བང་བ་

1 པ་༦༤་བ་༥་སྐྱེ་མཆེད་དང་དབང་པྩོ། ཏ་༦༤་ན་༦་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཤེས་པ་དང་། ཀ་༢༤༧་བ་༣་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཤེས་པ་དང་།

2 པ་༦༤་བ་༦་སྤྩོད། ཏ་༦༤་ན་༧་སྤད། ཀ་༢༤༧་ན་༦་སྤད།

3 པ་༦༤་བ་༧་ཟབ་པྩོ། ཏ་༦༤་བ་༡་ཟ་བ་པྩོ། ཀ་༢༤༧་བ་༥་ཟ་བ་པྩོ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༡༢༧། ༡༣།

5 པ་༦༥་ན་༡་ཡིན་པ་ནི། ཏ་༦༤་བ་༢་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཀ་༢༤༧་བ་༦་ཡིན་པ་དེ་ནི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཙམ་ལ་1བརྟེན་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་ཤེས་སྒིབ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་གི་

ཡུལ་ལ་ཀུན་བང་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པ་དང། རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་བང་གི་

དངྩོས་པྩོ་ཙམ་དུ་གསུངས་ལ། 

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཉི་སྣང་ལ་ནང་འགལ་ཏེ། ཤེས་སྒིབ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་

གཟུང་རྟྩོག་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆྩོས་ལ་

དམིགས་པར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

དང་པྩོ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ། 

འདྩོད་ན། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་དམིགས་པར་ཐལ། རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མ་ཁྱབ་ན། གཉིས་པ་ནི་རྣམ་པར་བང་བའི་དངྩོས་པྩོ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལྩོ། །མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། གཟུང་བའི་

རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དང་པྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཉིས་པ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལྩོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དང་པྩོ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་གཉིས་པ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། ཀུན་ནས་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་དང། རྣམ་བང་གི་གཟུང་བ་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་ནས་གཟུང་བར་བདེན་

པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་ཡིན་ན། ཤེས་སྒིབ་རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་ཡིན་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་

གི། གཟུང་རྟྩོག་དང་པྩོ་ལ་གཉིས་པས་ཁྱབ་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རེ་ཤིག་

དང་པྩོ་གང་ཡིན་པ་གཉིས་པ་ཡང་ཡིན་པས་དེ་ནི་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དང་

པྩོར་གྱུར་པ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

1 པ་༦༥་ན་༣་ཙམ་ལ་བརྟེན། ཏ་༦༤་བ་༣་ཙམ་ལ་བརྟེན། ཀ་༢༤༨་ན་༢་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན།



  55  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཡང། རྣམ་བཤད་ལས།1 སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པས་གཟུང2་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དང་

པྩོ་གང་ཡིན་པ་གཉིས་པ་ཡིན་པར་བསན་པའི་དྩོན་ནི། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང། 

རྣམ་བང་གི་གཟུང་བ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་གཟུང་བར་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ན། 

གཟུང་རྟྩོག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་སྩོན་པ་ཡིན་གི། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་ལ་

རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་གིས་ཁྱབ་པར་སྩོན་པ་འབེལ་མེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། འགེལ་ཆེན་ལས། 3གཞན་དག་ན་རེ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་གཞི་ལ་བརྟེན་

པ་ནི་དང་པྩོ་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་བང་བའི་གཞི་ལ་བརྟེན་པ་ནི་གཉིས་པ་ཡིན་པས། 

འདི་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་འདི་གཉིས་ནི་ཐ་

དད་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་ཤེས་སྒིབ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་དང། རྣམ་བང་

གཟུང་རྟྩོག་གཉིས་འགལ་བར་གསུངས། གཟུང་རྟྩོག་དང་པྩོས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་

ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཙམ་དང། གཉིས་པས་རྣམ་བང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཙམ་དམིགས་ཡུལ་

དུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འཛིན་རྟྩོག་གི་ཡུལ་ལ། ཚིག་གསལ་དུ།4 སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོ་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ་

སྐྱེས་བུ་རས་སུ་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་དང། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ་དེ་

ལ་བཏགས་པར་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་ཞེས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་སྦྩོར། ཞེས་

བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྩོ་སྐྱེས་རས་ཡྩོད་དུ་ཤེས་པ་དང། འཕགས་པས་

བཏགས་ཡྩོད་དུ་རྟྩོག་པར་བཤད་པ་མ་དགྩོངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ར་འགེལ་གཉིས་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༡༩༩། ༡།

2 པ་༦༥་བ་༡་བཟུང་། ཏ་༦༥་ན་༢་བཟུང་། ཀ་༢༤༨་བ་༢་གཟུང་།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༩༩༢། ༡༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཉ། སྩོབ་དཔྩོན་དཔལ་ཆྩོས་ཀི་བཤེས་གཉེན། འགེལ་བཤད་ཚིག་གསལ། ༨༨༩། ༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀར་སེམས་ཅན་རས་སུ་ཡྩོད་པ་དང། སེམས་ཅན་བཏགས་པར་ཡྩོད་པར་རྟྩོག་པ། 

ཞེས་བཤད་པས་འཛིན་རྟྩོག་སྔ་མ་རས་འཛིན་དང། གཉིས་པ་བཏགས་འཛིན་ལ་

དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་རས་འཛིན་རྟྩོག་པས་རས་འཛིན་ལ་

དམིགས། རས་འཛིན་གིས་རས་ཡྩོད་ལ་དམིགས། བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པས་

བཏགས་འཛིན་ལ་དམིགས། བཏགས་འཛིན་གིས1་བཏགས་ཡྩོད་ལ་དམིགས་པ་

ཡིན་ལ། གང་ཟག་དྩོན་བེད་ནུས་པ་དང། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་

གཉིས་འདིར་བསན་རས་ཡྩོད་དང། དེར་འཛིན་པའི་བླྩོ་གཉིས་རས་འཛིན་དང། ཕུང་

པྩོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱེས་བུར་བཏགས་པ་དང། གང་ཟག་བདེན་སྩོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སྐྱེས་

བུར་བཏགས་པ་གཉིས་འདིར་བསན་བཏགས་ཡྩོད་དང་། དེར་འཛིན་པའི་བླྩོ་གཉིས་

བཏགས་འཛིན་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། འྩོ་ན་ཡུལ་དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ཚུལ་ཡྩོད་

དེ། ཀུན་བང་གི་གཟུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་རིམ་པ་ལྟར་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དྩོར་

བའི་གཟུང་བའྩོ་སྙམ་དུ་མི་མཐུན་པ་དང། འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བླང་བའི་གཟུང་

བའྩོ་སྙམ་དུ་མཐུན་པར་འཛིན་པ་ནི་གཟུང་རྟྩོག་གི་ཞེན་ཡུལ་དང། གང་ཟག་ཏུ་

བཏགས་པའི་གཞི་རས་སུ་གྲུབ་པ་འདི་དང་དེར་བཏགས་པའི་བཏགས་པ་ཙམ་འདི་

ནི་ཡུལ་རྣམས་ཀི་འཛིན་པ་པྩོའམ། ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོའ ྩོ་2སྙམ་དུ་ཞེན་པ་ནི་འཛིན་

རྟྩོག་གི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདིར་སེམས་ཅན་དང་སྐྱེས་བུ་ཞེས་པ་ནི་

གང་ཟག་དང་ཆྩོས་གཉིས་ཀི་གང་ཟག་འབའ་ཞིག་ལ་བསམ་པ་མ་ཡིན་གི་ཡུལ་

1 པ་༦༦་ན་༡་འཛིན་གི། ཏ་༦༥་བ་༡་འཛིན་གིས། ཀ་༢༤༩་ན་༣་འཛིན་གིས།

2 པ་༦༦་ན་༤་པ་པྩོ། ཏ་༦༥་བ་༤་པ་པྩོའ ྩོ། ཀ་༢༤༩་ན་༦་པ་པྩོའ ྩོ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

རྣམས་ཀི་འཛིན་པ་ཙམ་གི་མཚོན་བེད་དྩོ། །

བཞི་པ་ལ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པ་དེ་ལ་ར་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་

ན་བཞིར་ཡྩོད་དེ། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག །རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག །རས་འཛིན་

རྟྩོག་པ། བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་དུ་

མར་ཡྩོད་དེ། དེ་དག་སྩོ་སྩོ་ལ་ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་དགུ་དགུར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རང་གི་

དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར1་བདེན་པར་

ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་

བར2་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་གི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་

ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་སྩོགས་དགུ་ཡྩོད། 

རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་བང་ཕྩོགས་ཀི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་

ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་གི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན། རྣམ་བང་གི་ཕུང་པྩོ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར3་བདེན་

པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་སྩོགས་དགུ་ཡྩོད། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་འཛིན་

པ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་

འཛིན་རྟྩོག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རས་འཛིན་ལ་

1 པ་༦༦་ན་༧་སྤྩོད་བར། ཏ་༦༥་བ་༦་སྤད་བར། ཀ་༢༤༩་བ་༣་སྤད་བར།

2 པ་༦༦་བ་༡་སྤྩོད་བར། ཏ་༦༥་བ་༧་སྤད་བར། ཀ་༢༤༩་བ་༤་སྤད་བར།

3 པ་༦༦་བ་༣་སྤྩོད་བར། ཏ་༦༦་ན་༢་སྤད་བར། ཀ་༢༤༩་བ་༦་སྤད་བར།



  58  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་རས་

འཛིན་རྟྩོག་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། བདག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་

དམིགས་ནས་དེར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་སྩོགས་དགུར་ཡྩོད། དེར་གྱུར་པའི་བཏགས་

འཛིན་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་

བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ལ་སྐྱེས་བུར་

བཏགས་ནས་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་བདེན་པར་

ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་སྩོགས་དགུར་ཡྩོད། 

ཁ་ཅིག །རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་གི་མཚན་ཉིད། དེར་གྱུར་པའི་

འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་དེར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་འཛིན་རྟྩོག་གི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུང་བ་ལ་

དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཡིན། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ལ་

དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ། མཚན་ཉིད་གཉིས་

པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་

བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ། ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མིག་དང་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཕུང་པྩོ་དང། ཞེས་དང། མཐྩོང་བ་དང་སྩོམ་པ་དང་

མི་སྩོབ་པའི་ལམ་ལ་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཆྩོས་ལ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དམིགས་ནས་གཟུང་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་

གཟུང་རྟྩོག་གི་མཚན་ཉིད། དེར་གྱུར་པའི་རྣམ་བང་གི་ཆྩོས་ལ་དམིགས་ནས་གཟུང་

བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། 

ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ལ་གནས་པའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་

ཕུང་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཆྩོས་ཅན། 

མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། རྟགས་ས། འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀི་

གཟུགས་ཕུང་དེ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། 

དེའི་རྒྱུད་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང། སྡུག་བདེན་དུ་གྱུར་པའི་དད་པའི་དབང་པྩོ་ལ་དམིགས་ནས་

ལྩོངས་སྤད་བར1་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་གཉིས་པ་དེར་

ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྣམ་བང་གི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྣམ་བང་གི་

དབང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤེས་སྒིབ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་

རྟྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་འདྲའི་དད་པའི་དབང་པྩོ་དེ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་

མྩོངས་ཕྩོགས་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རས་ཡྩོད་དང་རས་འཛིན་གང་རུང་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་མཚན་ཉིད། བཏགས་

ཡྩོད་དང་བཏགས་འཛིན་གང་རུང་ལ་དམིགས་ནས་དེར་ཞེན་པའི་རིག་པ། ཤེས་སྒིབ་

བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། རས་ཡྩོད་དང་བཏགས་

1 པ་༦༧་ན་༥་སྤྩོད་བར། ཏ་༦༦་བ་༤་ལྩོངས་སྤད་བར། ཀ་༢༥༠་བ་༤་སྤད་བར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡྩོད་གཉིས་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་

པའི་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །སྐབས་འདིར་བསན་

གི་ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་མཚན་ཉིད། དེར་གྱུར་པའི་སྐྱེས་བུ་བཏགས་ཡྩོད་

དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེན་པའི་རིག་པ། སྐབས་འདིར་

བསན་གི་ཤེས་སྒིབ་བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ལྷས་བིན་རས་

ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་འཛིན་པར་1བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་

རིག་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དང་པྩོ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན་དེའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་

པའི་འཛིན་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ལྷས་བིན་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་

པ་གང་ཟག་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། གང་ཟག་ཁྱྩོད་ཀི་

དམིགས་ཡུལ་དང་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱྩོད་གང་ཟག་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟྩོག་པ་དང་བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པ་གཉིས་

འགལ་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། རྣམ་མཁྱེན་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་བདེན་

པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་དེ་རས་འཛིན་

དང་བཏགས་འཛིན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གང་ཟག་དྩོན་བེད་ནུས་པར་

འཛིན་པའི་བླྩོ་དང། སྐྱེས་བུ་བཏགས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བླྩོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 པ་༦༧་བ་༣་ནས་འཛིན་པར་བདེན་པར། ཏ་༦༧་ན་༢་ནས་འཛིན་པར་བདེན་པར། ཀ་༢༥༡་ན་༣་ནས་བདེན་པར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལྔ་པ་ནི། རྟྩོག་པ་ལ་བཞི་པྩོ་དེར་གངས་ངེས་ཏེ། རྟྩོག་བ་ལ་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་སུ་ངེས་ལ། གཟུང་བ་ལ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀི་གཟུང་བ་དང་རྣམ་

བང་ཕྩོགས་ཀི་གཟུང་བ་གཉིས་སུ་ངེས། འཛིན་པ་ལ་ཡང་རས་འཛིན་དང། བཏགས་

འཛིན་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། རྟྩོག་པ་བཞིའི་གྩོ་རིམས་འདི་ལྟར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་སྩོགས་བཞི་དང་སང་གཉེན་དུ་སྦྩོར་བའི་རིམ་པས་དེ་

ལྟར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །སྐབས་འདིར་བསན་གི་རྟྩོག་པ་ལ་གཟུང་རྟྩོག་དང་

འཛིན་རྟྩོག་གཉིས་སུ་གངས་ངེས། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ལ་

དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་རྟྩོག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེན་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ།1 །

བདུན་པ་མུ་བཞིར་རི་ཚུལ་ནི། ཉི་སྣང་ལས།2 གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

ཡིན་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་ལ་མུ་བཞི་སེ། དང་པྩོ་ནི། 

གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་དྲུག་གྩོ །གཉིས་པ་ནི། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་དང་ལྡན་

པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྩོ། །གསུམ་པ་ནི། སྐད་ཅིག་མ་གཞན་གི་དེ་ཉིད་དྩོ། །བཞི་པ་

ནི། དེ་དག་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་

དྩོན་ལ་གཟུགས་ཕུང་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ། གཟུང་རྟྩོག་ཁྩོ་ན་

ཡིན་པའི་མུ་དང། ཤེས་པ་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེན་

པའི་བླྩོ་དེ། འཛིན་རྟྩོག་ཁྩོ་ན་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན། དེ་གཟུང་རྟྩོག་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་

1 པ་༦༨་ན་༣་ཕིར་རྩོ། །ཏ་༦༧་བ་༡་ཕིར་ཏེ། ཀ་༢༥༡་བ་༤་ཕིར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༤༠༣། ༡༤།



  62  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ཚུར་མཐྩོང་གིས་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

རྒྱུན་བཅས་ཀི་ཤེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་དེར་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ། 

འབས་བུ་ཤེར་ཕིན་དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་ཟེར་ན། སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་

ནས། དེར་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ་གཟུང་རྟྩོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚུར་མཐྩོང་གིས་སྩོང་ཉིད་

མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས1་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྩོང་པ་

ཉིད་དང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དྩོན་དང། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང། དེ་མི་

འཐད་དེ། ཤེས་པ་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་མ་ཡིན2་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཤེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བ་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་གཉིས་

ཀར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བུམ་པ་རྟག་

མི་རྟག་གཉིས་ཀར་འཛིན་པའི་བླྩོ་དེ། བུམ་པ་རྟག་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་དང། དེ་མི་རྟག་

པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་

ལྩོངས་སྤད་བ་སྤྩོད་བེད་གཉིས་ཀར་བདེན་པར3་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་

ལྩོངས་སྤད་བར4་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་དང། ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་

པའི་བླྩོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། རྟྩོག་པ་དྩོན་མཐུན་དུ་ཐལ། 

བུམ་པ་མི་རྟག་པར5་འཛིན་པའི་བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དང་གཟུགས་

1 པ་༦༨་ན་༧་རྟྩོག །།ཏ༦༧་བ་༤་རྟྩོགས། ཀ་༢༥༢་ན་༢་རྟྩོགས།

2 པ་༦༨་ན་༧་སྤྩོད་བེད་མ་ཡིན། ཏ་༦༧་བ་༥་སྤྩོད་བེད་མ་ཡིན། ཀ་༢༥༢་ན་༣་སྤད་བ་ཡིན།

3 པ་༦༨་བ་༢་བདེན་པའི། ཏ་༦༧་བ་༧་བདེན་པར། ཀ་༢༥༢་ན་༤་བདེན་པར།

4 པ་༦༨་བ༢་སྤྩོད་བར། ཏ་༦༧་བ་༧་སྤད་བར། ཀ་༢༥༢་ན་༤་སྤད་བར།

5 པ་༦༨་བ་༣་མི་རྟག་པའི། ཏ་༦༧་བ་༧་མི་རྟག་པར། ཀ་༢༥༢་ན་༥་མི་རྟག་པར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བདེན་སྩོང་གཉིས་ཀ་ལ1་དམིགས་ནས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ། དེ་གཉིས་ཀར་

ཐལ་བས་དེ་དགག་རྟྩོག་དང་སྒྲུབ་རྟྩོག་གཉིས་ཀར་ཐལ་བ་དང། སྡུག་བདེན་དང་ལམ་

བདེན་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ་སྡུག་བདེན་ལ་དམིགས་

ནས་བདེན་པར་ཞེན་པ་དང། ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེན་པ་གཉིས་

ཀར་ཐལ་བའི་སྩོ་ནས། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་དང། རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་

གཉིས་ཀར་ཐལ་བ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་མང་དུ་འཇུག་གྩོ །

ཁ་ཅིག །ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་དང་རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་གཉིས་

ལ་མུ་བཞིར་ཕེ་ནས། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང། རྣམ་བང་གི་གཟུང་བ་གཉིས་ཀ་

ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་

པའི་མུ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་རིགས་པ་དེས་ཁེགས་སྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་

ཡྩོད་པར་ཐལ། བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་

ཞེན་རིག་དེ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར2་བདེན་

པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྡུག་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་དེའི་ཕིར། ཆྩོས་

ཅན་དེའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། རྣམ་བཤད་ལས། 3གཟུང་བར་རྟྩོག་པ་འཛིན་པར་རྟྩོག་པ་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཕྩོགས་ཙམ་མཚོན་པར་བ་བ་ཡིན་གི། སང་བ་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་

1 པ་༦༨་བ་༣་གཉིས་ལ། ཏ་༦༨་ན་༡་གཉིས་ཀ་ལ། ཀ་༢༥༢་ན་༥་གཉིས་ཀ་ལ།

2 པ་༦༨་བ་༧་སྤྩོད་བར། ཏ་༦༨་ན་༤་སྤད་བར། ཀ་༢༥༢་བ་༣་སྤད་བར།

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༡༩༨། ༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཛིན1་སངས་དེ་འདྲ་བར་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ལམ་འབས་ལ་དམིགས་

ནས་ལྡྩོག་བར་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཡང་འདིར་བསན་སང་བ་རྟྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས། 

དེས་ན་ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པ་དང། ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་བདེན་

པར་ཞེན་པ་ནི་གཟུང་བར་རྟྩོག་པ་དང་འཛིན་པར་རྟྩོག་པའི་དྩོན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་དྩོན་ལ། ཕིས་ཀི་མཁས་པར་རྩོམ་པ་ཁ་ཅིག །འདི་ལ་ནང་འགལ་ཡྩོད་དེ། ཉན་

རང་གི་ལམ་འབས་ལ་དམིགས་ནས་བང་སེམས་ལམ་གི་ལྡྩོག་བར་བདེན་པར་ཞེན་

པའི་ཞེན་རིག་ཆྩོས་ཅན། ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཏུ་ཐལ། 

ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་ལུང་དང་པྩོའི་སྐབས་སུ་སྩོང། 

ཁྱབ་པ་ལུང་རེས་མའི་སྐབས་སུ་སྩོང་བས་འཁྩོར་གསུམ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར། 

འདི་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅིག །སྐྱྩོན་མེད་དེ། ལུང་དང་པྩོས་ཉན་རང་གི་ལམ་

འབས་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དེ་འདིར་

བསན་ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པར་བསན་གི། འདིར་བསན་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་ཏུ་བསན་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་དང་པྩོས་འདིར་བསན་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་ཡིན་ན། 

ལྩོངས་སྤད་བར2་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བསན་པ་གང་

ཞིག །དེ་འདྲའི་ཞེན་རིག་དེ་ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་མ་ཡིན་

པར་ཡང་ལུང་དང་པྩོས་བསན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ལུང་དང་པྩོའི་དྩོན་ནི། འདིར་བསན་

ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པ་ཡིན་ན། གཟུང་རྟྩོག་དང་འཛིན་རྟྩོག་གང་རུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། 

1 པ་༦༩་ན་༡་ཅད་འཛིན། ཏ་༦༨་ན་༥་ཅད་འཛིན། ཀ་༢༥༢་བ་༤་ཅད་དེར་འཛིན།

2 པ་༦༩་ན་༦་སྤྩོད་བར། ཏ༦༨་བ་༢་སྤད་བར། ཀ་༢༥༣་ན༣་སྤད་བར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དེ་འདྲའི་ཞེན་རིག་དེ་འདིར་བསན་ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུང་གཉིས་

པའི་དྩོན་ནི། ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་

གི་མཚན་ཉིད་དང། ལྩོངས་སྤྩོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིགཤེས་སྒིབ་

འཛིན་རྟྩོག་གི་དྩོན་ཡིན། ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། རེ་ཞིག་དཔད་ན། དེ་འདྲའི་

ཞེན་རིག་ཆྩོས་ཅན། ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཡིན་པར་ཐལ། 

གཟུང་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉན་རང་གི་ལམ་འབས་

ལ་དམིགས་ནས་དེའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་ཡུལ་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་

རིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང། དེ་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་ཏུ་ཐལ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་བང་

སེམས་ལམ་གི་ལྡྩོག་བའི་ཡུལ་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བླྩོ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་ས། གཞན་ཡང་། སྔ་མ་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་སྒིབ་གཟུང་

རྟྩོག་ཏུ་ཐལ། ཤེས་སྒིབ་ལྡྩོག་པ་གཟུང་རྟྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། རྣམ་

བཤད་ལས།3 དེ་ཡང་འདིར་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་ལ་རེ་སྦྩོར་གི་སྐབས་

སུ་བསན་པ་དང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་

འྩོག་ཏུ་འཆད་དྩོ། །

དེས་ན་རྣམ་བཤད་ཀི་ལུང་དྩོན། གཟུང་བར་རྟྩོག་པ་དང་འཛིན་པར་རྟྩོག་པ་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཕྩོགས་ཙམ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་སང་

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༡༩༨། ༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བ་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་ཙམ་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པ་དང་འཛིན་པ་ཙམ་དུ་

བདེན་པར་ཞེན་པར་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ལམ་འབས་ལ་དམིགས་ནས་

བང་སེམས་ལམ་གི་ལྡྩོག་བར་བདེན་པར་ཞེན་པ་དེ་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་ཡིན་

ཡང། དེ་གཟུང་བ་ཙམ་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་

རྟྩོག་ཡིན་ཏེ། །འཇུག་པ་དང་ནི་ལྡྩོག་པ་ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ར་འགེལ་གིས་དེ་ཤེས་

སྒིབ་ལྡྩོག་པ་གཟུང་རྟྩོག་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་གཟུང་བའི་ཁྱད་

པར་བང་སེམས་ལམ་གི་ལྡྩོག་བར་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །

བརྒྱད་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དེ་རྣམ་རྟྩོག་ལྡན་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས། ཐེག་

དམན་གི་སྦྩོར་ལམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པ་བཞི་པྩོ་དེས་

བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་འདྩོད་བའི་ཡུལ་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པ་ལ་གེགས་བེད། ཐེག་

ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དེས་ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་མགྩོ་གནྩོན་པའི་ཕིར་འབད་

རྩོལ་ངལ་དུབ་དུ་མ་བེད་དགྩོས་པ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་བེད་དུ་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྒྱན་སྣང་ལས།1 དེ་ལྟར་འྩོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རེ་མྩོའི་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་

པས་བསྡུས་པ་མཐྩོང་བ་དང་སྩོམ་པའི་ལམ་གིས་སང་བར་བ་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

བཞི་རྣམས་ཀི་གངས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འདི་

དག་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་སྩོང་བེད་གཉེན་པྩོའི་རྣམ་གཞག་འྩོག་ཏུ་འཆད་དྩོ། །

འྩོ་ན། སེམས་མི་འགྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༩༥༦། ༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཡྩོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་ཀི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ནི།1 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་

སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པས་

བསན་པ་འདི་ཐྩོས་ནས་ཞུམ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་ཞུམ་པར་བགིད་པ་དེ་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་

ཟིན་པར་མི་འགྱུར་བ་ལགས་སམ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབྩོར་གལ་ཏེ་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པ་ན་

ཐབས་མི་མཁས་པ་དང། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་ལག་ཏུ་སྩོང་བར་མ་གྱུར་ན་ནི་

དངང་ཞིང་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་ལ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །2རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་

པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་ལ་སྤྩོད་པ་མི་དངང་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྲག །ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་

ཟིན་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་བང་ཆེན་ཐབས་མཁས་པ་དེ་གང་

ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀིས་གཟུགས་མི་རྟག་ཅེས་བ་

བར་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་ཀང་དེ་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཐབས་མཁས་ཀི་

ཡྩོངས་འཛིན་བསན། དགེ་བཤེས་ཀི་ཡྩོངས་འཛིན་སྩོན་པ་ལ། རབ་འབྩོར་གིས་

གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་གིས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བས་ཤེར་ཕིན་བསན་པ་

ཐྩོས་ནས་མི་དངང་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྲག་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་མི་འགྱུར་བའི་བང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༥༦། ༡༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༦༦། ༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེན་དེའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་

བང་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་གང་དེ་ལ་གཟུགས་མི་རྟག་ཅེས་བ་བར་དེ་ལ་

མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆྩོས་སྩོན་ཅིང། དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་མ་གཏྩོགས་པར་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

སར་ཡྩོངས་སུ་བསྔྩོར་མི་འཇུག་པའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་བང་ཆེན་སིག་པའི་

གྩོགས་པྩོར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཀང་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བའྩོ། །ཞེས་

པའི་བར་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

སྐབས་འདིར་ཡྩོངས་འཛིན་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མདྩོར་བསན་གི་གྩོ་རིམས་དང་

མི་མཐུན་པའི་ཕིར། མདྩོར་བསན་དུ་ཡྩོངས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་སྔར་བསན་པའི་ཕིར་ན། 

སྐྱྩོན་མེད་དེ། མདྩོར་བསན་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་གྩོ་རིམས་དང་བསྟུན་ན་དེ་ལྟར་

ཡིན་ཡང་། སྐབས་འདིར་ཡྩོངས་འཛིན་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དེ་སྔར་བཤད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་སྔ་མ་དེ་རྣམས་ཀིས་ཁྱད་པར་

དུ་འགྱུར་བ་ཡྩོངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཟིན་པ་ལ་རག་ལས་སྩོ་ཞེས་

ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡྩོངས་འཛིན་སྐབས་འདིར་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྦར་བ་དང་མཐུན་པར་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་

པ་སྔར་གསུངས་ན་ཡང། དེའི་སྩོབས་ཀིས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་ཡང་མཇུག་ཐྩོགས་སུ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། 

ཞེས་གསུངས། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གཉིས་པ་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ལྟར་ན། མདྩོ་ཚན་དང་པྩོ་དེས། བང་

སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་ནང་གི་ཡྩོངས་འཛིན་བསན་ནས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 

སེམས་མི་འགྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས། །དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་བྩོར་བ། །རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་ཡྩོངས་འཛིན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་འདིས་བང་སེམས་སྦྩོར་

ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་མི་འགྩོང་པ་སེ་མི་ཞུམ་ཞིང་མི་སྐྲག་པའི་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་

པའི་ཤེས་རབ་དང། དེའི་རྒྱུད་ཀི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དེའི་ནང་གི་ཡྩོངས་འཛིན་

དུ་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉི་སྣང་ལས། 1ཐབས་མཁས་པ་དང་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གང་

གསུངས་པ་དེ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་སེམས་མི་ཞུམ་པ་ཉིད་

དང་མི་དངང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱུ་ལས་བརམས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་སྩོགས་སྩོན་བེད། །དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་བྩོར་བ། །རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་ཡྩོངས་འཛིན་ཡིན། །ཞེས་པའི་མདྩོ་ཚན་གཉིས་པས་དྩོན་འཆད་པའི་སྩོ་ནས་

དེའི་ཕིའི་ཡྩོངས་འཛིན་དངྩོས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་

པས་སྩོང་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་སྩོགས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཆྩོས་སྩོན་པའི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་གཅིག་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉི་སྣང་ལས། 2དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་གིས་ཡྩོངས་སུ་ཟིན་པ་ནི་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་མ་འདྲེས་པའི་ཆྩོས་ཀི་

བར་རྣམས་མི་རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་སུ་མི་དམིགས་པར་སྩོན་ཅིང། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༡༢༨། ༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༡༢༩། ༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩོབ་དཔྩོན་གིས་ལེའུ་བརྒྱད་མར་སྔར་བཞིན་མདྩོ་ཚན་དང་པྩོས་ཐབས་

མཁས་ཀི་ཡྩོངས་འཛིན་དང། གཉིས་པས་དགེ་བཤེས་ཀི་ཡྩོངས་འཛིན་བསན་པར་

བཤད་ལ། རྒྱན་སྣང་དང་འགེལ་པ་འདི་གཉིས་ལྟར་ན་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་

དགེ་བཤེས་ཀི་ཡྩོངས་འཛིན་བསན་ནས། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་བང་

སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་ཕིའི་ཡྩོངས་འཛིན་དངྩོས་སུ་སྩོན་པ་ལ། སེམས་མི་འགྩོང་པ་

ཉིད་ལ་སྩོགས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ཏེ། རྒྱན་སྣང་ལས། 1རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་བཞི་

དང་ལྡན་པ་བསན་ནས་ལས་དང་པྩོ་བ་ནི་ཐབས་མཁས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

གིས་ཡྩོངས་སུ་ཟིན་པ་བསན་པར་བ2་བའི་ཕིར་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པ་ལ་

སྩོགས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང། འདིར་ཡང། 3དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ཡིན་པས་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། ཐབས་མཁས་པའི་ཁྱད་པར། ཆྩོས་སྩོན་པའི་ཁྱད་པར། འགལ་

རྐེན་སྩོང་བའི་ཁྱད་པར། དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སེམས་མི་འགྩོང་པ་ཉིད་ལ་

སྩོགས། །ཞེས་པས་བསན་ནས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།4 སེམས་མི་འགྩོང་ཞིང་མི་

སྐྲག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཐབས་མཁས་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་སྩོགས་སྩོན་བེད། །ཅེས་པས་བསན། དེའི་དྩོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༩༩༧། ༡༧།

2 རྒྱན་སྣང་ལས། བཞི་དང་ལྡན་པ་བསན་ནས། ད་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་རང་བཞིན་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་

བསན་པར་བ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༢༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བཤད་པ་ལ། 1བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་མཐའ་དག་བདག་མེད་པ་ལ་

སྩོགས་པར་སྩོན་པར་བེད་པ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་བྩོར་བ། །ཞེས་པས་བསན། དེའི་དྩོན་

བཤད་པ་ལ།2 མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སེར་སྣ་ལ་སྩོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ནི། 

ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡྩོངས་འཛིན་ཡིན། །ཞེས་དང། དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཡིན་པས་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། གཞུང་དྩོན་ནི། བང་

སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཆྩོས་ཅན། དེའི་ནང་གི་

ཡྩོངས་འཛིན་ཡིན་ཏེ། དེ་སིད་ཞི་གང་རུང་གི་མཐར་ལྟུང་བ་འགྩོག་བེད་ཀི་དེའི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མཆྩོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆྩོས་ཅན། 

དེའི་ཕིའི་ཡྩོངས་འཛིན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀི་ཆྩོས་རྩོགས་པར་སྩོན་པའི་

བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །མཆྩོག་གི་

སྤྲུལ་སྐུ་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་ཡྩོངས་འཛིན་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་དེའི་

བདག་རྐེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་

འཕགས་པ་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འབས་བུ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་ཡྩོངས་འཛིན་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་

ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་འདྩོམས་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཇྩོ་བྩོ་རེའི་ཡྩོངས་འཛིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༠། ༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པའི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པའི་གསེར་གིང་པ་ཆེན་པྩོ་

དང་། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བར་གྱུར་པའི་བླ་མ་དྷརྨ་རཀི་ཏ་སྩོགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སྐབས་འདིར་ཡྩོངས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག་ལ། བསེན་བ་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད། སེན་བེད་སྩོབ་མའི་མཚན་ཉིད། ཇི་ལྟར་བསེན་པའི་

ཚུལ། བསེན་པའི་ཕན་ཡྩོན། མ་བསེན་པའི་ཉེས་དམིགས། གདམས་ངག་ཇི་ལྟར་

སེར་ཚུལ་བསན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྤིར་ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ལ་

ཡྩོན་ཏན་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགྩོས་ཏེ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པས་དབང་

པྩོ་དུལ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པས་སེམས་རབ་ཏུ་ཞི་བ། ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་

པས་སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བ། སྩོབ་མ་དེ་ལས་ཡྩོན་ཏན་ལྷག་པ། ཆྩོས་སྩོན་པ་སྩོགས་

གཞན་གི་བ་བ་ལ་བརྩོན་པ། མང་དུ་ཐྩོས་པའི་ལུང་གི་ཡྩོན་ཏན་གིས་ཕྱུག་པ། 

གནས་ལུགས་ཀི་དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། གདུལ་བ་ལ་

ཆྩོས་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ། ཐབས་བརེ་བའི་བདག་ཉིད་སྙིང་རེ་དང་ལྡན་པ། ཆྩོས་

བཤད་པ་སྩོགས་གཞན་གི་དཀའ་སྤད་ལ་སྐྱྩོ་ངལ་སངས་པ་སེ་བཟྩོད་པའི་ཡྩོན་ཏན་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 1བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་

ཞི་བ་ཉེར་ཞི་བ། །ཡྩོན་ཏན་ལྷག་པ་བརྩོན་བཅས་ལུང་གིས་ཕྱུག །དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་

རྟྩོགས་ལ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐྱྩོ་ངལ་སངས་ལ་བསེན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

བསན་བཅྩོས་འདིར་ཐེག་ཆེན་གི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༦༠། ༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལྡན་པ་ཞིག་དགྩོས་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་མཁས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ལ་འཇིགས་པའི་དངང་བ་དང། དེ་དག་ལ་རྒྱུན་དུ་འཇིགས་པའི་

སྐྲག་པ་དང། སྐྲག་པ་དེ་ཉིད་ངེས་པར་གྱུར་བའི་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པ་སེ་དེ་དག་གི་གཉེན་

པྩོར་གདུལ་བའི་སེམས་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་མི་འགྩོང་ཞིང་མི་སྐྲག་པ་དང། ཀུན་ཏུ་མི་

སྐྲག་པར་བེད་པའི་ཐབས་མཁས་པ་དང། ཆྩོས་སྩོན་པའི་ཁྱད་པར་རྒྱལ་པྩོའི་བབན་

མྩོ་སྡུག་པ་ཤི་བ་ལ་རིམ་གིས་བར་སྤྩོད་པ་དང་འདྲ་བར་གདུལ་བའི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པར་སྩོན་པ། འགལ་རྐེན་

སྩོང་བའི་ཁྱད་པར་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་

སེར་སྣ་སྩོགས་བྩོར་བ་སེ་མི་ལྡན་པར་གདུལ་བ་བདེ་འགྩོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་

འབས་བུ་ལ་འགྩོད་པར་བེད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་ལྡན་གཅིག་དགྩོས་པར་བསན་

པའི་ཕིར། མདྩོར་ན་གྩོལ་བ་དྩོན་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་རང་ལས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་འཚོལ་རིགས་ཏེ། མཛའ་བཤེས་ཀི་ཚོམས་ལས། 1དམན་པ་

བསེན་པས་མི་དག་ཉམས་གྱུར་ཞིང། ཐད་ཀ་བབས་པ་བསེན་པས་སྩོ་ན་

གནས། །གཙོ་བྩོ་བསེན་པས་དམ་པ་ཐྩོབ་འགྱུར་བས། །དེའི་ཕིར་བདག་པས་ཆེས་

གཙོ་བསེན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་ཐེག་

ཆེན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་དམིགས་པ། འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཡྩོངས་

འཛིན་གི་མཚན་ཉིད། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༣། མངྩོན་པ་ཏུ། དག་བཅྩོམ་པ་འཆྩོས་སྐྱྩོབ་ཀི་བསྡུས། མཛའ་བཤེས་ཀི་ཚོམས། ༥༦། ༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་གདམས་ངག་ཉན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་གདུལ་བ་དེ་

ཡང་ཡྩོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགྩོས་ཏེ། གཡྩོ་སྒྱུ་སྩོགས་དང་བལ་བའི་བླྩོ་

གཟུ་བྩོར་གནས་པ། ལེགས་ཉེས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྩོ་སྩོར་འབེད་པའི་བླྩོ་གྩོས་དང་

ལྡན་པ། ཐེག་ཆེན་གི་ཆྩོས་ལ་མྩོས་ཞིང་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་ཞིག་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 1གཟུར་གནས་བླྩོ་ལྡན་དྩོན་གཉེར་པ། །ཉན་པྩོ་སྣྩོད་ཅེས་བ་བར་

བརྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིར་ནི་ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོ་ཉན་པའི་གདུལ་བ་དེ་

ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་ལྡན་དུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། སྔྩོན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་མཆྩོད་པ་

སྩོགས་ལྷག་པར་བ་བ་བས་པ། དེ་རྣམས་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བསྐྲུན་པ། 

ཐེག་ཆེན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་མགྩོན་དང་མ་བལ་བ་ཞིག་དགྩོས་པར་

བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་བླྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་པ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་གི་སྩོ་ནས་

རང་གི་ཡྩོངས་འཛིན་དམ་པ་བསེན་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་ཏུ་དམིགས་པ། 

སེན་བེད་སྩོབ་མའི་མཚན་ཉིད། 

གསུམ་པ་ནི། སྩོབ་མ་རྣམས་ཀིས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཇི་ལྟར་བསེན་པའི་

ཚུལ་ཡྩོད་དེ། དེས་དེ་བསམ་སྦྩོར་གཉིས་ཀིས་སྩོ་ནས་བསེན་པར་བ་དགྩོས་པའི་

ཕིར། བསམ་པའི་སྩོ་ནས་བསེན་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བའི་

འདུ་ཤེས་བཞག་པའི་སྩོ་ནས་བསེན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་སྐབས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། འཕགས་པ་ལྷ། བཞི་བརྒྱ་པ། ༨༠༩། ༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལས། སངས་རྒྱས་འདྲ་བར་དེ་ལ་འདུ་ཤེས་གཞག །ཅེས་དང། མདྩོ་ལས། དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ལ་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བ་ཞེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་

བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་བསེན་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། བསྩོད་སྙྩོམས་དང་ན་བཟའ་དབུལ་བ་

སྩོགས་རེད་པ་དང། ཕག་དང་ལྡང་བ་སྩོགས་བཀུར་སི་དང། བླ་མའི་གཡྩོག་བེད་པ་

སྩོགས་རིམ་གྩོ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྩོ་ནས་བསེན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།1 རེད་དང་བཀུར་སི་དག་དང་རིམ་གྩོ་དང། །སྒྲུབ་པའི་སྩོ་ནས་

བཤེས་གཉེན་བསེན་པར་བ། །ཞེས་དང། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། 2མཆྩོག་ཏུ་དང་བས་

དུས་གསུམ་དུ། །དཀིལ་འཁྩོར་མེ་ཏྩོག་བཅས་ཐལ་མྩོས། །སྩོན་པ་བླ་མ་བསྙེན་

བཀུར་ཞིང་། །ཞབས་ལ་སྤི་བྩོས་ཕག་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རང་ཉིད་རབ་

བྱུང་དང། བླ་མ་ཁྱིམ་པ་སྩོགས་ཡིན་ནའང་སྤིར་བཏང་ལ་ཕག་འཚལ་དགྩོས་ཤིང། 

དེ་དགྩོས་པ་དང་འབེལ་པའི་ཚེ་རང་ཉིད་ལ་འཇིག་རྟེན་གིས་སྩོད་པ་སྩོགས་དགྩོས་

པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྩོད་ན་མདུན་དུ་དམ་ཆྩོས་སྩོགས་བཞག་སེ་ལུས་ཀིས་དེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ཞིང། བླྩོས་བླ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་དགྩོས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།3 ཁྱིམ་པའམ་ནི་

གསར་བུ4་ལ། །འཇིག་རྟེན་སྩོད་པ་སང་བའི་ཕིར། །དམ་ཆྩོས་ལ་སྩོགས་མདུན་

བདར་ཏེ། །བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་བླྩོས་ཕག་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༦༠། ༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༡། རྒྱུད་ཚུ། སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས། བླ་མ་ལྔ་བཅུ། ༥༩༣། ༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༡། རྒྱུད་ཚུ། སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས། བླ་མ་ལྔ་བཅུ། ༥༩༣། ༩།

4 པ་༧༣་ན་༧་གསར་པ། ཏ་༧༢་བ་༡་གསར་བུ། ཀ་༢༥༨་ན་༣་གསར་བུ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞི་པ་ནི། སྩོབ་མ་རྣམས་ཀིས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་

པ་ལ་ཕན་ཡྩོན་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་ཏེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དངྩོས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་སྩོབ་དཔྩོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་པ་ལས་འབྱུང། རང་གི་བླ་མ་མཉེས་

པར་བས་པས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་འགྱུར། བསྐལ་

པ་གངས་མེད་པར་རེད་པར་དཀའ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་བླ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་

འབྱུང་བའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། 1དངྩོས་གྲུབ་སྩོབ་དཔྩོན་རེས་འབང་

ཞེས། །རྩོ་རེ་འཛིན་པ་ཉིད་གསུངས་ཕིར། །ཤེས་ནས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བླ་

མ་ཡྩོངས་སུ་མཉེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རྩོ་རེ་སྙིང་

པྩོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས།2 དེ་བས་ཐབས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རྩོ་རེ་འཛིན་པ་བླ་མ་

མཆྩོག །རེས་སུ་མཐུན་པ་མཉེས་པར་བ། །དེ་མཉེས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

མཉེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། 
3གང་ཕིར་བསྐལ་པ་བེ་བ་ནི། །གངས་མེད་པར་ནི་རེད་དཀའ་བའི། །སངས་རྒྱས་

ཉིད་ཀང་བརྩོན་ལྡན་ལ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སེར་བར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། 4དབང་བསྐུར་མཆྩོག་ཐྩོབ་རྩོ་རེ་ཡི། །སྩོབ་དཔྩོན་ལ་ནི་

དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཕྩོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་བཞུགས་པས། །དུས་གསུམ་

དུ་ནི་མངྩོན་ཕག་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༡། རྒྱུད་ཚུ། སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས། བླ་མ་ལྔ་བཅུ། ༥༩༧། ༡༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༢། རྒྱུད་འབུམ་ཆ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། དཔལ་རྩོ་རེ་སྙིང་པྩོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད། ༡༣༠། ༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༡། རྒྱུད་ཚུ། སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས། བླ་མ་ལྔ་བཅུ། ༥༩༥། ༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༡། རྒྱུད་ཚུ། སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས། བླ་མ་ལྔ་བཅུ། ༥༩༣། ༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལྔ་པ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ལ་སད་པ་དང་མ་གུས་པ་སྩོགས་སང་དགྩོས་ཏེ། དེ་

ལྟར་བེད་པ་ཉེས་པ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་གི་བླ་མ་སྙིང་ཐག་

པ་ནས་བརས་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརས་པ་དང་འདྲ་བས་དེའི་རྣམ་པར་སིན་

པས་ཚེ་འདིར་ཚོར་བ་མི་བཟད་པ་མྱྩོང་བ་དང། ཕི་མར་དམྱལ་བར་འགྩོ་བ་སྩོགས་

ཀི་ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 དེ་འདྲའི་མགྩོན་ལ་བསམ་བས་

ནས། །སྩོབ་མར་གྱུར་ནས་བརས་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརས་པས་ན། །དེ་

ནི་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཐྩོབ། །ཅེས་དང།2 སྩོབ་དཔྩོན་ལ་ནི་བརས་པ་དེ། །ཡམས་དང་

འཚེ་བའི་ནད་རྣམས་དང། །གདྩོན་དང་རིམས་དང་དུག་རྣམས་ཀིས། །རྨྩོངས་ཆེན་དེ་

ནི་འཆི་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་པྩོ་མེ་དང་སྦྲུལ་གདུག་དང། །ཆུ་དང་མཁའ་འགྩོ་ཆྩོམ་རྐུན་

དང། །གདྩོན་དང་ལྩོག་འདྲེན་རྣམས་ཀིས་ཀང། །བསད་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་

འགྩོ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་སྩོགས་པ་མང་དུ་གསུངས་སྩོ། །

དྲུག་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་སྩོབ་མ་དེ་ལྟ་བུས་བཤེས་གཉེན་དེ་ལྟ་བུ་བསམ་

སྦྩོར་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་དེ་ལྟར་བསེན་པ་ན། བཤེས་གཉེན་དེས་ཀང་སྩོབ་མ་དེ་ཇི་

ལྟར་གཟུང་བའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། དེས་དེ་ལ་ཆྩོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་འདྩོགས་ཅི་

དགྩོས་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་གདུལ་བའི་དབང་པྩོ་དང་འཚམས་པར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་

སེ་སྣྩོད་ལ་ཐྩོས་བསམ་བེད་དུ་བཅུག་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་རེས་སུ་གཟུང་བར་བ་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༡། རྒྱུད་ཚུ། སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས། བླ་མ་ལྔ་བཅུ། ༥༩༤། ༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༡། རྒྱུད་ཚུ། སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས། བླ་མ་ལྔ་བཅུ། ༥༩༤། ༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། 1ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་ཞིང་འདུལ་བའི་ཆྩོ་ག་

ཤེས། །ནད་པར་སྙིང་བརེ་ནང་འཁྩོར་དག་པ་དང། །ཆྩོས་དང་ཟང་ཟིང་ཕན་འདྩོགས་

ལ་བརྩོན་པ། །དུས་སུ་འདྩོམས་པ་དེ་དག་བླ་མར་བསྔགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། 2།ཤེར་ཕིན་སྦས་དྩོན་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་གཏེར། །མདྩོ་རྒྱན་འགེལ་གསུམ་

སྦར་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེ། །ཀླུ་དབང་རྩོལ་མཚོ་རྒྱས་བེད་སྦྩོར་བརྩོན་

དགེས། །རྨད་བྱུང་བཤད་སྒྲུབ་དགའ་སྩོན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

སརྦ་མངྒ་ལཾ། །            ། །

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༣། འདུལ་བ་ཤུ། ཤཱཀ་འྩོད། སུམ་བརྒྱ་པའམ་དགེ་ཚུལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ། ༡༩༤། ༣།

2 པ་༧༣་ན་མཐའ་མའི་ཚིགས་བཅད་ཡྩོད། ཏ་༧༣་ན་མཐའ་མའི་ཚིགས་བཅད་ཡྩོད། ཀ་༢༥༩་མཐའ་མའི་ཚིགས་བཅད་མེད།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

༄༅། །བསན་བཅྩོས་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་ 

བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་ 

གསལ་བར་བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ 

ཀླུ་དབང་གི་རྩོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ 

ལས་རིགས་ཀི་སྤི་དྩོན་ 

བཞུགས་སྩོ། །

བཞི་པ་གདམས་དྩོན་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་སྩོན་པ་ལ། 

སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དང་། 

སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་དང། སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བ་དང། སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་

བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ། མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། གྩོང་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ། ཞེས་

མང་དུ་གསུངས་པ་ལས་འཕྩོས་ནས།1 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀསྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༩༤། ༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཞེས་

བགི་བའི་ཚིག་གི་དྩོན་གང་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་པ་དང། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏྩོ། །རབ་འབྩོར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་པ་སེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་ལ་ནི་སྐྱེ་

བའམ་ཡྩོད་པ་ཉིད་དམ་མེད་པ་ཉིད་ཡྩོད་པའི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རབ་འབྩོར་

དེའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་པའྩོ། །ཞེས་པས་རིགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

མདྩོར་བསན་ནས། རིགས་བཅུ་གསུམ་སྩོ་སྩོར་ཕེ་སེ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་འདི་

ལྟ་སེ། ནམ་མཁའ་ལ་ནི་བའི་རེས་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། 

རིགས་ཀི་རབ་དབེ། 

དབེ་བ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། མཚམས་སྦྩོར་བ། ར་བ། འགེལ་པ། 

དྩོན་བསྡུས་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་

རྣམ་བཞི་དང། །སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟེན་གྱུར་པ། །ཞེས་བཤད་ན། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་

གི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། སྔར་བཤད་པའི་སྦྩོར་བཞི་དང། ཕིས་འཆད་

འགྱུར་གི་སྒྲུབ་པ་བཞི་ཡང་རིགས་ལ་བརྟེན་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 2སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ངེས་པར་འབེད་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀསྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༩༤། ༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༡། ༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དང་མཐྩོང་བའི་ལམ་ལ་སྩོགས་པ་གཞན་ཡང་

འབྱུང་བས། སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ། ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་བཤད་པའི་རིམ་པ་

ཡིན་གི་རྒྱུ་འབས་དྩོན་གི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དང་པྩོར་རིགས་འཆད་རིགས་

ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་འཇུག་པའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་རིགས་སད་པ་འགྩོ་དགྩོས་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས།1 སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཐར་པ་དང་ངེས་

པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཀི་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་དེ་ཡིན་པས། དང་པྩོ་ཁྩོ་

ནར་རིགས་བསན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕིར་འདིར་བཤད་ཅེ་ན། དེ་ནི་བདེན་

མྩོད་ཀི་དེ་ནི་དྩོན་གི་རིམས་པ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་དང་པྩོ་འབས་བུ་བསན་ལ་རྒྱུ་ཕིས་

བསན་པ་ཡིན་པས་བཤད་པའི་གྩོ་རིམས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་རིགས་བཅུ་གསུམ་གི་དབེ་བ་སྩོན་

པ་ལ། རྟྩོགས་པ་ཡི་ནི་ཆྩོས་དྲུག་དང། །ཞེས་སྩོགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། རྟེན་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ། གྩོ་རིམས། གངས་ངེས་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

རེ་ཞིག་དང་པྩོར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། འདི་ནི་གྩོ་རིམས་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་བཤད། གསུམ་པ་ནི། འདིས་ཀང་སྐྱེས་བུའི་དྩོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

བཞི་པ་དྩོན་བསྡུས་པ་ལ། 2སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཀི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའི་བེ་

བག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པྩོ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཆྩོས་ཀི་

གཞིར་གྱུར་པའི་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངྩོ ་བྩོ་ཉིད་ཁྩོ་ན་ལ་རིགས་ཞེས་བསན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༠༤། ༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༢། ༡
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་རེ་ཞིག་དང་པྩོར་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ལ་སྐབས་འདིར་བསན་གི་རིགས་

ལ་བཅུ་གསུམ་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཀི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་

རིགས་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས། 1རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་ནི་བའི་

རེས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རྨི་ལམ་དང། སྒྱུ་མ་དང། སིག་རྒྱུ་དང། སྒ་བརན་དང། 

མིག་ཡྩོར་དང། གཟུགས་བརན་དང། དྲི་ཟའི་གྩོང་ཁྱེར་དང། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སྤྲུལ་པ་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་རེ་མྩོའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སྩོན་པ་ལ། 
2རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང། མ་ནྩོར་

བ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང། གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང། ཆྩོས་ཉིད་དང། ཆྩོས་ཀི་

དབིངས་ཉིད་དང། གནས་ཉིད་དང། ཆྩོས་ངེས་པ་ཉིད་དང། བདེན་པ་ཉིད་ལ་གནས་

མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་གི་

དྩོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་བཟྩོད་པའི་རྟེན་དེ་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་

བུའི་གཟུགས་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་པ་ནས། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་

ཆྩོས་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༩༤། ༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༩༥་༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༩༥། ༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འབྩོར་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་དེ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་

ན། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་ནང་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་པ་

ནས། གཟུགས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་

ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་གི་དྩོན་

མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང། དེ་ཡང་མདྩོ་ཚན་བཞི་པྩོ་དེས་རིམ་པ་

ལྟར་དཔེ་དགུ་དགུས་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་འཛིན་གི་རྟྩོག་པ་དགུ་དག་རིམ་བཞིན་དུ་

མཚོན་ནས་བསན། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།2 རེ་ཞིག་དང་པྩོར་འཇིག་རྟེན་པའི་ངེས་པར་

འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

མཐྩོང་ལམ་གི་དེ་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ལ་

ཚིག་གི་དྩོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་པ་ནས། འདུས་བས་ཀི་ཁམས་ལ་

འདུས་མ་བས་ཀི་དབིངས་ཀི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་

བཞིན་དུ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་དཔེ་བཞིས་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་བཞི་མཚོན་ནས་གསུངས། 

སྩོམ་ལམ་གི་དེ་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དྩོན་མེད་ཅིང་

མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་པ་ནས། མཐྩོང་བ་པྩོ་རྣམས་ཀི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༩༧། ༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༢། ༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨃᨉᨈ། ᨅ།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨀᨃ། ᨁᨅ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་

པའི་ཚེ་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་དཔེ་དགུས་སྩོམ་སང་

གི་རྟྩོག་པ་དགུ་མཚོན་ནས་གསུངས། དེ་གཉིས་ཀི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།1 དེའི་འྩོག་ཏུ་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་མཐྩོང་བའི་ལམ་དང། སྩོམ་པའི་ལམ་དག་གྩོ །ཞེས་གསུངས། 

གཉེན་པྩོ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དེ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་

ན། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་མངྩོན་པར་འཆར་བའི་ཚེ་མུན་པའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆེན། ཞེས་གསུངས། 

སྩོང་བ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་གི་དེ་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། 

བསྐལ་པའི་མེ་འབར་བའི་ཚེ་འདུ་བེད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་བཞིན་དུ། ཞེས་གསུངས། དེ་གཉིས་ཀི་དྩོན་འཆད་པ་

ལ།4 དེའི་འྩོག་ཏུ་དེ་དག་སྐྱེ་བའི་སྩོབས་ཀིས་རྐུན་པྩོ་ཕིར་ཕྱུང་བ་དང་སྩོ་འཕར་

བཅད་པ་ལྟར་དུས་མཉམ་དུ་གཉེན་པྩོ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་སྐྱེ་བ་དང་འགགས་

པ་དག་གྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉེན་པྩོ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་དེ་དག་ཡྩོངས་སུ་

གཏུགས་པ་སེ་སྩོང་བའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དེ་སྩོན་པ་ལ། 5རབ་འབྩོར་

འདི་ལྟ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༡། ༨།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀསྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨀᨆ། ᨂᨁ།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨀᨇ། ᨄ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༡། ༩།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨀᨇ། ᨇ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

རྒྱས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མ་གཟིགས་པའི་གནས་མེད་ཅིང་

མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་བཞིན་དུ། ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།1 

དེའི་འྩོག་ཏུ་དེ་དག་མི་དམིགས་པས་དེ་དག་སྐྱེ་བ་དང་འགགས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་

པར་རྟྩོག་པ་སངས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཤེས་རབ་སྙིང་བརེར་བཅས་པའི་སྒྲུབ་པའི་དེ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། 

དཔེར་ན། ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འྩོད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་

བཞིན་དུ། ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།3 དེའི་འྩོག་ཏུ་སྔྩོན་གི་སྩོན་ལམ་དང་

སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྩོབས་ཀིས་འཁྩོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་མི་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

སྩོབ་མ་ཉན་ཐྩོས་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དེ་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་

འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་གཟའ་དང་སྐར་མ་དང་

ནྩོར་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་གྩོག་གི་འྩོད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་

བཞིན་དུ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།5 དེའི་འྩོག་ཏུ་དེ་དག་བསྐྱེད་པས་ཉན་ཐྩོས་

ལ་སྩོགས་པ་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༡། ༡༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨀᨈ། ᨇ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༡། ༡༢།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨀᨈ། ᨁᨀ།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༡། ༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞན་དྩོན་སྐབས་དང་འཚམས་པར་གྩོ་རིམས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་

གནས་རིགས་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་

རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་འྩོད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་པ་ནས། འྩོག་

མིན་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་འྩོད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་བཞིན་

དུ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་ཚིག་གི་དྩོན་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་

པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།2 དེའི་འྩོག་ཏུ་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

གཞུག་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ལྡེམ་པྩོར་དགྩོངས་པའི་སྩོ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ལ་

འགྩོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞན་གི་དྩོན་གི་གྩོ་རིམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཡེ་ཤེས་རྩོལ་བ་མི་མངའ་བར་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་

རིགས་དེ་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་འྩོད་ལ་གནས་མེད་ཅིང་མི་

དམིགས་སྩོ། །ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟྩོགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་

བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། དེའི་འྩོག་ཏུ་འཁྩོར་བ་ཇི་སིད་པར་མཚན་མ་མེད་

ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་གཞན་གི་དྩོན་གི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་ལ། གལ་ཏེ་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཁྩོ་ན། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

སྐབས་འདིར་མཐའ་དཔད་པ་ལ། 

ཁ་ཅིག །དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད། རང་བཞིན་གནས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨀᨈ། ᨁᨄ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༡། ༡༦།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨀᨈ། ᨂᨁ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་ན། རང་གི་རྟེན་ཆྩོས་སུ་གྱུར་པའི་དྲི་མ་དང་བཅས་

པའི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་ན། དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་

དགྩོས་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བདེན་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀི་

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་1སྐུར་འགྱུར་རུང་དུ་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་འདྲའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །དེ་གང་ཞིག །གནས་འགྱུར་མཐར་ཕིན་པའི་ཚེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་

འགྱུར་རུང་དེ། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་

ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་གྱུར་ཟིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང། བུམ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་

ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་དང་པྩོ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཡྩོད་ན་ཁྱྩོད་ཡྩོད་དགྩོས་པར་

ཐལ། ཁྱྩོད་དེའི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རིགས་གང་ཞིག །ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་དེ། དེའི་མཚན་ཉིད་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་བདེན་ཡིན་ན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་

འགྱུར་རུང་གི་རིགས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་རུང་གི་

དགེ་བ། རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། རང་བཞིན་

1 པ་༧༧་བ་༣་དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། ཏ་༧༧་བ་༣་དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། ཀ་༢༦༢་ན་༦་ངྩོ་བྩོ་ཉིད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནས་རིགས་དགེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར1། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། 2དགེ་དང་རྣམ་པར་དག་

ཕིར་དང། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེས་དེ་དགེ་བའི་སེམས་ཀི་དམིགས་

པར་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རང་གི་ཐྩོབ་བར་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་རུང་གང་ཞིག །སེམས་

ཅན་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་དེ། རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཐེག་དམན་གི་རིགས་

དང་། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་གཉིས། རང་གི་ཐྩོབ་བར་གྱུར་པའི་ཐེག་དམན་གི་བང་ཆུབ་

ཏུ་འགྱུར་རུང་གང་ཞིག །སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་དེ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན་ཉན་ཐྩོས་ཀི་རིགས་དང། རང་རྒྱལ་གི་རིགས་གཉིས། མཚན་ཉིད་རིགས་འདྲ། 

སྔ་མ་ལ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ངེས་པའི་རིགས་དང། མ་ངེས་པའི་རིགས་གཉིས། ཐེག་པ་གཞན་

གིས་བར་མ་ཆྩོད་པར་རང་གི་ཐྩོབ་བར་གྱུར་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི། ཞེས་སྩོགས་རིགས་

འདྲ། རང་གི་ཐྩོབ་བར་གྱུར་པའི་དེར་འགྱུར་རུང་ཡང་ཡིན། ཐེག་པ་གཞན་གིས་བར་

མ་ཆྩོད3་པར་དེར་འགྱུར་རུང་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་གང་ཞིག །ཅེས་

སྩོགས་རིགས་འདྲ་སེ། དེ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་

རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང། ཐེག་ཆེན་གི་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་གཉིས་ལས། 

ཆྩོས་དབིངས་གང་ཞིག །ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། སངས་

རྒྱས་ཀི་རིགས་གང་ཞིག །འདུས་བས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་འགྱུར་རུང། གཉིས་

པའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་

1 པ་༧༧་བ་༧་ཕིར། ཏ་༧༧་བ་༧་ཕིར། ཀ་༢༦༢་བ་༤་ཕིར་ཏེ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༧།

3 པ་༧༨་ན་༣་བར་མ་མ་ཆྩོད། ཏ་༧༨་ན་༣་བར་མ་ཆྩོད། ཀ་༢༦༣་ན་༢་བར་མ་ཆྩོད།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པའི་གང་ཟག་དང་། ཉན་ཐྩོས་སུ་རིགས་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་གི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པར་

ཐལ། དེ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཉན་ཐྩོས་སུ་རིགས་ངེས་པས་

མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་ངེས་པའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་

པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་ན། ཐེག་པ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆྩོད་པར་དེ་མངྩོན་དུ་བེད་

ངེས་ཀི་གང་ཟག་དང། ཉན་ཐྩོས་སུ་རིགས་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་གི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་

པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་

ངེས་པའི་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ཆྩོས་

ཅན་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཆྩོས་དབིངས་གང་ཞིག །ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གཞི་བེད་པ། ཐེག་

ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། 

ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་ན། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གཞི་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེ་ཡིན་ན་

དེའི་བསྩོམ1་བའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས2་དབིངས་གང་ཞིག །ཞེས་སྩོགས་

ཟེར་ན་དགག་གཞི་མས་སྐྱྩོན་གཏང། ཁ་ཅིག །ཉན་ཐྩོས་ཀི་རིགས་ཡིན་ན། ཐེག་ཆེན་

གི་རིགས་མ་ཡིན་དགྩོས་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། སེམས་ཅན་ཡིན་ན། ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆེན་གི་བང་

ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་རུང་གི་རིགས་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

1 པ་༧༨་བ་༡་སྩོམ། ཏ་༧༨་བ་༢་སྩོམ། ཀ་༢༦༣་བ་༡་བསྩོམ།

2 པ་༧༨་བ་༡་སེམས་ཀི་ཆྩོས། ཏ་༧༨་བ་༢་སེམས་ཀི་ཆྩོས། ཀ་༢༦༣་བ་༢་རྒྱུད་ཀི་ཆྩོས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁ་ཅིག །ཉན་ཐྩོས་མཐྩོང་ལམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་གི་

གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། ཁྱྩོད་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། 

སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་སེམས་

རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར1། ཁྩོ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ཡིན་ན། 

ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ཉན་ཐྩོས་མཐྩོང་ལམ་པ་ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་ན། ཉན་ཐྩོས་ལམ་དུ་འཇུག་ངེས་

ཀི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་རིགས་ཡྩོད་ཟེར་ན་

མི་འཐད་དེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་རིགས་རྒྱུད་ལྡན་གི་ཉན་ཐྩོས་ཡིན་ན། ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པ་

ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་ཉན་

ཐྩོས་ཀི་རིགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། དེ་རིགས་ཅན་གསུམ་པྩོ་

གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་དག་བཅྩོམ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་

ཡིན་པར་ཐལ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁྱབ། ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་

རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀིས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་

གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དེ་ཐེག་ཆེན་གི་རང་བཞིན་གནས་

རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་

བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་རུང་གི་རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 པ་༧༨་བ་༤་ཕིར་རྩོ། །ཏ་༧༨་བ་༤་ཕིར། ཀ་༢༦༣་བ་༤་ཕིར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

རྩོང་ཊིཀ་པས། དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་གསལ་རིག་རང་བཞིན་གནས་རིགས་

ཡིན་ཏེ།1 རིགས་ཁམས་སྦྲང་རི་དང་འདྲ་འདི་གཟིགས་ནས། ཞེས་དང། དེའི་རྒྱས་

བཤད་དུ། དེ་བཞིན་ལུས་ཅན་ལ་ཡྩོད་ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་སྦྲང་མའི་རི་དང་

འདྲ། །ཞེས་དང། བསྩོད་ཚོགས་ལས། 2བདེ་གཤེགས་སེམས་ལས་སངས་རྒྱས་

འབྱུང། །རང་སེམས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཉྩོན་མྩོངས་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀང། །དེ་བཞིན་དྲི་མ་མེད་པར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སེམས་ཙམ་པས་

འདྩོད་པ་ལྟར་གི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བྩོན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་གསལ་རིག་དེ་ལ་རང་

བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་དྩོན་མ་ཚང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་གིས་གསར་དུ་

བཅྩོས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཉི་སྣང་ལས།3 དེ་དག་ནི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་

ལ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་དྩོན་བརྩོད་དགྩོས་སྩོ། །རྒྱུའི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེ་

ན། རྐེན་གིས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་དེ་ཡིན་པས། དེས་ན་དྩོན་

གི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་མི་འཐད་དེ། རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་ན་ཆྩོས་

དབིངས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ།4 ཆྩོས་དབིངས་ཁྩོ་ན་ལ་རིགས་ཞེས་གདགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༦། ༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསྩོད་ཚོགས་ཀ། །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསྩོད་ཚོགས། ༢༠༠། ༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༡༣༧། ༣།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༢། ༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩོ། །ཞེས་དང་། ཉི་སྣང་ལས།1 ཆྩོས་ཉིད་ཀི་རྣམ་གངས་ཡིན་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་འདི་

མེད་དྩོ། །ཞེས་དང་། རྒྱན་སྣང་ལས།2 ཆྩོས་དབིངས་རྒྱུའི་ངྩོ་བྩོར་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་

སྩོ་ནས་རིགས་ཞེས་ཐ་སྙད་གདགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང། དེ་ཆྩོས་ཅན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། རང་

བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།3 རིགས་འདི་གཉིས་

ལས་སངས་རྒྱས་ཀི། །སྐུ་གསུམ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པ་ཡིན། །དང་པྩོའི་སྐུ་ནི་དང་པྩོ་

སེ། །གཉིས་པ་ཡིས་ནི4་ཕི་མ་གཉིས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སངས་

རྒྱས་ཀི་སེམས་གསལ་རིག་དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །གཞན་ཡང། སངས་

མི་རྒྱ་བའི་སེམས་ཅན་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བྩོན་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་

པའི་སེམས་ཅན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སེམས་ཅན་ཡིན་ན། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དེ་

ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁ་ཅིག །སེམས་

ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་ཐྩོས་པའི་རྐེན་གིས་གསྩོས་མ་བཏབ་པའི་རིགས་རང་བཞིན་

གནས་རིགས་ཀི་དྩོན་དང། དེས་གསྩོས་བཏབ་པའི་རིགས་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ཀི་

དྩོན་ཡིན་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། སེམས་ཙམ་པས་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་

རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། དེས་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བྩོན་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་དང། དེས་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༡༣༧། ༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༠༤། ༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༡༡།

4 པ་༧༨་ན་༧་གཉིས་པ་ཡི་ནི། ཏ་༧༩་བ་༡་ཡིས་ནི། ཀ་༢༦༤་བ་༤་ཡིས་ནི།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གི་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བྩོན་དེ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་རྒྱས་འགྱུར་

གི་རིགས་གཉིས་ཀར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། གསེར་ཕེང་ལས།1 རས་ལ་བསམ་ན་

ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སེམས་ཙམ་པས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་རྒྱས་འགྱུར་གི་

རིགས་གཉིས་འགལ་བར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་རྒྱུར་

ཡྩོད་འབས་བུར་མེད་པ་དང་ཅིག་ཤྩོས་འབས་བུར་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།2 དེ་ནི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང། །ཡྩོད་མེད་ཉིད་དང། ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་གཉིས་ལྡྩོག་པ་འགལ་བའི་

དྩོན་ཡིན་གི། རས་འགལ་བའི་དྩོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱས་འགྱུར་གི་

རིགས་ཆྩོས་ཅན། རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། འཕགས་པའི་རྟྩོགས་པ་

རྣམས་ཀི་རྒྱུ་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འདི་སེམས་ཙམ་པ་ལ་མི་འདྩོད་

པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་

གི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་

ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ཀང་དེས་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ལ་རང་བཞིན་

གནས་རིགས་ཀིས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་ན། རང་གི་རྟེན་ཆྩོས་སུ་གྱུར་པའི་དྲི་

མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། བང་སེམས་རྒྱུན་

མཐའ་པའི་རྒྱུད་ལ་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་མེད་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུད་ལ་དྲི་མ་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུམ་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ༤༤༠། ༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། གཞན་ཡང། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་གྩོ་བུར་གི་

དྲི་མ་དང་བལ་བར་ཐལ། རྣམ་པར་སིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦྩོར་དེ་དེ་དང་བལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གང་གི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཉེན་པྩོ་སྩོམ་པས་མི་མཐུན་པའི་

ཕྩོགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ན། རྣམ་པར་བང་བའི་ཕྩོགས་རྣམ་པར་སིན་པའི་

ཆྩོས་ཉིད་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བས་སྩོན་གའི་ཟླ་བའི་འྩོད་

བཞིན་དུ་དཀར་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེས་པའི་ཚེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། 

དེའི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འཛིན་མེད་པ་ལུང་དེའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། 

བེ་བག་སྨྲ་བའི་1ལུགས། མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས། 

དབུ་མ་པའི་ལུགས་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ནི། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས2་ཀིས་རང་གི་

འབས་བུར་གྱུར་པའི་འཕགས་པའི་རྟྩོགས་པའི་ཉེར་ལེན་བེད་པའི་སེམས་ཅན་གི་

རྒྱུད་ཀི་སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པའི་དགེ་བ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་འདྩོད་དེ། 

འདུལ་བའི་མདྩོ་ལས།3 ཆྩོས་གྩོས་ངན་ངྩོན་ཙམ་གིས་ཆྩོག་པ་འཕགས་པའི་རིགས། 

བསྩོད་སྙྩོམས་ངན་ངྩོན་ཙམ་གིས་ཆྩོག་པ་འཕགས་པའི་རིགས། གནས་མལ་ངན་

ངྩོན་ཙམ་གིས་ཆྩོག་པ་འཕགས་པའི་རིགས། སྩོང་བ་དང་སྩོམ་པ་ལ་དགའ་བ་

འཕགས་པའི་རིགས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རྐང་པ་དང་པྩོ་གསུམ་གི་

སྐབས་ནས་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པ་གསུམ་པྩོ་དེ་རང་འབས་

1 པ་༨༠་ན་༤་སྨྲ་བའི་ལུགས། ཏ་༨༠་ན་༤་སྨྲ་པའི། ཀ་༢༦༥་བ་༣་སྨྲ་པའི།

2 པ་༨༠་ན་༤་སྨྲ་བ་རྣམས། ཏ་༨༠་ན་༥་སྨྲ་པ་རྣམས། ཀ་༢༦༥་བ་༤་སྨྲ་པ་རྣམས།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབེད། ༦༠༠། ༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འཕགས་པའི་རྟྩོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེད་པའི་ཐབས་དང། རྐང་པ་ཐ་མའི་སྐབས་ནས་

དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སེམས་བྱུང་མ་ཆགས་པ1་དེ་རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་

འཕགས་པའི་རྟྩོགས་པ་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལས་དངྩོས་ཡིན་ཏེ། འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་

ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོང་བ་དང་སྩོམ་པ2་ལ་བརྩོན་པར་བས་པས3་སེད་པ་སྩོང་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དང་པྩོ་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་བདག་གི་བ་ལ་སེད་པ་

མངྩོན་གྱུར་པ་ཟླྩོག །ཕི་མ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་བདག་ལ་སེད་པ་གཏན་ཟད་དུ་བེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས། 4མ་ཆགས་འཕགས་རིགས་དེ་དག་ལས། །ཞེས་དང། 

གསུམ་གིས་ཚུལ5་བསན་ཐ་མས་ལས། །ཞེས་དང། བདག་གི་བདག་འཛིན་དངྩོས་

འདྩོད་པ། །དེ་ཡི་དུས་དང་གཏན་ཞིའི་ཕིར། །ཞེས་དང། མཛོད་འགེལ་ལས། 6འདི་

དག་ལས་འཕགས་པ་རྣམས་སྐྱེ་བས་འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་སེ། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་གི་ཁྱད་པར་ལ་ཡང་རིགས་སུ་འཇྩོག་པ་ཡྩོད་དེ། མཛོད་

ལས། 7ཁ་ཅིག་དང་པྩོ་ནས་དེའི་རིགས། །ཁ་ཅིག་སྦངས་པ་ལས་གྱུར་ཏྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་སེ་པས་ནི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་ཀི་

ས་བྩོན་གི་ནུས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་འདྩོད་དེ། སྩོབ་དཔྩོན་རྒྱལ་པྩོ་སས་

1 པ་༨༠་ན་༧་མ་ཆགས་བ། ཏ་༨༠་ན་༧་མ་ཆགས་པ། ཀ་༢༦༥་བ་༦་ཆགས་པ།

2 པ་༨༠་ན་༧་བསྩོམ་པ། ཏ་༨༠་བ་༡་སྩོམ། ཀ་༢༦༦་ན་༡་སྩོམ།

3 པ་༨༠་ན་༧་བས་བས། ཏ་༨༠་བ་༡་བས་པས། ཀ་༢༦༦་ན་༡་བས་པས།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༣། ༨།

5 པ་༨༠་བ་༡་གསུམ་གི་ཚུལ། ཏ་༨༠་བ་༢་གསུམ་གིས། ཀ་༢༦༦་ན་༢་གིས།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཁུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ། ༦༩༨། ༡༥།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༧། ༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལས། 1མདྩོ་སེ་པ་དག་གིས་རིགས་ཞེས་བ་བ་ནི་སེམས་ཀི་ས་བྩོན་གི་ནུས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོ་དང་སྩོབ་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆྩོས་ཅན་གི་

ས་བྩོན་ལ་རིགས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཐྩོག་མ་

མེད་པ་ནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འྩོང་བ། ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་ཐྩོབ་པ་ནང་གི་

སྐྱེ་མཆེད་དེ་དྲུག་པ་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་སེང་གི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་ཀི་ས་བྩོན་ལ་

རིགས་སུ་འདྩོད་ཅིང། དེ་ཐྩོས་སྩོགས་ཀིས་གསྩོས་མ་བཏབ་པའི་གྩོང་དུ་རང་བཞིན་

གནས་རིགས་དང། ཐྩོས་སྩོགས་ཀིས་གསྩོས་བཏབ་པའི་ཚེ་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་

སུ་འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་མངྩོན་པའི་མདྩོ་ལས། དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་རིགས་ནི་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་འྩོང་བ་ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་ཐྩོབ་པ། སྐྱེ་

མཆེད་དྲུག་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་པ་སེ། ཞེས་དང། བང་ས་ལས།2 དེ་ལ་རིགས་གང་

ཞེ་ན་མདྩོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་གི་གནས་པ་དང་ཡང་དག་པར་

སྒྲུབ་པའྩོ། །དེ་ལ་རང་བཞིན་གི་གནས་པའི་རིགས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་པ་སེ་འདི་ནི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་

དེ་འྩོང་བ་ཐྩོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན་ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་ཐྩོབ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་

ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་ནི་སྔྩོན་དགེ་བའི་ར་བ་གྩོམས་པར་བས་པ་ལས་ཐྩོབ་

པ་གང་ཡིན་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་དེ་དྩོན་ཚན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངྩོན་པ་ངུ་། སྩོབ་དཔྩོན་རྒྱལ་པྩོའི་སས། མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། ༡༣༥༥། ༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣། སེམས་ཙམ་ཝི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བང་ས། ༥༢༧། ༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དགུའི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ།1 ཡྩོད་དང་མཆྩོག་དང་མཚན་ཉིད་དང། །རྟགས་དང་

རིགས་རབ་དབེ་བ་དང། །ཉེས་དམིགས་དང་ནི་ཕན་ཡྩོན་དང། །དཔེ་རྣམ་གཉིས་ཏེ་

རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་གསུངས་ལ། དྩོན་ནི། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

རིགས་དེ་ཡང་དྩོན་ཚན་དགུའི་སྩོ་ནས་ཤེས་པར་བ་སེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་

ཐེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཡྩོད་པའི་སྒྲུབ་བེད། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་

དེ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་ལས་མཆྩོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ། རིགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ། ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་སད་པའི་རྟགས། རིགས་ཀི་རབ་དབེ། རིགས་སད་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་

ཉེས་དམིགས། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པའི་ཕན་ཡྩོན། རང་བཞིན་གནས་རིགས་

མཚོན་པར་བེད་པའི་དཔེ། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་མཚོན་པར་བེད་པའི་དཔེ་དང་

དགུའི་སྩོ་ནས་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྩོན་ཚན་དགུ་པྩོ་དེ་ཡང་ཁྱད་ཆྩོས་

བཞི་བཞིའི་སྩོ་ནས་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་འྩོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། རིགས་ཅན་གསུམ་གའི་རྒྱུད་ལ་མཐར་ཐུག་རང་རང་གི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་

རུང་གི་རིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཡྩོད་པ་ཁྱད་ཆྩོས་བཞིའི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ་མདྩོ་

སེའི་རྒྱན་ལས། 2ཁམས་རྣམས་དང་ནི་མྩོས་པ་དང། །སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་དབེ་བ་

དང། །འབས་བུ་ཐ་དད་དམིགས་པའི་ཕིར། །རིགས་ཡྩོད་ཉིད་དུ་ངེས་པར་

བརྩོད། །ཅེས་གསུངས། དྩོན་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཡྩོད་དེ། རིགས་

ཅན་གསུམ་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁམས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དང་། 

ལམ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་མྩོས་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དང། ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྒྲུབ་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དང། དེའི་དབང་གིས་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཐ་

དད་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བར་དམིགས་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དེ་ཐེག་དམན་

གི་རིགས་ལས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།1 དེ་དགེ་ཁྱད་པར་

འཕགས་པ་དང། །ཐམས་ཅད་དང་ནི་དྩོན་ཆེན་དང། །མི་ཟད་པ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་

ཕིར། །རིགས་མཆྩོག་ཉིད་ཅེས་བརྩོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་

གི་རིགས་དེ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་ལས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་

དགེ་བ་དེ་ཐེག་དམན་གི་དགེ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང། ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་དེ་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་རྟེན་བེད་ནུས། ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཀིས་

དེ་ལྟར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དེས་དྩོན་ཆེན་པྩོ་རང་འབས་

ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕིན་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་བེད། ཅིག་ཤྩོས་ཀིས་དེ་ལྟར་མི་

བེད། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དེས་མཐར་ཐུག་རང་གི་ཐྩོབ་བའི་མྱང་འདས་ཐྩོབ་པ་ན་

དགེ་རའི་རྒྱུན་མི་ཟད་ལ། ཐེག་དམན་གི་རིགས་དེས་མཐར་ཐུག་རང་གི་བང་ཆུབ་

ཐྩོབ་པ་ན་དགེ་རའི་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཁྱད་ཆྩོས་བཞིའི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

དེ་ཉིད་ལས། 2རང་བཞིན་དང་ནི་རྒྱས་པ་དང། །དེ་ནི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

དང། །ཡྩོད་མེད་ཉིད་དང་ཡྩོན་ཏན་ནི། །སྒྩོལ་བའི་དྩོན་དུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས། དྩོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་ངྩོ་བྩོ་བཞག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དེ་ལ་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་གཉིས་

སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་གནས་རིགས་རྟེན་དང་ཅིག་ཤྩོས་བརྟེན་པ་ཡིན་ལ། 

སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མེད་སེམས་ཀི་ས་བྩོན་དེ་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་

ཐྩོས་སྩོགས་ཀིས་གསྩོས་མ་བཏབ་པ་ན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཅིང། 

རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་མིན་པ་དང། རིགས་དེ་གཉིས་སྩོབ་ལམ་ན་ཡྩོད། སངས་

རྒྱས་ཀི་སར་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་འདི་ནི་རང་

རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་འཁྩོར་བ་ལས་སྒྩོལ་བར་བེད་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་ཏེ། འདི་

ལ་བརྟེན་ནས་ཡྩོན་ཏན་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པའི་རྟགས་ཁྱད་ཆྩོས་བཞིའི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

དེ་ཉིད་ལས།1 སྦྩོར་བའི་སྔྩོན་དུ་སྙིང་རེ་དང། །མྩོས་པ་དང་ནི་བཟྩོད་པ་དང། །དགེ་ལ་

ཡང་དག་སྤྩོད་པ་ནི། །རིགས་ཀི་རྟགས་སུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། 

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པའི་རྟགས་དེ་ལ་བཞི་ཡྩོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གི་དངྩོས་

གཞི་ལ་སྦྩོར་བའི་སྔྩོན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ་ཤས་ཆེ་

བ། ཐེག་ཆེན་གི་ཆྩོས་ལ་མྩོས་པ་ཤས་ཆེ་བ། གཞན་དྩོན་གི་ཕིར་དཀའ་སྤད་བཟྩོད་

པ་དང། རྒྱལ་སས་ཀི་སྤྩོད་པ་སྦིན་སྩོགས་ཀི་དགེ་བའི་ཆྩོས་ལ་བརྩོན་པ་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཀི་རབ་དབེ་ཁྱད་ཆྩོས་བཞིའི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་

ཉིད་ལས།2 རིགས་ནི་ངེས་དང་མ་ངེས་དང། །རྐེན་རྣམས་ཀིས་ནི་མི་འཕྩོགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་། །འཕྩོགས་པ་ཉིད་དེ་མདྩོར་ན་རིགས། །དབེ་བ་འདི་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་

གསུངས། དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ལ་བཞིར་ཡྩོད་དེ། ངེས་པའི་རིགས་དང། མ་

ངེས་པའི་རིགས་དང་རྐེན་གིས་མི་འཕྩོགས་པའི་རིགས་དང། འཕྩོགས་པའི་རིགས་

རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་སད་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་ཉེས་དམིགས་དེ་ཁྱད་ཆྩོས་

བཞིའི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཉྩོན་མྩོངས་གྩོམས་དང་གྩོགས་ངན་

དང་། །འཕྩོངས་དང་གཞན་གི་དབང་ཉིད་དང། །མདྩོར་ན་རིགས་ཀི་ཉེས་དམིགས་

ནི། །རྣམ་པ་བཞི་རུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་སད་

པའི་ཉེས་དམིགས་དེ་ལ་བཞི་ཡྩོད་དེ། ཉྩོན་མྩོངས་པ་གྩོམས་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང། 

གྩོགས་ངན་པ་སིག་གྩོགས་ཀིས་ཟིན་པ་དང། ཆྩོས་སྒྲུབ་པའི་རྐེན་ཡྩོ་བད་ཀིས་

འཕྩོངས་ནས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང། ཆྩོས་བེད་པ་ལ་རང་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བར་རྒྱལ་

པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་གཞན་དབང་དུ་སྩོང་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པའི་ཕན་ཡྩོན་དེ་ཁྱད་ཆྩོས་བཞིའི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་

ལ། དེ་ཉིད་ལས།2 རིང་མྩོ་ཞིག་ན་ངན་སྩོང་དུ། །འགྩོ་ཞིང་མྱུར་དུ་ཐར་པ་དང། །དེ་

ནའང་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་མྱྩོང། །སྐྱྩོ་བཅས་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད། །ཅེས་

གསུངས། དྩོན་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོར་རིགས་སད་པའི་ཕན་ཡྩོན་ལ་བཞི་ཡྩོད་དེ། ཐེག་

ཆེན་དུ་རིགས་སད་པའི་གང་ཟག་དེ། ངན་སྩོང་དུ་སྐྱེ་བར་མྱྩོང་ངེས་ཀི་ལས་

བསགས་ནའང་མྱུར་དུ་ངན་སྩོང་དུ་མི་འགྩོ་བར་ཡུན་རིང་མྩོ་ཞིག་ནས་དེར་འགྩོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༡༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཞིང། དེར་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་པར་ཐར་པ་དང། དེར་ཅུང་ཟད་གནས་པའི་དུས་སུ་

ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ཙམ་མྱྩོང་བ་དང། འཁྩོར་བ་ལ་སྐྱྩོ་བ་དང་བཅས་པའི་སྩོ་

ནས་དེར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་དཔེ་དེ་ཁྱད་ཆྩོས་བཞིའི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

དེ་ཉིད་ལས། 1གསེར་གི་རིགས་བཞིན་ཤེས་པར་བ། །དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་

གནས། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་དྲི་མེད་ལྡན། །མཐུ་རྣམས་ཀི་ཡང་གནས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དྩོན་ནི། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དེ་གསེར་གི་དཔེས་ཤེས་པར་བ་བ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། གསེར་གི་གཏེར་དེ་གསེར་མང་བ་དང། གསེར་འྩོད་གསལ་བ་

དང། གསེར་དྲི་མ་མེད་པ་དང། གསེར་གི་ལས་སུ་རུང་བ་བཞིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་

པ་དེ་བཞིན་དུ། ཐེག་ཆེན་གི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀང་དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

དང། བདེན་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དྲི་

མ་མེད་པ་དང། མངྩོན་ཤེས་སྩོགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའི་

གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ཀི་དཔེ་དེ་ཁྱད་ཆྩོས་བཞིའི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་

ཉིད་ལས།2 རིན་ཆེན་མཆྩོག་རིགས་བཞིན་ཤེས་བ། །བང་ཆུབ་ཆེན་པྩོའི་རྒྱུ་མཚན་

ཕིར། །ཡེ་ཤེས་ཆེ་དང་ཏིང་འཛིན་འཕགས། །སེམས་ཅན་མང་པྩོའི་དྩོན་གནས་

ཕིར། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་དེ་རིན་པྩོ་ཆེའི་

འབྱུང་ཁུངས་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། རིན་པྩོ་ཆེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་གནས་དེ་རིན་པྩོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེའི་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དབིབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཁ་དྩོག་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། ཚད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་འབྱུང་བའི་གནས་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། 

ཐེག་ཆེན་གི་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་དེ་ཡང་རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་

ཆེན་པྩོའི་རྒྱུ་དང་། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པའི་བདེན་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པྩོ་དང། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང། སེམས་ཅན་མང་པྩོའི་

དྩོན་གི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང། སེམས་ཅན་ཡིན་ན་རིགས་རྒྱུད་ལྡན་གིས་མ་ཁྱབ་སེ། 

རིགས་ཆད་པའི་སེམས་ཅན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རིགས་ཆད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ལ་

བཞིར་ཡྩོད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་ལ་ཉེས་པ་འབའ་ཞིག་སྤྩོད་པ་དང། ལ་ལ་ཁྩོང་ཁྩོས་

དཀར་པྩོའི་དགེ་ར་བཅྩོམ་པ་དང། ལ་ལའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་མེད་

པ་དང། ལ་ལའི་རྒྱུད་ལ་དཀར་པྩོའི་དགེ་བ་དམན་པ་ཡྩོད་ཀང་ཟག་མེད་སེམས་ཀི་

ས་བྩོན་གི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པ་སེ་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 1ལ་ལ་

གཅིག་ཏུ་ཉེས་པར་སྤྩོད་ངེས་ཡྩོད། །ལ་ལ་དཀར་པྩོའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

བཅྩོམ། །ལ་ལ་དཀར་པྩོའི་ཆ2་མཐུན་དགེ་བ་མེད། །དཀར་པྩོ་དམན་པ་ཡྩོད་པ་རྒྱུ་

དང་བལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རྐང་པ་དང་པྩོ་གསུམ་གིས་རྒྱས་འགྱུར་

གི་རིགས་ཆད་པ་དང། བཞི་པས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཆད་པའི་སེམས་ཅན་

ཡྩོད་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མདྩོ་སེའི་རྒྱན་གི་འགེལ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དེ་ཡྩོན་ཏན་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༠། ༢༠།

2 པ་༨༣་ན་༢་དཀར་པྩོའི་ཆ། ཏ་༨༣་ན་༢་དཀར་པྩོའི་ཆ། ཀ་༢༦༩་ན་༥་ཐར་བའི་ཆ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དང་ལྡན་ཏེ། དེ་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན། འབས་དུས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དང་ཡང་ལྡན་

པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་ཆྩོས་ལ་མྩོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་

འབྱུང་ཞིང་མཐར་དྩོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ཉིད་ལས། 1ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བཤད་པ་གཞན་ལ་ཕན་ཕིར་བསན་པའི་ཆྩོས་ཆེན་

ལ། །མི་ཤེས་བཞིན་དུ་མྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་ཞིང་སྒྲུབ་ལ་བཟྩོད། །དེ་དག་ཐ་

མར་རྣམ་པ་གཉིས་མཆྩོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་འགྱུར་གང་ཡིན་དེ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རང་བཞིན་ཡྩོན་ཏན་ལྡན་དེ་རྒྱས་པའི་རིགས་ལས་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་སྩོབས་སྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བ་དང། དགའ་བདེ་རྒྱ་

ཆེན་པྩོ་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་དང། སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཞི་བར་བེད་པ་དང། བདག་

གཞན་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་འབས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་འབྱུང་གནས་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་གི་ར་བ་བཟང་པྩོ་ལས། ཡལ་ག་དང། 

ལྩོ་མ་དང། མེ་ཏྩོག་དང། འབས་བུ་དང། དྲི་བསིལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་གཞན་གི་

ཚ་གདུང་སེལ་བར་བེད་པའི་ཡྩོན་ཏན་འབྱུང་བ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང། དེ་ཉིད་

ལས།2 ཡྩོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བང་ཆུབ་ཤིང་སྐྱེད་ཕིར། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་

པྩོ་ཞི་བ་ཐྩོབ་བའི་ཕིར། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་བདེ་བེད་པ་འབས་བུའི་

ཕིར། །རིགས་མཆྩོག་དེ་ནི་ར་བ་བཟང་པྩོ་ལྟ་བུ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རིགས་ཆད་པའི་སེམས་ཅན་ཡྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། སེམས་ཅན་ཡིན་

ན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༡། ༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༡། ༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས།1 དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཁྱད་པར་མེད་ཀང་དག་གྱུར་པ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་ཉིད་དེ་ཡི་ཕིར། །འགྩོ་ཀུན་དེ་ཡི་སྙིང་པྩོ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་མདྩོ་སེའི་རྒྱན་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་ཡིན་པས་སྒ་

ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་ཅིང། དེའི་འགེལ་པ་སེམས་ཙམ་པའི་བསན་བཅྩོས་ཡིན་པས་

སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། ཁྱྩོད་ལྟར་ན་སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་

གཉེན་གི་ལུགས་ལ་ཡང་རིགས་ཆད་པའི་སེམས་ཅན་མེད་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་

ཡིན་ན་རིགས་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་

ལ། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་དབིག་གཉེན་གི་འགེལ་པར།2 དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་པར་ཡྩོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དེ་རྣམ་པར་དག་པ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ཅན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་སེམས་ཅན་ཡིན་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་

ཅན་ཡིན་དགྩོས་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞེས་

སྩོགས་ར་བའི་གཞུང་འདིས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང། གཞུང་དེས་དེ་ལྟར་མ་བསན་པར་ཐལ། གཞུང་དེས་སེམས་ཅན་

ཡིན་ན་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོའི་མདྩོ་ལས། སེམས་ཅན་ཡིན་ན་བདེ་

གཤེགས་སྙིང་པྩོ་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་གཞི་འཆད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༢༤། ༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མདྩོ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་པ། ༡༢༠༠། ༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། མདྩོ་སེ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་གཞི་ཡྩོད་དེ། 

སེམས་ཅན་ཡིན་ན་དེ་བཞིན་ཉིད་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་དེ་

ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་སྦྩོར་བ་དེ་གཞུང་དེའི་དྩོན་སྦྩོར་རྣམ་དག་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་དྩོན་སྦྩོར་རྣམ་དག་གཅིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་གཉིས་མི་

འགལ་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མེད་སེམས་ཀི་ས་བྩོན་གི་ནུས་པ་དེ་རང་

བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཐྩོས་སྩོགས་ཀིས་གསྩོས་མ་བཏབ་ན་རང་

བཞིན་གནས་རིགས་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། དེས་གསྩོས་བཏབ་པ་ན་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཉན་ས་ལས། 1ས་བྩོན་དེས་འབས་བུ་མ་བསྐྱེད2་ཅིང་མ་གྲུབ་ན་ཕ་བ་ཡིན་

ལ། གང་གི་ཚེ་དེ་ཉིད་འབས་བུ་བསྐྱེད་ཅིང་གྲུབ་པ་ན་ས་བྩོན་གང་ཡིན་པ་དེ་འབས་

བུ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང། གསེར་ཕེང་ལས། 3རས་ལ་བསམ་ན་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་

གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྔར་གི་ལུགས་དེ་གཉིས་ཀ་བཀག་

ནས། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་གྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་

ལ་བླྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་མ་ཞུགས་ཤིང། དེའི་ཆྩོས་ཉིད་དེའི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་

འདྩོད་པ་ཡིན་ལ། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དྲི་མ་མ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། 

ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལ་སྤིན་མ་ཞུགས་པ་དང། ཆུའི་རང་བཞིན་ལ་རྩོག་པ་མ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣། སེམས་ཙམ་ཝི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཉན་ས། ༤། ༡༢།

2 པ་༨༤་ན་༢་་སྐྱེད་། ཏ་༨༤་ན་༣་བསྐྱེད། ཀ་༢༧༠་བ་༣་བསྐྱེད།

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུམ་འབུམ་ཙ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ༤༤༠། ༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞུགས་པ་དང། གསེར་གི་རང་བཞིན་ལ་གཡའ་མ་ཞུགས་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།1 རིན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆུ་དག་བཞིན། །རྟག་ཏུ་རང་བཞིན་ཉྩོན་

མྩོངས་མེད། །ཅེས་དང། དབུས་མཐའ་ལས། 2ཆུ་ཁམས་གསེར་དང་ནམ་མཁའ་

རྣམས། །དག་པ་བཞིན་དུ་དག་པར་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འདི་ལ་དངྩོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ལུགས་དགག་པ་དང། 

རང་ལུགས་བཞག་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། བཤད་བའི་ལུང་འགྩོད་པ་

དང། དེའི་དྩོན་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཉི་ཁི་སྣང་བ་ལས།3 དེ་དག་གིས་རང་བཞིན་

དུ་གནས་པའི་རིགས་ལ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་དྩོན་བརྩོད་དགྩོས་སྩོ། །རྒྱུའི་རྣམ་

གངས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེ་ན། རྐེན་གིས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་

པ་དེས་ན་དྩོན་གི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། ཆྩོས་ཉིད་ཀི་རྣམ་གངས་ཡིན་པ་ལ་ཉེས་པ་

འདི་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 
4 དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་ཀི་ནུས་པ་ཆྩོས་ཅན། 

ཁྱྩོད་རང་བཞིན་གནས་རིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ལ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་

དྩོན་མ་ཚང་བའི་ཕིར། ཁྱྩོད་ལ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་དྩོན་མ་ཚང་སེ། ཁྱྩོད་རང་

གི་རྒྱུ་རྐེན་གིས་གསར་དུ་བཅྩོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་

བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུའི་རྒྱུའི་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༨། ༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༤། ༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༡༣༧། ༣།

4 དང་པྩོ་ལ། བཤད་བའི་ལུང་འགྩོད་པ་དང། དེའི་དྩོན་བཤད་པའྩོ། །ཞེས་ས་བཅད་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས་དེའི་དྩོན་བཤད་པ་དེ་ཡིན་སྙམ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཕིར་ན་རྐེན་གིས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས1་བྱུང་བའི་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ཆྩོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་རྒྱས་འགྱུར་གི་

རིགས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སེམས་ཅན་

གི་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་ཀི་ས་བྩོན་གི་ནུས་པ་དེ་ལ་ཐྩོས་སྩོགས་ཀིས་གསྩོས་

མ་བཏབ་པའི་ཚེ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཁྩོ་ན་དང། དེ་ལྟར་བཏབ་པའི་ཚེ་རྒྱས་

འགྱུར་གི་རིགས་སུ་འཇྩོག་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཁྩོ་ན་རེ། ཉེས་

པ་དེ་ཁྱྩོད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་སྩོ། །ཞེ་ན་མི་མཚུངས་ཏེ། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་རང་བཞིན་

གནས་རིགས་ཆྩོས་ཉིད་ཀི་རྣམ་གངས་སུ་འདྩོད་ལ2། དེ་ལ་ནི་རང་བཞིན་གནས་

རིགས་འདུས་བས་སུ་འདྩོད་པ་ལ་བརྩོད་པའི་སྐྱྩོན་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། 

རྒྱུད་བླ་མ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང། 

ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ། མདྩོར་བསན། རྒྱས་བཤད། 

ཁམས་བསན་པའི་དགྩོས་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།3 རྩོགས་

སངས་སྐུ་ནི་འཕྩོ་ཕིར་དང། །དེ་བཞིན་ཉིད་དབེར་མེད་ཕིར་དང། །རིགས་ཡྩོད་ཕིར་

ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པྩོ་ཅན། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོའི་མདྩོ་ལས། 4ལུས་ཅན་ཀུན་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

1 པ་༨༤་བ་༢་བླངས་བ་ལས། ཏ་༨༤་བ་༢་བླངས་པ་ལས། ཀ་༢༧༡་ན་༥་བླངས་པ་ལས།

2 པ་༨༤་བ་༤་འདྩོད་ན། ཏ་༨༤་བ་༥་འདྩོད་ན། ཀ་༢༧༡་བ་༡་འདྩོད་ལ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༨། ༩།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདྩོ་སེ་ཟ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོའི་མདྩོ་ལས། ༦༨༥། ༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྙིང་པྩོ་ཅན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་རྣམས་རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ཅན་ཏེ་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་སྐུའི་འཕིན་

ལས་འཕྩོ་བ་སེ་འཇུག་པའི་ཕིར་དང། སངས་རྒྱས་ཀི་སེམས་དང་སེམས་ཅན་གི་

སེམས་གཉིས་བདེན་པས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པའི་ཕིར་དང། 

སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། རྣམ་གཞག་བཅུའི་སྩོ་ནས་སེམས་རང་བཞིན་གིས་འྩོད་

གསལ་བར་བསན་པ་དང། དཔེ་དགུ་དྩོན་དགུའི་སྩོ་ནས་སྒིབ་པ་གྩོ་བུར་བར་སྒྲུབ་པ་

དང་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདྩོ་ལས། 1དགེ་སྩོང་དག་

སེམས་ལ་སེམས་མ་མཆིས་ཏེ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་བའྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་པའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། རྒྱུད་བླ་མར།2 ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་ལས་ལྡན་

འཇུག་པ་དང། །གནས་སྐབས་དེ་བཞིན་ཀུན་ཏུ་འགྩོ་བའི་དྩོན། །རྟག་ཏུ་མི་འགྱུར་

ཡྩོན་ཏན་དབེར་མེད་ནི། །དྩོན་དམ་དབིངས་ཀི་དགྩོངས་དྩོན་ཡིན་ཞེས་བ། །ཞེས་

གསུངས། དྩོན་ནི། ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་འདི་ནི་རྣམ་གཞག་བཅུའི་

སྩོ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན། རྒྱུའི་དྩོན། འབས་བུའི་དྩོན། 

ལས་ཀི་དྩོན། ལྡན་པའི་དྩོན། འཇུག་པའི་དྩོན། གནས་སྐབས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་

དྩོན། ཀུན་ཏུ་འགྩོ་བའི་དྩོན། མི་འགྱུར་བའི་དྩོན། དབེ་བ་མེད་པའི་དྩོན་ཏེ། རྣམ་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་བ། ༥༠། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ཉི་ཁི་ལེའུ་བརྒྱད་མར་མདྩོ་དྲངས་པ་ལས། ༣༠༥། ༦། མདྩོ་དངྩོས་

མ་རེད།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༨། ༡༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བཅུའི་སྩོ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་གཏན་ལ་དབབ་པ་

ལ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་སྒིབ་པ་མ་ཞུགས་པའི་

དྩོན་གིས། སེམས་རྒྱུད་སྒིབ་པ་དང་བལ་རུང་དུ་རྟྩོགས་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན། ཆུའི་རང་བཞིན་ལ་རྩོག་པ་མ་ཞུགས་པ་དང། གསེར་གི་རང་བཞིན་

ལ་གཡའ་མ་ཞུགས་པ་དང། ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལ་སྤིན་མ་ཞུགས་པའི་དྩོན་གིས་

རྩོག་པ་དང་བལ་བའི་ཆུ། གཡའ་དང་བལ་བའི་གསེར། སྤིན་དང་བལ་བའི་ནམ་

མཁའ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྩོད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་རྣམ་གཞག་བཅུས་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།1 རིན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆུ་དག་བཞིན། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། བསྒིབ་བ2་སྒིབ་བེད་དང་ལྡན་པའི་དཔེ་དྩོན། སྒིབ་བེད་དགུ་

བསལ་ནས་བསྒིབ་བ་དགུ་མངྩོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ། སྒིབ་བེད་ཀི་དཔེ་དྩོན། བསྒིབ་

བའི་དཔེ་དྩོན་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ་བསན་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་མདྩོར་

བསན་དུ། རིགས་ཡྩོད་ཕིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པྩོ་

ཅན། །ཞེས་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་

ལ་ཡྩོད་པར་གསུངས་ནས། དེའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་ཅེ་ན། 

དེ་ཉིད་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྦུབས་ན་ཆུད་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་སེ། དེ་དཔེ་དགུ་དྩོན་

དགུ་དག་གི་སྩོ་ནས་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།3 ཉྩོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༨། ༡༦།

2 པ་༨༥་ན་༧་སྒིབ་བ། ཏ་༨༥་ན་༧་སྒིབ་བ། ཀ་༢༧༢་ན་༦་བསྒིབ་བ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༥། ༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མྩོངས་སྦུབས་ནང་གནས་པ་དེ། །དཔེ་དག་གིས་ནི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དཔེ་དག་གིས་ནི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་འཆད་ན། དཔེ་དག་

གིས་ནི་ཤེས་པར་བེད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་དེ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྩོད་ཚུལ་

དཔེའི་སྩོ་ནས་ཤེས་པར་བ་སེ། དཔེར་ན། པདྨ་མདྩོག་ངན་པའི་ནང་དུ་མཚན་དཔེ་

གསལ་རྩོགས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་བཞུགས་པ་དང། སྦྲང་མའི་ནང་ངན་པ་

ན་སྦྲང་རི་ཡྩོད་པ་དང། སྦུན་པའི་ནང་ན་འབས་བུའི་སྙིང་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང། མི་གཙང་

བའི་ནང་ན་གསེར་ཡྩོད་པ་དང་། ས་འྩོག་ན་རིན་པྩོ་ཆེའི་གཏེར་ཡྩོད་པ་དང། ལྩོན་

ཤིང་གི་མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་སྩོགས་རང་གི་ས་བྩོན་གི་ནང་ན་གནས་པ་དང། གྩོས་

རུལ་ངན་པའི་ནང་ན་རིན་པྩོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་

ཡྩོད་པ་དང། བུད་མེད་ངན་མའི་ལྟྩོ་བ་ན་མི་བདག་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་

རུང་གི་བུ་ཡྩོད་པ་དང། ས་ལས་གྲུབ་པའི་བླུགས་གྩོང1་གི་ནང་ན་རིན་པྩོ་ཆེ་ལས་

གྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཡྩོད་པ་བཞིན་དུ། སེམས་ཅན་གི་

རྒྱུད་ལ་གྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་དགུས་བསྒིབས་པའི་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་

པྩོ་དགུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས། 2སངས་རྒྱས་པད་ངན་སྦྲང་

རི་སྦྲང་མ་ལ། །སྦུན་ལ་སྙིང་པྩོ་མི་གཙང་ནང་ན་གསེར། །ས་ལ་གཏེར་དང་མྱུག་

སྩོགས་འབས་འབྱུང3་དང། །གྩོས་རུལ་ནང་ན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་ནི། །བུད་མེད་ངན་

1 པ་༨༥་བ་༦་བླུགས་གྩོང་། ཏ་༨༥་བ་༦་རྡུལ་གྩོང་། ཀ་༢༧༢་བ་༦་རྡུལ་གྩོང་།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༥། ༣།

3 པ་༨༥་བ་༧་འབས་འབྱུང་། ཏ་༨༥་བ་༧་འབས་འབྱུང་། ཀ་༢༧༣་ན་༢་འབས་ཆུང་།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

མའི་ལྟྩོ་ན་མི་བདག་དང། །ས་ལ་རིན་ཆེན་གཟུགས་ཡྩོད་ཇི་ལྟ་བར། །གྩོ་བུར་ཉྩོན་

མྩོངས་དྲི་མས་བསྒིབས་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་ཁམས་འདི་

གནས། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་དཔེ་དགུ་དང་དྩོན་དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒིབ་པ་

སེམས་རྒྱུད་དང་བལ་རུང་གྩོ་བུར་བར་སྒྲུབ་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལྟར་

རྟྩོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒིབ་གཉིས་སངས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་བརྩོན་

འགྲུས་ལྷག་པར་འཕེལ་བའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི་གྩོང་དུ། ཉྩོན་མྩོངས་སྦུབས་ནང་གནས་པ་དེ། །ཞེས་པས1་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་སྦུབས་ན་ཆུད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ལ། འྩོ་ན། སྒིབ་བེད་

དང་བལ་བ་སིད་དམ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།2 ཇི་ལྟར་མདྩོག་ངན་

པདྨའི་ཁྩོང་གནས་པ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

འྩོ་ན་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་དེ་ཉིད་སྒིབ་བེད་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་གྩོ་

བུར་གི་དྲི་མ་དང་བལ་ནས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་ཚུལ་དཔེ་དགུའི་སྩོ་ནས་འཆད་ན། 

དེའི་ཚུལ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་དཔེ་དགུ་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་

ལས། ཇི་ལྟར་མདྩོག་ངན་པདྨའི་ཁྩོང་གནས་པ། །མཚན་སྩོང་གིས་འབར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ནི། །དྲི་མེད་ལྷ་ཡི་མིག་ལྡན་མིས་མཐྩོང་ནས། །ཆུ་སྐྱེས་འདབ་མའི་སྦུབས་

ནས་འབིན་བེད་པ། །དེ་བཞིན་བདེ་གཤེགས་མནར་མེད་གནས་རྣམས་ལའང། །སངས་

1 པ་༨༦་ན་༢་ཞེས་པས། ཏ་༨༦་ན་༢་ཞེས་པས། ཀ་༢༧༣་ན་༤་པར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༥། ༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱས་སྤན་གིས་རང་ཆྩོས1་ཉིད་གཟིགས་ཏེ། །སྒིབ་མེད་ཕི་མཐའི་མུར་གནས་ཐུགས་

རེ་ཡིས། །བདག་ཅག2་སྒིབ་པ་ལས་ནི་གྩོལ་བར་མཛད། །ཅེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ། 

སྒིབ་བེད་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བར་

གཤེགས་པས་མནར་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་འགྩོ་བ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་བདེ་

གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་དྲི་མའི་སྦུབས་སུ་ཚུད་པའི3་ཚུལ་གིས་ཡྩོད་པར་གཟིགས་ནས་

ཐུགས་རེའི་དབང་གིས་དྲི་མ་དེ་དང་བལ་བའི་ཐབས་བསན་ཞིང་གདུལ་བས་ཐབས་

དེ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་

ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། མདྩོག་ངན་པའི་པདྨའི་སྦུབས་སུ་

ཆུད་པའི་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཡྩོད་པར་ལྷ་

མིག་རྣམ་དག་དང་ལྡན་པའི་མིས་མཐྩོང་ནས། དེ་སྒིབ་བེད་ཀི་ཆུ་སྐྱེས་ཀི་འདབ་མ་

བསལ་བ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དེ་ཉིད་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་ནྩོ། །

དཔེ་གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།4 ཇི་ལྟར་སྩོག་ཆགས་ཚོགས་བསྐྩོར་

སྦྲང་རི་ནི། །སྐྱེས་བུ་མཁས་པས་དེ་དྩོན་གཉེར་བ་ཡི5། །མཐྩོང་ནས་ཐབས་ཀིས་དེ་

དང་སྩོག་ཆགས་ཚོགས། །ཀུན་ནས་བལ་བར་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞིན། །དྲང་སྩོང་ཆེན་

1 པ་༨༦་ན་༥་རང་ཆྩོས། ཏ་༨༦་ན་༥་རང་ཆྩོས། ཀ་༢༧༣་བ་༢་རང་ཆས།

2 པ་༨༦་ན་༦་བདག་ཅག །།ཏ་༨༦་ན་༥་བདག་ཅག །།ཀ་༢༧༣་བ་༢་བདག་ཅན།

3 པ་༨༦་ན་༧་ཆུད་པའི། ཏ་༨༦་ན་༧་ཚུད་པའི། ཀ་༢༧༣་བ་༣་ཚུད་པའི།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༥། ༢༠།

5 པ་༨༦་བ་༢་ཡི། ཏ་༨༦་བ་༢་ཡི། ཀ་༢༧༣་བ་༦་ཡིས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པྩོས་ཀུན་མཁྱེན་སྤན་གིས་ནི། །རིགས་ཁམས1་སྦྲང་རི་དང་འདྲ་དེ་གཟིགས་

ནས། །དེ་ཡི་སྒིབ་པ་སྦྲང་མ་དང་འདྲ་བ། །གཏན་ནས་རབ་ཏུ་སྩོང་བར་མཛད་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

སྙིང་པྩོ་དེ་སྒིབ་བེད་ཀི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ན། དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། 

དྲང་སྩོང་ཆེན་པྩོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་གིས་གཟིགས་

ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་སྦུབས་སུ་ཆུད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པར་གཟིགས་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་དེ་དང་

བལ་བའི་ཐབས་བསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ཉིད་གྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་

བལ་བ་ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། སྦྲང་རི་དྩོན་དུ་གཉེར་

བའི་སྐྱེས་བུས2་སྩོག་ཆགས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་བསྐྩོར་བའི་སྦྲང་རི་ཐབས་ཀིས་བུང་བ་

རྣམས་བསལ་ནས3་སྦྲང་རི་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེ་གསུམ་པ་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།4 ཇི་ལྟར་སྦུན་ལྡན་འབྲུ་ཡི་སྙིང་པྩོ་

ནི། །མི་རྣམས་ཀིས་ནི་སྤད་བར་མི་འགྱུར་བ། །ཟས་སྩོགས་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་གང་

ཡིན་པ། །དེ་དག་གིས་ནི་སྦུན་ནས་དེ་འབིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ལ་ཡྩོད་

ཉྩོན་མྩོངས་ཀི། །དྲི་མ་དང་འདྲེས་རྒྱལ་བའང་ཇི་སིད་དུ། །ཉྩོན་མྩོངས་དྲི་མ་འདྲེས་

1 པ་༨༦་བ་༣་རིགས་ཁམས། ཏ་༨༦་བ་༣་རིགས་ཁམས། ཀ་༢༧༤་ན་༡་རིག་ཁམས།

2 པ་༨༦་བ་༦་སྐྱེས་བུས། ཏ་༨༦་བ་༥་སྐྱེས་བུས། ཀ་༢༧༤་ན་༤་སྐྱེས་བུ།

3 པ་༨༦་བ་༧་བསལ་ནས་སྦྲང་། ཏ་༨༦་བ་༦་བསལ་ནས་སྦྲང་། ཀ་༢༧༤་ན་༤་བསལ་སྦྲང་།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༦། ༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལས་མ་གྩོལ་བ། །དེ་སིད་རྒྱལ་མཛད་སིད་གསུམ་འདུ་མི་བེད། །ཅེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

སྙིང་པྩོ་དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་

ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོགས་གྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་

འདྲེས་པའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་ནས་གྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་

བལ་བའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་མཛད། དེ་ཉིད་གྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ན་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་སྐུར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། འབྲུ་ལས་བཅྩོས་པའི་ཟས་དྩོན་དུ་གཉེར་

བ་རྣམས་ཀིས་འབྲུའི་སྙིང་པྩོ་སྦུན་པའི་ནང་ནས་ཕྱུང་སེ་སྦུན་པ་དང་བལ་བ་ན་འབྲུ་དེ་

མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེ་བཞི་པ1་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།2 ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་རྒྱུ་ཚེ་མི་ཡི་

གསེར། །ལན་ལིན་རུལ་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་གྱུར་པ། །མི་འཇིག་ཆྩོས་ཅན་དེ་ནི་དེར་

དེ་བཞིན། །ལྩོ་བརྒྱ་མང་པྩོ་དག་ཏུ་གནས་པ་དེ། །ལྷ་མིག་རྣམ་དག་དང་ལྡན་ལྷ་ཡིས་

དེར། །མཐྩོང་ནས་མི་ལ་འདི་ན་ཡྩོད་པའི་གསེར། །རིན་ཆེན་མཆྩོག་འདི་སྦངས་ཏེ་

རིན་ཆེན་གིས། །བསྒྲུབ་པར་བ་བ་གིས་ཞེས་སྨྲ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཐུབ་པས་མི་

གཙང་དང་འདྲ་བའི། །ཉྩོན་མྩོངས་སུ་བིང་སེམས་ཅན་ཡྩོན་ཏན་ནི། །གཟིགས་ནས་

ཉྩོན་མྩོངས་འདམ་དེ་དག་བའི་ཕིར། །སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་དམ་ཆྩོས་ཆུ་ཆར་

འབེབས། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་

1 པ་༨༧་ན་༣་དཔེ་བཞི་བ། ཏ་༨༧་ན་༢་དཔེ་བཞི་པ། ཀ་༢༧༤་བ་༣་དཔེ་བཞི་པ་སྩོན།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༦། ༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འགྱུར་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་

པྩོ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ལན་ལིན་གི་གནས་སུ་བིང་བའི་ཚུལ་གིས་ཡྩོད་པ་དེ་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀིས་གཟིགས་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་འདམ་དེ་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་རྒྱལ་

བ་རྣམས་ཀིས་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་དམ་ཆྩོས་ཀི་ཆུ་ཆར་ཕབ་སེ། དེ་ཉིད་གྩོ་བུར་གི་དྲི་

མས་དག་པ་ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ལྷ་རྣམས་ནམ་

མཁའ་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་མི་ཡི་རྒྱན་ཆ་སྩོགས་ཀི་གསེར་ངྩོ་བྩོ་འགྱུར་བ་མེད་པ་

དེ་ཉིད་ལན་ལིན་རུལ་པའི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་མི་འཇིག་པའི་ཆྩོས་ཅན་ཏེ་ངྩོ་བྩོ་གཞན་དུ་

འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་ལྩོ་བརྒྱ་སྩོགས་སུ་གནས་པ་དེ། ལྷའི་མིག་རྣམ་དག་དང་ལྡན་པའི་

ལྷ་རྣམས་ཀིས་མཐྩོང་ནས། མི་རྣམས་ལ་དེར་གནས་པའི་གསེར་དེ་སྦྩོངས་ཤིག་

ཅེས་སྨྲས་པ་ན་མི་རྣམས་ཀིས་དེ་ཉིད་སྦངས་པ་ན་གསེར་དེ་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བ་

བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེ་ལྔ་པ1་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།2 ཇི་ལྟར་མི་དབུལ་ཁྱིམ་ནང་ས་འྩོག་

ན། །མི་ཟད་པ་ཡི་གཏེར་ནི་ཡྩོད་གྱུར་ལ། །མི་དེས་དེ་མ་ཤེས་ཤིང་གཏེར་དེ་

ཡང། །དེ་ལ་ང་འདིར་ཡྩོད་ཅེས་མི་སྨྲ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཡིད་ཀི་ནང་ཆུད་རིན་ཆེན་

གཏེར། །དྲི་མེད་གཞག་དང་བསལ་མེད་ཆྩོས་ཉིད་ཀང། །མ་རྟྩོགས་པས་ན་དབུལ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། །རྣམ་མང་རྒྱུན་དུ་སྐྱེ་དགུ་འདིས་མྱྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་རྒྱུད་ཀི་རིན་པྩོ་

1 པ་༨༧་བ་༢་ལྔ་བ། ཏ་༨༧་བ་༡་ལྔ་པ། ཀ་༢༧༥་ན་༣་ལྔ་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༧། ༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེའི་གཏེར་དང་འདྲ་བའི་རང་བཞིན་ལ་དྲི་མ་མ་ཞུགས་ཤིང། དྩོན་དམ་པར་དྲི་མ་

བསལ་བ་ཞིག་གང་ཡང་མེད་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ཀི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་ཉིད་

མངྩོན་སུམ་དུ་མ་རྟྩོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གིས་དབུལ་ཞིང་

འཕྩོངས་པས་སྡུག་བསྔལ་མྱྩོང་ལ། དེ་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་ཟིན་གྩོམས་པར་

བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་མི་དབུལ་པྩོའི་ཁྱིམ་གི་ས་འྩོག་ན་རིན་པྩོ་ཆེ་མི་ཟད་པའི་

གཏེར་ཡྩོད་པ་མི་དེས་མ་མཐྩོང་ཞིང་གཏེར་དེ་ཡང་མི་དེ་ལ་ང་འདིར་ཡྩོད་ཅེས་མི་སྨྲ་

ལ། དེ་ལྟར་ན་གཏེར་དེས་མི་དེའི་དབུལ་བ་སེལ་མི་ནུས་ཀང་། ལྷ་ལ་སྩོགས་པས་

མཐྩོང་ནས་དེ་ལ་དེར་གཏེར་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་དེས་ས་ལ་

སྩོགས་པ་བསལ་བ་ན་གཏེར་དེ་མངྩོན་དུ་གྱུར་ནས་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་

གྩོལ་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེ་དྲུག་པ་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཇི་ལྟར་ཨ་མྲ་ལ་སྩོགས་ཤིང་འབས་

ལ། །ཡྩོད་པའི་ས་བྩོན་མྱུ་གུ་འཇིག་མེད་ཆྩོས། །ས་རྨྩོས་ཆུ་སྩོགས་ལྡན་པའི་ལྩོན་

ཤིང་གི། །རྒྱལ་པྩོའི་དངྩོས་པྩོ་རིམ་གིས་འགྲུབ་པ་ལྟར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་མ་

རིག་སྩོགས་འབས་ཀི། །པགས་སྦུབས་ནང་ཆུད་ཆྩོས་ཁམས་དགེ་བ་ཡང། །དེ་

བཞིན་དགེ་བ་དེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། །རིམ་གིས་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པྩོའི་དངྩོས་པྩོར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་ངྩོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༧། ༡༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། འབས་པགས་པའི་སྦུབས་སུ་ཆུད་པ་ལྟར། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་མ་རིག་པའི་སྦུབས་སུ་ཆུད་

པའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་ལ། དེ་ཉིད་སྒིབ་བེད་ཀི་དྲི་མ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་དེའི་ཐབས་དགེ་བ་

ལ་འབད་ཅིང། དེ་ལྟར་དྲི་མ་བསལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཐུབ་

པའི་དབང་པྩོ་སེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན། ཨ་མྲའི་ཤིང་དང་ནྱ་གྩོ་ཏའི་ཤིང་ལ་སྩོགས་པའི་འབས་བུ་ལ་ཡྩོད་པའི་དེ་

དག་གི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དེ་ཆུ་ལུད་སྩོགས་ཀིས་སྦངས་ནས་རིམ་གིས་མྱུ་གུ་

བྱུང་སེ་ལྩོན་ཤིང་རྒྱལ་པྩོའི་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེ་བདུན་པ་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་ལས་བས་རྒྱལ་

བའི་གཟུགས། །གྩོས་རུལ་དྲི་ངན་གིས་ནི་གཏུམས་གྱུར་པ། །ལམ་གནས་ལྷ་ཡིས2་

མཐྩོང་ནས་གྩོལ་བའི་ཕིར། །ལམ་གནས་དྩོན་དེ་དེ་ལ་སྨྲ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཐྩོག་

མེད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི། །ཉྩོན་མྩོངས་ཀིས་གཏུམས་བདེ་གཤེགས་དངྩོས་པྩོ་

ཉིད། །དུད་འགྩོ་ལ་ཡང་གཟིགས་ནས་དེ་བཞིན་དེ། །ཐར་པར་བ་བའི་དྩོན་དུ་ཐབས་

སྩོན་མཛད། །ཅེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་སྐུར་འགྱུར་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་སྩོགས་ཀིས་

གཏུམས་པའི་བདེ་གཤེགས་དངྩོས་པྩོ་སེ། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་དུད་འགྩོ་སྩོགས་

ལ་ཡྩོད་པར་གཟིགས་ནས། དེ་རྣམས་ཐར་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༨། ༣།

2 པ་༨༨་ན་༥་ཡི། ཏ་༨༨་ན་༢་ཡིས། ཀ་༢༧༦་ན་༣་ཡིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩོན་པར་མཛད་ཅིང། དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་དེ་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་

འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རིན་པྩོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གཟུགས་

སྩོགས་གྩོས་རུལ་དྲི་མ་ཅན་གིས་གཏུམས་ཏེ་ལམ་ན་གནས་པ་ལྷ་ལ་སྩོགས་པས་

མཐྩོང་ནས་ལམ་དུ་རྒྱུ་བའི་མི་རྣམས་ལ་དྩོན་དེ་སྨྲས་པས་མི་རྣམས་ཀིས་གྩོས་རུལ་

བསལ་བ་ན་སྐུ་གཟུགས་དེ་ཉིད་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེ་བརྒྱད་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཇི་ལྟར་མི་མྩོ་གཟུགས་ངན་

མགྩོན་མེད་འགའ། །མགྩོན་མེད་འདུག་གནས་སུ་ནི་འདུག་གྱུར་ལ། །མངལ་གི་རྒྱལ་

པྩོའི་དཔལ་ནི་འཛིན་བེད་པས། །རང་ལྟྩོ་ན་ཡྩོད་མི་བདག་མི་ཤེས་ལྟར། །སིད་པར་

སྐྱེ་བ་མགྩོན་མེད་ཁྱིམ་བཞིན་ཏེ2། །མ་དག་སེམས་ཅན་མངལ་ལྡན་བུད་མེད་

བཞིན། །དེ་ལ་གང་ཞིག་ཡྩོད་པས་མགྩོན་བཅས་པ། །དྲི་མེད་ཁམས་ནི་དེ་ཡི་མངལ་

གནས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཡིན་ཏེ། སིད་པར་སྐྱེས་པའི་མ་དག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀི་རྒྱུད་ལ་ངྩོ་བྩོ་ལ་དྲི་མ་མེད་པའི་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་མངལ་

སྦུབས་ཀི་དྲི་མ་དང་འདྲ་བའི་གྩོ་བུར་གི་དྲི་མས་སྒིབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པ་དེ་ཉིད། དེ་

སྒིབ་བེད་ཀི་དྲི་མ་དག་པའི་ཐབས་བསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཉིད་དྲི་མ་དང་བལ་བ་

ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་ཅིང། དེ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་སེམས་ཅན་གི་མགྩོན་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་མགྩོན་མེད་པའི་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་བུད་མེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༨། ༡༢།

2 པ་༨༨་བ་༢་བཞིན་དུ། ཏ་༨༨་ན་༦་བཞིན་ཏེ། ཀ་༢༧༦་བ་༢་བཞིན་ཏེ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གཟུགས་ངན་པ་ཞིག་གི་ལྟྩོ་ན་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་རུང་གི་མི་མངལ་གི་

དྲི་མས་བསྒིབས་ནས་ཡྩོད་པ་བུད་མེད་དེས་མ་ཤེས་ཀང་མངལ་ནས་བཙས་ཏེ་

མངལ་གི་དྲི་མ་དང་བལ་ནས་རིམ་གིས་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དུ་གྱུར་པ་ན་བུད་

མེད་དེ་ཉིད་ཀི་མགྩོན་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེ་དགུ་པ་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཇི་ལྟར་ནང་གི་གསེར་ཞུན་གཟུགས་རྒྱས་

པ། །ཞི་བ་ཕི་རྩོལ་ས་ཡི་རང་བཞིན་ཅན། །མཐྩོང་ནས་དེ་ཤེས་པ་དག་ནང་གི་

གསེར། །སྦང་ཕིར་ཕི་རྩོལ་སྒིབ་པ་སེལ་བེད་ལྟར། །རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་དྲི་མ2་

རྣམས་ཀང་ནི། །གྩོ་བུར་བར་ནི་རྣམ་པར་གཟིགས་གྱུར་ནས། །རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལྟ་

བུའི་འགྩོ་བ་རྣམས། །སྒིབ་པ་དག་ལས་སྦྩོང་མཛད་བང་ཆུབ་མཆྩོག །ཅེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་འྩོད་

གསལ་བའི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྒིབ་པས་བསྒིབས་

ཤིང། དྲི་མ་དེ་ཡང་གྩོ་བུར་བར་གཟིགས་ནས་དེ་རྒྱུད་ལྡན་གི་རིན་པྩོ་ཆེའི་འབྱུང་

གནས་ལྟ་བུའི་འགྩོ་བ་རྣམས་ལ་དྲི་མ་དེ་སྦང་བའི་ཐབས་བསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲི་

མ་དང་བལ་བ་ན་གང་ཟག་དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན། ས་ལས་བས་པའི་བླུགས་གྩོང་གི་ནང་དུ་གསེར་ཞུན་མ་ལས་གྲུབ་པའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཡྩོད་པ་དེ་སྦང་བའི་ཕིར་དུ་བླུགས་གྩོང་དེ་བསལ་

བ་ན་སྐུ་གཟུགས་དེ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། མདྩོར་བསྡུ་ན་སྒིབ་བེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༨། ༢༡།

2 པ་༨༨་བ་༧་དྲི་མ། ཏ་༨༨་བ་༣་དྲི་མེད། ཀ་༢༧༧་ན་༢་དྲི་མེད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་དྲི་མ་དགུ་བསལ་ན་སྒིབ་གཉིས་སངས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། པདྨ། བུང་བ། སྦུན་པ། མི་གཙང་བ། ས་ཆེན་པྩོ། འབས་

ཤུན། གྩོས་རུལ། བུད་མེད་ཀི་མངལ། ས་ལས་བཅྩོས་པའི་བླུགས་གྩོང་རྣམས་

བསལ་ཚེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ། སྦྲང་རི། འབྲུའི་སྙིང་པྩོ། དྲི་མ་

མེད་པའི་གསེར། དགྩོས་འདྩོད་འབྱུང་བའི་གཏེར། ཤིང་ལྩོན་པའི་སྩོང་པྩོ། རིན་པྩོ་

ཆེའི་སྐུ། འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོ། གསེར་ལས་བཅྩོས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སྐུ་འདྲ་རྣམས་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚིག་ལ་འཁི་ན། དེ་དང་དེ་

ལ་སྒིབ་བེད་ཅེས་དགུ་པྩོ་1ལ་སྦར་རྩོ།2 །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། 3པདྨ་སྩོག་

ཆགས་བུང་བ་དང། །སྦུན་པ་དང་ནི་མི་གཙང་ས། །འབས་ཤུན་གྩོས་རུལ་བུད་མེད་

ཀི། །མངལ་དང་ས་ཡི་སྦུབས་ན་ཡང། །སངས་རྒྱས་སྦྲང་རི་སྙིང་པྩོ་བཞིན། །གསེར་

བཞིན་གཏེར་བཞིན་ལྩོན་པ་བཞིན། །རིན་ཆེན་སྐུ་དང་འཁྩོར་ལྩོ་ཡིས། །སྒྱུར་བ་

བཞིན་དང་གསེར་གཟུགས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སྒིབ་བེད་ཀི་དཔེ་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 

དེ་སྒིབ་བེད་ཀི་དྲི་མ་དེ་ལ་དགུ་ཡྩོད་དེ། དུག་གསུམ་གི་བག་ལ་ཉལ་གསུམ། 

དེ་གསུམ་གི་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་དྲག་པྩོ་གཅིག །མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས། ཐེག་

དམན་གི་མཐྩོང་སང། ཐེག་དམན་གི་སྩོམ་སང་། མ་དག་ས་བདུན་གི་སང་བ། དག་

པ་ས་གསུམ་གི་སང་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། སྒིབ་པ་དགུ་པྩོ་དེ་མཚོན་བེད་ཀི་

1 པ་༨༥་ན་༦་བྩོ། ཏ་༨༨་བ་༧་པྩོ། ཀ་༢༧༧་བ་༣་པྩོ།

2 པ་༨༩་ན་༦་སྦར་རྩོ། ཏ་༨༨་བ་༧་སྦར་རྩོ། ཀ་༢༧༧་བ་༣་སྦྩོར་རྩོ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༩། ༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དཔེ་དགུ་ཡང་ཡྩོད་དེ། པདྨ་བུང་བ་སྦུན་སྐྩོགས1་སྩོགས་དང་དགུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་སྒིབ་བེད་ཀི་འདྩོད་ཆགས་ཀི་བག་ལ་ཉལ་

སྩོགས་དྲི་མ་དགུ་པྩོ་དེ་དཔེ་དགུས་མཚོན་ནས་སྩོན་ན། དཔེ་གང་གིས་གང་མཚོན་

པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་ལ་སྒིབ་བེད་ཀི་

འདྩོད་ཆགས་ཀི་བག་ལ་ཉལ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་བཞུགས་པའི་པདྨའི་

དཔེས་མཚོན། དེ་སྒིབ་བེད་ཀི་ཞེ་སང་གི་བག་ལ་ཉལ་དེ་སྦྲང་རི་དང་བཅས་པའི་སྦྲང་

མའི་དཔེས་མཚོན། དེ་སྒིབ་བེད་ཀི་གཏི་མུག་གི་བག་ལ་ཉལ་དེ་འབྲུའི་སྙིང་པྩོ་དང་

བཅས་པའི་སྦུན་སྐྩོགས2་ཀི་དཔེས་མཚོན། དེ་སྒིབ་བེད་དུག་གསུམ་གི་ཀུན་ལྡང་

དྲག་པྩོ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ནང་ན་གསེར་སྦྲམ་ཡྩོད་པའི་མི་གཙང་བའི་དཔེས་མཚོན། དེ་

སྒིབ་བེད་ཀི་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་ནི་རང་ཉིད་ཀི་འྩོག་ན་རིན་པྩོ་ཆེའི་གཏེར་

ཡྩོད་པའི་ས་ཆེན་པྩོའི་དཔེས་མཚོན། དེ་སྒིབ་བེད་ཀི་ཐེག་དམན་གི་མཐྩོང་སང་ནི་

མྱུ་གུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་བཅས་པའི་ས་བྩོན་གི་ཤུན་པའི་དཔེས་མཚོན། དེ་སྒིབ་

བེད་ཀི་ཐེག་དམན་གི་སྩོམ་སང་ནི་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

གཟུགས་གཡྩོགས་པའི་གྩོས་རུལ་གི་དཔེས་མཚོན། དེ་སྒིབ་བེད་མ་དག་ས་བདུན་

གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་བ་ནི། འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་རུང་གི་བུ་ལ་སྒིབ་པའི་

བུད་མེད་ཀི་མངལ་གི་དཔེས་མཚོན། དེ་སྒིབ་བེད་དག་པ་ས་གསུམ་གི་ངྩོས་སྐལ་

གི་སང་བ་ནི་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སྒིབ་བེད་ཀི་སའི་བླུགས་གྩོང་གི་

1 པ་༨༩་བ་༡་སྐྩོག །།ཏ་༨༩་ན་༣་སྐྩོག །ཀ་༢༧༧་བ་༦་སྐྩོག །།

2 པ་༨༩བ་༣་ལྩོག །།ཏ་༨༩་ན་༤་ལྩོག །།ཀ་༢༧༨་ན་༢་སྐྩོག །།



  122  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དཔེས་མཚོན་ནས་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 1ཆགས་དང་

སང་དང་རྨྩོངས་དང་དེའི། །ཀུན་ལྡང་དྲག་དང་བག་ཆགས་དང་། །མཐྩོང་སྩོམ་ལམ་

སང་མ་དག་པའི། །དག་པའི་ས་ལ་བརྟེན་པ་ཡི། །དྲི་མ་རྣམ་དགུ་པདྨ་ཡི། །སྦུབས་

སྩོགས་དཔེ་ནི་རབ་བསན་ཏེ། །ཉེ་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་སྦུབས་ཀི་ནི། །དབེ་བ་བེ་བ་མཐའ་

ལས་འདས། །ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་དགུ་པྩོ་འདི། །མདྩོར་བསྡུས་ན་ནི་གྩོ་རིམ་

བཞིན། །པདྨའི་སྦུབས་ལ་སྩོགས་པ་ཡི། །དཔེ་དགུ་དག་གིས་ཡང་དག་བསན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། པདྨ་སྩོགས་དགུ་པྩོ་དེ་འདྩོད་ཆགས་ཀི་བག་ལ་ཉལ་སྩོགས་དགུ་པྩོ་

དེ་དང་དཔེ་དྩོན་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་སྒིབ་བེད་ཀི་འདྩོད་ཆགས་

ཀི་བག་ལ་ཉལ་དེ་པདྨ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་དང་འདམ་ལས་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་པདྨ་

དེ་མདུན་དུ་གྱུར་པ་ན་མཛེས་ཤིང། ཡིད་དུ་འྩོང་བའི་དགའ་བ་སྐྱེ་ལ། ཕིས་རིང་ནས་

འདབ་མ་སྩོགས་ཉམས་པ་ན་སྔར་གི་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྩོང་བའི་དགའ་བ་དེ་

ཉམས་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་འདྩོད་ཆགས་

སྐྱེས་པ་ན། ཆགས་ཡུལ་བུད་མེད་སྩོགས་ལ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྩོང་བའི་དགའ་བ་

སྐྱེ་ལ། ཕིས་རྒས་ཤིང་ལང་ཚོ་ཉམས་པ་སེ་ན་ཚོད་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ན་སྔར་གི་

དགའ་བ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།2 ཇི་ལྟར་པདྨ་

འདམ་སྐྱེས་དེ། །མདུན་དུ་གྱུར་ན་ཡིད་དགའ་དང། །ཕི་ནས3་དགའ་བ་མེད་འགྱུར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༩། ༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༡།

3 པ་༩༠་ན་༤་ཕིས་ནས། ཏ་༨༩་བ་༤་ཕི་ནས། ཀ་༢༧༨་བ་༦་ཕི་ནས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བ། །འདྩོད་ཆགས་དགའ་བའང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་སྒིབ་བེད་ཀི་ཞེ་སང་གི་བག་ལ་ཉལ་དེ་སྦྲང་མ་དང་འདྲ་སེ། སྩོག་ཆགས་

སྦྲང་མ་དེ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ཚེ། མདུང་བརེག་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་གཞན་ལ་

གནྩོད་པ་བས་ཏེ། རང་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པ་ལྟར་ཞེ་སང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པ་ན་

སེམས་འཁྲུགས་ནས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པར་བེད་

པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།4 ཇི་ལྟར་སྩོག་ཆགས་སྦྲང་མ་ནི། །ཤིན་ཏུ་

འཁྲུགས་ཏེ་མདུང་བརེག་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཞེ་སང་སྐྱེས་པ་ན། །སྙིང་ལ་སྡུག་བསྔལ་

སྐྱེད་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས། 

གཏི་མུག་གི་བག་ལ་ཉལ་དེ་འབས་ཀི་སྦུན་སྐྩོགས་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། 

འབས་ཀི་སྦུན་སྐྩོགས་དེས་འབས་སྩོགས་ལ་བསྒིབས་ནས་མངྩོན་སུམ་དུ་མི་མཐྩོང་

བ་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་གི་མ་རིག་པ་དེས་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་

ལ་བསྒིབས་ནས་མངྩོན་སུམ་དུ་མི་མཐྩོང་བར་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་

ཉིད་ལས།5 ཇི་ལྟར་འབས་སྩོགས་སྙིང་པྩོ་ནི། །ཕི་རྩོལ་སྦུན་པས་བསྒིབས་པ་

ལྟར། །དེ ་བཞིན་སྙིང་པྩོའི ་དྩོན་མཐྩོང་བ། །མ་རིག་སྩོ་ངའི་སྦུབས་ཀིས་

བསྒིབས། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་སྒིབ་བེད་དུག་གསུམ་གི་ཀུན་ལྡང་དྲག་པྩོ་དེ་མི་གཙང་བ་ཁུ་ཁག་དང་འདྲ་

བ་ཡིན་ཏེ། མི་གཙང་བ་ཁུ་ཁག་དེ་ཆགས་བལ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་ཡང་ཆགས་

ཅན་འདྩོད་པ་བསེན་པའི་རྒྱུར་དགྩོས་པ་ལྟར། དུག་གསུམ་གི་ཀུན་ལྡང་དེ་འཕགས་

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༣།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༥།



  124  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་དང་མི་མཐུན་ཡང་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པས་འཕགས་ལམ་ཐྩོབ་པ་ལ་

གེགས་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ་དེ་ཉིད་ལས། 1ཇི་ལྟར་མི་གཙང་མི་མཐུན་

པ། །དེ་བཞིན་ཆགས་དང་བཅས་རྣམས་ཀི། །འདྩོད་པ་བསེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ཕིར། །ཀུན་ནས་ལྡང་བ་མི་གཙང་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་སྒིབ་བེད་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་ནི་ས་ཆེན་པྩོ་དང་འདྲ་སེ། ས་ཆེན་པྩོ་

འདིས་གཏེར་བསྒིབས་ནས་མི་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་མི་མཐྩོང་ཞིང་མི་ཐྩོབ་པ་ལྟར། 

སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་རང་བྱུང་སེ་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་

སྙིང་པྩོ་དེ་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསྒིབས་ནས་ཡྩོད་པ་དེ་སིད་དུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་མི་

ཐྩོབ་ཅིང། དེ་སྒིབ་བེད་དེ་དང་བལ་ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།2 ཇི་ལྟར་ནྩོར་ནི་བསྒིབས་པས་ན། །མི་ཤེས་གཏེར་མི་

ཐྩོབ་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་སྐྱེ་ལ་རང་བྱུང་ཉིད། །མ་རིག་བག་ཆགས་ས་ཡིས་

བསྒིབས། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་སྒིབ་བེད་ཐེག་དམན་གི་མཐྩོང་སང་ནི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་དང་བཅས་

པའི་ས་བྩོན་དང་འདྲ་སེ། མྱུ་གུ་རིམ་གིས་སྐྱེས་ནས་ས་བྩོན་གི་ཤུན་པ་གཅྩོད་པ་སེ་

བལ་བ་ན་མྱུ་གུ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ལྟར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་དམན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་མཐྩོང་

སང་ཟླྩོག་པ་དེ། ཐེག་དམན་གི་མཐྩོང་སང་སངས་ནས་ཐེག་དམན་གི་མཐྩོང་ལམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཐྩོབ་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཇི་ལྟར་

མྱུག་སྩོགས་རིམ་སྐྱེས་པས། །ས་བྩོན་ཤུན་པ་གཅྩོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་དེ་ཉིད་

མཐྩོང་བ་ཡིས། །མཐྩོང་སང་དག་ནི་ཟླྩོག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཐེག་དམན་གི་སྩོམ་སང་དེ་གྩོས་རུལ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པའི་ལམ་

དང་འབེལ་བ་སེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་དམན་གི་

མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་འཇིག་ལྟ་ཀུན་བརྟགས་སངས་

པའི་སང་བ་ལྷག་མ་ཐེག་དམན་གི་སྩོམ་སང་རྣམས་གྩོས་རུལ་དང་འདྲ་བར་ཐེག་

དམན་གི་སྩོམ་ལམ་རྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གཞྩོམ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས། 2འཕགས་པའི་ལམ་དང་འབེལ་བ3་

ལས། །འཇིག་ཚོགས་སྙིང་པྩོ་བཅྩོམ་རྣམས་ཀི། །སྩོམ་ལམ་ཡེ་ཤེས་སང་བ་

རྣམས། །གྩོས་རུལ་དག་དང་མཚུངས་པར་བསན། །ཞེས་གསུངས། 

རྒྱལ་སས་ཀི་མ་དག་ས་བདུན་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་དྲི་མ་དེ་མངལ་སྦུབས་ཀི་དྲི་

མ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ས་བརྒྱད་པའི་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། ས་བདུན་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་མ་དག་ས་བདུན་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་དེ། 

མངལ་ན་གནས་པའི་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་མི་བཙས་ཏེ་ཕི་རྩོལ་ཏུ་

འབྱུང་བ་དང་འདྲ་ལ། མངལ་སྦུབས་ཀི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ན། སྔྩོན་དུས་ཀི་སིད་པའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པར་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་ས་བདུན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་མ་དག་ས་བདུན་གི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༡༣།

3 པ་༩༡་ན་༢་འབེལ་པ། ཏ་༩༠་ན་༧་འབེལ་བ། ཀ་༢༨༠་ན་༣་འབེལ་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ངྩོས་སྐལ་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ན་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངྩོ་

བྩོར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས། 1ས་བདུན་ལ་བརྟེན་དྲི་

མ་ནི། །མངལ་སྦུབས་དྲི་མ་དག་དང་མཚུངས། །མངལ་སྦུབས་བལ་འདྲ་མི་རྟྩོག་

པའི། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་སིན་པ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས། 

དག་པ་ས་གསུམ་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་དྲི་མ་རྣམས་ས་ལས་བས་པའི་བླུགས་གྩོང་

དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། བླུགས་གྩོང་དེ་ཉིད་བསལ་བ་ན་གསེར་ལས་བས་པའི་སྐུ་མངྩོན་དུ་

གྱུར་པ་བཞིན་དུ། དག་པ་ས་གསུམ་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་དྲི་མ་དེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོ་རྒྱུན་

མཐའ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གཞྩོམ་པར་བ་སེ། དེ་སངས་པ་ན་

སྐུ་གསུམ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས། 2ས་

གསུམ་རེས་འབེལ་དྲི་མ་རྣམས། །ས་འདམ་གྩོས་བཞིན་ཤེས་བ་སེ། །བདག་ཉིད་ཆེན་

པྩོ་རྩོ་རེ་ལྟའི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གཞྩོམ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

སྒིབ་བེད་ཀི་དཔེ་དགུ་པྩོ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། དེ་རྣམས་གང་ཟག་སུའི་རྒྱུད་ལ་མ་

དག་པར་ཡྩོད་ཅེ་ན། དུག་གསུམ་གི་བག་ལ་ཉལ་གསུམ་དང་དེ་གསུམ་གི་ཀུན་ལྡང་

དྲག་པྩོ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་དང་བཞི་ནི་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་མ་དག་པར་ཡྩོད། 

མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་ནི་ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་མ་དག་པར་ཡྩོད། 

ཐེག་དམན3་གི་མཐྩོང་སྩོམ་གི་སང་བ་གཉིས་ནི་ཐེག་དམན་སྩོབ་པ་འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ལ་མ་དག་པར་ཡྩོད། མ་དག་ས་བདུན་དང། དག་པ་ས་གསུམ་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༡༦།

3 པ་༩༡་བ་༢་ཐེག་དམན། ཏ་༩༠་བ་༦་ཐེག་དམན། ཀ་༢༨༠་བ་༥་ཐེག་ཆེན།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

སྒིབ་པ་གཉིས་བླྩོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་མ་དག་པར་ཡྩོད། 

ཅེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།1 དྲི་འདི་དག་གིས་བིས་རྣམས་དང། །དག་བཅྩོམ་

སྩོབ་དང་བླྩོ་ལྡན་རྣམས། །རིམ་བཞིན་བཞི་དང་གཅིག་དང་ནི། །གཉིས་དང་གཉིས་

ཀིས་མ་དག་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང། 2གང་ཟག་

བཞི་སེ་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོ་དང། དག་བཅྩོམ་པ་དང་། སྩོབ་པ་དང། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། གྩོང་དུ་སངས་རྒྱས་པད་ངན་སྦྲང་རི་སྦྲང་མ་ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས། 

སྒིབ་བེད་ཀི་དྲི་མ་དགུ་པྩོ་དེ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། དེ་བསྒིབ་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁམས་

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་སྐབས་འདིར་བསན་གི་བསྒིབ་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་

རྒྱུད་ལ་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་དགུས་བསྒིབས་

ནས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དེ་དཔེ་དགུས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

འདི་རང་བཞིན་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་གསུམ་གང་ཞེ་ན་འདི་སྡུད་

བེད་ཀི་རང་བཞིན་དེ་ལ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། འདིའི་རང་བཞིན་ཆྩོས་སྐུ་དང། དེ་བཞིན་

ཉིད་དང། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཏེ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་གསུམ་

པྩོ་དེ་ལ་མཚོན་བེད་ཀི་དཔེ་ཡང་ཡྩོད་དེ། ཆྩོས་སྐུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་

དང་3། སྦྲང་རི་དང། འབྲུའི་སྙིང་པྩོའི་དཔེ་སེ་གསུམ་དང། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་གསེར་གི་

དཔེ་དང། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ནི་གཏེར་སྩོགས་དཔེ་ལྷག་མ་ལྔས་མཚོན་ནས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༩། ༢༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ། ཕི། རྒྱུད་བ

3 པ་༩༡་བ་༧་གཟུགས་དང་། ཏ་༩༡་ན་༤་གཟུགས་དང་། ཀ་༢༨༡་ན་༥་གཟུགས་ཀི་དཔེ་དང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས། 1རང་བཞིན་གསུམ་

གིས་བསྡུས་ཕིར་ཁམས། །སངས་རྒྱས་སྩོགས་དང་ཆྩོས་མཚུངས་སྩོ། །འདི་ཡི་རང་

བཞིན་ཆྩོས་སྐུ་དང། །དེ་བཞིན་ཉིད་དང་རིགས་ཀང་སེ། །དེ་ནི་དཔེ་གསུམ་གཅིག་དང་

ནི། །ལྔ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། 

འྩོ་ན། གསུམ་པྩོ་དེ་ཉིད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དཔེ་གསུམ་དང་གཅིག་དང་ལྔས་ཤེས་

པར་བེད་ན། དེའི་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཆྩོས་སྐུ་དེ་

ལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་རྟྩོགས་པ་ཆྩོས་སྐུ། བརྟེན་པ་ཆྩོས་སྐུ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། སེམས་ཀི་ཆྩོས་དབིངས་དྩོན་དམ་པར་དྲི་མ་མེད་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་

རྟྩོགས་པའི་མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྟྩོགས་པ་ཆྩོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་ཡང་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། ཡེ་ཤེས་དེའི་རྒྱུ་མཐུན་ཟབ་མྩོ་སྩོང་པ་

ཉིད་དངྩོས་བསན་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པའི་ངེས་དྩོན་གི་མདྩོ་དང། ཀུན་རྩོབ་སྣ་

ཚོགས་པ་དངྩོས་ཀི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པའི་དྲང་དྩོན་གི་མདྩོ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།2 ཆྩོས་སྐུ་རྣམ་གཉིས་ཤེས་བ་སེ། །ཆྩོས་དབིངས་ཤིན་ཏུ་དྲི་

མེད་དང་། །དེ་ཡི་རྒྱུ་མཐུན་ཟབ་པ་དང། །སྣ་ཚོགས་ཚུལ་ནི་སྩོན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། སེམས་ཀི་ཆྩོས་དབིངས་དྩོན་དམ་པར་དྲི་མ་མེད་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་

པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་

དཔེས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འཇིག་རྟེན་ན་ཁྱྩོད་མཚོན་པའི་དཔེ་གཞན་མེད་

པའི་ཕིར། ཁྱྩོད་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལྟར་ཡང། དེ་ཉིད་ལས། 1འཇིག་རྟེན་འདས་ཕིར་འཇིག་རྟེན་ན། །འདི་ལ་དཔེ་ནི་མི་

དམིགས་པས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་ཁམས། །འདྲ་བ་ཉིད་དུ་བསན་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྩོན་དམ་བདེན་པ་དངྩོས་ཀི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་

བས་ནས་སྩོན་པའི་མདྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་སྦྲང་རི་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། སྦྲང་རི་དེ་མངར་

བའི་རང་བཞིན་དུ་རྩོ་གཅིག་པ་བཞིན་དུ་ཁྱྩོད་ཀི་བསན་བའི་སྩོང་ཉིད་ལ་ངྩོ་བྩོ་མི་འདྲ་

བའི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང། དེ་ཉིད་ལས། 2ཕ་མྩོ་ཟབ་མྩོའི་ཚུལ་བསན་

ནི། །སྦྲང་རི་རྩོ་གཅིག་པ་བཞིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས། 

ཀུན་རྩོབ་སྣ་ཚོགས་པ་དངྩོས་ཀི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པའི་མདྩོ་ཆྩོས་

ཅན། ཁྱྩོད་ལ་སྦུན་སྐྩོག་དང་བཅས་པའི་འབྲུའི་སྙིང་པྩོའི་དཔེས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། སྦུན་གི་སྦུབས་ན་འབྲུའི་སྙིང་པྩོ་ཡྩོད་པ་བཞིན་དུ་ཁྱྩོད་སྙིང་པྩོའི་དྩོན་རྟྩོགས་

པར་བེད་པའི་ཐབས་དང་ཕན་ཡྩོན་དང་ལྡན་པས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་

ཡང། དེ་ཉིད་ལས། 3རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་བསན་ནི། །སྣ་ཚོགས་སྦུབས་སྙིང་བཞིན་

ཤེས་བ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་གསེར་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། གསེར་དེ་ངྩོ་བྩོ་གཞན་དུ་མི་

འགྱུར་བ་དང། དེ་རྒྱན་སྩོགས་སུ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་དང། དེའི་རང་བཞིན་ལ་གཡའ་

མེད་པ་བཞིན་དུ། སེམས་ཀི་ཆྩོས་དབིངས་དེ་ཡང་རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་

མེད་པ་དང། དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དགེ་བ་ཡིན་པ་དང། དེའི་རང་བཞིན་དྲི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 1རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པ་

དང། །དགེ་དང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར། །དེ་བཞིན་ཉིད་འདི་གསེར་གི་ནི། །གཟུགས་

དང་མཚུངས་པར་བརྩོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་དེ་ལ་ཡང་གཉིས་

སུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་རང་ཆས་སུ་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་གནས་

རིགས་དང་། ཐྩོས་སྩོགས་ཀིས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱས་འགྱུར་

གི་རིགས་དང་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དེ་རིན་པྩོ་ཆེའི་

གཏེར་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། རིན་པྩོ་ཆེའི་གཏེར་དེ་རིན་པྩོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་

བཞིན་དུ། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དེ་ཡང་སྩོབས་བཅུ་སྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ལྩོན་

ཤིང་འབས་བུ་ཅན་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྩོན་ཤིང་འབས་བུ་ཅན་དེ་ཆུ་ལུད་སྩོགས་

ཀིས་བསྐྱངས2་པ་ན་འབས་བུ་རྣམས་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། 

རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་དེ་ཡང་ཐྩོས་སྩོགས་ཀིས་གསྩོས་བཏབ་ན་ཡྩོན་ཏན་གྩོང་

ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རིགས་དེ་གཉིས་ལས་སྐུ་གསུམ་ཐྩོབ་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གནས་རིགས་ལ་དམིགས་ནས་སྩོམ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་བསགས་ནས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་ཐྩོབ་ལ། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་དེ་བམས་སྙིང་རེ་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་བས་ཏེ་

བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་ནས་མཐར་གཟུགས་སྐུ་འཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༧།

2 པ་༩༢་བ་༧་བརྐངས། ཏ་༩༢་ན་༥་བརྐངས། ཀ་༢༨༢་བ་༤་བསྐྱངས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཉིད་ལས། 1གཏེར་དང་འབས་བུའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །རིགས་དེ་རྣམ་གཉིས་ཤེས་བ་

སེ། །ཐྩོག་མེད་རང་བཞིན་གནས་པ་དང། །ཡང་དག་བླང་བ་མཆྩོག་ཉིད་དྩོ། །རིགས་

འདི་གཉིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི། །སྐུ་གསུམ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པ་ཡིན། །དང་པྩོའི་སྐུ་

ནི་དང་པྩོ་སེ། །གཉིས་པ་ཡིས་ནི་ཕི་མ་གཉིས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་དེ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དང་འདྲ་བ་

ཡིན་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་དེའི་རྒྱུ་རིན་པྩོ་ཆེ་དེ་གྩོ་བུར་གིས་གསར་དུ་བཅྩོས་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་འགྩོ་བའི་རེ་བ་སྐྩོང་བ་བཞིན་དུ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་དེ་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་གིས་གསར་དུ་

བཅྩོས་པ་མ་ཡིན་ཞིང། འགྩོ་བའི་རེ་བ་སྐྩོང་བར་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས།2 ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུ་མཛེས་པ་ནི། །རིན་ཆེན་སྐུ་འདྲར་ཤེས་བ་སེ། །རང་བཞིན་གིས་ནི་

བས་མིན་དང་། །ཡྩོན་ཏན་རིན་ཆེན་གཏེར་ཡིན་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྩོངས་སྐུ་དེ་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་

རྒྱལ་དེས་རང་གི་རྒྱལ་སིད་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་བཞིན་དུ། ལྩོངས་སྐུ་དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་

གི་ཆྩོས་ལ་རྩོགས་པར་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།3 ཆྩོས་ཆེན་

རྒྱལ་སིད་ཆེ་ལྡན་ཕིར། །རྩོགས་ལྩོངས་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། སྤྲུལ་སྐུ་དེ་གསེར་ལས་བས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དང་འདྲ་བ་

ཡིན་ཏེ། གསེར་ལས་བས་པའི་སྐུ་གཟུགས་དེ་ཡང་ངྩོ་བྩོ་གསེར་ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་བས་པ་དང། དེ་ལ་ཡང་དུ་མ་ཡྩོད་པ་བཞིན་དུ། སྤྲུལ་སྐུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༡༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གདུལ་བའི་མིག་ཤེས་ལ་སྤྲུལ་སྐུར་ཤར་བ་

ཡིན་པ་དང། དེ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སྩོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 1གཟུགས་

བརན་གི་ནི་རང་བཞིན་ཕིར། །སྤྲུལ་པ་གསེར་གི་གཟུགས་ལྟ་བུ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཁམས་བསན་པའི་དགྩོས་པ་ལ། 

རྩོད་པ་དང། ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས།2 སྤིན་དང་རྨི་

ལམ་སྒྱུ་བཞིན་དེ་དང་དེར། །ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་སྩོང་པ་ཞེས། །གསུངས་

ནས་ཡང་འདིར་རྒྱལ་རྣམས་སེམས་ཅན་ལ། །སངས་རྒྱས་སྙིང་པྩོ་ཡྩོད་ཅེས་ཅི་སེ་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོའི་

མདྩོ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྙིང་པྩོ་ཡྩོད་ཅེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོ་ལས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྩོང་

རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྩོགས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།3 སེམས་ཞུམ་སེམས་ཅན་དམན་ལ་བརས་པ་

དང་། །ཡང་དག་མིན་འཛིན་ཡང་དག་ཆྩོས་ལ་སྐུར། །བདག་ཆགས་ལྷག་པའི་སྐྱྩོན་

ལྔ་གང་དག་ལ། །ཡྩོད་པ་དེ་དག་དེ་སང་དྩོན་དུ་གསུངས། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། 

ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོའི་མདྩོ་ལས4་དེ་

ལྟར་གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། སེམས་ཞུམ་པ་དང། སེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡། ༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༢། ༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༢། ༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདྩོ་སེ་ཟ། སྩོན་པ་སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། སྙིང་པྩོའི་མདྩོ། ༦༨༥། ༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བརས་པ་སང་བར་བ་བ་དང། ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བདེན་སྩོང་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང། བདག་

ཆགས་སུ་ལྷག་པར་གྱུར་པའི1་སྐྱྩོན་སང2་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ། 

རིགས་སད་པར་བེད་པའི་ཐབས། རིགས་སད་པའི་རྟགས། རིགས་ནས་ཇི་

ལྟར་འཁིད་ཚུལ། རིགས་སད་པའི་ཕན་ཡྩོན། རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་

མཚམས། མིང་གི་རྣམ་གངས། སྒ་བཤད་པ་དང་དགུ་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྐྱབས་འགྩོ་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བས་པས་རིགས་སད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་པས་བསག་སྦང་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རིགས་སད་པ་འདི་བསག་སྦང་

སྔྩོན་དུ་སྩོང་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འཁྩོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་ཐར་པའི་ཕན་ཡྩོན་བརྩོད་པ་ན་

ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་སྩོགས་ཐ་སྙད་ཁྱད་པར་ཅན་

གི་རྟགས་ལས་ཐེག་དམན་གི་རིགས་སད་པར་དཔྩོག །ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གནས་

སྐབས་སུ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆྩོས་ཐྩོས་པས་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་

སྩོགས་ཐ་སྙད་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྟགས་ལས་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པར་དཔྩོག་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་མདྩོ་སེའི་རྒྱན་དང་ཉན་ས་སྩོགས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང། 

ཆྩོས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས། 3དུ་བ་ལས་ནི་མེར་ཤེས་དང། །ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུར་ཤེས་

1 པ་༩༣་བ་༥་གྱུར་བའི། ཏ་༩༣་ན་༤་གྱུར་པའི། ཀ་༢༨༤་ན་༢་གྱུར་པའི།

2 པ་༩༣་བ་༥་སྩོང་། ཏ་༩༣་ན་༤་སང་། ཀ་༢༨༤་ན་༢་སང་། །

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༠། དཀྩོན་བརེགས། ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཆྩོས་བཅུ་པའི་མདྩོ། ༤༦༩། ༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྟར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླྩོ་ལྡན་གི། །རིགས་ནི་མཚན་མ་དག་ལས་

ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། རིགས་སད་པའི་རེས་སུ་ཇི་ལྟར་འཁིད་པའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། དེའི་

རེས་སུ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བླྩོ་ལེགས་པར་སྦངས་ཏེ་ཐེག་དམན་

དུ་རིགས་ངེས་པ་རྣམས་ལ་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣྩོད་བསན་པའི་སྩོ་ནས་ཐེག་དམན་གི་

ལམ་ལ་འཁིད་པར་བེད། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་སད་པ་རྣམས་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་ཤིན་ཏུ་

རྒྱས་པའི་སེ་སྣྩོད་དགྩོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་བསན་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་

འཁིད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་རྣམས་ནི་ཐེག་དམན་དུ་རིགས་

ངེས་པ་རྣམས་ཀི་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པར་བེད་པའི་ཉེ་ལམ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

རྣམས་དང་པྩོར་ཐེག་ཆེན་ལ་ཁིད་ན་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལས་ཉམས་པའི་སིག་

ལྟུང་གིས་གྩོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གདུལ་བ་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པ་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་

བྩོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ལྟྩོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་དམན་

མཆྩོག་གི་རིམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་ནད་པ་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་སན་རྣམས་

ལ་བཟང་ངན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ལང་གཤེགས་ལས། 
1གང་ཞིག་གཞན་མ་བཤད་པ་སེ། །གཞན་ལ་བསན་པར་མི་བ་སེ། །ཇི་ལྟར་ནད་པ་

སྩོ་སྩོ་ལ། །སན་པས་སན་ནི་གཏྩོང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་

ལ། །སེམས་ཙམ་དུ་ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཞེས་གསུངས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདྩོ་སེ་ཅ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ལང་གཤེགས། ༤༢༧། ༥།



  135  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བཞི་པ་ནི། རིགས་སད་པའི་ཕན་ཡྩོན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། བང་ཆུབ་

ལ་དམིགས་པའི་བླྩོ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པར་འགྱུར་བ་དང། བརྩོན་འགྲུས་ལྷག་པར་འཕེལ་

ཏེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནན་ཏན་སྙིང་པྩོར་བེད་པ་དང། ངན་སྩོང་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་པ་སྩོགས་

ཀི་ཕན་ཡྩོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་འགྱུར་རུང་

གི་ཆྩོས། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དྲུག་པ་ལ། སྤིར་གསུང་རབ་ལས་རིགས་ཀི་ཐ་སྙད་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་

རིགས། བམ་ཟེའི་རིགས། དམངས་རིགས། གདྩོལ་པའི་རིགས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

རིགས། རིགས་ལྔ། རིགས་དྲུག་ལ་སྩོགས་པ་དང། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་སྤི་ལ་རིགས་སུ་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདིར་བསན་གི་རིགས་ལ་དབེ་ན། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང། 

རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་གཉིས་སུ་ཡྩོད། རང་གི་རྟེན་ཆྩོས་སུ་གྱུར་པའི་དྲི་མ་དང་བཅས་

པའི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་གང་ཞིག །ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་དེ། རང་བཞིན་གནས་

རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་གང་ཞིག །འདུས་བས་ཀི་སངས་རྒྱས་

ཀི་སྐུར་འགྱུར་རུང། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དང་པྩོ་ལ་དབེ་ན། སྐབས་

འདིར་མ་བསན་པའི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང། སྐབས་འདིར་བསན་པའི་དེ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་

ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ལ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས། རང་རྒྱལ་

གི་དེ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་དེ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། རང་རྒྱལ་སྩོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་ལྟ་བུ། གསུམ་

པ་ལ། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་མ་བསན་པའི་དེ་དང། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་དེ་དང་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཀི་

ཆྩོས་ཉིད་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། 1དང་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་གཅིག2 །དེ་ལ་བརྟེན་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའི་སྩོ་ནས་སྔར་བཞིན་བཅུ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་

དྩོ། །བདུན་པ་ལ། སྤིར་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་

རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡྩོད། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་ས་

མཚམས་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་དང། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཐེག་

ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་

ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །རིགས་སད་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་ཉེས་དམིགས་

ལ་བཞི་ཡྩོད་དེ་སྔར་བཞིན་ནྩོ། །

བརྒྱད་པ་ལ། རིགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དུ་མར་གསུངས་ཏེ། བང་

སར།3 རིགས་དེ་ནི་གཞི་ཞེས་ཀང་བ། སྩོན་པ་དང། རྒྱུ་དང། རྟེན་དང། ཉེར་གནས་

དང་། སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་དང། གནས་ཞེས་ཀང་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་ནི། འཕགས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པས་ན་འཕགས་

པའི་རིགས་ཞེས་བའྩོ། །དེ་ཡང་ས་མཚམས་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་བཤེས། ལྔ་པ་

1 པ་༩༤་བ་༦་གཉིས་པ་ནི། ཏ་༩༤་ན་༦་གཉིས་པ་ནི། ཀ་༢༨༥་བ་༢་གཉིས་པ་ལ། སྐབས་འདིར་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་སུ་མ་བསན་པའི་དེ་

དང་། སྐབས་འདིར་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་དེ་དང་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་

བའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི།

2 པ་༩༤་བ་༧་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་དྩོན་གཅིག །།ཏ་༩༤་ན་༧་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་དྩོན་གཅིགཀ་༢༨༥་བ་༤་སེམས་

ཀི་ཆྩོས་ཉིད་དང་དྩོན་གཅིག །།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣། སེམས་ཙམ་ཝི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བང་ས། ༥༢༧། ༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

མཐྩོང་ལམ། དྲུག་པ་སྩོམ་ལམ། 1བདུན་པ་དང་དགུ་པ་ནི་དེ་དག་ཉིད་ཀི་བལ་བ་དང་

བལ་བའི་ཐྩོབ་པའྩོ། །བརྒྱད་པ་ནི། ས་འྩོད་བེད་པ་ནས་ས་དྲུག་པའི་བར་རྩོ། །བཅུ་པ་

ནི་ས་བདུན་པའྩོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི་མི་གཡྩོ་བ་ནས་ཆྩོས་ཀི་སྤིན་གི་བར་རྩོ། །བཅུ་

གཉིས་པ་ནི་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐྩོགས་པ་དང་སིད་པ་ཐ་མ་པའྩོ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི་

ཁྱད་པར་གི་ལམ་རྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང། གཞན་དུ་

བཤད་པ་མང་དུ་སྣང་ཡང། སྩོབ་དཔྩོན་གི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ལ། རང་ལུགས་ཀི་ར་

བར་རང་གི་དྩོན་རྟྩོགས་པའི་ཆྩོས་དྲུག་གི་མཐྩོང་ལམ་དང་སྩོམ་ལམ་གཉིས་སྤི་ལྟར་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྩོམ་ལམ་ལ་ས་བཅུ་ཀ་ཡྩོད་དེ། ལྷག་མ་བདུན་ཅི་རིགས་པར་དེ་

དག་གི་ཁྱད་ཆྩོས་སུ་བཞག་སེ། དེ་ཡང་རང་དྩོན་དང་། ལམ་གི་ཁྱད་ཆྩོས་དང། 

གཞན་དྩོན་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ་ཡང། གཉེན་པྩོའི་སྒྲུབ་པ་དང། སྩོང་བའི་སྒྲུབ་

པ་གཉིས་ནི། གཉེན་པྩོ་སྐྱེད་པ་དང། སང་བ་འགྩོག་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཡྩོངས་སུ་

གཏུགས་པ་ནི་སང2་གཉེན་གི་བེད་པ་གཉིས་རྩོགས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཤེས་རབ་སྙིང་བརེར་བཅས་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བེད་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ། གཞན་དྩོན་གྩོ་རིམས་ནི་གཞན་དྩོན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཡེ་

ཤེས་རྩོལ་བ་མི་མངའ་བ་ནི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་གནས་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ཕེང་བར་བཤད་དྩོ། །

གཞུང་དྩོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཉ། སྩོབ་དཔྩོན་དཔལ་ཆྩོས་ཀི་བཤེས་གཉེན། འགེལ་བཤད་ཚིག་གསལ། ༨༡༥། ༦།

2 པ་༩༥་ན་༧་སྩོང་། ཏ་༩༤་བ་༧་སང་། ཀ་༢༨༦་བ་༡་སང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནས་རིགས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་བཅུ་གསུམ་དུ་དབེར་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་བརྟེན་ཆྩོས་

སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་གི་ཆྩོས་ཉིད་བཅུ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་བརྟེན་

ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་བཅུ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་རྟྩོགས་པའི་ཆྩོས་

དྲུག །གཉེན་པྩོའི་སྒྲུབ་པ། སྩོང་བའི་སྒྲུབ་པ། དེ་དག་ཡྩོངས་སུ་གཏུགས་པའི་སྒྲུབ་པ། 

ཤེས་རབ་སྙིང་བརེར་བཅས་པའི་སྒྲུབ་པ། སྩོབ་མ་ཉན་ཐྩོས་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་སྒྲུབ་པ། གཞན་དྩོན་གྩོ་རིམས་སུ་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ། ཡེ་ཤེས་རྩོལ་བ་མི་མངའ་

བར་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེའི་འྩོག་ཏུ་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ། 

དགྩོངས་པ་ཅན་གི་མདྩོ་དང། 

ལྡེམ་དགྩོངས་ཀི་མདྩོ་བཤད་པ་དང། དྲང་ངེས་ཀི་མདྩོ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། དགྩོངས་གཞི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་བའི་མདྩོ། 

དགྩོངས་པ་ཅན་གི་མདྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགྩོངས་པ། དྩོན་

གཞན་ལ། དུས་གཞན་ལ། གང་ཟག་གི་བསམ་པ་ལ་དགྩོངས་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 1མཉམ་པ་ཉིད་དང་དྩོན་གཞན་དང། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་

དུས་གཞན་དང་། །གང་ཟག་གི་ནི་བསམ་པ་ལ། །དགྩོངས་པ་རྣམ་པ་བཞིར་ཤེས་

བ། །ཞེས་གསུངས། 

དང་པྩོ་ནི། མཉམ་པ་ཉིད་གསུམ་ལ་དགྩོངས་ནས། ང་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་

སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་སུ་གྱུར་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། མཉམ་པ་ཉིད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༤༠། ༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གསུམ་ནི། མཛོད་ལས། 1སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་དང་ནི། །ཆྩོས་སྐུ་འགྩོ་བའི་

དྩོན་སྤྩོད་པས། །མཉམ་པ་ཉིད་དེ་སྐུ་ཚེ་དང། །རིགས་དང་སྐུ་བྩོང་ཚད་ཀིས་

མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལས་ཉྩོན་གཉིས་སང་བ་ཡིན་པ་ལ་དགྩོངས་ནས། 2ཕ་དང་མ་

ནི་གསད3་བ་ཞིང། །བམ་ཟེ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གཉིས་དང། །ཡུལ་འཁྩོར་འཁྩོར་དང་

བཅས་བཅྩོམ་ན། །མི་དེ་དག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནི། ལེ་ལྩོ་ཅན་གི་ངྩོར་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྩོན་ལམ་བཏབ་པ་

ཙམ་གིས་དེར་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། 

བཞི་པ་ནི། སྦིན་པ་ཙམ་གིས་ཆྩོག་པར་འཛིན་པའི་གང་ཟག་གི་ངྩོར་སྦིན་པ་

ལ་སད་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསྔགས་པ་བརྩོད་པ་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་ནི། དགྩོངས་པ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་དུ་མི་

རུང་བའི་མདྩོ། ལྡེམ་དགྩོངས་ཀི་མདྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། གཞུག་པ་ལ། མཚན་

ཉིད་ལ། གཉེན་པྩོ་ལ། བསྒྱུར་བ་ལ་ལྡེམ་པྩོར་དགྩོངས་པའི་མདྩོ་དང་བཞི་ཡྩོད་དེ། 

མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 4གཞུག་པ་ལྡེམ་པྩོར་དགྩོངས་པ་དང། །མཚན་ཉིད་ལྡེམ་པྩོར་

དགྩོངས་པ་དང་། །གཉེན་པྩོ་ལྡེམ་པྩོར་དགྩོངས་པ་དང། །བསྒྱུར་བ་ལྡེམ་པྩོར་

དགྩོངས་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་ནི། གཞན་སེ་དང་རང་སེ་འགའ་ཞིག་བསན་པ་ལ་གཞུག་པའི་ཕིར་དུ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༥༣། ༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། མདྩོ་སེ་ས། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཆེད་དུ་བརྩོད་པའི་ཚོམས། ༧༠༢། ༨།

3 པ་༩༦་ན་༡་བསད། ཏ་༦༥་བ་༡་བསད། ཀ་༢༨༧་ན་༥་གསད།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༤༠། ༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

1ཕུང་པྩོ་ལྔ་ནི་ཁུར་ཡིན་ལ། །ཁུར་འཁྱེར་བ་ཡི་གང་ཟག་ཡྩོད། །རྟག་གམ་མི་རྟག་

བརྩོད་མི་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་ནི། དགྩོངས་འགེལ་ལས།2 མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་ཕེ་ནས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ལ་བརྒྱད་ཡྩོད་དེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 3སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ལ་

བརས་པ་དང། །ལེ་ལྩོ་ཅུང་ཟད་ཆྩོག་འཛིན་དང། །ང་རྒྱལ་འདྩོད་ཆགས་སྤྩོད་པ་

དང། །འགྩོད་དང་མ་ངེས་ལྡྩོག་པ་ནི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྒིབ་པ་སེ། །དེ་ཡི་

གཉེན་པྩོར་ཐེག་མཆྩོག་གསུངས། །ཞེས་གསུངས། 

དང་པྩོ་སངས་རྒྱས་ལ་བརས་པའི་གཉེན་པྩོར་གསུངས་པ་ནི། མཉམ་པ་ཉིད་

ལ་དགྩོངས་པ་ལྟ་བུ། སངས་རྒྱས་ཀི་རྟྩོགས་པའི་ཆྩོས་ལ་བརས་པའི་གཉེན་པྩོར་

གསུངས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བས་ན་ད་གཟྩོད་ཐེག་ཆེན་གི་རྟྩོགས་

པ་སྐྱེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་གི་ཆྩོས་ལ་བརས་པའི་གཉེན་

པྩོར་གསུངས་པ་ནི། 4ཕ་དང་མ་ནི་བསད་བ་ཞིང། །ཞེས་སྩོགས་ལྟ་བུ། དེའི་དྩོན་ཟག་

བཅས་ཀི་ལས་ཉྩོན་གཉིས། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཆྩོག་འཛིན་གཉིས། ཟག་

བཅས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་མ་ལུས་པ་སངས་ན་དམ་པ་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་ཅེས་པའྩོ། །ལེ་

ལྩོའི་གཉེན་པྩོར་གསུངས་པ་ནི་དུས་གཞན་ལ་དགྩོངས་པ་ལྟ་བུ། ཅུང་ཟད་ཆྩོག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་དུ་མདྩོ་དྲངས་པ་ལས། ༧༠༡། ༡༡

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདྩོ་སེ་ཅ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། དགྩོངས་འགེལ་གི་མདྩོ། ༣༩། ༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༤༡། ༢།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། མདྩོ་སེ་ས། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཆེད་དུ་བརྩོད་པའི་ཚོམས། ༧༠༢། ༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འཛིན་གི་གཉེན་པྩོར་གསུངས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བསམ་པ་ལ་དགྩོངས་པ་ལྟ་བུ། ང་

རྒྱལ་གི་གཉེན་པྩོར་གསུངས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་ལའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརྩོད་

པ་ལྟ་བུ། འདྩོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པྩོར་གསུངས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་

བསྔགས་པ་བརྩོད་པ་ལྟ་བུ། འགྩོད་པའི་གཉེན་པྩོར་གསུངས་པ་ནི་མ་སྐྱེས་དག་

ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་དད་ཅིང་མྩོས་ན་མཚམས་མེད་བས་པའི་ལས་དེ་ལས་ཀི་སྒིབ་

པ་ཡིན་ཞེས་ང་མི་སྨྲའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། མ་ངེས་པ་ལྡྩོག་པའི་གཉེན་པྩོར་

གསུངས་པ་ནི་གདུལ་བ་རིགས་མ་ངེས་པ་ཐེག་ཆེན་དུ་དྲང་བའི་ཆེད་དུ་ཐེག་དམན་

ལ་སད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

བཞི་པ་ནི། རབ་ཏུ་གགས་པའི་ཡི་གེ་ངན་པ་མ་གགས་པའི་དྩོན་བསབ་པ་

གསུམ་སྩོན་བེད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་སེ།1 སྙིང་པྩོ་མེད་ལ་སྙིང་པྩོར་ཤེས། །ཕིན་ཅི་

ལྩོག་ལ་ལེགས་པར་གནས། །ཉྩོན་མྩོངས་པས་ནི་རབ་ཉྩོན་མྩོངས། །བང་ཆུབ་དམ་

པ་འཐྩོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་རྣམ་གཡེང་གི་སྙིང་པྩོ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་

པ། གཙང་བདེ་རྟག་བདག་སྩོགས་སུ་འཛིན་པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་

བསབ་པ། ཡུན་རིང་པྩོར་དཀའ་སྤད་ཀི་ངལ་བས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་མིང་གིས་བསན་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་བླངས་ན་བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐྩོབ་པར་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་དངྩོས་བསན་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པ་

དང་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་བའི་མདྩོ་གང་རུང་དུ་དམིགས་པ། དྲང་དྩོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཐེག་བསྡུས། ༥༠། ༡༨།



  142  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གི་མདྩོའི་མཚན་ཉིད། དྩོན་དམ་བདེན་པ་དངྩོས་བསན་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་བས་

ནས་སྩོན་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་དུ་རུང་བའི་མདྩོ། ངེས་དྩོན་གི་མདྩོའི་མཚན་

ཉིད། དགྩོངས་པ་ཅན་གི་མདྩོ་དང་ལྡེམ་དགྩོངས་ཀི་མདྩོ་གཉིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་

ཡིན་ནྩོ། །གཞུང་དྩོན་ནི་བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་བ་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་གྩོ་རིམ་

བཞིན་དུ་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་ཐྩོབ་སེ། རེས་ཐྩོབ་ཏུ་དྲང་ངེས་ཀི་ཆྩོས་བསན་པའི་སྩོ་ནས་

གཞན་དྩོན་བེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་པ་རེས་མཐུན་པ་ཐྩོབ་པའི་སེམས་

དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཁྩོ་ན། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རིགས་ཀི་དབེ་བ་ལ་རྩོད་

སྩོང་བསན་ན་བསན་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་རྩོད་པ་དང་ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་

ལ་རིགས་ཅན་སྩོ་སྩོར་མ་ངེས་པའི་རྩོད་པ་དང། རིགས་སྩོ་སྩོར་མ་ངེས་པའི་རྩོད་པ་

གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་གི་

གནས་སྐབས་ཀི་རིགས་ལ་གནས་པར་ཐལ། དྲི་བཅས1་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་དབིངས་

དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་རིགས་གང་ཞིག །དེ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་སྤིར་གནས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟེན་གྱུར་

པ། །ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་དང། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྩོ་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་རིགས་ལ་གནས་པ་

1 པ་༩༧་ན་༣་དང་པྩོ་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་རིགས་ལ་གནས་པར་ཐལ། དྲི་

བཅས། ཏ་༩༦་བ་༤་པ་དང་མཐུན། ཀ་༢༨༨་བ་༦་དང་པྩོ་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་རིགས་ལ་གནས་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲི་བཅས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་ཅན་གསུམ་ག་དེ་ལ་གནས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྩོད་པ་

སྩོན་པ་ལ། 1གལ་ཏེ་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཁྩོ་ན་འཕགས་པའི་ཆྩོས་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་

བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་ན་མེད་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཡིན་ན། འྩོ་ན་

ནི་དེའི་ཚེ་དེ་ནི་སྤིར་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྩོ་ན་མ་ཡིན་

ནྩོ་སྙམ་པའི་སྐྱེ་བྩོ་བླྩོ་དམན་པའི་ངྩོར་དྩོགས་པ་བསུས་ནས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་དེ་ལ་རིགས་

གསུམ་གི་ཐ་སྙད་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ངྩོ་བྩོ་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར་བའི་རྩོད་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕིར། །རིགས་

ནི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། ཚིག་དེ་གཉིས་ཀི་རྩོད་པ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་

བསན་ཏེ། དེས་ཆྩོས་དབིངས་ལ་ངྩོ་བྩོ་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

དེ་ལ་རིགས་གསུམ་གི་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་བསན། དེ་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་རིགས་2གསུམ་གི་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་ཡང་བསན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལན་ལ། དྩོན་ཐྩོབ་བསན་བཅྩོས་ཀི་ལན་དངྩོས་དང། འཇིག་རྟེན་ལ་

གགས་པའི་ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་

ཀི་ཆྩོས་ཉིད་རིགས་སུ་བཞག་པ་ལ་རིགས་ཅན་གསུམ་གི་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་

ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་དེ་ཐེག་ཆེན་ལམ་གི་གནས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༢། ༤།

2 པ་༩༧་བ་༡་རིགས་གསུམ་གི། ཏ་༩༧་ན་༣་རིགས་གསུམ་གི། ཀ་༢༨༩་ན་༦་རིགས་ཅན་གསུམ་གི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྐབས་ཀི་རིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་ཐེག་པ་

གསུམ་གི་སྒྲུབ་པ་གསུམ་གིས་དམིགས་ཏེ་བསྩོམས་པས་རང་རང་གི་འཕགས་པའི་

མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ན་དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་

ཀི་ཆྩོས་ཉིད་དེ་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་རིགས་ཞེས་མིང་གི་ཐ་

སྙད་འདྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པའི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྒྲུབ་

པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང། རང་རྒྱལ་སྩོབ་པའི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་

དབིངས་རང་རྒྱལ་གི་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང། ཐེག་ཆེན་སྩོབ་

པའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་དབིངས་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་

རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།1 ཇི་ལྟར་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་སྩོགས་

པའི་རྟྩོགས་པའི་རིམ་གིས་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ། འཕགས་པའི་ཆྩོས་རྟྩོགས་པར་

བ་བའི་ཕིར། ཆྩོས་ཀི་དབིངས་རྒྱུའི་ངྩོ་བྩོར་རྣམ་པར་འཇྩོག་པའི་སྩོ་ནས་རིགས་ཉིད་

དུ་ཐ་སྙད་འདྩོགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ཡང། ཉི་སྣང་ལས།2 ཇི་ལྟར་འཕགས་

པའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དེ་ལྟར་རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་བརྩོད་པ་དེས་ན་

འདིར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཅི་སེ་འཚོལ་བར་བེད། ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ལན་སྔ་མ་དེར་མ་ཟད། གྩོ་ས་བའི་ཕིར་དུ་འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པའི་ལན་ཀང་ཡྩོད་

དྩོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། ས་ཆྩོས་ཉིད་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་ངག་གིས་3ལན་གཞན་དུ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༢། ༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༡༣༧། ༡༠།

3 པ་༩༨་ན་༡་དངགས་ཀིས། ཏ་༩༧་བ་༣་ངག་གིས། ཀ་༢༩༠་ན་༣་ངག་གིས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་དབིངས་ལ་ངྩོ་བྩོ་མི་འདྲ་བའི་དབེ་

བ་མེད་ཀང་། རིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་

ལྟར་མེད་ཀང་བརྟེན་པའི་ཆྩོས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་རྟྩོགས་པ་གསུམ་གི་བེ་བག་གིས་

རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀི་དབེ་བ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྟྩོགས་བ་དེ་བཞིན་

ཉིད་ལ་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་མེད་ཀང་དེ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ལ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ཡྩོད་

དྩོ། །ཞེས་ཡུལ་ཅན་གི་སྩོ་ནས་ཐ་དད་པར་བཏགས་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། 
1བརྟེན་པའི་ཆྩོས་ཀི་བེ་བག་གིས། །དེ་ཡི་དབེ་བ་ཡྩོངས་སུ་བརྩོད། །ཅེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། རྟེན་ཆྩོས་དབིངས་ལ་ངྩོ་བྩོ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་དེ་

ལ་རིགས་གསུམ་གི་དབེ་བ་འཐད་དེ། དེའི་བརྟེན་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་

གི་སྒྲུབ་པ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པས་ན་དེ་ལ་དེ་གསུམ་དུ་དབེར་རུང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན། 

ཉེར་ལེན་འཇིམ་པ་གཅིག་ལས་གྲུབ་ཅིང་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་མེ་ལྕེ་གཅིག་གིས་སྩོ་

ལེགས་པར་བཏང་བའི་རའི་བུམ་པ་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་མེད་ཀང། རྟེན་

བུམ་པ་སྩོགས་ལ་བརྟེན་པ་སྦྲང་རི་དང། ལི་ཁ་ར་དང། ཞྩོའི་སྣྩོད་བེད་པའི་ཚེ་བཅུད་

ཀི་སྩོ་ནས། སྦྲང་རིའི་བུམ་པ། ལི་ཁ་རའི་བུམ་པ། ཞྩོའི་བུམ་པ་ཞེས་ཐ་དད་པར་

འཇྩོག་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། 2དཔེར་ན་འཇིམ་པ་གཅིག་ལས་མངྩོན་པར་

གྲུབ་ཅིང་མེ་ལྕེ་གཅིག་གིས་སྩོ་བཏང་བའི་རྟེན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་བརྟེན་པ་སྦྲང་རི་

1 པ་༩༨་ན་༣་བརྟེན། ཏ་༩༧་བ་༥་བརྟེན། ཀ་༢༩༠་ན་༥་རྟེན།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༢། ༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་ལི་ཁ་ར་ལ་སྩོགས་པའི་སྣྩོད་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བརྟེན1་པའི་ཆྩོས་

ཐེག་པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ། རྟྩོགས་པར་བ་བ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀིས་རྟེན་ཐ་དད་པ་

ཉིད་དྩོ་ཞེས་བསན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཁ་ཅིག །རིགས་ར་འགེལ་རྣམས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའི་གཞུང་ཡིན། ཟེར་

ན་མི་འཐད་དེ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ་ཐལ་འགྱུར་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཞི་འཚོ་2ཡབ་སས་ཐལ་འགྱུར་པ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་བཞེད་པའི་དབུ་

མ་པ་ཡིན་ན། ཐལ་འགྱུར་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། འཇུག་

ཊིཀ་ལས། 3རང་རྒྱུད་པ་དེ་དག་གིས་ཉན་རང་གི་ལམ་དེ་ལྟར་སྩོམ་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་མངྩོན་གྱུར་རེ་ཞིག་སངས་པ་འྩོང་ཡང་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའི་གྩོགས་

མེད་པར་བདེན་འཛིན་གཉིས་པྩོ་གང་གི་ཡང་ས་བྩོན་སངས་པ་མི་འྩོང་ཞེས་བཞེད་

དགྩོས་པས། ཤེས་སྒིབ་མངྩོན་གྱུར་པ་རེ་ཞིག་སངས་པ་ཉན་རང་ལ་སིད་ཀང་ས་

བྩོན་སངས་པ་མི་སིད་པར་སྨྲ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་པ་དང་། རྣམ་བཤད་ལས། 4ཉན་

ཐྩོས་འཕགས་པས་ཀང་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་བཞེད་

པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོས་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་མེད་པར་

1 པ་༩༨་ན་༧་བརྟེན། ཏ་༩༨་ན་༡་བརྟེན། ཀ་༢༩༠་བ་༣་རྟེན།

2 པ་༩༨་བ་༡་འཚོ། ཏ་༩༨་ན་༣་འཚོ། ཀ་༢༩༠་བ་༤་མཚོ།

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ། ༡༤༦། བ༦།

4 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༢༣༥། ༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཁས་ལེན་པར་ཐལ་བ་དང། བདེན་འཛིན་གིས་བཅིངས་པའི་གཞི་ཤེས་མེད་པར་ཁས་

ལེན་པར་ཐལ་བ་དང། འཕགས་པ་ལ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། 

དེ་ཐལ་འགྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྣམ་བཤད་ལས། 1འཛིན་པ་མི་སྩོང་བ་ནི་

དབང་ཤེས་ལ་སྩོགས་པའི་ཤེས་པ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཐེག་པ་

འབིང་པྩོའི་དག་བཅྩོམ་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་རྟྩོགས་པ་འདི་ངེས་པར་མི་དགྩོས་པའི་

དྩོན་ནྩོ། །ཞེས་དང། 2རང་སངས་རྒྱས་ལ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་རྟྩོགས་པ་སིད་པར་བཞེད་

པ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་འཆད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། འཕགས་པ་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་སེ། 

འགེལ་ཆེན་གཉིས་ཀར་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་རིགས་སུ་

འཇྩོག་པའི་ཤེས་བེད་དུ། 3འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ནི་འདུས་མ་བས་ཀིས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སད་དུའྩོ། །ཞེས་རྩོ་རེ་གཅྩོད་པའི་ལུང་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པ་དང། 

རྣམ་བཤད་ལས།4 ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་

རྣམས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མཐར་ཐུག་པའི་དྩོན་དམ་འདུས་མ་བས་པས་བཞག་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་

ཐེག་པ་གསུམ་གའི་འཕགས་པ་ཡྩོད་པ་ལུང་དེའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་

ན། འཕགས་པ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༣༥༢། ༢།

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༣༥༣། ༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤། ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། རྩོ་རེ་གཅྩོད་པ། ༣༣༣། ༡༤།

4 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༢༣༤། ༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

1འཕགས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །རིགས་ཀི་གཞུང་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཡིན། རང་རྒྱུད་པས་ཐེག་

དམན་ལ་སྩོང་ཉིད་མ་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་པར་བཞེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འཇུག་ཊིཀ་

ལས།2 འྩོ་ན་དང་པྩོར་ཐེག་ཆེན་དུ་ཞུགས་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ངེས་པར་གཏན་

ལ་འབབ་པ་ཞིག་དང། ཉན་རང་དུ་ལྟུང་བ་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་སིད་པ་ནི་དབུ་མ་པ་

གཉིས་ཀས་འདྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་འདྲ་བ་དེས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་སྩོམ་

པས་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ། དེ་ལྟར་མཐྩོང་ཟིན་གྩོམས་པར་བེད་པ་གཅིག་ཀང་འདྩོད་

དགྩོས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ལམ་དེས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་མཐྩོང་ལམ་

ནས་སྩོང་བ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་སྩོམ་ལམ་ནས་ཀང་སྩོང་བར་འདྩོད་དགྩོས་པས་དངྩོས་

པྩོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཡིན་མ་ཡིན་གཉིས་འདྩོད་དམ་སྙམ་ན། འདི་ལ་

གསལ་བར་བཤད་པ་མི་སྣང་ཡང། རང་རྒྱུད་པ་དག་གིས་ཉན་རང་གི་ལམ་དེ་ལྟར་

སྩོམ་པ་ལ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་དང། རྣམ་བཤད་ལས། ཉན་ཐྩོས་ལ་ཡང་དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་ཀི་དྩོན་རྟྩོགས་པ་དང་མ་རྟྩོགས་པ་གཉིས་སུ་འབེད་དགྩོས། ཞེས་དང།3 དེ་

ལྟར་བས་ན་རང་རྒྱལ་ལ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་པ་གཅིག་ཀང་ཡྩོད་པས། རང་རྒྱལ་ལ་

ཤེས་པ་བདེན་ཞེན་སྩོང་མི་ནུས་པས་མ་ཁྱབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༤།

2 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ། ༢༩༢། ༢།

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༢༣༣། ༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཁ་ཅིག །ཐེག་དམན་དུ་རིགས་ངེས་ལ་སྩོང་ཉིད་མ་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་པར་

འདྩོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རྣམ་བཤད་ལས།1 ཐེག་པ་དམན་པར་རིགས་ངེས་པ་ཡིན་

ན་ཡང་རིམ་པ་དང་པྩོས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པས་སིད་པ་ལས་

གྩོལ་བར་མཛད། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྩོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ལམ་དུ་བཀྲི་བར་

མཛད་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐེག་དམན་འཕགས་པས་ཆྩོས་ཀི་

བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ལུང་གིས་ཀང་འགྲུབ། རིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་

པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། མདྩོ་ལས། འཛམ་བུའི2་གིང་འདིར་དགེ་སྩོང་ཤཱ་རིའི་བུ་

དང། མྩོའུ་འགལ་གི་བུ་ལྟ་བུ་ཤ་སག་གིས་གང་བ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཉན་ཐྩོས་ཀི་

སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསྐལ་པར་སྩོམ་པ་བས་བང་སེམས་ཀི་སྩོང་ཉིད་

རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཉིན་གཅིག་སྩོམ་པ་བསྩོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། བདེན་སྩོང་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་དམན་གི་ལམ་མཐའ་དག་ལས་བདེན་

སྩོང་རྟྩོགས་པའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་

རབ་སྩོམ་པ་བསྩོད་ནམས་ལྷག་པའི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ཞིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཐེག་

དམན་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་དམན་འཕགས་པ་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུད་བླ་

མའི་འགེལ་ཆེན་ལས། 3མདྩོར་བསྡུ་ན་གང་ཟག་བཞི་པྩོ་འདི་དག་ནི་བདེ་བར་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༤༠། ༢།

2 པ་༩༩་བ་༣་འཛམ་བུ། ཏ་༩༩་ན་༣་འཛམ་བུའི། ཀ་༢༩༢་ན་༥་འཛམ་བུའི།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༧༦། ༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་མཐྩོང་བ་ལ་མིག་དང་མི་ལྡན་པར་རྣམ་པར་བཞག་སེ། བཞི་པྩོ་

འདི་དག་ནི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོ་དང། ཉན་ཐྩོས་དང། རང་སངས་རྒྱས་

དང། ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་འཇིག་ལྟ་ལྷག་པར་འཕེལ་བའི་སྩོ་སྐྱེ་དང་ཕུང་སྩོགས་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞེན་པའི་ཉན་རང་དང། རེ་ཞིག་སྩོང་ཉིད་སྩོན་པའི་སྣྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་

བང་སེམས་གསར་བུ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་དགྩོངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཇི་སྐད་

དུ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་

བར་ལྟུང་བ་རྣམས་དང། ཕིན་ཅི་ལྩོག་ལ་མངྩོན་པར་དགའ་བ་རྣམས་དང། སྩོང་པ་

ཉིད་ལ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས2་པ་རྣམས་ཀི་སྤྩོད་ཡུལ་མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་བིས་པ་སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོ་

རྣམས་ལ་བརྩོད་དེ། ཞེས་དང། དེ་ལ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ལ་མངྩོན་པར་དགའ་བ་ནི། ཉན་

ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དག་ལ་བརྩོད་དེ། ཞེས་དང། དེ་ལ་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་སེམས་

རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ནི་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་གི་ཚུལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ལས་

ཉམས་པ་དག་ལ་བརྩོད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རང་རྒྱུད་པས་འཕགས་པ་ལ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་པར་བཞེད་

པ་མི་འཐད་དེ། སྔར་བཤད་པའི་ལུང་དེ་དག་དང་འགལ་ཞིང། དེ་ནི་མཚན་མར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༧༦། ༢༡།

2 པ་༡༠༠་ན་༡་གཡེང་། ཏ་༩༩་བ་༢་གཡེང། ཀ་༢༩༢་བ་༦་གཡེངས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དམིགས་སྩོ་ནས། །ཞེས་སྩོགས་དང། གཟུང་དྩོན་རྟྩོག་པ་སྩོང་ཕིར་དང། །ཞེས་

སྩོགས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྩོང་ཊིཀ་པས་ཉན་

ཐྩོས་སྩོབ་པའི་སེམས་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྩོང་པ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་

རང་བཞིན་གནས་རིགས་སྩོགས་སུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། རང་བཞིན་གནས་

རིགས་ལ་ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་བཤད་པ་ལ། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་དང་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། རིགས་ཀི་དྩོན་བསྡུར་བང་སེམས་ཀིས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟྩོགས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལས་འཕྩོས་ནས། 1གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་ནི་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཇི་ལྟར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡྩོད་པར་

གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་བསབ་པར་བགི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་རྟྩོགས་པར་བགི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བ་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང། འཇིག་

རྟེན་དང། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དང། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང། ཟག་པ་མེད་པ་

དང། འདུས་བས་དང། འདུས་མ་བས་དང། ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་དང་བཅས་པ་དང། ཁ་ན་མ་

ཐྩོ་བ་མེད་པ་དང། ཐུན་མྩོང་བ་དང། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་དག་སེ། རབ་འབྩོར་དེ་དག་ནི་

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བའྩོ། །བང་ཆེན་གིས་ཆྩོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡྩོད་པར་གྱུར་

པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་བསབ་པར་བ། བང་ཆེན་ཆྩོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྟྩོགས་པར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨀᨉ། ᨁᨃ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བའྩོ། །ཞེས་དམིགས་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་བསན་ནས། དེ་དག་གང་ཡིན་དྲིས་པའི་ལན་དུ། 

བཅུ་གཅིག་པྩོ་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ནས་སྩོན་པ་ལ། 1གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་

པའི་དགེ་བའི་ཆྩོས་གང་ལགས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟེན་གྱུར་པ། །དམིགས་པ་དག་དང། ཞེས་འཆད་

ན། སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་དམིགས་པ་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་

ཚེ་དགེ་བའི་ཕྩོགས་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་ཞིང། སིག་ཏྩོ་མི་དགེ་བའི་ཕྩོགས་

མཐའ་དག་སང་བར་བ་ཞིང། ལུང་མ་བསན་གི་ཕྩོགས་རྣམས་བཏང་སྙྩོམས་སུ་

བཞག་པའི་སྩོ་ནས། སྒྩོ་སྐུར་གི་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་སང་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།2 ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

སྒྲུབ་པའི་རྟེན་གི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དམིགས་པ་ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་སྒྲུབ་པའི་

དམིགས་པ་མདྩོར་བསན་གི་ཚུལ་གིས་འཆད་པ་ལ། དམིགས་པ་ཆྩོས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་དེ། །ཞེས་གསུངས། འྩོ་ན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་དགེ་སྩོགས་

གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྩོན་པ་ལ། དེ་ཡང་དགེ་ལ་སྩོགས་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨀ། ᨅ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འྩོ་ན། དབེ་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་ཞེ་ན། དེར་མ་ཟད། དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་དང་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབེ་བས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། ཞེས་འཆད་པ་ལ། 

འཇིག་རྟེན་པའི་རྟྩོགས་པ་དང། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། རབ་དབེ་དང། ཇི་ལྟར་དམིགས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་

བསན་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་དེ་ལ་དགེ་

སྩོགས་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་སྩོ་ནས་མདྩོར་བསན་གི་ཚུལ་གིས་འཆད་པ་ལ། རེ་ཞིག་

དང་པྩོར་སྤིར་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སེ་གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ། 

དགེ་སྦྩོང་གི་ཚུལ་ཉིད་དང། སྩོག་གཅྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང། ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་

ལུས་ཀི་ལས་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་དགེ་བ་དེ་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས། 
1གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བའི་ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བའི་ཆྩོས་ཞེས་བ་

བ་ནི། ཕར་ཤེས་པ་དང། ཞེས་པ་ནས། ལུས་ཀི་རྣམ་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་དག་སེ། དེ་

དག་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་

ལ། 2དགེ་སྦྩོང་གི་ཚུལ་ཉིད་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་མི་དགེ་བ་སྩོན་པ་ལ། 3གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་

པའི་མི་དགེ་བའི་ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མི་དགེ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨀ། ᨅ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༦།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨁ། ᨄ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བ་བཅུའི1་ལས་ཀི་ལམ་སེ། རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། སྩོག་གཅྩོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་

ཆྩོས་མི་དགེ་བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ལྩོག་པའི་ང་རྒྱལ་དག་སེ། རབ་འབྩོར་དེ་ནི2་

འཇིག་རྟེན་པའི་མི་དགེ་བའི་ཆྩོས་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་

པ་ལ།3 སྩོག་གཅྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལུང་མ་བསན་སྩོན་པ་ལ། 4གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལུང་དུ་

མ་བསན་པའི་ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལུང་དུ་མ་

བསན་པའི་ལུས་ཀི་ལས་དང། ཞེས་པ་ནས། ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང་རྣམ་པར་

སིན་པ་དག་སེ། དེ་དག་ནི་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཆྩོས་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 5ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ལུས་ཀི་ལས་ལ་སྩོགས་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དེ་ལྟར་དགེ་སྩོགས་གསུམ་ལ་དམིགས་པ་

དེའི་འྩོག་ཏུ་དབེ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་གསུམ་པྩོ་དེ་དག་ཉིད་ལ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པ་དང། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་དབེ་བས་ཟུང་

བཞིར་ཕེ་ནས་ར་བའི་གངས་བཞིན་དུ་འཆད་དྩོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ།6 དེའི་འྩོག་ཏུ་དེ་

དག་ཉིད་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་པྩོའི་དབེ་བ་བཞི་ཉིད་ཀིས་

1 པ་༡༠༡་ན་༦་མི་དགེ་བཅུའི། ཏ་༡༠༡་ན་༡་མི་དགེ་བ་བཅུའི། ཀ་༢༩༤་བ་༣་མི་དགེ་བ་བཅུའི།

2 པ་༡༠༡་ན་༦་འདི་ནི། ཏ་༡༠༡་ན་༢་དེ་ནི། ཀ་༢༩༤་བ་༤་དེ་ནི།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༧།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨁ། ᨁᨂ།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༧།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལྷག་མ་རྣམས་ཏེ་གངས་བཞིན་དུ། ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལ་ཡང་བརྒྱད་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ། འཇིག་རྟེན་པའི་རྟྩོགས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 
1གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང། ཞེས་པ་ནས། མངྩོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་

དང། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆྩོས་གང་དག་ཡིན་པ་སེ། འདི་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆྩོས་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་རྟྩོགས་པ་དང། །ཞེས་

དང།2 བིས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་ཐམས་ཅད་དང་འབེལ་བའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་སྩོན་པ་ལ། 3གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་དང། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་དག་སེ། དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

ཆྩོས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། གང་དག་འཇིག་རྟེན་འདས་

འདྩོད་དང་། །ཞེས་དང། 4འཕགས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྡུས་པའི་བསམ་

གཏན་བཞི་དང། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཟག་བཅས་སྩོན་པ་ལ། 5གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཟག་པ་དང་

བཅས་པའི་ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨁ། ᨂᨀ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༩།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨂ། ᨆ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༠།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨅ། ᨇ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང། ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་དང། བསམ་གཏན་

བཞི་དང། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང། གཟུགས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་སེ། 

དེ་དག་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆྩོས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་

པ་ལ། ཟག་བཅས། ཞེས་དང་། 1བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གཉེན་པྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ཟག་མེད་སྩོན་པ་ལ། 2གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཟག་པ་མ་

མཆིས་པའི་ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དྲན་པ་ཉེ་

བར་བཞག་པ་བཞི་དང། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་

ཀི་བར་དག་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་

ལ། ཟག་པ་མེད་ཆྩོས་དང་། །ཞེས་དང།3 དེར་ལྟ་བའི་གཉེན་པྩོ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་

པ་བཞི་དང། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་འདུས་བས་སྩོན་པ་ལ། 4གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདུས་བས་ཀི་

ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་འདུས་བས་

ཀི་ཁམས་ཞེས་བ་བ་ནི། འདྩོད་པའི་ཁམས་དང། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་

མ་འདྲེས་པ་དག་སེ། དེ་དག་ནི་འདུས་བས་ཀི་ཆྩོས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་

དྩོན་འཆད་པ་ལ། གང་དག་འདུས་བས། ཞེས་དང། 5རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༡༥། ᨁᨃ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༢།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨆ། ᨃ།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༣།



  157  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འདྩོད་པའི་ཁམས་ལ་སྩོགས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་འདུས་མ་བས་སྩོན་པ་ལ། 1གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདུས་མ་

བས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་གང་ལ་སྐྱེ་བ་

མེད་ཅིང། འཇིག་པ་དང་གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་མངྩོན་པ་སེ། ཞེས་པ་

ནས། ཡང་དག་པའི་མཐའ་སེ། རབ་འབྩོར་དེ་དག་ནི་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆྩོས་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། འདུས་མ་བས། །ཞེས་དང། 2རྒྱུ་ལ་མི་

ལྟྩོས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང། ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་ཐུན་མྩོང་བ་སྩོན་པ་ལ། 3གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཐུན་མྩོང་གི་

ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་བསམ་གཏན་

བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་དང། མངྩོན་པར་ཤེས་པ་

ལྔ་དག་སེ། དེ་དག་ནི་བིས་པ་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་དང་ཐུན་མྩོང་གི་ཆྩོས་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། སྩོབ་མ་ཐུན་མྩོང་ཆྩོས་རྣམས་

དང། །ཞེས་དང། 4འཕགས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའི་བསམ་

གཏན་བཞི་དང། ཞེས་གསུངས། 

བརྒྱད་པ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་སྩོན་པ་ལ། 5གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨆ། ᨉ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨆ། ᨁᨇ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༤།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨆ། ᨂᨁ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ། རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་ཆྩོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སྩོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང། སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དག་སེ། དེ་དག་ནི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ཆྩོས་ཞེས་བའྩོ། །དེ་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པ་ནི་རྟྩོག་པ་མེད་ཅིང་

རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་མེད་པའི་ཕིར། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཆགས་པར་མི་བ་ཞིང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་དུ་རྟྩོགས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། གང་དག་ཐུབ་པའི་ཐུན་མྩོང་

མིན། །ཞེས་དང། 1ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའི་

ཆྩོས་ཅན་སྩོབས་བཅུ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་དམིགས་ཚུལ་དེ་སྩོན་པ་ལ།2 དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྩོགས་

པ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟྩོགས་པའི་རིམ་གིས་དམིགས་པས་ན། ཞེས་

གསུངས། 

འདིའི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྩོ་སྩོའི་རང་

བཞིན། ཇི་ལྟར་དམིགས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་

གཅད་པར་བ་བའི་གཞི། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད། དེའི་

དམིགས་པ་ཡིན་ན། དེས་དམིགས་པས་མ་ཁྱབ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་གི་དམིགས་པ་ལ་དེས་དམིགས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྤིར་བསན་པ་གསུམ་དང། བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་བརྒྱད་ཡྩོད། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གསུམ་པ་ལ་ཡང་སྤིར་བསན་པ་གསུམ་བཤད་པ་དང། 

བེ་བག་ཏུ་བསན་པ་བརྒྱད་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ལུང་དུ་བསན་པ་གང་

ཞིག །རྣམ་སིན་དཀར་བའི་རིགས་སུ་གནས་པ། དགེ་བའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། 

འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བ་དང། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དགེ་བ་གཉིས་སུ་ཡྩོད། དེ་

གང་ཞིག །རྣམ་སིན་གནག་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། མི་དགེ་བའི་

མཚན་ཉིད། ཆྩོས་གང་ཞིག །དགེ་མི་དགེ་གང་དུ་ཡང་ལུང་བསན་དུ་མེད་པས་རབ་

ཏུ་ཕེ་བ་ལུང་མ་བསན་གི་མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །ལུང་དུ་བསན་པ་གང་ཞིག །རང་འབས་རྣམ་སིན་བདེ་བ་འབིན་བེད། 

དགེ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །རང་འབས་རྣམ་སིན་སྡུག་བསྔལ་འབིན་བེད། 

མི་དགེ་བའི་མཚན་ཉིད། བླང་དྩོར་བཏང་སྙྩོམས་སུ་གཞག་པར་བ་བའི་ཆྩོས། ལུང་

མ་བསན་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། 

དང་པྩོ་ལ། ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། 

མཚན་ཉིད་དང་པྩོ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཟག་མེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་ལ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མི་དགེ་བ་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས། 1རྣམ་སིན་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་དང་། །དགེ་བ་ཟག་

བཅས་རྣམས་ཁྩོ་ན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། ཁ་ཅིག 2།མ་ཁྱབ་སེ། འཁྩོར་བས་

བསྡུས་པའི་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའམ། ཟག་བཅས་སུ་གྱུར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༣། ༥།

2 པ་༡༠༣་བ་༡་ཕིར་ན། ཁ་ཅིག །མ་ཁྱབ་སེ། ཏ་༡༠༢་ན་༣་ཕིར་ན། ཁ་ཅིག །།མ་ཁྱབ་སེ། ཀ་༢༩༧་ན་༣་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་དེ་ལ་དེ་1གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་མི་འཐད་དེ། གཉེན་པྩོ་སྩོབས་བཞིའི་བཤགས་པས་

འདག་པར་ངེས་པའི་སྩོག་གཅྩོད་ཀི་ལས་དེ་མི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་

གསུམ་པ་མི་འཐད་དེ། འཇིག་ལྟ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།2 གྩོང་

མ་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསན། །ཞེས་དང། འདྩོད་ན་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དང། །མཐར་

འཛིན་ལྷན་ཅིག་མ་རིག་པ། །ལྷག་མ་རྣམས་འདིར་མི་དགེ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། མཚན་ཉིད་དང་པྩོ་ལ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སྐྱེ་བ་འཕེན་བེད་ཀི་དགེ་བའི་

ལས་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བསམ་

གཏན་བཞི་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ3་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །སྐྱེས་བུ་དམ་པས་བླང་བར་འྩོས་པ་དགེ་བའི་མཚན་ཉིད། དེས་དྩོར་བར་

འྩོས་པ་མི་དགེ་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། ཁམས་གྩོང་གི་སས་བསྡུས་

ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས་མི་དགེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། མཛོད་ལས། གྩོང་མ་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལུང་དུ་བསན་པ་གང་ཞིག །ཞེས་བསྣན་ནས་འཇྩོག་པ་ཡང་མི་

འཐད་དེ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སྐྱེ་བ་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་དེ་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་མི་འཐད་དེ4། འཁྩོར་བའི་སྐྱེ་བ་དེ་སྐྱེས་བུ་དམ་པས་བླང་བ་དང། དེས་

1 པ་༡༠༣་བ་༡་དེ་ལ་གཉིས་སུ། ཏ་༡༠༣་ན་༥་དེ་ལ་དེ་གཉིས་སུ། ཀ་༢༩༧་ན་༤་དེ་ལ་དེ་གཉིས་སུ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༣༧། ༡༩།

3 པ་༡༠༣་བ་༤་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ། ཏ་༡༠༣་བ་༡་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ། ཀ་༢༩༧་བ་༡་བདེ་བ།

4 པ་༡༠༣་བ་༦་ཕིར། ཁ་ཅིག །དེ་མི་འཐད་དེ། ཏ་༡༠༣་བ་༣་ཕིར། ཁ་ཅིག །།དེ་མི་འཐད་དེ། ཀ་༢༩༧་བ་༣་ཕིར་དང། འཁྩོར་བའི་སྐྱེ་

བ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དྩོར་བ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། བང་སེམས་འཕགས་པས་གཞན་

དྩོན་དུ་འཁྩོར་བར་སྐྱེ་བ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ1། 

གཉིས་པ་ལ། ལས་ཉྩོན་གིས་འཕངས་ཤིང་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁྩོར་བར་

འདྲིས་པའི2་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། འཇིག་རྟེན་པའི་མཚན་ཉིད། ཉེར་

ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལྟ་བུ། ཟག་མེད་གང་ཞིག །ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁྩོར་བར་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་འདྲིས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་མཚན་ཉིད། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་ལྟ་བུ། ལས་ཉྩོན་གི་དབང་

གིས་བྱུང་ཞིང་བདག་ལྟའི་གཉེན་པྩོ་མ་ཡིན་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། 

ཟག་བཅས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལྟ་བུ། ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་

བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་བདག་ལྟའི་གཉེན་པྩོ་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བ། ཟག་མེད་ཀི་མཚན་ཉིད། ལམ་བདེན་ལྟ་བུ། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པ། འདུས་

བས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་མ་སྐྱེས་པ། འདུས་མ་བས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

འཕགས་པ་མཐའ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་རུང་གི་ཡྩོན་ཏན་གི་རིགས་སུ་གནས་པ། 

ཐུན་མྩོང་བའི་ཡྩོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། བསམ་གཏན་བཞི་ལྟ་བུ། ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁྩོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་རུང་གི་ཡྩོན་ཏན་གི་རིགས་སུ་

གནས་པ། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཡྩོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། སྩོབས་བཅུ་ལྟ་བུ། 

བཞི་པ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དམིགས་པ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་

དམིགས་ཤེ་ན། དམིགས་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོར་བང་སེམས་རྣམས་ལ་བདག་གི་

1 པ་༡༠༣་བ་༧་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཏ་༡༠༣་བ་༤་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཀ་༢༩༧་བ་༤་ཕིར། གཉིས་པ་ལ།

2 པ་༡༠༤་ན་༡་འདྲེས་པའི། ཏ་༡༠༣་བ་༤་འདྲིས་པའི། ཀ་༢༩༧་བ་༤་འདྲིས་པའི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བླང་བ་དང། དྩོར་བ་དང། བཏང་སྙྩོམས་སུ་གཞག་པར་བ་བ་གང་ཡིན་སྙམ་པའི་བླྩོ་

སྐྱེ་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བླང་བ་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། དེ་ལ་ཡང་དང་པྩོ་དང་ཕིས་བླང་བ་

གང་སྙམ་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གཉིས་སུ་

སེམས། དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་དེ་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་བླང་བ་རེ་ཞིག་པ་སེ། 

ཕི་མ་ཟག་མེད་ཡིན་པས་བླང་བ་གཏན་དུ་བའྩོ་སྙམ་དུ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ལ་

སེམས། དེ་ནས་ཟག་མེད་དེའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་སྙམ་པས་འདུས་བས་ཀུན་

རྩོབ་བདེན་པ་དང། འདུས་མ་བས་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ལ་སེམས། དེ་ནས་

འདུས་བས་བཞག་སེ། འདུས་མ་བས་ལ་དམིགས་ནས་སྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐུན་མྩོང་

དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལ་དམིགས་ཏེ་སེམས་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅད་པར་བ་བའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་

པའི་དམིགས་པ་ཆྩོས་ཅན། གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་དུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། རྒྱས་པར་དབེ་ན་བརྒྱད་དུ་ཡྩོད་དེ། འཇིག་རྟེན་པའི་

ཕུང་པྩོ་ལྔ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི1། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་

གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ། ཟག་མེད་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི། འདུས་བས་ལམ་བདེན། 

འདུས་མ་བས་འགྩོག་བདེན། ཐུན་མྩོང་བ་བསམ་གཏན་བཞི། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་

སྩོབས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

1 པ་༡༠༤་བ་༣འཇིན་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི། ཏ་༡༠༤་ན་༦་འཇིག་རྟེན་པའི་བསམ་གཏན་བཞི། ཀ་༢༩༨་བ༢་འཇིན་

རྟེན་པའི་བསམ་གཏན་བཞི།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བ་བཤད་པ་ལ། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ནི། གྩོང་དུ་བང་ཆེན་ཞེས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལས་འཕྩོས་ནས།1 དེ་ནས་ཚེ་དང་

ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་བང་ཆེན་ཞེས་བགི་བ་གང་ལ་བརྩོད་པ་ཅིའི་སད་དུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་

ཆེན་ཞེས་བགི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་སེམས་

ཅན་གི་ཕུང་པྩོ་ཆེན་པྩོ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ལུས་རྣམ་གཞག2་ཏུ། དམིགས་པ་དག་དང་ཆེད་དང་ནི། །ཞེས་འཆད་ན། སྒྲུབ་པའི་

དམིགས་པའི་རེས་སུ་ཆེད་དུ་བ་བ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ལ་བརྟེན་

ནས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ཏེ། ཆེད་དུ་བ་བ་ཆེན་པྩོ་གསུམ་གི་ཕིར་སྒྲུབ་པ་

ཉམས་སུ་ལེན་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 3དམིགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བ་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། ཆེད་དུ་བ་བ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་འཆད་པའི་སྩོ་ནས་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་

བ་ལ་ཆེན་པྩོ་གསུམ་ཡྩོད་ཅེས་འཆད་པ་ལ། སེམས་ཅན་ཀུན་མཆྩོག་ཉིད་སེམས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ᨄᨁᨇ། ᨉ།

2 པ་༡༠༤་བ་༧་བཞག །ཏ་༡༠༤་བ་༣་བཞག །ཀ་༢༩༨་བ་༥་གཞག །

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༣། ༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། 1རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡྩོངས་

སུ་ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཉིད་ཀི། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་

ལ།2 དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དེའི་ཕིར་ཆེན་པྩོ་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཆེད་དུ་

བ་བ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་སེམས་ཆེན་པྩོ3་དེ་སྩོན་པ་ལ། 4མདྩོ་ལས། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་སེམས་

ཅན་གི་ཕུང་པྩོ་ཆེན་པྩོ་དང། སེམས་ཅན་གི་ཚོགས་ཆེན་པྩོའི་མཆྩོག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་

དེའི་ཕིར་བང་ཆེན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ཆྩོས་འདི་དག་མི་གནས་ཏེ་སེམས་ཅན་

གི་ཚོགས་ཆེན་པྩོ་དང། སེམས་ཅན་གི་སེ་ཆེན་པྩོའི་མཆྩོག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་བ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་བང་ཆེན་ཞེས་བརྩོད། ཅེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། སེམས་

ཅན་ཀུན་མཆྩོག་ཉིད་སེམས་དང། །ཞེས་དང།5 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་

ཀུན་གི་མཆྩོག་ཉིད་ཀི་སེམས་ཆེན་པྩོ་ཉིད་དང། ཞེས་གསུངས། 

སྩོང་བ་ཆེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ།6 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དྩོན་གང་གི་སད་དུ་བང་ཆེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༦།

3 པ་༡༠༥་ན་༤་སེམས་པ་ཆེན་པྩོ། ཏ་༡༠༤་བ་༧་སེམས་ཆེན་པྩོ། ཀ་༢༩༩་ན་༣་སེམས་ཆེན་པྩོ།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༡༧། ༡༣

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༤།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༢༣། ༢
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཞེས་བགི་བ་དེ་ལ་བདག་ཀང་སྩོབས་སྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

ཤཱ་རིའི་བུ་དྩོན་གང་གི་སད་དུ་བང་ཆེན་ཞེས་བརྩོད་ལ། ཁྱྩོད་སྩོབས་པར་བྩོས་

ཤིག །ཤཱ་རིའི་བུས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང། སེམས་ཅན་

དུ་ལྟ་བ་དང། ཞེས་པ་ནས། ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་བའི་བར་དུ་བལྟ་བར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་ཐབས་མཁས་པས་བལྟ་བའི་རྣམ་

པ་དེ་དག་སང་བ་ཉིད་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆྩོས་སྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། སྩོང་དང། ཞེས་དང།1 སྩོང་བ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་དང། ཞེས་གསུངས། 

རྟྩོགས་པ་ཆེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ།2 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དྩོན་གང་གི་སད་དུ་བང་

ཆེན་ཞེས་བགི་བ་དེ་ལ་བདག་ཀང་སྩོབས་སྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། རབ་འབྩོར་ཁྱྩོད་སྩོབས་པ་སྐྱེད་ཅིག །རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་མཉམ་པ་དང། མཉམ་པའི་སེམས་དང་ཉན་ཐྩོས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ལགས་པའི་སེམས་ཟག་པ་མ་མཆིས་

ཤིང་ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏྩོགས་པའི་སེམས་གང་ལགས་པ་སེ། ཞེས་པ་ནས། 

མངྩོན་པར་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་མི་འཐད་དེ། དེའི་ཕིར་བང་ཆེན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། རྟྩོགས་དང། ཞེས་དང།3 རྟྩོགས་པ་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ཀི་

དབང་དུ་བས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༥།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༢༥། ༡༠

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདིའི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། 

བང་སེམས་གང་གི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་དེ། 

སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། 

སེམས་ཆེན་པྩོ། སྩོང་བ་ཆེན་པྩོ། རྟྩོགས་པ་ཆེན་པྩོ་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ནི། སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། དེའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་

བདེན་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་རྣམ་

མཁྱེན་ལྟ་བུ། ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁྩོ་ནར་ཡྩོད། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་

དུ་བ་བ་ལ་སྐབས་འདིར་བསན་གི་དེས་མ་ཁྱབ་སེ། གཞན་དྩོན་དེ་དེའི་ཆེད་དུ་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཆེན་པྩོ་གསུམ་པྩོ་དེ་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གཙོ་བྩོར་

འཇྩོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞན་དྩོན་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དྩོན་དུ་གཉེར་

བའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཆེན་པྩོ་གསུམ་པྩོ་དེ་ཉིད་

གཞན་དྩོན་དུ་1སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པས་དེ་དེའི་གཙོ་བྩོར་བཞག་

པའི་ཕིར། གཞུང་དྩོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བ་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་སེམས་ཆེན་པྩོ། སྩོང་བ་ཆེན་པྩོ། 

རྟྩོགས་པ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། །             ། །

1 པ་༡༠༥་འྩོག་མ་ན་༣་གཞན་དྩོན་དུ་སྒྲུབ་བེད། ཏ་༡༠༥་བ་༥་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་བེད། ཀ་༣༠༠་ན་༣་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་བེད།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

༄༅། །བསན་བཅྩོས་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་ 

བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་ 

གསལ་བར་བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ 

ཀླུ་དབང་གི་རྩོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་ 

གྩོ་སྒྲུབ་མན་ཆད་ཀི་སྤི་དྩོན་ 

བཞུགས་སྩོ། །

བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོན་པ་ལ། 

འྩོ་ན། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟེན་གྱུར་པ། །ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་

བཞིན་དང། །དམིགས་པ་དག་དང་ཆེད་དང་ནི། །གྩོ་ཆ་འཇུག་པའི་བ་བ་

དང། །ཚོགས་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བཅས་རྣམས། །ཞེས་འཆད་ན། སྒྲུབ་པའི་རྟེན། 

དམིགས་པ། ཆེད་དུ་བ་བ་རྣམས་བརྩོད་པའི་འྩོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འཆད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྣམས་

ཀིས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་དམིགས་པ་བཅུ་གཅིག་ལ་དམིགས་

ཏེ། ཆེན་པྩོ་གསུམ་གི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞི་ཉམས་སུ་ལེན་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གིས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།1 དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དེའི་

ཕིར་ཆེན་པྩོ་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཆེད་དུ་བ་བ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་

ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྩོགས་པ་བརྩོད་ནས། དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཞེ་ན། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང། སྤིའི་ངྩོ་བྩོ་བཤད་པ་དང། སྩོ་སྩོའི་དྩོན་འཆད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ལ། 

མཁྱེན་པ་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་པ་དང། 

སྦྩོར་བ་བེ་བག་གི་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 2ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ཉིད་གསུམ་གི་ཡུལ་ལ་སྤིར་དགེ་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྟེན་ཅན་དང། ཞེས་འཆད། གཉིས་པ་

ནི། 3རྣམ་པ་ཀུན་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་སྩོགས་པ་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་

པ་རྣམ་པ་བཞི་ལ། མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་རེ་རེ་ཞིང་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་རྟེན་

ཅན་གི་བ་བ་ནི་སྒྲུབ་པ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

འདིའི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་

གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་དྩོན་གཉིས་ཕུན་

ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཆེན་པྩོ་དྲུག་ལྡན་གི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། ཐེག་

ཆེན་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཆེན་པྩོ་དྲུག་དང་ལྡན་ཏེ། 

གནས་པ་ཆེ། བརྩོན་པ་ཆེ། འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཆེ། རྟག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཆེ། བཟྩོད་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཆེ། དྩོན་ཆེན་པྩོ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་བེད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལ་གནས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་

སེ། རང་གཞན་མཐའ་དག་གི་དྩོན་ལ་བརྩོན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། བང་ཆུབ་

ཆེན་པྩོ་འབས་བུར་འབིན་པའི་ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དྩོན་ཆེན་པྩོ་སྒྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་གྲུབ་སེ། གཞན་དྩོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་དང་དུ་ལེན་པའི་ཕིར། དྲུག་པ་གྲུབ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་སེལ་བ་དང་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང། མདྩོ་སེའི་

རྒྱན་ལས། 1གནས་རྩོམ་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཆེ་བདག་ཉིད། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་

སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདྩོད། །རྟག་ཏུ་ལེན་པ་ཆེ་དང་བཟྩོད་པ་ཆེ། །དྩོན་ཆེན་ཡང་དག་

སྒྲུབ་པའི་བ་བ་བེད། །ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། སྩོན་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་མཁྱེན་པ་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་པ་དང། སྦྩོར་བ་

བེ་བག་གི་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད། མཁྱེན་གསུམ་གང་རུང་གི་རྣམ་པ་ཡུལ་དུ་བས་

ནས་སྩོམ་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། དང་

པྩོའི་མཚན་ཉིད། ཕར་ཕིན་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་བསམ་སྦྩོར་ཅི་རིགས་

པས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་གཉིས་ཡིན་

ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་མཁྱེན་པ་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཆ་

ནས་བསན། བར་པ་བཞིར་སྦྩོར་བ་བེ་བག་གི་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཆ་ནས་བསན་པའི་

ཕིར། སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁྱེན་པ་ཡུལ་གི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༤། ༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྒྲུབ་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། གཙོ་བྩོར་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་ལྡྩོག་ཆ་ནས་

དངྩོས་སུ་མ་བསན་པར། སྤིར་དགེ་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྟེན་བེད་པའི་ལྡྩོག་ཆ་ནས་དངྩོས་

སུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། གྩོ་སྒྲུབ་སྐབས་འགའ་ཞིག་མ་གཏྩོགས་སྐབས་དང་པྩོའི་

གཞུང་དང་སྐབས་གཞན་གཉིས་ཀི་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཉམས་ལེན་གི་ལྡྩོག་ཆ་ནས་

དངྩོས་སུ་མ་བསན་པའི་ཕིར། སྦྩོར་བ་བཞིའི་སྐབས་ནས་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སྒྲུབ་

པ་ལ་སྦྩོར་བ་བེ་བག་གི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་རྣམས་སུ་

གཙོ་བྩོར་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཉམས་ལེན་གི་ལྡྩོག་ཆ་ནས་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྐབས་བཞི་པར། སངས་རྒྱས་སྩོགས་དམིགས་དད་པ་དང་། །སྦིན་སྩོགས་སྤྩོད་

ཡུལ་བརྩོན་འགྲུས་དང། །ཞེས་དང། ལྔ་པར། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་རེ་རེར་ནི། །ཞེས་

སྩོགས་དང། དྲུག་པར། སྦིན་པ་ཤེས་རབ་བར་དག་དང། །ཞེས་སྩོགས་དང་། བདུན་

པར། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་རེ་རེས་ཀང། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་མཚམས་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡྩོད། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་བསན་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་གཉིས་

སུ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་མཁྱེན་པ་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་པ་དང། སྦྩོར་བ་བེ་བག་གི་སྒྲུབ་པ་

གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

རྩོང་ཊིཀ་པས། མཁྱེན་གསུམ་ཡུལ་དུ་བས་ནས་ཐྩོས་བསམ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་

པའི་སྒྲུབ་པ། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། སྦིན་སྩོགས་ལ་གཙོ་བྩོར་

སྤྩོད་པའི་སྒྲུབ་པ། སྦྩོར་བ་བེ་བག་གི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། མཁྱེན་གསུམ་ཉམས་

ལེན་གི་བ་བ་ནི་ལྟ་བའི་ཉམས་ལེན་དང། སྦྩོར་བཞི་ཉམས་ལེན་གི་བ་བ་ནི་སྤྩོད་པའི་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཉམས་ལེན་ཡིན། ཞེས་ཟེར། འྩོ་ན་ཐྩོས་བསམ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་དྩོན་སྦིན་སྩོགས་

སྦྩོར་བས་ཉམས་སུ་མི་ལེན་པར་ཤེས་བ་གཏན་ལ་འབེབས1་པའི་གནས་སྐབས་སུ་

གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་པ་ལ་བེད་དམ། གཏན་ལ་འབེབ་པའི་སྦིན་སྩོགས་བསམ་

པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདྲིས་པར་བེད་པའི་གནས་སྐབས་ལ་བེད། དང་པྩོ་ལྟར་ན། 

མཁྱེན་པ་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་པ་འདི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་

བས། དེ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ཡུལ་ལ། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་སྦིན་སྩོགས་ལ་གཙོ་བྩོར་སྦྩོར་བའི་

སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །གཞན་ཡང། དམ་བཅའ་དེ་མི་འཐད་དེ། ཉམས་ལེན་དེ་གཉིས་

ལ་ལྟ་སྤྩོད་གཙོ་བྩོར་གྱུར་མ་གྱུར་གི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྦིན་སྩོགས་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་མགྩོ་མིག་མ་དྩོད་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབྩོར། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལྟར་དྩོད་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། 

གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་མི་འཐད་དེ། དྩོད་མ་དྩོད་ཀི་དྩོན་སྦིན་སྩོགས་

ཕར་ཕིན་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་འདྩོད་ཀི་བསམ་པས་ཟིན་མ་ཟིན་ལ་བེད་ན། མཁྱེན་པ་

ཡུལ་གི་སྒྲུབ་པ་ལམ་མ་ཞུགས2་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་

གི་ཚོགས་ལམ་ཐྩོབ་ན། གྩོ་སྒྲུབ་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ། གྩོ་སྒྲུབ་ཡིན་ན། དེས་ཟིན་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། དེ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཐྩོབ་པ་ལ་བེད་ན། སྦྩོར་བཞི་སྦྩོར་བ་བེ་བག་གི་སྒྲུབ་པ་

མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཐྩོབ་ན། རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་

པས་ཁྱབ། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པས་ཕར་ཕིན་དྲུག་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༠༧་ན་༢་འབེབས། པ་༡༠༧་ན་༢་འབེབས། ཀ་༣༠༡་བ་༥་འབེབ།

2 ག་༡༠༧་ན་༦་ལམ་མ་ཞུགས། པ་༡༠༧་ན་༦་ལམ་མ་ཞུགས། ཀ་༣༠༢་ན་༣་ལམ་མ་ཞུགས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁ་ཅིག །ཕར་ཕིན་དྲུག་སྩོ་སྩོར་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་

སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེས་ཟིན་པ་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་

དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒྲུབ་པ་བཞི་

པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྦྩོར་བ་བཞི་པྩོ་གང་

རུང་ཡིན་ན། སྦྩོར་བ་བེ་བག་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་དགྩོས་པ་གང་ཞིགསྒྲུབ་པ་བཞི་པྩོ་གང་

རུང་དང། སྦྩོར་བ་བཞི་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 

ཐེག་ཆེན་ལ་གྩོ་བགྩོས་པའི་གྩོ་སྒྲུབ། 

དེ་ལ་ཞུགས་པའི་འཇུག་སྒྲུབ། དེ་ཞུགས་པ་མཐར་ཕིན་པར་བེད་པའི་

ཚོགས་སྒྲུབ། ཞུགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། སྒྲུབ་

པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འཆད་པ་ལ།1 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་བམས་མའི་བུ་གང་པྩོས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དྩོན་གང་གི་སད་དུ་བང་

ཆེན་ཞེས་བགི་བ་དེ་ལ་བདག་ཀང་སྩོབས་སྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། གང་པྩོ་ཁྱྩོད་ཀིས་སྩོབས་པ་སྐྱེད་ཅིག །གང་པྩོས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་པའི་སེམས་ཅན་ལགས་ཏེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་ཐེག་པ་

ཆེན་པྩོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་ལགས་ལ། དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་

ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལགས་ཏེ། དེའི་སད་དུ་བང་ཆེན་ཞེས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༢༩། ༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བགིའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ཙམ་གིས་ན་བང་ཆེན་གྩོ་ཆ་

ཆེན་པྩོ་བགྩོས་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེ་ཡང་གང་པྩོས་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པྩོར་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལས་འཕྩོས་ནས། ཤཱ་རིའི་བུ་ཅི་

ཙམ་གིས་ན་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། གྩོ་ཆ་འཇུག་པའི་བ་བ་དང། །ཞེས་འཆད་ན། ཐེག་ཆེན་གི་སྒྲུབ་པ་

བཞིའི་དང་པྩོར་གྩོ་སྒྲུབ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཐེག་

ཆེན་གི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ་དང་པྩོར་དམ་པའི་ཆྩོས་མཐའ་དག་ཉམས་སུ་

ལེན་པར་འདྩོད་པའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པྩོའི་གྩོ་ཆ་ལེགས་པར་བགྩོས་པ་གཅིག་

དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་པྩོར་གྩོ་སྒྲུབ་བཤད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། 

རྒྱལ་པྩོ་གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་ཐྩོག་མར་རང་ཉིད་ཀིས་གྩོ་ལེགས་པར་བགྩོས་ཏེ་ཆས་

པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེ་ལྟར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྩོར་བ་དང་མཐྩོང་

བ་དང་སྩོམ་པ་དང་ཁྱད་པར་གི་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་གྩོ་ཆ་དང་

འཇུག་པ་དང་ཚོགས་དང་ངེས་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཀི་དང་པྩོ་གྩོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་འཆད་པའི་སྩོ་ནས་གྩོ་སྒྲུབ་ལ་སྩོ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས་

འཆད་པ་ལ། དེ་དག་སྩོ་སྩོར་སྦིན་ལ་སྩོགས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དྩོན་ནི། གྩོ་

སྒྲུབ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་སུམ་ཅུ་སྩོ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། སྦིན་པའི་སྦིན་པའི་གྩོ་སྒྲུབ་ནས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༡༢།



  174  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་གྩོ་སྒྲུབ་ཀི་བར་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། 

དབེ་བ་དང། 

དྩོན་བསྡུ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། སྦིན་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་དབེ་བ། ལྷག་མ་དེ་

དང་མཚུངས་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། སྦིན་པའི་གྩོ་སྒྲུབ་དྲུག་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་

ལས།1 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་སྦིན་པ་

གང་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བ་དེ་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་

ལ་བ་བས་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་སེ། དགེ་བའི་ར་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་

ཐུན་མྩོང་དུ་བས་ཤིང། ཞེས་པ་ནས། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དེ་དག་ལ་མཚན་མར་མི་

བེད་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་ཚེ། བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་

བགྩོས་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། དེ་དག་སྩོ་སྩོར་སྦིན་ལ་སྩོགས། །ཞེས་སྩོགས་དང།2 

ཆྩོས་ཀི་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྦིན་པར་བེད་པ་ན་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་

སྩོགས་པ་སྩོང་བ་དང། སྐྱེ་བྩོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་བཟྩོད་པ་དང། 

འདུན་པ་སྐྱེད་པ་དང། ཐེག་པ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའི་རེ་གཅིག་པ་ཉིད་དང། བླ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡྩོངས་སུ་བསྔྩོ་བ་རྣམས་གྩོ་རིམ་

བཞིན་དུ་སྦིན་པར་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་མི་དམིགས་པའི་གྩོ་ཆ་ཉིད་ཀིས་བེད་པ་དང། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༣༢། ༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕི་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༤། ༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གྩོ་སྒྲུབ་དྲུག་སྩོན་པ་ལ།1 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རིའི་བུ་གང་བང་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤྩོད་ཅིང་རྣམ་མཁྱེན་དང་

ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བས་སྦིན་པ་གང་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བ་དེ་ནས2་ཐམས་ཅད་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྩོང་དུ་བས་ཤིང། ཞེས་པ་ནས། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

དྲུག་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།3 དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བར་

བེད། ཅེས་གསུངས། བཟྩོད་པའི་གྩོ་སྒྲུབ་དྲུག་སྩོན་པ་ལ།4 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་

གང་བང་ཆེན་བཟྩོད་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤྩོད་ཅིང། ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བས་མ་ཡིན་གི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་

ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བས་སྦིན་པ་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་ཞིང། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་

བཟྩོད་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་སྤྩོད་པ་ནི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པྩོ་ཐམས་

ཅད་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 5བཟྩོད་པ་རྩོགས་པར་བེད། ཅེས་གསུངས། 

བརྩོན་འགྲུས་ཀི་གྩོ་སྒྲུབ་དྲུག་སྩོན་པ་ལ།6 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༣༤། ༡༨།

2 ག་༡༠༨་བ་༡་དེ་ནས། པ་༡༠༨་བ་༣་དེ་ནས། ཀ་༣༠༣་བ་༤་དེ་དག

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༣།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༣༦། ༡༩།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༣།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༣༨། ༢༠།



  176  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བང་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤྩོད་ཅིང། ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བས་མ་ཡིན་གི། རྣམ་མཁྱེན་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་

བས་སྦིན་པ་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་ཞིང་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་ཡང། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་དེ་

ལྟར་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པ་ནི་ཕར་ཕིན་དྲུག་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་

འཛིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་

འཆད་པ་ལ། 1བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ། ཞེས་གསུངས། 

བསམ་གཏན་གི་གྩོ་སྒྲུབ་དྲུག་སྩོན་པ་ལ།2 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་

བང་ཆེན་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་ཅིང་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་

ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བས་མ་ཡིན་གི། རྣམ་མཁྱེན་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བས་སྦིན་

པ་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་ཞིང། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ལ་དེ་

ལྟར་སྤྩོད་པ་ནི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་

གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 3བསམ་

གཏན་སྒྲུབ། ཅེས་གསུངས། 

ཤེས་རབ་ཀི་གྩོ་སྒྲུབ་དྲུག་སྩོན་པ་ལ།4 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་བང་

ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་ཅིང་ཉན་ཐྩོས་དང། ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཕར་ཕིན་

རེ་རེ་ལ་གནས་ནས་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༤༡། ༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༤༣། ༡༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ།1 ཤེས་རབ་སྩོམ་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ།2 དེ་ལྟར་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པས་སྩོ་

སྩོར་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་བསྡུས་པས་ན། དྲུག་ཚན་དྲུག་གི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་

ཡིན་མྩོད་ཀི་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག་ཆྩོས་མཐུན་པའི་ཕིར་གྩོ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་

དྲུག་གྩོ །ཞེས་གསུངས། 

འདིའི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། 

མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ཕེ་བ་སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ། གངས་ངེས་པ། གྩོ་རིམས་ངེས་པ། 

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ། སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ། སྒ་བཤད་པ། ཞར་བྱུང་བསྡུ་བ་དངྩོས་གཞི3་

བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྦིན་སྩོགས་ཕར་ཕིན་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཕར་ཕིན་དྲུག་དྲུག་

ཚང་བར་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདྩོད་པའི་བསམ་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྩོས་

ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། གྩོ་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །སྦིན་སྩོགས་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་བསམ་པའི་

བརྩོན་འགྲུས་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྦྩོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་

ཐེག་ཆེན་སྦྩོར་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །སྦིན་སྩོགས་ཕར་ཕིན་རེ་རེའི་ནང་དུ་

དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་མ་མྱྩོང་བའི་བང་སེམས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༥།

3 ག་༡༠༩་ན་༤་བསྡུ་བ་དངྩོས་གཞི། པ་༡༠༩་ན་༦་བསྡུ་བ་དངྩོས་གཞི། ཀ་༣༠༤་བ་༢་བསྡུ་དངྩོས་བཞི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྩོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། དེ་ལ་སྦིན་པའི་སྦིན་པའི་གྩོ་སྒྲུབ་ནས། ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་

རབ་ཀི་གྩོ་སྒྲུབ་ཀི་བར་སྩོ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་

རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡྩོད། 

གསུམ་པ་ལ། སྦིན་སྩོགས་དྲུག་ཡྩོད་ལ། གཏྩོང་བའི་སེམས་པ། སྦིན་པའི་

ངྩོ་བྩོ། དེ་ལ་རྟེན་གི་སྩོ་ནས་ཁྱིམ་པའི་རྟེན་ལ་གཙོ་བྩོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་བ་ཟང་

ཟིང་གི་སྦིན་པ། རབ་བྱུང་གི་རྟེན་ལ་གཙོ་བྩོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་བ་ཆྩོས་ཀི་

སྦིན་པ་དང། དེ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་ལ་གཙོ་བྩོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་བ་མི་འཇིགས་

པའི་སྐྱབས་ཀི་སྦིན་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད། དེས་ན་བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་

སྦིན་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་སེར་སྣ་

འཇྩོམས་པར་ནུས་པ། གྩོགས་ཆྩོས་ཀི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

ཟིན་པ། བེད་ལས་གཞན་གི་འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བེད་ཅིང། 

སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སིན་པར་བེད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།1 སྦིན་པ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཉམས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་ཡེ་

ཤེས་ལྡན། །འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་རྩོགས་བེད། །སེམས་ཅན་སིན་བེད་རྣམ་པ་

གསུམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྩོང་བའི་སེམས་པ2། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ། དེ་ལ་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཉེས་སྤྩོད་སྩོམ་

པའི་ཚུལ་ཁིམས། དགེ་བ་ཆྩོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས། སེམས་ཅན་དྩོན་བེད་ཀི་ཚུལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༡་༥།

2 ག་༡༠༩་བ་༤་དཔའ། པ་༡༠༩་བ་༦་དཔའ། ཀ་༣༠༥་ན་༤་པ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཁིམས་གསུམ་ཡྩོད། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱད་

ཆྩོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་འཆལ་ཁིམས་ཉམས་པར་བེད། 

གྩོགས་ཆྩོས་ཀི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པ། བེད་ལས་གཞན་

ལ་ཉེར་འཚེ་སྩོང་བས་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། མི་

འཁྲུགས་པའི་སེམས་པ1། བཟྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོ། དབེ་ན། གནྩོད་པ་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་

བཟྩོད་པ། སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གི་བཟྩོད་པ། ཆྩོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའི་བཟྩོད་པ་

རྣམས་སུ་ཡྩོད། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བཟྩོད་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱད་ཆྩོས་

གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོང་ཁྩོ་ཉམས་པར་བེད། གྩོགས་རྣམ་

པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པ། བེད་ལས་གཞན་གི་གནྩོད་པ་བཟྩོད་པའི་སྩོ་

ནས་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

དགེ་བ་ལ་སྤྩོ་བའི་སེམས་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ངྩོ་བྩོ། དབེ་ན། གྩོ་ཆའི་བརྩོན་

འགྲུས། སྦྩོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས། སེམས་ཅན་དྩོན་བེད་ཀི་བརྩོན་འགྲུས། མ་ཞུམ་

པའི་བརྩོན་འགྲུས་སྩོགས་དུ་མ་ཡྩོད། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བརྩོན་

འགྲུས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལེ་ལྩོ་

འཇྩོམས། གྩོགས་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པ། བེད་ལས་དགེ་བའི་

ཆྩོས་གྩོང་འཕེལ་དུ་བེད་ཅིང། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་སུ་བ་བའི་གྩོགས་བེད་

པའི་སྩོ་ནས་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་

1 ག་༡༠༩་བ་༦་སེམས་དཔའ། པ་༡༡༠་ན་༡་སེམས་དཔའ། ཀ་༣༠༥་ན་༦་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩོམ་བྱུང་གི་རིག་པ། བསམ་གཏན་གི་ངྩོ་བྩོ། དབེ་ན། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་འཇིག་རྟེན་པ་

དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསམ་གཏན་གཉིས། བེད་ལས་ཀི་སྩོ་ནས་མཐྩོང་

ཆྩོས་ལ་བདེར་གནས་ཀི་བསམ་གཏན། ཡྩོན་ཏན་མངྩོན་པར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་

གཏན། སེམས་ཅན་དྩོན་བེད་ཀི་བསམ་གཏན་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །བང་སེམས་

འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བསམ་གཏན་ཆྩོས་ཅན། ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། རང་

གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་རྣམ་གཡེང་ཉམས་པར་བེད། གྩོགས་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་ཟིན་པ། བེད་ལས་སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བེད་ཅིང་

སེམས་ལས་རུང་དུ་བས་པའི་སྩོ་ནས་སྤྲུལ་པ1་བས་ནས་སེམས་ཅན་ལ་གང་འདྩོད་

འདྩོད་སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་སིན་པར་བེད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་རིག་པ། སྦིན་སྩོགས་དྲུག་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཤེས་རབ་

ཀི་ངྩོ་བྩོ། དབེ་ན། ཀུན་རྩོབ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ། དྩོན་དམ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ། 

སེམས་ཅན་དྩོན་བེད་ཀི་ཤེས་རབ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བང་སེམས་འཕགས་

པའི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་རབ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། རང་གི་མི་མཐུན་

ཕྩོགས་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་འཇྩོམས་པར་བེད། གྩོགས་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་

ཟིན། བེད་ལས་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་མཁས་པར་བས་ཏེ་ཐྩོས་བསམ་གིས་

སྤྩོད2་པའི་སྩོ་ནས་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༡༠་ན་༥་སྤྲུལ་པ། པ་༡༡༠་ན་༧་སྤྲུལ་པ། ཀ་༣༠༦་ན་༡་སྤྲུལ་བ།

2 ག་༡༡༠་ན་༧་སྤྩོད། པ་༡༡༠་བ་༣་སྤྩོད། ཀ་༣༠༦་ན་༤་དཔྩོད།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བཞི་པ་གངས་ངེས་ལ། 

མངྩོན་མཐྩོ་དང་ངེས་ལེགས་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་སྦིན་སྩོགས་དྲུག་ཏུ་གངས་ངེས་པ་ཡིན་

ཏེ། དང་པྩོ་བཞིས་མངྩོན་མཐྩོ་དང། ཐ་མ་གཉིས་ངེས་ལེགས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་

བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།1 ལྩོངས་སྤྩོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དང། །འཁྩོར་བརྩོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངྩོན་མཐྩོ་དང་། །རྟག་ཏུ་ཉྩོན་མྩོངས་དབང་

ཉིད་མི་འགྩོ་དང། །བ་བ་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཀང་དེར་གངས་ངེས་ཏེ། དང་པྩོ་

གསུམ་གིས་གཞན་དྩོན་དང། ཐ་མ་གསུམ་གིས་རང་དྩོན་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས།2 སེམས་ཅན་དྩོན་ལ་རབ་བརྩོན་པ། །གཏྩོང་དང་མི་གནྩོད་བཟྩོད་པས་

བེད། །གནས་དང་གྩོལ་བ་གཞིར་བཅས་པས། །རང་དྩོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

སྤྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་དྩོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཀང་དེར་གངས་ངེས་ཏེ། སྦིན་

པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀིས་མི་འཕྩོངས་པར་བེད། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་རྣམ་པར་མི་འཚེ། 

བཟྩོད་པས་རྣམ་འཚེ་བཟྩོད། བརྩོན་འགྲུས་ཀིས་གཞན་དྩོན་ལ་མི་སྐྱྩོ། བསམ་གཏན་

གིས་གཞན་དགའ་བར་བེད། ཤེས་རབ་ཀིས་ཆྩོས་ལེགས་པར་བརྩོད་པར་ངེས་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།3 མི་འཕྩོངས་པ་དང་རྣམ་པར་མི་འཚེ་དང་། །རྣམ་འཚེ་བཟྩོད་

དང་བ་བས་མི་སྐྱྩོ་དང། །དགའ་བེད་ལེགས་པར་བརྩོད་པ་དེ་ཡི་ཕིར། །གཞན་གི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༠། ༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༠། ༡༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༠། ༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྩོན་ནི་རང་གི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་མཐའ་དག་སྡུད་པའི་སྩོ་ནས་དེར་གངས་ངེས་ཏེ། བང་སེམས་ཀི་

སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ལ་མངྩོན་པར་མི་དགའ། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ལ་རབ་ཏུ་

གུས། བཟྩོད་བརྩོན་གཉིས་ཀིས་དྩོན་ལ་མི་སྐྱྩོ། བསམ་གཏན་གིས་རྣམ་པར་མི་

རྟྩོག །ཤེས་རབ་ཀིས་མཚན་མར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 ལྩོངས་སྤྩོད་

མངྩོན་པར་མི་དགའ་དང་། །རབ་གུས་གཉིས་ལ་མི་སྐྱྩོ་དང། །རྣལ་འབྩོར་རྣམ་པར་མི་

རྟྩོག་པ། །ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་ཟད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལམ་ཐམས་ཅད་བསྡུས2་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཀང་དེར་གངས་ངེས་ཏེ། 

སྦིན་པ་ནི་མ་ཆགས་པའི་ལམ་དང། ཚུལ་ཁིམས་ནི་དེ་ཐྩོབ་པའི་རྣམ་གཡེང་གི་སྩོ་

སྩོམ་པའི་ལམ་དང། བཟྩོད་པ་སེམས་ཅན་ལ་མི་གནྩོད་པའི་ལམ་དང། བརྩོན་འགྲུས་

དགེ་བ་འཕེལ་བའི་ལམ་དང། ཕི་མ་གཉིས་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྩོང་བའི་ལམ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 3ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཆགས་ལམ། །དེ་ཐྩོབ་རྣམ་གཡེང་སྩོམ་

པ་གཞན། །སེམས་ཅན་མི་གཏྩོང་འཕེལ་བ་དང་། །སྒིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྩོང་བས་

གཞན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཀང་དེར་གངས་ངེས་ཏེ། དང་པྩོ་གསུམ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་4བསབ་པ། ལྔ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ། དྲུག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་

པ། བརྩོན་འགྲུས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་ཏེ། བརྩོན་འགྲུས་ལ་བརྟེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༠། ༡༩།

2 ག་༡༡༠་བ་༧་བསྡུས། པ་༡༡༡་ན་༣་བསྡུས། ཀ་༣༠༦་བ་༥་སྡུད།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༡། ༡།

4 ག་༡༡༡་ན་༢་ཁིམས་བསབ་པ། པ་༡༡༡་ན་༥་ཁིམས་གི་བསབ། ཀ་༣༠༧་ན་༢་ཁིམས་ཀི་བསབ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ནས་དགེ་བའི་ཆྩོས་མཐའ་དག་ཉམས་སུ་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 
1བསབ་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་ནས་ནི། །རྒྱལ་བས་ཕ་རྩོལ་ཕིན་པ་དྲུག །ཡང་དག་

བཤད་དེ་དང་པྩོ་གསུམ། །ཐ་མ་གཉིས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས། །གཅིག་ནི་གསུམ་ཆར་ལ་

ཡང་གཏྩོགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ལ་སྦིན་སྩོགས་དྲུག་གི་གྩོ་རིམས་འདི་ལྟར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྐྱེ་

བའི་རིམ་པ་དང། དམན་མཆྩོག་གི་རིམ་པ་དང། ཕ་རགས་ཀི་རིམ་པ་གསུམ་གི་དབང་

དུ་བས་ཏེ་འདི་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ལྩོངས་སྤྩོད་ལ་མི་ལྟ་བར་སྦིན་

པ་གཏྩོང་བ་ན་ཚུལ་ཁིམས་ལེན། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ན་གཞན་གི་གནྩོད་པ་བཟྩོད། 

བཟྩོད་པ་དང་ལྡན་ན་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ། བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ། 

སེམས་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་

གྲུབ་སེ། སྦིན་སྩོགས་དྲུག་སྔ་མ་རྣམས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ས་ཞིང་ཕི་མ་

རྣམས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 
2སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ཕི་མ་སྐྱེ། །དམན་དང་མཆྩོག་ཏུ་གནས་ཕིར་དང། །རགས་པ་དང་ནི་ཕ་

བའི་ཕིར། །འདི་དག་རིམ་བཞིན་བསན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦིན་སྩོགས་དྲུག་ལ་ཇི་ལྟར་

སྤྩོད་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།3 རེ་བ་མེད་པའི་སྦིན་པ་དང། །ཡང་སིད་མི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༡། ༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༡། ༡༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༨། ༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདྩོད་ཚུལ་ཁིམས་དང། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་བཟྩོད་པ་དང། །ཡྩོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་

བརྩོན་འགྲུས་དང་། །དེ་ནི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་མིག །ཤེས་རབ་ཐབས་དང་

ལྡན་པ་ཡི། །ཕ་རྩོལ་ཕིན་པ་དྲུག་པྩོ་ལ། །བརྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་སྦྩོར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་མཁས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦིན་པ་ཡང་དག་པར་བེད་ཚུལ་ཡྩོད་

དེ། ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་ལས་ལྡན་འཇུག་པའི་རབ་དབེ་སེ་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་

པའི་ཕིར། ཁྱད་པར་དྲུག་པྩོ་དེ་ཡང་ཡྩོད་དེ། ངྩོ་བྩོ་ནི་གཏྩོང་བའི་སེམས་པ་རྒྱུན་

ཆགས་པ། རྒྱུ་མ་ཆགས་པའི་སེམས་པ། སྦིན་འབས་ལུས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ། བེད་ལས་རང་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་ཚོགས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་

པར་བེད་པ། སེར་སྣ་སངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་པ། རབ་དབེ་ཆྩོས་དང་ཟང་ཟིང་

དང་མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་གསུམ་གི་དབེ་བ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་སེ། དེ་ཉིད་ལས།1 

དྩོན་རྣམས་གཏྩོང་བར་བེད་པ་དང་། །ར་བ་སེམས་ལ་བརྟེན་པ་དང། །ལུས་དང་

ལྩོངས་སྤྩོད་ཕུན་ཚོགས་དང་། །གཉིས་རེས་འཛིན་དང་རྩོགས་བེད་དང། །དེ་ཡང་

སེར་སྣ་མེད་ལྡན་པར། །ཆྩོས་དང་ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་གཏྩོང། །སྦིན་པ་དེ་འདྲར་

ཡྩོངས་ཤེས་ནས། །མཁས་པས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ཚུལ་ཁིམས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ངྩོ་བྩོ་ཡན་ལག་གིས་ཟིན་

པའི་སྩོང་སེམས། རྒྱུ་ངེས་འབྱུང། འབས་བུ་བདེ་འགྩོར་གནས་པ། བེད་ལས་རྟེན་

དང་ཞི་བ་དང་འཇིགས་པ་མེད་པ། བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༢། ༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བརར་བཏགས་པ་སྩོ་ཐར་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང། ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་ཐྩོབ་པ་བསམ་གཏན་

དང་ཟག་མེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རབ་དབེ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་

སུ་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 1ཡན་ལག་དྲུག་ཞི་བསམ་པས་ཟིན། །བདེ་འགྩོ་

གནས་པ་སྦིན་བེད་དང། །རྟེན་དང་ཞི་དང་འཇིགས་པ་མེད། །བསྩོད་ནམས་ཚོགས་

དང་ལྡན་པ་དང། །བརར་བཏགས་ཆྩོས་ཉིད་ཐྩོབ་པ་སེ། །སྩོམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་

ཡྩོད། །ཚུལ་ཁིམས་དེ་འདྲར་ཡྩོངས་ཤེས་ནས། །མཁས་པས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་

བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་བཟྩོད་པ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་ལས་ལྡན་འཇུག་

པའི་རབ་དབེ་སེ་དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། ངྩོ་བྩོ་མ་འཁྲུགས་པའི་སེམས་པ2། རྒྱུ་

སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ། འབས་བུ་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་དང་ཐྩོབ་པ་འཁྩོན་དང་

དབེན་མི་མངའ་བ། བེད་ལས་རང་གཞན་གི་དྩོན་བེད་པ། དཀའ་ཐུབ་ཀི་གཙོ་བྩོར་

གྱུར་པ་སྩོགས་དང་ལྡན་པ། གནྩོད་པ་ལ་ཅི་མི་སྙམ། ཆྩོས་ལ་ངེས་རྟྩོགས། སྡུག་

བསྔལ་དང་ལེན་གི་བཟྩོད་པའི་རབ་དབེ་སེ་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་ཉིད་ལས།3 མི་མཇེད་ཅི་མི་སྙམ་ཤེས་དང། །སྙིང་རེ་ཆྩོས་ལ་བརྟེན་པའི་

ཕིར། །ཕན་ཡྩོན་ལྔ་ནི་ཡང་དག་བཤད། །དེ་ནི་གཉིས་ཀི་དྩོན་བེད་དེ། །དཀའ་ཐུབ་

གཙོ་དང་ཀུན་དུ་ལྡན། །དེ་ལ་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་འདྩོད། །བཟྩོད་པ་དེ་འདྲར་ཡྩོངས་

ཤེས་ནས། །མཁས་པས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༢། ༦།

2 ག་༡༡༢་ན་༢་མ་འཁྲུགས་པའི་སེམས་དཔའ། པ་༡༡༢་ན་༥་མི་འཁྲུགས་པའི་སེམས་དཔའ། ཀ་༣༠༨་ན་༤་མི་འཁྲུགས་པའི་སེམས་པ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༢། ༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེས་བརྩོན་འགྲུས་དེ་ཡང་ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་ལས་ལྡན་འཇུག་པའི་རབ་དབེ་

སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བེད་དེ། ངྩོ་བྩོ་དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་སྤྩོ་

བའི་སེམས་པ། རྒྱུ་དད་པ་དང་འདུན་པ། འབས་བུ་དྲན་སྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་གྩོང་དུ་

འཕེལ་བ། བེད་ལས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་སྩོང་བ། མ་ཆགས་པ་སྩོགས་ཀི་

ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་པ། རབ་དབེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་གྩོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་

སྩོགས་ཏེ་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 1དགེ་ལ་ཡང་དག་

སྤྩོ་བ་དང་། །དད་དང་འདུན་ལ་བརྟེན་པ་དང། །དྲན་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་འཕེལ་བེད་

དང་། །ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཉེན་པྩོ་དང། །མ་ཆགས་ལ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་ལྡན། །དེ་

དག་ལ་ནི་དེ་རྣམས་བདུན། །བརྩོན་འགྲུས་དེ་འདྲར་ཡྩོངས་ཤེས་ནས། །མཁས་པས་

ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་བསམ་གཏན་དེ་ཡང་ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་ལས་ལྡན་འཇུག་པའི་རབ་དབེ་སེ་

དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། ངྩོ་བྩོ་སེམས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་

འཛིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན། རྒྱུ་དྲན་བརྩོན་ཁྱད་པར་ཅན། འབས་བུ་བསམ་གཏན་ལ་

བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་བདེ་བ་སྐྱེད2་པར་བེད་པ། བེད་ལས་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་

སྩོགས་ལ་དབང་དུ་སྒྱུར3་བ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་

ལྡན་པ། མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་བསམ་གཏན་སྩོགས་ཀི་རབ་དབེ་སེ་

དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།4 སེམས་ནི་ནང་དུ་གནས་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༢། ༡༤།

2 ག་༡༡༢་བ་༡་བསྐྱེད། པ་༡༡༢་བ་༥་སྐྱེད། ཀ་༣༠༨་བ་༥་སྐྱེད།

3 ག་༡༡༢་བ་༡་སྒྱུར། པ་༡༡༢་བ་༥་སྒྱུར། ཀ་༣༠༨་བ་༥་བསྒྱུར།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༢། ༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དང། །དྲན་དང་བརྩོན་འགྲུས་ལ་བརྟེན་པ། །བདེ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་དང། །མངྩོན་

ཤེས་གནས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ནི་གཙོ་བྩོ་སེ། །དེ་དག་ལ་ཡྩོད་དེ་

རྣམ་གསུམ། །བསམ་གཏན་དེ་འདྲར་ཡྩོངས་ཤེས་ནས། །མཁས་པས་ཡང་དག་སྒྲུབ་

པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ཤེས་རབ་དེ་ཡང་ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་ལས་ལྡན་འཇུག་པའི་རབ་དབེ་སེ་

དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། ངྩོ་བྩོ་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་རིག་པ། རྒྱུ་ཏིང་ངེ་

འཛིན། འབས་བུ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ལས་གྩོལ་བ། བེད་ལས་ཤེས་རབ་ཀི་འཚོ་བས་

འཚོ་ཞིང་ལེགས་བཤད་སྒྩོག་པ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་

དང་ལྡན་པ། རབ་དབེ་ཀུན་རྩོབ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་སྩོགས་ཏེ་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་

སུ་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཤེས་བ་ཡང་དག་རབ་རྣམ་འབེད། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་བརྟེན་པ་དང། །ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཤིན་ཏུ་གྩོལ། །ཤེས་རབ་འཚོ་བ་

ལེགས་བཤད་དང། །ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ནི་མཆྩོག་ཡིན་ཏེ། །དེ་དག་ལ་ཡྩོད་དེ་རྣམ་

གསུམ། །ཤེས་རབ་དེ་འདྲར་ཡྩོངས་ཤེས་ནས། །མཁས་པས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་

བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦིན་སྩོགས་དྲུག་པྩོ་རེ་རེ་ཡང་དམ་པ་

དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། རྟེན་དམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས། དངྩོས་

པྩོ་དམ་པ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྩོད་པ། ཆེད་དུ་བ་བ་དམ་པ་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་

དུ་སྤྩོད་པ། ཐབས་མཁས་དམ་པ་འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཤེས་རབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༣། ༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀིས་ཟིན་པ། བསྔྩོ་བ་དམ་པ་རྩོགས་བང་དུ་བསྔྩོ་བ། དག་པ་དམ་པ་སྒིབ་པ་དག་པར་

བེད་པའི་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་འབས་བུ་དེ་དག་དང། 

རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས།1 སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །བཟྩོད་པས་

མདངས་གསལ་བརྩོན་པས་བརིད། །བསམ་གཏན་གིས་ཞི་བླྩོ་ཡིས་གྩོལ། །སྙིང་རེ་

བས་ནི་དྩོན་ཀུན་འགྲུབ། །བདུན་པྩོ་འདི་དག་མ་ལུས་པ། །ཅིག་ཅར་ཕ་རྩོལ་ཕིན་པ་

ཡིས། །ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཡུལ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་

ཐྩོབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །བརྒྱད་པ་སྒ་བཤད་པ་ནི། དབུལ་བ་དྩོར་བས་སྦིན་

པ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཚ་གདུང་སེལ་བས་ཚུལ་ཁིམས། ཁྩོང་ཁྩོའི་གནྩོད་པ་བཟྩོད་

པས་བཟྩོད་པ། ཡྩོན་ཏན་མཆྩོག་ལ་སྦྩོར་བས་བརྩོན་འགྲུས། ཡིད་དམིགས་པ་ལ་

འཛིན་པས་བསམ་གཏན། དྩོན་ཤེས་པས་ཤེས་རབ་ཅེས་བ་སེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་

ལས།2 དབུལ་བ་དྩོར་བར་བེད་པ་དང་། །བསིལ་བ་ཐྩོབ་དང་ཁྩོང་ཁྩོ་བཟྩོད། །མཆྩོག་

སྦྩོར་བ་དང་ཡིད་འཛིན་དང། །དྩོན་དམ་ཤེས་པའི་ཕིར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

དགུ་པ་ནི། བསྡུ་བའི་དངྩོས་པྩོ་ལ་བཞིར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་སྦིན་པ། སྙན་པར་སྨྲ་

བ། གདུལ་བའི་དྩོན་སྤྩོད་པ། དྩོན་མཐུན་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་

རྒྱན་ལས།3 སྦིན་མཚུངས་དེ་སྩོན་ལེན་འཇུག་དང། །བདག་ཉིད་རེས་སུ་འཇུག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེས་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༣༢༨། ༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༡། ༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༥༨། ༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

རྣམས་ཀི། །སྙན་པར་སྨྲ་དང་དྩོན་སྤྩོད་དང། །དྩོན་མཐུན་ཉིད་དུ་མཛད་པ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས་ཀིས།1 སྦིན་པའི་གཡབ་མྩོས་ལེགས་བྩོས་

ནས། །སྙན་པར་སྨྲ་བའི་གཏམ་བ་སེ། །དྩོན་སྤྩོད་པ་ཡིས་བག་ཕབ་ནས། །དྩོན་མཐུན་

གྩོས་ཆེན་འདེབས་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཉིས་པ་འཇུག་སྒྲུབ་བཤད་པ་ལ། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང། དེའི་དྩོན་བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཡུམ་བར་མར། 2ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་

པྩོ་ཅི་ཙམ་གིས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་

ཡང་དག་པར་འཇུག་པ་དང། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་འཛེག3་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། གང་

པྩོས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བང་ཆེན་སྦིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

ལ་སྤྩོད་ཅིང་འདྩོད་པས་དབེན་སིག་ཏྩོ་མི་དགེ་བའི་ཆྩོས་ཀིས་དབེན་པ་རྟྩོག་པ་དང་

དཔྩོད་པ་དང་བཅས་པ་དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་

གཏན་དང་པྩོ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་

དང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དང། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དང། ཅི་ཡང་མེད་པའི་

སྐྱེ་མཆེད་དང། འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙྩོམས་པར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཀི། སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས། ཀུན་རྩོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྩོམ་པའི་ཡི་གེ་སྤུངས་པ། 

༣༩། ༡༥།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༤༧། ༡༣།

3 ག་༡༡༣་ན་༥་འཛེག །པ་༡༡༣་བ་༤་འཛེག །།ཀ་༣༡༠་ན་༢་འཛེག །།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཇུག་པ་སེ། འདི་དག་ནི་བང་ཆེན་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་

ལ་ཞེས་པ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་

ཡང་དག་པར་འཛེག་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་སྦིན་

སྩོགས་དང་། །ཞེས་སྩོགས་ར་འགེལ་རྣམས་གསུངས། དེ་ཡང་མདྩོའི་འཕྩོས་ཚུལ་

ནི། གྩོང་དུ་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་འཇུག་པ་དང། འཛེག་པར་མང་དུ་གསུངས་

པ་ལས་འཕྩོས་ནས། ཤཱ་རིའི་བུས་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པ་དང་འཛེག་པ་གང་ཞེས་

དྲིས་པའི་ལན་དུ། གང་པྩོས་མདྩོ་ཚན་དང་པྩོ་1དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་འཇུག་པ་དང། 

ཕི་མ་བཞི་འཛེག་པའི་སྒས་བཤད་ནས་བསན། བསན་བཅྩོས་སུ་འཕྩོས་ཚུལ་ལ་ཡང། 

འྩོ་ན། གྩོ་སྒྲུབ་ཀི་འཇུག་ཐྩོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཇུག་སྒྲུབ་འཆད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་གྩོ་བགྩོས་པ་ལ་

འཇུག་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྒྱལ་པྩོ་

གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་དང་པྩོར་རང་ཉིད་ཀིས་གྩོ་ལེགས་པར་བགྩོས་པ་དེའི་རེས་

སུ་གཡུལ་ངྩོ་ལ་སྤྩོད་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།2 

དེ་ལྟར་གྩོ་བགྩོས་པ་ལ་འཇུག་པ་འབྱུང་བས། གཉིས་པ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ། ཞེས་

གསུངས། 

འྩོ་ན་འཇུག་སྒྲུབ་དེ་གང་ཞེ་ན། དེ་སྩོན་པ་ལ། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་

སྦིན་སྩོགས་དང། །ཞེས་སྩོགས་རྐང་པ་བརྒྱད་གསུངས། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་

1 ག་༡༡༣་བ་༢་དེ། པ་༡༡༤་ན་༢་དེ། ཀ་༣༡༠་བ་༡་ལྔ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ནས་བཤད་པ་ལ། 1བསམ་གཏན་དང། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། བསྡུས་དྩོན་གི་སྩོ་

ནས་བཤད་པ་ལ།2 ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཆྩོས་མཐའ་དག་གནྩོན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡིན་

པས་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་དགུའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

འདིའི་འཇུག་པ་དང་འཛེག་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན།3 ཉི་སྣང་ལས་འདི་

གཉིས་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་ལ། 4རྒྱན་སྣང་ལས་ཞུགས་པ་དང་གནས་པ་གཉིས་

དང་པྩོར་ཐྩོབ་པ་དང། ཕིས་ཁྱད་པར་དུ་འགྩོ་བ་ལ་བཤད་དྩོ། །འྩོ་ན་འཛེག་ཡུལ་གི་

ཐེག་ཆེན་དེ་གང་ཞེ་ན། འཛེག་ཡུལ་དེ་ལ་དགུ་ཡྩོད་པའི། དང་པྩོ་བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མེད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།5 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་

འདི་ལ་བང་ཆེན་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་ཅིང། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀང་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བེད་དྩོ།6 །སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡྩོངས་སུ་དག་པར་བེད་

དྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ར་བར། བསམ་གཏན་གཟུགས་

མེད་སྦིན་སྩོགས་ལ། །འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ཐེག་ཆེན་ལ། །འཛེག་པ་ཡིན་པར་ཤེས་

པར་བ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཉིད་འགེལ་པས་འཆད་པ་ལ། 7བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་ཁི་སྣང་བ། ༡༥༡། ༡༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༡༤། ༡༦།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༤༧། ༡༦།

6 ག་༡༡༤་ན་༡་ད། པ་༡༡༤་བ་༡་དྩོ། ཀ་༣༡༡་ན་༢་དྩོ།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་འཇུག་ཡུལ་གི་སྦིན་སྩོགས་ཕར་ཕིན་དྲུག་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 1ཤཱ་

རིའི་བུ་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་

ལ་བེད་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་རབ་ཏུ་སང་བའི་ཕིར། ཆྩོས་

སྩོན་པར་བའྩོ་སྙམ་པ་འདི་ནི་བང་ཆེན་སྦིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ནི་བང་ཆེན་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྩོད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་

པྩོའ ྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ར་བར། སྦིན་སྩོགས་

ལ། །འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ། ཞེས་སྩོགས་དང། འགེལ་པར།2 སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་འཛེག་ཡུལ་གི་ལམ་སྩོན་པ་ལ།3 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་

ཡང་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་

སུམ་ཅུ་ར་བདུན་སྩོམ་པ་དང། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དང། མཚན་མ་མེད་

པ་དང་། སྩོན་པ་མེད་པ་དང། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྩོབས་

བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང། སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་སྩོམ་པར་བེད་པ་འདི་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་

བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ར་བར། ལམ་

ལ། །འཇུག་པའི། ཞེས་སྩོགས་དང། འགེལ་པར། 4མཐྩོང་བ་དང། སྩོམ་པ་དང། མི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༤༩། ༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༥༡། ༢༠།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

སྩོབ་པ་དང། ཁྱད་པར་གི་ལམ་དང། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་འཛེག་ཡུལ་གི་བམས་སྩོགས་ཚད་མེད་བཞི་སྩོན་པ་ལ།1 ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་དེ་བམས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཡངས་པ་

རྒྱ་ཆེན་པྩོར་གྱུར་ཅིང་མི་གཉིས་པ་ཚད་མེད་པ་འཁྩོན་མེད་པ། འགན་ཟླ་མེད་པ། 

ཞེས་པ་ནས། འདི་ནི་བང་ཆེན་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྤྩོད་པའི་ཤེར་ཕིན་ཏེ། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ནི་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའ ྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་

དྩོན་འཆད་པ་ལ། ར་བར། བམས་ལ་སྩོགས་ལ། འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ། ཞེས་སྩོགས་

དང། འགེལ་པར། 2ཚད་མེད་པ་བཞི་དང། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་འཛེག་ཡུལ་གི་དམིགས་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ལམ་དེ་སྩོན་པ་ལ།3 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ནི། ནང་སྩོང་པ་ཉིད་

ཤེས་ཀང་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ན། ཞེས་པ་ནས། འདུས་མ་བས་རྣམས་ལ་མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་པ་ནི་འཇུག་པ་འདི་ནི ་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་

པྩོའ ྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ར་བར། དམིགས་པ་མེད་དང་

ལྡན་པ་དང། །འཇུག་པའི། ཞེས་སྩོགས་དང། འགེལ་པར།4 མི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་

པ་དང། །ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་འཛེག་ཡུལ་འཁྩོར་གསུམ་དག་པའི་ལམ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 5ཤཱ་རིའི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༥༢། ༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༥།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༥༤། ༡༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༦།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༥༦། ༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གང་པྩོ་ཅི་ཙམ་གིས་ན། བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་

ཞུགས་པ་ཞེས་བའྩོ། །གང་པྩོས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བང་ཆེན་

ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་སྦིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་འཛེག་ཀང་དེས་སྦིན་པའི་

ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་མི་དམིགས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་དམིགས་

པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་དམིགས་སུ་མེད་པ་དེ་ལྟར་ན་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆེན། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་འཛེག་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པའི་

བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ། །འཇུག་

པའི། ཞེས་སྩོགས་དང། འགེལ་པར་1དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁྩོར་གསུམ་དག་པ་

དང། ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་འཛེག་ཡུལ་གི་ཆེད་དུ་བ་བ་སྩོན་པ་ལ།2 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་

གཞན་ཡང་བང་ཆེན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བས་

མ་འདྲེས་པ་སྩོམ་པ་རྣམ་པར་ཞིག་པའི་དྩོན་དུ། བང་ཆེན་བང་ཆུབ་ཀི་ཆྩོས་སུམ་ཅུ་

ར་བདུན་དེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྩོམ་པར་བེད་དེ། ཞེས་པ་ནས། སངས་

རྒྱས་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ཐ་སྙད་ཙམ་སེ་འདི་ལྟ་སེ་སངས་རྒྱས་ཞེས་

བ་བར་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བང་ཆེན་ཐེག་པ་

ཆེན་པྩོ་ལ་འཛེག་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ར་

བར། ཆེད་དུ་བ་ལ། འཇུག་པའི། ཞེས་སྩོགས་དང། འགེལ་པར།3 ཆེད་དུ་བ་བ་དང། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༥༧། ༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཞེས་གསུངས། 

བརྒྱད་པ་འཛེག་ཡུལ་གི་མངྩོན་ཤེས་དྲུག་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ།1 ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་སེམས་དང་པྩོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། སྙིང་

པྩོ་བང་ཆུབ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་

པའི་ཕིར་ན། སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་ཐེག་པ་དེ་དང་ནམ་

ཡང་མི་འབལ་ལྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ར་བར། མངྩོན་

ཤེས་དྲུག་ལ། འཇུག་པའི། ཞེས་སྩོགས་དང། འགེལ་པར། 2མངྩོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་

དང། ཞེས་གསུངས། དགུ་པ་འཛེག་ཡུལ་གི་རྣམ་མཁྱེན་སྩོན་པ་ལ།3 དེ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་ནས་ཀང། ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད། ཅེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ར་བར། རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཚུལ་ལ་ནི། །འཇུག་

པའི་སྒྲུབ་པ་ཐེག་ཆེན་ལ། །འཛེག་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་དང། འགེལ་པར། 
4རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དག་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། 

ཞེས་གསུངས། འཛེག་ཡུལ་དེ་ལ་དགུ་པྩོ་དེར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་རྒྱུའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང། འབས་བུའི་ལམ་

གི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༦༠། ༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༦༡། ༡༠།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༥། ༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་པྩོ་ལ་ཡང། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང། འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང། དེ་གཉིས་ཐེག་ཆེན་མ་ཡིན་པ་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་བེད་པའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་དགུ་པྩོ་དེར་བཞག་པའི་ཕིར། དང་

པྩོ་གྲུབ་སེ། དེའི་དབང་དུ་བས་ནས་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་བཞག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང། རང་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་དང། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་

ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེའི་དབང་དུ་

བས་ནས་མཐྩོང་ལམ་དང་སྩོམ་ལམ་སྩོགས་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པྩོས་ཡྩོན་ཏན་

ཐྩོབ་པར་བེད། ཕི་མས་སྒིབ་པ་སྩོང་བར་བེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེའི་

དབང་དུ་བས་ནས་བམས་སྩོགས་ཚད་མེད་བཞི་དང་། ཞེན་པའི་དམིགས་པ་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པྩོས་གཞན་དྩོན་ལ་སྤྩོ་བར་བེད། 

གཉིས་པས་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པར་བེད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། 

འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པས་དམིགས་པའི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་བེད། ཆེད་དུ་

བ་བ་ལ་འཇུག་པས་ཐྩོབ་བའི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་བེད། མངྩོན་ཤེས་དྲུག་གིས་

མཐུའི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་བེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་འབས་བུའི་ལམ་གི་དབང་དུ་

བས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་བཞག་སེ། རྣམ་མཁྱེན་ཐྩོབ་ནས་གདུལ་བ་ལ་ཆྩོས་འཁྩོར་

བསྐྩོར་བར་བེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་རྣམས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་དུ་འཇྩོག་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། དེ་རྣམས་མཐྩོང་སྩོམ་གི་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་

ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་དེ་ཤས་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཁྩོ་ན་རེ། སྐབས་འདིར་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་སྩོགས་ལམ་བཞི་པྩོ་དེ་རྒྱུའི་

ལམ་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་མི་སྩོབ་ལམ་ཡིན་ན་རྒྱུའི་ལམ་མ་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། མཐྩོང་ལམ་དང་སྩོམ་ལམ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་

དང་། མི་སྩོབ་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་དང། ཁྱད་པར་གི་ལམ་ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ལ་

འཇྩོག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་འབུམ་པར་འཆད་པ་ལྟར་དུ་ལེགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་

ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མི་སྩོབ་ལམ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ས་

བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་འབད་རྩོལ1་རགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྩོ་ནས་ལམ་ལ་མི་

སྩོབ་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོབ་ལམ་མི2་སྩོབ་ལམ་གི་མིང་

བརྟགས3་པ་ཡྩོད་པར་མདྩོ་བསན་བཅྩོས་མང་པྩོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན་འཛེག་ཡུལ་དགུ་པྩོ་དེའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་

ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཐྩོག་མར་རང་གི་སེམས་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་མི་གཡེང་བར་

བེད་པའི་བསམ་གཟུགས་བསྒྲུབས་ཏེ། སེམས་ལས་རུང་དུ་བས། དེ་ལྟར་སེམས་

ལ་བརྟན་པ་ཐྩོབ་པ་ན་ཚོགས་གཉིས་ལ་སྩོབ་པས4། དེའི་འྩོག་ཏུ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

དྲུག་བསན། དེའི་འྩོག་ཏུ་ཚོགས་གཉིས་གསྩོག་པ་དེ་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་

ལྷག་པར་མྩོས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། དེ་རྟྩོགས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་ལ། དེའི་འྩོག་ཏུ་

རང་གིས་ཆྩོས་ཉིད་མཐྩོང་བ་གཞན་གི་དྩོན་བ་བར་སྤྩོ་བའི་ཕིར། ཚད་མེད་པ་བཞི་

1 ག་༡༡༥་བ་༦་སྩྩོལ། པ་༡༡༦་བ་༡་སྩྩོལ། ཀ་༣༡༣་བ་༤་རྩོལ།

2 ག་༡༡༥་བ་༦་ལམ་མི། པ་༡༡༦་བ་༡་ལམ་མི། ཀ་༣༡༣་བ་༤་ལམ་ན་མི།

3 ག་༡༡༥་བ་༦་བརྟགས། པ་༡༡༦་བ་༢་བརྟགས། ཀ་༣༡༣་བ་༤་བཏགས།

4 ག་༡༡༦་ན་༡་སྩོབ་པས། པ་༡༡༦་བ་༣་སྩོབས་པས། ཀ་༣༡༣་བ་༦་སྩོབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་འཇུག །དེའི་འྩོག་ཏུ་ཚད་མེད་པ་བཞིས་གཞན་དྩོན་ལ་འཇུག་པ་ན1། དེར་འཆིང་

བ་ནི་མངྩོན་ཞེན་ཡིན་པས་ཆྩོས་ཉིད་མི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་འཇུག །དེའི་འྩོག་

ཏུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པའི་རྣལ་འབྩོར་དང་ལྡན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་འཇུག་སྙམ་པ་ལ་ལས་བ་བ་

བེད་པ་པྩོ་གསུམ་མི་དམིགས་པར་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་

ལ་འཁྩོར་གསུམ་ཡྩོངས་སུ་དག་པའི་སྩོ་ནས་འཇུག །དེའི་འྩོག་ཏུ་དེ་ལྟར་སྤྩོད་པ་

རྣམས་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་འབད་པའི་ཕིར། ཆེན་པྩོ་གསུམ་གི་ཆེད་དུ་བ་བ་ལ་

འཇུག །དེའི་འྩོག་ཏུ་ཆེད་དུ་བ་བ་ལ་འབད་པ་རྣམས་ནི་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པ་

སྩོགས་ཀི་ཕིར། བརྩོན་པར་བེད་པས་མངྩོན་ཤེས་དྲུག་ལ་འཇུག །དེའི་འྩོག་ཏུ་

མངྩོན་ཤེས་ཐྩོབ་པ་རྣམས་ནི་ཤེས་བ་དུ་མ་ཤེས་ན་དེ་ནི་བདག་གིས་རྣམ་མཁྱེན་

ཐྩོབ་པར་བའྩོ་སྙམ་དུ་སྤྩོ་བ་དྲག་པྩོ་སྐྱེ་བས་རྣམ་མཁྱེན་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་དང་

མཐུན་པར་བསན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཚོགས་སྒྲུབ་བཤད་པ་ལ། མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང། བསན་

བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། གྩོ་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་སུ་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་

བགྩོས་པ་ཞེས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལས་འཕྩོས་ནས།2 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གྩོ་ཆ་

ཆེན་པྩོ་བགྩོས་པ་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་པ་ཞེས་བརྩོད་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གངས་ཅི་

ཙམ་གིས་ན་བང་ཆེན་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་པ་ཞེས་བགི་བ་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་

གསྩོལ་པ་དང། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

1 ག་༡༡༦་ན་༢་ན། པ་༡༡༦་བ་༤་ན། ཀ་༣༡༤་ན་༡་ན།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༦༢། ༡༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བཀའ་སྩལ་ཏྩོ། །རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་འདི་ལྟ་སེ། 

སྦིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་གྩོ་ཆ་དང། ཞེས་སྩོགས་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་པྩོ་བཅུ་

གསུངས།1 དེ་ནས་འཇུག་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་སུ་བང་ཆེན་ཐེག་ཆེན་ལ་འཛེག་པ་དང་

འཇུག་པར་བ་བ་འདི་ལས་འཕྩོས་ནས།2 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཐེག་པ་

ཆེན་པྩོ་ནི་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ཙམ་གིས་ན་བང་ཆེན་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་པར་བགིས་ལགས། ཐེག་པ་དེ་གང་ནས་འབྱུང་བ་ལགས། ཐེག་པ་དེ་

གང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ལགས། ཐེག་པ་དེ་གང་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལགས། 

ཞེས་དྲི་བ་ཞུས་པ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་པ་དང། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་

པ་རབ་འབྩོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏྩོ། །རབ་འབྩོར་གང་ཁྱྩོད་དེ་སྐད་དུ་བང་

ཆེན་ཐེག་ཆེན་ནི་གང་ལགས། ཞེས་ཟེར་བ་ནི། ཞེས་སྩོགས་ཏེ། 

དྲི་བ་དང་པྩོའི་ལན་དུ། ཐབས་མཁས་ནས་གཟུངས3་ཀི་བར་གསུངས། དྲི་བ་

གཉིས་པའི་ལན་དུ། 4རབ་འབྩོར་གང་ཁྱྩོད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་ཐེག་

ཆེན་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ནི། ཞེས་སྩོགས་སའི་ཚོགས་གསུངས། 

དྲི་བ་གསུམ་པའི་ལན་དུ། 5རབ་འབྩོར་གང་ཡང་ཁྱྩོད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་དེ་གང་

ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། ཞེས་སྩོགས། མཐྩོང་སང་གི་གཉེན་

1 ག་༡༤༣་ན་༥་ད་ནས། པ་༡༤༣་བ་༦་དེ་ནས། ཀ་༣༥༡་ན་༡་དེ་ནས།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༩༡། ༡༨།

3 ག་༡༤༣་བ་༡་བཟུངས། པ་༡༤༤་ན་༡་བཟུངས། ཀ་༣༥༡་ན་༤་གཟུངས།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༥། ༡༩།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༦། ༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་བཞི་གསུངས། དྲི་བ་བཞི་པའི་ལན་དུ། 1རབ་འབྩོར་གང་ཁྱྩོད་ཀིས་

ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་དེ་གང་དུ་གནས་པར་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། ཞེས་སྩོགས་སྩོམ་སང་

རྟྩོག་པ་དང་པྩོའི་གཉེན་པྩོ་གསུངས། དྲི་བ་ལྔ་པའི་ལན་དུ། 2རབ་འབྩོར་གང་ཡང་ཁྱྩོད་

ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་དེ་གང་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། 

ཞེས་སྩོགས་སྩོམ་སང་རྟྩོག་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གི་གཉེན་པྩོ་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར་བ་དང། 

ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་སྤིར་བསན་པ་དང་། 

རྟྩོགས་དཀའ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། འྩོ་ན། ལུས་

རྣམ་གཞག་ཏུ། གྩོ་ཆ་འཇུག་པའི་བ་བ་དང། །ཚོགས་ནི། ཞེས་བཤད་ན། འཇུག་སྒྲུབ་

ཀི་རེས་སུ་ཚོགས་སྒྲུབ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

དམ་པའི་ཆྩོས་མཐའ་དག་ལ་སྦྩོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀིས་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་

འཇུག་སྒྲུབ་ལས་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་གདྩོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར་དང། རྒྱལ་པྩོ་གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་དང་པྩོ་རང་ཉིད་

ཀིས་གྩོ་ལེགས་པར་བགྩོས། དེའི་རེས་སུ་གཡུལ་ངྩོ་སྤྩོད་པའི་ལམ་དུ་འཇུག །དེའི་

རེས་སུ་ཡན་ལག་བཞི་པའི་དཔུང་ཚོགས་ལེགས་པར་གསྩོག་པ་ལྟར། དང་པྩོར་

བསམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པྩོས་གྩོ་བགྩོས། དེ་རེས་འབྩོར་པ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་དམ་ཆྩོས་མཐའ་དག་

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་འབྩོར་བ་ལ་འཇུག །དེའི་རེས་སུ་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༠། ༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༡༤། ༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གསྩོག་དགྩོས་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེ་ལྟར་

འཇུག་པ་བས་པ་ལ་ཚོགས་སྐྱེ་བས་གསུམ་པ་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ར་བ། འགེལ་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་

པའི་སྩོ་ནས་ཚོགས་ལེགས་པར་གསྩོག་དགྩོས་པ་ལྟར་ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་

སྤིར་བསན་པ་ལ། བརེ་དང་སྦིན་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག །ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། འགྲུབ་བེད་ཀི་ངྩོ་བྩོ། ཇི་ལྟར་གྲུབ་2པའི་ཚུལ། གྲུབ་པའི་ངེས་

ཚིག །གྲུབ་པའི་གངས་ངེས་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ནི།3 སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་དང། ཞེས་པ་

ནས། ས་དང་གཉེན་པྩོ་རྣམས། ཞེས་པའི་བར་གིས་བཤད། གཉིས་པ་ནི།4 མི་

དམིགས་པས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་ལས་མི་འདའ་བར་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་དྩོན་མཐའ་

དག་སྒྲུབ་པས། ཞེས་བཤད། གསུམ་པ་ནི།5 སྙིང་རེ་ལ་སྩོགས་པ་འདི་དག་གིས་

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ངྩོ་བྩོས་བང་ཆུབ་ཆེན་པྩོ་འབིན་པར་བེད་པའི་ཕིར་ན་སྙིང་

རེ་ཆེན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་ཚོགས་ཡིན་པས། ཞེས་བཤད། བཞི་པ་ནི།6 ཚོགས་ཀི་

སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡།

2 ག་༡༤༤་ན་༡་གྲུབ། པ་༡༤༤་བ་༢་འགྲུབ། ཀ་༣༥༢་ན་༡་གྲུབ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡༡།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡༢།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ་རྟྩོགས་དཀའ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ།
1
 

དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ནི། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང། བརེ་དང་སྦིན་ལ་

སྩོགས་པ་དྲུག །ཅེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ལ་ཡང། བསམ་སྦྩོར་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང། 

མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་མ་བཞག་པའི་དབང་དུ་བས་པ་དང། ལྟ་བ་དང་སྤྩོད་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་དང། འབས་བུ་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་འཛིན་པའི་དབང་དུ་བས་པ་

དང། ཡྩོན་ཏན་གི་རྟེན་བེད་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ལྔ་ལས། 

དང་པྩོ་ལ་བསམ་སྦྩོར་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་བསམ་པས་བསྡུས་པ། བརེ་བའི་

ཚོགས་སྒྲུབ་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས། 2རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་

གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་འདི་ལྟ་སེ། སྦིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་གྩོ་ཆ། ཞེས་སྩོགས་དང།3 

དེས་སྩོང་གསུམ་གི་སྩོང་ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་

བའི་མེའི་ཕུང་པྩོ་ཇི་སྙེད་པ་ཡྩོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བས་ཤིང། སེམས་

ཅན་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་བཅྩོམ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་བ་

བའི་སྒ་བརྩོད་དྩོ། །དབངས་རེས་སུ་སྒྩོག་གྩོ །དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་

སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་དེ་ཐྩོས་ནས་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཐྩོབ་སེ། 

དེ་དག་དགའ་བ་དང། བདེ་བ་དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་དག་ནས་རྣམ་པར་ལྡང་

ངྩོ་། །ཞེས་པ་ནས། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་དེ་ནི་དེའི་ཕིར། རབ་འབྩོར་དེ་ལྟར་ན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༦༢། ༡༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༦༤། ༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བང་ཆེན་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 

བརེ་དང། ཞེས་དང་།4 སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་དང། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་སྦྩོར་བས་

བསྡུས་པ་ལ་སྦིན་སྩོགས་དྲུག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་སྦིན་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྩོན་པ་ལ། 5རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་གྩོ་ཆ་

ཆེན་པྩོ་བགྩོས་པ་ནི། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་པ་ལ་6གནས་ཤིང། སྩོང་གསུམ་གི་སྩོང་

ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་བཻཌཱུ་རྱའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མངྩོན་པར་སྤྲུལ་ཏེ། ཞེས་

སྩོགས་དང་། 7ཟས་འདྩོད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་བིན། མིའི་ཡྩོ་བད་གང་ཅི་ཡང་རུང་བའི་

བར་དུ་བིན་ནས་སེམས་ཅན་དག་ལ་ཆྩོས་སྩོན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་

ལྡན་པའི་ཆྩོས་བསན་པ་འདི་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་པ་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། སྦིན་ལ་སྩོགས་པ་དྲུག །ཅེས་དང།8 

སྦིན་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྩོན་པ་ལ། 9རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་ཤིང་ཆེད་དུ་བསམ་སེ་སྐྱེ་བ་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་

བས་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཤིང། དེ་འཁྩོར་ལྩོས་བསྒྱུར་10བའི་དབང་

ཕྱུག་དེ་ལ་གནས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༦།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༦༥། ༡༦།

6 ག་༡༤༤་བ་༢་ཕར་ཕིན་ལ། པ་༡༤༥་ན་༤་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ། ཀ་༣༥༢་བ་༤་ཕར་ཕིན།

7 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༦༦། ༡།

8 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༦།

9 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༦༧། ༡༠།

10 ག་༡༤༤་བ་༥་བསྒྱུར། པ་༡༤༥་ན་༦་བསྒྱུར། ཀ་༣༥༢་བ་༦་སྒྱུར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགྩོད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་པ་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 1ཚུལ་ཁིམས་དང། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་བཟྩོད་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་

བཟྩོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཟྩོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་

རབ་ཏུ་སྦྩོར་ཞིང་འགྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 3བཟྩོད་

པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་

བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་ཤིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་

ཕར་ཕིན་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྩོར་ཞིང་གཞྩོག་ལ་རབ་ཏུ་འགྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 5བརྩོན་འགྲུས་དང། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་བསམ་གཏན་གི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྩོན་པ་ལ། 6རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་

བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་ཤིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་གི་

ཕར་ཕིན་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྩོར་ཞིང། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 
7བསམ་གཏན་དང། ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༦༨། ༢༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༧།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༧༠། ༢།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༧།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༧༡། ༤།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དྲུག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་

ཤེར་ཕིན་ལ་གནས་ཤིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེར་ཕིན་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྩོར་

ཞིང། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 2ཤེས་རབ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་དབང་

དུ་བས་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་མཉམ་གཞག་གིས་བསྡུས་པ་ལ་ཡང། ཞི་གནས་

ལྷག་མཐྩོང་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཚོགས་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 
3བང་ཆེན་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བགྩོས་ཤིང་ཤར་ཕྩོགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གང་གཱའི་

ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དག་ཏུ་སྩོང་ཞིང་ཇི་ལྟར་བདག་ཉིད་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་

པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་

སྦྩོར་ཞིང་གཞྩོག་ལ་རབ་ཏུ་འགྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 

ཞི་གནས། ཞེས་དང་།4 ཞི་གནས་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། 5རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི་མཁན་པྩོའམ་སྒྱུ་

མའི་མཁན་པྩོའི་མཆན་བུ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ལམ་པྩོ་ཆེའི་བཞི་མདྩོར་འདུག་སེ་སྐྱེ་

བྩོ་མང་པྩོའི་ཚོགས་ཤིག་མངྩོན་པར་སྤྲུལ་ཏེ། འདི་སྙམ་དུ་བདག་གིས་སེམས་ཅན་

ཚད་མེད་གངས་མེད་པ་འདི་དག་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་དགྩོད་པར་བའྩོ། །རྣམ་མཁྱེན་གི་

བར་ལ་དགྩོད་པར་བའྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་ན་རབ་འབྩོར་དེ་ཅི་སྙམ་དུ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༧༢། ༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༧༣། ༡༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༨།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༧༧། ༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེམས། སྒྱུ་མའི་མཁན་པྩོའམ་སྒྱུ་མའི་མཁན་པྩོའི་མཆན་བུ་དེས་སེམས་ཅན་གང་

ཡང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བཀྩོད་པ་ཡྩོད་དམ། རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་ལ་བཀྩོད་པ་ཡྩོད་དམ། 

གསྩོལ་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་མཆིས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་

འཆད་པ་ལ། ལྷག་མཐྩོང་བཅས་པ་དང། །ཞེས་དང། 1ལྷག་མཐྩོང་དང། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་སྩོན་པ་ལ། 2གསྩོལ་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་དྩོན་འཚལ་བ་སེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གཟུགས་ནི་མ་

བཅིངས་མ་གྩོལ་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ཟུང་དུ་འབེལ་

བའི་ལམ་གང་དང། །ཞེས་དང། 3ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་ལམ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པས་བསྡུས་པའི་ཐབས་མཁས་སྩོན་པ་ལ། 
4བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་གང་ཁྱྩོད་དེ་སྐད་དུ་བང་ཆེན་

ཐེག་ཆེན་ནི་གང་ལགས། ཞེས་ཟེར་བ་ནི། རབ་འབྩོར་ཕར་ཕིན་དྲུག་པྩོ་འདི་བང་

ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་སེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ཐབས་ལ་

མཁས་པ་གང་ཡིན་དང། །ཞེས་དང། 5ཐབས་མཁས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། ལྟ་བས་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང། སྤྩོད་པས་བསྡུས་པའི་

བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 6རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༨།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༨༤། ༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༨།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༩༡། ༡༨།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༨།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༩༤། ༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཐེག་ཆེན་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ནང་སྩོང་པ་ཉིད་དང། ཞེས་པ་ནས། འདི་ནི་གཞན་གི་ངྩོ་བྩོ་

སྩོང་པ་ཉིད་ཅེས་བའྩོ། །རབ་འབྩོར་འདི་ནི་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་ཐེག་ཆེན་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་དང་ནི། ཞེས་དང།1 ཡེ་ཤེས་

དང། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ཐེག་ཆེན་འདི་

ལྟ་སེ། དཔའ་བར་འགྩོ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང། ཞེས་པ་ནས། འདི་ནི་ནམ་

མཁའ་ལྟར་ཆགས་པ་མེད་པས། རྣམ་པར་གྩོལ་ཞིང་གྩོས་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏྩོ། །རབ་འབྩོར་འདི་ནི་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཐེག་ཆེན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། བསྩོད་ནམས་དང། ཞེས་དང། 3བསྩོད་

ནམས་དང། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ་འབས་བུ་སྒྲུབ་པས་བསྡུས་པ་ལམ་གི་ཚོགས་དང། དམིགས་པ་

འཛིན་པས་བསྡུས་པ་རྟེན་བཅས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ཆྩོས་སྦིན་འཛིན་པའི་གཟུངས་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ཐེག་ཆེན་ནི་འདི་ལྟ་སེ་དྲན་པ་ཉེ་

བར་བཞག་པ་བཞི་སེ། ཞེས་པ་ནས། འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་

བཅྩོ་བརྒྱད་དེ། རབ་འབྩོར་འདི་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བང་ཆེན་ཐེག་ཆེན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ལམ་དང། ཞེས་དང། 5མཐྩོང་བ་ལ་

སྩོགས་པའི་ལམ་དང། ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༩།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༠༠། ༡༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༩།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༢༣། ༨།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ཐེག་ཆེན་ནི་འདི་ལྟ་སེ། 

གཟུངས་ཀི་སྩོ་རྣམས་ཏེ། དེ་ཡང་ཡི་གེའི་ཚུལ་མཉམ་པ་ཉིད་དང། ཡི་གེའི་སྩོ་དང། 

ཡི་གེ་རབ་ཏུ་འཇུག་པའྩོ། །དེ་ཡང་ཡི་གེའི་ཚུལ་མཉམ་པ་ཉིད་དང། ཡི་གེའི་སྩོ་དང། 

ཡེ་གེ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། ཨ་ཞེས་བ་བ་ནི་གདྩོད་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྩོའ ྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། གཟུངས་

དང། ཞེས་དང།2 ཚིག་ལ་སྩོགས་པའི་གཟུངས་དང། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ཡྩོན་ཏན་གི་རྟེན་བེད་པའི་སའི་ཚོགས་དང། 

ཉེས་པ་སེལ་བ་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་

འབྩོར་གང་ཡང་ཁྱྩོད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་དག་

པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ནི། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྩོད་ཅིང་ས་

ནས་སར་འཕར་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ས་བཅུ་

དང། །ཞེས་དང། 4ས་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། 5རབ་འབྩོར་གང་ཡང་ཁྱྩོད་འདི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་དེ་གང་

ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། དེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་

ཁམས་གསུམ་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༡། ༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡༠།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༥། ༡༩།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡༠།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༦། ༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དྩོན་འཆད་པ་ལ། གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཡི། །ཞེས་དང། 1གཉེན་པྩོ་རྣམས། 

ཞེས་གསུངས། གཞུང་དྩོན་ནི། ཚོགས་སྒྲུབ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་

ལ་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ནས། གཉེན་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་བར་བཅུ་བདུན་

ཡྩོད་2པའི་ཕིར། 

སྐབས་འདིར་མཐའ་དཔད་པ་ལ། 

མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ། ས་མཚམས། ངེས་ཚིག །གྩོ་རིམས། 

གངས་ངེས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པྩོས་ཟིན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་

ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་འབིང་མན་ཆད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང། རང་འབས་བང་

ཆེན་འབིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། ཁ་ཅིག །རང་

འབས་བང་ཆེན་འབིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དང། རང་འབས་བང་ཆེན་

དངྩོས་སུ་འབིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དང། རང་འབས་གནས་སྐབས་ཀི་

བང་ཆེན་དང། མཐར་ཐུག་གི་བང་ཆེན་གང་རུང་དངྩོས་སུ་འབིན་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབྩོར། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་རྣམས་མི་འཐད་དེ། དང་པྩོ་ལ་ཐེག་ཆེན་

གི་ཚོགས་ལམ་གིས་མ་ངེས། གཉིས་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་

ཆེན་པྩོས་མ་ངེས། གསུམ་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་

ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པྩོས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། བརེ་བ་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ནས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡༠།

2 ག་༡༤༦་ན་༥་བཅུ་བདུན་ཡྩོད། པ་༡༤༧་ན་༢་བཅུ་བདུན་ཡྩོད། ཀ་༣༥༥་ན་༢་བཅུ་བདུན་དུ་ཡྩོད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་བར་བཅུ་བདུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་བཅུ་བདུན་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་སྙིང་རེའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ། མཚན་

ཉིད། དབེ་བ། ཁྱད་ཆྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཚོགས་སྒྲུབ་གང་ཞིག །རང་གི་དམིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདྩོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་

བརེ་བ། སྙིང་རེའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཏུ་

གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ། ཆྩོས་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ། 

དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ་དང་གསུམ་ཡྩོད། གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་སྙིང་རེ་ནི་ཁྱད་ཆྩོས་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། རྒྱུ་རྐེན་གི་ཁྱད་པར་

སྔྩོན་སྙིང་རེ་བསྩོམས་པའི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙྩོམས་གསུམ་

གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལྷག་པར་བསན་

པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ཤིང། རྣམ་ཤེས་ཀི་སེང་གི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་

བྩོན་དང། སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་སྩོན་པ་པྩོའི་བཤེས་གཉེན་དང། རང་གི་སྔ་ལྩོགས་སུ་བྱུང་

བའི་བམས་པ་ཆེན་པྩོ་ལས་བྱུང། དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་

ཤིང། རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་བུ་གཅིག་པས་དུག་ཟྩོས་པས་ཉེན་པ་ལ་མ་སྡུག་པས་བརེ་

བ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདྩོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང། བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་

སེམས་ཅན་ལ་རྣམ་འཚེ་སྩོང་ཞིང་སེམས་ཅན་རྣམས་སིན་པར་བེད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་

རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 1བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དེའི་རྒྱུ་

ལས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྙིང་རེ་སེ། །རྒྱུ་དང་བཤེས་གཉེན་རང་བཞིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༦༥། ༡༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྙིང་རེའྩོ། །ཞེས་དང་། 1རབ་འབར་དག་ཡི་དབང་དུ་

སྩོང། །སྡུག་བསྔལ་གིས་ནྩོན་མུན་པས་སྒིབ། །བགྩོད་དཀའི་ལམ་ལ་ཀུན་ཏུ་

ཞུགས། །འཆིང་བ་ཆ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཟས་ཆེན་དུག་དང་འདྲེས་ལ་

གཞན2། །3ལས་ནི་རབ་ཏུ་སྩོན་གྱུར་པ། །ལམ་གྩོལ་རབ་ཞུགས་སྩོབས་ཆུང་

བའི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རེའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྦིན་སྩོགས་དྲུག་ནི་ཕལ་ཆེར་གྩོ་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་བཞིན་ལ། ཁྱད་པར་ནི། 

ཚོགས་སྒྲུབ་གང་ཞིག །གཏྩོང་བའི་སེམས་པ་ཁྱད་ཆྩོས་བཞི་ལྡན། སྦིན་པའི་ཚོགས་

སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །སྩོང་བའི་སེམས་པ་ཆྩོས་བཞི་ལྡན། ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །མི་འཁྲུགས་པའི་སེམས་པ་ཆྩོས་བཞི་

ལྡན། བཟྩོད་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་

སྤྩོ་བའི་སེམས་པ་ཆྩོས་བཞི་ལྡན། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་

གང་ཞིག །སེམས་ནང་དུ་ཡང་དག་པར་འཇྩོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བསམ་གཏན་གི་

ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་རིག་པ། 

ཤེས་རབ་ཀི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། ཁྱད་ཆྩོས་སྩོགས་སྔ་མ་བཞིན་ནྩོ། །བརྒྱད་

པ་ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་ནི། ཚོགས་སྒྲུབ་གང་ཞིག །སེམས་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་

འདྩོད་འདྩོད་དུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བས་ཟིན་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དམིགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༦༡། ༢༡།

2 ག་༡༤༧་ན་༡་གཞན། པ་༡༤༧་བ་༥་གཞན། ཀ་༣༥༦་ན་༡་ཞེན།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༦༡། ༢༡། ༼ལམ་ནི་རབ་ཏུ་སྩོར་གྱུར་

པ། ༽
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ལ་དཔད་སྩོབས་ཀིས་དྲངས་པའི་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བས་ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་རང་

ཡུལ་ལ་སྩོ་སྩོར་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ། དགུ་པ་ལྷག་མཐྩོང་གི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་

མཚན་ཉིད། ཚོགས་སྒྲུབ་གང་ཞིག །ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀིས་ཟིན་པ། བཅུ་པ་ཟུང་དུ་

འབེལ་བའི་ལམ་གི་ཚོགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

འྩོ་ན། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐྩོང་དང་ཟུང་འབེལ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་

ལ་ཞི་ལྷག་སྩོམ་པའི་ཕན་ཡྩོན། ཞི་ལྷག་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་གི་སྡུད་བེད་དུ་

བསན་པ། ཞི་ལྷག་སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ། སྩོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན། གྩོ་རིམས་ངེས་ཚུལ། སྩོ་

སྩོའི་བསབ་ཚུལ་དང་དྲུག་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ཞི་ལྷག་སྩོམ་པ་ཕན་ཡྩོན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་གི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་གི་

འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དགྩོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་ཞི་ལྷག་སྦྩོང་ཚུལ་

རད་བཅད་ནས་བསབ་པར་བ་སེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཀའ་སྩལ་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་གིས་བསྡུས་པར་དགྩོངས་

འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཞི་གནས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སེམས་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བེད་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ལྷག་མཐྩོང་ནི་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཏེ། མདྩོ་སེ་

དཀྩོན་མཆྩོག་སྤིན་ལས།1 ཞི་གནས་ནི་སེམས་རེ་གཅིག་པའྩོ། །ལྷག་མཐྩོང་ནི་སྩོ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༤། མདྩོ་སེ་ཝ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། དཀྩོན་མཆྩོག་སྤིན། ༢༢༤། ༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

སྩོར་རྟྩོག་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། གྩོལ་བ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་ཞི་ལྷག་གཉིས་སྩོམ་དགྩོས་

ཏེ། ཞི་ལྷག་གཉིས་དང་བལ་བའི་ལམ་གིས་གྩོལ་བ་ཐྩོབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྤྩོད་

འཇུག་ལས།1 སེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་མི། །ཉྩོན་མྩོངས་མཆེ་བའི་ཕག་ན་

གནས། །ཞེས་དང་། 2བཟླས་བརྩོད་དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་སྤད་

བས་ཀང་། །སེམས་གཞན་གཡེང་བས་བས་པ་ནི། །དེ་ཉིད་རིག་པས་དྩོན་མེད་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། དང་པྩོར་ཞི་གནས་སྒྲུབ། དེ་ནས་ལྷག་མཐྩོང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།3 ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐྩོང་གིས། །ཉྩོན་མྩོངས་རྣམ་

པར་འཇྩོམས་པར་ཤེས་བས་ནས། །ཐྩོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བ། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་དང་། ཞི་གནས་མ་གྲུབ་པར་ལྷག་མཐྩོང་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། ཞི་

གནས་དང་བལ་བའི་ལྷག་མཐྩོང་གིས་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ལ། ཞི་གནས་ལ་བསབ་ཚུལ་དང་། ལྷག་མཐྩོང་ལ་བསབ་ཚུལ། ཞི་

ལྷག་ཟུང་དུ་འབེལ་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ། ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་བསན་པ། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་གནས་སྩོམ་ཚུལ། སྩོམ་ནས་ཞི་གནས་གྲུབ་4པའི་ཚད་དང་

གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐེན་བསན་ཅིང་འགལ་རྐེན་སངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་ལྷ། སྤྩོད་འཇུག༡༠༠༠། ༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་ལྷ། སྤྩོད་འཇུག༩༧༡། ༡༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་ལྷ། སྤྩོད་འཇུག །༡༠༠༠། ༥།

4 ག་༡༤༧་བ་༦་སྒྲུབ། པ་༡༤༨་བ་༤་སྒྲུབ། ཀ་༣༥༧་ན་༣་སྒྲུབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་སྩོ་ནས་ཞི་གནས་སྒྲུབ་དགྩོས་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།1 བླྩོ་ལྡན་གང་དུ་སྒྲུབ་

པའི་ཡུལ། །ལེགས་པར་རེད་དང་གནས་བཟང་དང་། །ས་བཟང་བ་དང་གྩོགས་བཟང་

དང་། །རྣལ་འབྩོར་བདེ་བའི་ཡྩོ་བད་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། སྦྩོར་དངྩོས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་སྦྩོར་

བའི་ཆྩོས་དྲུག་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྩོམ་པ་དང་། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡང་སྔྩོན་

དུ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་རིམ་ལ་བླྩོ་སྦྩོང་བ་སྩོགས་བའྩོ། །གཉིས་པ་ནི། སན་

འཇམ་པྩོར་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆྩོས་བདུན་ལྡན་དུ་བ་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྩོམ་པ་ལ་མི་

དགའ་ཞིང་དེའི་གེགས་ལེ་ལྩོ་ལ་སྩོགས་པ་བཀག་ནས། དམིགས་རྟེན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་

གཟུགས་སྩོགས་ལ་སེམས་གཏད་དེ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སེམས་གནས་པའི་

ཐབས་དགུས་རིམ་པ་ལྟར་བསྩོམ་པར་བ་སེ། རྒྱས་པར་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་

ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྩོམ་པས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་འབད་

མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇྩོག་ནུས་པའི་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེས་པ་ན་ཞི་གནས་གྲུབ་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། ལྷག་མཐྩོང་གི་ཚོགས་བསན་པ། ལྷག་མཐྩོང་སྒྲུབ་ཚུལ། གྲུབ་

པའི་ཚད་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དེ་ལ་ཆྩོས་ཐྩོས་

པ་དང་། བཙལ་བ་དང་། དེའི་དྩོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་སེམས་པ་སྩོགས་དགྩོས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། ཞི་གནས་ཀི་ངང་ནས་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་པར་

བེད་པ་ཡིན་པ་ལ་ཁྱད་པར་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ། འཁྩོར་བའི་ར་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༤༢། ༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཕུང་པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ངྩོས་བཟུང་ནས་བདེན་འཛིན་དེས་ཕུང་

པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་མ་གྲུབ་གཅིག་དུ་བལ་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་པ་

ཡང་དག་པས་ལེགས་པར་བརྟགས་ཏེ་སྩོ་སྩོར་དཔྩོད་པར་བེད་པའྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཞི་གནས་ཀི་ངང་ནས་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་སྩོབས་ཀིས་དྲངས་པའི་ཤིན་སྦངས་ཀིས་ཟིན་པ་ནི། ལྷག་

མཐྩོང་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ལ་སྩོབ་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ཞི་ལྷག་གྲུབ་པ་ན། ཞི་

ལྷག་གཉིས་ཡ་མ་བལ་བར་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཅིག་ཤྩོས་འབད་མེད་དུ་འདྲེན་པར་

བེད་པ་ལ་བསབ་པར་བ་ཞིང་། དེ་ལྟར་འདྲེན་ནུས་པའི་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་རྩོལ་

མེད་དུ་འདྲེན་ནུས་པ་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབེལ་བ་ཞེས་བའྩོ། །

ཚོགས་སྒྲུབ་གང་ཞིག །རྣམ་མཁྱེན་ཡིད་བེད་ཀི་བསམ་པས་སེམས་ཅན་གི་

དྩོན་བེད་པ་ལ་བརྩོན་པ། བཅུ་གཅིག་པ་ཐབས་མཁས་པའི་ཚོགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དེ་གང་ཞིག །སྩོང1་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་

གནས་པ། བཅུ་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་

ཞིག །ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པ། བཅུ་གསུམ་པ་བསྩོད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །གྩོང་མའི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པ་ལ་

བརྩོན་པ། བཅུ་བཞི་པ་ལམ་གི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དམ་པའི་

ཆྩོས་འཛིན་ཅིང་སེལ་བར་བེད་པའི་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་

1 ག་༡༤༨་ན་༧་སྩོངས། པ་༡༤༩་ན་༦་སྩོང་། ཀ་༣༥༧་བ་༦་སྩོང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། བཅྩོ་ལྔ་པ་གཟུངས་ཀི་ཚོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

འགེལ་ཆེན་ལས། 1གཟུངས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། དྲན་

པ་དང་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གཟུངས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དམ་ཆྩོས་འཛིན་ཅིང་སེལ་བར་བེད་པའི་ཐབས་རྣམ་དག་གང་ཞིག །དྲན་པ་དང་

ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པ། 

གཟུངས་ཀི་མཚན་ཉིད། འདིའི་རྣམ་གཞག་འདིར་མི་འཆད་པས་འྩོག་ཏུ་འཆད། དེ་

གང་ཞིག །རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པ། བཅུ་དྲུག་པ་

སའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །རང་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་བའི་དངྩོས་

གཉེན་བེད་པ། བཅུ་བདུན་པ་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། 

བཞི་པ་ས་མཚམས་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་ཆེན་པྩོ་ནས་རྒྱུན་

མཐའི་བར་དུ་ཡྩོད། ལྔ་པ2་ངེས་ཚིག་ནི། བཅུ་བདུན་པྩོ་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཚོགས་ཞེས་

བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བང་ཆུབ་ཆེན་པྩོ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའམ་འགྲུབ་

པར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཚོགས་ཀི་སྐད་དྩོད་སཾ་བྷ་ར་

ཞེས་པའི་སཾ་ནི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ། བྷ་ནི་ངྩོ་བྩོ། ར་ནི་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ལ་ཚོགས་བཅུ་བདུན་གི་གྩོ་རིམས་འདི་ལྟར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

སེམས་ཅན་གངས་མེད་པའི་དྩོན་བེད་པ་ལ་བརེ་བ་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོས་ཀུན་ནས་བླངས་

ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་ལ་འགྩོད་པ་ལ་སྦིན་པ་གཏྩོང་། ཕི་མའི་བདེ་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། སེམས་ཙམ་ཙི། སྩོབ་དཔྩོན་བླྩོ་གྩོས་བརྟན་པ། ༣༡༣། ༧། གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་དྲན་པ་དང་

ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ཏེ། དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གཟུགས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསལ།

2 ག་༡༤༨་བ་༥་པ། པ་༡༤༩་བ་༣་བ་། ཀ་༣༥༨་ན་༦་པ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་ལ་འགྩོད། གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་བདེ་བ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་བཟྩོད་

བརྩོན་བསམ་གཏན་གསུམ་ལ་འགྩོད། གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་

ཕིན་ལ་འགྩོད། ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་ཐབས་དང་ལྡན་པ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བས་གཞན་

དྩོན་ལ་རེ་1གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཞི་གནས་དང་། དེ་ཐྩོབ་པ་ལ་ལྷག་མཐྩོང་སྐྱེ་བས་ཞི་

གནས་ཀི་ཡུལ་མི་དམིགས་པར་རྟྩོགས་པའི་ལྷག་མཐྩོང་དང་། དེས་སྩོང་ཉིད་ལ་

དམིགས་པས་ན་ཐེག་དམན་དུ་ལྷུང་སིད་པས་ཐབས་ཤེས་ཀིས་སིད་ཞིའི་མཐར་མི་

ལྷུང་བའི་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་ལམ་དང་། ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དང་ལྡན་པ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་

ཡིད་བེད་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བེད་པས་དེའི་འྩོག་ཏུ་ཐབས་མཁས་དང་། ཐབས་

དེ་ཤེས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་སྩོབ་དགྩོས་པས་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

དང་། ཡེ་ཤེས་དེ་སྩོམ་པས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་སེམས་

ཅན་གི་དྩོན་བེད་པ་ལ་བསྩོད་ནམས་འབྱུང་བས་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། 

ཚོགས་གཉིས་གྩོམས་པའི་བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་ལ་འབད་པས་མཐྩོང་ལམ་སྩོགས་

ཐྩོབ་པས་དེའི་འྩོག་ཏུ་ལམ་གི་ཚོགས་དང་། ལམ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཨ་ལ་སྩོགས་པ་ཡི་

གེའི་དྩོན་བསམ་པའི་སྩོབས་ཀིས་བསྐལ་པ་དུ་མར་ཆྩོས་བསན་པའི་རྒྱུའི་དྲན་པ་

གཏུགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དེའི་འྩོག་ཏུ་ཚིག་གི་གཟུངས་ལ་སྩོགས་པ་

གཟུངས་ཀི་ཚོགས་དང་། གཟུངས་ཐྩོབ་པའི་རྟྩོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཕི་

མ་ཕི་མའི་རྟེན་བེད་པས་དེ་ནས་སའི་ཚོགས་དང་། མཐྩོང་སྩོམ་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་

སས་རང་རང་གི་སང་བ་སྩོང་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་དབེ་བས་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སུ་

1 ག་༡༤༩་ན་༡་རེ། པ་༡༤༩་བ་༦་བརེ། ཀ་༣༥༨་བ་༣་རེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགྱུར་བས་དེ་ནས་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་བསན་པའི་ཕིར། 

འདི་གྩོང་དུ་གཟུངས་ཀི་ཚོགས་ཀི་སྐབས་སུ་འཆད་པས། དེར་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་

པས་གཟུངས་ལ་ངྩོ་བྩོ། དབེ་བ། བེད་ལས། ས་མཚམས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྔར་བཞིན་

ནྩོ། །གཉིས་པ་གཟུངས་ཙམ་ལ་བཟྩོད་པ་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གཟུངས་དང་། 

སྔགས་ཀི་གཟུངས། ཚིག་གི་གཟུངས། དྩོན་གི་གཟུངས་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལ་སྩོགས་པའི་ཡི་གེ་དེ་དག་སྐྱེ་འགག་དང་འབྱུང་བ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་

པ་ལ་སྩོགས་པའི་དྩོན་དུ་མྩོས་ཏེ་སྩོམ་པས་སྩོམ་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ན་དེའི་དྩོན་ལ་

མི་སྐྲག་པའི་བཟྩོད་པ་སྐྱེས་ཏེ། དེའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དྲན་ཤེས་ནི་བཟྩོད་པའི་གཟུངས་

སྩོ། །དེས་ན་བཟྩོད་པའི་གཟུངས་བཟྩོད་པ་ཉིད་ལ་མི་བ་བར་དེའི་རྒྱུ་ལ་བ་སེ། འབུམ་

གི་གནྩོད་འཇྩོམས་ལས། 1བཟྩོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྩོམ་པའི་ཚེ་

ཤེས་རབ་དང་། དྲན་པ་ལ་བཟྩོད་པ་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གཟུངས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་བཟྩོད་པའི་གཟུངས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

གཟུངས་ཐྩོབ་པའི་མཐུས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་དང་པྩོ་སྐྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་བཟྩོད་པ་ཆེན་

པྩོ་སྐྱེ་སེ་དྩོན་ལ་བཟྩོད་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བང་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐྩོབ་པས། སེམས་ཅན་གི་

ཡམས་ནད་དང་། ཉེར་འཚེ་དང་། འཁྲུགས་པ་དང་། སིག་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཟད་པའི་

ཆེད་དུ་ཆྩོ་གའི་ཁྱད་པར་འདི་ལྟ་བུས་དྩོན་དེ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་སྩོན་ལམ་གིས་བིན་གིས་བརབས་ཏེ་གསང་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་བརམས་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༤། ཤེར་ཕིན་ན། ཁི་སྩོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡིན་པར་གགས། འབུམ་གི་གནྩོད་འཇྩོམས། ༦༤༠། ༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལྟ་བུ་སེ། དེ་ཡང་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་དྲན་ཤེས་ནི་གཟུངས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ། 

སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གིས་སམ་འབས་བུ་ལ་རྒྱུའི་མིང་གིས་

བཏགས་ནས་གསང་སྔགས་ཀི་གཟུངས་ཞེས་བའྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། ས་ཐྩོབ་ནས་ཕྩོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྔར་ཐྩོས་མ་

མྱྩོང་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྣམ་གངས་གངས་མེད་པ་བསན་པ་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་

པར་ནུས་པའི་དྲན་ཤེས་སྩོ། །བཞི་པ་ནི། རིམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་འཛིན་པར་

ནུས་པའི་དྲན་ཤེས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ཨ་ལ་སྩོགས་པའི་ཡི་གེ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་རྟྩོགས་པར་བེད་པས་ན། དྲན་ཤེས་ཀི་གཟུངས་དེ་དག་སྐྱེ་བས་དེ་དག་

ལ་གཟུངས་ཀི་སྩོ་ཞེས་བའྩོ། །

ཡང་དེ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོ་ནི། ཚེ་འདིར་ཆེད་དུ་མ་

བཙལ་ཀང་སྐྱེ་བ་སྔ་མར་སྦངས་པའི་རྣམ་སིན་གིས་ཐྩོབ་པའི་གཟུངས་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་ནི། ཚེ་འདིར་ཐྩོས་བསམ་ལ་འབད་པ་དག་ཆྩོས་ཀི་ཚིག་དྩོན་དུ་མ་མྱུར་དུ་

འཛིན་པར་ནུས་པའི་གཟུངས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྩོམས་པའི་སྩོམ་

བྱུང་གི་སྩོབས་ཀིས་འཛིན་པར་ནུས་པའི་གཟུངས་ལྟ་བུ། དེ་ལ་ཡང་ཆུང་འབིང་ཆེན་

པྩོ་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། མྩོས་སྤྩོད་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་གཟུངས་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། མ་

དག་ས་བདུན་གི་གནས་སྐབས་ཀི་གཟུངས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། དག་པ་ས་གསུམ་

གི་གནས་སྐབས་ཀི་གཟུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 1རྣམ་སིན་ཐྩོས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༢། ༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ1་གྩོམས་པ་དང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གཟུངས་དག་ནི། །ཆུང་དང་འབིང་དང་ཆེན་

པྩོ་སེ། །ཆེན་པྩོ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །བླྩོ་ལྡན་མ་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡང་། །མ་དག་

ས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཆུང་ངུ་དང་ནི་འབིང་པྩོ་སེ། །དག་པ་ས་པའི་གཟུངས་ཆེན་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། གཟུངས་དེ་དག་བེད་ལས་དང་ལྡན་

ཏེ། རྒྱལ་བའི་དམ་ཆྩོས་མ་ལུས་པ་རང་གིས་འཛིན་ཅིང་གཞན་ལ་སྩོན་པ་ལ་སྩོགས་

པའི་བེད་ལས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 2བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དང་

ཡང་། །དེ་ལ་ཡང་དག་བསན་3ནས་ནི། །རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ཆྩོས་དག་ཀང་། །རབ་ཏུ་

སྩོན་ཅིང་འཛིན་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། གཟུངས་ཀི་ཚོགས་

ནི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་འདྲ་ལ། གཟུངས་ཙམ་ལ། གཟུངས་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་གཉིས་

ལམ་མ་ཞུགས་ན་ཡྩོད། སྤིར་གཟུངས་ཙམ་གི་ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཡྩོད། 

བདུན་པ་གངས་ངེས་ནི། འདིར་བསན་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་བཅུ་བདུན་དུ་གངས་

ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བསམ་སྦྩོར་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་བརེ་བ་དང་། 

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་དྲུག་བཞག །མཉམ་པར་བཞག་མ་བཞག་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། 

ཞི་ལྷག་གཉིས་ཟུང་འབེལ་ཐབས་མཁས་བཞི་བཞག །ལྟ་སྤྩོད་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་

ཡེ་ཤེས་དང་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་བཞག །འབས་བུ་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་

པ་འཛིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ལམ་དང་གཟུངས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་བཞག །ཡྩོན་

1 ག་༡༥༠་ན་༡་ཐྩོས་ལ། པ་༡༥༠་བ་༧་ཐྩོས་ལས། ཀ་༣༦༠་ན་༢་ཐྩོས་ལ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༢། ༡༨།

3 ག་༡༥༠་ན་༣བསན། པ་༡༥༠་ན་༢་བསན། ཀ་༣༦༠་ན་༤་བརྟེན།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཏན་གི་རྟེན་བེད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ས་དང་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་གཉིས་སུ་བཞག་

པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ནི། 

ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རྟྩོགས་དཀའ་བ་བེ་བག་ཏུ་འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། སའི་ཚོགས་སྒྲུབ་བེ་བག་ཏུ་

བཤད་པ་དང་། གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ་ལ། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་བཤད་པ་དང་། ཡུལ་སྩོང་པ་ཉིད་བཤད་པ་དང་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་སྩོན་པ་ལ།1 དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ནི། ནང་དང་། ཕི་དང་། དེ་

གཉིས་ཀ་དང་། སྩོང་པ་དང་། ཆེན་པྩོ་དང་། དྩོན་དམ་པ་དང་། འདུས་བས་དང་། 

འདུས་མ་བས་དང་། མཐའ་ལས་འདས་པ་དང་། ཐྩོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པ་དང་། 

དྩོར་བ་མེད་པ་དང་། རང་བཞིན་དང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། མི་

དམིགས་པ་དང་། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་། དངྩོས་པྩོ་དང་། དངྩོས་པྩོ་མེད་

པ་དང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་། གཞན་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་བེ་བག་གིས་རྣམ་པ་ཉི་

ཤུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། 2འདིར་སྨྲས་པ། ནང་དང་ཕི་རྩོལ་རྣམས་དང་

ནི། །གཉིས་དང་སྩོང་པའི་དངྩོས་པྩོ་དང་། །ཕྩོགས་དང་མྱ་ངན་འདས་ལམ་དང་། །རྐེན་

ལས་སྐྱེས་དང་ཅིག་ཤྩོས་དང་། །མཐའ་འདས་ཐྩོག་མ་དྩོར་བ་མེད། །རང་བཞིན་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༦། ༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནི་ཆྩོས་ཀུན་དང་། །ཆྩོས་སྐྱེ་ལ་སྩོགས་འདས་སྩོགས་དང་། །ལྡན་དང་ཅིག་ཤྩོས་ངྩོ་

བྩོ་དང་། །མཁའ་དང་སྩོང་པ་ཞེས་བ་དང་། །ཆྩོས་ཀི་གཞན་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །རང་རང་

ངྩོ་བྩོས་སྩོང་པའི་ཕིར། །སྩོང་པ་ཉིད་ནི་ཉི་ཤུར་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། སྐབས་འདིར་ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་གི་ནང་ནས་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་རྟྩོགས་དཀའ་ཞིང་རྟྩོགས་ན་

དྩོན་ཆེ་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། འདིར་བསན་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་ཆྩོས་ཅན། དུ་མར་དབེ་བ་ཡྩོད་དེ། ཡུལ་སྩོང་པ་ཉིད་ཉི་ཤུ་རྟྩོགས་པའི་ཡུལ་

ཅན་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

འདིར་མཐའ་དཔད་པ་ལ། 

ཡུལ་ཅན་སྩོང་པ་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བཤད་པ་དང་། ཡུལ་སྩོང་ཉིད་ཉི་

ཤུ་བཤད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་དཔད་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། 1རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འདི་ལྟ་སེ། ནང་

སྩོང་པ་ཉིད་དང་། ཕི་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། སྩོང་པ་

ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། ཆེན་པྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། དྩོན་དམ་པ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། འདུས་

བས་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། འདུས་མ་བས་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། མཐའ་ལས་འདས་པ་སྩོང་པ་

ཉིད་དང་། ཐྩོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། དྩོར་བ་མེད་པ་སྩོང་པ་ཉིད་

དང་། རང་བཞིན་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། རང་གི་མཚན་

ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། མི་དམིགས་པ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། དངྩོས་པྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༩༤། ༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། 

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། གཞན་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་བ་བའི་མདྩོ་

འདིས་ཡུལ་སྩོང་ཉིད1་ཉི་ཤུ་དངྩོས་སུ་བསན་ནས། ཡུལ་ཅན་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཉི་ཤུ་ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་གི་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་ཤུགས་ལ་འཕངས་

པའི་ཕིར་ཏེ། སྩོང་ཉིད་དང་པྩོ་གསུམ་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་མདྩོས། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་

པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་ཤུགས་ལ་བསན། 

བཞི་པ་སྩོན་པའི་མདྩོས། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དང་། 

ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་སྩོན་པའི་མདྩོས། རིམ་བཞིན། ས་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པ། བདུན་པ་

དང་བརྒྱད་པ་སྩོན་པའི་མདྩོས། ས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ། དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་སྩོན་

པའི་མདྩོས། ས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ། བཅུ་གཅིག་པ་སྩོན་པའི་མདྩོས། ས་བདུན་པ། 

བཅུ་གཉིས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་སྩོན་པའི་མདྩོས། ས་བརྒྱད་པ། བཅུ་བཞི་པ་དང་

བཅྩོ་ལྔ་པ་སྩོན་པའི་མདྩོས། ས་དགུ་པ། བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པ་སྩོན་པའི་

མདྩོས། ས་བཅུ་པ་འཕངས། ཐ་མ་གསུམ་སྩོན་པའི་མདྩོས། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་

འཕངས་པའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་དང་པྩོ་བཅུ་བདུན་པྩོ་བཅུ་པ་མན་ཆད་ལ་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་རྣམས་ནི་སང་བ་མངྩོན་གྱུར་པ་དང་། ས་བྩོན་ཅི་རིགས་པ་དང་

བལ་བས་དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར། ཐ་མ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་གསུམ་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པའི་རྟེན་

1 ག་༡༥༡་ན་༡་སྩོང་ཉིད། པ་༡༥༡་ན་༡་སྩོང་པ་ཉིད། ཀ་༣༦༡་བ་༡་སྩོང་ཉིད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་པ་དང་རང་བྱུང་ཉིད་ཡིན་པའི་དྩོན་གིས་དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འདིར་སྩོང་ཉིད་ལ་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་དགག་གཞི་ཉི་ཤུ་བདེན་

པས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དགག་གཞི་ཉི་ཤུ་ཡང་ཡྩོད་དེ། མིག་

སྩོགས་ནང་གི་དབང་པྩོ་དྲུག །གཟུགས་སྩོགས་ཕིའི་ཡུལ་ལྔ། དབང་པྩོའི་རྟེན་གིས་

བསྡུས་པའི་ཡུལ་ལྔ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད། ཕྩོགས་བཅུ། 

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ལམ་སེ་ཐྩོབ་པ་དྩོན་དམ་པ། རྐེན་ལས་སྐྱེས་པ་ཁམས་

གསུམ། ཅིག་ཤྩོས་རྐེན་ལས་མ་སྐྱེས་པ་འདུས་མ་བས། རྟག་ཆད་ཀི་མཐས་སྩོང་

པའི་མཐའ་ལས་འདས། ཐྩོག་མ་དང་ཐ་མ་དང་བལ་བའི་འཁྩོར་བ། ཕྩོགས་རེ་རེ་

བཏང་བ་དང་བླང་1བ་མེད་པའི་དྩོར་བ་མེད་པ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་

སྩོང་ཉིད་རང་བཞིན། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆྩོས་ཀུན། ཆྩོས་སྐྱེ་ལ་

སྩོགས་ཏེ་སྐྱེ་འགགས་དང་གཟུགས་རུང་སྩོགས་སམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། 

འདས་སྩོགས་དུས་གསུམ་དང་། ལྡན་པ་སེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་འདུས་པའི་སྤི་ཚོགས་

ཙམ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་། ལྡན་པའི་ཅིག་ཤྩོས་དངྩོས་པྩོ་དང་། ནམ་

མཁའ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དང་། སྩོང་པ་སེ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ཕིན་ཅི་མ་

ལྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ། ཆྩོས་ཀི་གཞན་གི་ངྩོ་བྩོ་འཁྩོར་བ་ལས་གཞན་ཏེ་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་སེ་ཉི་ཤུར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། དྩོན་སྨྲ་བའི་ལུགས་དང་། ཐེག་ཆེན་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནི་སྩོང་གཞི་ཡིན་ལ། མུ་སེགས་པས་བཏགས་པའི་

1 ག་༡༥༡་བ་༡་བླང་། པ་༡༥༡་བ་༢་བླང་། ཀ་༣༦༢་ན༣་སང་།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བདག་རྟག་པ་དང་གཅིག་པུ་གང་ཟག་གི་བདག་ནི་དགག་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟར་ན་

དགག་གཞི་ཕུང་སྩོགས་གསུམ་མམ་བདེན་བཞིའི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་དགག་པ་

སེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས1། 2འདི་ན་བདག་དང་སེམས་ཅན་མེད། །ཆྩོས་འདི་རྒྱུ་དང་

བཅས་ལས་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སེམས་འགེལ་ལས། 3བདག་ཏུ་འཛིན་པ་

ཟླྩོག་དྩོན་དུ། །ཕུང་པྩོ་ཁམས་སྩོགས་བསན་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འདི་དང་ཐེག་ཆེན་པ་གཉིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་ཏུ་འདྩོད་མི་འདྩོད་མ་གཏྩོགས་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་འཇྩོག་ཚུལ་

མི་མཐུན་པ་མེད་དེ། དེ་ནི་ཐུན་མྩོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་ཡང་གང་ཟག་གི་

བདག་རང་སྩོང་དུ་འདྩོད་ཅིང་། ཕུང་སྩོགས་ཆྩོས་རྣམས་རང་གིས་མི་སྩོང་པར་

གཞན་གང་ཟག་གིས་སྩོང་པར་འདྩོད་དེ། རང་སེ་གནས་མ་བུ་པའི་སེ་པས་གང་ཟག་

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་4ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ། རྟྩོག་གེ་

འབར་བ་ལས། 5ལྷག་མ་གནས་མ་བུ་པ་ལ་སྩོགས་པ་སེ་ལྔ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་

སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། དབུ་སེམས་ཀི་ལུགས་གཉིས་འགྩོད་པ། དབུ་མ་པའི་ལུགས་

བཀྩོད་པ། དེ་ལ་གཞན་གིས་ཀླན་ཀ་སྩོང་བ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་དགག་པ། ཡེ་

1 ག་༡༥༡་བ་༤་འདུལ་བ་ལུང་ལས། པ་༡༥༡་བ་༥་འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཀ་༣༦༢་བ་༡་མཛོད་ར་བ་ལས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། ལུང་ཕན་ཚེགས་མཛོད་རང་འགེལ་དུ་དྲངས་པ། ༨༨༧། ༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༨། རྒྱུད་ངི་། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ། ༡༡༡། ༦།

4 ག་༡༥༡་བ་༦་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག །པ་༡༥༢་ན་༡་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག །ཀ་༣༦༢་

བ་༤་གང་ཟག་གི་བདག །།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༨། དབུ་མ་ཛ། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད། རྟྩོག་གེ་འབར་བ། ༣༦༤། ༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་ཀི་དབེ་བ་གཞན་མ་སྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སེམས་ཙམ་པ་ནི། གཞན་དབང་དགག་གཞི་དང་། བདག་གཉིས་

སུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཆ་དགག་ཆ་དང་། གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་དེས་གདྩོད་མ་

ནས་སྩོང་པའི་ཆ་ཡྩོངས་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་དེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། 1གྲུབ་ནི་དེ་ལ་སྔ་མ་

པྩོ། །རྟག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྩོང་ལ། གཞན་དབང་དང་

ཡྩོངས་གྲུབ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འདྩོད་ཅིང་། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

གིས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཞལ་བར་

འདྩོད། དབུ་མ་པས་ནི། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་འཕགས་

པའི་མཉམ་གཞག་གི་གཞལ་བར་འདྩོད། 

གཉིས་པ་ལ་ལུགས་དེ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དབུ་མ་པའི་ལུགས་འདི་ཉིད་འཐད་

ལ། 

དེ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་རང་བཞིན་གི་རྟགས་འགྩོད་པར་བཞེད་

ལ། དེའི་ཚུལ་ནི་གང་ཤེས་པ་ཡིན་ན། བདེན་པས་སྩོང་པའི་རང་ཡུལ་ལ་དམིགས་

པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། རྨི་ལམ་དུ་རྟ་གང་སྣང་བའི་ཤེས་པ་བཞིན། རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་སེ། དེ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ན་

དེས་མཐྩོང་བའི་དྩོན་མེད་དགྩོས་པ་ལས་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱན་སྣང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་ཤི། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། སུམ་ཅུ་པ། ༥། ༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ལས། 1འདི་ཉིད་ཁྩོ་ན་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་དང་གང་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ནི་

རང་བཞིན་གིས་སྩོང་པ་ཉིད་ཡིད་ལ་དམིགས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། རྨི་ལམ་དུ་རྟ་ལ་

སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་བཞིན་རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་

གྱུར་པའི་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་

རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་སྩོ། །དམིགས་པ་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་ན། །དྩོན་མཐྩོང་

རབ་ཏུ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་བ་བས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ལ། མི་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མ་མཐྩོང་བས་འགལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། བདེན་སྩོང་ཆྩོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་

པར་ཐལ2། དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བདེན་གྲུབ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ3། ལྷས་བིན་གསྩོད་མཁན་གིས་མཆྩོད་སྦིན་བསད་པའི་འྩོག་

ཏུ་གསད་བ་ལྷས་བིན་4སར་མི་ལྡྩོག་པ་བཞིན་དུ། བདེན་མེད་བདེན་གྲུབ་བཀག་

པས་བདེན་གྲུབ་སར་མི་ལྡྩོག་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་མྩོ་གཤམ་གི་བུ་སྐྱེས་

པར་ཐལ། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་སྐྱེས་པ་དེ་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

བཞི་པ་ནི། གཞན་དབང་དང་གཉིས་སྩོང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཆྩོས་ཅན། གཞན་

དབང་ཡིན་པར་ཐལ། བདེན་གྲུབ་གང་ཞིག །ཡྩོངས་གྲུབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

རས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན5། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༢༩། ༡༠།

2 ག་༡༥༢་ན་༧་མེད་པར་ཐལ། པ་༡༥༢་བ་༢་མེད་པར་ཐལ། ཀ་༣༦༣་བ་༡་ཡྩོད་པར་ཐལ།

3 ག་༡༥༢་བ་༡་ཁྱབ་སེ། པ་༡༥༢་བ་༢་ཁྱབ་སེ། ཀ་༣༦༣་བ་༢་མ་ཁྱབ།

4 ག་༡༥༢་བ་༡་འྩོག་ཏུ་བསད་བ་ལྷས་བིན། པ་༡༥༢་བ་༢་འྩོག་ཏུ་བསད་བ་ལྷས་བིན། ཀ་༣༦༣་བ་༢་འྩོག་ཏུ་ལྷས་བིན།

5 ག་༡༥༢་བ་༣་འདྩོད་ན། པ་༡༥༢་བ་༣་འདྩོད་ན། ཀ་༣༦༣་བ་༤་འྩོ་ན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་སྩོང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། རས་

ཐ་དད་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་འབེལ་མེད་དྩོན་གཞན་དུ་ཐལ། དེ་གཉིས་རས་གཞན་གང་

ཞིག །དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། གཉིས་སྩོང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

གཞན་དབང་གི་གནས་ལུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་

སྩོམ་པས་གཞན་དབང་ལ་སྒྩོ་སྐུར་ཅུང་ཟད་ཀང་སྩོང་མི་ནུས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ལྔ་པ་ནི། སྐབས་འདིར་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་དངྩོས་སུ་བསན་ནས་མེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་

ཡེ་ཤེས་སྩོགས་དངྩོས་སུ་མ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྐབས་འདིར་སྩོང་ཉིད་

དངྩོས་སུ་སྩོན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོ་ལས་ཤུགས་ལ་འཕངས་པའི་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཙམ་ཞིག་དངྩོས་སུ་བསན་1པར་འདྩོད་པ་གང་ཞིགསྔར་

བཤད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབེ་བ་མཐའ་དག་དངྩོས་སུ་བསན་ན་སྐབས་དྩོན་བྩོར་བའི་

གནས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སའི་ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར་བ་དང་། སའི་ཚོགས་དངྩོས་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ནི། ཚོགས་བཅུ་བདུན་གི་ནང་ནས་སའི་ཚོགས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སའི་ཚོགས་དེ་རྩོད་བེད་ཀི་ཚིག་མང་ཞིང་བརྩོད་

བའི་དྩོན་རྒྱ་ཆེ་བས་རྟྩོགས་དཀའ་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་རེ་བབན་གིས་བེ་བག་ཏུ་

1 ག་༡༥༢་བ་༥་སན། པ་༡༥༢་བ་༧་བསན། ཀ་༣༦༤་ན་༡་སྩོན།



  229  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 1སའི་ཚོགས་ལ་ས་གང་གི་ཡྩོངས་སུ་

སྦྩོང་བར་འགྱུར་བའི་ཆྩོས་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་བསན་པའི་ཕིར་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་གསུངས་པ་ལ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། རྒྱུ་ས་དགུའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་བཤད་པ་དང་། འབས་བུ་ས་བཅུ་

པའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 2རབ་འབྩོར་གང་ཁྱྩོད་ཀིས་འདི་

སྐད་དུ་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་

ནི། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་མདྩོ་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས། རྒྱུ་ས་དགུའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་

བཤད་པ་ལ། ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་རྣམ་བཅུ་ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང་དགུ་ལས། ས་དང་པྩོའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ལ་ཡང་། ར་བ་དང་། འགེལ་

པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 3རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྩོད་ཅིང་

ས་ནས་སར་འཕར་ཏེ། རབ་འབྩོར་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་

སྤྩོད་ཅིང་ས་ནས་སར་འཕར་བ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ནི་གྩོས་པ་

མེད་པས་སྩོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་ཆྩོས་གང་ཡང་འྩོང་བའམ་འགྩོ་བའམ་འཕྩོ་བའམ་ཉེ་

བར་འཕྩོ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་འྩོན་ཀང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་རྩོམ་

སེམས་སུ་མི་བེད་ཅིང་ས་དེ་ཡང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐྩོང་ངྩོ་། །དེ་ལ་བང་

ཆེན་ས་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་གང་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་ས་དང་པྩོ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༧། ༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༥། ༡༩།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༦། ༡།



  230  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་བཅུ་པྩོ་1འདི་དག་བ་སེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། དེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་

གིས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་དང་། མཚན་མ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་

ཕན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་དང་། སྦིན་པ་

དང་། གཏྩོང་བ་དང་། ལེན་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་གཏྩོང་བ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་དང་། 

དེས་རྩོམ་སེམས་སུ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསེན་པ་ཡྩོངས་

སུ་སྦྩོང་བ་དང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཆྩོས་བཙལ་བ་ཡྩོངས་སུ་

སྦྩོང་བ་དང་། ཁྱིམ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་བ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་

བ་དང་། མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པྩོ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་

འདྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་དང་། ཆྩོས་ཀི་དབེ་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཆྩོས་རྣམ་

པར་འགེལ་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་དང་། ཚིག་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་བདེན་པའི་ཚིག་

ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་སེ། རབ་འབྩོར་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་བཅུ་པྩོ་དེ་དག་ནི་བང་ཆེན་ས་

དང་པྩོ་ལ་གནས་པའི་བ་བ་དག་གྩོ །ཞེས་དང་། 
2 དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྩོར་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ལྷག་པའི་བསམ་

པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབྩོར་བང་ཆེན་རྣམ་མཁྱེན་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས་དགེ་བའི་ར་བ་མང་པྩོ་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་སེ། འདི་ནི་རབ་འབྩོར་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་

1 ག་༡༥༣་ན་༥་བཅུ་པྩོ། པ་༡༥༣་ན་༦་བཅུ་པ། ཀ་༣༦༤་བ་༣་བཅུ་པྩོ།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༢། ༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། འདི་ལྟ་སེ་ཇི་སྐད་དུ་སྨྲས་པ་དེ་ལྟར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་སེ་འདི་

ནི་བང་ཆེན་བདེན་པའི་ཚིག་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའྩོ། །རབ་འབྩོར་དེ་དག་ནི་ས་དང་པྩོ་

ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་བཅུའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་

མདྩོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་གཉིས་ཀིས་བསན། 

དེའི་དྩོན་མདྩོར་བསན་གི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་རྣམ་བཅུ་

ཡིས། །ས་ནི་དང་པྩོ་ཐྩོབ་འགྱུར་ཏེ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

བསམ་དང་ཕན་པའི་དངྩོས་ཉིད་དང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། ཡྩོངས་སྦྩོང་དུ་

འགྱུར་ཚུལ་སྩོན་པ་ལ། འདི་དག་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པས། །ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བར་

ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང་། 

ཡྩོངས་སྦྩོང་སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ་དང་། 

ཡྩོངས་སྦྩོང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།3 རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་ག་གྱུ་མེད་པའི་བསམ་པ་དང་། རང་དང་གཞན་གི་དགྩོས་པ་ལ་

ཕན་པ་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཉིད་དང་། བདྩོག་

པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མགུ་བར་བེད་པ་

དང་། ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གཏྩོགས་པའི་དམ་པའི་ཆྩོས་ཀི་དམིགས་པ་འདྩོད་པ་དང་། 

ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ལ་མངྩོན་པར་མི་དགའ་བ་དང་། བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

འདྩོད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆྩོས་རབ་ཏུ་སྩོན་པ་དང་། བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་ཅེས་བ་བ། 

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༧། ༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི།1 དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་བཅུས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

བསྐྱེད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མི་

དམིགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་དག་ཁྩོ་ནས་

ས་དང་པྩོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ས་གཉིས་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ལ་ཡང་། ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ནི། 2རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ས་གཉིས་པ་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་བརྒྱད་པྩོ་འདི་

དག་ཡིད་ལ་བ་ཞིང་། དེ་དག་ལ་ནན་ཏན་དུ་བའྩོ། །བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། 

ཚུལ་ཁིམས་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་དང་། བས་པ་གཟྩོ་བ་དང་། ཞེས་པ་ནས། ཕར་ཕིན་

ལྷག་མ་རྣམས་ལ་བརྩོན་པ་འཚོལ་བ་སེ། རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་ས་གཉིས་པ་ལ་

གནས་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བ་ཞིང་དེ་དག་ལ་ནན་ཏན་དུ་བ་བ་དག་

གྩོ །ཞེས་དང་། 3རབ་འབྩོར་དེ་ལ་བང་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལྟ་སེ། ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སེམས་ཡིད་ལ་མི་བེད་ཅིང་། ཞེས་པ་

ནས། འདི་ནི་བང་ཆེན་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་བརྩོན་ཞིང་འཚོལ་བའྩོ། །ཞེས་

པའི་བར་མདྩོར་བསན་རྒྱས་བཤད་གཉིས་ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ཚུལ་

ཁིམས་བས་པ་གཟྩོ་དང་བཟྩོད། །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྦྩོང་བེད་སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ་དང་། ཡྩོངས་སྦྩོང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༨། ༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༧། ༥།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༥། ༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 1དགེ་བའི་ཆྩོས་དང་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བེད་པ་དང་སྩོམ་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། གཞན་གིས་ཕན་པ་བས་པ་དྲན་པ་དང་། གཞན་གིས་གནྩོད་

པ་བས་པ་ལ་སྩོགས་པ་བཟྩོད་པ་དང་། དགེ་བའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་ལ་འགྩོད་པ་མེད་པ་

དང་། སྐྱེ་བྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པ་དང་། མཁན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་འདུད་པ་དང་། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་བསན་པའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་དང་། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་

ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྩོ་བ་ཞེས་བ་བ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི།2 དེ་ལྟ་བུའི་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་སྔ་མ་བཞིན་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་

བས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

གསུམ་པ་ས་གསུམ་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ལ་ཡང་ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་

ནི། 3རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ས་གསུམ་པ་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་

བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། མང་དུ་ཐྩོས་པས་མི་ངྩོམས་ཤིང་དེ་ལ་ཡང་ཡི་གེ་ལ་

མངྩོན་པར་མ་ཞེན་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། ངྩོ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཁེལ་ཡྩོད་པ་ལ་གནས་

ཀང་དེས་རྩོམ་སེམས་སུ4་མི་འགྱུར་བ་སེ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་ལྔ་པྩོ་དེ་དག་ནི་བང་

ཆེན་ས་གསུམ་པ་ལ་གནས་པས་གནས་པར་བ་བ་དག་གྩོ །ཞེས་དང་།5 དེ་ལ་བང་

ཆེན་མང་དུ་ཐྩོས་པས་མི་ངྩོམས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༨། ༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༨། ༡༢།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༧། ༡༥།

4 ག་༡༥༤་བ་༡་རྩོམ་སེམས་སུ། པ་༡༥༤་བ་༣་རྩོམ་སུ། ཀ་༣༦༦་ན་༦་རྩོམ་སེམས་སུ།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༧། ༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདས་རྣམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདིའམ། ཞེས་པ་ནས། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

སེམས་ལ་སད་པ་སེ། རབ་འབྩོར་འདི་ནི་བང་ཆེན་ངྩོ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཁེལ་ཡྩོད་པ་ལ་

གནས་པའྩོ། །ཞེས་བསན་བཤད་གཉིས་ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ཐྩོས་

པས་མི་ངྩོམས་ཉིད་དང་ནི། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། སྔར་བཞིན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 1དམ་པའི་ཆྩོས་ཉན་པས་

ངྩོམས་མི་ཤེས་པ་དང་། རེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་མི་ལྟ་བའི་སེམས་ཀིས་དམ་པའི་

ཆྩོས་རབ་ཏུ་སྩོན་པ་དང་། རང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཀུན་ཏུ་

སྦྩོང་བ་དང་། ཕན་གདགས་པའི་སེམས་ཅན་མི་མཐུན་པ་ལ་སྩོགས་པ་མཐྩོང་བས་

ཡྩོངས་སུ་མི་སྐྱྩོ་བ་དང་། རང་དང་གཞན་ལ་ལྟྩོས་ནས་མི་དགེ་བའི་ཆྩོས་མི་བེད་པ་

ཞེས་བ་བ། ཞེས་བཤད། གཉིས་པ་ནི།2 དེ་ལྟ་བུའི་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་པྩོ་སྔ་

མ་བཞིན་དུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་མི་རྟྩོག་པས་ཡྩོངས་སུ་སྦང་བ་བས་པས་ས་གསུམ་པ་འྩོད་

བེད་པ་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

བཞི་པ་ས་བཞི་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ལ་ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 3རབ་

འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ས་བཞི་པ་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་བཅུ་པྩོ་འདི་དག་ཡྩོངས་སུ་

བླངས་ཤིང་གནས་པར་བ་སེ། དེ་དག་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བར་མི་བའྩོ། །བཅུ་གང་ཞེ་

ན། འདི་ལྟ་སེ། དགྩོན་པ་ལ་གནས་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་

ལྟྩོས་པ་མེད་པ་སེ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་བཅུ་པྩོ་དེ་དག་ནི་བང་ཆེན་ས་བཞི་པ་ལ་གནས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༨། ༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༩། ༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༨། ༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པས་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བར་མི་བ་ཞིང་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་གནས་པར་བས་པ་ལ་

དགྩོད། ཅེས་དང་།1 དེ་ལ་བང་ཆེན་དགྩོན་པར་གནས་པས་ཡྩོངས་སུ་མི་གཏྩོང་བ་

གང་ཞེ་ན་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལས་བབ་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། ཞེས་པ་

ནས། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆེན་

དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གི་བསན་བཤད་གཉིས་

ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ནགས་གནས་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤེས་དང་། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་སྔར་བཞིན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 2དགྩོན་པར་གནས་པ་དང་། 

རེད་པ་མ་ཐྩོབ་པ་ལ་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་མེད་པ་དང་། རེད་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་ལྷག་པར་

དྩོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་པ་དང་། བསྩོད་སྙྩོམས་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་སྦངས་པའི་ཡྩོན་

ཏན་ཡང་དག་པར་སྩོམ་པ་དང་། བསབ་པ་བླངས་པ་སྩོག་ལ་སྩོགས་པའི་ཕིར་ཡང་

ཡྩོངས་སུ་མི་གཏྩོང་བ་དང་། འདྩོད་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བས་སྩོད་

པ་དང་། གདུལ་བ་དང་འཚམས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞྩོལ་བར་བེད་པ་

དང་། བདྩོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བ་དང་། དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་སེམས་མི་

ཞུམ་པ་དང་། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ལྟ་བ་ཞེས་བ་བ། ཞེས་བཤད། གཉིས་པ་

ནི།3 དེ་ལྟ་བུའི་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་སྔ་མ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་བཅུས་ས་བཞི་པ་འྩོད་འཕྩོ་བ་

ཅན་གནྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༨། ༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༩། ༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༩། ༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྔ་པ་ས་ལྔ་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ལ། ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 1རབ་

འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ས་ལྔ་པ་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་བཅུ་པྩོ་འདི་དག་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་

བར་བ་བ་དག་སེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། ཁྱིམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། 

བསན་པ་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བ་བ་དག །ཞེས་པ་ནས། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། 

ཁེངས་པ་དང་། ཕིན་ཅི་ལྩོག་རྣམས་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། འདྩོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་

དང་། གཏི་མུག་ཉམས་རངས་སུ་བཞག་པ་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བ་སེ། ཆྩོས་བཅུ་པྩོ་

དེ་དག་ནི་བང་ཆེན་ས་ལྔ་པ་ལ་གནས་པས་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བའྩོ། །ཞེས་དང་།2 

དེ་ལ་བང་ཆེན་ཁྱིམ་པ་དང་བསན་3པ་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བ་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་འགྩོ་ཞིང་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་དང་། མགྩོ་

བེགས་ཤིང་གྩོས་ངུར་སྨྲིག་4བགྩོ་བ་གང་ཡིན་པ་སེ། ཞེས་པ་ནས། འདི་ནི་བང་ཆེན། 

འདྩོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་ཉམས་རངས་སུ་མི་འདྩོད་པའི། ཞེས་

པའི་བར་བསན་བཤད་གཉིས་ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། འདྲིས་དང་ཁྱིམ་

ལ་འཁེན་པ་དང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་སྔར་བཞིན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།5 རེད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་

དྩོན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སྩོགས་པ་དང་། འགྩོགས་པ་དང་། དད་པ་ཅན་གི་ཁྱིམ་ཉེ་

བར་མི་བསན་པ་དང་། སྐྱེ་བྩོ་མང་པྩོའི་གྩོང་ལ་སྩོགས་པ་དང་། བདག་ལ་བསྔགས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༨། ༡༥།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༩། ༡༨།

3 ག་༡༥༥་ན་༦་བསན། པ་༡༥༥་བ་༢་བསན། ཀ་༣༦༧་བ་༢་བསེན།

4 ག་༡༥༥་ན་༦་ངུར་སྨྲིག །པ་༡༥༥་བ་༢་ངུར་སྨྲིག །ཀ་༣༦༧་བ་༣་ངུར་སིག །

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༣༩། ༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པ་དང་། གཞན་ལ་སྩོད་པ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་བཅུ་དང་། ཐྩོས་པ་ལ་

སྩོགས་པས་རྩོམ་ཞིང་གཞན་ལ་མི་འདུད་པ་དང་། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ལ་བཟླྩོག་

སེ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང་། ལྩོག་པར་ལྟ་བ་ལ་སྩོགས་པ་བླྩོ་གྩོས་ངན་པ་དང་། འདྩོད་

ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྩོགས་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ། 

ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི།1 དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་བཅུ་རྣམ་པར་སྩོང་ཞིང་བཟླྩོག་

པའི་ཆྩོས་དྩོན་གིས་འཕངས་པ། ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་རྣམ་པ་བཅུས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ས་

ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

དྲུག་པ་ས་དྲུག་པའི་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་ལ་ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 
2རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་3ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་དྲུག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་

བ་སེ། དྲུག་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གྩོ །གཞན་ཡང་ཆྩོས་དྲུག་

ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བ་སེ། དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སེམས་ཡྩོངས་སུ་སང་

བར་བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། སྩོང་མྩོ་བ་མཐྩོང་ན་སྩོང་མྩོ་བ་ལ་འཁྲུགས་པར་མི་བ་སེ། 

འཁྲུགས་པའི་སེམས་སང་བར་བའྩོ། །ཆྩོས་དྲུག་པྩོ་དེ་དག་ནི་བང་ཆེན་ས་དྲུག་པ་ལ་

གནས་པས་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བའྩོ། །ཞེས་དང་།4 དེ་ལ་ས་དྲུག་5པ་ལ་ཆྩོས་དྲུག་

ཡྩོངས་སུ་མི་འདྩོར་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་སེ། ཞེས་པ་ནས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༠། ༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༩། ༥།

3 ག་༡༥༥་བ་༣་རབ་འབྩོར་བང་ཆེན། པ་༡༥༥་བ་༦་རབ་འབྩོར་བང་ཆེན། ཀ་༣༦༨་ན་༢་རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀབཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༢། ༡༢།

5 ག་༡༥༥་བ་༥་དེ་ལ་ས་དྲུག །པ་༡༥༦་ན་༡་དེ་ལ་ས་དྲུག །།ཀ་༣༦༨་ན་༤་དེ་ལ་ས་དྲུག །།



  238  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཆྩོས་དྲུག་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་བསན་བཤད་

གཉིས་ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟྩོད་བརྩོན་

འགྲུས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་ནི། 1ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ཡྩོངས་སུ་

རྩོགས་པས་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་འདྩོད་པ་དང་། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མི་དམིགས་

པ་ལ་སྐྲག་པ་དང་། སྩོང་བ་པྩོའི་སྐྱེ་བྩོས་བསངས་ན་ཞུམ་པ་དང་། བདྩོག་པ་ཐམས་

ཅད་རང་གི་ངང་གིས་གཏྩོང་བར་ཞུགས་པ་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། བཀྲེན་ཡང་སྩོང་

བའི་སྐྱེ་བྩོ་སྩོང་བའི་སེམས་སྩོང་བ་སེ། ཞེས་བཤད། གཉིས་པ་ནི།2 དེ་ལྟ་བུའི་ཡྩོངས་

སུ་སྦྩོང་བ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ས་དྲུག་པ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ཀུན་ཤེས་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

བདུན་པ་ས་བདུན་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ལ། སང་བ་དང་། གཉེན་པྩོ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ལ། ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 3རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ས་བདུན་པ་ལ་

གནས་པས་ཆྩོས་ཉི་ཤུ་མི་བ་སེ། ཉི་ཤུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། བདག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་

བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། སྩོང་པ་ཉིད་ལ་འགལ་བ་སེ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་ཉི་ཤུ་པྩོ་དེ་དག་ནི་

བང་ཆེན་ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པས་མི་བའྩོ། །ཞེས་དང་།4 དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་

བདག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་བེད་ཅེ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་བདག་ཤིན་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟར་བང་ཆེན་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཆྩོས་ཐམས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༠། ༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༠། ༡༥།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༩། ༡༥།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༣། ༡༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཅད་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་འགལ་བར་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་བང་ཆེན་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་

འགལ་བར་མི་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་བསན་བཤད་གཉིས་ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་འཆད་

པ་ལ། བདག་དང་སེམས་ཅན་འཛིན་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། སང་བ་ཉི་ཤུའི་ངྩོ་བྩོ་དང་། དེ་སངས་པས་ཐྩོབ་ཚུལ་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ནི། 1བདག་དང་། སེམས་ཅན་དང་། སྩོག་དང་། གང་ཟག་དང་། ཆད་པ་

དང་། རྟག་པ་དང་། མཚན་མ་དང་། རྒྱུ་དང་། ཕུང་པྩོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་

དང་། ཁམས་གསུམ་པྩོ་ལ་གནས་པ་དང་། ཆགས་པ་དང་། སེམས་ཀུན་ཏུ་ཞུམ་པ་

དང་། སངས་རྒྱས་དང་། ཆྩོས་དང་། དགེ་འདུན་དང་། ཚུལ་ཁིམས་སུ་ལྟ་བའི་མངྩོན་

པར་ཞེན་པ་དང་། སྩོང་པ་ཉིད་ལ་རྩོད་པ་དང་། འགལ་བ་བརྩོད་པ་འཛིན་པ་ཡྩོངས་

སུ་སངས་པ་སེ། ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི།2 ཉེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཉི་ཤུ་དང་བལ་ནས། བཟླྩོག་པའི་ཆྩོས་དྩོན་

གིས་འཕངས་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ས་བདུན་པ་རིང་

དུ་སྩོང་བ་ཀུན་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི།3 

དྩོན་གིས་འཕངས་པའི་ཆྩོས་ཉིད་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད། གཉིས་པ་ནི།4 དེས་

ཆྩོས་ཉི་ཤུ་པྩོ་འདི་དག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བ་སེ། ཉི་ཤུ་གང་ཞེ་ན། སྩོང་པ་ཉིད་

ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བ་བ་དང་། ཞེས་པ་ནས། བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོན་པ་སེ། རབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༡། ༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༡། ༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༡། ༡༠།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༠། ༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབྩོར་ཆྩོས་ཉི་ཤུ་པྩོ་དེ་དག་ནི། བང་ཆེན་ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པས་ཡྩོངས་སུ་

རྩོགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང་།1 དེ་ལ་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་སྩོང་པ་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་

པར་བ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་རྩོགས་པ་ནི་

བང་ཆེན་སྩོང་པ་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་སེ། ཞེས་པ་ནས། འདི་ནི་བང་ཆེན་ཐམས་

ཅད་དུ་བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོན་པའི་ཞེས་པའི་བར་བསན་བཤད་གཉིས་ཀིས་བསན། 

དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ་ཤེས་པ་དང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། སྦྩོང་བེད་སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་། སྦངས་པས་ས་ཐྩོབ་ཚུལ་

ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 2རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྩོན་

པ་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་དང་། དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་གསད་པར་བ་

བ་དང་། གསྩོད་པ་པྩོ་དང་། བསད་པ་མི་དམིགས་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང་། སྐྱེ་བྩོ་

ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་བརེ་བ་དང་། དངྩོས་པྩོར་དམིགས་པ་མེད་པ་དང་། 

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་གཅིག་ཏུ་རྟྩོགས་པ་

དང་། མི་སྐྱེ་བ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་ལ་ངེས་པར་རྟྩོགས་པའི་བཟྩོད་

པ་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཐབས་ཀི་སྩོ་ནས་རབ་

ཏུ་སྩོན་པ་དང་། རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་གཅྩོད་པ་དང་། མཚན་མར་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་

མེད་པ་དང་། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལྔ་འདྩོར་བ་དང་། འདྩོད་ཆགས་

ལ་སྩོགས་པ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་སྩོང་བ་དང་། ཞི་གནས་སྩོམ་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་ལ་མཁས་པར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། གཟུགས་ལ་སྩོགས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༦། ༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༡། ༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པ་ལ་ཐྩོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་དང་། 

ཇི་ལྟར་འདྩོད་པ་བཞིན་དུ་དུས་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་འགྩོ་བ་

དང་། གདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་ལུས་རབ་ཏུ་སྩོན་པ་ཞེས་བ་

བ། ཞེས་བཤད། གཉིས་པ་ནི།1 ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་པྩོ་འདིས་ཀང་སྔ་མ་

བཞིན་དུ་ས་བདུན་པ་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

བརྒྱད་པ་ས་བརྒྱད་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ལ་ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 
2རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་བཞི་པྩོ་འདི་དག་

ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བ་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

སེམས་ཀི་སྤྩོད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་བསྙེན་

བཀུར་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟྩོགས་པ་སེ། ཞེས་

སྩོགས་དང་། 3རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་བཞི་

ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བ་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། དབང་པྩོ་མཆྩོག་དང་

མཆྩོག་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ར་བ་

ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཡྩོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་ཆེད་དུ་

བསམས་ཤིང་སིད་པ་ཉེ་བར4་ལེན་ཏེ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་བཞི་པྩོ་དེ་དག་ནི་བང་ཆེན་

ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང་།5 དེ་ལ་བང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༢། ༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༡། ༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༡། ༩།

4 ག་༡༥༧་ན་༣་ཉེ་བར། པ་༡༥༧་ན་༧་ཉེར་བར། ཀ་༣༧༠་ན་༤་ཉེ་བར།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༩། ༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། 

སེམས་གཅིག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་

གང་ཡིན་པ་སེ། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེས་

ན་བང་ཆེན་ཆེད་དུ་བསམས་ཤིང1་སིད་པ་ཉེ་བར་ལེན་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་བསན་

བཤད་གཉིས་ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། སེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཤེས་པ་

དང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།2 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་

སྤྩོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངྩོན་

པར་ཤེས་པས་བརེ་བ་3དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྟེན་གསེར་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་

བྩོར་ཡྩོངས་སུ་སྒྱུར་བ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆྩོས་ཡྩོངས་སུ་བརྟགས་པས་

སངས་རྒྱས་མཉེས་པར་བེད་པ་དང་། ལྷའི་མིག་སྐྱེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

བརྟེན་པ་སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གནས་པ་

དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྩོན་མཐྩོང་ནས་བླྩོ་སྔྩོན་དུ་བཏང་བའི་སྐྱེ་བ་ཡྩོངས་

སུ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ། ཞེས་བཤད། གཉིས་པ་ནི།4 ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་ཆྩོས་དེ་ལྟ་

བུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡྩོ་བ་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བར་

གྱུར་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

1 ག་༡༥༧་ན་༤་བསམས་ཤིང་། པ་༡༥༧་བ་༡་བསམས་ཤིང་། ཀ་༣༧༠་ན་༦་བསམས་ཤིང་བསམས་ཤིང་།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༢། ༡༨།

3 ག་༡༥༧་ན་༥་བརེ་བ། པ་༡༥༧་བ་༣་བརེ་བ། ཀ་༣༧༠་བ་༢་རེ་བ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༣། ༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དགུ་པ་ས་དགུ་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ལ། ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 1རབ་

འབྩོར་གང་བང་ཆེན་ས་དགུ་པ་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་བཅུ་གཉིས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་

པར་བ་སེ། བཅུ་གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སྩོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོངས་སུ་

བཟུང་སེ། ཞེས་པ་ནས། ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་སེ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་བཅུ་གཉིས་པྩོ་དེ་དག་ནི་བང་ཆེན་ས་དགུ་པ་ལ་གནས་པས་

ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང་།2 དེ་ལྟར་ན་3བང་ཆེན་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་སྩོན་པ་

དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་བང་ཆེན་ཕར་ཕིན་

དྲུག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་

པ་གང་ཡིན་པ་སེ། དེ་ནི་བང་ཆེན་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་བསན་བཤད་གཉིས་ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་འཆད་

པ་ལ། སྩོན་ལམ་དག་ནི་མཐའ་ཡས་དང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་སྔར་བཞིན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།4 སྩོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་དང་

ལྷ་ལ་སྩོགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐད་ཤེས་པ་དང་། སྩོབས་པ་ཆུ་བྩོ་ལྟར་མི་

ཟད་པ་དང་། སྐྱེ་བྩོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྔགས་པའི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། རྒྱལ་པྩོ་ལ་

སྩོགས་པར་གནས་པ་དང་། ཉི་མ་ལ་སྩོགས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། མ་ལ་སྩོགས་པ་

དང་ལེགས་པར་འབེལ་བའི་གཉེན་དང་། རང་དབང་བའི་འཁྩོར་དང་། བརྒྱ་བིན་ལ་

སྩོགས་པས་མངྩོན་པར་བསྩོད་པར་སྐྱེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་སྩོགས་པས་བསྐུལ་ཏེ། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༡། ༡༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༢། ༣།

3 ག་༡༥༧་བ་༢་དེ་ལྟར་ན། པ་༡༥༧་བ་༦་དེ་ལྟར་ན། ཀ་༣༧༠་བ་༦་དེ་ལྟར་ཇི་ལྟར་ན།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༣། ༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། ཡིད་བཞིན་གི་ནྩོར་བུ་དང་འདྲ་བའི་ཤིང་ཨ་ཤྭཏྠ་ལ་སྩོགས་

པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ། ཞེས་བཤད། གཉིས་པ་ནི།1 དེ་ལྟ་བུའི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་པྩོས་སྔ་མ་

བཞིན་དུ་ཡྩོངས་སུ་སྦང་བ་བས་པའི་ཁྱད་པར་དག་གིས་ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བླྩོ་

གྩོས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པས་འཆད་དྩོ། །

འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། 

ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་སྤིར་བསན་པ་དང་། 

སྐབས་འདིར་བསན་གི་བང་སེམས་འཕགས་པའི་སའི་རྣམ་གཞག་བེ་བག་

ཏུ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན། འཕྩོ་ཚུལ། 

མིང་གི་རྣམ་གངས། སྒ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་

ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ། ས་ལམ་གཉིས་སུ་

ཕེ་བའི་སའི་མཚན་ཉིད། ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པས་ཟིན་པའི་

མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ། ལམ་གི་མཚན་ཉིད། ས་ལམ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ས་དང་ལམ་

གཉིས་དྩོན་གཅིག །

གཉིས་པ་ལ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༣། ༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཐེག་དམན་དང་། 

ཐེག་ཆེན་གི་ས་གཉིས་སུ་ཡྩོད། གསུམ་པ་ལ། ཐེག་དམན་གི་ལམ་ཞུགས་

ཀི་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ། ཐེག་དམན་རང་རྒྱུད་ཀི་ལམ་1གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་

འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པའི་ཐེག་དམན་ལམ་ཞུགས་ཀི་

མཁྱེན་པ། ཐེག་དམན་གི་སའི་མཚན་ཉིད། དེ་གཉིས་དྩོན་གཅིག །དེ་ལ་དབེ་ན། 

དམན་པ་ས་བརྒྱད་དུ་ཡྩོད་དེ། རིགས་ཀི་ས་ནས། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་

རམ། དཀར་པྩོ་རྣམ་པར་མཐྩོང་བའི་ས་ནས་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སའི་བར་བརྒྱད་དུ་ཡྩོད། 

ཚིག་དྩོན་འྩོག་ཏུ་འཆད། 

ཡང་དེ་ལ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་གཉིས་སུ་ཡྩོད། རང་

གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པའི་ཉན་ཐྩོས་ལམ་ཞུགས་ཀི་

མངྩོན་རྟྩོགས། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སའི་མཚན་ཉིད། དེས་ཅིག་ཤྩོས་ལ་རིགས་འདྲ། དེ་ལ་

དབེ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་སྩོགས་ལྔ་ཡྩོད། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཆྩོས་མངྩོན་རྟྩོགས། 

ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་དང་། མངྩོན་

སུམ། རེས་དཔག །དཔད་ཤེས་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཉན་ཐྩོས་ཚོགས་ལམ་

པའི་རྒྱུད་ཀི་མངྩོན་ཤེས་དང་པྩོ་ལྔ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། དེའི་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་

ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསར་དུ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། 

དེའི་རྒྱུད་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་ཟིན་གྩོམས་པའི་བླྩོ་ལྟ་བུ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་

དྩོན་མངྩོན་རྟྩོགས། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་དྲྩོད་སྩོགས་བཞི་

1 ག་༡༥༨་ན་༢་ཐེག་དམན་རང་རྒྱུད་ཀི་ལམ། པ་༡༥༨་བ་༡་ཐེག་དམན་རང་རྒྱུད་ཀི་ལམ། ཀ་༣༧༡་བ་༤་ཐེག་དམན་གི་ལམ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡྩོད། དང་པྩོ་གསུམ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཡྩོད། དེ་ལ་དེར་གྱུར་

པའི་མངྩོན་སུམ་སྩོགས་སྔར་བཞིན་ནྩོ། །

ཉན་ཐྩོས་ཀི་བདེན་པ་མངྩོན་རྟྩོགས། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས། རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས། དེ་

གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་དང་གསུམ་དུ་ཡྩོད། རང་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་བདེན་པ་

མངྩོན་རྟྩོགས། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ། རྣམ་གྩོལ་ལམ། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་

མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དང་གསུམ་དུ་ཡྩོད། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་བདེན་པ་མངྩོན་རྟྩོགས་གང་ཞིག །རང་གི་ངྩོ་སྐལ་

གི་སང་བར་གྱུར་པའི་ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་བརྟགས1་ཀི་དངྩོས་གཉེན་བེད་པ། དང་པྩོའི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་བཟྩོད་པ་བརྒྱད་ཡྩོད། ཉན་ཐྩོས་ཀི་

མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གང་ཞིག །རང་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་

འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་སྒིབ2་ཀི་དངྩོས་གཉེན་བེད་

པ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །རང་

གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་ཁམས་གྩོང་མའི་3སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

1 ག་༡༥༨་བ་༣་ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་བརྟགས། པ་༡༥༩་ན་༡་ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་བརྟགས། ཀ་༣༧༢་ན་༦་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས།

2 ག་༡༥༨་བ་༣་རང་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་སྒིབ། པ་༡༥༩་ན་༢་རང་

གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་སྒིབ། ཀ་༣༧༢་བ་༡་འདྩོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི།

3 ག་༡༥༨་བ་༤་རང་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་ཁམས་གྩོང་མའི། པ་༡༥༩་ན་༣་རང་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའིཁམས་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

མཐྩོང་སངས1་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་དངྩོས་གཉེན་བེད་པ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་རེས་བཟྩོད་ཀི་མཚན་ཉིད། དེས་བདེན་པ་གཞན་གསུམ་ལ་རིགས་འདྲ། 

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་

བདེན་པ་མངྩོན་རྟྩོགས་གང་ཞིག །རང་འདྲེན་བེད་ཀི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་

སང་བར་གྱུར་པའི་ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་བརྟགས་2ལས་དངྩོས་སུ་གྩོལ་བ3། ཉན་ཐྩོས་ཀི་

མཐྩོང་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་ཤེས་པ་

བརྒྱད་ཡྩོད། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པ་ནི་སྩོང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་

ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལས་ལངས་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་བདེན་པ་མངྩོན་རྟྩོགས་གང་

ཞིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངྩོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་

མཐྩོང་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པ་ནི། ཉན་

ཐྩོས་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བམས་སྩོགས་ཚད་མེད་བཞི་ལྟ་བུ། 

རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མཐྩོང་ལམ་རྩོགས་རེས་སུ་བྱུང4་ཞིང་རང་གི་འབས་

བུར་གྱུར་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མི་སྩོབ་ལམ་མ་སྐྱེས་གྩོང་གི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་རེས་ལ་མངྩོན་

རྟྩོགས། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་མཉམ་

གཞག་ཡེ་ཤེས་དང་། དེའི་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཉན་

གྩོང་མའི། ཀ་༣༧༢་བ་༢་ཁམས་གྩོང་མའི།

1 ག་༡༥༨་བ་༤་སངས། པ་༡༥༩་ན་༣་སངས། ཀ་༣༧༢་བ་༢་སང་།

2 ག་༡༥༨་བ་༥་བརྟགས། པ་༡༥༩་ན་༤་བརྟགས། ཀ་༣༧༢་བ་༣་བཏགས།

3 ག་༡༥༨་བ་༥་དངྩོས་སུ་གྩོལ། པ་༡༥༩་ན་༤་དངྩོས་སུ་གྩོལ། ཀ་༣༧༢་བ་༣་ལས་གྩོལ་བ།

4 ག་༡༥༩་ན་༡་བྱུང་། པ་༡༥༩་ན་༧་འབྱུང་། ཀ་༣༧༢་བ་༦་བྱུང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་དང་གསུམ་ལས། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་ལ་རེ་གཅིག་

ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་རེས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་རྣམ་

གྩོལ་ལམ། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་དེ་དང་གསུམ་ལས། གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་རེས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་གང་

ཞིག །རང་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་དངྩོས་གཉེན་བེད་

པ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་དགུར་ཡྩོད། རྒྱས་པར་དབེ་ན་

བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་ཡྩོད། དེ་གང་ཞིག །རང་དང་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅིག་ལ་སྐྱེས་

པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སྒིབ་པ་ལས་གྩོལ་བ། 

གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་སྔར་བཞིན། དེས་ན་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པ་

སྩོགས་སྔར་བཞིན་ནྩོ། །ཉན་ཐྩོས་ལམ་གི་བགྩོད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་

མཁྱེན་པ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མི་སྩོབ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དེས་རང་རྒྱལ་གི་ཚོགས་ལམ་

སྩོགས་ལ་རིགས་འདྲ། 

གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ། 

རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་

ལམ་ཞུགས་ཀི་མངྩོན་རྟྩོགས། ཐེག་ཆེན་གི་སའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཐེག་ཆེན་སྩོ་

སྐྱེའི་ས་དང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ས་གཉིས་ལས། གཉིས་པ་འྩོག་ཏུ་འཆད། དེ་

འདྲའི་ཐེག་ཆེན་སྩོ་སྐྱེའི་མངྩོན་རྟྩོགས། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་

ཚོགས་ལམ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་གཉིས་ལས། ཐེག་ཆེན་གི་ཆྩོས་མངྩོན་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

རྟྩོགས། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་གསུམ་དང་། མངྩོན་སུམ་

སྩོགས་གསུམ་ཡྩོད། བང་སེམས་ཀི་དྩོན་མངྩོན་རྟྩོགས། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་སྩོགས་བཞི་ཡྩོད། དེ་རེ་རེ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་

གསུམ་གསུམ་སེ་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད། དེ་རེ་རེ་ལ་དེར་གྱུར་པའི་མངྩོན་སུམ་སྩོགས་

གསུམ་ཡྩོད་ཚུལ་སྔར་བཞིན། 

བཞི་པ་འཕྩོ་ཚུལ་ལ། 

གནས་སྐབས་ཉན་ཐྩོས་སུ་རིགས་ངེས་པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་

ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་ནམ་སྐྱེས་པ་ན། དེས་ཉན་ཐྩོས་ཀི་

ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དེའི་རེས་སུ་དེའི་རྒྱུད་ལ་དེས་དྲངས་པའི་དེ་

འབིང་སྐྱེས། དེའི་རེས་སུ་དེ་ཆེན་པྩོ་སྐྱེས། གནས་སྐབས་ཉན་ཐྩོས་སུ་རིགས་ངེས་

པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྩོ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་དེས་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་དང་། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཐྩོབ་པ་དུས་

མཉམ། དེའི་རེས་སུ་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་རེ་མྩོ། དེ་རེས་དེ་བཟྩོད་པ་

སྐྱེས་ཤིང་། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་དང་། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་རྣམས་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅིག་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གནས་སྐབས་ཉན་ཐྩོས་སུ་རིགས་ངེས་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་

མཆྩོག་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་དེས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་གསར་

དུ་རྟྩོགས་པ་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དེ་དང་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་

ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་གཉིས་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅིག་ལ་སྐྱེ། དེས་གང་ཟག་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བདག་མེད་རྟྩོགས་ཟིན་གྩོམས་པར་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོམ་སང་ཉྩོན་སྒིབ་ཆེན་

པྩོའི་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་གཉེན་ནམ་ཐྩོབ་པ་ན་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དེས་དེ་ནམ་སངས་པ་དང་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་

ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དེས་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་དགུ་

ལ་རིགས་འདྲ། དེས་སྩོམ་སང་ཉྩོན་སྒིབ་ནམ་སངས1་པ་ན་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མི་སྩོབ་ལམ་

ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །

དེས་རང་རྒྱལ་ལ་རིགས་འདྲ། སང་བ་ཅིག་ཅར་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་

བཟྩོད་པ་བརྒྱད་ཅིག་ཅར་དང་། ཤེས་པ་བརྒྱད་ཀང་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ། སང་བ་རིམ་

གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས2་ཀི་ཤེས་བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཐེག་ཆེན་ལ་དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་ཀི་བང་

སེམས་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྩོ་པ་དེས་སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་སྩོམ་བྱུང་ཐྩོབ་པ་ན3། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དེ་འདྲའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་

མཆྩོག་ཆེན་པྩོ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དེས་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པ་

དང་། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པ་དུས་མཉམ། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ལ། 

དམན་ལམ་དུ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་མ་མྱྩོང་བའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དེ་འཕྩོ་ཚུལ་

སྔར་བཞིན་ནྩོ།4 །དམན་ལམ་དུ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་དམན་ཚོགས་ལམ་པ་

ཙམ་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཡང་སྔར་བཞིན་ལ། 

1 ག་༡༥༩་བ་༧་སང་། པ་༡༦༠་ན་༦་སང་། ཀ་༣༧༤་ན་༣་སངས།

2 ག་༡༥༩་བ་༧་རིམ་གིས་ཉན་ཐྩོས། པ་༡༦༠་ན་༧་རིམ་གིས་ཉན་ཐྩོས། ཀ་༣༧༤་ན་༤་རིམ་གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས།

3 ག་༡༦༠་ན་༡་ཐྩོབ་པ་ན། པ་༡༦༠་ན་༧་ཐྩོབ་པ་ན། ཀ་༣༧༤་ན་༥་ཐྩོབ་པ་དང།

4 ག་༡༦༠་ན་༢་བཞིན་ནྩོ། །པ་༡༦༠་བ་༢་བཞིན་ནྩོ། །ཀ་༣༧༤་ན་༦་བཞིན།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དམན་ལམ་དུ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་དམན་སྦྩོར་ལམ་པ་ཙམ་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་

དུ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དེས་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་གི་གནས་

སྐབས་སུ་ཚོགས་གཉིས་ཅི་ཙམ་བསགས་དགྩོས་པ་བསགས་ཟིན་པའི་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་དེར་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དམན་ལམ་དུ་སྩོང་ཉིད་

རྟྩོགས་པའི་ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་ཚོགས་

ལམ་པ་ཡང་སྔར་བཞིན་ལ། དེ་འདྲའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་དེས་སྦྩོར་ལམ་གི་

གནས་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཉིས་ཅི་ཙམ་བསགས་དགྩོས་པ་བསགས་ཟིན་པའི་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་དེར་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་

སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་ཆེན་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་རྣམས་མཉམ་གཞག་ཐུན་

གཅིག་ལ་སྐྱེ། དེ་རེས་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ། དེ་རེས་ས་

དང་པྩོའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྩོལ་ལམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ས་དང་པྩོའི་

མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་གཅིག་དང་། ས་དང་པྩོའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་སྩོམ་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་དང་ས་གཉིས་པའི་སྩོམ་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་རྣམས་མཉམ་གཞག་

ཐུན་གཅིག་ལ་སྐྱེ་བ་སྩོགས་ཕི་མ་རྣམས་རིགས་འདྲ། ས་དང་པྩོའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་

ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་སྩོམ་སང་བདེན་འཛིན་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་རགས་པ་སྩོང་

ཕིར་དུ་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བསགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་སྩོང་ནུས་སུ་མཐྩོང་

བ་ན། དེ་སྩོང་ཕིར་དུ་སྩོང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། 

དེའི་དངྩོས་གཉེན་དུ་སྩོང་བ་ན་ས་དང་པྩོའི་སྩོམ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྩོབ་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཇྩོག་ཅིང་། དེས་དྲངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཐྩོབ་པ་ན་ས་གཉིས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་

ཐྩོབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་གྩོལ་ལམ་དེ་ལས་ལངས་པའི་ས་གཉིས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཀི་

གནས་སྐབས་སུ་སྩོམ་སང་བདེན་འཛིན་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་སྩོང་ཕིར་དུ་ཚོགས་

གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བསགས། དེ་ལྟར་བསགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་སྩོང་ནུས་སུ་

མཐྩོང་བ་ན་དེ་སྩོང་ཕིར་དུ་སྩོང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་

གཞག་དེ་ལྟ་བུ་དེའི་དངྩོས་གཉེན་དུ་སྩོང་བ་ན་ས་གཉིས་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ཐྩོབ་པར་འཇྩོག །དེས་དྲངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལ་ཐྩོབ་པ་ན་ས་གསུམ་པར་འཕྩོས་པ་

སྩོགས་རིགས་འདྲའྩོ། །

ལྔ་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ། 

ས་དང་། ལམ་དང་། མཁྱེན་པ་དང་། ལམ་ཞུགས་ཀི་མངྩོན་རྟྩོགས་རྣམས་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། ཚོགས་ལམ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན། དད་པའི་ས། ཆྩོས་མངྩོན་

རྟྩོགས་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། སྦྩོར་ལམ། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན། ངེས་

འབེད་ཡན་ལགདྩོན་མངྩོན་རྟྩོགས་སྩོགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་། མཐྩོང་ལམ། 

བདེན་པ་མངྩོན་རྟྩོགས་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་། སྩོམ་ལམ། རེས་ལ་མངྩོན་

རྟྩོགས་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་། མི་སྩོབ་ལམ། དག་བཅྩོམ་པའི་མཁྱེན་པ། 

ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པའི་ལམ་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནྩོ། །

དྲུག་པ་སྒ་བཤད་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་ཚོགས་

ལམ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་དུ་ཚོགས་བསགས་

པའི་ལམ་གི་དང་པྩོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཐར་པ་ཆ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

མཐུན་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པའི་འགྩོག་བདེན་ཐར་པ་

ཡིན་ཞིང་། ཉྩོན་སྒིབ་ཀུན་བརྟགས་1སངས་པའི་འགྩོག་བདེན་ཐར་པའི་ཆ་ཡིན་པས། 

ཁྱྩོད་དེ་ཐྩོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་

པའི་ཕིར། དད་པའི་ས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དད་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་ལ་

མཁས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཆྩོས་མངྩོན་

རྟྩོགས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཆྩོས་གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དྩོན་གཏན་ལ་

འབེབས་2པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་

གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་ཅན། སྦྩོར་ལམ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་

མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བ་ལ་སྦྩོར་བར་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་

ཕིར། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་

ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལྟ་བུ་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

ཞིང་། དེས་རྒྱུ་མཐྩོང་སང་ལས་ངེས་པར་འབེད་པས་དེ་ལ་ངེས་འབེད་ཅེས་བ་ལ། 

ཁྱྩོད་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཐྩོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་ཅེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། དེའི་ཡན་ལག་སེ་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། དྩོན་མངྩོན་

རྟྩོགས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། གསུང་རབ་ཀི་དྩོན་བདག་མེད་ཕ་རགས་

གང་རུང་ལ་སྩོམ་བྱུང་གི་མྱྩོང་བ་འདྩོན་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་

བརྩོད་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཐྩོང་ལམ་ཞེས་བརྩོད་པའི་

1 ག་༡༦༠་བ་༧་བརྟགས། པ་༡༦༡་ན་༧་བརྟགས། ཀ་༣༧༥་བ་༢་བཏགས།

2 ག་༡༦༡་ན་༡་འབེབས། པ་༡༦༡་བ་༡་འབེས། ཀ་༣༧༥་བ་༣་འབེབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐྩོང་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་

ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། བདེན་པ་མངྩོན་རྟྩོགས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་

པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་ཆྩོས་ཅན། སྩོམ་ལམ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་ཟིན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྩོམ་པར་བེད་པའི་

གནས་སྐབས་ཀི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། རེས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་

ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་ཟིན་རྟྩོགས་པའི་

གནས་སྐབས་ཀི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། དག་བཅྩོམ་པའི་མཁྱེན་པ་

ཆྩོས་ཅན། མི་སྩོབ་ལམ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཆགས་བཅས་རྣམས་

ཀི་ཕག་བ་བའི་འྩོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ཉྩོན་སྒིབ་སངས་1བའི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་

བརྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ཐེག་དམན་ལ་ཡང་རིགས་འདྲ། 

ཁ་ཅིག །ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས། སའི་མཚན་ཉིད་ཟེར། 

ཁ་ཅིག །དེ་ས་ལམ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་སའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། རིམ་པ་

ལྟར། 2ས་ཡིན་ན། ས་ཞིང་འཐས་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་དང་། བུམ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་

མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་དེ་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར3། 

1 ག་༡༦༡་བ་༡་སང་། པ་༡༦༢་ན་༡་སང་། ཀ་༣༧༦་ན་༥་སངས།

2 ག་༡༦༡་བ་༢་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། རིམ་པ་ལྟར། པ་༡༦༢་ན་༢་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། རིམ་པ་ལྟར། ཀ་༣༧༦་ན་༦་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། ས་

ཡིན་ན།

3 ག་༡༦༡་བ་༢་ཕིར་དང་། བུམ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་དེ་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། པ་༡༦༢་ན་༢་ཕིར་དང་། བུམ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་དེ་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་མ་ཡིན་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཁ་ཅིག །སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་བང་འཕགས་ཀི་

མངྩོན་རྟྩོགས། བང་སེམས་ཀི་སའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བང་སེམས་ཀི་

སྦྩོར་ལམ་བང་སེམས་ཀི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བང་སེམས་ཀི་མྩོས་སྤྩོད་ཀི་ས་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་

ཞིག །བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཀི་དངྩོས་གཉེན་བེད་པ་དེ། ས་དང་པྩོའི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ས་དང་པྩོའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ས་དང་པྩོའི་

མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་གང་ཞིག །བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོའི་དངྩོས་

གཉེན་བེད་པ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུའི་མཚན་

ཉིད། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ས་དང་པྩོའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་

ངུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། 1བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་ས་བཅུ་རྣམས་སུ་སྩོམ་པའི་ལམ་ལ་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པྩོའི་ལམ་

སྩོམ་གི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་

ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པའི་ས་དང་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་དེ། ས་དང་པྩོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་

མཚན་ཉིད། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ས་དང་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་དེ་མཚན་ཉིད་དེ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ས་དང་པྩོ་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྟྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གི་རྟེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

པའི་ཕིར། ཀ་༣༧༦་ན་༦་ཕིར་ཏེ་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༨༨། ༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་དང་པྩོའི་ཡེ་

ཤེས་གང་ཞིག །བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་སངས་པ། ས་དང་པྩོའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་

གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ས་དང་པྩོའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་

དེ་སངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ས་དང་པྩོའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ལས་ལངས་པའི་སྒ་དྩོན་འདྲེས་རུང་དུ་

འཛིན་པའི་ས་དང་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་

མངྩོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ། ས་དང་པྩོའི་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཟེར་བ་མི་

འཐད་དེ། དེ་ཡིན་ན་རྟྩོག་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ལམ་སྒིག་ལས། 1སྒྲུབ་པ་

སྩོམ་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་འབྱུང་ཡང་རྟེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་

བར་སྣང་བ་སྒ་དྩོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་བལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་ནས་སར་འཕྩོ་བའི་ཚེ་རེས་ཐྩོབ་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་འཕྩོ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ས་

དང་པྩོ་པས་ས་དང་པྩོའི་ངྩོ་སྐལ་གི་སྒིབ་པ་སངས་པ་དང་། ས་གཉིས་པར་འཕྩོ་བ་

དུས་མཉམ། ས་བདུན་པ་པས་ས་བདུན་པའི་ངྩོ་སྐལ་གི་སྒིབ་པ་སངས་པ་དང་། ས་

བརྒྱད་པར་འཕྩོ་བ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེས་ས་དང་པྩོའི་ཡྩོངས་

སྦྩོང་རྩོགས་པ་དང་། དེར་འཕྩོ་བ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་སྣང་ལས། 2ས་གང་

གིས་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བར་འགྱུར་བའི་ཆྩོས་གང་དག་ཡྩོངས་སུ་མ་རྩོགས་པ་དེ་སིད་

དུ་ས་དེ་ཡིན་ལ་རྩོགས་ནས་ས་གཞན་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཅ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། ལམ་སྒིག༣༨། ༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེངྒེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༣༢། ༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ས་བདུན་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་ཡེ་ཤེས་དེས་རང་ཉིད་

མ་སངས་པས་ན་དེ་མངལ་གི་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཚུངས་ལ། 

ས་བརྒྱད་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་དེས་རང་ཉིད་སངས་པ་ན1་དེ་མངལ་གི་

དྲི་མས་དག་པའི་རྣམ་སིན་གི་ལུས་དང་མཚུངས་པར་འཇྩོག་པའི་སྒིབ་པ་གཅིག་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མར། 2ས་བདུན་ལ་བརྟེན་དྲི་མ་ནི3། །མངལ་སྦུབས་དྲི་མ་

དག་དང་མཚུངས། །མངལ་སྦུབས་བལ་འདྲ་མི་རྟྩོག་པའི། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་སིན་པ་

བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ས་དང་པྩོའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མར་སྐྱེས་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་

ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་དངྩོས་སུ་དྲངས་པའི་ས་དང་པྩོའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཡྩོད་པར་ཐལ། 

ཁྱྩོད་ས་དང་པྩོའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ས་བཅུ་པའི་སྐད་

ཅིག་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འགིག །ཁྩོ་

ན་རེ། ས་གཉིས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཡིན་ན། རང་དངྩོས་སུ་འདྲེན་བེད་ཀི་ས་གཉིས་

པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྩོད་དགྩོས་པར་ཐལ། ས་དང་པྩོ་ལ་དེའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །ས་དང་པྩོའི་སྩོམ་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་དང་། སྩོམ་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་

ཤེས་ཡྩོད་དེ། རྒྱུད་བླ་མའི་དར་ཊིཀ་ལས། 4མཐྩོང་ལམ་ཡུན་ཤིན་ཏུ་ཐུང་ཞིང་ས་

དང་པྩོ་བསྐལ་པའི་ཡུན་གིས་རྩོགས་དགྩོས་པས་སྩོམ་པའི་ལམ་ཡང་ཡྩོད་པར་

ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་མཐྩོང་ལམ་མཉམ་གཞག་

1 ག་༡༦༢་ན་༦་སངས་པ་ན། པ་༡༦༢་བ་༧་སངས་པ་ན། ཀ་༣༧༧་བ་༡་སངས་པས་ན།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠། ༡༥།

3 ག་༡༦༢་ན་༦་དྲི་མ་ནི། པ་༡༦༢་བ་༧་དྲི་མ་ནི། ཀ་༣༧༧་བ་༢་དྲི་མ་རྣམས།

4 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ག །རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། རྒྱུད་བླ་དར་ཊིཀ། ༩༩། ༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡེ་ཤེས་ཡུན་ཤིན་ཏུ་ཐུང་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ས་དང་པྩོའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དྩོན་གཅིག་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ལམ་སྒིག་ལས། 
1ས་དང་པྩོའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་སྩོམ་ལམ་དུ་བཞག་པ་ནི་སྩོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་

ཆུང་ངུར་འདུ་བས་སྩོམ་ལམ་ལ་དགུར་གངས་མ་ངེས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ས་བཅུ་པ་པ་དེས་ས་བཅུའི་ཡྩོན་ཏན་རྩོགས་པར་ཐྩོབ་ཟེར་ན། དེས་

ས་བཅུའི་སྐྱྩོན་ཟད་པར་སངས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེས་

ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། 

2
སྐབས་འདིར་བསན་གི་བང་སེམས་འཕགས་པའི་སའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ

3
། 

ཁྱད་པར་གི་གཞི་སའི་ངྩོ་བྩོ། ཁྱད་པར་གི་ཆྩོས་སའི་རྣམ་གཞག །ཁྱད་པར་

དེ་ལྡན་གི་སའི་ངེས་ཚིག་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ། རང་བཞིན་དངྩོས་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྩོང་ཉིད་

མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཐེག་ཆེན་སྩོབ་པ་འཕགས་པའི་

མངྩོན་རྟྩོགས་4གང་ཞིག །རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པ། 

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཅ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། ལམ་སྒིག༩༠། ༣།

2 ག་༡༦༢་བ་༥་གཉིས་པ་ལ། པ་༡༦༣་ན་༦་གཉིས་པ་ལ། ཀ་༣༧༨་ན་༣་གཉིས་པ་ལ།

3 ག་༡༦༢་བ་༥་བཤད་པ། པ་༡༦༣་ན་༧་བཤད་པ། ཀ་༣༧༨་ན་༣་བཤད་པ།

4 ག་༡༦༢་བ་༦་རྟྩོགས། པ་༡༦༣་བ་༡་རྟྩོག །ཀ་༣༧༨་ན་༤་རྟྩོགས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བང་སེམས་འཕགས་པའི་སའི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ལ། དབེ་བ། སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ། གངས་ངེས། ས་བཅུར་འབེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་ས་དེ་ལ་དབེ་ན་བཅུར་ཡྩོད་དེ། ས་

དང་པྩོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ། གསུམ་པ་འྩོད་བེད་པ། བཞི་པ་འྩོད་

འཕྩོ་བ། ལྔ་པ་སྦངས་1དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ། བདུན་པ་རིང་དུ་སྩོང་བ། 

བརྒྱད་པ་མི་གཡྩོ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའི་བླྩོ་གྩོས། བཅུ་པ་ཆྩོས་ཀི་སྤིན་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་བཅུ་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་ལ། ཕར་ཕིན་བཅུའི་ནང་ནས་

གཙོ་བྩོར་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པས་ཟིན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་

བང་སེམས་འཕགས་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས་གང་ཞིག །རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་

ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། 

ས་དང་པྩོའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས། ས་དང་པྩོའི་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས། དེ་

གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ས་དང་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་དང་གསུམ་ལས། རང་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་བདག་མེད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་དང་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་

གང་ཞིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངྩོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ། དང་པྩོའི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ས་དང་པྩོའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། ས་དང་པྩོའི་རྣམ་གྩོལ་

ལམ་དང་། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ས་དང་པྩོའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དང་

གསུམ་ཡྩོད། ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་དང་པྩོའི་མཉམ་

གཞག་ཡེ་ཤེས་གང་ཞིག །རང་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་གི་

1 ག་༡༦༣་ན་༡་སྦངས། པ་༡༦༣་བ་༢་སྦང་། ཀ་༣༧༨་ན་༦་སྦངས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དངྩོས་གཉེན་བེད་པ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ས་དང་པྩོའི་མཐྩོང་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་དང་། ས་དང་པྩོའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་ཡྩོད། དེ་གང་

ཞིག །རང་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཀི་དངྩོས་

གཉེན་བེད་པ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བཟྩོད་པ་

བརྒྱད་ཡྩོད། དེ་གང་ཞིགདེར་གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དངྩོས་གཉེན་བེད་

པ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། ས་དང་པྩོའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མར་སྐྱེས་པའི་ས་དང་པྩོའི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ལྟ་བུའྩོ།1 །དེ་གང་ཞིག །རང་དང་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅིག་ལ་སྐྱེས་

པའི་ས་དང་པྩོའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་ལས་

གྩོལ་བ། ས་དང་པྩོའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་

ལམ་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཡྩོད། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ས་དང་པྩོའི་མཉམ་གཞག་

ཡེ་ཤེས་ནི། ས་དང་པྩོའི་རེས་ཐྩོབ་ཀི་རེས་སུ་ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་ས་དང་པྩོའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ། ས་དང་པྩོའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་

ཤེས་ལས་ལངས་པའི་ས་དང་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ལ་མངྩོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ། ས་དང་པྩོའི་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་

གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ས་དང་པྩོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྩོབ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། ས་དང་པྩོའི་རེས་ཐྩོབ་

པའི་རྒྱུད་ཀི་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་མཁྱེན་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

ཕར་ཕིན་བཅུའི་ནང་ནས་གཙོ་བྩོར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་

1 ག་༡༦༣་ན་༧་ལྟ་བུའྩོ། །པ་༡༦༤་ན་༡་ལྟ་བུའྩོ། །ཀ་༣༧༩་ན་༡་ལྟ་བུ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཆེས་ལྷག་པས་ཟིན་པའི་བང་སེམས་འཕགས་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས་གང་ཞིག །རང་གི་

འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། 

ས་གཉིས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དང་། དེའི་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས། དེ་གཉིས་གང་

རུང་མ་ཡིན་པའི་ས་གཉིས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་གསུམ་ཡྩོད། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

བདེན་མེད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ས་གཉིས་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་

ཞིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངྩོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ། དང་པྩོའི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ས་གཉིས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་དང་། ས་གཉིས་པའི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དང་། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ས་གཉིས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་

ཤེས་དང་གསུམ་ཡྩོད། དེ་གང་ཞིག །རང་དངྩོས་སུ་འདྲེན་བེད་ཀི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་

རགས་པ་ལས་གྩོལ་བ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་དང་ས་གཉིས་པའི་ཐྩོག་མའི་རྣམ་

གྩོལ་ལམ་དྩོན་གཅིག །དེ་གང་ཞིག །རང་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་བདེན་

འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་ཕ་བའི་དངྩོས་གཉེན་བེད་པ། གཉིས་པའི་མཚན་

ཉིད། ས་གཉིས་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་དྩོན་གཅིག །ས་གཉིས་

པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལས་ལངས་པའི་ས་གཉིས་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞིག །རང་

རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངྩོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ། ས་གཉིས་པའི་རེས་ཐྩོབ་

ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། གཞན་གཉིས་སྔར་བཞིན་རིགས་འདྲ། 

དེས་མཚོན་ནས། ས་གསུམ་པ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་ལ་བཟྩོད་པའི་ཕར་

ཕིན་སྩོགས་ལྷག་མ་བརྒྱད་སྦར་ནས་མཚན་ཉིད་འཇྩོག་ཚུལ་རིགས་འདྲ་ཞིང་། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩོམ་སང་བདེན་འཛིན་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ། སྩོམ་སང་བདེན་འཛིན་ཆེན་པྩོའི་འབིང་། 

ཆེན་པྩོའི་ཆུང་ངུ་། འབིང་གི་ཆེན་པྩོ། འབིང་གི་འབིང་། འབིང་གི་ཆུང་ངུ་། ཆུང་ངུའི་

ཆེན་པྩོ། ཆུང་ངུའི་འབིང་། ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་རྣམས་སང་གཉེན་དུ་སྦར་ནས། སྔ་མ་

བཞིན་རིགས་འདྲའྩོ། །

གསུམ་པ་ལ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་ས་ལ་བཅུ་པྩོ་འདིར་གངས་ངེས་ཏེ། 

སའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ལ་མི་འདྲ་བ་བཅུར་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་སྣང་ལས། 1མཐྩོང་བ་

དང་སྩོམ་པའི་ལམ་ལ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་ཆྩོས་ཀི་དབེ་བས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་

སྩོགས་པའི་ས་བཅུར་རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། བང་སེམས་འཕགས་པའི་ས་དེ་ལ་བཅུར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་ཡྩོན་ཏན་གི་གངས་འཕེལ་བའི་ཁྱད་པར་དང་། ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པའི་ནུས་མཐུ་ཐྩོབ་པའི་ཁྱད་པར། ཕར་ཕིན་བཅུའི་ཉམས་ལེན་ལྷག་པའི་

ཁྱད་པར། རྣམ་སིན་གི་སྐྱེ་བ་འཛིན་ཚུལ་སྩོགས་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་བས་བཅུར་

བཞག་སེ། འཇུག་འགེལ་ལས།2 དེ་ཡང་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་ཡྩོན་ཏན་གི་གངས་དང་། 

མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཐྩོབ་པ་དང་། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐྩོབ་པ་

དང་། རྣམ་པར་སིན་པ་འཕེལ་བའི་བེ་བག་གིས་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་

རྣམ་པར་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཅུར་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༣༢། ༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་འགེལ། ༦༠༩། ༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གི་ཆྩོས་སའི་ཡྩོན་ཏན་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། 

ཕར་ཕིན་ལྷག་པའི་ཁྱད་པར། བསབ་པ་གསུམ་ལ་སྩོབ་པའི་ཁྱད་པར། ཟག་

མེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར། ཀུན་རྩོབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར། སྐྱེ་

བ་འཛིན་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར། གཉེན་པྩོ་རྟྩོགས་པའི་ཁྱད་པར། སང་བ་མི་མཐུན་

ཕྩོགས་ཀི་ཁྱད་པར། ས་ཐྩོབ་པའི་རྟགས་ཀི་ཁྱད་པར། ས་ཐྩོབ་པའི་འབས་བུའི་ཁྱད་

པར། ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་བཅུ་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ས་བཅུ་པྩོ་དེ་ལ་ཕར་ཕིན་ལྷག་པའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། ས་དང་པྩོར་

སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པར་ཐྩོབ། ས་གཉིས་པར་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པར་ཐྩོབ། ས་གསུམ་པར་བཟྩོད་པའི་ཕར་

ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པར་ཐྩོབ། ས་བཞི་པར་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་

ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པར་ཐྩོབ། ས་ལྔ་པར་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་

ལེན་ཆེས་ལྷག་པར་ཐྩོབ། ས་དྲུག་པར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་

ལྷག་པར་ཐྩོབ། ས་བདུན་པར་ཐབས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པར་ཐྩོབ། 

ས་བརྒྱད་པར་སྩོན་ལམ་གི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པར་ཐྩོབ། ས་དགུ་

པར་སྩོབས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པར་ཐྩོབ། ས་བཅུ་པར་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པར་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་གཙོ་བྩོར་ཉམས་

སུ་ལེན་པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ས་བཅུ་པྩོ་རེ་རེར་ཡང་ཕར་ཕིན་བཅུ་པྩོ་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། དབུས་མཐར། 1ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཁྱད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༡༣། ༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མེད་ནི། །ས་བཅུ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། ས་བཅུ་པྩོ་འདི་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསབ་པ་

གསུམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ས་དང་པྩོར་ཆྩོས་ཉིད་

མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་བསབ་པ་གསུམ་ལ་སྤྩོད་པའི་རྟེན་ཐྩོབ1། ས་གཉིས་

པར་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་སྩོབ། ས་གསུམ་པར་ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

བསབ་པ་ལ་སྩོབ། ས་བཞི་པར་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ལྷག་པའི་སྩོ་

ནས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྩོགས་མཐུན་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ལ་སྩོབ། ས་ལྔ་

པར་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ལྷག་པའི་སྩོ་ནས་བདེན་བཞི་ཤེས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ལ་སྩོབ། ས་དྲུག་པར་ཤེར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ལྷག་པའི་སྩོ་

ནས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་། རྣམ་བང་གི་རྟེན་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་ལྡྩོག་ལ་

མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ལ་སྩོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།2 ཆྩོས་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟྩོགས་ནས་འདིར། །ལྷག་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ལྷག་སེམས་དང་། །ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་རེས་སྩོབ། །ཤེས་རབ་སྤྩོད་ཡུལ་

གཉིས་ཡིན་ཏེ། །ཆྩོས་ཀི་དེ་ཉིད་དང་དེ་ནི། །མི་ཤེས་ཤེས་སྩོགས་འཇུག་པ་

ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ས་བདུན་པ་ཡན་ཆད་3དུ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་བསབ་

པའི་འབས་བུའི་ཡྩོན་ཏན་དེ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ས་བདུན་པར་མཚན་མ་མེད་ཅིང་རྩོལ་

བ་དང་བཅས་པའི་ཡྩོན་ཏན། ས་བརྒྱད་པར་འབད་རྩོལ་རགས་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་

1 ག་༡༦༤་བ་༥་ཐྩོབ། པ་༡༦༥་བ་༡་ཐྩོབ། ཀ་༣༨༡་ན་༡་ཐྩོབ་སེ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༥། ༨།

3 ག་༡༦༥་ན་༡་ཡན་ཆད། པ་༡༦༥་བ་༤་ཡན་ཆད། ཀ་༣༨༡་ན་༥་མན་ཆད།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དག་པའི་འབས་བུ་དང་། ས་དགུ་པར་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ཐྩོབ་པའི་སྩོ་

ནས་སེམས་ཅན་སྩོན་པའི་འབས་བུ་དང་། ས་བཅུ་པར་ལས་ལ་དབང་ཐྩོབ་པའི་སྩོ་

ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སྩོའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 
1བསབ་པ་རྣམས་དང་སྩོམ་པ་ཡིས། །འབས་བུ་གཞན་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །མཚན་མེད་

འདུ་བེད་དང་བཅས་པར། །གནས་པ་འབས་བུ་དང་པྩོ་ཡིན། །དེ་ཉིད་མངྩོན་དུ་བེད་

མེད་ན། །ཞིང་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་དག །འབས་བུ་གཉིས་པར་འདྩོད་པ་ཡིན། །སེམས་

ཅན་སིན་པ་འགྲུབ་ཉིད་དང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་ནི། །འགྲུབ་པ་

འབས་བུ་དམ་པ་ཡིན། །འབས་བུ་རྣམ་པ་འདི་བཞི་ནི། །ས་བཞི་པྩོ་ལ་ཡང་དག་

བརྟེན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་ཟག་མེད་ཀི་

ཕུང་པྩོ་ལྔ་སྦྩོང་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ས་དང་པྩོར་ཆྩོས་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་སྩོ་

ནས་ཕུང་པྩོ་ལྔ་སྦྩོང་བའི་རྟེན་ཐྩོབ་སེ། ས་གཉིས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པྩོ་སྦྩོང་། 

ས་གསུམ་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕུང་པྩོ་སྦྩོང་། ས་བཞི་པ། ས་ལྔ་པ། ས་དྲུག་པ་

གསུམ་དུ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པྩོ་རྣམ་པར་སྦྩོང་། ལྷག་མ་བཞིར་འབས་བུ་བཞི་ཐྩོབ་པ་

ལ་གེགས་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་བཞི་སྦྩོང་བའི་སྩོ་ནས་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ཕུང་པྩོ་སྦྩོང་

ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཐྩོགས་པའི་སྒིབ་པ་སྦྩོང་བའི་སྩོ་ནས་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་རྣམ་པར་སྦྩོང་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།2 ཆྩོས་ཉིད་

རབ་ཏུ་རྟྩོགས་ནས་འདིར། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནི་ཕུང་པྩོ་སྦྩོང་། །དེ་ཡི་འྩོག་ཏུ་ཏིང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༥། ༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༥། ༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཛིན་དང་། །ཤེས་རབ་ཕུང་པྩོ་རྣམ་པར་སྦྩོང་། །དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལས་

ནི། །སྒིབ་རྣམ་བཞི་དང་ཐྩོགས་པ་ཡི། །སྒིབ་པ་ལས་ནི་རྣམ་གྩོལ་དང་། །གྩོལ་བའི་ཡེ་

ཤེས་རྣམ་པར1་སྦྩོང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ། ས་བཅུ་པྩོ་ལ་ཡྩོན་ཏན་གི་གངས་འཕེལ་བའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། 

ས་དང་པྩོར་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་ལ་སྙྩོམས་པར་

འཇུག་ནུས། སངས་རྒྱས་བརྒྱའི་ཞལ་མཐྩོང་བ། དེ་དག་གིས་བིན་གིས་བརབས་པ་

ཤེས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་གཡྩོ་བར་བེད་ནུས་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརྒྱར་འགྩོ་ནུས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་བརྒྱ་སྣང་བར་

བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་བརྒྱ་སིན་པར་བེད་པ་དང་། བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་པར་

བེད་པ་དང་། བསྐལ་པ་བརྒྱའི་སྔྩོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཟིགས་པ་

འཇུག་པ་དང་། ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་འབེད་པ་དང་། རང་གི་ལུས་བརྒྱར་སྤྲུལ་

ནུས་པ་དང་། ལུས་རེ་རེའི་འཁྩོར་དུ་སེམས་ཅན་བརྒྱ་བརྒྱས་བསྐྩོར་བ་སྐད་ཅིག་མ་

གཅིག་ལ་སྩོན་ནུས་པ་སེ་ཡྩོན་ཏན་གི་སེ་ཚན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ཐྩོབ་ལ། དེ་

བཞིན་དུ་ས་གཉིས་པར་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་འདྲ་བ་སྩོང་ལ་

སྙྩོམས་པར་འཇུག་ནུས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་སྩོང་མཐྩོང་བ་སྩོགས། ཡྩོན་ཏན་སེ་

ཚན་སྩོང་ཕག་བཅུ་གཉིས་དང་། ས་གསུམ་པར་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

འབུམ་ཕག་གཅིག་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་གཅིག་

མཐྩོང་བ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་འབུམ་ཕག་སེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་དང་། ས་བཞི་པར་སྐད་

1 ག་༡༦༥་བ་༡་དམ་པར། པ་༡༦༦་ན་༤་དམ་པར། ཀ་༣༨༡་བ་༦་དམ་པར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་སྩོགས་

ཡྩོན་ཏན་སེ་ཚན་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་དང་། ས་ལྔ་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་བེ་བ་

ཕག་སྩོང་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་སེ་ཚན་བེ་བ་ཕག་སྩོང་བཅུ་

གཉིས་དང་། ས་དྲུག་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་བེ་བ་བརྒྱ་ཕག་སྩོང་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་

པ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་སེ་ཚན་བེ་བ་བརྒྱ་ཕག་སྩོང་བཅུ་གཉིས་དང་། ས་བདུན་པར་

ཏིང་ངེ་འཛིན་བེ་བ་ཕག་ཁིག་1འབུམ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་སེ་

ཚན་བེ་བ་ཕག་ཁིག་2འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་དང་། ས་བརྒྱད་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྩོང་

གསུམ་གི་སྩོང་ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འབུམ་ཕག་གཅིག་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་

གངས་དང་མཉམ་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་སེ་ཚན་སྩོང་གསུམ་

གི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འབུམ་ཕག་གཅིག་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པ་

བཅུ་གཉིས་དང་། ས་དགུ་པར་སྩོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གངས་མེད་པ་

འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙྩོམས་

པར་འཇུག་པ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་སེ་ཚན་སྩོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གངས་

མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་གི་གངས་དང་མཉམ་པ་བཅུ་གཉིས་དང་། ས་བཅུ་

པར་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརྩོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརྩོད་དུ་

མེད་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་

ནུས་པ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་སེ་ཚན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བརྩོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརྩོད་

དུ་མེད་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཐྩོབ་པའི་བར་རྣམས་སུ་

1 ག་༡༦༥་བ་༦་ཁག་ཁིགཔ་༡༦༦་བ་༤་ཁག་ཁིག །ཀ་༣༨༢་བ་༢་ཕག་ཁིག

2 ག་༡༦༥་བ་༧་ཕག་ཁིག །པ་༡༦༦་བ་༤་ཁག་ཁིག །ཀ་༣༨༢་བ་༢་ཕག་ཁིག
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ལ། དབང་དང་། རྣམ་སིན་གི་སྐྱེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་དུ་མ་ཡྩོད་

དེ། བང་སེམས་མྩོས་སྤྩོད་པ་རྣམས་འདྩོད་པར་ལས་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དང་། 

ས་ཐྩོབ་པ་རྣམས་ཀིས་དུད་འགྩོ་སྩོགས་དམན་གནས་སུ་སྩོན་ལམ་གི་དབང་གིས་

སྐྱེ་བ་དང་། བསམ་གཏན་གི་དབང་གིས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་སྩོགས་བཟླྩོག་

ནས་འདྩོད་པར་སྐྱེ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་སྐྱེ་བ་དང་། སྤྲུལ་པ་དགའ་ལྡན་གི་གནས་

ལ་སྩོགས་པར་སྐྱེ་བ་སྩོན་པ་དབང་འབྩོར་བའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།1 བླྩོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ལས་དང་ནི། །གཞན་ཡང་སྩོན་ལམ་

དག་དང་ནི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་དབང་འབྩོར་བའི། །དབང་གིས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་འཕགས་པ་ལ་རྣམ་སིན་གི་

སྐྱེ་བ་འཛིན་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། ས་དང་པྩོ་པས་འཛམ་བུ་གིང་ལ་དབང་བའི་

འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོར་སྐྱེ་བ་འཛིན། ས་གཉིས་པ་པས་གིང་བཞི་ལ་དབང་

བའི་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོར་སྐྱེ་བ་འཛིན། ས་གསུམ་པ་པས་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་དང་། ས་བཞི་པ་པས་འཐབ་བལ་དང་། ས་ལྔ་པ་པས་དགའ་ལྡན་དང་། ས་

དྲུག་པ་པས་འཕྲུལ་དགའ་དང་། ས་བདུན་པ་པས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་དང་། ས་

བརྒྱད་པ་པས་སྩོང་གི་བདག་པྩོ། ས་དགུ་པས་སྩོང་གཉིས་ཀི་བདག་པྩོ་ཚངས་པ་

དང་། ས་བཅུ་པ་པས་གནས་གཙང་མ་རྣམས་སུ་ལྷའི་རྒྱལ་པྩོར་སྐྱེ་བ་འཛིན་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༤། ༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བར་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་གཉེན་པྩོ་རྟྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ། 

ས་བཅུ་ལ་ཆྩོས་ཉིད་རྟྩོགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བཅུ་ཡྩོད་དེ། ས་

བཅུའི་མཉམ་བཞག་ཏུ་ཆྩོས་ཉིད་བདེན་མེད་དུ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་

མེད་ཀང་། རེས་ཐྩོབ་ཀི་ཚེ་ངེས་པ་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་འདྲེན་པས་རྟྩོགས་ཚུལ་མི་འདྲ་

བའི་ཁྱད་པར་རེ་རེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱན་སྣང་ལས། 1གང་གི་ཚེ་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའྩོ་ཞེས་བསྩོམ་པས་ཆ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་

བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྟྩོགས་སུ་ཟིན་ཀང་ངེས་པ་སྐྱེད་པ་ལ་ལྟྩོས་ནས། ཀུན་ཏུ་

འགྩོ་བའི་དྩོན་གིས་སྩོ་སྩོར་རྟྩོགས་2པའི་ཕིར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པར་

མངྩོན་དུ་བེད་པའི་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང་3། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྐྱྩོན་མེད་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པས་མཐྩོང་བའི་ལམ་ཐྩོབ་པར་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་། ས་དང་པྩོར་ཆྩོས་དབིངས་དེ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་

པར་ཀུན་ཏུ་འགྩོ་བའི་དྩོན་གི་གནས་སུ་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ས་དང་པྩོའི་མཉམ་གཞག་

ཏུ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་དེ་ལྟར་

རྟྩོགས་པའི་ཕིར། ས་གཉིས་པར་ཆྩོས་དབིངས་དེ་མཆྩོག་གི་དྩོན་དུ་རྟྩོགས་ཏེ། ས་

གཉིས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ཆྩོས་དབིངས་དེ་སྒིབ་གཉིས་སངས་རུང་དུ་རྟྩོགས་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༣༡། ༡༤།

2 ག་༡༦༦་བ་༣་རྟྩོགས། པ་༡༦༧་བ་༢་རྟྩོགས། ཀ་༣༨༣་བ་༢་རྟྩོག །།

3 ག་༡༦༦་བ་༣་འགྱུར་བ་དང་། པ་༡༦༧་བ་༢་འགྱུར་བ་དང་། ཀ་༣༨༣་བ་༣་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། ས་གཉིས་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལྷག་པའི་སྩོ་ནས་

ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ཐེག་དམན་གི་ལམ་ལས་མཆྩོག་ཡིན་པར་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། ས་

གསུམ་པར་ཆྩོས་དབིངས་རྒྱུ་མཐུན་གསུངས་པ་ཐྩོབ་པའི་མཆྩོག་གི་གནས་སུ་

རྟྩོགས་ཏེ། ས་གསུམ་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་གསུང་རབ་ཐྩོས་པ་འཚོལ་བ་ནི། རྒྱུ་

མཐུན་དུ་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། ས་བཞི་པར་ཆྩོས་དབིངས་དེ་ལུང་གི་ཆྩོས་

སེད་པའི་འཛིན་པ་མེད་པའི་དྩོན་གི་གནས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། ས་བཞི་པར་ལུང་གི་ཆྩོས་

ལ་སེད་པ་ཡང་ལྩོག་པའི་ཕིར་དང་། ས་བཞི་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་བསབ་པ་གསུམ་གི་

ཡྩོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། ས་ལྔ་པར་ངར་འཛིན་པའི་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་མེད་

པའི་དྩོན་གི་གནས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། དེར་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་རང་

བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། ས་དྲུག་པར་ཆྩོས་དབིངས་དེ་ཉྩོན་མྩོངས་

དང་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་གི་གནས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། ས་དྲུག་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་རྟེན་

འབེལ་གི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་། རྣམ་བང་དུ་འགྱུར་བའི་ཆྩོས་

གང་ཡང་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེར་རྟེན་འབེལ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ཐྩོབ་

པའི་ཕིར། ས་བདུན་པར་ཆྩོས་དབིངས་དེ་ལུང་གི་ཆྩོས་ཀི་མཚན་མ་ལ་ཐ་དད་མེད་

པའི་དྩོན་གི་གནས་སུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེར་མཚན་མ་མེད་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཐྩོབ་

པའི་སྩོ་ནས་ལུང་གི་ཆྩོས་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་ལྡྩོག་པའི་ཕིར། ས་བརྒྱད་པར་

ཆྩོས་དབིངས་དེ་བི་མེད་འཕེལ་མེད་ཀི་དྩོན་གི་གནས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། དེ་ལ་ཀུན་བང་

བི་འཕེལ་མེད་པའི་དྩོན་གི་གནས་སུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ས་བརྒྱད་པར་མི་རྟྩོག་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ1། ས་བརྒྱད་པར་ཆྩོས་དབིངས་དེ་མི་རྟྩོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་དང་། ཞིང་དག་པ་ལ་དབང་བའི་གནས་སུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་

ཏེ2། ས་བརྒྱད་པར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆྩོས་ལ་བཟྩོད་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། ས་དགུ་པར་ཆྩོས་

དབིངས་དེ་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བའི་གནས་སུ་རྟྩོགས3། དེར་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་བཞི་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། ས་བཅུ་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ཆྩོས་དབིངས་དེ་ལས་ལ་དབང་བའི་

གནས་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་ཏེ། ས་བཅུ་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་བཞེད་པ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་

ནས་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བེད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ཆྩོས་དབིངས་བཅུ་ལ་སྒིབ་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་

པ་ཤེས་སྒིབ་བཅུ་པྩོ་ཡང་གཉེན་པྩོ་ས་བཅུས་རིམ་པ་ལྟར་སྩོང་སེ། དེ་དག་གི་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དབུས་མཐའ་ལས། 4ཀུན་ཏུ་འགྩོ་དྩོན་མཆྩོག་

གི་དྩོན། །རྒྱུ་མཐུན་དྩོན་གི་མཆྩོག་ཉིད་དང་། །ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་དྩོན་

དང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཐ་དད་མེད་དྩོན་དང་། །ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས་དང་མིན་དྩོན་དང་། །ཐ་

དད་མེད་པའི་དྩོན་ཉིད་དང་། །བི་མེད་འཕེལ་བ་མེད་དྩོན་དང་། །དབང་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་

ཡི་གནས། །ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ལ་མ་རིག་པ། །ཉྩོན་མྩོངས་མ་ཡིན5་སྒིབ་པ་བཅུ། །ས་

བཅུའི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་རྣམས་ཀི། །གཉེན་པྩོ་དག་ནི་ས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༦༧་ན་༤་ཕིར་ཏེ། པ་༡༦༨་ན་༣་ཕིར་ཏེ། ཀ་༣༨༤་ན་༦་ཕིར།

2 ག་༡༦༧་ན་༤་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། པ་༡༦༨་ན་༤་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀ་༣༨༤་ན་༦་རྟྩོགས་ཏེ།

3 ག་༡༦༧་ན་༥་རྟྩོགས། པ་༡༦༨་ན་༤་རྟྩོགས། ཀ་༣༨༤་བ་༡་རྟྩོགས་ཏེ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༦། ༢།

5 ག་༡༦༧་ན་༧་ཉྩོན་མྩོངས་མ་ཡིན། པ་༡༦༨་ན་༧་ཉྩོན་མྩོངས་མ་ཡིན། ཀ་༣༨༤་བ་༤་ཉྩོན་མྩོངས་མ་ཡིན།



  272  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞན་ཡང་། ས་བཅུ་པྩོ་དེ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྲུང་བའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། 

ས་དང་པྩོ་ནི། རིན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་འཆགས1། །ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གིས་ཐྩོབ་ཅིང་ཁྱད་པར་གི་བིན་རབས་ཞེས་བ་བའི་གཟུངས་ཀིས་སྲུང་ངྩོ་། །ས་

གཉིས་པ་ནི། གནས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཐྩོབ་ཅིང་གནས་ཀིས་མི་ཐུབ་པའི་

གཟུངས་ཀིས་སྲུང་ངྩོ་། །ས་གསུམ་པ་ནི། རབ་ཏུ་མི་གཡྩོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རབ་ཏུ་

གནས་པའི་གཟུངས། ས་བཞི་པ་ནི། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་གཟུངས། 

རབ་ཏུ་གནས་པའི་གཟུངས། གདུལ་དཀའ་བའི་གཟུངས། ས་ལྔ་པ་ནི། རིན་པྩོ་ཆེའི་

མེ་ཏྩོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡྩོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་བཀྩོད་པའི་གཟུངས། ས་དྲུག་པ་ནི། ཉི་

མའི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་གཟི་བརིད་ཀི་གཟུངས། ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་སྒྩོན་མེའི་

གཟུངས། ས་བདུན་པ་ནི། དྩོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

གཟུངས། ས་བརྒྱད་པ་ནི། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་མངྩོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་

གཟུངས་ཀིས་སྲུང་ངྩོ་། །རྟྩོགས་པ་མེད་པའི་ཏྩོག་གི་གཟུངས་ཀིས་སྲུང་ངྩོ་། །ས་

དགུ་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་སྒྩོན་མའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་གཟུངས་ཀིས་སྲུང་ངྩོ་། །སྩོ་མཐའ་

ཡས་པའི་རྒྱུན་གི་གཟུངས་ཀིས་སྲུང་ངྩོ་། །ས་བཅུ་པ་ནི། དཔའ་བར་འགྩོ་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གིས་ཐྩོབ་ཅིང་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཟ་མ་ཏྩོག་གི་གཟུངས་ཀིས་སྲུང་ངྩོ་། །

བདུན་པ་སང་བ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ། 

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མྩོང་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ས་བཅུ་པྩོ་རེ་

རེ་ལ་རང་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་ཤིན་ཏུ་རྨྩོངས་པ་གཉིས་གཉིས་དང་། དེའི་གནས་

1 ག་༡༦༧་བ་༡་འཆགས། པ་༡༦༨་བ་༡་འཆགས། ཀ་༣༨༤་བ་༥་འཕགས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ངན་ལེན་མི་མཐུན་ཕྩོགས་རེ་ཡྩོད་དེ། ས་དང་པྩོ་ལ་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ལ་མངྩོན་

པར་ཞེན་པའི་རྨྩོངས་པ་དང་། ངན་སྩོང་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་པས་འཇིགས་པའི་རྨྩོངས་པ་

དང་། ས་གཉིས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཕ་མྩོའི་འཁྲུལ་བ་ལ་རྨྩོངས་པ་དང་། ལས་ཀི་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་རྨྩོངས་པ་དང་། ས་གསུམ་པ་ལ་འདྩོད་ཆགས་ཀིས་

རྨྩོངས་པ་དང་། ཐྩོས་པའི་གཟུངས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་

རྨྩོངས་པ་དང་། ས་བཞི་པ་ལ་སྙྩོམས་འཇུག་ལ་སེད་པའི་རྨྩོངས་པ་དང་། ཆྩོས་ལ་

སེད་པའི་རྨྩོངས་པ་དང་། ས་ལྔ་པ་ལ་འཁྩོར་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་མི་ཕྩོགས་ཤིང་མངྩོན་དུ་

ཕྩོགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་རྨྩོངས་པ་དང་། མྱང་འདས་ལ་གཅིག་ཏུ་མི་ཕྩོགས་ཤིང་

མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་རྨྩོངས་པ་དང་། ས་དྲུག་པ་ལ་འདུ་བེད་ཀི་

འཇུག་པ་མངྩོན་དུ་བ་བ་ལ་རྨྩོངས་པ་དང་། མཚན་མ་མང་པྩོ་འབྱུང་བ་ལ་རྨྩོངས་པ་

དང་། ས་བདུན་པ་ལ་མཚན་མ་ཕ་མྩོ་འབྱུང་བའི་རྨྩོངས་པ་དང་། མཚན་མེད་ཡིད་ལ་

བེད་པའི་ཐབས་ལ་རྨྩོངས་པ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ལ་མཚན་མེད་ལ་རྩོལ་བའི་རྨྩོངས་

པ་དང་། མཚན་མར་འཛིན་པ་ལ་དབང་ཐྩོབ་པའི་རྨྩོངས་པ་དང་། ས་དགུ་པ་ལ་ཆྩོས་

བསན་པ་དང་ཆྩོས་ཀི་ཚིག་དང་ཡི་གེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་ཤེས་

རབ་དང་སྩོབས་པ་ལ་གཟུངས་ཀི་དབང་ལ་དང་། སྩོབས་པའི་དབང་ལ་རྨྩོངས་པ་

དང་། ས་བཅུ་པ་ལ་མངྩོན་ཤེས་ཆེན་པྩོ་ལ་དང་། གསང་བ་ཕ་མྩོ་ལ་འཇུག་པ་ལ་

རྨྩོངས་པ་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་མྩོ་དང་། 

ཐྩོགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྨྩོངས་པ་གཉིས་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ས་ལ་འཇུག་པ་ལས། 



  274  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

1ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་རྩོགས་གྱུར་པས། །རབ་དགའ་ལ་སྩོགས་ས་བཅུ་

གཅིག །རྨྩོངས་གཉིས་གནས་ངན་ལེན་གཅིག་པ། །མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཏེ་ཐ་དད་

འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། མཐྩོང་སང་ལྩོག་ཞུགས་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་དང་། སྩོམ་སང་

སའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་དང་། དེ་ལྟར་ཕེ་བའི་རྣམ་གཞག་དཔད་པ། ཇི་ལྟར་སྩོང་ཚུལ་

དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ། སྤིའི་གངས་དང་། ལྩོག་པར་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ལ། སྤིར་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་སྒིབ་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས། མཐྩོང་

སང་ཤེས་སྒིབ་ལ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་མཐྩོང་སང་

ཉྩོན་མྩོངས་བཞི་བཅུ། གྩོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་མཐྩོང་སངས་ཉྩོན་མྩོངས་བདུན་ཅུ་

ར་གཉིས་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་སང་དུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀི་མཐྩོང་སང་ཤེས་སྒིབ་སྩོ་དྲུག །གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀི་སས་བསྡུས་

ཀི་སྩོ་དྲུག་སྩོ་དྲུག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེར་གྱུར་པའི་འདྩོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བཅུ། ཀུན་འབྱུང་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་

མྩོངས་བཅུ། འགྩོག་པ་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བཅུ། ལམ་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བཅུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་སང་

ཉྩོན་མྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་ཆགས། ཁྩོང་ཁྩོ། ང་རྒྱལ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་

པ། ཐེ་ཚོམ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན། འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ། ལྩོག་པར་ལྟ་བ། མཐར་འཛིན་

པར་ལྟ་བ། ལྟ་བ་མཆྩོག་འཛིན། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་འཛིན་རྣམས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན། ཉ། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་བཤེས་གཉེན། འགེལ་བཤད་ཚིག་གསལ་ལ་འདི་དྲངས་འདུག 

།༨༢༩། ༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ཕི་མ་གསུམ་ལ་རིགས་འདྲ་སེ། རྒྱན་སྣང་ལས་1འདིར་ཡང་། 

འདྩོད་ཆགས་དང་། ཁྩོང་ཁྩོ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། 

འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་དང་། ལྩོག་པར་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་

བ་མཆྩོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་ཏུ་འཛིན་པ་

རྣམས་འདྩོད་པའི་ཁམས་ན་བདེན་པ་བཞིའི་མཐྩོང་བས་སང་བར་བ་བའི་བཞི་བཅུ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཀུན་བཏུས་སུ་ཡང་། 2འདྩོད་པའི་ཁམས་ན་སྡུག་

བསྔལ་མཐྩོང་བས་སང་བར་བ་བ་ནི་བཅུ་ཡིན་ནྩོ། །སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་བས་སང་བར་

བ་བ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་འབྱུང་དང་། འགྩོག་པ་དང་ལམ་མཐྩོང་བས་སང་བར་

བ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

གཟུགས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་སང་སྩོ་དྲུག །གཟུགས་མེད་ཀི་

སས་བསྡུས་ཀི་སྩོ་དྲུག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། གཟུགས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་

ཐེག་ཆེན་གི་སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་ཆགས། ང་རྒྱལ། 

ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ། འཇིག་ལྟ། ལྩོག་ལྟ། 

མཐར་ལྟ། ལྟ་བ་མཆྩོག་འཛིན། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་འཛིན་ཏེ་

དགུ །དེས་ལྷག་མ་གསུམ་ལ་རིགས་འདྲ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། སྔར་བཞིན་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་སྣང་ལས།3 དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་

བདེན་པ་བཞིའི་མཐྩོང་བས་སང་བར་བ་བའི་ཁྩོང་ཁྩོ་བརྒྱད་བྩོར་ནས་བདུན་ཅུ་ར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༣༡། ༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༣། ༡༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༣༢། ༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་སྩོ།1 །ཞེས་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས་2གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་སྡུག་བསྔལ་

མཐྩོང་བས་སང་བར་བ་བ་དག་ནི་དགུའྩོ། །སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་བས་སང་བར་བ་བ་

ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཀུན་འབྱུང་དང་འགྩོག་པ་དང་ལམ་མཐྩོང་བས་སང་བར་བ་བ་ཡང་

དེ་བཞིན་ནྩོ། །གཟུགས་ཁམས་ཇི་ལྟ་བར་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ན་ཡང་དེ་

བཞིན་ནྩོ། །དེ་དག་མདྩོར་བསྡུ་ན་མཐྩོང་བས་སང་བར་བ་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་བརྒྱ་ར་

བཅུ་གཉིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། འདྩོད་པའི་

སས་བསྡུས་ཀི་མཐྩོང་སང་ཤེས་སྒིབ་ལྡྩོག་པ་གཟུང་རྟྩོག་དགུ །དེའི་འཇུག་པ་གཟུང་

རྟྩོག་དགུ །དེའི་རས་འཛིན་རྟྩོག་པ་དགུ །དེའི་བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པ་དགུ་སེ་སྩོ་དྲུག་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་སེ། དེས་རིགས་འདྲ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། འྩོ་ན། མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས་ལྩོག་ཞུགས་ཀི་སྩོ་ནས་

བཤད་ན། འཇུག་མཁན་བཞིན་དུ། འཇུག་ཡུལ་ནི་གང་། འཇུག་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

འཇུག་མཁན་ནམ། འཇུག་པ་པྩོ་ལ་བཅུར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་འདྩོད་ཆགས་སྩོགས་སྔར་

དྲངས་པ་བཅུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡང་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་བཞི་པྩོ་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འཇུག་ཚུལ་གསུམ་ཡྩོད་དེ། དངྩོས་སུ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ་དང་། 

བརྒྱུད་ནས་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ་དང་། དབང་གིས་ལྩོག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། འཇིག་ལྟ། ལྩོག་ལྟ། མཐར་ལྟ། མ་རིག་པ། ཐེ་ཚོམ་

སེ་ལྔ་ནི་བདེན་པ་ལ་དངྩོས་སུ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇིག་ལྟས་བདེན་པ་

བཞི་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བར་འཛིན། ལྩོག་ལྟས་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དེ་དང་དེ་དག་

1 ག་༡༦༨་བ་༧་གཉིས་སྩོ། །པ་༡༦༩་བ་༧་གཉིས་སྩོ། །ཀ་༣༨༦་བ་༦་གཅིག་གྩོ །

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༣། ༡༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

མེད་པར་ལྟ་བའམ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལས་བདེན་པའི་རྣམ་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་

པར་བེད། མཐར་ལྟས་བདེན་བཞི་ལ་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་འཛིན། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་

གི་མ་རིག་པས་བདེན་བཞིའི་རང་བཞིན་ལ་རྨྩོངས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་

གིས་དེ་དག་ལ་དེ་ལས་བསན་པ་ལྟར་ཡིན་མིན་ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་བདེན་བཞི་ལ་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆྩོད་པར་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་གྲུབ་སེ། ལྟ་བ་མཆྩོག་འཛིན་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་འཛིན་

དང་། འདྩོད་ཆགས་དང་། ང་རྒྱལ་སེ་བཞི་ནི་བདེན་བཞི་ལ་བརྒྱུད་ནས་ལྩོག་པར་

ཞུགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པྩོ་དེས་བདེན་བཞི་ལ་དངྩོས་སུ་ལྩོག་པར་ཞུགས་པའི་ལྟ་

བ་ལ་མཆྩོག་ཏུ་སྒྩོ་འདྩོགས། གཉིས་པས་ལྟ་ངན་དང་འབེལ་བའི་སྤྩོད་ངན་ལས་

བདག་གྩོལ་དང་ངེས་འབིན་དུ་ལྟ། གསུམ་པས་ལྟ་ངན་དེ་ལ་སེད་པར་བེད། བཞི་

པས་ལྟ་ངན་གིས་སེམས་ཁེངས་པར་བེད་པས་བདེན་པ་དང་བར་དུ་དམིགས་ཚུལ་

གཞན་གིས་བར་ཆྩོད་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་དམིགས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། ཁྩོང་ཁྩོའི་དབང་གིས་ལྩོག་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རང་

གི་ལྟ་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའི་དབང་གིས་ལྩོག་

པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་སྩོམ་སང་སའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་ལ། 

སྤིར་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། ཤེས་སྒིབ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བཅུ་དྲུག་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་། ང་

རྒྱལ། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ། འཇིག་ལྟ་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་སེ་དྲུག །གཟུགས་

ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་འདྩོད་ཆགས། ང་

རྒྱལ། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ། འཇིག་ལྟ། མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་སེ་ལྔ། དེ་

བཞིན་དུ་གཟུགས་མེད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་དེ་ལྔ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་

སྣང་ལས།1 དེ་བས་ན་ས་དང་པྩོའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པྩོ་ནི་མཐྩོང་བའི་ལམ་ཡིན་ལ། དེ་

ལས་གཞན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ནས་རྩོ་རེ་ལྟ་བུར་བརྩོད་པ་བར་ཆད་

མེད་པའི་ལམ་གང་ལས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཀུན་ཏུ་འྩོད་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་

བའི་བར་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་མཆྩོག་གི་དྩོན་ལ་སྩོགས་པ་སྩོ་སྩོར་

རྟྩོག་པ་སྩོམ་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་བཤད་དྩོ། །དེ་ལ་ཡང་ཉྩོན་མྩོངས་པ་བཅུ་དྲུག་

ཅི་རིགས་པར་སྩོང་སེ། འདི་ལྟ་སེ། འདྩོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། 

མ་རིག་པ་དང་། འཇིག་ཚོགས་སུ་2ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་སེ་འདྩོད་པ་ན་

སྤྩོད་པ་དྲུག་གྩོ །དེ་དག་ཉིད་ལས་ཞེ་སང་བཏྩོན་པས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་

ན་སྤྩོད་པ་བཅུ་ཡིན་ནྩོ། །མཐྩོང་བ་དང་སྩོམ་པའི་ལམ་ལ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་ཆྩོས་

ཀི་དབེ་བས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ས་བཅུར་རྣམ་པར་བཞག །ཅེས་དང་། 

ཀུན་བཏུས་ལས། 3འདྩོད་པའི་ཁམས་ན་སྩོམ་པས་སང་བར་བ་བ་དྲུག་

གྩོ །འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་དང་། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༠༣༢། ༦།

2 ག་༡༦༩་བ་༧་ཚོགས་ཏུ། པ་༡༧༠་ན་༡་ཚོགས་ཏུ། ཀ་༣༨༨་ན་༤་ཚོགས་སུ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༤། ༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འདྩོད་ཆགས་དང་། ཁྩོང་ཁྩོ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རིག་པའྩོ། །གཟུགས་ཁམས་ན་

ཁྩོང་ཁྩོ་མ་གཏྩོགས་པ་ལྔའྩོ། །གཟུགས་ཁམས་ན་ཇི་ལྟ་བར་གཟུགས་མེད་པའི་

ཁམས་ན་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་དག་མདྩོར་བསྡུ་ན་ཉྩོན་མྩོངས་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་སྩོམ་

པས་སང་བར་བ་བར་རིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་དབེ་ན་ཞེ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་པ་ན་དྲུག །བསམ་གཏན་བཞི་ལ་ལྔ་བཞི་

ཉི་ཤུ། གཟུགས་མེད་བཞི་ལ་ལྔ་བཞི་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ས་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུའི་

རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་ཕེ་ན་ས་དགུ་པྩོ་རེ་རེ་ལ། ཁྩོང་ཁྩོ་ཞེ་སང་མ་གཏྩོགས་པ་ལྔ་ལ་དགུ་

དགུར་ཕེ་བས་ག་གཅིག་པ་ལྔ། འདྩོད་པའི་ཁྩོང་ཁྩོའམ་ཞེ་སང་ལ་དགུར་ཕེ་བས་

བཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི་ཡྩོད་དྩོ། །ར་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། འདྩོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀི་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟྩོག་དགུ །ལྡྩོག་པ་

གཟུང་རྟྩོག་དགུ །རས་འཛིན་རྟྩོག་པ་དགུ །བཏགས་1འཛིན་རྟྩོག་པ་དགུ་སེ་སྩོ་

དྲུག །དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ལ་ཡང་སྩོ་དྲུག་སྩོ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དེ་ལྟར་ཕེ་བའི་རྣམ་གཞག་དཔད་པ་ལ། 

ཅིའི་ཕིར་མཐྩོང་སང་རྣམས་ལ་ལྩོག་ཞུགས་ཀི་སྩོ་ནས་དང་། སྩོམ་སང་རྣམས་ལ་

སའི་སྩོ་ནས་འབེད་ཅེ་ན། མཐྩོང་སང་ལ་ལྩོག་ཞུགས་ཀི་སྩོ་ནས་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། མཐྩོང་སང་དེ་གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་ཡིད་བསད་པས་བསྐྱེད་པའི་རིགས་སམ་

ཆ་ཡིན་པས་བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་སྩོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་

ལྟར་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྩོམ་སང་སའི་སྩོ་ནས་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྩོམ་

1 ག་༡༧༠་ན་༥་བརྟགས། པ་༡༧༠་ན་༦་བརྟགས། ཀ་༣༨༨་བ་༣་བཏགས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སང་དེ་བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བ་བསྩོམས་པས་ཆེ་རིམས་ནས་རིམས་པར་

སྩོང་དགྩོས་ཀི། བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་སྩོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་

གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་ཀུན་བརྟགས་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐྩོག་མ་མེད་པ་

ནས་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཆ་ཕ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྤིར་སང་བ་ཙམ་ལ། ངྩོ་བྩོ། དབེ་བ། བསྡུ་བ། སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན་ནྩོ། །དང་

པྩོ་ནི། མངྩོན་མཐྩོ་དང་། ངེས་ལེགས་གང་རུང་གི་ཡྩོན་ཏན་མཐྩོང་ཞིང་ཐྩོབ་པ་ལ་

གེགས་བེད་ཀི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ་གང་ཞིགརང་གི་གཉེན་པྩོ་སྩོབས་ལྡན་

གི་སང་བར་དམིགས་པ། འདིར་བསན་སང་བའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། རྒྱས་

པར་དབེ་ན། སང་གཉེན་གི་རྣམ་དབེ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོད་ཀང་ཅུང་ཟད་དབེ་ན། 

འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གི་སང་བ་དང་། མཐྩོང་སང་དང་སྩོམ་སང་སྩོགས་སུ་ཡྩོད། དེ་

ལ་རིགས་ཀི་སྩོ་ནས། ཆགས་པའི་སྒིབ་པ། ཐྩོགས་པའི་སྒིབ་པ། དམན་པའི་སྒིབ་པ་

དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཉྩོན་སྒིབ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། ཤེས་སྒིབ་ལྟ་བུ། གསུམ་

པ་ནི། དམན་པའི་ཞི་བདེས་ཐུགས་ཕྩོགས་ནས་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བར་དུ་

གཅྩོད་པའི་སྒིབ་པ་ལྟ་བུ་སེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 1ལམ་འགྩོག་པ་ནི་མི་མཐུན་

ཕྩོགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ལ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྒིབ་པ། ཤེས་བའི་

སྒིབ་པ། སྙྩོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་སྩོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུང་རབ་རྣམས་

ལས་གསུངས་ཀང་མང་དུ་དྩོགས་པས་རེ་ཞིག་བཞག་གྩོ །

གསུམ་པ་ནི། སྒིབ་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། ཤེས་སྒིབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༡། ༡༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གཉིས་སུ་འདུ་སེ། གཙོ་བྩོར་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་རིགས་སུ་

གནས་པའི་སྒིབ་པ་དང་། གཙོ་བྩོར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་

བེད་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སྒིབ་པ་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒིབ་པ་

གཉིས་པྩོ་དེ་ཟད་ན་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྩོལ་བ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དབུས་

མཐར།1 ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཡི་སྒིབ་པ་དང་། །ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་གཉིས་སུ་བསན། །དེ་ནི་

སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དྩོ། །དེ་ཟད་ནས་ནི་གྩོལ་བར་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ། གཙོ་བྩོར་ཐར་པ་ཙམ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པ། ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། མངྩོན་གྱུར་པ་དང་། ས་བྩོན་

གི་ཆ་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ལ། ར་ཉྩོན་དྲུག །ཉེ་ཉྩོན་ཉི་ཤུ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་མངྩོན་གྱུར་པ་སྔ་མ་སྔ་མས་ཕི་མ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་

ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ས་བྩོན་ཞེས་བ་སེ། དེས་རྒྱུ་རྐེན་ཚང་ན་རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་

པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ས་བྩོན་བེད་པའི་ཕིར། གཙོ་བྩོར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐྩོབ་པ་

ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། ཤེས་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་

ན། མངྩོན་གྱུར་པ་དང་། ས་བྩོན་གི་ཆ་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ལ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཡྩོད། 

གཉིས་པ་ནི། ཤེས་སྒིབ་རྟྩོག་པ་དེ་རྣམས་ཀི་སྔ་མ་སྔ་མས་ཕི་མ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །མི་སྡུག་པ་སྩོམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་

གི་སྩོ་སྐྱེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྩོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་པར་ནུས་པའི་སང་

བར་དམིགས་པ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གི་སང་བའི་མཚན་ཉིད། ཅི་ཡང་མེད་པ་མན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༦། ༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་དང་། མི་དགེ་བའི་

ལས་དང་། སྩོ་གསུམ་གི་སྤྩོད་པ་ངན་པ་སྩོགས་དུ་མར་ཡྩོད། སང་བ་ཀུན་བརྟགས་

སུ་དམིགས་པ་གང་ཞིག །རང་གི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་

གཞྩོམ་བར་དམིགས་པ། མཐྩོང་སང་གི་མཚན་ཉིད། སང་བ་ལྷན་སྐྱེས་གང་

ཞིག །རང་གི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་གཞྩོམ་བར་དམིགས་

པ། སྩོམ་སང་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ་སྩོགས་སྔར་བཞིན་ནྩོ། །

བཞི་པ་ཇི་ལྟར་སྩོང་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། 

མཐྩོང་སང་སྩོང་ཚུལ་དང་། སྩོམ་སང་སྩོང་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐེག་

དམན་གི་དབང་དུ་བས་ན། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་

ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་ཁམས་གསུམ་གི་བདེན་པ་ལ་

དམིགས་པའི་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བའི་

དངྩོས་གཉེན་བེད་དེ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་མཐྩོང་ལམ་བཟྩོད་པ་བརྒྱད་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་ལྡྩོག་

པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སང་བ་རིམ་གིས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པས་མཐྩོང་

སང་ཉྩོན་སྒིབ་སྩོང་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་

ཆྩོས་བཟྩོད་དེ་འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་

དངྩོས་གཉེན་བས་ཏེ། དེའི་རེས་སུ་དེ་སངས་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་ཆྩོས་ཤེས་སྐྱེ། དེ་རེས་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་ཀུན་འབྱུང་ཆྩོས་

བཟྩོད་སྐྱེ། དེས་འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་

དངྩོས་གཉེན་བེད་པ་སྩོགས་རིམ་བཞིན་སྦར་བར་བའྩོ། །ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བས་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་དེས་ཁམས་གསུམ་གི་

མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་དང་། མཐྩོང་སང་ཤེས་སྒིབ་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་ལ། དེ་ཡང་སྤིར་གཉེན་པྩོ་ལ་མཐྩོང་སང་རྣམ་པར་སུན་

འབིན་པའི་གཉེན་པྩོ་དང་། མཐྩོང་སང་གི་སྩོང་བའི་གཉེན་པྩོ། དེའི་རྟེན་གཉེན་པྩོ། དེ་

ཐག་བསིང་བའི་གཉེན་པྩོ་དང་བཞི་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཐྩོང་སང་གི་ཉེས་

དམིགས་སེམས་པའི་བླྩོ་ལྟ་བུའྩོ། །གཉིས་པ་ནི། བང་སེམས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་བཞི་དང་། 

ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བཟྩོད་པ་བརྒྱད་ལྟ་བུའྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་

ལམ་ཤེས་པ་བརྒྱད་ལྟ་བུའྩོ། །བཞི་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་

ཤེས་ལྟ་བུའྩོ། །

ཀུན་བཏུས་ལས། 1ཡང་གཉེན་པྩོ་རྣམ་པ་བཞི་སེ། རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་

གཉེན་པྩོ་དང་། སྩོང་བའི་གཉེན་པྩོ་དང་། རྟེན་གཉེན་པྩོ་དང་། ཐག་བསིང་བའི་གཉེན་

པྩོ་སྩོམ་པ་ཞེས་བའྩོ། །རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་གཉེན་པྩོ་གང་ཞེ་ན། ཟག་པ་དང་

བཅས་པའི་འདུ་བེད་རྣམས་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བའྩོ། །སྩོང་བའི་གཉེན་པྩོ་གང་ཞེ་

ན། སྦྩོར་བ་དང་བར་ཆད་མེད་ལམ་མྩོ། །རྟེན་གཉེན་པྩོ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་གྩོལ་

བའི་ལམ་མྩོ། །ཐག་བསིང་བའི་གཉེན་པྩོ་གང་ཞེ་ན། དེའི་གྩོང་མའི་ལམ་མྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༡། ༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩོང་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བཤད་བའི་ལུང་འགྩོད་པ་དང་། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས།1 སྩོང་བས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་སྩོང་བ་

དང་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཇི་འདྲ་བ་དང་གང་ཞིག་གང་ལ་སྩོང་བའྩོ། །ཇི་ལྟར་སྩོང་ཞེ་ན། 

ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཡྩོངས་སུ་སྩོང་བ་དང་། གཉེན་པྩོ་རེད་པས་སྩོ། །ཡྩོངས་སུ་

ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། དེའི་གཞིའི་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡྩོངས་

སུ་ཤེས་པ་དང་། ཉེས་དམིགས་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པའྩོ། །ཡྩོངས་སུ་སྩོང་བ་གང་ཞེ་ན། 

འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་དུ་མི་ལེན་པའྩོ། །གཉེན་པྩོ་རེད་པ་གང་ཞེ་ན། མ་སྐྱེས་པ་

སང་བའི་ཕིར་ལམ་རེད་པ་གང་ཡིན་པའྩོ། །ཡིད་ལ་བེད་པ་ཅི་འདྲ་བས་སྩོང་ཞེ་ན། 

འདྲེས་པ་དམིགས་པས་སྩོང་སེ། ཆྩོས་བདག་མེད་པའི་ཞེས་བའྩོ། །མི་རྟག་པའི་རྣམ་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། བདག་མེད་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བར་བེད་པའྩོ། །གང་ཞིག་

གང་ལ་སྩོང་ཞེ་ན། འདས་པ་ནི་འགགས་པའི་ཕིར་མ་ཡིན། མ་འྩོངས་པ་ནི་མ་བྱུང་

བའི་ཕིར་མ་ཡིན་ནྩོ། །ད་ལྟ་བ་ནི་ལམ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་མ་ཡིན་

ནྩོ། །འྩོན་ཀང་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་གནས་ངན་ལེན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་སྩོང་སེ། གནས་

ངན་ལེན་གི་རྣམ་པ་གང་གི་གཉེན་པྩོའི་རྣམ་པ་དེ་འབྱུང་བ་དང་། གནས་ངན་ལེན་གི་

རྣམ་པ་དེ་འགགས་པ་ནི་མཉམ་པས་མཉམ་པ་སེ། དཔེར་ན་སྣང་བ་དང་མུན་པ་

འབྱུང་བ་དང་འགགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། རང་ལུགས་གཞག་པ་དང་། གཞན་ལུགས་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པྩོ་ལ། དེས་སང་བ་ཇི་ལྟར་སྩོང་ཚུལ། སང་བ་དུས་གསུམ་པ་གང་སྩོང་བ་དང་། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༤། ༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

སངས་པས་གྩོལ་བ་ཐྩོབ་པའི་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དེས་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་ཇི་ལྟར་སྩོང་བའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། དེས་དེའི་ས་བྩོན་

སྩོང་བའི་སྩོ་ནས་དེ་སྩོང་བའི་ཕིར། མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་ས་བྩོན་སངས་པ་ལ་མཐྩོང་

སང་རྟྩོག་པ་སང་དགྩོས་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་ཙམ་

སངས་ནས་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་ས་བྩོན་མ་སང་ན་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་སར་ཡང་

མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་སིད་ལ། དེའི་ས་བྩོན་སངས་ན། དེ་སར་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་མི་སིད་

པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་མཐྩོང་སང་

རྟྩོག་པ་དུས་གསུམ་པ་གང་སྩོང་ཞེ་ན། དེས་རང་དུས་ན་འདས་པའི་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་

པ་འགགས་པ་རྣམས་ནི་བུམ་པ་ཐྩོ་བས་བཅྩོམ་པའི་ཚུལ་གིས་སྩོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

གཉིས་དངྩོས་སུ་ཕད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། དེས་རང་དུས་སུ་མ་འྩོངས་པའི་མཐྩོང་

སང་རྟྩོག་པ་རྣམས་མདུན་ནས་འཕུལ་བའི་ཚུལ་གིས་སྩོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་

དངྩོས་སུ་ཕད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། དེས་རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་

པ་ད་ལྟ་བ་རྣམས་མཛོ་སྦྲེལ་1གཡང་ལ་ལྷུང་བ་ལྟར་སྩོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་

དངྩོས་སུ་ཕད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། དེས་ཇི་ལྟར་སྩོང་ཞེ་ན། དེས་དེའི་ས་བྩོན་སྩོང་བའི་སྩོ་ནས་དེ་སྩོང་བ་

ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེ་བ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་

དང་། མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་ས་བྩོན་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་འགགས་པ་ལ་མངྩོན་དུ་

1 ག་༡༧༢་བ་༡་སྤེལ། པ་༡༧༢་བ་༤་སྦྲེལ། ཀ་༣༩༡་བ་༢་སྤེལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕྩོགས་པ་དུས་མཉམ་ཞིང་། དེ་སྐྱེས་པ་དང་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པའི་

ཚུལ་གིས་སྩོང་བའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་མར་མེ་ཡུལ་གཞན་ནས་རིམ་གིས་འྩོང་བའི་

ཚེ། ར་ཕུགས་ཀི་མུན་པ་དེ་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་ཡྩོད་

ལ། དེ་ནས་མར་མེ་སྩོ་དྲུང་ན་སེབ་པ་ན། དེས་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་བསྐྱེད་པ་

ནུས་མེད་དུ་བས། དེ་ནས་མར་མེ་ར་ཕུགས་སུ་སེབ་མ་ཐག་དེར་མུན་པ་མེད་ཀང་

དེ་ར་ཕུགས་ཀི་མར་མེའི་ལག་རེས་མིན་གི། སྩོ་དྲུང་གི་མར་མེས་དེ1་རིགས་འདྲ་ཕི་

མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་བས་པའི་ལག་རེས་ཡིན་ལ། དེ་ནས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་

དེར་གནས་དེར་སྣང་བས་ཁྱབ་པ་གཅིག་འབྱུང་བས་དེ་ར་ཕུགས་ཀི་མར་མེས་མུན་

པ་ལ་གནྩོད་པ་བས་པའི་ལག་རེས་ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ལ་གནས་

པའི་སེམས་དཔའ་དེས་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་སངས་པའི་གྩོལ་བ་ཐྩོབ་པའི་ཚད་ཡྩོད་དེ། 

དེས་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་ས་བྩོན་སར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆྩོས་ཅན་དུ་བས་པ་ན། དེས་དེ་

སངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། 2མ་འྩོངས་པ་ན་གནས་ངན་ལེན་དེ་མི་

སྐྱེ་བའི་ཆྩོས་ཅན་དུ་བས་པ་དེ་ཉིད་སངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་བཤད་ལས།3 

འྩོ་ན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སྔར་གཉེན་པྩོའི་ཕྩོགས་སྩོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གཉེན་པྩོ་དེ་སྐྱེ་བ་

ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་དང་། སང་བའི་ས་བྩོན་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་འགགས་པ་ལ་

མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་དུས་མཉམ་ཞིང་། གཉེན་པྩོ་སྐྱེས་པ་དང་དེ་འགག་པ་དུས་མཉམ་

1 ག་༡༧༢་བ་༣་མར་མེས་དེ། པ་༡༧༢་བ་༧་མར་མེ་དེས། ཀ་༣༩༡་བ་༥་མར་མེས་དེ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༥། ༢།

3 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༢༢༧། ༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པའི་སྩོ་ནས་སང་བ་སྐྱེ་མི་རུང་གི་ཆྩོས་ཅན་དུ་བས་པ་ནི་གནྩོད་པ་བས་པའི་དྩོན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདས་ལམ་གིས་སང་བའི་ས་བྩོན་སངས་པ་

ནི་ཕན་ཡྩོན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། ཟག་མེད་ཀི་དགའ་བདེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྩོབ་པ་

དང་ཐེག་པ་གསུམ་གི་སངས་རྟྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་གི་རིགས་ངང་གིས་འཕེལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་ཁ་ཅིག །མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་ས་བྩོན་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེའི་ས་བྩོན་འགགས་པའི་སྔ་རྩོལ་ཏུ་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་

པའི་ཕིར་ཏེ། སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་ཐ་མའི་ཚེ་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་འགགས་ཟིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་མཆྩོག་ཐ་མ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་མཐྩོང་

སང་རྟྩོག་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

སྐྱེས་པ་དང་། མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་འགགས་1པ་དུས་མཉམ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མཐྩོང་

སང་རྟྩོག་པའི་ས་བྩོན་འགགས་པ་དང་དེ་སྐྱེས་པ་དུས་མཉམ་པ་གང་ཞིག །མཐྩོང་

སང་རྟྩོག་པ་འགགས་པ་དང་དེའི་ས་བྩོན་འགགས་པ་དུས་མི་མཉམ་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་

རེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེས་ན་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་ས་བྩོན་

འགགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྐྱེས་པ་དང་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

སྐྱེ་བ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པ་ལ་མངྩོན་དུ་

1 ག་༡༧༣་ན་༢་འགག །པ་༡༧༣་ན་༦་འགག །།ཀ་༣༩༢་ན་༦་འགག །།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕྩོགས་པ་དུས་མཉམ་སེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྐྱེས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་ངྩོ་སྐལ་གི་

སང་བར་གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་སྐྱེ་བ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་

གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་འགགས་པ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་དུས་མཉམ་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་

ལ་དེ་སྐྱེས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། དེར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་འགགས་པ་

གང་ཞིག །དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྐྱེས་པར་འདྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར། རྟགས་དེར་ཐལ། དེའི་

རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་སྐྱེས་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་

སྐྱེས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

ར་བར་འདྩོད་ན། ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་

མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་

ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེ་བ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཤྩོས་

འགགས་པ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་དུས་མཉམ་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྐྱེས་པ་དང་། 

དེའི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། 

དེའི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པ་གང་ཞིག །གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྐྱེས་པ་དང་། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དེའི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། དང་པྩོ་དེར་

ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་འདས་པའི་ཕིར། དེས་མེ་དུ་སྩོགས་ལ་རིགས་འདྲའྩོ། །

རྩོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་མཐྩོང་སང་

རྟྩོག་པའི་དངྩོས་གཉེན་མ་ཡིན་ཏེ། མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་འདས་པ་རྣམས་དེའི་དུས་སུ་

འགགས། དེ་མ་འྩོངས་པ་རྣམས་དེའི་དུས་སུ་མ་སྐྱེས། དེ་ད་ལྟ་བ་རྣམས་ལམ་དང་

མཉམ་དུ་མི་འཇུག་པས་དངྩོས་སུ་གནྩོད་བེད་མེད་པའི་ཕིར། མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་

ས་བྩོན་ལ་མི་མཚུངས་ཏེ། དེས་དམིགས་རྣམ་མི་འཛིན་པས་ལམ་ད་ལྟ་བ་དང་

མཉམ་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར། དེས་ན། དེ་དེའི་ས་བྩོན་གི་དངྩོས་གཉེན་ཡིན། ཞེས་ཟེར་

ན། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། ཉི་འྩོད་ཀིས་ཁྱབ་པའི་གཞིར་དེའི་བསལ་བར་གྱུར་པའི་མུན་

པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་ངྩོ་སྐལ་

གི་སང་བར་གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་དེའི་ངྩོ་སྐལ་གི་

སང་བར་གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། 1གཉེན་པྩོའི་རྣམ་པ་དེ་

བྱུང་བ་དང་། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་དང་། མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་ས་བྩོན་གཉིས་དངྩོས་སུ་ཕད་པ་མེད་པར་

ཐལ། དེ་གཉིས་དུས་མི་མཉམ་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་གཉིས་དངྩོས་སུ་གནྩོད་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༤། ༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནྩོད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དངྩོས་རྒྱུ་དངྩོས་འབས་

སྩོགས་སྐྱྩོན་མང་ངྩོ་། །

གཞན་ཡང་། ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་སྒིབ་ཀི་དངྩོས་

གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཅིག་མེད་པར་ཐལ། དེའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ཡིན་ན། དེ་དང་དངྩོས་སུ་ཕད་དགྩོས་པའི་ཕིར། རྟགས་དྩོན་གིས་སྩོང་། འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་སངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སངས་པའི་གང་ཟག་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་པས་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་

ས་བྩོན་སངས་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་ན། དེས་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་

པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གི་དུས་ན་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་ས་བྩོན་མེད། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གི་དུས་ན་གནས་ངན་ལེན་གི་དྲི་མ་ཕ་མྩོ་ཡྩོད་ཟེར་ན། 

དེ་འགྩོག་པ་ལ། རྣམ་བཤད་ལས། 1ཁ་ཅིག །མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

གི་དུས་ན་དངྩོས་སུ་གནྩོད་བ་མེད་པར་ཁས་བླངས་ནས། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གི་དུས་ན་གནས་ངན་ལེན་གི་དྲི་མ་ཕ་མྩོ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་ནི་སྐྱེ་འགྱུར་གི་

སྩོང་བ་དང་། འགགས་འགྱུར་གི་སྩོང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཕྩོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེ་བཞིན་པས་རང་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བ་

1 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན། ༢༢༦། ༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འགགས་བཞིན་པ་སྩོང་བར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེ་

བཞིན་པ་དང་དེའི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བ་འགགས་བཞིན་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

སྐྱེས་པ་དང་ཅིག་ཤྩོས་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་དུས་ན་ཅིག་ཤྩོས་

མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེ་འགྱུར་གིས་རང་གི་ངྩོ་

སྐལ་གི་སང་བ་འགགས་འགྱུར་སྩོང་བར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། བར་ཆད་མེད་

ལམ་འགགས་འགྱུར་གིས་རང་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སང་བ་རང་དུས་སུ་འགགས་འགྱུར་

སྩོང་བའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་འགགས་འགྱུར་གིས་རང་དུས་སུ་

གནས་ངན་ལེན་གི་དྲི་མ་འགགས་འགྱུར་སྩོང་བའི་ཕིར། དེ་འགགས་བཞིན་པས་

ཅིག་ཤྩོས་འགགས་བཞིན་པ་སྩོང་བའི་ཕིར། དེའི་དུས་ན་ཅིག་ཤྩོས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྒིབ་པ་དེའི་དངྩོས་གཉེན་ཡིན་ན། རང་ཉིད་སྐྱེ་བ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་

དང་། སང་བ་དེ་འགགས་པ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་དུས་མཉམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། 

ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པས་མ་ངེས་སྩོ། །

གཉིས་པ་སྩོམ་སང་སྩོང་ཚུལ་ལ་ཡང་། ཐེག་དམན་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། 

ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་ས་

དགུའི་དབེ་བས་ག་གཅིག་ཡྩོད་པ་ལ། སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ཐེག་དམན་ནི་འདས་

ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་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་བར་བེད། 

སང་བ་རིམ་གིས་པའི་ཉན་ཐྩོས་ཀིས་ནི་དང་པྩོར་འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྩོམ་

སང་ཉྩོན་མྩོངས་དགུ་རིམ་བཞིན་སྩོང་ངྩོ་། །དེ་རེས་བསམ་གཏན་དང་པྩོ་སྩོགས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རིམ་གིས་སྩོང་བར་བེད་ལ། དེ་ལ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཞི་རགས་རྣམ་པ་ཅན་

ལ་བརྟེན་ནས་ཅི་ཡང་མེད་མན་ཆད་ཀི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བདུན་

ཅུ་ར་གཉིས་སྩོང་བ་ཡྩོད་ཀང་། སིད་རེའི་སས་བསྡུས་ཀི་དེ་སྩོང་མི་ནུས་ཏེ། དེ་

འདས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སང་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཞིབ་ཏུ་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བས་པ་ལ། ས་དང་པྩོ་ནས་བཅུ་པའི་བར་

གི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་བཅུས་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་བཅུ་དྲུག་

དང་། སྩོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བར་བེད་ལ། དེ་ཡང་

ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་དགུ་རེ་རེ་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་དགུ་

དགུ་དང་། སྩོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཕེ་ནས་དེ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་ལ་

རགས་པ་དང་ཕ་བ་1གཉིས་སུ་ཕེ་ནས། དང་པྩོ་དེ་2ས་དང་པྩོའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གིས་སྩོང་། གཉིས་པ་དེ་ས་གཉིས་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོང་། དེ་

ཆེན་པྩོའི་འབིང་དེ་ས་གསུམ་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོང་། དེ་ཆེན་པྩོའི་ཆུང་

ངུ་དེ་ས་བཞི་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོང་། དེ་འབིང་གི་ཆེན་པྩོ་ས་ལྔ་པའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོང་། དེ་འབིང་གི་འབིང་དེ་ས་དྲུག་པའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་སྩོང་། དེ་འབིང་གི་ཆུང་ངུ་དེ་ས་བདུན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོང་། 

དེ་ཆུང་ངུའི་ཆེན་པྩོ་དེ་ས་བརྒྱད་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོང་། དེ་ཆུང་ངུའི་

འབིང་དེ་ས་དགུ་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོང་། དེ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དེ་ས་བཅུ་

པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོང་ཞིང་། ཇི་ལྟར་སྩོང་བའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། སང་བ་དེ་

1 ག་༡༧༤་བ་༦་རགས་པ་དང་ཕ་བ། པ་༡༧༥་ན་༥་རགས་པ་དང་ཕ་བ། ཀ་༣༩༤་བ་༥་ཕ་རགས་གཉིས།

2 ག་༡༧༤་བ་༦་དེས། པ༡༧༥་་ན་༥་དེ། ཀ་༣༩༤་བ་༥་དེ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དང་དེའི་ས་བྩོན་སྩོང་བའི་སྩོ་ནས་དེ་དང་དེ་སྩོང་བའི་ཕིར། 

བརྒྱད་པ་ས་ཐྩོབ་པའི་རྟགས་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ། 

ས་ལ་ཞུགས་པའི་རྟགས་དེ་ལ་བཅུར་ཡྩོད་དེ། ས་རང་རང་གི་ཡྩོན་ཏན་སྣང་

བ་དང་བཅས་པ། ས་གྩོང་མ་གྩོང་མའི་ཡྩོན་ཏན་ཐྩོབ་པ་ལ་མྩོས་པ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་

བ་ལ་སེམས་མི་ཞུམ་པ། གཞན་དྩོན་གི་དཀའ་སྤད་ལ་མི་དམན་པ། ལམ་སྩོམ་པ་ལ་

གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇྩོག་པའི་བདག་ཉིད། ས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་དང་ངྩོ་བྩོའི་སྒྲུབ་ཚུལ་

རབ་ཏུ་རྟྩོགས་པ། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སེམས་མཉམ་པ། བདུད་སིག་ཅན་གིས་དཀྲི་

བར་མི་ཐུབ་པ། འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྒྱལ་སྩོགས་ཀི་བདེ་བ་ལ་ཡང་རེས་སུ་ཆགས་པ་

མེད་པ། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་

ཀི་འཁྩོར་དུ་སྐྱེ་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 1སྣང་དང་བཅས་

པ་མྩོས་པ་དང་། །མ་ཞུམ་པ་དང་མི་དམན་ཉིད། །གཞན་དྲིང་མི་འཇྩོག་བདག་ཉིད་

དང་། །ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྟྩོགས་པ་དང་། །ཀུན་ལ་སེམས་ནི་སྙྩོམས་པ་དང་། །དཀྲིས་

དང་རེས་སུ་ཆགས་མེད་དང་། །ཐབས་ཤེས་འཁྩོར་དུ་སྐྱེ་བ་ནི། །ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ་

འདྩོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ས་ཐྩོབ་པའི་རྨི་ལམ་གི་རྟགས་བཅུ་འབྱུང་སེ། ས་དང་པྩོའི་རེས་

ཐྩོབ་ཏུ་སྩོང་གསུམ་གི་སྩོང་ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཏེར་བེ་བ་ཁག་ཁིག་

བརྒྱ་སྩོང་གིས་གང་བ་རྨི་བ་དང་། ས་གཉིས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་སྩོང་གསུམ་ལག་

མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ་ལ་རིན་པྩོ་ཆེ་དུ་མས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་རྨི་བ་དང་། ས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༦། ༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་རང་ཉིད་དཔའ་ཞིང་བརྟན་ལ་མཚོན་ཆ་དང་གྩོ་ཆ་ཐྩོགས་ཏེ་

ཕས་རྒྩོལ་མཐའ་དག་འདུལ་བ་རྨི་བ་དང་། ས་བཞི་པའི་རེས་ཐྩོབ་དུ་ཕྩོགས་བཞི་

ནས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁྩོར་བཞིས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ས་ཆེན་པྩོ་ལ་མེ་ཏྩོག་སྣ་

ཚོགས་འཐྩོར་བ་རྨི་བ་དང་། ས་ལྔ་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་

པའི་བུད་མེད་ཀིས་མགྩོ་ལ་མེ་ཏྩོག་ཙམ་པ་ཀའི་ཕེང་བ་འདྩོགས་པ་རྨི་བ་དང་། ས་

དྲུག་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ཐེམ་སྐས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་རིང་གསེར་གི་བེ་མ་བརལ་བ་ལ་

དྭངས་ཤིང་རྩོག་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུས་ཡྩོངས་སུ་གང་བ་

མེ་ཏྩོག་ཨུཏྤལ་དང་། ཀུ་མུད་ཏ་དང་། པདྨ་དཀར་པྩོས་བརྒྱན་པ་མཐྩོང་ནས་དེ་ལ་

བདག་ཉིད་རེ་དགས་རྩོལ་བ་རྨི་བ་དང་། དེ་ཡང་རིང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ། ཐེམ་

སྐས་བཞི་དེ་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་གྲུབ་མཐའ་བཞི། གསེར་གི་བེ་མ་བརལ་བ་ནི་གཞི་

རིགས། དྭངས་ཤིང་རྩོག་པ་མེད་པ་ནི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་དག་དང་གྩོ་བུར་རྣམ་

དག །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆུས་གང་བ་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད། 

ཨུཏྤལ་ནི་ཉན་ཐྩོས། ཀུ་མུ་ཏ་ནི་རང་རྒྱལ། པདྨ་དཀར་པྩོ་ནི་བང་སེམས་སྩོ། །ས་

བདུན་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་གཡས་གཡྩོན་གཉིས་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་གཡང་

ས་མཐྩོང་སེ། དེ་ལ་བདག་ཉིད་མ་སས་མ་ཉམས་པར་སར་ལྡྩོག་པ་རྨི་བ་དང་། ས་

བརྒྱད་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ཕག་པ་གཉིས་ན་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་

ཅྩོད་པན་ཐྩོགས་པ་གཅན་གཟན་ཕ་མྩོ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་བེད་ཅིང་གནས་པ་རྨི་བ་

དང་། ས་དགུ་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོ་མཐྩོང་སེ། སྐྱེ་བྩོ་བེ་བ་

ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྩོང་དུ་མས་ཡྩོངས་སུ་བསྐྩོར་ཞིང་མདུན་གིས་བལྟས་ཏེ། མགྩོ་བྩོའི་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

སེང་ན་རིན་པྩོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པས་སྤས་པའི་གདུགས་དཀར་པྩོ་འཛིན་པ་རྨི་བ་དང་། 

ས་བཅུ་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་མཐྩོང་སེ་མདྩོག་གསེར་ལྟ་བུ་

འྩོད་འདྩོམས་གང་བ་ཚངས་པ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྩོང་དུ་མས་ཡྩོངས་སུ་བསྐྩོར་ཞིང་

མདུན་གིས་བལྟས་པ་ལ་ཆྩོས་སྩོན་པ་རྨི་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར། རྨི་ལྟས་ཀི་མཚན་མ་

འདི་དག་སྐབས་མ་ཡིན་པར་འབྱུང་ན་སྔགས་སམ་བདུད་ཀི་མཐུ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

ཚིག་གསལ་ལས་1བཤད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་ས་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་གྲུབ་པ་ཐྩོབ་མ་ཐྩོབ་ཀི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། མྩོས་

སྤྩོད་ཀི་སྐབས་སུ་འཕགས་པའི་སངས་རྟྩོགས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ས་ཐྩོབ་ནས་གྲུབ་ཅིང་། 

མ་དག་ས་བདུན་དུ་འབད་རྩོལ་གིས་མངྩོན་པར་འདུ་མི་བེད་པ་དེ་མ་གྲུབ་ལ། དག་

པ་ས་གསུམ་དུ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 2ས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བ། །གྲུབ་པ་དག་ཀང་མ་གྲུབ་

དང་། །གྲུབ་པ་དེ་དག་ཏུ་ཡང་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཡིན་པའི་རྟགས་དེ་ལ་ཡང་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། གཞན་ལ་སྙིང་རེ་ཆེ་བ་དང་། ཕིན་

དྲུག་གི་གཏམ་སྙན་པར་སྨྲ་བ། བླྩོ་གྩོས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་3པ། ལག་པ་བརྐང་སེ་མཆྩོད་

སྦིན་འཁྩོར་མྩོར་བེད་པ། མདྩོ་སེ་ཟབ་མྩོའི་དགྩོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འགེལ་བར་

ནུས་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 4བརེ་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་

དང་། །བརྟན་པ་ཉིད་དང་ལག་བརྐང་ཉིད། །དགྩོངས་པ་ཟབ་མྩོ་ངེས་འགེལ་བ། །འདི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཉ། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་བཤེས་གཉེན། འགེལ་བཤད་ཚིག་གསལ། ༨༣༠། ༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༥། ༢༡།

3 ག་༡༧༦་ན་༢་བསན། པ་༡༧༦་བ་༡་བརྟན། ཀ་༣༩༦་ན་༦་བརྟན།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༣། ༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དག་བླྩོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་རྟགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་དབེ་ན་དུ་ཡྩོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་རྟེན་གི་སྩོ་ནས་

ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གཉིས་ཡྩོད་པས་རབ་བྱུང་གི་རྟེན་ཅན་རྣམས་སྔ་མ་ལས་ཆེས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 1བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་

ནི། །ཁྱིམ་པ་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་རྣམས་སུ། །གྱུར་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀི་དྩོན་བེད་དྩོ། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བླྩོ་ལྡན་གིས། །རབ་བྱུང་ལེན་པས་

ཐྩོབ་པ་དང་། །ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་ནི་ཐྩོབ་པ་གཞན། །རབ་ཏུ་བྱུང་བར་སྩོན་བེད་

ཡིན། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྩོགས་དག་ནི། །ཡྩོན་ཏན་ཚད་མེད་རྣམས་དང་ལྡན། །དེ་

ལྟས་སྩོམ་བརྩོན་ཁྱིམ་པ་ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལས་འཕགས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་ས་དང་པྩོ་བ། ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་ས་གཉིས་པ་བ། མི་ཉམས་པའི་བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པའི་ས་གསུམ་པ་བ། མདྩོ་སེ་ལ་སྩོགས་པ་ཉིད་ཆྩོས་ལ་ཐ་དད་པ་ཉིད་

ཀིས་ང་རྒྱལ་སངས་པས་ས་བཞི་པ་བ། སེམས་དཔའ་དང་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་

པའི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པའི་ས་ལྔ་པ་བ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་མང་དུ་གནས་པའི་ས་དྲུག་པ་བ། མཚན་མ་མེད་པར་

གནས་པའི་མཐུས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྩོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆྩོས་སུམ་

ཅུ་སྩོ་བདུན་སྩོམ་ནུས་པའི་ས་བདུན་པ་བ། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་གནས་པའི་ས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༣། ༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བརྒྱད་པ་བ། སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་ལ་མཁས་པའི་ས་དགུ་པ་བ། 

མངྩོན་པར་ཤེས་པ་ཆེན་པྩོ་ཐྩོབ་པའི་ས་བཅུ་པ་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། 
1བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་པ། །ཚུལ་ཁིམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་མཉམ་

པར་བཞག །ཆྩོས་ལ་ང་སངས་རྒྱུ་དང་ཀུན་ཉྩོན་མྩོངས། །རྣམ་པར་དག་པ་ཐམས་

ཅད་ང་རྒྱལ་མེད། །སྐད་ཅིག་གཅིག་བླྩོ་ཐྩོབ་པ་བཏང་སྙྩོམས་པ། །ཞིང་རྣམས་སྦྩོང་བ་

སེམས་ཅན་སིན་བེད་པར། །མཁས་པ་མཐུ་ཆེན་ལུས་ཡྩོངས་རྩོགས་པ་དང་། །ངེས་

པར་སྩོན་ལ་མཁས་པ་དབང་བསྐུར་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་དེ་ལ་ཡང་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། དེ་

ཉིད་ལས། 2བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །བླྩོ་ལྡན་ཉིད་དང་གསལ་བའི་

མཆྩོག །རྒྱལ་སས་རྒྱལ་བའི་གཞི་དང་ནི། །རྒྱལ་བེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང་། །དཔལ་

ལྡན་ཉིད་དང་འཕགས་པའི་མཆྩོག །དེད་དཔྩོན་དང་ནི་གགས་མཆྩོག་དང་། །སྙིང་རེ་

ཅན་དང་བསྩོད་ནམས་ཆེ། །དབང་ཕྱུག་དེ་བཞིན་ཆྩོས་དང་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དགུ་པ་ས་ཐྩོབ་པའི་འབས་བུའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། གནས་སྐབས་ཀི་འབས་

བུ་ས་ཕི་མ་རྣམས་འཐྩོབ་ཅིང་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༥། ༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༢། ༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཅུ་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་ཁྱད་པར་ལ། 

ངྩོ་བྩོ། དབེ་བ། སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རང་གང་ལ་ལྡན་པའི་ས་

དེའི་སྐྱྩོན་སེལ་ཞིང་ཡྩོན་ཏན་རྩོགས་པར་བེད་པའི་ཡྩོན་ཏན། སའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་

མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། རྒྱུ་ས་དགུའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་དགུ་ཡྩོད། དེ་ཡང་

དངྩོས་བསན་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་ས་བཅུ་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་མེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ས་བཅུ་པའི་སྐྱྩོན་སེལ་བར་བེད་ཅིང་ཡྩོན་ཏན་རྩོགས་པར་བེད་པའི་ས་བཅུ་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་ས་བཅུ་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ས་དགུ་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་བསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟྩོགས་

ནུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། སའི་སྐྱྩོན་སེལ་བར་བེད་ཅིང་ཡྩོན་ཏན་རྩོགས་པར་བེད་པའི་

ས་དང་པྩོའི་ཡེ་ཤེས། ས་དང་པྩོའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་མཚན་ཉིད། དེས་གཞན་རྣམས་ལ་

རིགས་འདྲ། སྩོ་སྩོར་དབེ་ན། ས་དང་པྩོ་ལ་ཡྩོངས་སྦྩོང་བཅུ། གཉིས་པ་ལ་བརྒྱད། 

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། བཞི་པ་ལ་བཅུ། ལྔ་པ་ལ་བཅུ། དྲུག་པ་ལ་བཅུ་གཉིས། བདུན་པ་ལ་

ཉི་ཤུ། བརྒྱད་པ་ལ་བརྒྱད། དགུ་པ་ལ་བཅུ་གཉིས་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ས་དང་པྩོ་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་ནས། དམ་པ་ལྟར་གཞན་

མི་བསླུ་བའི་བདེན་ཚིག་སྨྲ་བ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་བར་བཅུ་དང་། ས་གཉིས་པ་ལ་

ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ཡྩོངས་སུ་དག་པར་བེད་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ནས། སེམས་ཅན་གི་

དྩོན་དུ་སྦིན་སྩོགས་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བར་བརྒྱད་དང་། གསུམ་པ་ལ། ཕྩོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཅི་གསུངས་

པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཉན་ཅིང་གཟུང་བར་སེམས་པ་ཐྩོས་པས་མི་ངྩོམས་པའི་

ཡྩོངས་སྦྩོང་ནས། རང་གཞན་གི་དྩོན་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཉན་རང་གི་སེམས་ཡིད་ལ་མི་

བེད་པའི་ངྩོ་ཚ་ཁེལ་ཡྩོད་ཀི་ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་བར་ལྔ་དང་། ས་བཞི་པ་ལ་ཐེག་དམན་

ཡིད་བེད་ཀི་བསམ་པས་དབེན་པའི་དགྩོན་པ་ན་གནས་པར་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་ནས། 

དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་མར་མི་འཛིན་པས་ལྟ་བ་མེད་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་

བར་བཅུ་དང་། 

ལྔ་པ་ལ། བསྙེན་བཀུར་སྩོགས་ཀི་ཆེད་དུ་རབ་བྱུང་དང་ཁྱིམ་པ་དང་

འགྩོགས་ཤིང་འདྲིས་པ་སྩོང་བའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ནས། འདྩོད་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་

མྩོངས་ཐམས་ཅད་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པར་བེད་ཅིང་། སེམས་བག་ཡངས་སུ་གཏྩོང་

བ་སྩོང་བའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་བར་བཅུ་དང་། ས་དྲུག་པ་ལ་གཞན་དྩོན་དུ་ཟང་ཟིང་དང་

བུ་དང་ཆུང་མ་དང་རང་གི་ལུས་སྩོག་གཏྩོང་བའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ནས། བདྩོག་པ་ཐམས་

ཅད་བཏང་ཞིང་རང་ཉིད་བཀྲེན་ཡང་སྩོང་བ་རྣམས་ཐྩོབ་པ་མེད་པར་སྩོང་བའི་སེམས་

སྩོང་བའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་བར་བཅུ་གཉིས་དང་། ས་བདུན་པ་ལ། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་

སྩོང་བའི་གཉེན་པྩོར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་སྩོང་པར་ཤེས་པའི་ཡྩོངས་

སྦྩོང་ནས། སྩོང་ཉིད་འགལ་བར་བརྩོད་པ་སེ་དངྩོས་པྩོར་འཛིན་པ་སྩོང་བའི་གཉེན་

པྩོར་མངྩོན་ཞེན་ཅན་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་བསྒལ་ཕིར་དུ་གདུལ་བའི་བླྩོ་དང་མཐུན་

པར་འཁྩོར་གི་དཀིལ་འཁྩོར་དུ་རང་གི་ལུས་རབ་ཏུ་སྩོན་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་བར་ཉི་

ཤུ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ལ། སེམས་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྤྩོད་པ་བཟང་ངན་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ནས། ལུས་

གང་གིས་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་མཐྩོང་ནས་བླྩོ་སྔྩོན་དུ་བཏང་ཞིང་ཆེད་

དུ་བསམ་སེ་སྐྱེ་བ་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་བར་བརྒྱད་དང་། ས་དགུ་པ་

ལ། ཕར་ཕིན་དྲུག་རྩོགས་པས་ཇི་ལྟར་སྩོན་པ་མཐའ་ཡས་པ་འགྲུབ་པའི་ཡྩོངས་

སྦྩོང་ནས། རྟེན་སངས་རྒྱས་དང་བརྟེན་པ་སྩོབས་ལ་སྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བེད་པའི་

ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་བར་བཅུ་གཉིས་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན་ཡྩོངས་སྦྩོང་དེ་རྣམས་སྔར་མ་ཐྩོབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་སྦྩོང་བ་

ཡིན་ནམ། ཐྩོབ་ཟིན་གྩོང་འཕེལ་དུ་བ་བའི་ཕིར་སྦྩོང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག །མ་ཐྩོབ་

པ་ཐྩོབ་ཕིར་དུ་སྦྩོང་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཆུ་འདྲེན་པའི་ཕིར་དུ་ཡུར་བ་འཆྩོས་1པ་

བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ས་དེའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་ཡིན་ན་ས་དེའི་དུས་སུ་

ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐྩོབ་ཟིན་གྩོང་འཕེལ་དུ་བ་བའི་ཕིར་སྦྩོང་བ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན། ཁང་བཟང་བི་དྩོར་བེད་པ་བཞིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དེ་ལྡན་གི་སའི་ངེས་ཚིག་བཤད་པ་ལ། 

སྤིའི་ངེས་ཚིག །སྩོ་སྩོའི་ངེས་ཚིག་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སའི་སྐད་དྩོད་

བྷུ་མི་ཞེས་པ་འབྱུང་བ། ངེས་ཚིག་བསན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཐེག་ཆེན་གི་

ཚོགས་ལམ་སྩོགས་ལ་ས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ས་འདི་སྐྱེ་འགྩོ་

རྣམས་ཀི་རྟེན་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རི་བཅུད་ལ་སྩོགས་པ་འཕེལ་བ་ལྟར་

1 ག་༡༧༧་བ་༥་ཡུར་བ་འཆྩོས། པ་༡༧༨་ན་༥་ཡུར་བ་འཆྩོས། ཀ་༣༩༨་བ་༣་ཡུར་འཆྩོས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འདི་དག་གིས་ཀང་གདུལ་བའི་འབྱུང་པྩོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ངན་འགྩོའི་འཇིག་པ་མེད་

པར་བེད་པ་དང་། ཡྩོན་ཏན་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྟེན་བེད་པས་ས་ཞེས་

བརྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 1འབྱུང་པྩོ་དཔག་མེད་འཇིག་མེད་

ཕིར། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་དག་ལ། །ཆེས་ཕིར་གྩོང་དུ་འགྩོ་ལྡན་ཕིར། །དེ་དག་ཉིད་

ནི་སྩོ་སྩོར་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། ས་དང་པྩོ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

དེ། ས་དང་པྩོ་ནས་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དྩོན་སྒྲུབ་པ་

མཐྩོང་བ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པར་

བེད་དེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 2བང་ཆུབ་ལམ་ནི་ཉེ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་དྩོན་སྒྲུབ་

མཐྩོང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེ་འགྱུར་ཏེ། །དེའི་ཕིར་རབ་དགའ་ཞེས་བརྩོད་

དྩོ། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས།3 དེ་དག་དང་པྩོ་རབ་དགའ་བ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དགའ་བེད་ཕིར། །ཀུན་ཏུ་སྦྩོར་བ་གསུམ་སངས་ཕིར། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རིགས་སྐྱེས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་གཉིས་པ་ལ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་འཆལ་

ཚུལ་དང་ཐེག་དམན་ཡིད་བེད་ཀི་རྩོལ་བའི་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་

ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 4འཆལ་ཚུལ་རྩོལ་བའི་དྲི་བལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧། ༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༦། ༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༢༨། ༡༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༦། ༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། །དྲི་མ་མེད་པའི་ས་ཞེས་བ། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། 1གཉིས་པ་དྲི་མ་

མེད་ཅེས་བ། །ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་ལས། །བཅུ་ཆར་དྲི་མ་མེད་པའི་

ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་གསུམ་པ་ལ་འྩོད་བེད་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ས་གསུམ་པ་

ནས་ལུས་སྩོག་ལ་མི་ལྟ་བར་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ལུང་གི་ཆྩོས་འཚོལ་བ་དང་། གཞན་

ལ་ཡང་ལུང་གི་ཆྩོས་སྣང་བ་ཆེན་པྩོ་བེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་

རྒྱན་ལས།2 ཆྩོས་ཀི་སྣང་བ་ཆེན་པྩོ་ནི། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། 3ས་གསུམ་པ་

ནི་འྩོད་བེད་པ། །ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་འྩོད་འབྱུང་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་བཞི་པ་ལ་འྩོད་འཕྩོ་བ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེར་བང་ཆུབ་

ཀི་ཕྩོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆྩོས་དང་ལྡན་པའི་སྩོ་ནས་རང་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་སྒིབ་གཉིས་

སེག་པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འྩོད་མེ་ལྟར་འཕྩོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 4འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་ཕྩོགས་མཐུན་ཆྩོས། །རབ་ཏུ་

འཕྩོ་བེད་འྩོད་ལྟ་བུ། །དེ་དང་ལྡན་ཕིར་ས་དེ་ནི། །གཉིས་པྩོ་སེག་བེད་འྩོད་འཕྩོ་

ཅན། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 5བཞི་པ་འྩོད་འཕྩོ་ཅན་ཞེས་བ། །ཡང་དག་

ཡེ་ཤེས་འྩོད་འབྱུང་བའི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་ལྔ་པ་ལ་སྦང་དཀའ་བ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སེམས་ཅན་སིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༢༩། ༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧། ༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༢༩། ༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧། ༢།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༢༩། ༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

པར་བེད་པ་དང་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པའི་ཚེ་གདུལ་བའི་ལྩོག་སྒྲུབ་བཟྩོད་པར་

དཀའ་བ་དེ་བླྩོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སྦང་དཀའ་བ་ཡིན་ལ་ས་ལྔ་

པར་དེ་སྦང་ནུས་ཤིང་དེ་ཉིད་བདུད་རྣམས་ཀུན་གིས་ཕམ་པར་དཀའ་བས་དེ་ལྟར་

བརྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།1 སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་སིན་བེད་ཅིང་། །རང་

གི་སེམས་ཀང་རེས་སུ་བསྲུང་། །བླྩོ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་སྦང་དཀའ་བ། །དེའི་ཕིར་སྦང་

དཀའ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། 2ལྔ་པ་ཤིན་ཏུ་སྦང་དཀའ་

བདུད། །ཀུན་གིས་ཤིན་ཏུ་ཐུབ་དཀའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་དྲུག་པ་ལ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེར་རྟེན་

འབེལ་ལུགས་འབྱུང་དུ་སྩོམ་པས་འཁྩོར་བ་ལས་མངྩོན་དུ་གྱུར3། རྟེན་འབེལ་ལུགས་

ལྡྩོག་སྩོམ་པས་མྱང་འདས་ལ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་

སེའི་རྒྱན་ལས།4 ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་ཕིན་བརྟེན་པས། །འཁྩོར་བ་དང་ནི་མྱ་ངན་

འདས། །གཉིས་ལས་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། །མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཞེས་

བཤད། །ཅེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། 5དྲུག་པ་མངྩོན་ཕྩོགས་ཞེས་བ་སེ། །སངས་

རྒྱས་ཆྩོས་ལ་མངྩོན་ཕྩོགས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་བདུན་པ་ལ་རིང་དུ་སྩོང་བ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ས་བདུན་

པར་ལམ་རིང་དུ་སྩོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཚན་བཅས་རྩོལ་བཅས་ཀི་ལམ་མཐར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧། ༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༢༩། ༡༤།

3 ག་༡༧༨་བ་༤་མངྩོན་གྱུར། པ་༡༧༩་ན་༤་མངྩོན་གྱུར། ཀ་༤༠༠་ན་༢་མངྩོན་གྱུར།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧། ༦།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༢༩། ༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐུག་པ་དང་། བགྩོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དང་འབེལ་བས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 1བགྩོད་པ་གཅིག་དང་འབེལ་བའི་ཕིར། །རིང་དུ་སྩོང་བའི་སར་

འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། 2བདུན་པ་རིང་དུ་སྩོང་བ་སེ། །གངས་ནི་

རིང་དུ་སྩོང་ལྡན་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་བརྒྱད་པ་ལ་མི་གཡྩོ་བ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ས་བརྒྱད་

པར་མཚན་བཅས་ཀི་འདུ་བེད་དང་། མཚན་མེད་རྩོལ་བཅས་ཀི་འདུ་བེད་གཉིས་

ཀིས་གཡྩོ་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་

ལས། 3འདུ་བེད་གཉིས་ཀིས་མི་གཡྩོའི་ཕིར། །མི་གཡྩོ་བ་ཞེས་ངེས་པར་

བརྩོད། །ཅེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར།4 དེ་ནི་བརྒྱད་པ་གཞྩོན་ནུའི་ས། །མི་གཡྩོ་བ་

སེ་མི་རྟྩོག་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་དགུ་པ་ལ་ལེགས་པའི་བླྩོ་གྩོས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ས་

དགུ་པར་སྩོ་སྩོར་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་བླྩོ་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་

ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།5 སྩོ་སྩོར་ཡང་དག་རིག་བླྩོ་བཟང་། །ས་

དེ་ལེགས་པའི་བླྩོ་གྩོས་ཡིན། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། 6ས་དགུ་ལ་ནི་ལེགས་

པ་ཡི། །བླྩོ་གྩོས་ཡིན་ཏེ་རྒྱ་ཆེན་བཞིན། །གང་ཕིར་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་རིག །ཐྩོབ་པས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧། ༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༣༠། ༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧། ༩།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༣༠། ༤།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧། ༡༠།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༣༠། ༨།



  305  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འདི་ནི་བླྩོ་གྩོས་བཟང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ས་བཅུ་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་སྤིན་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ནམ་མཁའ་

ལ་སྤིན་འཁིགས་ཏེ་ཆར་ཕབ་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་ལྩོ་ཐྩོག་རྣམས་རྒྱས་པར་བེད་པ་

ལྟར། བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་བའི་ཤེས་རྒྱུད་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་ལ་གཟུངས་དང་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གི་སྤིན་འཁིགས་ཏེ་ཆྩོས་ཀི་ཆར་ཕབ་ནས་

གདུལ་བའི་དགེ་བའི་ལྩོ་ཏྩོག་རྒྱས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།1 སྤིན་བཞིན་གཉིས་ཀིས་ནམ་མཁའི་ཁམས། །ཁྱབ་

པའི་ཕིར་ན་ཆྩོས་ཀི་སྤིན། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། 2བཅུ་པ་ཆྩོས་ཀི་སྤིན་

ཡིན་ཏེ། །དམ་པའི་ཆྩོས་ཀི་ཆར་འབེབས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་འབས་བུའི་སའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ལ། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། 3རབ་འབྩོར་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆེན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཉིད་དུ་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་དང་།4 དེ་ལ་བང་ཆེན་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་

ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆེན་གང་གི་ཕིར་ན། 

ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སྩོབས་བཅུ་དང་། ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཆེན་པྩོ་ལ་ཡང་དག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧། ༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕེང་བ། ༣༣༠། ༡༢།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༢། ༩།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༤། ༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་ཞུགས་པར་རིག་པར་1བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་བསན་བཤད་གཉིས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། རྒྱུའི་

ས་དགུའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་བསན་ནས་འབས་བུའི་ས་བཅུ་པ་ཡྩོངས་སྦྩོང་གི་སྩོ་ནས་མི་

འཆད་པར་མཚན་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

དེ། རྒྱུ་ས་དགུའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་བསན་པས་འབས་བུའི་ས་བཅུ་པའི་ཡྩོངས་སྦྩོང་རྟྩོགས་

ནུས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས། སྐབས་འདིར་ས་བཅུ་པ་མཚན་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས་དངྩོས་སུ་

བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 2རྒྱུའི་ས་རྣམས་ཀི་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་དེ་

ལྟར་ངེས་པར་བསན་ནས། འབས་བུའི་ས་ཉིད་དུ་དེ་དག་མ་བཤད་པར་ས་ཐམས་ཅད་

བསྡུ་བའི་སྩོ་ནས་ས་བཅུ་པའི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་

ནི། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ལ། ས་བཅུ་པ་མཚན་གཞིའི་སྩོ་ནས་ངྩོས་

གཟུང་3བ་དང་། འདའ་བ་ས་དགུའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་སྩོན་

པ་ལ།4 དེ་ལྟར་ས་དགུ་འདས་ནས་ས་བཅུ་པ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་

རྒྱས་ཁྩོ་ནར་བརྩོད་པར་བ་ཡི། ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་མ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དེ་ལ་སྩོན་ལམ་ཤེས་པ་གང་གིས་

གནས་པ་དེ་ནི་ས་བཅུ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

1 ག་༡༧༩་ན་༧་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པར་རིག་པར། པ་༡༨༠་ན་༡་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པར་རིག་པར། ཀ་༤༠༡་ན་༢་ཡང་དག་པར་

ཞུགས་པར་རིག་པར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༣། ༢༡།

3 ག་༡༧༩་བ་༤་བཟུང་། པ་༡༨༠་ན་༤་བཟུང་། ཀ་༤༠༡་ན་༥་གཟུང་།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༤། ༡༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། 1ཉན་ཐྩོས་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་དང་། འབས་བུ་དང་

པྩོ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་བ་དང་། ཕིར་མི་

འྩོང་བ་དང་། དག་བཅྩོམ་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་དྲུག་དང་། ཚུལ་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་

པར་དགྩོངས་པས་བསྡུས་པ་ལྷག་མ་ཞུགས་པ་གསུམ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་

རྣམས་གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ། རིགས་དང་། བརྒྱད་པ་དང་། མཐྩོང་བ་དང་། སབ་པ་དང་། 

འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་། བས་པ་རྟྩོགས་པ་དང་། ཉན་ཐྩོས་དང་། རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་རྣམས་དང་། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་རྣམ་པ་དགུ་

པྩོ་གཅིག་ཁྩོ་ན་སེ། ཞེས་གསུངས། ས་བཅུ་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་པ་ཡིན་ཏེ། འདའ་བ་ས་དགུ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་

གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ས་བཅུ་པ་ལ་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་བརྩོད་པར་བ་ཡི། ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། 

ས་བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ས་བཅུ་

པ་བ་འདིས་རེས་ཐྩོབ་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་འབད་རྩོལ་རགས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་སྩོ་

ནས་གཞན་དྩོན་བེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་པ་རེས་མཐུན་པ2་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་

ཡིན་པར་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་དེ་ལས་སངས་རྟྩོགས་དམན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེས་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༤། ༤།

2 ག་༡༨༠་ན་༢་རེས་མཐུན་པ། པ་༡༨༠་བ་༣་རེས་སུ་མཐུན་པ། ཀ་༤༠༡་བ་༦་རེས་མཐུན་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། 1བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་འདི་ནི། །རེས་ཐྩོབ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་རྣམས་དང་། །སེམས་ཅན་ཡང་དག་སྒྩོལ་བ་ལ། །འཇིག་རྟེན་ན་ནི་

མཉམ་པ་ཉིད། །དེ་ལྟ་མྩོད་ཀི་ས་རྡུལ་དང་། །རྒྱ་མཚོ་བ་གང་རྨིག་རེས་ཆུ། །ཁྱད་

པར་གང་ཡིན་སངས་རྒྱས་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁྱད་འདི་ཉིད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདིར་བསན་འདའ་བ་ས་དགུ་ཡྩོད་དེ། རིགས་ཀི་ས། བརྒྱད་པའི་ས། མཐྩོང་

བའི་ས། སབ་པའི་ས། འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ས། བས་པ་རྟྩོགས་པའི་ས། ཉན་

ཐྩོས་ཀི་ས། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས། སྔར་བཤད་པའི་བང་སེམས་ཀི་ས་དགུ་པྩོ་

གཅིག་ཏུ་བས་པའི་བང་སེམས་ཀི་ས་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ནི། ཉན་ཐྩོས་

ཀི་སྦྩོར་ལམ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་མངྩོན་རྟྩོགས་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། ཕིར་འྩོང་གི་མངྩོན་

རྟྩོགས་ལྟ་བུ། ལྔ་པ་ནི། ཕིར་མི་འྩོང་གི་མངྩོན་རྟྩོགས་ལྟ་བུ། དྲུག་པ་ནི། ཉན་ཐྩོས་དག་

བཅྩོམ་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས་ལྟ་བུ། བདུན་པ་ནི། ཞུགས་པ་གཞན་གསུམ་གི་མངྩོན་

རྟྩོགས་ལྟ་བུ། བརྒྱད་པ་ནི། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མངྩོན་རྟྩོགས་ལྟ་བུ། དགུ་པ་

སའྩོ། །ས་བཅུ་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་འདིར་བསན་ཐེག་པ་གསུམ་པྩོ་དེ་ལས་འདའ་བའི་

ཚུལ་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོ་གཉིས་ལ་ཤེས་མཐྩོང་གིས་བལྟས་ནས་འདའ། ཕི་མ་ལ་ནི་

གནས་ནས་འདའ་བར་བེད་པའི་ཕིར། 

ཞུགས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གི་མངྩོན་རྟྩོགས་ལ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བབན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༣། ༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

བསྡུས་ནས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འདིར་བསན་འདའ་བའི་ཐེག་པ་དེ་ལ་ཉན་

ཐྩོས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། རང་རྒྱལ་གི་ཐེག་པ་དང་། བང་སེམས་ཀི་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་

ཡྩོད་ཅེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རང་གི་འདའ་བར་གྱུར་

པའི་འདའ་བ་ས་དགུ་རྩོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞིང་། མདྩོ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཞེས་

བརྩོད་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་མཐར་ཐུག །ས་བཅུ་པའི་ངྩོ་བྩོ། དབེ་ན། ས་

བཅུ་ཐྩོབ་མ་ཐག་པ། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐྩོགས་པ། སིད་པ་ཐ་མའི་ཡེ་ཤེས་དང་

གསུམ་དུ་ཡྩོད། 

གསུམ་པ་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ལ་བརྒྱད་ལས། མདྩོ་ལས་མཐྩོང་སང་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་གི་

གཉེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གང་ཡང་ཁྱྩོད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་དེ་གང་ནས་

ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་པ་ནས། དེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཁམས་

གསུམ་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་གནས་

པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། 

དེ་རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་གི་གཉེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། རབ་འབྩོར་གང་མཚན་ཉིད་

མེད་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདྩོད་པ་དེ་ནི་སྦིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་

པ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདྩོད་དུ་ཟད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༦། ༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་རས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་གཉེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གང་མཚན་ཉིད་

མེད་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདྩོད་པ་དེ་ནི་དག་བཅྩོམ་པ་ངེས་པར་

འབྱུང་བར་འདྩོད་དུ་ཟད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་གཉེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་གང་མཚན་

ཉིད་མེད་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འདྩོད་པ་དེ་ནི་མིང་ངེས་པར་འབྱུང་

བར་འདྩོད་དུ་ཟད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་དེ་ལྟར་རྣམ་གངས་འདིས་ནི། འདི་

ལྟར་ཐེག་ཆེན་ནི་ཁམས་གསུམ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་གནས་པར་

ཤེས་པར་བ་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་དེ་ནི་བསྐྱྩོད་དུ་མེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་སྩོམ་སང་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་གཟུང་རྟྩོག་གི་གཉེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་

འབྩོར་གང་ཁྱྩོད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ཐེག་ཆེན་དེ་གང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲ་བ་

ནི། ཐེག་ཆེན་དེས་གང་དུ་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་

ལྟ་སེ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་གནས་པ་སེ། རབ་འབྩོར་འྩོན་ཀང་ཐེག་ཆེན་ནི་མི་

གནས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། 

དེ་རྣམ་བང་གཟུང་རྟྩོག་གི་གཉེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་འབྩོར་གང་ཡང་ཁྱྩོད་

ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་དེས། གང་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། 

ཐེག་པ་དེས་གང་ཡང་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་མེད་དེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༢། ༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༨། ༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༠། ༦།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༡༤། ༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

རབ་འབྩོར་དེ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ཐེག་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། གང་ངེས་པར་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། གང་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། གང་ནས་ངེས་པར་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཆྩོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སྩོགས་དང་། 

དེ་རས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་གཉེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 1རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དམིགས་སུ་

མེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། 

དེ་བཏགས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་གཉེན་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 2མཐའ་ལས་འདས་པ་རྣམ་

པར་དག་པའི་ཕིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་མི་དམིགས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

པའི་འབས་བུ་དམིགས་སུ་མེད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་དེ་ལྟར་ན་བང་ཆེན་

ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་ཅིང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་

པྩོས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའི་

བར་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་བ། ར་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་གི་ནང་ནས་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་བེ་བག་ཏུ་འཆད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་རྟྩོགས་དཀའ་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་རེ་

བབན་གིས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 3གཉེན་པྩོའི་

ཚོགས་ལ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༠། ༩།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༡། ༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༤། ༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས། གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་བརྒྱད་སྩོན་པ་ལ། མཐྩོང་དང་

སྩོམ་པའི་ལམ་དག་ལ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 
1གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཙམ་དང་གཉེན་

པྩོའི་རྟེན་ཅན་གཉིས་དང་། འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་གང་ཟག་རས་སུ་ཡྩོད་པ་

དང་། སྐྱེས་བུར་བཏགས་པའི་རྟེན་ཅན་གཉིས་སྩོ་སྩོར་མཐྩོང་བའི་ལམ་དང་སྩོམ་

པའི་ལམ་ལ་སྩོང་བས། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་བརྒྱད་ཉེ་བར་ཞི་

བར་བ་བའི་ཕིར། བདེན་པ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མངྩོན་དུ་བ་བའི་མི་

མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ལམ་གཉིས་པྩོ་ཁྩོ་ནའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁྱད་

པར་གཉེན་པྩོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

སྐབས་འདིར་བསན་གི་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དུ་མར་

ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རང་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་

བར་གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་གི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་བར་ཆད་མེད་

ལམ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། 

མཐྩོང་ལམ་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་། སྩོམ་ལམ་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་གཉིས་

ཡྩོད། གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་གང་ཞིག །མཐྩོང་སང་གི་དངྩོས་གཉེན་དུ་དམིགས་པ། 

དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། མཐྩོང་སང་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་བཞིའི་

དངྩོས་གཉེན་བཞི་ཡྩོད། དེ་གང་ཞིག །སྩོམ་སང་གི་དངྩོས་གཉེན་དུ་དམིགས་པ། 

གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། སྩོམ་སང་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་བཞིའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༤། ༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

དངྩོས་གཉེན་བཞི་ཡྩོད། 

བཞི་པ་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་བཤད་པ་ལ། 

མདྩོ་བསན་བཅྩོས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་མཚན་ཉིད་སྔར་

གསུངས་པ་དང་འཆད་འགྱུར་རྣམས་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཐེག་ཆེན་ཞེས་བ་སྙམ་པའི་ཁྩོང་

གནས་ཀི་དྲི་བའི་ལན་སྩོན་པ་ལ།1 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཐེག་ཆེན་ཞེས་བགི་བ་

འདི་ནི། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ལུས་

རྣམ་གཞག་ཏུ། ཚོགས་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བཅས་རྣམས། །ཞེས་འཆད་ན། ཚོགས་

སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་ལྟར་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བསགས་པ་ལས་རྣམ་མཁྱེན་དུ་

གདྩོན་མི་ཟ་བར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་རྒྱལ་པྩོ་གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཐྩོག་མར་གྩོ་བགྩོས། དེའི་རེས་སུ་གཡུལ་

ངྩོ་སྤྩོད་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ། ཡན་ལག་བཞི་པའི་དཔུང་གི་དམག་བསགས་ནས་

ཕ་རྩོལ་གི་རྒྩོལ་བ་བཅྩོམ་སེ། འགན་ཟླའི་དག་ལ་རང་ཉིད་དབང་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།2 དེ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་པ་ལ་ངེས་པར་

འབྱུང་བས་བཞི་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༤། ༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༥།
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དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

ཆེད་དུ་བ་དང་མཉམ་ཉིད་དང་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ།1 ཆེད་དུ་བ་དང་། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་བརྒྱད་ཡྩོད་པའི། དང་པྩོ་ཆེད་དུ་བ་བ་གསུམ་

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་སྩོན་པ་ལ། 2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ཐེག་པ་

ཆེན་པྩོ་ཞེས་བགི་བ་འདི་ནི་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཟིལ་

གིས་མནན་ཏེ ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེའི ་སད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ ་ཞེས་

བགིའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཐེག་ཆེན་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་སེ། ཞེས་སྩོགས་

དང་། 3རབ་འབྩོར་གལ་ཏེ་རིགས་ཀི་སའི་ཆྩོས་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། 

དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་མ་ཡིན་ན་ནི། ཞེས་སྩོགས་དང་། 4རབ་འབྩོར་གལ་ཏེ་བང་ཆེན་

སེམས་དང་པྩོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། སྙིང་པྩོ་བང་ཆུབ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་

སེམས་བསྐྱེད་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་འབྱུང་བ་དེ་དག་གི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ཆེད་དུ་བ་དང་། ཞེས་དང་།5 ཆེད་དུ་

བ་བ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་མཉམ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྩོན་པ་ལ། 6རབ་འབྩོར་གང་ཁྱྩོད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༤། ༡༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༣༩། ༡།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༡། ༧།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༠།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༤། ༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཀིས་ཐེག་པ་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྩོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། དེ་དེ་བཞིན་

ནྩོ། །ཐེག་པ་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྩོ། །རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། 

ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ཤར་ཕྩོགས་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་

འཆད་པ་ལ། མཉམ་ཉིད་དང་། ཞེས་དང་།1 ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། 

ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་

གང་ཡང་འདི་སྐད་དུ་ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གངས་

མེད་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀི་གྩོ་སྐབས་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་ཆེན་འདིས་སེམས་

ཅན་གཞལ་དུ་མེད་གངས་མེད་པ་རྣམས་ཀི་གྩོ་སྐབས་འབེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། སེམས་ཅན་དྩོན་དང་། ཞེས་དང་།3 སེམས་

ཅན་གི་དྩོན་ཕེད་པར་བེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་འབད་པ་མེད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་འབྩོར་གང་

ཡང་ཁྱྩོད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་དེ་ལ་འྩོང་བའམ་འགྩོ་བ་ཡང་མི་མཐྩོང་

གནས་པ་ཡང་མི་མཐྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། རབ་འབྩོར་དེ་དེ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དེ་

བཞིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ལ་འྩོང་བའམ་འགྩོ་བ་མི་མཐྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། འབད་མེད་དང་། །ཞེས་དང་། 5མཚན་མ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༥༡། ༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༡།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༧༤། ༡༢།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༢།
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བེད་པ་ཉིད་ཀིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་མཐའ་ལས་འདས་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གང་

ཡང་ཁྱྩོད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ཐེག་པ་འདི་ལ་སྔྩོན་གི་མཐའ་མི་དམིགས། ཕི་མའི་མཐའ་

མི་དམིགས། དབུས་མི་དམིགས། ཐེག་པ་དེ་ནི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་ལགས་པ་

དེའི་ཕིར་ཐེག་ཆེན་ཞེས་བགིའྩོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། དེ་དེ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་སད་དུ་སྔྩོན་གི་མཐའ་མི་

དམིགས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། མཐའ་ལས་འདས་པར་

ངེས་འབྱུང་དང་། །ཞེས་དང་། 2རྟག་པ་དང་། ཆད་པ་དང་བལ་བའི་ངྩོ་བྩོའི་གནས་

སྐབས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་ཐྩོབ་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྩོན་པ་ལ།3 དེ་ནས་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་

བགི་བ་འདི་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ནི་ལེགས་སྩོ་ལེགས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་།4 

ཐེག་ཆེན་འདི་ལ་བསབ་ཅིང་འདས་པའི་བང་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་

ཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ཐྩོབ་པའི་མཚན་ཉིད་

ངེས་འབྱུང་དང་། །ཞེས་དང་།5 ཐེག་པ་གསུམ་གི་དྩོན་ཐམས་ཅད་འཐྩོབ་པ་དང་། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༩༡། ༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༣།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༩༩། ༥།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༩༩། ༩།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་རྣམ་མཁྱེན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྩོན་པ་ལ།1 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རིའི་བུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སྩོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྩོར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་ཆྩོས་འདི་དག་ལ་ཇི་ལྟར་ཡྩོངས་སུ་

རྟྩོགས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་ནི་གང་། ཤེར་ཕིན་ནི་གང་། ཡྩོངས་སུ་

རྟྩོགས་པ་ནི་གང་། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་ཚེ་དང་

ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སྩོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་ཡང་

འདི་སྐད་དུ་བང་ཆེན་ནི་གང་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། གང་གི་ནི་སེམས་ཅན་ཉིད་བང་ཆུབ་

ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་བང་ཆེན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་དང་། །ཞེས་དང་།2 ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བརྒྱད་པ་ལམ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྩོན་པ་ལ།3 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རིའི་བུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སྩོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྩོར་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་

ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བ་ཡིན། རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་སྦིན་

པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་ཡང་ཡྩོད་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡྩོད་

ཅེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་གངས་མེད་པ་ཚད་མེད་པ་དག་གིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༡། ༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༡། ༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསྐྱེད་པར་གྱུར་ཏྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། ལམ་གི་ཡུལ་

ཅན་ངེས་འབྱུང་སེ། །ཞེས་དང་།1 དེའི་ཁྱད་པར་གི་ལམ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

ངེས་པར་འབྱུང་ཚུལ་སྩོན་པ་ལ།2 ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའི་གཞི་དེ་ལྟ་བུ་

དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆྩོས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་མི་

དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས། ཞེས་གསུངས། ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྒྱད་དུ་འབེད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་སྩོན་པ་ལ།3 ངེས་པར་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་པས་ངེས་པར་འབྱུང་

བའི་སྒྲུབ་པ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཞུང་དྩོན་ནི། ངེས་འབྱུང་

སྒྲུབ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྩོ་

ནས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བརྒྱད་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། གྩོ་རིམ། ངེས་པར་འབྱུང་ཚུལ། བརྒྱད་

དུ་ཕེ་བའི་རྒྱུ་མཚན། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་གཞི་བཤད་པ། ས་མཚམས་སྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། རྣམ་མཁྱེན་དུ་གདྩོན་མི་ཟ་བར་ངེས་པར་འབིན་པར་བེད་པའི་དག་སའི་རྣལ་

འབྩོར། ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ལ། དབེ་ན། བརྒྱད་དུ་ཡྩོད་དེ། ཆེད་དུ་བ་བ་ཆེན་པྩོ་གསུམ་དུ་

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐྩོབ་བའི་དྩོན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་། འབད་

པ་མེད་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་། མཐའ་ལས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༤༥། ༡༥། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

འདས་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐྩོབ་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ངེས་པར་

འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་། རྣམ་མཁྱེན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་། ལམ་ཡུལ་

ཅན་དུ་བས་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་བརྒྱད་པྩོ་འདིའི་གྩོ་རིམ་འདི་ལྟར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

གཙོ་བྩོ་ཡིན་པས་དང་པྩོར་ཆེད་དུ་བ་བ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་བསན། མཉམ་

པ་ཉིད་རྟྩོགས་པ་མེད་པར་ཆེད་དུ་བ་བར་འབྱུང་མི་ནུས་པས་དེའི་རེས་སུ་ཆེད་དུ་བ་

བ། སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བ་བའི་སྩོ་ནས་བསྩོད་ནམས་མ་བསགས་པར་མཉམ་པ་ཉིད་

དུ་རྟྩོགས་པའི་ངེས་པར་འབྱུང་མི་ནུས་པས་དེ་རེས་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་ངེས་པར་

འབྱུང་། ངེས་འབྱུང་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་འབྱུང་བ་

རྩོགས་པར་མི་འགྱུར་བས་དེ་རེས་སུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ངེས་འབྱུང་། རྟག་ཆད་

ཀི་མཐའ་དང་བལ་བར་འབྱུང་བ་མེད་པར་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བས་

དེ་རེས་མཐའ་ལས་འདས་པའི་ངེས་འབྱུང་། ཐེག་པ་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་ཡྩོན་ཏན་གི་

རིགས་རྩོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་མཐའ་འདས་

སུ་འབྱུང་བ་མེད་པས་དེ་རེས་ཐྩོབ་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ། རྣམ་

མཁྱེན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཐྩོབ་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མེད་པས་དེ་རེས་

སུ་རྣམ་མཁྱེན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། ལམ་གི་ངེས་འབྱུང་མེད་པར་རྣམ་མཁྱེན་

དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མེད་པས་དེ་རེས་ལམ་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་

སྒྲུབ་པ་བསན་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ངེས་པར་འབྱུང་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམིགས་པར་རྟྩོགས་པ་ཉིད་ཀིས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར། ལྔ་པ་ནི་ངེས་འབྱུང་

སྒྲུབ་པ་ལ་བརྒྱད་དུ་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་གཞི་ལ་

བརྒྱད་དུ་ཡྩོད་པས་དེ་ལྟར་ཕེ་བའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའི་གཞི་ལ་བརྒྱད་དུ་ཡྩོད་དེ། སྔར་

བཤད་པའི་ཆེད་དུ་བ་བ་ཆེན་པྩོ་གསུམ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་

པ། སྙིང་རེས་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་ཐྩོབ་པར་བ་བ་སེ་མཐའ་ཡས་པར་བེད་པ། དེ་

གཉིས་ཟུང་དུ་འབེལ་བས་གཞན་དྩོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བེད་པ། ཟུང་འཇུག་གི་

ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟག་1པ་སྔྩོན་མཐའ་འཁྩོར་བ་དང་ཆད་པ་ཕི་མཐའ་གཉིས་དང་

བལ་བར་བེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་གནས་པས་མྱང་འདས། ཡུམ་

གྱུར2་ཡྩོད་པ་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཐྩོབ་བའི་དྩོན་སངས་རྟྩོགས་ཀི་རིགས་ཐམས་

ཅད་ཐྩོབ་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ནི། ཞེས་སྩོགས་སྔར་བཤད་པའི་མི་

རྟྩོག་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་རྣམ་མཁྱེན། རྣམ་མཁྱེན་དེའི་ཁྱད་པར་གི་ལམ་སེ་

བརྒྱད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་དག་གི་མདྩོ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་བསན་པས་

ངེས་པར་འབྱུང་བེད་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཡང་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

བདུན་པ་ས་མཚམས་ནི། དག་པ་ས་གསུམ་གི་གནས་སྐབས་ན་ཡྩོད་

དྩོ། །དེས་ན་ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་པྩོ་འདི་ངེས་པར་འབྱུང་ས་མཐར་ཐུག་ཏུ་

འབིན་བེད་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་སྩོབ་པའི་སྩོ་ནས་མཐར་ཐུག་པ་དང་། མི་སྩོབ་པའི་

སྩོ་ནས་མཐར་ཐུག་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོ་བདུན་པྩོ་དེ་མི་སྩོབ་པའི་ལམ་དུ་

1 ག་༡༨༧་ན་༧་རྟག །པ་༡༨༥་ན་༡་རྟྩོག །ཀ་༤༠༧་བ་༣་རྟག །

2 ག་༡༨༤་བ་༡་གྱུར། པ་༡༨༥་ན་༢་གྱུར། ཀ་༤༠༧་བ་༤་ཡུམ་རྒྱུར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་སྨད་ཆ།

ཡྩོད་ལ། ཐ་མ་སྩོབ་ལམ་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྒྱུའི་ལམ་

ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦྩོར་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནི། 

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅྩོས་མངྩོན་པར་

རྟྩོགས་པའི་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་

གསེར་གི་ཕེང་བ་དང་རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་

གསལ་བར་བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་དབང་གི་རྩོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་

ལས་སྐབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་རྩོགས་སྩོ། །            ། །

སྨྲས་པ། རབ་འབྩོར་ལེའུའི་ཤུགས་ལ་བསན་པ་ཡི། །ཐྩོབ་བ་རྣམ་མཁྱེན་

མཚོན་བེད་ཆྩོས་བཅུ་ཡིས། །མཚོན་ནས་ཇི་བཞིན་གསལ་མཛད་ར་འགེལ་

གི། །དགྩོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་འཆད་བེད་པའི། །རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་

དཀའ་བའི་གནས། །རེ་བབན་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པས་ལེགས་གསུངས་པ། །ཡྩོངས་

འཛིན་ཉིན་བེད་དབང་པྩོའི་གསུང་ཟེར་ལས། །བྱུང་རྣམས་ཤྩོག་བུའི་ཆུ་སྐྱེས་འདབ་

མར་བཀྩོད། །འདིར་འབད་རྣམ་དཀར་གངས་རིའི་མདྩོག་འདྲ་བ། །འདིས་མཚོན་

དགེ་བ་གཞན་ཡང་ཅི་མཆིས་པ། །འདི་ནས་བཟུང་སེ་ཆྩོས་སྐུ་མ་ཐྩོབ་བར། །འདི་

འདྲའི་བསན་ལ་ཐྩོས་བསམ་བེད་པར་ཤྩོག །ཤེར་ཕིན་སྦས་དྩོན་རིན་ཆེན་གསལ་

བའི་གཏེར། །མདྩོ་རྒྱན་འགེལ་གསུམ་སྦར་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེ། །ཀླུ་དབང་རྩོལ་

མཚོ་རྒྱས་བེད་སྦྩོར་བརྩོན་དགེས། །རྨད་བྱུང་བཤད་སྒྲུབ་དགའ་སྩོན་རྒྱས་གྱུར་

ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །



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་སེངྒེའི་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། །



སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གིས་རེ་བབན་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་།


	༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནང་བ། 
	རྗེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	༄༅། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་
བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་
ཀླུ་དབང་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་
ལས་སྦྱོར་ལམ་གྱི་སྤྱི་དོན་
བཞུགས་སོ། །
	གསུམ་པ་གདམས་ངག་གི་འབྲས་བུ་ངེས་འབྱེད་ཡན་ལག་བཤད་པ་ལ། 
	གཉིས་པ་ལ་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན་པ། 
	མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། 
	མདོ་དེའི་དོན་མདོར་བསྟན་གྱི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 
	ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན་དུ་བསྟན་པ། 
	ཉན་རང་གི་སྦྱོར་ལམ་ཁྱད་པར་ལྔ་བྲལ་དུ་སྟོན་པ་ལ།
	གཉིས་པ་ཁྱད་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 
	དྲོད། 
	རྩེ་མོ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་རྣམ་གྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ལ། 
	བཟོད་པ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་རྣམ་སྟོན་པ་ལ། 
	བཞི་པ་ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུའི་དམིགས་རྣམ་སྟོན་པ་ལ། 
	གཉིས་པ་མཚུངས་ལྡན་རྟོག་པའི་ཁྱད་ཆོས་སྟོན་པ་ལ། 
	གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། 
	གཟུང་རྟོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 
	ཤེས་སྒྲིབ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཟུང་རྟོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། 
	གཉིས་པ་རྣམ་བྱང་གཟུང་རྟོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

	རྫས་འཛིན་རྟོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། 
	གཉིས་པ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་སྤྱིར་སྟོན་པ་ལ། 
	སྤང་བྱ་རྟོག་པ་བཤད་པ་དང། 

	ཡོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། 














	༄༅། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་
བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་
ཀླུ་དབང་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་
ལས་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་
བཞུགས་སོ། །
	བཞི་པ་གདམས་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་སྟོན་པ་ལ། 
	སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དང་། 
	རིགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ། 
	སྐབས་འདིར་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། 
	དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། 
	ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁྱད་ཆོས་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 
	དེས་ན་འདི་ལ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་དགག་པ་དང། 
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