
ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མཛད་པ་པོ། རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། 

སྗེར་བྗེས་རྱིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་།



༄༅། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ 

རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་བའྱི་གནད་གསལ་བར་ 

བྲེད་པ་ལྲེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་དབང་གྱི་ 

རོལ་མཚོ་ཞྲེས་བ་བ་ལས་སྐབས་ 

བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན་ 

བཞུགས་སོ། །

མཛད་པ་པོ། རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། 

སྗེར་བྗེས་རྱིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་།



སེར་བེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤིའི་ཨང་། 

SJRB-0076

དྲེབ་གསལ་ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་པར་རྩ་སོར་བཞག་བས་ཡོད།  

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

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

༢༠༡༦ ཟླ་བཞི་པར་གསར་དུ་རྩོམ་སྒིག་བས། 

༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ལ་བསྐྱར་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་དྲ་བང་།

 www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

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

གསལ་བཤད།  

འཕྲུལ་དེབ་འདི་ནི་ངྩོ་སྤྩོད་གསལ་བཤད་དང་ཞུ་སྒིག་པ་སྩོགས་དཔེ་ཆར་གསལ་བ་ལྟར། པར་ར་གྲྭ་ཚང་རིན་པྩོ་ཆེས་གནང་སེ་འཕྲུལ་

དེབ་ཏུ་རྩོམ་སྒིག་བེད་དགྩོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། འདི་ག་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒིག་བེད་སྐབས་མཆན་སྩོགས་དུས་བསྟུན་སྒིག་བཀྩོད། 

རྩོམ་སྒིག་ཁང་གི་སྤི་སྩོལ་ལྟར་གི་དཀར་ཆག་མདྩོར་བསྡུས་ཤིག་རྩོམ་སྒིག་དང་། སྤི་མཚུངས་ཀི་རྒྱབ་ཤ་སྤད་པ་ལས་གཞན། ཞུས་དག་སྩོགས་

བཏང་མེད་པར་མ་དཔེ་སྩོར་བཞག་གིས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་རྩོམ་སྒིག་བས་ཡྩོད་ན་དྩོགས་གནད་གང་ཡྩོད་དེབ་གསལ་ཞུ་སྒིག་པར་འབེལ་པ་གནང་རྒྱུ་

དང་། ཞུ་སྒིག་པའི་པར་གཞི་དང་འདི་གའི་གསར་སྒིག་གི་པར་གཞིའི་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་དང་། མཉེན་ཆས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་མཆན་རྟགས་

སྩོགས་ཞུ་སྒིག་པའི་པར་གཞི་ལྟར་མ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་གསུང་འཕིན་སྩོགས་མ་ཕི་དངྩོས་འགྩོད་ཐབས་མ་བྱུང་བ་སྩོགས་ལ། 

འདི་ག་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་ཞུ་སྒིག་པ་མཆྩོག་ལ་བཟྩོད་གསྩོལ་ཞུ་བ་ཡིན།

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ལ་ཡྩོད།



  i  

དཀར་ཆག

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྗེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གནང་བ།  ........................................iv

རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་ལས་རྱིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།  ............................vi

བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་འགྗེལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་

དཀའ་བའྱི་གནད་གསལ་བར་བྗེད་པ་ལྗེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་དབང་གྱི་རོལ་མཚོ་ཞྗེས་བ་བ་

ལས་སྐབས་བཞྱི་པའྱིསྤྱི་དོན། ....................................................................................1
དབང་དུ་བ་བ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ།  ................................. 1

དབང་དུ་བྗེད་པའྱི་རྒྱུ་རྣམ་ཀུན་གྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ།  ................................ 1

འབྲྗེལ་བརོད་པས་མཚམས་སྦྱར།  ...........................................................2

རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་བཤད་པ།  ................................................................7

རྣམ་རོགས་སྦྱོར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱྗེད་པའྱི་ཚུལ།  ..........................................7

སྦྱོར་བའྱི་རྣམ་པ།  ...........................................................................7

རྣམ་པའྱི་ངོས་འཛིན།  .................................................................18

རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།  ..........................................................20

གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།  .........................................20



དཀར་ཆག

  ii  

ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྣམ་པ། ..................................................................33

རྣམ་མཁྗེན་གྱི་རྣམ་པ་འཆད་པ།  ................................................... 39

འདྱི་ལ་བང་ཆོས་སོ་བདུན་སྤྱིར་བསྟན་པ།  ................................44

ཆོས་རང་དང་སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་དྲན་པ་ཉྗེ་

བར་བཞག་པའྱི་རྣམ་པ། ......................................................47

སྐྱྗེ་བའྱི་རྒྱུའྱི་བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་པར་སོང་བའྱི་རྣམ་པ། ...........52

དཔོད་པའྱི་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་སྦྱོང་བའྱི་འདུ་བྗེད་དང་ལྡན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་

རྐང་པའྱི་རྣམ་པ། ..............................................................55

བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ།  ........59

བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་དད་སོགས་སྟོབས་ལྔ།  ...........61

བཏང་སོམས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་པ། ............ 63

ཏྱིང་འཛིན་འཕགས་ལམ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པ།  ............................67

དགུ་པ་ཡན་ལག་དཔྗེ་དང་སྦྱར་བ་ལ།  ...................................70

འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ། .......................................78

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་གྱི་རྣམ་པ།  ....104

རྒྱས་པར་བཤད་པ།  .......................................................106



དཀར་ཆག

  iii  

སྟོབས་བཅུ།  ............................................................106

བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཟག་པ་ཟད་པ་ཉྱིད་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞྗེས་པ་ལ་རོལ་བ་

པོ་མྗེད་པས་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི།  .......................109

སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པའྱི་རྣམ་པ་བཞྱི།  ...........111

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲྗེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པ།  .......113

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།  .....................116

ཡོན་ཏན་དྗེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་སྟོན་པ།  ...............................121

 ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ། ...................................122

སྦྱོར་བ་པོའྱི་གང་ཟག་བཤད་པ།  .....................................................123

སྦྱོར་བ་རང་གྱི་ངོ་བོ་འཆད་པ།  .......................................................128

སྦྱོར་བའྱི་སོན་འགོའྱི་ཆོས།  ..........................................................143

ཐོབ་བ་ཡོན་ཏན་འཆད་པ།  .........................................................143

དོར་བའྱི་སྐྱོན་འཆད་པ།  ...........................................................154

ཤྗེས་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ་ལ་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ།  ................175

ལྟ་ངན་གྱི་དབྗེ་བ།  ...................................................................196

ལམ་ཤྗེས་སྦྱོར་བའྱི་ཤྗེས་མཚན་བཤད་པ།  ....................................... 208



དཀར་ཆག

  iv  

རྣམ་མཁྗེན་གྱི་སྦྱོར་བའྱི་ཤྗེས་མཚན།  ..........................................213

ཁད་མཚན་བཤད་པ།  ..............................................................220

བྗེད་མཚན་བཤད་པ།  ..............................................................230

ངོ་བོ་ཉྱིད་མཚན་བཤད་པ།  .......................................................236

སྦྱོར་བ་ཁད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱྗེས་པའྱི་སོམ་རྱིམས་བཤད་པ།  ............ 256

ཟོས་པ་སོང་བ།  .....................................................................265

གཟུགས་ལ་སོགས་ལས་ལྡོག་སོགས་རགས་ཞྗེས་པའྱི་དོན། ................... 269

སྦྱོར་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐྱྗེས་པའྱི་རྗེན་གྱི་གང་ཟག་བཤད་པ།  ................273

སྤྱི་དོན་ལ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ངོ་བོ།  .............................. 275

སྦྱོར་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་བཤད་པ།  .............................. 282

མཐོང་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་བཤད་པ།  ............................ 294

དགག་བ་དབང་པོའྱི་ངོ་བོ།  ........................................................310

ཐོབ་གཏོང་བཤད་པ།  ...............................................................319

སོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་བཤད་པ། ..............................332

སོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན། ..............................370

སྱིད་དང་ཞྱི་བ་མཉམ་ཉྱིད་དང༌ཞྗེས་སོགས་སོགས་དོན། ............................380



དཀར་ཆག

  v  

ཞྱིང་དག་བླ་ན་མྗེད་པ་ནྱི་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན། ........................................382

པར་བང་སོན་ཚིག..............................................................................398



  vi  

ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

༧གྩོང་ས་༧སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གིས་གནང་བ། 

༄༅། །ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་པའི་བདག་ཅག་གི་སྩོན་པ་མཉམ་མེད་

ཤཱཀའི་རྒྱལ་པྩོས་སྐྱེ་འགྩོ་རྣམས་ཀི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེའི་ར་བར་གྱུར་པའི་

བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་སྩོགས་བསྐྩོར་ཏེ། གཞི་དངྩོས་པྩོའི་རྣམ་གཞག་ལས་ལམ་བགྩོད་པའི་

རིམ་པ་དང་། དེ་ལས་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བ་བའི་རིམ་པ་བཅས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆྩོས་ཚུལ་ཟབ་

ཅིང་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལས། དུས་ཕིས་སྩོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་དཔལ་མགྩོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཙོས་དཔལ་ནཱ་ལེཎྡྲའི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་སྩོགས་ནས་རིགས་པ་དང་མྱྩོང་

བས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་འཛམ་གིང་འདིར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་། མཐར་པུར་

རྒྱལ་བྩོད་དུ་ཆྩོས་རྒྱལ་ལྩོ་པཎ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀིས་བཀའ་དང་བསན་བཅྩོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་

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

སུམ་ཚོགས་པྩོ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཆེན་པྩོ་རྒྱ་ཧྩོར་གི་ཡུལ་གྲུ་སྩོགས་སུའང་བསན་འགྩོའི་ཞབས་

འདེགས་བླ་མེད་བསྒྲུབས་ཡྩོད། 

སྐབས་དྩོན་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་དངྩོས་བསན་སྩོང་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་

གསལ་བར་བེད་པ་ལ་རིགས་པའི་ཚོགས་དྲུག་དང་། སྦས་དྩོན་མངྩོན་རྟྩོགས་ཀི་རིམ་པ་གསལ་

བར་བེད་པ་ལ་བསན་བཅྩོས་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་རྒྱན་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀི་དགྩོངས་

པ་འགེལ་བ་ལ་འཕགས་བྩོད་ཀི་འགེལ་མཛད་མཁན་པྩོ་དུ་མས་ཡིག་འཇྩོག་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ལས་

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

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

མཐའ་གཅྩོད་པ་སྩོགས་ཀི་ཁྱད་ཆྩོས་མང་བ་དང་། ཡྩོངས་གགས་ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་རར་



  vii  

༧གྩོང་ས་༧སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག

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

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

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

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

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

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

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

འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་༩ཚེས་༤དང་། ཕི་ལྩོ་༢༠༡༣ཟླ་༡༡ཚེས་༧ལ། 



  viii  

ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

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

བསྡུས། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

དྩོན་གཅིག་ཅེས་གསལ་ཡང་། སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ནང་དུ། དང་པྩོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་



  ix  

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

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

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

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

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

འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

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

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

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

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

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

བས་པ་ཡིན། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཐྩོག་འབེབས་བཅས་ཆ་ཚང་བཞུགས། 

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

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

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

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

བཞུགས། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆའི་གས་སུ་བཞུགས་ཡྩོད། 

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

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

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

གཞི་དང་ཟུར་མཆན་གང་གི་གས་སུའང་མེད། 

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

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

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

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

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

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

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

བཅྩོས་ཀི་མཚན་དང་། ལྔ་པ་ཤྩོག་གངས་ཐིག་ཕེང་བཅས་བཀྩོད་ཡྩོད། དཔེར་ན། སྐུ་འབུམ་པར་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

༦༽ནྩོར་མཆན་བཏགས་སངས་ཀི་སྐྩོར། གཞི་མཐུན་ལ་འ་འཐུན་དང་། ས་མཚམས་ལ་འ་
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མངྩོན་གྱུར་པ། འགེལ་བ་འགེལ་པ། མཐའ་དཔད་མཐའ་བཅད། གྩོ་རིམ་གྩོ་རིམས། ཊིཀ་ཏཱིཀྐ། ཅིག་
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རིམ་འགྩོད་སངས་ཐད་མདྩོ་སྔགས་གཉིས་ལས་སྔགས་དང་པྩོ། པྩོད་ལྔ་ལས་དབུ་མ་དང་པྩོར་



  xiv  

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

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

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

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

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

བཅུ་དྲུག་ཐྩོག་བསྒིགས་བཀྩོད་བས་ཡྩོད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

པྩོ་ལུང་འཚོལ་མཁན། གཉིས་པ་མ་དཔེ་དང་བསྡུར་མཁན། གསུམ་པ་གྩོག་ཀླད་དུ་འཇུག་མཁན། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

སྐྩོར་ཐག་བཅད་བས་པ་བཅས་སྩོ། །

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

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསྩོད་ནམས་ཀིས།



༄༅།   །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་ 

སྐབས་བཞི་པའི་སྤི་དྩོན་ 

བཞུགས་སྩོ། །

གཉིས་པ་འཇུག་པ་སྦྩོར་བཞིའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

དབང་དུ་བ་བ་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

བརྟན་པ་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་

གཉིས། 

དབང་དུ་བེད་པའི་རྒྱུ་རྣམ་ཀུན་གི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

དབང་དུ་བ་བའི་འབས་བུ་རེ་སྦྩོར་གི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ལ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབེལ་བརྩོད་པས་མཚམས་སྦར། 

རྣམ་ཀུན་གི་ཆྩོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྐབས་བསྡུ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད། །རྣམ་ཀུན་

མངྩོན་རྩོགས་རྟྩོགས་པ་དང༌། །ཞེས་བཤད་ན། མཁྱེན་གསུམ་གི་རེས་སུ་སྦྩོར་བཞི་

འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་

མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཤེས་ནས་བསྩོམ་པར་བ་བའི་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་དེ་

ཉིད་སྦྩོར་བ་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་དགྩོས་ཤིང༌། དེ་ལ་ཡང་སྦྩོར་བ་དེ་ཤེས་དགྩོས་

པས་མཁྱེན་གསུམ་གི་རེས་སུ་སྦྩོར་བཞི་འཆད་པའི་ཕིར། 

སྦྩོར་བ་བཞིའི་ནང་ནས་རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་དང་པྩོར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། སྐབས་བདུན་པའི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་

ལ་བརྟན་པ་ཐྩོབ་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་པ་ལ། སྐབས་དྲུག་པའི་བསན་བའི་

གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐྩོབ་དྩོན་དུ་སྩོམ་པའི་

མཐར་གིས་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས། དེ་ལ་ཡང་སྐབས་ལྔ་པའི་བསན་

བའི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་དབང་ཐྩོབ་པའི་འབས་བུ་རེ་

མྩོའི་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས། དེ་ལ་ཡང་སྐབས་བཞི་པའི་བསན་བའི་

གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་དབང་ཐྩོབ་དྩོན་དུ་སྩོམ་པའི་རྒྱུ་རྣམ་

རྩོགས་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་

ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 1ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༨་༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པ་ནི་དབང་དུ་བ་བའི་ཕིར་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལམ་དང་གཞི་ཤེས་པ་བསྡུ་

བའི་སྩོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་སྩོམ་པར་བེད་པས་རྣམ་པ་ཀུན་མངྩོན་

པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ། ཞེས་གསུངས། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྐབས་འདིར་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་འཆད་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསན་ཟིན་པས་ཟླྩོས་སྐྱྩོན་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། ཞེ་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སྩོ་

སྩོར་བཤད། སྐབས་འདིར་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་བསན་པས་སྩོན་

ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་མཁྱེན་

གསུམ་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་བསན། སྐབས་འདིར་ཞི་

ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་སྦྩོར་བས་སྩོམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བསན་པས་དགྩོས་པ་མི་

འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར། རྒྱན་སྣང་ལས།1 ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་ཉིད་གསུམ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་གང་

ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྣམ་པའི་

ཡུལ་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་ཀུན་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་ནི་རྣམ་པ་

མ་ལུས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་འདྩོད་དྩོ། །

གཞན་དག་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་ནི་མཚན་ཉིད་པ་ཉིད་དུ་

རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ཀུན་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་ནི་སྦྩོར་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༥༦༥་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟེར་རྩོ། །ལ་ལ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་ནི་

མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་དང་གཉེན་པྩོ་རྣམ་པར་བཞག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དྩོན་བསྡུ་ན། སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསན་པ་

དང༌། སྐབས་འདིར་དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་ཟླྩོས་སྐྱྩོན་མེད་དེ། སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་

མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སྩོ་སྩོར་བསན། སྐབས་འདིར་དེ་བསྡུས་ནས་བསན་པའི་

ཕིར། སྐབས་འདིར་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ཆྩོས་ཅན། 

དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་བསྩོམ་པར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པས་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་

སྩོམ་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སྩོམ་པ་ལ་དབང་

ཐྩོབ་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྩོམ་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་

ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། 

བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དུ1་ཡྩོད། ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་

མཐའི་བར་དུ་ཡྩོད། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་སྦྩོར་བའི་

ཉམས་ལེན་དུ་བསྡུས་ནས་སྩོམ་པ་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསྡུས་སྩོམ་གི་དྩོན་

ཡིན་ནྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོབ་དགྩོས་པར་

1 ག་༣་ན་༣་གསུམ་དུ་ཡྩོད། པ་༣་ན་༣་གསུམ་ཡྩོད།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་མྱྩོང་བ་སྐྱེ་བ་ལ་

ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོབ་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ལམ་

རིམ་ལས། 1 མི་རྟག་པ་དང་འཁྩོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

སྦངས་བ་ལ་ཡིད་འགྱུར་གི་མྱྩོང་བ་སྐྱེ་བ་ཡང་ཞི་གནས་ལ་རགས་ལས་པ་ཧ་ཅང་

ཐལ་ཆེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། 

མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་ཅེས་གསུངས། ཁ་

ཅིག །ར་བར་མ་ཁྱབ་སེ། ངན་སྩོང་གི་རྟེན་ལ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་

ཡྩོད་པར་ཐལ། དེའི་རྟེན་ལ་རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས། 

ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་དབང་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་དུ་མཁྱེན་གསུམ་

གི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྩོམ་པར་བེད་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། རྣམ་རྩོགས་

སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་ཡིན་ན། མཁྱེན་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་དབང་མ་ཐྩོབ་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རེ་སྦྩོར་ཡིན་ན། མཁྱེན་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་དབང་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐད་ཅིག་སྦྩོར་ཡིན་ན། དེ་

ལ་བརྟན་པ་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྩོམ་པར་བེད་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། གཞི་ཤེས་ཀི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་པ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ། ༦༢༦་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་པ་སྩོམ་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་བདེན་སྩོང་སྤྩོས་བལ་དུ་ཞི་ལྷག་

ཟུང་འབེལ་གི་སྦྩོར་བས་རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་སྩོམ་པར་བེད་པ་མཁྱེན་

གསུམ་བསྡུས་སྩོམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་མི་

རྟག་སྡུག་བསྔལ་སྩོགས་སུ་སྩོམ་པའི་རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 1རྟག་པ་

ལ་སྩོགས་པར་འཛིན་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་མི་རྟག་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བེ་བག་རྣམས་རྣམ་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ནི་མཚན་ཉིད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོབ་པའི་དང་པྩོ་

ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་ཀི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། 

དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན་ས། 

གཞན་ཡང༌། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་

དབང་རྟུལ་རྣམས་ཀིས་དང་པྩོར་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། དེ་རེས་སྩོང་ཉིད་

རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་རང་རྒྱུད་ལ་འཚོལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས།2 ཡང་

དག་དད་པའི་རེས་འབང་བ། །རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །ཐུབ་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་བླངས་བས་ཏེ། །དེ་ནི་ཡང་དག་ཤེས་འཚོལ་བརྩོན། །ཞེས་གསུངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༨་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ས། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་འཚོ། དབུ་མ་རྒྱན་གི་རང་འགེལ། ༩༧༣་༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། འྩོ་ན་སྐབས་བཞི་པ་འདིར་རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་འཆད་ན་འཆད་

ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་སྐབས་བཞི་པའི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་

རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པ་དང༌། 

རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ནས་སྩོམ་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། 

སྦྩོར་བའི་རྣམ་པ། 

སྦྩོར་བ་སྩོམ་པ་པྩོའི་གང་ཟག །སྦྩོར་བ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ། སྦྩོར་བའི་སྔྩོན་འགྩོའི་

ཆྩོས་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ། མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། བསན་བཅྩོས་ཀིས་

འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ། སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ལེའུ་རྩོགས་པ་དང༌།1 དེ་

ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་

ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་

པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་ནམ་མཁའ་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་

མི་གཡྩོ་བའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབྩོར་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་གནས་པ་ཉིད་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། 2རབ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༩༦་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ང། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ཉི་ཁི་ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༡༢༣༨་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་འདྩོད་ཆགས་

དང་བལ་བའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། འདྩོད་

ཆགས་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་

ཉིད་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དངྩོས་པྩོ་མེད་

པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། 
1རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་

དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། རབ་འབྩོར་ལུས་དང་ཚོར་བ་དང་སེམས་དང་ཆྩོས་དམིགས་སུ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། 

ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་གི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དམིགས་སུ་མེད་པ་ཉིད་

ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་

སེ། ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། ལྟ་བས་བས་པའི་རྣམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པ་

ནས། རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མི་ཤེས་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༠༥་༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༠༦་༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དམིགས་སུ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། 1རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་སྩོབས་བཅུའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་

པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མེད་པ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་

ལྟ་སེ། ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་རྣམས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མདྩོར་བསན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་

པྩོ་ལ། ར་བས་བསན་ཚུལ་དང༌། འགེལ་པས་2བཤད་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

མདྩོའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་མདྩོར་བསན་གི་སྩོ་ནས་

བཤད་པ་ལ། གཞི་ཤེས་པ་ཡི་བེ་བག་རྣམས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 3རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པར་

འཛིན་པ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེ་ཡང་། གཞི་ཤེས་པ་ཡི་བེ་བག་རྣམས། །རྣམ་པ་

ཞེས་བ་མཚན་ཉིད་དེ། །ཞེས་པས་རྣམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་མདྩོར་བསན་ནས། དེའི་དྩོན་བཤད་

པ་ལ། 4རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པར་འཛིན་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་

ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མི་རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བེ་བག་རྣམས་རྣམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ང་། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ཉི་ཁི་ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༡༢༤༧་༣།

2 ག་༤་བ་༦་བས། པ་༤་ན་༦་པས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༨་༡༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༨་༡༤།



  10  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་མཚན་ཉིད་དེ། ཞེས་གསུངས། ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ནི་རྣམ་

གསུམ་ཕིར། །དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདྩོད། །ཅེས་པས་རྣམ་པའི་དབེ་བ་མདྩོར་བསན་

ནས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།1 དེ་དག་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་བེ་བག་

གིས་རྣམ་པ་གསུམ་ཁྩོ་ནར་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། མཁྱེན་གསུམ་གང་རུང་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སྩོ་ནས་སྩོམ་པར་བེད་

པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཆྩོས་ཅན། སེམས་དཔའི་རྒྱུད་

ཀི་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇྩོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཤེས་རྣམ་དེ་ལ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་གཞི་ཤེས་

ཀི་ཤེས་རྣམ། ལམ་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་འཇྩོམས་པར་ནུས་པའི་མཁྱེན་པ་ཆྩོས་ཅན། སྐབས་

འདིར་བསན་གི་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇྩོག་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་ལ་རིགས་འགེའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང༌། རྣམ་བཤད་ལས།2 མཁྱེན་གསུམ་གང་རུང་གི་རྣམ་པ་ཤར་

ནས་སྩོམ་པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ་བ་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་གཉེན་པྩོའི་

མཚན་ཉིད། གཉེན་པྩོར་འཇྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ནི་རིགས་བསྡུ་ན་གསུམ་

དུ་འདྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རྣམ་པ་ཞེས་བ་མཚན་ཉིད་དེ། །ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་མཚོན་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༨་༡༧།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༣༦་༥
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ། སྦྩོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉི་སྣང་ལས།1 

བེ་བག་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་གང་གི་གཉེན་པྩོའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་སེ། 

དཔེར་ན་རྟག་པར་འཛིན་པ་ལ་མི་རྟག་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། རྒྱན་སྣང་ལས།2 

ཤེས་བའི་བེ་བག་རྣམས་རྣམ་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། འདིར་ཡང་རྣམ་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་མཚན་ཉིད་དེ། 

ཞེས་དང༌། རྣམ་བཤད་ལས།3 མཚན་ཉིད་དུ་འཆད་པ་ནི་སྐབས་འདིར་རྣམ་པའི་དབེ་

བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་འདིས་ཅི་བེད་མ་ཤེས་པས་གཞུང་གི་དྩོན་ལྩོག་པར་བཤད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། རྣམ་པ་ཞེས་བ་

མཚན་ཉིད་དེ། །ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་མཚོན་བར་ཁས་བླངས་ན་སྐྱྩོན་དེར་འགྱུར་

ཡང་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བེ་བག་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། གཞི་གྲུབ་ན་རྣམ་

པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཞིའམ་ཤེས་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཞིག །རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བའི་

བསྩོམ་བར་གྱུར་པ་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད། གཞིའི་ཁྱད་པར་གང་ཞིག་དང༌། ཤེས་པའི་

ཁྱད་པར་གང་ཞིག་ཅེས་སྩོགས་སྦར་ནས། དྩོན་རྣམ་དང་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད། 

ཤེས་རྣམ་གང་ཞིག །བླང་བ་རྣམ་བང་ཕྩོགས་སུ་གཏྩོགས་པ། གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་

རྣམ་གི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དྩོར་བ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་སུ་གཏྩོགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༢༧༨་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༣༡༥་༡༧།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༣༧་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། གཞི་ཆྩོས་ཅན། གཞིའི་

ཁྱད་པར་དུ་ཐལ། དྩོན་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། 

ཁྱྩོད་ཁྱྩོད་ཀི་ཁྱད་པར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཤེས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་ཐལ། ཤེས་རྣམ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་པ་དང་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ལྩོ། །མཚན་ཉིད་ཕི་མ་ལ། 

ཁ་ཅིག །ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་ཤེས་རྣམ་དུ་

ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། སྡུག་བདེན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། ཉན་ཐྩོས་སྦྩོར་ལམ་པ་སྡུག་བདེན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །ཁྱད་པར་གི་ཆྩོས་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆྩོས་

ཅན། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཁྱད་ཆྩོས་སུ་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་གི་

ཁྱད་ཆྩོས་སུ་ཐལ། དེའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེའི་རྣམ་

པར་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རྣམ་མཁྱེན་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཁྱད་ཆྩོས་

སུ་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྣམ་པར་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་

བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བུམ་པ་བུམ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་

དུ་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་

ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན། རྣམ་མཁྱེན་གི་དྩོན་རྣམ་ཡིན་ན། རྣམ་མཁྱེན་མ་

ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། གཞི་གྲུབ་

པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་དགྩོས་

པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། 

རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མཁྱེན་གསུམ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར། མཁྱེན་གསུམ་གི་གཟུང་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་མཁྱེན་གསུམ་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཁྱྩོད་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་དུ་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། ལམ་བདེན་ཡིན་དགྩོས་པ་དང༌། སྡུག་

བདེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། སྡུག་བདེན་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་ལ་དེའི་

ཕིར། འདྩོད་ན་ས། 

གཞན་ཡང༌། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཉམས་སུ་མྱྩོང་

བའི་རང་རིག་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་འཛིན་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྩོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་གི་དྩོན་རྣམ་ཡིན་ན། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་དགྩོས་

པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་

པའི་ཕིར༌། འདྩོད་ན། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། 

ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཤེས་རྣམ་དུ་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་ལན་འྩོག་ཏུ་འཆད། 

ཁ་ཅིག །རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སྩོ་ནས་རང་གི་ལྩོག་ཕྩོགས་ཀི་སྒྩོ་

འདྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་ལམ་ཞུགས་ཀི་མཁྱེན་པ། འདིར་བསན་གཉེན་ཕྩོགས་

ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད། དེའི་སྩོ་ནས་དེ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་

པ། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད། དེའི་

སྩོ་ནས་དེ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་བང་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ། འདིར་བསན་བསན་

བའི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་

གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བར་ཐལ། 

འདིར་བསན་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། དེའི་

ཡུལ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་དེའི་དངྩོས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཁྱྩོད་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་བང་

སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྩོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་

ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཤེས་རྣམ་ལ་དེ་གསུམ་དུ་གངས་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ནི་རྣམ་གསུམ་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རྣམ་མཁྱེན་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ནི་རྣམ་གསུམ་ཕིར། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས་

རྣམ་མཁྱེན་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་མཁྱེན་གསུམ་

བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། མེད་པའི་རྣམ་པ་

ནས་བཟུང་སེ། །ཞེས་པ་ནས། སུམ་ཅུ་ར་དགུ་དག་ཏུ་བཞེད། །ཅེས་པའི་བར་གིས་

མཁྱེན་གསུམ་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་བང་

སེམས་ཚོགས་ལམ1་ཆྩོས་ཅན༌། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་

གྲུབ་སེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་

བའི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། མཚན་མེད་རབ་ཏུ་སྦིན་ལ་

སྩོགས། །ཞེས་པའི་གཞུང་གི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཡིན་

ན། དང་པྩོ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་བང་སེམས2་ཚོགས་ལམ་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྟྩོགས་འདི་ལ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལ་

དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་གང་རུང་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་སྩོམ་པར་བེད་པའི་

སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

རྣམ་མཁྱེན་དེ་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ་

1 ག་༧་ན་༧་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ། པ་༧་ན་༣་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ། ཀ་༨་བ་༣་བང་སེམས་ཀི་ཚོགས་ལམ།

2 ག་༧་བ་༢་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ། པ་༧་ན་༥་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ། ཀ་༨་བ་༤་བང་སེམས་ཀི་ཚོགས་ལམ།
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ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྣམ་པ་ལ་དྩོན་རྣམ་དང་ཤེས་རྣམ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་དྩོན་རྣམ་

བསྩོམ་བ་ཡིན། ཤེས་རྣམ་བསྩོམ་བ་མིན་ཞེས་ཟེར། 

ཁ་ཅིག །ཤེས་རྣམ་བསྩོམ་བ་ཡིན། དྩོན་རྣམ་བསྩོམ་བ་མིན། ཞེས་ཟེར། 

འདི་འགྩོག་པ་ལ། རྣམ་བཤད་ལས།1 ཁ་ཅིག །དྩོན་རྣམ་དང་ཤེས་རྣམ་གཉིས་

སུ་ཕེ་ནས་བསྩོམ་བ་གང་ཡིན་མི་མཐུན་པ་སྩོ་སྩོར་འདྩོད་པ་ལ་ནི་སྙིང་པྩོ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་དེ། མི་རྟག་པ་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྩོམ་བར་འདྩོད་པ་དེས་ཀང་མི་རྟག་

པ་བསྩོམ་བར་ཁས་ལེན་དགྩོས་ལ། མི་རྟག་པ་བསྩོམ་བར་འདྩོད་པ་དེས་ཀང་དེ་

རྟྩོགས་ཀི་ཡེ་ཤེས་བསྩོམ་བར་ཁས་མི་ལེན་ན་གཞི་སྩོར་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། ལུགས་དང་པྩོ་མི་འཐད་དེ། མི་རྟག་པ་སྩོམ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། 

མི་རྟག་པ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་སྩོམ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་དང༌། སྙིང་རེ་ཆེན་

པྩོ་ཡང་བསྩོམ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་2ཡང་མི་འཐད་དེ། འདུས་བས་མི་རྟག་

པར་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་སྩོམ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། འདུས་བས་མི་རྟག་པ་སྩོམ་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་དང༌། སྩོང་ཉིད་ཡང་བསྩོམ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བང་

འཕགས་ཀི་བསྩོམ་བའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༣༧་༥།

2 ག་༧་བ་༧་གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། པ་༧་བ་༣་གཉིས་པ་ལ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཀ་༩་ན་༤། གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཁ་ཅིག །རྣམ་པ་ཡིན་ན་ཤེས་རྣམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང༌། དྩོན་རྣམ་ཞེས་པ་

ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་ཅིང་གཞུང་ལུགས་ཆེན་མྩོ་རྣམས་སུ་ཡང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་རྩོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཡུལ་རྣམ་ཅན་ནི་ཐ་དད་

པར། །བླྩོ་ཡི་རྟྩོགས་པ་ཐ་དད་ཕིར། །ཞེས་པས་དྩོན་རྣམ་བསན་པའི་ཕིར་དང༌། མདྩོ་

ལས།1 རྣམ་པ་གང་དག་དང་རྟགས་གང་དག་དང༌། ཞེས་རྣམ་པའི་སྒས་ཕི་རྩོལ་གི་

དྩོན་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འྩོན་ཀང་འདིར་བསན་པ་ནི་ཤེས་རྣམ་ཁྩོ་ན་དང་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། མདྩོ་ལས།2 མ་མཆིས་པའི་

ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། མི་གཡྩོ་བའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། ཞེས་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་སྒས་གསུངས་པ་དང་བསན་བཅྩོས་ལས་ཀང་མདྩོར་བསན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བེ་

བག་ཏུ་གསུངས་ཤིང་རྒྱས་བཤད་ཀིས་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་

ཟེར། ལུགས་སྔ་མ་མི་འཐད་དེ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་མི་རྟག་པ་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། མེད་པའི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྐབས་འདིར་དྩོན་རྣམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་

བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། བསན་བཅྩོས་མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་གིས་དེ་བསན་པའི་ཕིར། རང་

ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྩོགས་སྦྩོར་བ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེས་ན། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༧༥་༡༨།

2 ག་༨་ན་༤་ཕིར་དང་། མདྩོ་ལས། མ་མཆིས་པའི། པ་༧་བ་༧་ཕིར་དང། མ་མཆིས་པའི། ཀ་༩་བ་༡་ཕིར་དང་། མདྩོ་ལས། མ་མཆིས་

པའི།
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རྣམ་པའི་ངྩོས་འཛིན། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། བསན་བཅྩོས་སུ་བསྡུས་ཚུལ། ཇི་ལྟར་སྩོམ་ཚུལ་

ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། འདིར་བསན་བསྩོམ་བའི་རྣམ་པ་ལ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་རྟྩོགས་བ་

བདེན་བཞི་དང་རྟྩོགས་པ་པྩོ་མཁྱེན་གསུམ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས་དྩོན་

རྣམ་དང་ཤེས་རྣམ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གསེར་ཕེང་ལས།1 ཚིག་གསལ་ལས། 

རྣམ་པ་ནི་བེ་བག་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བེ་བག་ཇི་སྙེད2་ཅིག་

ཡྩོད་པ་སྩོན་པའྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་དང་རྣམ་བང་གི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་

པར་རམ་གསལ་བའི་དབེ་བ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་ལས།3 ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་

པའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངྩོན་པར་

འཚང་རྒྱ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་དུ། རབ་འབྩོར་གིས་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་

འདི་དང་འདིའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའྩོ། །ཞེས་དམ་བཅའ་རྣམས་བཞག་ཅིང་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་དེའི་འཐད་པ་བཀའ་སྩལ་ཏྩོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཉེར་བདུན་དང་སྩོ་དྲུག་ལ་

དམ་བཅའ་དང་འཐད་པའི་མདྩོ་དེ་དག་དང་གངས་མཉམ་པ་ཡྩོད་ལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་

རྣམ་པ་སྩོ་བདུན་ལ་སེ་ཚན་བདུན་པྩོ་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་སེ་མདྩོ་ཚན་བདུན་དང༌། སྩོ་བཞི་

ལ། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་གཅིག །སྙྩོམས་འཇུག་དགུ་ལ་གཅིག །སྩོང་ལམ་ལ་

གཅིག །གཞན་བཅུ་གསུམ་ལ་རེ་རེ་སེ་བཅུ་དྲུག་དང༌། སྩོ་དགུ་ལ་ཐ་མ་གསུམ་ལ་རེ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ༨་༣།

2 ག་༨་བ་༡་ཇི་སྙེད་གཅིག། པ་༨་ན་༤་ཇི་སྙེད་གཅིག། ཀ་༩་བ་༦་ཇི་སྙེད་གཅིག།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༤༩༦་༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

རེ། གཞན་སེ་ཚན་བཞི་ལ་རེ་རེ་སེ་མདྩོ་ཚན་བདུན་ཡྩོད་དེ་ལ་རབ་འབྩོར་གིས་

ཤེས་རྣམ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དྩོན་རྣམ་བསན་པར་ཁ་ཅིག་གིས་འདྩོད་

ཀང༌། དེ་གཉིས་ཀས་དྩོན་རྣམ་དང༌། ཤེས་རྣམ་ཅི་རིགས་པར་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་

མ་མཆིས་པས་དྩོན་རྣམ་དང་དེའི་ཕར་ཕིན་གིས་ཤེས་རྣམ་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་ལ། 

ནམ་མཁའ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པས་དངྩོས་སུ་རྟག་པ་མེད་པའི་དྩོན་རྣམ་དང༌། 

ཤུགས་ལ་དེ་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རྣམ་བསན་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་ལས་རེ་བཙུན་གིས། མེད་པའི་རྣམ་པ་ནས་

བཟུང་སེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འདི་ནས་འདིའི་བར་གིས་གཞི་ཤེས་དང་རྣམ་མཁྱེན་

གི་རྣམ་པ་བསན་ནྩོ་ཞེས་ས་གཅྩོད་མཛད་ལ། ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ལ་ས་གཅྩོད་

དངྩོས་སུ་མ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། གཞི་ཤེས་དང་རྣམ་མཁྱེན་ལ་ཐྩོག་མཐའ་

བཟུང་བས་དེའི་བར་གི་དེ་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གྩོ་ས་བ་ལ་དགྩོངས་

ནས་དངྩོས་སུ་མ་མཛད་པའི་ཕིར། ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ལ་ས་གཅྩོད་དྩོན1་གིས་

ཐྩོབ་པ་ཡིན་ཏེ། འདྩོད་ཆགས་བལ་བ་ནས་བཟུང་སེ། །དངྩོས་མེད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་

བར། །ཞེས་པ་དྩོན་འཐྩོབ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། འྩོ་ན་ཤེས་རྣམ་དང་དྩོན་རྣམ་འདི་དག་ལས་བསྩོམ་པར་བ་བ་གང་

ཞེ་ན། ཤེས་རྣམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་གིས་དྩོན་རྣམ་བརྒྱ་དྩོན་གསུམ་ལ་སྒྩོ་

འདྩོགས་བཅད་ནས་བསྩོམ་པར་བ་བ་ཡིན་པས། དྩོན་རྣམ་དང་ཤེས་རྣམ་གཉིས་ཀ་

བསྩོམ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འདུས་བས་མི་རྟག་པར་སྩོམ་པ་ན་དེ་རྟྩོགས་པའི་

1 ག་༩་ན་༢་དྩོན་གི་ཐྩོབ་པ། པ་༨་བ་༥་དྩོན་གི་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཀ་༡༠་བ་༡་དྩོན་གི་ཐྩོབ་པ།



  20  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བླྩོ་སྩོམ་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། འྩོན་ཀང་འདིར་བསྩོམ་བའི་གཙོ་བྩོ་ཤེས་རྣམ་ལ་

བཞེད་པ་གསེར་ཕེང་ལས་བཤད་དེ། དེ་ཉིད་ལས།1 འྩོན་ཀང་གཞུང་ནས་སྦྩོར་བས་

རྣམ་པ་སྩོམ་པར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་ནི་གཙོ་བྩོར་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ཉིད་སྩོམ་

པར་སྣང་སེ། ཞེས་དང༌།2 དེ་ལྟར་ན་བདག་མེད་པ་དང་སྙིང་རེ་སྩོམ་ཞེས་པ་ལྟར་

ཡུལ་སྩོམ་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་བླྩོ་སྩོམ་པར་བེད་པ་གཉིས་ལས་

འདིར་ཕི་མ་གཙོ་བྩོར་བཟུང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དྩོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། མཁྱེན་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་རྣམས་སྩོ་སྩོར་མ་ཕེ་བར་སྤིར་བསན་ནས་ད་ནི་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ནས་

ཁྱད་པར་དུ་འཆད་དྩོ་ཞེས་བཤད་པ་ལ།3 རྣམ་པ་རྣམས་སྤིར་བསན་ནས། ད་ནི་ཁྱད་

པར་དུ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། 

གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ། མཚམས་སྦར་བ་དང༌། མདྩོར་བསན། 

རྒྱས་བཤད། དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསན་པ་དེ་ལ་རེ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ༡༠་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ༡༡་༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༨་༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཞིག་དང་པྩོར་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་འཆད། ཅེས་སྩོན་པ་ལ།1 དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་

པ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་ཞེས་གསུངས། འདི་ཕི་འགེལ་ན་ཡྩོད་ཀང་མཚམས་

སྦར་ལ་བླང་སེ། ཉི་སྣང་དུ་འདི་འདིའི་མཚམས་སྦར་དུ་མཛད་ཅིང༌། དེ་ཉིད་སྩོབ་

དཔྩོན་གིས་ཀང་བཀྩོད་པ་དང༌། རྒྱན་སྣང་དུ་ཡང་མཚམས་སྦྩོར་དུ་མཛད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསེར་ཕེང་ལས་གསུངས་སྩོ། །གཉིས་པ་ལ། སྔར་བཤད་པའི་མདྩོ་ཚན་དང་

པྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཉེར་བདུན་འཆད་པ་ལ། མེད་

པའི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། བདེན་པ་དང་པྩོ་གསུམ་དང༌། ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པའྩོ། །དང་

པྩོ་ལ། མདྩོ་ལས། མེད་པའི་རྣམ་པ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རྣམ་པའི་བར་རྣམ་པ་བཅུ་

གཉིས་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ།2 མེད་པ་དང༌། མི་སྐྱེ་བ་དང༌། དབེན་པ་དང༌། མི་རི་བ་དང༌། 

གནས་མེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་དང༌། བརྩོད་དུ་མེད་པ་དང༌། མིང་མེད་པ་དང༌། འགྩོ་

བ་མེད་པ་དང༌། མི་འཕྩོགས་པ་དང༌། མི་ཟད་པ་དང༌། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རྣམ་པ་སེ་བཅུ་

གཉིས་ནི་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྩོགས་པའི་བདེན་པ་གསུམ་གི་མི་

རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། རྟེན་ལམ་གི་རབ་དབེ་དང༌། བརྟེན་པ་རྣམ་པའི་རབ་དབེ། 

གངས་ཀི་སྩོ་ནས་དྩོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི།3 ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྒིབ་

པའི་གཉེན་པྩོ་ཉིད་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་གཅིག་དང༌། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༩་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༩་༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༩་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀིས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་བསྡུས་པས་དེའི་ཕིར་དེ་དག་གི་ཤེས་བའི་སྒིབ་

པའི་གཉེན་པྩོ་ཉིད་དུ་སྩོམ་པའི་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པ་

གཉིས་ཡིན་པས་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། བཞིར་དབེ་བ། ལྔར་དབེ་བ། དྲུག་ཏུ་དབེ་བ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ལམ་གསུམ་པྩོ་དེའི་ནང་ནས་དང་པྩོ་ཟག་མེད་ལ་ཡྩོད་པའི་རྣམ་པ་བཞི་པྩོ་

དེ་སྩོན་པ་ལ།1 དེ་ལ་དང་པྩོ་ལ་བེད་པ་པྩོ་མེད་པ་དང༌། ཤེས་པ་པྩོ་མེད་པ་དང༌། འཕྩོ་

བ་མེད་པ་དང༌། འདུལ་བ་མེད་པའི་རྣམ་པ་སེ། བཞི་ནི་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ལམ་ལ་

སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལམ་གཉིས་པ་ཟག་བཅས་ལ་ཡྩོད་པའི་རྣམ་པ་ལྔ་པྩོ་2སྩོན་པ་ལ། 
3གཉིས་པ་ལ་རྨི་ལམ་དང༌། སྒ་བརན་དང༌། མིག་ཡྩོར་དང༌། སིག་རྒྱུ་དང༌། སྒྱུ་མའི་རྣམ་

པ་སེ་ལྔ་ནི་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། མ་སྐྱེས་པ་དང༌། མ་འགགས་

པ་དང༌། གཟྩོད་མ་ནས་ཞི་བ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཚན་

ཉིད་སྤིར་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པྩོར་གྱུར་པ་དག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། ལམ་གསུམ་པ་ཟག་མེད་ལ་ཡྩོད་པའི་རྣམ་པ་དྲུག་པྩོ་འཆད་པ་

ལ།4 གསུམ་པ་ལ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་བང་བ་མེད་པ་

དང༌། གྩོས་པ་མེད་པ་དང༌། སྤྩོས་པ་མེད་པ་དང༌། རྩོམ་པ་མེད་པ་དང༌། མི་གཡྩོ་བའི་

རྣམ་པ་སེ་དྲུག་ནི་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༩་༡༠།

2 ག་༡༠་ན་༤་ལྔ་པྩོ། པ་༩་བ་༥་ལྔ་བྩོ། ཀ་༡༡་བ་༤་ལྔ་པྩོ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༩་༡༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༩་༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དང༌། རྣམ་པར་བང་བ་དང༌། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བག་ཆགས་དང༌། གཟུགས་ལ་སྩོགས་

པའི་སྤྩོས་པ་དང༌། རང་གི་རྟྩོགས་པ་དང༌། ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པར་རྣམ་པར་རྟྩོགས་པ་

རྣམས་ཀི་སྩོ་སྩོར་ངེས་པའི་གཉེན་པྩོར་གྱུར་པ་དག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ་གངས་ཀི་སྩོ་ནས་དྩོན་བསྡུ་བ་ལ།1 དེ་ལྟར་ན་ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་རྣམ་

པ་བཅྩོ་ལྔ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་ལ།2 སྤིར་ན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་

བདུན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཞུང་དྩོན་ནི། གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ལ་ཉེར་

བདུན་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་དང་པྩོ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་

གཉིས། ལམ་བདེན་ལ་བརྟེན་པའི་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་བཅྩོ་ལྔ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། དེས་ན་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སྩོམ་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་

སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་ཀི་དམིགས་པའི་ཆྩོས་

ལ་ལྩོག3་ཕྩོགས་སུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོའི་མཚན་ཉིད། གཞི་

ཤེས་ཀི་བསྩོམ་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ་གང་ཞིག །ཐེག་

དམན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པ། གཞི་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་

ན་བདེན་པ་གསུམ་ལ་སྩོ་སྩོར་བཞི་བཞི། ལམ་བདེན་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་པ་བཅྩོ་ལྔ་

སེ་ཉེར་བདུན་དུ་ཡྩོད། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། སྡུག་བདེན་གི་རྣམ་པ་མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་

སྩོང་བདག་མེད་བཞི་རྟྩོགས་པའི་རྣམ་པ་བཞི། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་རྒྱུ་ཀུན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༠་༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༠་༢།

3 ག་༡༠་༡་བ་༣་ལྩོགས་ཕྩོགས། པ་༡༠་ན་༥་ལྩོགས་ཕྩོགས། ཀ་༡༢་ན་༤་ལྩོག་ཕྩོགས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབྱུང་རབ་སྐྱེ་རྐེན་བཞི་རྟྩོགས་པའི་རྣམ་པ་བཞི། འགྩོག་བདེན་གི་རྣམ་པ། འགྩོག་

པ། ཞི་བ། ག་ནྩོམ་པ། ངེས་པར་འབྱུང་བ་བཞི་རྟྩོགས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཕི་མ་བཅྩོ་ལྔ་འྩོག་ཏུ་འཆད། 

ཁ་ཅིག །གཞི་ཤེས་ཀི་དམིགས་པའི་ཆྩོས་ལ་ལྩོག་ཕྩོགས་སུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་སྒྩོ་

འདྩོགས་འགྩོག་པར་བེད་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། གཞི་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་གི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་

ཉིད་དེའི་ཕིར། གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སྩོམ་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། གཞི་ཤེས་སུ་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །དེ་འདྲའི་གཞི་ཤེས་ཀི་འཛིན་སངས་སུ་དམིགས་པ། དེའི་རྣམ་པའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། གཞི་ཤེས་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། གཞི་ཤེས་ཀི་འཛིན་

སངས་སུ་ཐལ། གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། གཞི་

ཤེས་སུ་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རྒྱུད་ལྡན་གི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དམན་པའི་རིགས་ཅན་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་གཙོ་བྩོར་བསྩོམ་

པར་བ་བའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ། གཞི་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་

ན། བང་འཕགས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་དམན་པའི་རིགས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་དང་འབལ་བར་

འདྩོད་པའི་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

ཆྩོས་ཅན་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཐེག་དམན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མཁྱེན་པ་དེ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་གཞི་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་དེ་ལ་བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་དང༌། 

ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ།1 དེ་ལ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ནི་ཉན་ཐྩོས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

བེ་བག་གིས་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ཟག་པ་མེད་པ་དང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཀང་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པྩོ་ཉིད་དུ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ཡྩོད་པའི་

དྩོན་ནི་གཞི་ཤེས་ཀི་ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་གཉེན་

པྩོའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཟག་མེད་མཐྩོང་ལམ་གཅིག །གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་

འཛིན་པའི་རྟྩོག་པའི་གཉེན་པྩོའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སྩོམ་ལམ་ཟག་བཅས་

གཅིག །དེའི་གཉེན་པྩོའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་མཐྩོང་ལམ་ཟག་མེད་གཅིག་སེ་

གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་དེ་ལ་བཞི2་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པའི་

ལམ་རིགས་པ་སྒྲུབ་པ་ངེས་འབིན་བཞི་རྟྩོགས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། གཟུང་བ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་དང༌། སྒ་བརན་ལྟ་བུ་དང༌། 

མིག་ཡྩོར་ལྟ་བུ་དང༌། སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང༌། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར། རིམས་པ་བཞིན་བདེན་

པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། དྩོན་དམ་པར་མ་སྐྱེས་པ་དང༌། མ་འགགས་པ་དང༌། 

གཟྩོད་མ་ནས་སྤྩོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་སེ་དག་པར་རྟྩོགས་པའི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་དེ་ལ་དྲུག་ཏུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༦་༡༡།

2 ག་༡༠་༢་ན་༧་བཞིར་ཡྩོད་དེ། པ་༡༡་ན་༢་བཞིར་ཡྩོད་དེ། ཀ་༡༣་ན་༣་བཞི་ཡྩོད་དེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡྩོད་དེ། ཕིའི་གཟུང་བ་དྩོར་བ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དང༌། དེ་

བླང་བ་རྣམ་པར་བང་བའི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དང༌། དེའི་རང་བཞིན་གྩོས་པ་མེད་པ་

འྩོད་གསལ་བ་དང༌། དེ་གཟུགས་སྒ་ལ་སྩོགས་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་སྤྩོས་པ་མེད་པ་

དང༌། དེ་དྩོན་དམ་པར་སྩོང་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་རྩོམ་པར་བར་མེད་པ་ཉིད་དང༌། དེ་

བདེན་པས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་མི་གཡྩོ་བ་སེ་སིད་པ་ཇི་སིད་ཀི་བར་དུ་གནས་པར་

རྟྩོགས་པའི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་

འཛིན་པའི་རྟྩོག་པའི་གཉེན་པྩོ་འཆད་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། གཞི་

ཤེས་ཀིས་རང་རྒྱལ་འཕགས་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས་བསྡུས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། ཉྩོན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་གང་རུང་གང་ཞིག་གཙོ་བྩོར་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་

ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན། ར་ཉྩོན་དྲུག །ཉེ་ཉྩོན་ཉི་ཤུ་རྣམས་སུ་ཡྩོད། དེ་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། ཤེས་

སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཕ་རགས་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། བདེན་འཛིན་དང༌། 

གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་འཛིན་གི་རྟྩོག་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྤིར་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པྩོ། ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་

པའི་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ན། ཤེས་སྒིབ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་

འཛིན་གི་རྟྩོག་པ་དེ་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རང་བཞིན་གིས་ཡྩོངས་སུ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་རང་བཞིན་གི་མྱང་འདས་

ཡིན་ན། རང་བཞིན་གི་མྱང་འདས་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སེ། འགྩོ་ལ་ཆགས་པས་ཀུན་ཆགས་མཛད། །ཅེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་

ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཆགས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། བསན་བཅྩོས་ཆེན་པྩོའི་རྣམ་

བཤད་མཛད། །ཅེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་བསན་བཅྩོས་ཡིན་ན། བསན་

བཅྩོས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འགིག །

ཁ་ཅིག །གཞི་ཤེས་ཀི་ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་ལ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཉྩོན་

སྒིབ་ཀི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་མཐྩོང་ལམ་གཅིག །ཤེས་སྒིབ་གཟུང་

རྟྩོག་གི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་སྩོམ་ལམ་ཟག་བཅས་གཅིག །དེར་གྱུར་པའི་

མཐྩོང་ལམ་ཟག་མེད་གཅིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་དངྩོས་

གཉེན་ཡིན་ན། སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་དགྩོས། ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་གི་

དངྩོས་གཉེན་ཡིན་ན། སྩོམ་ལམ་ཟག་མེད་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྩོང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་

ཆྩོས་ཅན། སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་གི་

དངྩོས་གཉེན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེན་འཛིན་གི་དངྩོས་གཉེན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་

དངྩོས་སུ་གནྩོད་བེད་གང་ཞིག །དེའི་གཉེན་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཐེག་

ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། བདེན་འཛིན་གི་དངྩོས་གཉེན་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་དངྩོས་གཉེན་གང་ཞིག །བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་དངྩོས་སུ་གནྩོད་བེད་གང་ཞིག །དེའི་གཉེན་པྩོ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 1གཞན་ཡང༌། ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་དངྩོས་གཉེན་ཡིན་ན། གཞི་ཤེས་

1 ག་༡༡་ན་༦་ཁྱབ་པ་ཁས། པ་༡༢་ན་༢་ཁྱབ་པ་ཁས། ཀ་༡༤་ན་༥་རྟགས་ཁས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། སྦྩོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་

བའི་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་

དམིགས་ནས་འཛིན་སངས་དངྩོས་འགལ་དུ་ཞུགས་པའི་བླྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་

དངྩོས་གཉེན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་བླྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན། གང་ཟག་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་

པར་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དེ་དང་

དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འཛིན་སངས་དངྩོས་འགལ་དུ་ཞུགས་པར་ཐལ། 

དེའི་དངྩོས་གཉེན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གང་ཟག་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་

མེད་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀི་དངྩོས་

གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་མི་རྟག་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བླྩོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། ལྡན་མིན་ལ་དམིགས་པའི་ཁྩོང་ཁྩོའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་

མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོང་ཁྩོ་དེ་དང་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འཛིན་

སངས་དངྩོས་འགལ་དུ་ཞུགས་པར་ཐལ། དེའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྩོང་ཁྩོའི་དངྩོས་གཉེན་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ར་ཉྩོན་དྲུག་གི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཞན་ཡང༌། རྣམ་བཤད་ལས།1 འདའ་བེད་ཀི་མཐྩོང་ལམ་དེ་ཉིད་ཀིས་2རྣམ་

པ་བཅུ་དྲུག་སྤྩོས་བལ་དུ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་ཀང༌། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྟྩོགས་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀུན་བཏགས་ཀི་3ས་བྩོན་ཟད་པར་བཅྩོམ་ནས་

ཞེས་དང༌། 4སང་བའི་ས་བྩོན་ལ་དངྩོས་སུ་གནྩོད་བེད་ཀི་གཉེན་པྩོ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཀང༌། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་

སྒྩོ་འདྩོགས་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀི་གཉེན་པྩོར་དེའི་དམིགས་5རྣམ་གི་ལྩོག་ཕྩོགས་

འཛིན་པའི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་སྩོ་ནས་བསྩོམ་པར་བ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ཐེག་ཆེན་

གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀི་

དངྩོས་གཉེན་མི་བེད། དེ་འདྲ་བའི་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དངྩོས་གཉེན་མི་བེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

ཁྩོ་ན་རེ། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བ་ཆྩོས་

ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་ཉྩོན་སྒིབ་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀིས་དེའི་དངྩོས་

གཉེན་བསྩོམ་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱྩོད་ཀིས་དེར་གྱུར་པའི་རྒྱུན་མཐའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་བསྩོམ་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དམན་ལམ་

སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༣༦༣་༤།

2 ག་༡༡་བ་༥་ཀི། པ་༡༢་བ་༡་ཀི།

3 ག་༡༡་བ་༦་ཀིས། པ་༡༢་བ་༢་ཀི།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༣༧་༤།

5 ག་༡༡་བ་༧་དམིགས་རྣམ་གི་ལྩོག་ཕྩོགས། པ་༡༢་བ་༣་དམིགས་ནས་ཕི་ལྩོག། ཀ་༡༥་ན་༡་དམིགས་རྣམ་གི་ལྩོག་ཕྩོགས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་

ཀིས་དེ་སངས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ཐྩོབ་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་

པའི་ཕིར། 1ཁྱབ་པ་ཁས། གཞན་ཡང༌། གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་འཛིན་གི་རྟྩོག་པ་དེ་

ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟྩོག་ཏུ་ཐལ། སྦྩོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་

གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་ལྩོངས་སྤད་བར་བདེན་

པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཏུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། བདེན་

འཛིན་ཏུ་ཐལ་ལྩོ། །དེས་གཟུང་བ་ཆྩོས་ཀི་བདེན་འཛིན་ཞེས་སྩོགས་ཟེར་བ་ཡང་

ཁེགས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པྩོར་གྱུར་པའི་ལམ་ཟག་མེད་དེ་ཐེག་པ་གསུམ་

གའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད། གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པའི་གཉེན་

པྩོར་གྱུར་པའི་ལམ་ཟག་མེད་རང་རྒྱལ་དང་བང་སེམས་ཁྩོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད། ཤེས་

སྒིབ་ཀི་གཉེན་པྩོར་གྱུར་པའི་ལམ་ཟག་མེད་བང་སེམས་ཁྩོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པའི་གཉེན་པྩོར་གྱུར་པའི་

ལམ་ཟག་མེད་རྒྱུད་ལྡན་གི་ཉན་ཐྩོས་འཕགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཉིས་སྩོང་

མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་

ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྣམ་མཁྱེན་དེ་གཉེན་པྩོའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་

པའི་ཕིར། དེ་ལམ་བདེན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 2དག་གསལ་གཉེན་པྩོའི་ཕྩོགས་

ཉིད་ཀི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༢་ན་༤་ཁྱབ་པ་ཁས། པ་༡༢་བ་༧་ཁྱབ་པ་ཁས། ཀ་༡༥་ན་༥་རྟགས་ཁས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༦་༡༦།



  31  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཁ་ཅིག །སྒིབ་པ་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད། 

ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་

བར་དུ་གཅྩོད་བེད། ཤེས་སྒིབ་ཀི་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 །སྒིབ་པ་ལ་

ཤེས་སྒིབ་དང་ཉྩོན་སྒིབ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས། དེ་ཉྩོན་སྒིབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དབུས་མཐར།1 ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཡི་སྒིབ་པ་དང༌། །ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་

གཉིས་སུ་བསན། །དེར་ནི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དྩོ། །དེ་ཟད་ན་ནི་གྩོལ་བར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཉན་ཐྩོས་དག་

བཅྩོམ་པས་ཁྱྩོད་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་ཐལ། གཙོ་བྩོར་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་

གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཙོ་བྩོར་རང་རྒྱལ་གི་དེའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

བདེན་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། གཙོ་བྩོར་ཐེག་ཆེན་གི་དེའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་

བྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། སྒིབ་པ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྙྩོམས་

འཇུག་གི་སྒིབ་པ་དེ་སྒིབ་པ་གང་ཞིག །དེ་ཉྩོན་སྒིབ་ཀང་མིན། ཤེས་སྒིབ་ཀང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། 

ཤེས་རབ་རྐང་པའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པས་ཁྱྩོད་སངས་པར་

ཐལ་ལྩོ། །གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་ཉན་

ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པས་ཁྱྩོད་མ་2སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཟེར་ན། དམན་པའི་སྒིབ་པ་ཡིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༦་༧།

2 ག་༡༣་ན་༢་མ་སངས་པར། པ་༡༣་བ་༣་མ་སངས་པར། ཀ་༡༦་ན་༤་སངས་པར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན། སྒིབ་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། སྙྩོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་ཡིན་ན། སྒིབ་པ་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྒིབ་པའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་ཐེག་དམན་གི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་དང་ཐེག་ཆེན་གི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་ཐལ། 

སྒིབ་པ་ལ་ཉྩོན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྩོ་ན་

རེ། ཐར་པ་ཡིན་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐར་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། གཙོ་བྩོར་ཐར་པ་ཐྩོབ་

པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་ཡིན་ན། གཙོ་བྩོར་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་

བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་འཛིན་

པའི་རྟྩོག་པ་དེ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ་སེ། ཐར་པ་

ཡིན་ན། ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། རྟགས་རིགས་འགེའྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། 

རང་རྒྱལ་སྩོབ་པས་ཤེས་སྒིབ་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཕི་རྩོལ་

དྩོན་འཛིན་གི་རྟྩོག་པ་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །མེད་པའི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་ནས་

དངྩོས་སུ་བསན་པའི་གཞི་ཤེས་ཡིན་ན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པས་

ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གཉིས་སྩོང་དྩོན་སྤིའི་ཚུལ་གི་རྟྩོགས་པའི་བང་སེམས་ཀི་

སྩོམ་ལམ་དང༌། གཉིས་སྩོང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་བང་སེམས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་

རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ།1 དེ་དག་གི་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པྩོ་

ཉིད་དུ་སྩོམ་པའི་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་གཉིས་ཡིན་པས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༦༩་༨།



  33  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། མཚམས་སྦར། བསན། བཤད། དྩོན་བསྡུ་བ་བཞི་ལས། 

དང་པྩོ་ནི།

གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དེའི་འྩོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་རྣམས་འཆད་དྩོ། །

ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེའི་འྩོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ། ཞེས་

གསུངས། གཉིས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་མདྩོ་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་

ནས། ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སྩོ་དྲུག་མདྩོར་བསན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། དྩོན་ཐྩོབ་

ཀི་དབང་དུ་བས་པས། འདྩོད་ཆགས་བལ་བ་ནས་བཟུང་སེ། །དངྩོས་མེད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀི་བར། །རྒྱུ་དང་ལམ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། གྩོ་རིམས་ལ་རྩོད་པ་སང་པ་དང༌། གྩོ་རིམས་ཅན་གི་རྣམ་པ་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་འཆད་པ་ལ། 2ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་ཕྩོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་ལམ་གི་བདེན་པ་དག་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་

འགྩོག་པའི་བདེན་པ་དག་ནི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བསན་ཏེ། ཞེས་

གསུངས། གཉིས་པ་ལ། གངས་ཀི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་པ་མདྩོར་བསན་པ་དང༌། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་

ནས་ཡྩོད་ཆྩོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། 3དང་པྩོ་སྩོན་པ་ལ་ཀུན་འབྱུང་བ་

དང༌། ལམ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། འགྩོག་པའི་བདེན་པ་ལ་གངས་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་

བརྒྱད་དང་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༠་༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༠་༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༠་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་ལ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བརྒྱད་སང་གཉེན་གི་སྩོ་ནས་

བཤད་པ་དང༌། ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་བདུན་དམ་བཅའ་དང་འཐད་པའི་སྩོ་ནས་

བཤད་པ་དང༌། སྡུག་བདེན་གི་རྣམ་པ་ལྔ་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་

དང༌། འགྩོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཕན་ཡྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི།1 དེ་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང༌། མི་གནས་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། འདྩོད་

ཆགས་མེད་པ་དང༌། ཞེ་སང་མེད་པ་དང༌། གཏི་མུག་མེད་པ་དང༌། ཉྩོན་མྩོངས་པ་

མེད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་མེད་པའི་རྣམ་པ་དག་ནི་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་རྒྱུ་གང་ཡིན་

པ་སེ། འདུན་པ་དང༌། འདྩོད་ཆགས་དང༌། དགའ་བ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་

སེ། འདྩོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སང་དང༌། གཏི་མུག་དང༌། རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པ་སེ་

ཀུན་ཏུ་རྟྩོག་པ་དང༌། རྐེན་གང་ཡིན་པ་སེ་སེམས་ཅན་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ། དེ་

རྣམས་ཀི་གཉེན་པྩོར་གྱུར་པ་གསུམ་དང་གསུམ་དང་གཅིག་དང་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་

ན་རྒྱུའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། 2ཚད་མེད་པ་དང༌། མཐའ་གཉིས་དང་མ་འབེལ་བ་དང༌། 

ཐ་མི་དད་པ་དང༌། མཆྩོག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པ་དང༌། གཞལ་

དུ་མེད་པ་དང༌། ཆགས་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་དག་ནི་གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་གྩོ་སྐབས་འབེད་པའི་ལམ་དང༌། ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གྩོ་

སྐབས་འབེད་པ་དང༌། རིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཡིན་པ་དང༌། 

སྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པ་དང༌། ངེས་པར་འབིན་པ་གང་ཡིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༠་༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༠་༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པ་དེ་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གཉིས་དང་གཉིས་དང་གཉིས་དང་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་ན་

ལམ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བདུན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།1 མི་རྟག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། སྩོང་པ་དང༌། 

བདག་མེད་པའི་རྣམ་པ་དང༌། ལྔ་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་རྣམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་རྣམས་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་སྩོན་པ་ལ། 2འགྩོག་པའི་རྣམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ནི་ནང་དང༌། ཕི་དང༌། 

གཉིས་ཀའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་འགགས་པས། ནང་དང༌། ཕི་དང༌། གཉིས་ཀའི་སྩོང་པ་

ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སེ་གསུམ་དང༌། ཞི་བའི་རྣམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བཏགས་པའི་བདག་སྩོང་

པ་དང༌། སྣྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང༌། དྩོན་དམ་པ་དང༌། འདུས་བས་དང༌། འདུས་མ་

བས་དང༌། རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའ་དང༌། འཁྩོར་བ་ཐྩོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་དང༌། 

རྟྩོགས་པའི་ཆྩོས་དྩོར་བ་མེད་པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་འགགས་པས། 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་ཐ་མ་མེད་པ་དང༌། དྩོར་བ་མེད་པ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་

སེ་བརྒྱད་དང༌། ག་ནྩོམ་པའི་རྣམ་པ་གཞན་གིས་ཀུན་བཏགས་པའི་བེད་པ་པྩོ་

འགགས་པས། རང་བཞིན་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་དང༌། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་

ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པའི་བདག་ཉིད་བཏགས་པ། མཚན་ཉིད་དང༌། དུས་སུ་འཁྲུལ་པ་
3རྣམས་འགགས་པས། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། མི་དམིགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༡་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༡་༡༠།

3 ག་༡༤་བ་༤་འཁྲུལ་པ། པ་༡༥་ན་༥་འཁྲུལ་པ། ཀ་༡༨་ན་༢་འཁྲུལ་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སེ་གསུམ་དང༌། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཁྩོ་ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

འགགས་པས། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་སེ། དེ་

ལྟར་ན་འགྩོག་པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ནི་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་ནི།1 སྤིར་ན་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཞུང་དྩོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་

པ་དེ་ལ་སྩོ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་

པ་བརྒྱད། ལམ་བདེན་ལ་བརྟེན་པའི་དེ་བདུན། སྡུག་བདེན་ལ་བརྟེན་པའི་ལྔ། འགྩོག་

བདེན་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སྩོམ་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་

སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པའི་ཆྩོས་

ལ་ལྩོག་ཕྩོགས་སུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོའི་མཚན་ཉིད། རང་ཐྩོབ་

བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ལམ་ཤེས་ཀི་སྦྩོར་བ་བསྩོམས་སྩོབས་ཀིས་ཐྩོབ་པའི་

ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་གང་ཞིག །རང་སས་བང་

སེམས་འཕགས་པའི་བཞེད་དྩོན་སྒྲུབ་ནུས་པ་དེ། ལམ་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་

ཉིད། དབེ་ན་སྩོ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་རྣམ་པ་ནས། སེམས་ཅན་

མེད་པའི་རྣམ་པའི་བར་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་ཤེས་

ཀི་ཤེས་རྣམ་བརྒྱད་དང༌། ཚད་མེད་པའི་རྣམ་པ་ནས། ཆགས་པ་མེད་པའི་རྣམ་པའི་

བར་ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་བདུན་དང༌། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༢་༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་ནས། མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་བར་སྡུག་

བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་ལྔ་དང༌། ནང་སྩོང་པ་

ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ནས། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་བར། 

འགྩོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་བཅུ་དྲུག་རྣམས་

སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། རྒྱུའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་རྣམ་

པ། མི་གནས་པའི་རྣམ་པ། ཞི་བའི་རྣམ་པ་གསུམ། ཀུན་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་

པའི་འདྩོད་ཆགས་མེད་པའི་རྣམ་པ། ཞེ་སང་མེད་པའི་རྣམ་པ། གཏི་མུག་མེད་པའི་

རྣམ་པ་གསུམ། རབ་སྐྱེའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་མེད་པའི་རྣམ་པ། རྐེན་

གི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་སེམས་ཅན་མེད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ལམ་གི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཚད་མེད་པའི་རྣམ་པ་དང༌། མཐའ་

གཉིས་དང་མ་འབེལ་བའི་རྣམ་པ་གཉིས། རིགས་པའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཐ་མི་དད་

པའི་རྣམ་པ། མཆྩོག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་གཉིས་དང༌། སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ལ་

བརྟེན་པ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་རྣམ་པ་དང༌། གཞལ་དུ་མེད་པའི་རྣམ་པ་གཉིས། ངེས་

འབིན་གི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཆགས་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སྩོང་བདག་མེད་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་

རྣམ་པ་བཞི། དེ་བཞི་ལ་ཐུན་མྩོང་དུ་ཁྱབ་པའི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་རྣམ་

པ་གཅིག་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་སེ། འགྩོག་པའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་

པའི་ནང་སྩོང་པ་ཉིད་དང༌། ཕི་སྩོང་པ་ཉིད་དང༌། ཕི་ནང་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་རྣམ་གསུམ། ཞི་བའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་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་

ཐ་མ་མེད་པ་སྩོང་པ་ཉིད་དང༌། དྩོར་བ་མེད་པ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་བརྒྱད1། ག་ནྩོམ་

པའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་རང་བཞིན་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་དང༌། ངེས་འབྱུང་

གི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཉིད་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་སྩོང་པ་

ཉིད་དང༌། མི་དམིགས་པ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། འགྩོག་བདེན་གི་ངྩོ་

བྩོའི་རྣམ་པ་གང་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀི་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་བར་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལམ་ཤེས་ཀི་རྟྩོགས་པར་བ་བ། ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་

ཟེར་ན། ལམ་དེས་རྟྩོགས་པར་བ་བ། ལམ་དེའི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། དེའི་རྟྩོགས་པར་བ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་རྣམ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། གཞི་གྲུབ་ན་དེའི་གཞལ་བ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །ལམ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པའི་ཆྩོས་ལ་ལྩོག་ཕྩོགས་སུ་སྒྩོ་འདྩོགས་

པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་འགྩོག་པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས། ལམ་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་

དེའི་ཕིར། ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སྩོམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༥་བ་༥་བརྒྱད། པ་༡༦་ན་༥་བརྒྱད། ཀ་༡༩་ན་༤་བརྒྱད་དང།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཁ་ཅིག །དེ་འགྩོག་པར་བེད་པའི་ལམ་ཤེས་ཀི་འཛིན་སངས་སུ་དམིགས་པ། 

ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ལམ་ཤེས་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། 

ལམ་ཤེས་ཀི་འཛིན་སངས་སུ་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ལམ་ཤེས་ཀི་

སྦྩོར་བའི་བསྩོམ་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་གཉེན་ཕྩོགས་ཤེས་རྣམ་གང་ཞིག །བང་

འཕགས་ཀི་བཞེད་དྩོན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་མངྩོན་རྟྩོགས་ཀི་རིགས་སུ་གནས་

པ། ལམ་ཤེས་ཀི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་

པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་ཕི་མ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། 

ལམ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་གཙོ་བྩོར་བསྒྲུབ་པའི་

མངྩོན་རྟྩོགས་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་

གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ་ལྩོ། །གཞན་ཡང༌། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་

པའི་རྒྱུད་ཀི་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་མཁྱེན་པ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་

ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་གང་རུང་གི་རྣམ་པ་སྩོམ་པར་

བེད་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་འཕགས་པའི་མཁྱེན་པ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ལམ་ཤེས་

ཀི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་མཁྱེན་གིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་བཤད་པ་དེའི་འྩོག་ཏུ་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་འཆད། 

ཅེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེའི་འྩོག་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་

རྣམ་པ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་མདྩོ་ཚན་ཕི་མ་གསུམ་པྩོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༢་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ནས་བཟུང་སེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། མདྩོར་བསན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ1་དྩོན་བསྡུ་བ་དང་

གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 2དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ནས་བཟུང་སེ། སངས་རྒྱས་ཀི་

རྣམ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་

ལམ་ཡིན་པའི་སྩོ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀིས་འཕགས་པའི་གང་

ཟག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕིར། གངས་བཞིན་དུ་ཉན་ཐྩོས་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་སུམ་

ཅུ་ར་བདུན་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སུམ་ཅུ་ར་བཞི་དང༌། སངས་

རྒྱས་རྣམས་ལ་སུམ་ཅུ་ར་དགུར་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ལ། སྩོབ་མ་ཉན་ཐྩོས་ལ་ཡྩོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྣམ་

མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡྩོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་

རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པྩོ་དེ་བསན་པའི་སྩོ་ནས་སྔར་བཤད་

པའི་མདྩོ་ཚན་དང་པྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།3 དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ལ། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། གཉིས་པ་དེ་བསན་པའི་སྩོ་ནས་མདྩོ་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་དྩོན་

བཤད་པ་ལ།4 ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་གཉེན་པྩོའི་ལམ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གསུམ་

1 ག་༡༦་བ་༣་གསུམ་པ་ལ། མདྩོར་བསན་པ་དང། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། པ་༡༧་ན་༢་གསུམ་པ་ལ། མདྩོར་

བསན་པ་དང། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། ཀ་༢༠་ན་༣་མདྩོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༢་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༢་༡༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༤་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པ་དེ་བསན་པའི་སྩོ་ནས་མདྩོ་ཚན་གསུམ་པ་དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 1རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ནི་ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་ལ། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་བསྡུ་བ་དང༌། གངས་ཀི་དྩོན་བསྡུ་བ་

དང་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ།2 དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ནི་

ཉན་ཐྩོས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བེ་བག་གིས། གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ཟག་པ་མེད་

པ་དང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཀང་ཡིན་ནྩོ། །ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཤིན་ཏུ་མ་སངས་པའི་ཕིར་ཟག་པ་དང་

བཅས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་རྣམ་པ་ནི་ཡང་

དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་བག་

ཆགས་དང་བཅས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་

བསྒྱུར་བའི་ཕིར་ཟག་པ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་དག་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་སྩོན་པ་

ལ། 3རྣམ་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྩོམས་ན་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་ཡྩོད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་དག་གི་ནང་ནས། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ནས་བཟུང་སེ། །ཞེས་

སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ། 

གཞུང་དྩོན་ནི། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་དེ་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་

སྩོབ་མ་ཉན་ཐྩོས་ལ་ཡྩོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་སྩོ་

བདུན། བང་སེམས་འཕགས་པ་ལ་ཡྩོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༥་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༦་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༦་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་རྣམ་སྩོ་བཞི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་ཡྩོད་པ་དང༌རེས་སུ་མཐུན་པའི་དེ་

སྩོ་དགུ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། རང་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་སྦྩོར་བ་

བསྩོམས་སྩོབས་ཀིས་ཐྩོབ་པའི་ཤེས་རྣམ་མཐར་ཐུག་གང་ཞིག །རང་སས་སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའི་བཞེད་དྩོན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་

རྣམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡྩོད། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་སྩོམ་པར་

བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་

རྣམ་མཁྱེན་གི་དམིགས་པའི་ཆྩོས་ལ་ལྩོག་ཕྩོགས་སུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་

ཀི་གཉེན་པྩོའི་མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུར་ཡྩོད་དེ། ཉན་ཐྩོས་

འཕགས་པ་ལ་ཡྩོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དེ་སྩོ་བདུན། བང་སེམས་འཕགས་པ་

ལ་ཡྩོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྩོ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཁྩོ་ནའི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་

གནས་པའི་དེ་སྩོ་དགུ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། དེ་དག་གི་རྣམ་མཁྱེན་

གི་ཤེས་རྣམ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་ཁྩོ་ནའི་རྟྩོགས་

རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། སྦྩོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཇི་ལྟ་བ་རྟྩོགས་པའི་

རྣམ་མཁྱེན་དེར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་བང་སེམས་ཀི་རྟྩོགས་རིགས་

སུ་མི་གནས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་བང་སེམས་ཀི་ལམ་ཤེས་པའི་

ལམ་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་དགྩོས་ཟེར་ན། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་བདེན་འཛིན་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་པ་མེད་

པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའི་

བླྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པའི་བླྩོ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། དེའི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བླྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུད་ལ་

བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་བླྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་དགྩོས་

པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་ལ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན་ས། 

ཁ་ཅིག །རྣམ་མཁྱེན་གི་དམིགས་པའི་ཆྩོས་ལ་ལྩོག་ཕྩོགས་སུ་སྒྩོ་འདྩོགས་

པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་འགྩོག་པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་

དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ་སྔར་བཞིན་ནྩོ། །

དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་དང་པྩོར་དངྩོས་པྩོ་ལ་ཡྩོངས་སུ་རྟྩོག་པའི་

ལམ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་འདིས་སྩོབ་མ་ཉན་ཐྩོས་ལ་ཡྩོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་བཤད་པའི་སྩོ་ནས། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ནས་བཟུང་

སེ། །ཞེས་སྩོགས་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་འཆད་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། དེའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། 

འདིས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག1་ཅེས་སྩོགས་ཀི2་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་བང་ཕྩོགས་སྩོ་

བདུན་པྩོ་དེ་སེ་ཚན་བདུན་གི་སྩོ་ནས་འཆད་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༨་ན་༣་བཞག། པ་༡༨་བ་༡་བཞག། ཀ་༢༡་བ་༥་གཞག། །

2 ག་༡༨་ན་༣་སྩོགས་ཀིས། པ་༡༨་བ་༢་སྩོགས་ཀིས། ཀ་༢༡་བ་༥་སྩོགས་ཀི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འྩོ་ན་སེ་ཚན་བདུན་པྩོ་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་བང་ཆྩོས་སྩོ་བདུན་སྤིར་བསན་པ་དང༌། 

སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་ཁམས་དང་སའི་གྩོ་རིམས། 

ལམ་གང་དུ་སྩོམ་པ། དབེ་བ། བསྡུ་བའམ་རས་བཏགས་ཀི་ཁྱད་པར། གངས་ངེས་

པ། སྒ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པྩོར་བང་ཆྩོས་སྩོ་བདུན་པྩོ་ཐམས་

ཅད་ཡྩོད་ཅིང་ཉེར་བསྩོགས་མི་ལྕྩོགས་མེད་པ་ན་དགའ་བ་མ་གཏྩོགས་སྩོ་དྲུག་དང༌། 

བསམ་གཏན་གཉིས་པར་ཡང་དག་པའི་རྟྩོག་པ་མ་གཏྩོགས་སྩོ་དྲུག་དང༌། བསམ་

གཏན་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ན་དགའ་བ་དང་རྟྩོག་པ་མ་གཏྩོགས་སྩོ་ལྔ། གཟུགས་

མེད་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པའི་ངག །ལས་ཀི་མཐའ། དགའ་བ། རྟྩོག་པ་མ་

གཏྩོགས་སྩོ་གསུམ་དང༌། འདྩོད་ཁམས་དང་ནི་སིད་རེ་ན། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་

བདུན་དང༌། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་མ་གཏྩོགས་ཉེར་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། 

མཛོད་ལས།1 བསམ་གཏན་དང་པྩོ་ན་ཐམས་ཅད། །མི་ལྕྩོགས་མེད་ན་དགའ་མ་

གཏྩོགས། །གཉིས་པ་ན་ནི་རྟྩོག་མ་གཏྩོགས། །གཉིས་ན་དེ་གཉིས་མ་གཏྩོགས་

པའང༌། །བསམ་གཏན་བར་ནའང་གཟུགས་མེད་པ། །གསུམ་ནའང་དེ་དང་ཚུལ་ཡན་

ལག །བང་ཆུབ་དང་ནི་ལམ་ཡན་ལག །མ་གཏྩོགས་འདྩོད་ཁམས་སིད་རེ་ན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་མཛོད་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་གི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། འདྩོད་སེམས་དང་སིད་རེའི་སེམས་ལ་བརྟེན་

ནས་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༩་༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཉིས་པ་ནི། གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། སེ་ཚན་དང་པྩོ་གསུམ་གྩོ་

རིམས་བཞིན་དུ་ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་གསུམ་དུ་སྩོམ། དབང་སྩོབས་

གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དྲྩོད་རེ་དང༌། བཟྩོད་མཆྩོག་གཉིས་སུ་སྩོམ། བང་ཆུབ་ཀི་

ཡན་ལག་མཐྩོང་ལམ་དང༌། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་སྩོམ་ལམ་དུ་སྩོམ་པ་ཡྩོད་དེ། 

དབུས་མཐར1། དབང་པྩོ་རྣམས་དང་སྩོབས་རྣམས་ལ། །ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་

གཉིས་གཉིས་སྩོ། །ཞེས་དང༌། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།2 རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་ཕྩོགས་

མཐུན་པ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནི། །རྟག་ཏུ་མཐྩོང་བའི་ལམ་དེ་དང༌། །ལྷན་

ཅིག་ཏུ་ནི་ཐྩོབ་པར་འདྩོད། །ཅེས་དང༌། མཛོད་ལས།3 སེ་ཚན་བདུན་ནི་གྩོ་རིམས་

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། མཛོད་ལས་སྩོམ་ལམ་བང་ཆུབ་

ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྩོམ་ལམ་དེ་མཐྩོང་ལམ་ལས་བང་

ཆུབ་ལ་ཉེ་བའི་ཕིར། མཐྩོང་ལམ་ནི་སྩོམ་ལམ་ལས་ཆེས་མྱུར་བར་འགྩོ་བའི་ཕིར་

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པའི་ཕིར། ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་ཕྩོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆྩོས་དེ་ལ་སྩོ་བདུན་ཡྩོད་

དེ། དེ་ལ་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བཞི། ཡང་དག་སྩོང་བ་བཞི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི། 

དབང་པྩོ་ལྔ། སྩོབས་ལྔ། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། ཆྩོས་སྩོ་བདུན་པྩོ་དེ་རས་རིགས་ཀི་སྩོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༩་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༤༧་༡༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༨་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས་བཅུར་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། དད་པ། བརྩོན་འགྲུས། དྲན་པ། ཤེས་རབ། ཏིང་ངེ་འཛིན། 

བཏང་སྙྩོམས། དགའ་བ། ཡང་དག་པའི་རྟྩོག་པ། ཚུལ་ཁིམས། ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་

རྣམས་སུ་འདུ་བའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།1 མིང་གི་སྩོ་ནས་རས་སུ་བཅུ། །དད་དང་

བརྩོན་འགྲུས་དྲན་པ་དང༌། །ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་བཏང་སྙྩོམས་དགའ། །རྟྩོག་དང་

ཚུལ་ཁིམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས། །ཞེས་དང༌།2 དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ཤེས་རབ་སེ། །བརྩོན་

འགྲུས་ཡང་དག་འཇྩོག་ཅེས་བ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཏིང་འཛིན་ཏྩོ། །གཙོ་བྩོར་སྩོས་པ་

དེ་དག་ནི། །སྦྩོར་བྱུང་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་ཀང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་ནི། 

བང་ཆྩོས་དེ་ལ་སྩོ་བདུན་དུ་གངས་ངེས་ཏེ། ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་

བར་གི་མངྩོན་རྟྩོགས་ཀི་རས་རིགས་ལ་དེར་གངས་ངེས་པའི་ཕིར། དྲུག་པ་ནི། སྩོ་

བདུན་པྩོ་འདི་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྩོགས་དང་མཐུན་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

དེ། ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་བང་ཆུབ་ཡིན་ལ། དེ་སྐྱེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།3 ཟད་དང་མི་སྐྱེ་ཤེས་

པ་ནི། །བང་ཆུབ་དེ་དང་མཐུན་ཉིད་ཕིར། །སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དེ་ཕྩོགས་མཐུན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ་བཤད་པ་ལ། དངྩོས་པྩོ་ལ་རྟྩོགས་པའི་ལམ་དང༌། 

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྦྩོང་བའི་ལམ་དང༌། མངྩོན་པར་

རྟྩོགས་པར་སྦྩོར་བའི་ལམ་དང༌། མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་དང་འབེལ་བའི་ལམ་དང༌། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༨་༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༨་༡༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༨་༡༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་ལམ་དང༌། རྣམ་པར་ངེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་དང་བདུན་

ལས། དང་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ།1 དང་པྩོར་དངྩོས་པྩོ་ལ་ཡྩོངས་སུ་རྟྩོགས་པའི་ལམ་ལ། 

བདེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར། 

ལུས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། སེམས་དང༌། 

ཆྩོས་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡྩོངས་སུ་བརྟགས་པ་དྲན་པ་ཉེ་བར་

བཞག་པའི་རྣམ་པ་བཞིའྩོ། །

ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། དངྩོས་པྩོ་ལ་ཡྩོངས་སུ་རྟྩོག་པའི་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དུ་མར་ཡྩོད་

དེ། ལུས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ། ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ། སེམས་དྲན་པ་ཉེ་

བར་བཞག་པ། ཆྩོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

མཐའ་དཔད་པ་ལ། དམིགས་ཡུལ། སྩོམ་ཚུལ། བསྩོམས་པའི་དགྩོས་པ། ངྩོ་བྩོ། 

དབེ་བ། ས་མཚམས། སྒ་བཤད། ཐེག་ཆེན་གི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་2མཆྩོག་ཏུ་བསྒྲུབ་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཡྩོད་དེ། ལུས་ཚོར་སེམས་

ཆྩོས་བཞི་པྩོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུས་ལ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། དབང་རྟེན་མ་ཡིན་པའི་

གཟུགས་སྒ་སྩོགས་ལྔ་ལྟ་བུ་ཕིའི་ལུས་དང༌། མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་ལྟ་བུ་ནང་གི་

ལུས་དང༌། དབང་རྟེན་བེད་པའི་གཟུགས་སྩོགས་ལྔ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཀའི་ལུས་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཚོར་བ་ལ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། བདེ་སྡུག་བཏང་སྙྩོམས་གསུམ་དུ་ཡྩོད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༢་༡༧།

2 ག་༡༩་བ་༣་ཉེར་བཞག། པ་༢༠་ན་༡་ཉེར་བཞག། ཀ་༢༣་བ་༢་ཉེར་གཞག།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཕིར། སེམས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བེད་ལ། ཆྩོས་ནི་ཚོར་བ་མ་ཡིན་པའི་

སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དང༌། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་ལ་བེད་དེ། ཀུན་བཏུས་ལས།1 དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་གང་

ཞེ་ན། ལུས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། སེམས་དང༌། ཆྩོས་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། བཞི་པྩོ་དེ་དམིགས་པར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བིས་པ་རྣམས་ལུས་ལ་

བདག་གི་རྟེན་དང༌། ཚོར་བ་ལ་བདག་གི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་གཞི་དང༌། སེམས་ལ་བདག་

གི་དངྩོས་པྩོ་དང༌། ཆྩོས་ལ་བདག་ཆགས་སྩོགས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང༌། དད་

སྩོགས་རྣམ་བང་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་སང་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་

ལས།2 དེ་ལ་ཡང་བདག་གི་གནས་ཀི་དངྩོས་པྩོ་དང༌། བདག་གི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་གཞི་

དང༌། བདག་གི་དངྩོས་པྩོ་དང༌། བདག་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་

དངྩོས་པྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། ཐུན་མྩོང་བ་དང༌། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ཇི་ལྟར་སྩོམ་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ལུས་ཚོར་སེམས་ཆྩོས་བཞི་ལ་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

གཉིས་གཉིས་ཀིས་བརྟགས་ནས་སྩོམ་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།3 

ལུས་ཚོར་སེམས་དང་ཆྩོས་རྣམས་ལ། །མཚན་ཉིད་གཉིས་སུ་ཡྩོངས་བརྟགས་

པས། །དྲན་པ་ཉེར་གཞག་4བསྩོམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང༌། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སྩོང་བདག་མེད་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང༌། འདུས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༢་༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༢་༡༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༣་༢༡།

4 ག་༢༠་ན་༢་ཉེར་བཞག། །པ་༢༠་ན་༧་ཉེར་བཞག། ཀ་༢༤་ན་༣་ཉེར་གཞག།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

སྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པ་ཞེས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆྩོས་ལ་སྦར་བ་རྣམས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

དུ་བཤད་དེ། མཛོད་འགེལ་ལས།1 དེ་དག་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་རང་གི་ངྩོ་

བྩོའ ྩོ། །སྤིའི་མཚན་ཉིད་ནི་འདུས་བས་རྣམས་མི་རྟག་པ་ཉིད་དང༌། ཟག་བཅས་རྣམས་

སྡུག་བསྔལ་བ་ཉིད་དང༌། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་དང་བདག་མེད་པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་རང་མཚན་ཡང་ལུས་ལ་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་

གི་ལུས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། ཚོར་བ་ལ་མྱྩོང་བའི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། སེམས་ལ་དམིགས་བེད་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་དང༌། ཆྩོས་ལ་སེམས་བྱུང་ལ་སྩོགས་པ་རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཡིན་པ་དེར་ལྟ་

བུའྩོ། །མཚོན་ཙམ་མྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། དམིགས་པ་དང༌། ཡིད་བེད་དང༌། འཐྩོབ་པ་གསུམ་ལས། དང་

པྩོ་ཡྩོད་དེ། ཉན་རང་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ལུས་སྩོགས་ཁྩོ་ན་དང༌། བང་སེམས་རྣམས་

ཀིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་ལུས་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ཡྩོད་དེ། ཉན་

རང་རྣམས་ཀིས་མི་རྟག་སྩོགས་སུ་ཡིད་ལ་བེད་ལ། བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་ཆྩོས་

ཀི་མཚན་མ་དེར་མི་དམིགས་པར་སྩོམ་པར་བེད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ཡྩོད་དེ། ཉན་

རང་རྣམས་ཀིས་ཟག་བཅས་ཀི་ལུས་སྩོགས་དང་བལ་བ་ཁྩོ་ནའི་ཕིར་སྩོམ་ལ། བང་

སེམས་རྣམས་ཀིས་དེ་དང་འབལ་མི་འབལ་གཉིས་ཀའི་ཕིར་མ་ཡིན་གི་མི་གནས་

པའི་མྱང་འདས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་སྩོམ་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་བསྩོམས་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། བདེན་བཞིའི་བླང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། ཆྩོས་མངྩོན་པའི་མཛོད་ཀི་བཤད་པ། ༧༠༦་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྩོར་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་
1བསྩོམས་པས་ཟག་བཅས་ཀི་ལུས་གནས་ངན་ལེན་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་ངྩོ་བྩོར་ཤེས་

པ་དང༌། ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བསྩོམས་པས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ནི་འབལ་བ་དང་

མི་འབལ་བར་འདྩོད་པའི་སེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་འབས་བུའི་སྩོ་ནས་རྟྩོག་ལ་

སེད་པ་ཡང་ཀུན་འབྱུང་གི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པས་དེ་སྩོང་བར་བེད་པ་དང༌། སེམས་དྲན་

པ་ཉེར་གཞག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཞི་སེམས་ལ་མི་རྟག་སྩོགས་སུ་དཔད་པས་

དེར་ཞེན་པ་ལྡྩོག་ལ། དེས་ན་བདག་ཆད་པར་དྩོགས་པ་མེད་པས་འགྩོག་པ་མངྩོན་དུ་

བེད་པ་ལ་མི་སྐྲག་པ་དང༌། ཆྩོས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བསྩོམས་པས་ཀུན་ཉྩོན་གི་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ལ་མི་མཐུན་པ་དང༌། རྣམ་བང་གི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དེའི་གཉེན་པྩོར་ཤེས་

པ་ན་དེ་ཉིད་ཉེར་འཚེ་ལས་ལྡྩོག་པའི་ཐབས་སུ་ཤེས་ནས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཚུལ་

དེས་བདེན་བཞི་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། དབུས་མཐའ་ལས།2 གནས་ངན་ལེན་ཕིར་

སེད་རྒྱུའི་ཕིར། །གཞི་ཡི་ཕིར་དང་མ་རྨྩོངས་ཕིར། །བདེན་པ་བཞི་ལ་འཇུག་བ་

བས། །དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་སྩོམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། ལུས་ཚོར་སེམས་ཆྩོས་བཞི་ལ་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་

གཉིས་ཀིས་བརྟགས་ནས་སྩོམ་པར་བེད་པའི་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་གང་རུང་གིས་

བསྡུས་པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་མཁྱེན་པ། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

ཀུན་བཏུས་ལས།3 ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གང་ཞེ་ན་ཤེས་རབ་དང་དྲན་པའྩོ། །ཞེས་དང༌། མཛོད་

1 ག་༢༠་བ་༡་ཉེར་བཞག་སྩོམ། པ་༢༠་བ་༦་ཉེར་བཞག་སྩོམ། ཀ་༢༤་བ་༤་ཉེར་གཞག། །

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༨་༡༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༢་༡༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ལས། 1 དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ཤེས་རབ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། ལུས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་སྩོགས་བཞིར་ཡྩོད། དྲུག་པ་

ནི། ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །བདུན་པ་ནི། ཤེས་རབ་

ཀིས་དམིགས་པའི་ཡུལ་དྲན་པས་ཉེ་བར་བཞག་སེ་མི་བརེད་པར་བེད་པས་ན་དྲན་

པ་ཉེར་2གཞག་ཅེས་བའྩོ། །

བརྒྱད་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་དམན་གི་དྲན་

ཉེ་ལས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སྩོམ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞིས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཕིར། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་དམིགས་པ། ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་པ། ལྩོག་ཞུགས་བཅུ་དྲུག་

གི་གཉེན་པྩོ་བེད་པ། བདེན་བཞི་སྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པ། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་

ལུས་སྩོགས་ལ་དམིགས་པ། ལུས་སྩོགས་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ། ཟག་

བཅས་ཀི་ལུས་དང་བལ་ནས་ཟག་མེད་ཀི་ལུས་འཐྩོབ་པ། ཕིན་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་

པ་དང་མཐུན་པ། ཉན་རང་སྩོགས་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་མཐུན་པ། ལུས་སྒྱུ་མ། ཚོར་

བ་རྨི་ལམ། སེམས་ནམ་མཁའ། ཆྩོས་སྤིན་ལྟར་ཤེས་པ། བསམ་བཞིན་དུ་སིད་པར་

འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བ་སྩོགས་སུ་སྐྱེ་བ། རང་བཞིན་གི་དབང་པྩོ་རྣྩོ་བས་དྲན་ཉེ་སྩོམ་པ་

ན་ཐེག་དམན་ཡིད་བེད་སྩོགས་དང་མ་འདྲེས་པར་སྩོམ་པ། ལྷག་མེད་ཀི་མྱང་འདས་

འགྲུབ་པ་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།3 བླྩོ་ལྡན་དྲན་པ་ཉེར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༨་༡༨།

2 ག་༢༡་ན་༡་ཉེར་བཞག་ཞེས་བའྩོ། །པ་༢༡་ན་༦་ཉེ་བར་བཞག་ཅེས། ཀ་༢༥་ན་༥་ཉེར་བཞག་ཅེས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༠་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞག་1པ། །སྩོམ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞི་ཡིས། །མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་དེ། །དེ་

ལས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌།2 བརྟེན་དང་

གཉེན་པྩོ་དག་དང་ནི། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་འཇུག་པ་དང༌། །དམིགས་པ་དང་ནི་ཡིད་བེད་

དང༌། །ཐྩོབ་པ་སྩོམ་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། །མཐུན་པ་རེས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། །ཡྩོངས་

སུ་ཤེས་དང་སྐྱེ་བ་དང༌། །ཆེན་པྩོ་དང་ནི་མཆྩོག་ཉིད་དང༌། །སྩོམ་དང་ཡང་དག་

འགྲུབ་པས་གཞན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མཚོན་ཙམ་མྩོ། །རྒྱས་པར་གཞན་དུ་

ཤེས་པར་བའྩོ། །

སེ་ཚན་གཉིས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ལ་ཡྩོངས་སུ་རྟྩོག་པའི་ལམ་དེའི་

འྩོག་ཏུ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ལུས་སྩོགས་ཀི་

དངྩོས་པྩོ་ལ་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས་བརྟགས་ཏེ་ཞུགས་པ་ལ་སང་གཉེན་ལ་

འདྩོར་ལེན་བེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།3 

དེའི་འྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་འབྱུང་བས་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ལམ་ལ་མི་དགེ་བ་དང༌། དགེ་བ་སྐྱེས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་དག་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་

ཡང་དག་པར་སྩོང་བ་དང་མི་བསྐྱེད་པ་དང༌། སེལ་བ་དང༌། 

སྐྱེ་བའི་རྒྱུའི་བརྩོན་འགྲུས་ཡང་དག་པར་སྩོང་བའི་རྣམ་པ་བཞིའྩོ། །

ཞེས་གསུངས། 

1 ག་༢༡་ན་༥་ཉེར་བཞག་ལ། པ་༢༡་བ་༣་ཉེར་བཞག་ལ། ཀ་༢༥་བ་༣་ཉེར་གཞག་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༠་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༢་༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཞུང་དྩོན་ནི། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དུ་མར་ཡྩོད་དེ། དགེ་

བའི་ཆྩོས་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པའི། སྐྱེས་པ་སེལ་བའི། མི་དགེ་བའི་ཆྩོས་མ་སྐྱེས་པ་མི་

བསྐྱེད་པའི། སྐྱེས་པ་སྩོང་པའི་ཡང་དག་སྩོང་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

མཐའ་དཔད་པ་ལ། དམིགས་ཡུལ། ཇི་ལྟར་སྩོམ་པའི་ཚུལ། དགྩོས་པ། ངྩོ་བྩོ། 

དབེ་བ། ས་མཚམས། སྒ་བཤད་པ། ཐེག་ཆེན་གི་ཡང་དག་པར་སྩོང་བ་མཆྩོག་ཏུ་

བསྒྲུབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ཡྩོད་དེ། དགེ་བ་རྣམ་བང་དང་མི་དགེ་བ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་

པ་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་བཞི་པྩོ་དེ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ཡྩོད་དེ། མི་

དགེ་བའི་ཆྩོས་མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད་པ་དང༌། སྐྱེས་པ་རྣམས་སྩོང་བ་དང༌། དགེ་བའི་

ཆྩོས་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པ་དང༌། སྐྱེས་པ་རྣམས་སེལ་བའི་ཕིར་དུ་འདུན་པ་སྐྱེད། འབད། 

བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ། སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན། སེམས་རབ་ཏུ་འཇྩོག་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

མདྩོ་ལས།1 འདུན་པ་སྐྱེད་དྩོ། །འབད་དྩོ། །བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་མྩོ། །སེམས་རབ་ཏུ་

འཛིན་ཏྩོ། །སེམས་རབ་ཏུ་འཇྩོག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། ཀུན་བཏུས་

ལས། 2 སྩོམ་པ་གང་ཞེ་ན་འདུན་པ་བསྐྱེད་དྩོ། །འབད་དྩོ། །བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་

མྩོ། །སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏྩོ། །སེམས་རབ་ཏུ་འཇྩོག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཡྩོད་དེ། མི་མཐུན་ཕྩོགས་མ་ལུས་པ་ཉམས་3པར་བེད་པ་དང༌། 

གཉེན་པྩོའི་ཕྩོགས་མ་ལུས་པ་འཕེལ་བར་བེད་པ་དང༌། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གི་དྲི་མ་

སྦྩོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་མྱུར་དུ་འདྲེན་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༣༤་༢༡། ཚིག་ཇི་བཞིན་མི་སྣང་བས་འགྱུར་གི་

དབང་གིས་ཡིན་ནམ་བརྟག།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༤་༨།

3 ག་༢༡་བ་༧་ཉམ། པ་༢༢་ན་༥་ཉམས། ཀ་༢༦་བ་༢་ཉམས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དབུས་མཐར།1 མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་གཉེན་པྩོ་རྣམས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་

ཤེས་ན། །དེ་དག་སྩོང་ཕིར་བརྩོན་འགྲུས་ནི། །རྣམ་པ་བཞི་དག་རབ་ཏུ་འབྱུང༌། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། སང་གཉེན་ལ་འདྩོར་ལེན་བེད་པ་ལ་སྤྩོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་སུ་

གྱུར་པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་མཁྱེན་པ། ཡང་དག་སྩོང་བའི་2མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཀུན་

བཏུས་ལས།3 ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། བརྩོན་འགྲུས་སྩོ། །ཞེས་དང༌། མཛོད་ལས།4 

བརྩོན་འགྲུས་ཡང་དག་འཇྩོག་ཅེས་བ། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ནི། དེ་ལ་བཞིར་ཡྩོད་དྩོ། །དྲུག་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

སའི་བར་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །བདུན་པ་ནི། སང་བ་ཡང་དག་པར་སྩོང་བས་5ན་ཡང་དག་སྩོང་

པ་ཞེས་བའྩོ། །བརྒྱད་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་ཡང་དག་སྩོང་བ་དེ་ཐེག་དམན་གི་ཡང་དག་

སྩོང་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།6 བརྟན་པ་རྣམས་

ཀི་ཡང་དག་སྩོང༌། །ལུས་ཅན་ཀུན་དང་མཚུངས་པ་མེད། །དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་

ཡིས། །ཉེས་པ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པྩོར་སྩོམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལམ་དེའི་འྩོག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡྩོངས་

སུ་སྦྩོང་བའི་ལམ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སང་གཉེན་ལ་འདྩོར་ལེན་བེད་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༨་༡༥།

2 ག་༢༢་ན་༢་པའི། པ་༢༢་ན་༧་པའི། ཀ་༢༦་བ་༤་བའི།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༤་༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༨་༡༩།

5 ག་༢༢་ན་༣་པས། པ་༢༢་བ་༡་པས། ཀ་༢༦་བ་༥་བས།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༠་༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་སེ། ཡྩོན་ཏན་

ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བའི་གཞི་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།1 

བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ནི་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད་དུ་བེད་པས། ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་ལམ་ལ། འདུན་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། སེམས་པ་དང༌། 

དཔྩོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྦྩོང་བའི་འདུ་བེད་དང་ལྡན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་

པའི་རྣམ་པ་བཞིའྩོ། །

ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དུ་མར་ཡྩོད་དེ། 

འདུན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ། སེམས་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་གི་རྐང་པ། དཔྩོད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

མཐའ་དཔད་པ་ལ། དམིགས་ཡུལ། སྩོམ་ཚུལ། དགྩོས་པ། ངྩོ་བྩོ། དབེ་བ། 

ས་མཚམས། སྒ་བཤད་པ། ཐེག་ཆེན་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་མཆྩོག་ཏུ་བསྒྲུབ་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ཡྩོད་དེ། ལུས་གཅིག་དུ་མར་སྒྱུར་བ་དང་དུ་མ་གཅིག་ཏུ་སྒྱུར་བ་

སྩོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་བ་བ་དེ་དེ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།2 རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་

རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་གང་ཞེ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བསྒྲུབས་པའི་བ་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཡྩོད་དེ། ཉེས་པ་ལྔའི་གཉེན་པྩོར་སྩོང་བའི་འདུ་བེད་བརྒྱད་བརྟེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༣་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༤་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དབུས་མཐར།1 ཉེས་པ་ལྔ་སྩོང་འདུ་བེད་བརྒྱད། །བརྟེན་པའི་

རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྩོ། །ཞེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།2 སྩོམ་པ་གང་ཞེ་ན་འདུ་བེད་

བརྒྱད་གྩོམས་པར་བེད་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཉེས་པ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གེགས་ལེ་ལྩོ། སྩོམ་

པའི་སྦྩོར་བའི་དུས་སུ་གདམས་ངག་བརེད་པའི་ཉེས་པ། དངྩོས་སུ་སྩོམ་པའི་དུས་

སུ་བིང་རྒྩོད། བིང་རྒྩོད་བྱུང་བའི་ཚེ་གཉེན་པྩོ་འདུ་མི་བེད་པ། བིང་རྒྩོད་དང་བལ་

ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་ཚེ་གཉེན་པྩོ་འདུ་བེད་པ་

རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།3 ལེ་ལྩོ་དང་ནི་གདམས་ངག་

རྣམས། །བརེད་དང་བིང་དང་རྒྩོད་པ་དང༌། །འདུ་མི་བེད་དང་འདུ་བེད་དེ། །འདི་དག་

ཉེས་པ་ལྔར་འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྩོང་བའི་འདུ་བེད་བརྒྱད་ཡྩོད་དེ། འདུན་པ། རྩོལ་བ། དད་པ། ཤིན་ཏུ་སྦངས་

པ། དྲན་པ། ཤེས་བཞིན། སེམས་པ། བཏང་སྙྩོམས་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་

བཞི་ལེ་ལྩོའི་གཉེན་པྩོ་དང༌། ཕི་མ་བཞི་ཉེས་པ་ཕི་མ་བཞིའི་གཉེན་པྩོ་ཡིན་ཏེ། 

དབུས་མཐར།4 གནས་དང་དེ་ལ་གནས་པ་དང༌། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉིད་

དུའྩོ། །དམིགས་པ་བརེད་པར་མ་གྱུར་དང༌། །བིང་དང5་རྒྩོད་པ་རྟྩོགས་པ་དང༌། །དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༨་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༥་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༨་༡༩།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༩་༡།

5 ག་༢༢་བ་༧་བིང་དང་རྒྩོད་པ་རྟྩོག་པ། པ་༢༣་ན་༦་བིང་དང་རྒྩོད་པ་རྟྩོག་པ། ཀ་༢༧་བ་༥་བིང་དང་རྒྩོད་དང་རྟྩོག་པ། བསན་འགྱུར་དཔེ་

བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༩་༣། བིང་དང་རྒྩོད་པ་རྟྩོགས་པ་དང་། །
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྩོང་མངྩོན་པར་འདུ་བེད་དང༌། །ཞི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇྩོག་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང༌། དང་པྩོ་བཞི་ནི་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། མངྩོན་

པར་ཡིད་ཆེས་པ་དང༌། ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་བཞི་ཡང་རིམས་པ་

ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུར་བཞག་སེ། མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་ནི་

རྩོལ་བའི་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བས་དེའི་རྟེན་དང༌། དེའི་ཕིར་རྩོལ་བ་ནི་བརྟེན་པ་དང༌། རྟེན་

འདུན་པའི་རྒྱུ་དད་པ་སེ། རྒྱུ་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ཡྩོད་ན་མཉམ་པར་འཇྩོག་

པའི་བ་བ་འདྩོད་པའི་ཕིར། བརྟེན་པ་རྩོལ་བའི་འབས་བུ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

བརྩོན་འགྲུས་བརམས་པས་ལུས་སེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། སྤྲུལ་སྒྱུར་སྣ་ཚོགས་པ་བེད་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བའི་དགྩོས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུར།1 བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གི་

འབས་བུ་གང་ལགས་ཞེས་བགི། བམས་པ་སེམས་རྣམ་པར་དག་པའི་འབས་

བུའྩོ། །ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པའི་འབས་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། ཉེས་པ་ལྔའི་གཉེན་པྩོར་སྩོང་བའི་འདུ་བེད་བརྒྱད་བརྟེན་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་མཁྱེན་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།2 ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏྩོ། །ཞེས་དང༌། 

མཛོད་ལས།3 རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཏིང་འཛིན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདྩོ་སེ་ཅ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ། དགྩོངས་འགེལ། ༨༡་༢། 

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༤་༡༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༨་༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྔ་པ་ནི། དེ་ལ། འདུན་པ། བརྩོན་འགྲུས། སེམས་པ། དཔྩོད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་

གི་རྐང་པ་བཞིར་ཡྩོད་དེ། དང་པྩོ་ནི། གུས་སྦྩོར་གི་བརྩོན་འགྲུས་ལ་བརྟེན་ནས་

སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི། རྒྱུན་སྦྩོར་གི་བརྩོན་འགྲུས་ལ་

བརྟེན་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པ་དང༌། གསུམ་པ་ནི། སྔྩོན་གྩོམས་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པ་དང༌། བཞི་པ་ནི། ཚེ་འདིར་

གཞན་གིས་བསན་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་རེག་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།1 གྩོགས་གང་ཞེ་ན། འདུན་པ་དང༌། བརྩོན་

འགྲུས་དང༌། སེམས་པ་དང༌། དཔྩོད་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྲུག་

པ་ནི། སྔར་བཞིན་ནྩོ། །

བདུན་པ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྩོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རབ་འབམས་སུ་འགྩོ་

བར་ནུས་པའི་རྐང་པ་དང་ལྡན་པས་ན་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ཞེས་བའྩོ། །བརྒྱད་པ་ནི། 

ཐེག་ཆེན་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་དེ་ཐེག་དམན་གི་དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། 

མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།2 བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི། །རྐང་པ་མཚན་ཉིད་མཆྩོག་

ལྡན་བཞི། །བདག་ཉིད་དང་ནི་གཞན་དག་གིས། །དྩོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་སྐྱེ་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བའི་ལམ་གི་འྩོག་ཏུ་མངྩོན་པར་

རྟྩོགས་པར་སྦྩོར་བའི་ལམ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འདུན་པ་སྩོགས་ཀིས་

སེམས་ཡྩོངས་སུ་སྦང་བ་བས་པ་ལ་བདེན་པ་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་བེད་དྲྩོ་བ་དང་རེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༤་༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༠་༡༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མྩོ་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།1 

སེམས་ཡྩོངས་སུ་སྦང་བ་བས་པ་ལ་དྲྩོ་བ་དང་རེ་མྩོའི་སྦྩོར་བ་འབྱུང་བས་མངྩོན་

པར་རྟྩོགས་པར་སྦྩོར་བའི་ལམ་ལ་དྲྩོ་བ་དང་རེ་མྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། དད་པ་དང༌། བརྩོན་

འགྲུས་དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པྩོའི་རྣམ་པའྩོ། །

གཞུང་དྩོན་ནི། མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོར་བའི་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དུ་

མར་ཡྩོད་དེ། 

བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་དད་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། 

འདི་ལ་ཡང་སྔར་བཞིན་བརྒྱད་ལས།2 དང་པྩོ། དམིགས་ཡུལ་ཡྩོད་དེ། 

བདེན་པ་བཞི་པྩོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་དག་འཕགས་ལམ་གི་སྦྩོར་བས་

བསྡུས་པས་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།3 དབང་

པྩོ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྩོམ་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། བསྩོམས་བྱུང་གི་རྣལ་འབྩོར་ལ་བརྟེན་ནས་

བདེན་བཞིའི་བླང་དྩོར་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པས་དམིགས་རྣམ་མི་བརེད་པར་

འཛིན་པའི་དྲན་པ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྩོམ་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།4 སྩོམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༣་༦།

2 དངྩོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ས་བཅད་བརྒྱད་པ་མི་གསལ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༦་༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༦་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་གང་ཞེ་ན་དད་པའི་དབང་པྩོ་ནི་བདེན་པ་རྣམས་ལ་མངྩོན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་

ཚུལ་གིས་སྩོམ་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། དྲྩོད་རེ་མྱུར་དུ་རྩོགས་པ་དང༌། བཟྩོད་མཆྩོག་མྱུར་

དུ་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་བའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 འབས་བུ་གང་ཞེ་

ན་བདེན་པ་མྱུར་དུ་རྟྩོགས་པར་བེད་པ་དང༌། དྲྩོ་བར་གྱུར་པ་དང༌། རེ་མྩོར་གྱུར་པ་དང༌། 

བཟྩོད་པ་དང༌། ཆྩོས་ཀི་མཆྩོག་རྣམས་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་དེ། རང་འབས་འཕགས་ལམ་སྐྱེད་པ་ལ་རང་དབང་དུ་གྱུར་

པའི་མཁྱེན་པ། བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་པྩོའི་མཚན་

ཉིད། ལྔ་པ་དབེ་བ་ལ། དད་པའི་དབང་པྩོ། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་དབང་པྩོ། དྲན་པའི་དབང་

པྩོ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་པྩོ། ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པྩོ་དང་2ལྔ་ཡྩོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས།3 

དད་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་

བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང༌། དང་པྩོ་ནི། བདེན་བཞིའི་བླང་དྩོར་ལ་ཡིད་

ཆེས་པའི་དད་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི། བདེན་བཞི་རྟྩོགས་པར་བ་བ་ལ་སྤྩོ་བ་དང༌། 

གསུམ་པ་ནི། དེའི་དབང་དུ་བས་པའི་དམིགས་རྣམ་མི་བརེད་པར་འཛིན་པ་དང༌། 

བཞི་པ་ནི། དེའི་དྩོན་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པ་དང༌། ལྔ་པ་ནི། དེ་དག་སྩོ་སྩོར་རབ་ཏུ་

རྣམ་པར་འབེད་པའྩོ། །

དྲུག་པ་ས་མཚམས་ནི། སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༦་༡༤།

2 ག་༢༤་ན་༣་དབང་པྩོ་དང་ལྔ་ཡྩོད་དེ། པ་༢༤་བ་༤་དབང་པྩོ་དང་ལྡན་པ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། ཀ་༢༩་བ་༢་དབང་པྩོ་དང་ལྔ་ཡྩོད་དེ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༦་༣།



  61  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཡྩོད། བདུན་པ་སྒ་བཤད་པ་ནི། རང་འབས་འཕགས་ལམ་སྐྱེད་པ་ལ་རང་དབང་དུ་

གྱུར་པས་ན་དབང་པྩོ་ཞེས་བའྩོ། །

ལྔ་པ་ནི། མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པར་སྦྩོར་བའི་ལམ་གི་འྩོག་ཏུ་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་

པ་དང་འབེལ་བའི་ལམ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དྲྩོད་དང་རེ་མྩོའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་

པའི་དབང་པྩོ་ལྔ་ཐྩོབ་པ་ལས། བཟྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོབས་ལྔ་འབྱུང་

བས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།1 

དྲྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བཟྩོད་པ་དང་ཆྩོས་ཀི་མཆྩོག་འབྱུང་བས་མངྩོན་

པར་རྟྩོགས་པ་དང་འབེལ་བའི་ལམ་ལ་བཟྩོད་པ་དང་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། དད་

པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་སྩོབས་

དང་རྣམ་པ་ལྔའྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཞུང་དྩོན་ནི། མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་དང་འབེལ་

བའི་ལམ་དེ་ལ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། 

དེ་ལ་བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་དད་སྩོགས་སྩོབས་ལྔ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

མཐའ་དཔད་པ་ལ། དམིགས་ཡུལ་སྔ་མ་བཞིན་ནྩོ། །སྩོམ་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། སྔ་

མ་སྔ་མ་རྒྱུར་ཡྩོད་པས། ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། མཐྩོང་

ལམ་སྐྱེད་པ་དང་སྦྩོར་ལམ་ཕི་མ་གཉིས་མྱུར་དུ་རྩོགས་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་དེ། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀིས་རི་བར་མི་ནུས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ། 

བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་བང་གི་སྩོབས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༣་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། དེ་ལ་དབེ་ན། དེར་གྱུར་པའི་དད་པའི་སྩོབས། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་སྩོབས། དྲན་

པའི་སྩོབས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྩོབས། ཤེས་རབ་ཀི་སྩོབས་རྣམས་སུ་ཡྩོད་དྩོ། །ས་

མཚམས་སྦྩོར་ལམ་བཟྩོད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །

ཅིའི་ཕིར་སྩོབས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀིས་རི་བར་མི་ནུས་

པའི་དྩོན་གིས་དེ་སྐད་ཅེས་བའྩོ། །དབང་སྩོབས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། རྣམ་བང་

གི་དབང་པྩོ་དེ་མ་དད་པ་སྩོགས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་གཉེན་པྩོ་འདྲེས་པར་འབྱུང་

ཞིང༌། ཅིག་ཤྩོས་དེ་དང་མ་འདྲེས་པར་གཉེན་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། འགེལ་

ཆེན་ལས།1 དབང་པྩོ་ལྔ་དང་སྩོབས་ལྔ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། མ་དད་པ་ལ་

སྩོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་དང༌། དད་པ་ལ་སྩོགས་པ་གཉེན་པྩོ་གཉིས་སུ་འདྲེས་

པར་འབྱུང་བ་ནི་དབང་པྩོ་ཞེས་བའྩོ། །མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཀིས་མ་འདྲེས་པར་གཉེན་

པྩོ་འབའ་ཞིག་འབྱུང་བ་ནི་སྩོབས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་དང་འབེལ་བའི་ལམ་གི་འྩོག་ཏུ་མངྩོན་པར་

རྟྩོགས་པའི་ལམ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། མངྩོན་རྟྩོགས་དང་སྦྩོར་བ་དང་དེའི་

འབེལ་བའི་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོ་དྲྩོད་སྩོགས་བཞི་ཐྩོབ་པ་ལས། མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་ལམ་

གི་ངྩོ་བྩོ་བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐྩོང་བའི་ལམ་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་

བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།2 

དྲྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པ་བཞི་རྟྩོགས་པ་ལ་བདེན་པ་མཐྩོང་བའི་ལམ་འབྱུང་བས་

མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་ལམ་ལ་དྲན་པ་དང༌། ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང༌། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༡། སེམས་ཙམ་མི། སྩོབ་དཔྩོན་བླྩོ་གྩོས་བརྟན་པ། མདྩོ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་བཤད། ༡༣༡༣་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༣་༡༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བརྩོན་འགྲུས་དང༌། དགའ་བ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། 

བཏང་སྙྩོམས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་བདུན་ནྩོ། །

ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་ལམ་ཆྩོས་

ཅན། དུ་མར་ཡྩོད་དེ། དྲན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག །ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབེད་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག །བརྩོན་འགྲུས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་

ལག །དགའ་བ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག །ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཡང་དག་བང་

ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག །བཏང་སྙྩོམས་

ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

འདི་ལ་ཡང་དམིགས་ཡུལ། སྩོམ་ཚུལ། དགྩོས་པ། ངྩོ་བྩོ། དབེ་བ། ཡན་ལག་

ཏུ་འགྱུར་ཚུལ། ས་མཚམས། སྒ་བཤད།1 ཡན་ལག་དཔེ་དང་སྦར་བའྩོ། །དང་པྩོ་

ཡྩོད་དེ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པྩོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།2 

བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་

པྩོ་དག་གི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཡྩོད་དེ། དྲན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གིས་སྡུག་བདེན་

ལ་དམིགས་ནས་དེའི་དབེན་པ་ཚོལ་ཞིང་གནས། ཀུན་འབྱུང་ལ་དམིགས་ནས་དེའི་

འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཚོལ་ཞིང་གནས། འགྩོག་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་དེ་

1 ག་༢༥་ན་༥་བཤད། པ་༢༥་བ་༦་བཤད། ཀ་༣༡་ན་༡་བཤད་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༦་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མངྩོན་དུ་བེད་པ་ཚོལ་ཞིང་གནས། ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་དེ་སྩོམ་པ་ཚོལ་

ཞིང་གནས་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 སྩོམ་པ་གང་ཞེ་ན། དྲན་པ་ཡང་

དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག །དབེན་པ་ལ་གནས་པ། འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ལ་

གནས་པ། འགྩོག་པ་ལ་གནས་པ། རྣམ་པར་སྩོང་བས་ཡྩོངས་སུ་སྒྱུར་བ་སྩོམ་

པའྩོ། །དྲན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཇི་ལྟ་བར་བཏང་སྙྩོམས་ཡང་དག་བང་

ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་བར་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཡྩོད་དེ། མཐྩོང་སང་མ་ལུས་པར་སྩོང་བའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། དེ་ཉིད་ལས།2 འབས་བུ་གང་ཞེ་ན་མཐྩོང་བས་སང་བར་བ་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་

རྣམས་སྩོང་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་བེད་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་མཚན་

ཉིད། ལྔ་པ་ནི། དེ་ལ་བདུན3་ཡྩོད་དེ། ཀུན་བཏུས་ལས།4 དྲན་པ་དང༌། ཆྩོས་རབ་ཏུ་

རྣམ་པར་འབེད་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། དགའ་བ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང༌། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། བཏང་སྙྩོམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། ཡན་ལག་བདུན་པྩོ་དེ་ཡང་ལྔར་འདུ་སེ། དང་པྩོ་དེ་གནས་ཀི་ཡན་

ལག་དང༌། གཉིས་པ་དེ་རང་བཞིན་གི་ཡན་ལག་དང༌། གསུམ་པ་དེ5་ངེས་འབྱུང་གི་

ཡན་ལག་དང༌། བཞི་པ་ཕན་ཡྩོན་གི་ཡན་ལག་དང༌། ཐ་མ་གསུམ་ཉྩོན་མྩོངས་མེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༧་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༧་༡༤།

3 ག་༢༥་བ་༤་བདུན་ཡྩོད། པ་༢༦་ན་༤་བདུན་ཡྩོད། ཀ་༣༡་བ་༡་བདུན་དུ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༦་༢༠།

5 ག་༢༥་བ་༥་པ་དེ་ངེས། པ་༢༦་ན་༦་པ་དེ་ངེས། ཀ་༣༡་བ་༢་པ་ངེས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 དྲན་པ་ནི་གནས་ཀི་ཡན་ལག་

གྩོ། །ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་ཡན་ལག་གྩོ །བརྩོན་འགྲུས་ནི་

ངེས་འབྱུང་གི་ཡན་ལག་གྩོ །དགའ་བ་ནི་ཕན་ཡྩོན་གི་ཡན་ལག་གྩོ །ཤིན་ཏུ་སྦངས་

པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། བཏང་སྙྩོམས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མེད་པའི་ཡན་

ལག་གྩོ་ཞེས་དང༌། དབུས་མཐར།2 རང་བཞིན་ཡན་ལག་གནས་ཡན་ལག །གསུམ་

པ་ངེས་འབྱུང་ཡན་ལག་སེ། །བཞི་པ་ཕན་ཡྩོན་ཡན་ལག་ཡིན། །རྣམ་གསུམ་ཉྩོན་

མྩོངས་མེད་ཡན་ལག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ནི། མཐྩོང་ལམ་ནས་ཡྩོད་དྩོ། །བརྒྱད་པ་ནི། རང་གི་འབས་བུར་

གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཞེས་བའྩོ། །

དགུ་པ་ནི། ཡན་ལག་བདུན་པྩོ་འདི་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོའི་རིན་པྩོ་

ཆེ་སྣ་བདུན་དང་ཆྩོས་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་མ་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ལས་རྒྱལ་བར་བེད་པ་དང༌། མཚན་འཛིན་གི་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇྩོམས་

པར་བེད་པ་དང༌། མངྩོན་ཤེས་ལ་སྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

དང༌། ཆྩོས་ཀི་སྣང་བ་རྣམ་པར་འཕེལ་བས་སེམས་དགའ་བར་བེད་པ་དང༌། གནས་

ངན་ལེན་གི་སྒིབ་པ་ལས་ཐར་པས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་འདྩོད་དྩོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་དང༌། མཉམ་གཞག་ལ་བརྟེན་

ནས་སང་བ་རྣམས་འཇྩོམས་ཤིང་རེས་ཐྩོབ་ལ་བརྟེན་ནས་རིགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལེན་

པའི་ཕིར་ཏེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༧་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༩་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།1 ཤེས་བ་མ་རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་ཕིར། །དྲན་པ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་

སྤྩོད། །འདི་ཡི་རྣམ་འབེད་རྟྩོགས་པ་ཡིས། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་འཇྩོམས་པར་

བེད། །འདི་ཡི་བརྩོན་འགྲུས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་རྟྩོགས་པར་བ་ཕིར་འཇུག །ཆྩོས་

ཀི་སྣང་བ་རྣམ་འཕེལ་ནི། །དགའ་བས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །སྒིབ་པ་ཀུན་ལས་

ཐར་པའི་ཕིར། །ཤིན་ཏུ་སྦངས་པའི་བདེ་བ་ཐྩོབ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བསམ་པའི་

དྩོན། །འབྩོར་པ་ཉེ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །བཏང་སྙྩོམས་ཀི་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །འདི་ནི་

ཇི་ལྟར་འདྩོད་བཞིན་གནས། །རེས་ལ་ཐྩོབ་དང་མི་རྟྩོག་པའི། །གནས་པ་མཆྩོག་གིས་

རྟག་ཏུ་གནས། །ཡྩོན་ཏན་དེ་ལྟའི་སེམས་དཔའ་ནི། །འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་དང་འདྲ་བར་

འཇུག །རྟག་ཏུ་རིན་ཆེན་བདུན་ལྟ་བུའི། །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྣམས་ཀིས་

བསྐྩོར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ནི། མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་ལམ་གི་འྩོག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་ངེས་

པར་འབིན་པའི་ལམ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་སྔར་མ་མཐྩོང་བ་མངྩོན་

སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐྩོང་བའི་ལམ་ཐྩོབ་པ་ལས་སྩོམ་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོ་རྣམ་པར་དག་པར་

ངེས་འབིན་གི་ལམ་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། 
2བདེན་པ་མཐྩོང་བ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སྩོམ་པའི་ལམ་འབྱུང་བས་རྣམ་

པར་དག་པར་ངེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང༌། རྟྩོག་པ་དང༌། 

ངག་དང༌། ལས་ཀི་མཐའ་དང༌། འཚོ་བ་དང༌། རྩོལ་བ་དང༌། དྲན་པ་དང༌། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༡་༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༣་༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཏིང་ངེ་འཛིན་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། 

ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དུ་

མར་ཡྩོད་དེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་སྩོགས་བརྒྱད་དུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

འདི་ལ་ཡང་སྔ་མ་ལྟར་དགུ་ལས། དང་པྩོ་དམིགས་ཡུལ་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་

བཞི་པྩོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།1 ལམ་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀི་

དམིགས་པ་གང་ཞེ་ན། དེའི་འྩོག་ཏུ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པྩོ་རྣམས་ཀི་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་སྩོམ་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། སྔར་བཞིན་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།2 སྩོམ་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། སྩོམ་སང་སྩོང་བ་དང༌། མཉམ་གཞག་ཏུ་མཐྩོང་

བའི་དྩོན་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ཡྩོངས་སུ་དཔྩོད་པར་བེད་པ་དང༌། དམ་ཆྩོས་གྩོ་བར་བེད་པ་

དང༌། གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པ་དང༌། ར་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྒིབ་པ་དང༌། ཡྩོན་

ཏན་ལ་དབང་འབྩོར་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བེད་པའི་འབས་བུ་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།3 འབས་བུ་གང་ཞེ་ན། ཡྩོངས་སུ་དཔྩོད་པ་དང༌། གཞན་གྩོ་

བར་བེད་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ངྩོ་བྩོ་ནི། རང་འབས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༧་༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༨་༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༨་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཕགས་ལམ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ། འཕགས་ལམ་ཡན་

ལག་གི་མཚན་ཉིད། 

ལྔ་པ་དབེ་བ་ནི། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་དང༌། ཡང་

དག་པའི་རྟྩོག་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་དང༌། ཡང་དག་པའི་ངག་འཕགས་པའི་

ལམ་ཡན་ལག་དང༌། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་དང༌། 

ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་དང༌། ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་དང༌། ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་

ལག་དང༌། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་གི་བར་བརྒྱད་

དུ་ཡྩོད་དེ། ཀུན་བཏུས་ལས།1 ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་

ཕིར། 

དྲུག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་ཚུལ་ནི། བརྒྱད་པྩོ་དེ་ཡང་བཞིར་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་

བཏུས་ལས།2 ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཡྩོངས་སུ་དཔྩོད་པའི་ཡན་ལག་གྩོ །ཡང་དག་

པའི་རྟྩོག་པ་ནི་གཞན་ལ་གྩོ་བར་བེད་པའི་ཡན་ལག་གྩོ །ཡང་དག་པའི་ངག་དང༌། ལས་

ཀི་མཐའ་དང༌། འཚོ་བ་ནི་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་སེ། ལྟ་བ་དང༌། 

ཚུལ་ཁིམས་དང༌། འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་ནི། ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡན་ལག་གྩོ །ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ནི། ཉྩོན་

མྩོངས་པ་སྦྩོང་བའི་ཡན་ལག་གྩོ །ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཡྩོན་ཏན་ཁྱད་པར་

ཅན་ལ་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྩོང་པའི་ཡན་ལག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༧་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༧་༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཕི་མ་གསུམ་ཡན་ལག་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་ནྩོ། །དབུས་མཐར།1 ཡྩོངས་སུ་

དཔྩོད་དང་གྩོ་བེད་དང༌། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད། །མི་མཐུན་

ཕྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོར་ནི། །ལམ་གི་ཡན་ལག་འདི་བརྒྱད་དྩོ། །ལྟ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཡྩོ་

བད་བསྙུངས། །གཞན་ལ་རྣམ་པར་རིག་བེད་འདྩོད། །ཉྩོན་མྩོངས་ཉེ་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་

དབང༌། །མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོའ ྩོ། །ཞེས་དང༌། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།2 དེ་ཡི་

འྩོག་ཏུ་ཇི་ལྟ་བུར། །རྟྩོགས་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སྐྱེ། །རྣམ་གཞག་3བཞིན་ནི་རྟྩོགས་

པ་དང༌། །རྣམ་པར་བཞག་ལ་འཇུག་པ་དང༌། །ལས་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་

དང༌། །ཤེས་བ་དག་དང་ལམ་དག་ནི། །ཡྩོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ནི། །སྒིབ་པའི་

གཉེན་པྩོར་སྩོམ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་དྩོན་བསྡུ་ན། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི། ཡྩོངས་སུ་དཔྩོད་པའི་ཡན་ལག་

ཡིན་ཏེ། དེ་མཉམ་གཞག་གི་རྟྩོགས་པ་ཡྩོངས་སུ་དཔྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟྩོག་པ་གྩོ་

བར་བེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ངག་གི་གྩོ་བར་བེད་

པའི་ཕིར། དེའི་འྩོག་མ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ངག་གི་ཐ་

སྙད་དང་འབེལ་བའི་གཏམ་གིས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་བེད། ལས་ཀི་མཐའ་བ་བ་མ་ཡིན་

པ་མི་བེད་པས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་ཏུ་བེད། འཚོ་བས་ཆྩོས་གྩོས་སྩོགས་ཇི་ལྟར་

གནང་བ་བཞིན་ལྩོངས་སྤྩོད་པས་ཡྩོ་བད་བསྙུངས་4པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༩་༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༢་༡།

3 ག་༢༧་ན་༧་བཞག། པ་༢༨་ན་༡་བཞག། ཀ་༣༣་བ་༤་གཞག།

4 ག་༢༧་བ་༣་བསྙུངས། པ་༢༨་ན་༥་བསྲུངས། ཀ་༣༤་ན་༡་བསྙུངས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། ཕི་མ་གསུམ་གཉེན་པྩོའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་སེ། རྩོལ་བས་སྩོམ་སང་གི་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་དང༌། དྲན་པས་ཉེ་ཉྩོན་བིང་རྒྩོད་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་མངྩོན་ཤེས་

སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་གཉེན་པྩོ་བེད་

པའི་ཕིར། བདུན་པ་ས་མཚམས་ནི། གཙོ་ཆེ་བར་སྩོམ་ལམ་ནས་ཡྩོད། བརྒྱད་པ་སྒ་

བཤད་པ་ནི། རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་འཕགས་ལམ་གི་ཡན་ལག་སེ་རྒྱུ་བེད་

པས་ན་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་ཅེས་བའྩོ། །

དགུ་པ་ཡན་ལག་དཔེ་དང་སྦར་བ་ལ། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། རྒྱུད་བླ་མར་གསུངས་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ནི། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པྩོ་འདི་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོའི་འཁྩོར་

ལྩོ་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་ཆྩོས་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་རིམ་གིས་འཕྩོ་

བ་དེ་འཁྩོར་ལྩོ་ཡུལ་གཞན་ནས་གཞན་དུ་འཕྩོ་བ་དང་ཆྩོས་མཚུངས། ཡང་དག་པའི་

ལྟ་བ། རྟྩོག་པ། རྩོལ་བ། དྲན་པ་བཞི་ནི། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པར་འདུས་པས་

དེས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་འཇྩོམས་པས་ན་གཅྩོད་པར་བེད་པའི་རིབས་དང་

ཆྩོས་མཚུངས། ཡང་དག་པའི་ངག་ལས་ཀི་མཐའ་འཚོ་བ་གསུམ་ལྷག་པ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་བསབ་པར་འདུས་པས་དེ་གསུམ་ནི་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རྟེན་བེད་པས་

རྟེན་པར་བེད་པའི་ལྟེ་བ་དང་ཆྩོས་མཚུངས། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ལྷག་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་ཡིན་པས་དེས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་སྡུད་པར་བེད་པས་

ན་སྡུད་པར་བེད་པའི་མུ་ཁྱུད་དང་ཆྩོས་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།1 ཆྩོས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༧་༡༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་མཐྩོང་བའི་ལམ། །མྱུར་བར་འགྩོ་སྩོགས་རིབས་སྩོགས་ཀིས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ནི་འབབ་པའི་ཆུ་ཡི་སྣྩོད་ཀི་

དབེ་བས་མངར་བ་དང་སྐྱུར་བ་དང་ཤིན་ཏུ་ཁ་བའི་རྩོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་

དུ། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པྩོ་དེ་ཡང༌། ཐེག་པ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དང་

འབེལ་བའི་བེ་བག་གིས་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།1 

ཇི་ལྟར་བསིལ་དང་ཞིམ་དང་འཇམ་པ་དང༌། །ཡང་བའི་ཆུ་ནི་སྤིན་དེ་ལས་འཐྩོན་

པ། །ས་ལ་བ་ཚྭ་ལ་སྩོགས་གནས་འབེལ་བས། །ཤིན་ཏུ་མང་པྩོའི་རྩོར་ནི་འགྱུར་བ་

བཞིན། །དེ་བཞིན་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཆུའི་ཆར། །རབ་བརེ་སྤིན་གི་སྙིང་

པྩོ་ལས་འཐྩོན་པ། །འགྩོ་བའི་རྒྱུད་ཀི་གནས་ཀི་དབེ་བ་ལས། །རྣམ་པ་མང་པྩོའི་རྩོ་

དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བང་ཆུབ་ཡན་ལག་དང་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་གཉིས་འདིར་མཐྩོང་ལམ་

དང་སྩོམ་ལམ་ལ་དངྩོས་སུ་བཞག་ཀང༌། མཐྩོང་ལམ་ནས་བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་

རྩོགས་པར་འཐྩོབ་སེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།2 རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་ཕྩོགས་མཐུན་

པ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནི། །རྟག་ཏུ་མཐྩོང་བའི་ལམ་དེ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་

ནི་ཐྩོབ་པར་འདྩོད། །ཅེས་དང༌།3 ས་ཞུགས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི། །ཡན་ལག་རྣམ་པར་

བཞག་པ་བརྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ལ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༦༩་༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༤༧་༡༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༡་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་ལྟར་ན་སྩོབ་མ་རྣམས་ལ་ཀུན་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་རྟེན་ཅན་གི་སུམ་ཅུ་ར་

བདུན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སྩོན་པ་ལ་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་དང༌། དྩོན་བསྡུ་

བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།1 ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ལ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་

པ་ནི།2 དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་

རྟེན་ཅན་གི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་བཞིའྩོ། །ཞེས་བཤད། 

དེ་ཡང༌། དང་པྩོ་ལ། གཉེན་པྩོའི་ལམ། སྤྲུལ་པའི་ལམ། མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེར་

གནས་ཀི་ལམ། འཇིག་རྟེན་3ལས་འདས་པའི་ལམ། སྩོང་བའི་ལམ། སངས་རྒྱས་ཀི་

ལམ་དང་དྲུག་ལས། དང་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ།4 ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་གཉེན་པྩོའི་ལམ་ལྟ་

བས་བས་པའི་གཉེན་པྩོ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་གཉེན་པྩོ་དང༌། 

ཁམས་གསུམ་པྩོ་ལ་སྩོན་པའི་གཉེན་པྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལ་གྩོ་རིམས་

བཞིན་དུ་སྩོང་པ་དང་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་དང་

པྩོའ ྩོ། །འགྩོག་པ་དང་ལམ་གི་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ནི་གཉིས་པའྩོ། །མི་རྟག་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པའི་རྣམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ནི་གསུམ་པ་སེ། 

དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གསུམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། རང་གི་བསལ་བར་གྱུར་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་མེད་

པར་རྟྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་རང་གི་བསལ་བར་གྱུར་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་འཇྩོམས་པར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༤་༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༥་༣།

3 ག་༢༨་བ་༢་ལས་འདས་པའི། པ་༢༩་ན་༤་ལས་འདས་པའི། ཀ་༣༥་ན་༤་འཇིག་རྟེན་པའི།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༤་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ནུས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་མཁྱེན་པ་ཆྩོས་ཅན། འདིར་བསན་གཉེན་པྩོའི་ལམ་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇྩོག་བེད་ཆྩོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་

བསན་གཉེན་པྩོའི་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་རྣམ་ཐར་སྩོ་

གསུམ་གི་མཁྱེན་པ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

མཐའ་དཔད་པ་ལ། མཛོད་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས་

གསུངས་ཚུལ་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

མཛོད་ལས།1 མཚན་མེད་ཞི་བའི་རྣམ་པ་དང༌། །སྩོང་ཉིད་བདག་མེད་སྩོང་ཉིད་

དུ། །འཇུག་པའྩོ་སྩོན་པ་མེད་པ་ནི། །དེ་ལས་གཞན་བདེན་རྣམ་པ་དང༌། །ཞེས་འགྩོག་

བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི། གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་དང༌། ཕྩོ་མྩོ་དང་འདུས་བས་ཀི་

མཚན་ཉིད་གསུམ་སེ་མཚན་མ་བཅུ་པྩོ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་རྣམ་

པར་ཐར་པའི་སྩོ་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གི་སྩོང་བདག་མེད་ལ་དམིགས་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། དེ་

རྣམས་ལས་གཞན་པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་རྣམ་

པར་ཐར་པའི་སྩོ་སྩོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་བཤད་དྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།2 ཏིང་འཛིན་གསུམ་གི་སྤྩོད་ཡུལ་ནི། །བདག་

མེད་རྣམ་པ་གཉིས་པྩོ་དང༌། །བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་རྟེན་དང་ནི། །དེ་དག་ཉེར་ཞི་ཡིན་ཞེས་

བ། །རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་རྒྱབ་ཀིས་ཕྩོགས། །རྟག་ཏུ་དགའ་དང་ལྡན་པའྩོ། །ཞེས་རྣམ་

པར་ཐར་པའི་སྩོ་སྩོང་པ་ཉིད། མཚན་མ་མེད་པ། སྩོན་པ་མེད་པ་རྣམས་གྩོ་རིམས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༥༧་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༧༣་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞིན་དུ། བདག་མེད་པ་གཉིས་དང༌། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་གི་ཕུང་པྩོ་

སྡུག་བདེན་ཉེ་བར་ཞི་བའི་མྱང་འདས་ལ་དམིགས་ནས་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་བདག་ཏུ་

རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པ་དང༌། རྒྱབ་ཀིས1་ཕྩོགས་པ་2དང༌། དགའ་བ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་གསུངས་སྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས།3 རྣམ་པ་4བཅུའི་ནང་ནས་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་

རྣམ་པ་དུ་ཞེ་ན་གཉིས་སྩོ། །སྩོན་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་དུ་ཞེ་ན་དྲུག་གྩོ །མཚན་མ་མེད་

པའི་རྣམ་པ་དུ་ཞེ་ན་བརྒྱད་དྩོ། །ཞེས་སྡུག་བདེན་གི་སྩོང་བདག་མེད་གཉིས་དང༌། མི་

རྟག་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་བཞི་སེ་དྲུག་དང༌། འགྩོག་བདེན་དང་ལམ་

བདེན་གི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ལ་རིམས་བཞིན་རྣམ་

པར་ཐར་པའི་སྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དང༌། སྩོན་པ་མེད་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་ཞེས་

འགེལ་པ་འདི་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སྩོ། །ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་

བདེན་སྩོང་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དང༌། 

སྩོན་པ་མེད་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་གསུངས་པ་ཡང་ཡྩོད་དེ། 

རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ་ཤེས་པ་དང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ས་མཚམས་ཚོགས་

ལམ་ནས་ཡྩོད་དྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་ཆྩོས་

ཅན། འདིར་བསན་གཉེན་པྩོའི་ལམ་དུ་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་

1 ག་༢༩་ན་༤་རྒྱབ་ཀིས། པ་༢༩་བ་༧་རྒྱབ་གིས། ཀ་༣༦་ན་༣་རྒྱབ་ཀིས།

2 ག་༢༩་ན་༤་པ་དང་། པ་༢༩་བ་༧་པ་དེ་དང་། ཀ་༣༦་ན་༣་པ་དང་།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༥༧་༧།

4 ག་༢༩་ན་༤རྣམ་པ་བཅུའི། པ་༢༩་བ་༧་རྣམ་བཅུའི། ཀ་༣༦་ན་༣་རྣམ་པ་བཅུའི།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཅན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡྩོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་ཤེས་ཀི་ཤེས་

རྣམ་དུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཉིས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།1 སྤྲུལ་པའི་ལམ་ལ་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་

མ་བཤིག་པ་དང༌། རྣམ་པར་བཤིག་པའི་ཕིར་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ནང་གཟུགས་ཅན་

དང༌། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཕི་རྩོལ་གི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟའྩོ་ཞེས་བ་བ་

སྤྲུལ་པའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པྩོར་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་གཉིས་དང༌། གཟུགས་སྡུག་པ་

དང་མི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་དགའ་བ་དང་མི་དགའ་བའི་ཀུན་ནས་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་དེ་དག་གི་གཉེན་པྩོར་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་ལུས་ཀིས་

མངྩོན་སུམ་བས་ནས་རྩོགས་པར་བས་ཏེ་གནས་སྩོ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པར་ཐར་པ་

གཅིག་སེ་དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་རྣམ་པ་གསུམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། སྤྲུལ་པའི་ལམ་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། 

གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་

ཐར། གེགས་སེལ་སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

མཐའ་དཔད་པ་ལ། རྣམ་ཐར་གི་རྟེན། བརྟེན་པ་རྣམ་ཐར་གི་རང་བཞིན། དེའི་

སྩོམ་ཚུལ། ངེས་ཚིག །དགྩོས་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། ལུས་རྟེན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་

ལམ་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་དང༌། ཕིར་མི་འྩོང་ལུས་མངྩོན་བེད་དང༌། གཉིས་ཀའི་ཆ་

ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་ཐར་སྩོམ་སེ། འདི་དག་

གིས་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་དུ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ཐར་གསུམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༤་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་ཀི་རྟེན་ལ་བསྩོམས་ནས་གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་བཞི་ཁམས་གསུམ་

གའི་རྟེན་ལ་སྩོམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།1 གཟུགས་མེད་ཅེས་བ་ཁམས་

གསུམ་གི། །རྟེན་ཅན་ལྷག་མ་མི་ལས་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་གཙོ་ཆེ་

བ་ཡིན་གི་དེ་ལ་མིས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ2། འགྩོག་པའི་རྣམ་ཐར་ཁམས་གསུམ་གའི་

རྟེན་ལ་སྩོམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། སེམས་རྟེན་ནི་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་བཞི་སྩོགས་

ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། རང་

གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་སྙྩོམས་འཇུག་གི་

སྒིབ་པ་ཅི་རིགས་ལས་གྩོལ་ཞིང་སྤྲུལ་སྒྱུར་སྣ་ཚོགས་སྩོན་པར་ནུས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བའི་མཁྱེན་པ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་སྤྲུལ་པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། 

དེ་ལ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཚོགས་ལམ་

ནས་ཡྩོད་དྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་རྣལ་

འབྩོར་པ་རང་ཉིད་ལ་གཟུགས་ཅན་གི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སེ། གཟུགས་རྣམས་

ལ་བཟང་ངན་ཆེ་ཆུང་སྩོགས་ཇི་ལྟར་འདྩོད་པ་བཞིན་དུ་སྩོམ་པར་བེད་པ་དང༌། རྣལ་

འབྩོར་པ་རང་ཉིད་ལ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་སེ་སྔར་

བཞིན་སྩོམ་པ་དང༌། ཕི་རྩོལ་གི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་ཆགས་སང་གི་རྟྩོག་པ་

དང༌། སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སྩོགས་པའི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༥༨་༡༣

2 ག་༣༠་ན་༡་ཡིན་ཏེ། པ་༣༠་བ་༤་ཡིན་ཏེ། ཀ་༣༧་ན་༣་ཡིན་ནྩོ། །
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པར་རྟྩོག་པའི་རྣམ་པ་བསལ་ནས་གཟུགས་སྣང་ཐམས་ཅད་སྡུག་པ་ཇི་ལྟར་འདྩོད་པ་

བཞིན་དུ་སྩོམ་པར་བེད། གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་འགྩོག་པའི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཀི་

སྙྩོམས་འཇུག་ལྔ་པྩོ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་སྩོམ་པ་བཞིན་དུ་སྩོམ་པར་བེད་དྩོ། །

བཞི་པ་ནི། འདི་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

སྙྩོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་

བརྩོད་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་ནི། འདི་ལྟ་བུ་བསྩོམས་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

ཡྩོད་དེ། སྤྲུལ་སྒྱུར་ལ་གེགས་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་སྩོགས་ལས་1རྣམ་པར་ཐར་ཏེ་རང་

གཞན་གི་དྩོན་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།2 མཐྩོང་བའི་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་ལམ་ལ་ཐར་

པ་དང་མཐུན་པར་གནས་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ལ་གཟུགས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་

འཇུག་པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང༌། ཞི་བར་གནས་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ལ་འདུ་ཤེས་དང་

ཚོར་བ་འགྩོག་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ལྔའྩོ། །ཞེས་3པ་དང༌། 

གཞུང་དྩོན་ནི། མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེར་གནས་ཀི་ལམ་ལ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་

གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་བཞི། འགྩོག་པའི་རྣམ་ཐར་གཅིག་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། བང་སེམས་འཕགས་པས་འདི་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་

ཡྩོད་དེ། རང་ཉིད་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་སྩོ་ནས་གཞན་སིན་གྩོལ་ལ་

འགྩོད་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྣམ་ཐར་ཐྩོབ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་གི་

1 ག་༣༠་ན་༧་སྩོགས་ལས། པ་༣༡་ན་༣་སྩོགས་ལ། ཀ་༣༧་བ་༤་སྩོགས་ལས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༤་༡༦།

3 ག་༣༠་བ་༡་ཞེས་པ་དང། པ་༣༡་ན་༥་ཞེས་པ་དང་། ཀ་༣༧་བ་༦་ཞེས་བཤད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱུད་ཀི་རགས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པས་མ་བསད་པའི་མཁྱེན་པ། མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེར་

གནས་ཀི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན་ལྔ་ཡྩོད། འགྩོག་སྙྩོམས་དང་འགྩོག་པའི་རྣམ་ཐར་དྩོན་མི་གཅིག་སེ། 

རྣམ་བཤད་ལས།1 རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀིས་འདས་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེད་ནུས་པ་དང༌། འགྩོག་སྙྩོམས་འདས་ལམ་གི་

སྩོབས་ཀིས་ཐྩོབ་པས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་2དུ་བཤད་པས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།3 འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་བསམ་གཏན་

བཞི་དང་གཟུགས་མེད་པ་དང༌། 

འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་དག་སེ་དགུའྩོ། །

ཞེས་གསུངས། གཞུང་དྩོན་ནི། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་སྒས་

བརྩོད་རིགས་ཀི་སྩོ་ནས་དུ་མར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་འདས་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་

གཏན་བཞི། དེར་གྱུར་པའི་གཟུགས་མེད་བཞི། འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

སྐབས་འདིར་མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཉན་ཐྩོས་སེ་པའི་ལུགས་བཤད་པ་དང༌། 

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་དང༌། ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་དང༌། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༦༧་༢།

2 ག་༣༠་བ་༤་ཐྩོབ་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ། པ་༣༡་བ་༡་ཐྩོབ་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ། ཀ་༣༨་ན་༤་ཐྩོབ་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ། 

སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༦༧། ༢། ཐྩོབ་པས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༤་༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ། བཤད་བའི་ལུང་འགྩོད་པ་དང༌། ལུང་གི་དྩོན་བཤད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། མཛོད་ལས།1 འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་འདུ་ཤེས། །མེད་པར་

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས། །འགྩོག་པའྩོ་རྣམ་སིན་དེ་འབས་ཆེ། །དེ་བཞིན་འདུ་

ཤེས་མེད་སྙྩོམས་འཇུག །བསམ་གཏན་ཐ་མར་འབྱུང་འདྩོད་པས། །དགེ་བའྩོ་སྐྱེས་

ནས་མྱྩོང་འགྱུར་ཉིད། །འཕགས་པའི་མ་ཡིན་དུས་གཅིག་འཐྩོབ། །འགྩོག་པ་ཞེས་

པའང་དེ་བཞིན་ཉིད། །འདི་གནས་དྩོན་དུ་སིད་རེར་སྐྱེ། །དགེ་བའྩོ་གཉིས་སུ་མྱྩོང་

འགྱུར་དང༌། །མ་ངེས་འཕགས་པའི་སྦྩོར་བས་འཐྩོབ། །ཐུབ་པའི་བང་ཆུབ་ཀིས་ཐྩོབ་

བ། །དང་པྩོར་མ་ཡིན་སྐད་ཅིག་མ། །སུམ་ཅུ་ར་བཞིས་ཐྩོབ་ཕིར་རྩོ། །གཉིས་ཀ་

འདྩོད་དང་གཟུགས་རྟེན་ཅན། །འགྩོག་པ་དང་པྩོར་མི་ནང་དུ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་

འཇུག །འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། འདུ་ཤེས་

མེད་པ་པ་དེ་ཁྱད་ཆྩོས་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་ཡྩོད་པ། སེམས་

སེམས་བྱུང་མངྩོན་གྱུར་པ་མེད་པ། ལུས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་སེང་དུ་མཚུངས་ལྡན་རགས་

པ་མཐའ་དག་བཀག་པ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་གི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་

ཡིན་པ། འབས་བུ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏྩོགས་ཤིང་དེའི་སས་བསྡུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ་ཡང་ཁྱད་ཆྩོས་དུ་མ་དང་

ལྡན་ཏེ། དགག་གཞི་གཟུགས་ཀི་སེང་དུ་མཚུངས་ལྡན་རགས་པ་མཐའ་དག་འགྩོག་

པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་ཡྩོད་པ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སས་བསྡུས་པ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༡་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཁྩོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་འདྩོད་ཀི་བསམ་པས་དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ། 

ཀུན་སྩོང་དགེ་བའི་སྩོབས་ཀིས་ཐྩོབ་པས་ངྩོ་བྩོ་དགེ་བ་ཡིན་པ། སྐྱེ་གནས་མྱྩོང་

འགྱུར་ཁྩོ་ནར་གཏྩོགས་པ། སྩོ་སྐྱེས་སྩོམ་ཞིང་འཕགས་པས་སྩོམ་པ་མ་ཡིན་པ། རང་

གི་ཐྩོབ་བའི་ཆྩོས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐྩོབ་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། དགག་བ་གང་འགྩོག་པ། ཡིད་ལ་བེད་པ་གང་གིས་སྙྩོམས་

པར་འཇུག་པ། ས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ། དགེ་སྩོགས་གསུམ་

གང་ཡིན་དཔད་པ། མྱྩོང་འགྱུར་གསུམ་གང་ཡིན་དཔད་པ། སྐྱེ་འཕགས་སུའི་རྒྱུད་

ལ་ཡྩོད་པ་དཔད་པ། ཐྩོབ་ཚུལ། ཁམས་གང་དུ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་གཉིས་

པྩོ་དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་ནས་མ་ལང་གི་བར་དུ་སེམས་སེམས་བྱུང་རགས་པ་

འགྩོག་པ་དེ་བཞིན་དུ། འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དེས་ཀང་སེམས་སེམས་བྱུང་

རགས་པ་འགྩོག་པར་བེད་དེ། དེས1་ཚོར་འདུ་རགས་པ་འགྩོག་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

ཚོར་འདུ་གཉིས་པྩོ་དེ་སེམས་བྱུང་ཀུན་འགྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཚོར་

འདུ་རགས་པ་འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།2 འགྩོག་པ་ཞེས་པའང་

དེ་བཞིན་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཚོར་འདུ་རགས་པས་ཡིད་སྐྱྩོ་ནས་ཚེ་དེ་ལ་ཚོར་འདུ་རགས་

པ་ཞི་ནས་སེམས་བདེ་བ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་དུ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་ཏེ།3 འདི་

1 ག་༣༡་བ་༣་དེའི་ཚོར། པ་༣༢་ན་༦་དེ་ཚོར། ཀ་༣༩་ན་༥་དེའི་ཚོར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གནས་དྩོན་དུ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། འགྩོག་པ་ལ་དང་པྩོར་སྙྩོམས་

པར་འཇུག་པའི་ཚེ་སིད་རེའི་སེམས་ནས་འཇུག་སེ། འགྩོག་སྙྩོམས་དེ་སིད་རེའི་

སས་བསྡུས་པའི་ཕིར་ཏེ།1 སིད་རེར་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། 

འགྩོག་སྙྩོམས་དེ་དགེ་སྩོགས་གསུམ་གི་ནང་ནས་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཀུན་སྩོང་གི་

དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།2 དགེ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། འགྩོག་སྙྩོམས་སུ་གྱུར་པའི་སྐྱེ་གནས་མྱྩོང་འགྱུར་ཡྩོད་དེ། འགྩོག་

སྙྩོམས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་འགའ་ཞིག་འགྩོག་པ་ལས་མ་ཉམས་པར་སིད་རེར་སྐྱེ་

བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེའི་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱྩོང་འགྱུར་ཡྩོད་དེ། འགྩོག་སྙྩོམས་

ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་འགའ་ཞིག་འགྩོག་པ་ལས་ཉམས་ནས་གཟུགས་ཁམས་སུ་

སྐྱེས། དེ་ནས་ཤི་འཕྩོས་ཏེ་སིད་རེར་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེའི་རྣམ་སིན་

འབིན་པར་མ་ངེས་པ་ཡྩོད་དེ། ཕིར་མི་འྩོང་མཐྩོང་ཆྩོས་ཞིའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་

དང༌། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་

སྙྩོམས་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་དེ་གཉིས་ལས་ཉྩོན་གིས་འཁྩོར་བར་

སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ།3 གཉིས་སུ་མྱྩོང་འགྱུར་དང༌། །མ་ངེས། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། འགྩོག་སྙྩོམས་དེ་འཕགས་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་ཅིང་སྩོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་མེད་

དེ། སྩོ་སྐྱེས་བདག་ཆད་ཀི་དྩོགས་པས་འཇིགས་པས་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཇུག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་1འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་ལ་མི་2མཚུངས་ཏེ། 

འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ་སྦྩོར་བའི་ཚེ་བདག་གི་རྟེན་ལུས་ལ་དམིགས་

ཤིང༌། འགྩོག་སྙྩོམས་ཀི་སྦྩོར་བའི་ཚེ་སིད་རེའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུང་བ་ལ་

གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཕིར་ཏེ།3 འཕགས་པའི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ལ། སྤིར་བཏང་ལ་འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ་སྦྩོར་བས་ཐྩོབ་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་སྦྩོར་བྱུང་གི་ཡྩོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། དམིགས་བསལ་ལ་སངས་རྒྱས་འཕགས་

པའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་དེ་སྦྩོར་བས་ཐྩོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་

ཤེས་བརེས་པའི་ཞར་ལ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་དང༌། རང་4རྒྱུད་ལ་སྦྩོར་བྱུང་གི་ཡྩོན་ཏན་མེད་

པའི་ཕིར།5 ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གྲུབ་པར་བསྩོད་པ་ལས། དགེ་བ་མཐར་ཕིན་ཁྱྩོད་

ལ་ནི། །སྦྩོར་བ་ལས་བྱུང་ཅུང་ཟད་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌།6 

སྦྩོར་བས་ཐྩོབ། །ཐུབ་པའི་བང་ཆུབ་ཀིས་ཐྩོབ་བ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལ་ནུབ་ཕྩོགས་ཀི་ཁ་ཆེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་སིད་རེའི་སེམས་ཐྩོབ་

པའི་བང་སེམས་ཀིས་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རབ་མཐའ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐྩོང་ལམ་

མངྩོན་དུ་བེད། དེ་རེས་སིད་རེའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་

འཇུག །དེ་རེས་སིད་རེའི་སྩོམ་སང་དགུ་རིམས་གིས་སངས་ནས་བང་ཆུབ་མངྩོན་དུ་

1 ག་༣༢་ན་༢་དེས། པ་༣༢་བ་༥་དེས། ཀ་༤༠་ན་༡་དེས།

2 ག་༣༢་ན་༣་ལ་མཚུངས་ཏེ། པ་༣༢་བ་༦་ལ་མཚུངས་ཏེ། ཀ་༤༠་ན་༡་ལ་མཚུངས་ཏེ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༥།

4 ག་༣༢་ན་༥་རང་རྒྱུད་ལ། པ་༣༣་ན་༡་རང་རྒྱུད་ལ། ཀ་༤༠་ན་༣་དེའི་རྒྱུད་ལ།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསྩོད་ཚོགས་ཀ། སྩོབ་དཔྩོན་མ་ཏི་ཙི་ཏྲ། བསྔགས་འྩོས་བསྔགས་བསྩོད། ༢༧༨་༡༩།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༥།



  83  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བེད་པས། མཐྩོང་ལམ་ཤེས་བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་དང༌། སིད་རེའི་སྩོམ་སང་

དགུའི་དངྩོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་དང་། དེ་དགུ་སངས་པའི་རྣམ་གྩོལ་

ལམ་དགུ་སེ་ཟག་མེད་ཀི་ཆྩོས་སུམ་ཅུ་ར་བཞི་བར་མ་ཆད་དུ་མངྩོན་དུ་བས་ནས་

བང་ཆུབ་མངྩོན་དུ་བེད་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ།1 དང་པྩོར་མ་ཡིན་སྐད་ཅིག་

མ། །སུམ་ཅུ་ར་བཞིས་ཐྩོབ་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བརྒྱད་པ་ནི། འགྩོག་སྙྩོམས་ཕལ་ཆེར་འདྩོད་གཟུགས་ཀི2་རྟེན་ལ་ཐྩོབ་པ་

གཙོ་ཆེ་ཞིང༌། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཕལ་ཆེར་དང་པྩོར་མིའི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་ཐྩོབ་པ་

གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ།3 གཉིས་ཀ་འདྩོད་དང་གཟུགས་རྟེན་ཅན། །འགྩོག་པ་དང་པྩོར་

མི་ནང་དུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། འགྩོག་སྙྩོམས་ཡིན་ན། འདྩོད་

གཟུགས་གང་རུང་གི་རྟེན་ལ་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་

འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྟེན་ལ་འགྩོག་པ་ལ་

སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་

རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕིར། དེའི་ཚེ་སེམས་སེམས་བྱུང་འགྩོག་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །དེའི་ཚེ་

ལུས་མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འགྩོག་

སྙྩོམས4་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་འགྩོག་པ་ལས་མ་ཉམས་པར་སིད་རེར་སྐྱེ་བ་བླངས་

པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། འགྩོག་སྙྩོམས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་ལུས་མངྩོན་བེད་འགྩོག་

པ་ལས་ཉམས་ནས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས། དེ་ནས་ཤི་འཕྩོས་ཏེ་སིད་རེར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༦།

2 ག་༣༢་བ་༢་གིས། པ་༣༢་ན་༥་གིས། ཀ་༤༠་བ་༡་ཀི།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༧།

4 ག་༣༢་བ་༤་འགྩོག་སྙྩོམས་ཐྩོབ་པའི། པ་༣༣་ན་༧་འགྩོག་སྙྩོམ་མ་ཐྩོབ་པའི། ཀ་༤༠་བ་༤་འགྩོག་སྙྩོམས་ཐྩོབ་པའི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྐྱེ་བ་བླངས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡྩོད་

ཀང༌། དེའི་ཚེ་འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་ཟེར་ན། གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་

འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་མེད་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་

མེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེའི་ཚེ་འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ། ལྷག་མེད་མྱང་

འདས་ཀི་ཚེ་འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཚེ་བདག་རྒྱུན་

ཆད་པའི་ཕིར། དབུ་མ་འཇུག་པར།1 མྱ་ངན་འདས་ཚེ་ངེས་པར་བདག་ཆད་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་གཞུང་འདི་ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ལ་མི་འདྩོད་པ་ཐལ་བར་

འཕེན་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། བཤད་བའི་ལུང་དགྩོད་པ་དང༌། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས།2 འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་

པ་གང་ཞེ་ན། དགེ་རྒྱས་ཀི་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་སེང་མའི་འདྩོད་ཆགས་དང་མ་

བལ་བས་འབྱུང་བའི་འདུ་ཤེས་སྔྩོན་དུ་བཏང་བའི་ཡིད་ལ་བེད་པས་སེམས་དང་

སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་བརྟན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་འགྩོག་པ་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་

པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་གདགས་སྩོ། །འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་

གང་ཞེ་ན། ཅི་ཡང་མེད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་ལ་སིད་པའི་རེ་མྩོ་ལ་

གེན་དུ་ཕྩོགས་པ་ཞི་བར་གནས་པའི་སེམས་སྔྩོན་དུ་བཏང་བའི་ཡིད་ལ་བེད་པས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༣༣་༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༣༥་༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་བརྟན་པ1་མིན་པ་རྣམས་དང་བརྟན་པ་དེ་

དག་ལས་ཁ་ཅིག་འགྩོག་པ་ལ་འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་གདགས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དང་འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་

འཇུག་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ་ཁྱད་

ཆྩོས་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། དགེ་རྒྱས་ཀི་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་ལ། བསམ་གཏན་བཞི་

པའི་འདྩོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་དང༌། འཁྩོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་འདྩོད་ཀི་ཀུན་

སྩོང་གིས་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ཀུན་གཞིའི་སེང་དུ་རང་གི་དགག་བ་ཚོགས་དྲུག་

བཀག་པའི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡྩོད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་

ན་ཀུན་གཞིའི་སེང་དུ་ཚོགས་དྲུག་རགས་པ་བཀག་པའི་སྩོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་

འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་དམིགས་པ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་

འཇུག་གི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ལ། གང་ཟག་གང་གིས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ། ས་གང་ལ་བརྟེན་

ནས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ། ལམ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ། ཡིད་ལ་

བེད་པ་གང་གིས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ། དགག་གཞི་གང་གི་སེང་དུ་དགག་བ་གང་

འགྩོག་པ། ངྩོ་བྩོ་གང་ཡིན་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ། ཕིར་འྩོང་གི་ཞུགས་པ། འབས་བུ་རིམས་

ཀིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་ཞུགས་པ། འགྩོག་སྙྩོམས་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང༌། ཤེས་

1 ག་༣༣་ན་༣་བརྟན་མིན་པ། པ་༣༣་བ་༧་བརྟན་མིན་པ། ཀ་༤༡་ན་༥་བརྟན་པ་མིན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རབ་རྐང་པས་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་རྣམས་ཀིས་འགྩོག་པ་ལ་

སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་མེད་དེ། དེ་རྣམས་ཀིས་སིད་རེའི་སེམས་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། སྩོ་

སྐྱེ་རྣམས་དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་མི་འཇུག་སེ། དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སིད་རེའི་

མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་སངས་དགྩོས་པ་གང་ཞིག ། སྩོ་སྐྱེས་དེ་མ་སངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཐེག་དམན་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཕིར་མི་འྩོང་ལུས་མངྩོན་བེད་དང༌། 

གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ། འགྩོག་སྙྩོམས་ཐྩོབ་པའི་

རང་རྒྱལ་འཕགས་པ། ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བས་ན་འགྩོག་སྙྩོམས་ཐྩོབ་པའི་ཐེག་

དམན་འཕགས་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ། དམན་

ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ས་དང་པྩོའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་

པར་འཇུག་སེ།1 ཅི་ཡང་མེད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་ལ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འགྩོག་པ་ལ་དང་པྩོར་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ2་སིད་རེའི་

སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་སེ། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་

སིད་རེའི་སེམས་ཕ་ཞིང་དེ་ལས་ཀང་ཕ་བར་བས་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་

ལས།3 འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའྩོ། །ཕ་བ་ཕ་བའི་མཇུག་ཐྩོགས་སུ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཕིས་ནི་ངེས་པ་མེད་དེ། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཀ་ལ་འགྩོག་པ་

སེལ་ནས་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཐྩོད་རྒལ་གི་སྙྩོམས་འཇུག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༣༥་༡༠།

2 ག་༣༣་བ་༤་འཇུག་པའི་ཚེ་སིད། པ་༣༤་བ་༡། འཇུག་པའི་སིད། ཀ་༤༢་ན་༢་འཇུག་པའི་ཚེ་སིད།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༥༨་༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གསུམ་པ་ནི། དང་པྩོར་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་འདས་ལམ་

ལ་བརྟེན་ནས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་སིད་

རེའི་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་དགྩོས་ཤིང་ཉྩོན་ཡིད་འགྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་དེ་དག་སྩོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌།1 སིད་པའི་

རེ་མྩོ་ལ་གེན་དུ་ཕྩོགས་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སིད་པའི་རེ་མྩོ་ལ་

གེན་དུ་ཕྩོགས་པ་ཞེས་བ་ཡི། སིད་རེ་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཞེས་ནི་མི་བ་སེ། 

སིད་རེ་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བའི་ཕིར་མི་འྩོང་ལུས་མངྩོན་བེད་དེ་ལ་སྙྩོམས་

པར་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་ཞེས་མི་བ་སེ། དེ་

ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། ཚོར་འདུ་རགས་པས་ཡིད་སྐྱྩོ་ནས་ཚེ་འདིར་ཚོར་འདུ་རགས་པ་

ཞི་ནས་ཡིད་བདེ་བ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་དུ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་སེ།2 ཞི་བར་གནས་

པའི་སེམས་སྔྩོན་དུ་བཏང་ནས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། དགག་གཞི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་མེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཅི་

རིགས་པའི་སེང་དུ་དགག་བ་ཚོགས་བདུན་རགས་པ་འཁྩོར་བཅས་འགྩོག་པ་ཡིན་

ནྩོ། །འྩོ་ན3་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་བརྟན་པ་མིན་པ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་

དྩོན་གང་ཞེ་ན། འཇུག་ཤེས་དྲུག་ལ་བརྟན་པ་མིན་པ་ཞེས་སྩོགས་བཤད་པའི་རྒྱུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༣༥་༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༣༥་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༣༥་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚན་ཡྩོད་དེ། གཉིད་འཐུག་པྩོ་ལྩོག་པ་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་གནས་

སྐབས་སུ་མངྩོན་གྱུར་དུ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཉྩོན་

ཡིད་ལ་བརྟན་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཉྩོན་ཡིད་དེ་གནས་སྐབས་

གསུམ་མ་གཏྩོགས་འཁྩོར་བའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་མངྩོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་

བའི་ཕིར། གནས་སྐབས་གསུམ་ནི། འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ། འདས་

ལམ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ། མི་སྩོབ་ལམ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་སྩོ། །

དྲུག་པ་ནི། འགྩོག་སྙྩོམས་དེ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་

ཟག་མེད་ཡིན་ཏེ། བསྡུ་བ་ལས།1 འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་ཟག་པ་མེད་

པར་བརྩོད་པར་བ་སེ། ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་དང༌། མཚུངས་པར་མི་ལྡན་

པའི་ཕིར་དང༌། དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཉྩོན་མྩོངས་པ་མི་སྐྱེད་པའི་ཕིར་

དང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རས་ཡྩོད་དང་བཏགས་ཡྩོད་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་རས་

ཡྩོད་དུ་འདྩོད་ཀང་བཏགས་ཡྩོད་ཡིན་ཏེ། བསྡུ་བ་ལས།2 བཏགས་པའི་ཡྩོད་པར་

རིག་པར་བ་སེ། རས་ཡྩོད་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་

འགྩོག་སྙྩོམས་ཡིན་ན་རང་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་འདས་ལམ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་སེ། ཀུན་བཏུས་ལས།3 འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པས་ནི་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འགྩོག་སྙྩོམས་ཕལ་ཆེར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༤། སེམས་ཙམ་ཞི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བསྡུ་བ། ༤༡༢་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༤། སེམས་ཙམ་ཞི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བསྡུ་བ། ༤༨༢་༡༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༣༩་༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དང་པྩོ་མིའི་རྟེན་ལ་ཐྩོབ་པ་གཙོ་ཆེ་སེ།1 མི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་མངྩོན་པར་སྒྲུབ་

བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་གཟུགས་གཉིས་ན་ཚོར་འདུ་རགས་པས་ཡིད་

སྐྱྩོ་ནས་ཡིད་བདེ་བ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་དུ་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡྩོད་

ལ། གཟུགས་མེད་ན་དེ་ལྟར་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ནུས་ཀང2་

མི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་དང༌། གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་གི །གཟུགས་

མེད་པའི་ཁམས་སུ་ནི་དེ་འདྲ་བ་མེད་དེ། ཞི་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་

ལ་ནི་འདི་ལ་འདིའི་རྩོལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཟུགས་མེད་

ཀི་རྟེན་ལ་སྤིར་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྩོད་དེ། འགྩོག་སྙྩོམས་ཐྩོབ་པའི་

ཕིར་མི་འྩོང་འགྩོག་པ་ལས་མ་ཉམས་པར་སིད་རེར་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དགག་གཞིའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་མེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཅི་རིགས་ཀི་

སེང་དུ་དགག་བ་ཚོགས་བདུན་རགས་པ་འགྩོག་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་

འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་དམིགས་པ། འགྩོག་སྙྩོམས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

གསུམ་པ་ལ། རང་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་འདས་ལམ་དང་སིད་

རེའི་དངྩོས་གཞིའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་སིད་རེ་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་

རིགས་སུ་གནས་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས། 

འགྩོག་སྙྩོམས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་འགྩོག་སྙྩོམས་དང༌། ཐུན་མྩོང་བའི་དེ་གཉིས་

ལས། ཤེར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༣༩་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༣༩་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མངྩོན་སུམ་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ས་

བཅུ་པ་ལས།1 ཀེ་རྒྱལ་བའི་སས་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་དྲུག་པ་ཡན་ཆད་

འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་སེ། ཞེས་དང༌། རིན་ཆེན་ཕེང་2བར།3 འགྩོག་པ་

ཐྩོབ་པ་རྒྱས་པའི་ཕིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །ལྷའི་རྒྱལ་པྩོ་རབ་འཕྲུལ་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། དབུ་མ་འཇུག་པར།4 ཤེས་རབ་གནས་པས་འགྩོག་

པ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ། འགྩོག་སྙྩོམས་ཀི་རྟེན་བཤད་པ་དང༌། བརྟེན་པ་འགྩོག་སྙྩོམས་ཀི་

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

ལས། སྩོ་སྐྱེ། རྒྱུན་ཞུགས། ཕིར་འྩོང༌། ཤེས་རབ་རྐང་གྩོལ་གི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་

པ་རྣམས་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་མི་འཇུག་སེ། དང་པྩོས་འདས་ལམ་མ་ཐྩོབ། 

གཞན་རྣམས་ཀིས་སིད་རེའི་དངྩོས་གཞི་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། ཕིར་མི་འྩོང་ལུས་མངྩོན་

བེད་དང༌། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་རྣམས་

འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་སེ། བསྡུ་བ་ལས།5 འདི་ལས་སྩོབ་པ་ཕིར་མི་འྩོང་

ལུས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་དང༌། མི་སྩོབ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྩོལ་བ་ཡང་

སྙྩོམས་པར་འཇུག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ས་

དང་པྩོའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། མཐྩོང་ལམ་རེ་སྦྩོར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༦། ཕལ་པྩོ་ཆེ་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ས་བཅུ་པ། ༤༩༩་༡༩།

2 ག་༣༥་ན་༡་ཕེང་བར། པ་༣༥་བ་༥་ཕེང་བ་ལས། ཀ་༤༣་བ་༤་ཕེང་བར།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེས་རབས་གེ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༣༢༩་༡༩།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༡༩་༣།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༤། སེམས་ཙམ་ཞི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བསྡུ་བ། ༨༥་༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གི་མདྩོ་ལས།1 དེ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙྩོམས་པར་

འཇུག་པ་དགུ་པྩོ་དེ་དག་ཆྩོས་རྣམ་པར་ཕེ་སེ། སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྒིངས་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སིད་རེའི་དངྩོས་གཞི་སྙྩོམས་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཞི་གནས་

དང༌། འདས་ལམ་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ལྷག་མཐྩོང་ལ་བརྟེན་ནས་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་

པར་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་སིད་རེའི་དངྩོས་གཞི་ཐྩོབ་

དགྩོས་ཤིང༌། སིད་རེའི་མཐྩོང་སང་ཉྩོན་མྩོངས་སངས་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཆྩོས་སྦིན་

མའི་མདྩོ་ལས། དགེ་སྩོང་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པས་ཆྩོས་གཉིས་ལ་

གཅེས་སྤས་སུ་བ་དགྩོས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་

དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།2 འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་གང་ཞེ་ན་ཅི་ཡང་

མེད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་ལ་སིད་པའི་རེ་མྩོ་ལ་གེན་དུ་ཕྩོགས་པ། 

ཞེས་དང༌། མཛོད་ལས།3 ཕ་བ་ཕ་བའི་མཇུག་ཐྩོགས་སུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཕིས་ནི་ངེས་པ་མེད་དེ། རྒྱལ་སས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ས་དགུ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འགྩོག་དང་བཅས་པའི་སྙྩོམས་

འཇུག་དགུར། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། འགྩོག་སྙྩོམས་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་

རྟེན་གི་གང་ཟག་ལ་གཙོ་ཆེར་མི་ཡིན་པ་དགྩོས་ཏེ། མཛོད་ལས།4 འགྩོག་པ་དང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། མཐྩོང་ལམ་རེ་སྦྩོར་གི་མདྩོ། ༢༠༧་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༣༥་༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༥༨་༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པྩོར་མི་ནང་དུའྩོ། །ཞེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།1 མི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་མངྩོན་པར་

སྒྲུབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པྩོའི་སས་སུ་

འགྩོག་སྙྩོམས་སྐྱེས་ཟིན་གནས་པའི་རྟེན་ལ་གིང་གསུམ་གི་མི་དང་འདྩོད་ལྷ་དྲུག་

ཚངས་ཆེན་མ་གཏྩོགས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་དྲུག་སེ་ཉེར་ལྔར་

བཤད་པས། འདྩོད་ལྷའི་རྟེན་ལ་འགྩོག་སྙྩོམས་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འགྩོག་སྙྩོམས་ཡིན་ན་དང་པྩོར་མིའི་རྟེན་ལ་ཐྩོབ་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་

བས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འདྩོད་ལྷའི་རྟེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་

ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མིའི་རྟེན་ལ་འགྩོག་སྙྩོམས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་

མི་འྩོང་འདྩོད་ལྷར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

འདྩོད་པར་ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་ཁམས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་ལ་དེས་

ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འདྩོད་ལྷའི་རྟེན་ལ་འགྩོག་སྙྩོམས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་

ལུས་མངྩོན་བེད་ཀི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་གཟུགས་ཁམས་པའི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་ཁམས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་འགྩོག་སྙྩོམས་སྔར་མེད་

གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་དེ། དེའི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་

སྐྱེས་པའི་ཕིར། དེ་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། དེ་འདྩོད་པའི་རྟེན་ལ་

གསར་དུ་སྐྱེས་པར་ཐལ། དེ་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག །དེ་གཟུགས་ཁམས་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༣༩་༡༨།



  93  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གང་ཟག་གི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་འདྩོད་པའི་རྟེན་ལ་

སྐྱེས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་འདྩོད་པའི་རྟེན་ལ་ཡྩོད་པར་ཐལ་

ལྩོ། །ཟེར་ན། འདྩོད་པའི་རྟེན་ཅན་གི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་མཁྱེན་

དེ་འདྩོད་པའི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱེས་པར་ཐལ་བ་སྩོགས་ཀིས་མཚུངས་པ་བའྩོ། །

ཁ་ཅིག །འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཡིན་ན། སིད་རེའི་

སེམས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་

པའི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཀ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་འགྩོག་

པ་སེལ་ནས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཐྩོད་རྒལ་གི་སྙྩོམས་འཇུག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། 

ཕིར་མི་འྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་སིད་རེའི་

སེམས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས། འགྩོག་སྙྩོམས་ཀི་རྣམ་

གཞག་1བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དགག་གཞི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཕ་མྩོའི་སེང་དུ་

དགག་བ་མཚུངས་ལྡན་རགས་པ་བཀག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་

འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད། འགྩོག་སྙྩོམས་ཀི་

མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། རྟེན་གི་སྩོ་ནས་ཉན་ཐྩོས་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གི་འགྩོག་

སྙྩོམས་དང་གསུམ་དུ་ཡྩོད། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་མཐར་གིས་སྙྩོམས་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་

འགྩོག་སྙྩོམས་དང༌། ཐྩོད་རྒལ་དུ་གྱུར་པའི་འགྩོག་སྙྩོམས་གཉིས་སུ་ཡྩོད། རྣམ་སིན་

མྱྩོང་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་སྐྱེས་ནས་མྱྩོང་འགྱུར། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱྩོང་འགྱུར། རྣམ་

1 ག་༣༦་ན་༦་བཞག། པ་༣༧་ན་༢་བཞག། ཀ་༤༥་ན་༦་གཞག།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སིན་འབིན་པར་མ་ངེས་པའི་དེ་དང་གསུམ་དུ་ཡྩོད། གསུམ་པ་ནི། ཕིར་མི་འྩོང་ལུས་

མངྩོན་བེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཡྩོད། 

བཞི་པ་ལ། གང་ཟག་གང་གིས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ། ས་གང་ལ་བརྟེན་པ། 

ལམ་གང་ལ་བརྟེན་པ། ཡིད་ལ་བེད་པ་གང་གིས། དགག་བ་གང་འགྩོག་པ། ངྩོ་བྩོ་

གང་ཡིན་དཔད་པ། དུས་ཇི་སིད་དུ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ། ཁམས་གང་དུ་སྙྩོམས་

པར་འཇུག་པའྩོ། །དང་པྩོ་གསུམ་ལུས་རྟེན་དང་སེམས་རྟེན་གི་སྐབས་སུ་སྩོང་བ་

ལྟར་རྩོ། །

བཞི་པ་ནི། ཐེག་དམན་པ་རྣམས་ཚོར་འདུ་རགས་པས་ཡིད་སྐྱྩོ་ནས། སྡུག་

བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཚོར་བ་དང༌། འདུ་བེད་ཕིན་ཅི་ལྩོག་

རྣམས་ནད་དང་འབས་དང་ཟུག་རྔུའི་རྣམ་པར་མཐྩོང་ཞིང༌། དེ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བའི་

འགྩོག་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུར་གཟིགས་པའི་སྩོ་ནས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་

སེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དྩོན་དུ་འདི་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་

བཏུས་ལས།1 ཞི་བར་གནས་པའི་འདུ་ཤེས་སྔྩོན་དུ་བཏང་བའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དག་

གིས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ནི་བམས་པ་དང་སྙིང་རེའི་

བསམ་པས་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཕིར། དེ་གཞན་དྩོན་ཁྩོ་ནར་དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་

འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རལ་རྩོགས་པར་ཐྩོབ་ནས། གཞན་ལ་ཕིན་

ཅི་མ་ལྩོག་པར་བསན་པའི་དྩོན་དུ་དེ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། འདྩོད་ཁམས་སུ་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་འགྩོག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༣༥་༡༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྙྩོམས་ཀི་དགག་བར་གྱུར་བའི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དང༌། གཟུགས་ཁམས་སུ་

ཚོགས་བཞི། གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་རྣམ་ཤེས་གཅིག་པུ་འགྩོག་པར་འགྱུར་ᩧᨓ།1 

འདྩོད་ཁམས་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག །གཟུགས་ཁམས་ན་སྣ་ལྕེའི་རྣམ་ཤེས་མ་

གཏྩོགས་ཚོགས་བཞི། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་མ་གཏྩོགས་

རྣམ་ཤེས་གཅིག་པུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། འགྩོག་སྙྩོམས་དེ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཟག་

མེད་ཡིན་ཏེ། བསྡུ་བ་ལས།2 འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་ཟག་པ་མེད་པར་

བརྩོད་པར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་རས་བཏགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་

བཏགས་ཡྩོད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།3 བཏགས་པའི་ཡྩོད་པར་རིག་པར་བ་སེ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་དགེ་སྩོགས་གསུམ་གི་ནང་ནས་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་སྩོང་

གི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་སྩོང་གི་དགེ་བའི་སྩོབས་ཀིས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མཛོད་ལས།4 དགེ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ནི། ཐེག་དམན་པ་རྣམས་རང་གི་འཕེན་པ་ཅི་ཙམ་བཏང་བའི་བར་དུ་

སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་

ངེས་ཏེ། དེས་གདུལ་བའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དཔེར་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆྩོས་འཕགས་ཀིས་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་དམ་པའི་ཆྩོས་

ལ་དཀྩོན་པ་དང་ཟབ་པ་སྩོགས་ཀི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་ལྩོ་བདུན་གི་བར་དུ་

1 ག་༣༦་བ་༦་འགྱུར་ཏེ། པ་༣༧་བ་༣་འགྱུར་ཏེ། ཀ་༤༦་ན་༣་འགྱུར་རྩོ། །

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༤། སེམས་ཙམ་ཞི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བསྡུ་བ། ༤༡༢་༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༤། སེམས་ཙམ་ཞི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བསྡུ་བ། ༨༥་༡༥།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཏིང་ངེ་འཛིན་གཅིག་ལ་སྙྩོམས་པ་འཇུག་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས།1 ལྩོ་

བདུན་གི་བར་དུ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ད་ལྟར་རང་ཉིད་སྙིང་རེ་ལས། །ཉམས་

མིན་ཆྩོས་ལ་སེར་སྣ་མེད། །དཔེ་མཁྱུད་མེད་ཅིང་མི་ནུས་མེད། །ང་ནི་སྡུག་བསྔལ་

རང་བཞིན་མིན། །ང་ཡི་བསན་པ་མ་ཟད་པར། །ཁྱྩོད་ལ་རེ་བའང་ཡྩོད2་མིན་

གི། །གདུལ་བས་ང3་ནི་ཤེས་མི་ནུས། །གུས་དང་བཅས་པའང་མེད་པས་ན། །དེ་ནི་

བསན་པར་མི་བ་བར། །མཁྱེན་ཅིང་བསྩོམ་པར་བ་བའི་ཕིར། །ཟླ་བ་ཕེད་དང་གསུམ་

དག་ཏུ། །བཅྩོམ་ལྡན་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇྩོག །ཅེས་བ་བའི་རིགས་པས་རྟག་ཏུ་ངུའི་

བསམ་པ་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་ཉིད་སད་པར་བ་བའི་དྩོན་དུ་ལྩོ་བདུན་གི་བར་དུ་སྙྩོམས་

པར་འཇུག་པ་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་འདྩོད་དྩོ། །

གཞན་དག་ནི་མཐྩོང་བའི་ལམ་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་གི་ཡན་ལག་བདུན་རྟྩོགས་པ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྩོངས་སུ་སྦང་བར་བ་བའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འཆད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། མདྩོ་ཉི་མའི་སྙིང་པྩོ་ལས།4 དེ་འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་པར་

འཇུག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པར་བེད་དེ། དེའི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འགྩོག་

པ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག་འདའ་བར་བེད་དྩོ། །ཞེས་བ་བས་ན་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་

པའི་བར་དུ་འདའ་བར་བེད་དྩོ། །ཞེས་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཉི་མ་བདུན་

ལས་ལྷག་པར་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་མེད་དེ། གཞན་དུ་ན་རྒྱལ་སས་ཀི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་ཆེན། ༡༧༡༨་༡།

2 ག་༣༧་ན་༥་ཡྩོད་མིན་གི། པ་༣༨་ན་༢་ཡིན་མིན་གི། ཀ་༤༦་བ་༤་ཡྩོད་མིན་གི།

3 ག་༣༧་ན་༥་འདུལ་བས་ངས། པ་༣༨་ན་༢་འདུལ་བས་ངས། ཀ་༤༦་བ་༤་འདུལ་བས་ངས། བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་

ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་ཆེན། ༡༧༡༨། ༡། གདུལ་བས་ང་ནི་ཤེས་མི་ནུས། །

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདྩོ་སེ་ཇ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། མདྩོ་ཉི་མའི་སྙིང་པྩོ། ༤༢༥་༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྤྩོད་པ་དྩོར་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། སྙིང་རེ་པད་དཀར་ལས།1 སྐྱེ་བ་

གཅིག་གིས་ཐྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་

པའི་སེམས་ཀིས་བར་གི་བསྐལ་པ་བཅུ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་འདའ་བར་བེད་དྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་མང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འཕགས་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་འགྩོག་སྙྩོམས་ཀིས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་

མི་འཐད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་

ཤེས་ལ་འགྩོག་སྙྩོམས་ཀིས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་

སྩོང་བའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དགག་གཞི་གཟུགས་ཕུང་གི་སེང་དུ་དགག་བ་མཚུངས་ལྡན་འཁྩོར་

བཅས་བཀག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ། འགྩོག་སྙྩོམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འདུ་

ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་སེམས་མེད་ཀི་

སྙྩོམས་འཇུག་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་

སྙྩོམས་འཇུག་ཏུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། མཛོད་ལས།2 འཕགས་པས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། མདྩོ་སེ་ཆ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། སྙིང་རེ་པད་དཀར། ༣༧༢་༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༣།
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ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ།1 འཕགས་

པས་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེའི་སེང་དུ་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག་བསྣན་ནས་དེའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། ཕིར་མི་འྩོང་ལུས་མངྩོན་བེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་ཆྩོས་ཅན། 

མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་

མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་དབང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེའི་རྒྱུད་ལ་སྩོག་དབང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། མཛོད་ལས།2 བཏང་སྙྩོམས་དང་

ནི་སྩོག་དང་ནི། །ཡིད་དང་ལྡན་ལ་ངེས་གསུམ་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དགག་གཞི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་སེང་དུ་དགག་བ་ཚོགས་དྲུག་

བཀག་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག །དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པའི་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་དེའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་ཆྩོས་ཅན། 

མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་གཞི་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་ཀུན་གཞི་སངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས།3 དག་བཅྩོམ་ནས་ནི་དེ་ལྡྩོག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༢་༣།

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

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་ཤི། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། སུམ་ཅུ་པ། ༣་༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་ཕིར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ལ་གནས་པའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་

པས་སྡུག་བདེན་སངས་པར་ཐལ། དེའི་ཀུན་གཞི་སངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཀུན་

གཞི་དེ་ལས་ཉྩོན་གི་འབས་བུའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཉན་ཐྩོས་དག་

བཅྩོམ་པས་ཤེས་སྒིབ་སངས་པར་ཐལ། དེས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་ས་བྩོན་གི་ཆར་གྱུར་

པའི་ཀུན་གཞི་སངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་ཀང་དེའི་རྒྱུད་ལ་

ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་བག་ཆགས་བསྩོ་གཞིར་གྱུར་པའི་ཀུན་གཞི་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

དེའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་བག་ཆགས་བསྩོ་

གཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་སྒིབ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ཀི་སྐྱྩོན་ནི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་

ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་

གཞི་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

རྩོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། དགག་གཞི་བདག་མེད་ཀི་སེང་དུ་དགག་བ་མཚན་འཛིན་

གི་སྤྩོས་པ་ཅི་རིགས་བཀག་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ། དེའི་མཚན་

ཉིད། འགྩོག་སྙྩོམས་ལ་འདས་ལམ་གིས་ཁྱབ་ཟེར་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་རྒྱུད་

ཀི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དགག་གཞི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་སེང་དུ་དགག་བ་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་བཀག་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག་ཡིན་

པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀི་དངྩོས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉེན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རང་གི་དགག་གཞིའི་སེང་དུ་རང་གི་དགག་བ་བཀག་པའི་ལྡན་མིན་

འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག །དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། 

འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཐྩོབ་ན་འགྩོག་སྙྩོམས་ཐྩོབ་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། ཁྱྩོད་འགྩོག་སྙྩོམས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཆྩོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྙྩོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། སེམས་མེད1་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། མཛོད་

ལས།2 སེམས་མེད་སྙྩོམས་པར་འཇུག་གཉིས་དང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །མཐར་གནས་སྙྩོམས་འཇུག་དགུ་པྩོ་གང་རུང་གང་ཞིག །ལྡན་མིན་

འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། 

གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བྩོ་

1 ག་༣༨་བ་༧་སེམས་མེད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག། པ་༣༩་བ་༥་སེམས་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག། ཀ་༤༨་བ་༥་སེམས་མེད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༣༣་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སེམས་སུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞི1་སྙྩོམས་འཇུག་དང༌། དེའི་

རྒྱུད་ཀི་སེམས་བྱུང་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞི་སྙྩོམས་འཇུག་

གཉིས་ཀ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དང་པྩོ་གང་

ཞིག །གཉིས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞི་

སྙྩོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་གང་

ཞིག །འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙྩོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། མཚུངས་ལྡན་

མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་གང་

ཞིག །མཚུངས་ལྡན་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ཕུང་པྩོ་

ལྔ་པྩོ་གང་རུང་གང་ཞིག །གཟུགས་ཕུང་ཡང་མ་ཡིན། ཚོར་བའི་ཕུང་པྩོ་ཡང་མ་

ཡིན། འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ཡང་མ་ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པྩོ་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། གཟུགས་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་2གྲུབ་སེ། སེམས་བྱུང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ལྔ་པ་གྲུབ་སེ། གཙོ་སེམས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་སྙྩོམས་ལ་འདས་ལམ་གིས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། ས་དྲུག་པ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་འགྩོག་པ་སེལ་ནས་

ལུགས་མཐུན་དུ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་ཡར་སྩོང་ཐྩོད་རྒལ་གི་གནས་ཀི་ནང་ཚན་

དུ་གྱུར་པའི་འགྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་སྩོང་ཉིད་ལ་རེ་

གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེའི་

1 ག་༣༩་ན་༢་གཞི། པ་༣༩་བ་༦་གཞིའི། ཀ་༤༩་ན་༡་གཞི།

2 ག་༣༩་ན་༥་བ། པ་༤༠་ན་༢་བ། ཀ་༤༩་ན་༥་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག1་དེ་སྩོང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་

ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐལ། དེ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེའི་སེལ་གཞི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་དང་སེལ་ཆྩོས་འགྩོག་པ་བརྒྱད་ལ་

མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། དེ་རྣམས་ཆྩོས་ཉིད་2ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འགྩོག་སྙྩོམས་ཆྩོས་ཅན། འདས་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྡན་མིན་

འདུ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདས་

ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་

བ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆྩོས་ཅན། འདས་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྡན་མིན་འདུ་

བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། མཚུངས་ལྡན་མིན་པའི་འདུ་བེད་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་གང་ཞིག །མཚུངས་ལྡན་འདུ་བེད་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་སྩོགས་སྔར་བཞིན་སྒྲུབ། གཞན་ཡང་རང་རིག་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། མཚུངས་

ལྡན་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་གང་ཞིག །མཚུངས་

ལྡན་འདུ་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་བྱུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། 

ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་གང་རུང་གང་ཞིག །གཟུགས་ཕུང་སྩོགས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་སྔར་བཞིན་ནྩོ། །

1 ག་༣༩་ན་༧་གྱུར་པའི་འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ། པ་༤༠་ན་༤་གྱུར་པའི་འགྩོག་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་དེ། ཀ་༤༩་བ་༡་གྱུར་པའི་

བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་པྩོ་དེ།

2 ག་༣༩་བ་༡་ཆྩོས་འདི་ལ། པ་༤༠་ན་༥་ཆྩོས་ཉིད་ལ། ཀ་༤༩་བ་༢་ཆྩོས་ཉིད་ལ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བརྒྱད་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་གའི་རྟེན་ལ་འགྩོག་པ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་

ཡྩོད་དེ། བེ་བཤད་རང་འགེལ་ལས།1 བརྟན་པ་མིན་པ་རྣམས་ཞེས་བ་བ་ནི། འགྩོག་

པའི་སྙྩོམས་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་དང༌། བཞི་དང་

གཅིག་སེ། འདྩོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སུ་གྩོ་རིམས་

བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་སྩོང་བའི་ལམ་འཆད་པ་ལ།2 སྩོང་བའི་ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་

གི་རྣམ་པ་བདེན་པ་བཞིས་བསྡུས་པ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་མཚན་ཉིད་

བཞིའྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཞུང་དྩོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་སྩོང་བའི་ལམ་ཆྩོས་

ཅན། དུ་མར་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་

རྣམ་པ་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རང་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་སྒིབ་

པའི་དངྩོས་གཉེན་བེད་པའི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས། བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། 

རང་གི་དངྩོས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངྩོས་སྐལ་གི་སྒིབ་པ་

ལས་གྩོལ་བའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས། རྣམ་གྩོལ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

དྲུག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་སྩོན་པ་ལ།3 སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་ལམ་ལ་སྦིན་

པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། ཞེས་གསུངས། གཞུང་དྩོན་ནི། 

སྐབས་འདིར་བསན་གི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་ལམ་ལ་བཅུར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་སྦིན་པའི་

ཕར་ཕིན་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་བར་བཅུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན། སངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་ཤི། སྩོབ་དཔྩོན་བླྩོ་གྩོས་བརྟན་པ། བེ་བཤད་རང་འགེལ། ༼ཕུང་པྩོ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བེད་

པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། ༽༦༠༢་༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༤་༢༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༥་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱས་ཀི་སར་བགྩོད་པར་བེད་པའི་ལམ་གི་རིགས་སུ་གནས་པའི་མཁྱེན་པ། སངས་

རྒྱས་ཀི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་ཕར་ཕིན་བཅུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྦྩོར་བ་བཅུ་

ཡྩོད་དྩོ། །

གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་སྩོ་དགུ་

པྩོ་དེ་འཆད་པ་ལ། 

མདྩོར་བསན། རྒྱས་བཤད། དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི།1 རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཕིར་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་

གཅིག་པུ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཤད། གཞུང་དྩོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྩོབས་སྩོགས་

སེ་ཚན་བདུན་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཤིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་ཐྩོབ་བེད་ཀི་

ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་སྦྩོར་བ་བསྩོམས་སྩོབས་ཀིས་ཐྩོབ་པའི་ཤེས་རྣམ་

མཐར་ཐུག་གང་ཞིག །རང་སས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་བཞེད་དྩོན་ཕུན་ཚོགས་

སྒྲུབ་པར་ནུས་པ། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་

སྩོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ། རང་བྱུང་གི་རྣམ་པ། སངས་

རྒྱས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད། 

ཁ་ཅིག །རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་གང་ཞིག །རང་གི་རིགས་འདྲ་མཚན་ཉིད་པ་

འཕགས་པ་འྩོག་མའི་རྒྱུད་ལ་མེད་པ། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༥་༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །རང་གི་རིགས་འདྲ་མཚན་ཉིད་པ་འཕགས་པ་འྩོག་མའི་

རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པ། ཐུན་མྩོང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྩོབས་བཅུ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དང་པྩོ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྩོབས་བཅུའི་ཉེར་ལེན་མཚན་ཉིད་པ་

འཕགས་པ་འྩོག་མའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་གང་ཞིག །རང་གི་སེ་ཚན་མཚན་ཉིད་པ་འཕགས་པ་འྩོག་མའི་

རྒྱུད་ལ་མེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །རང་གི་

སེ་ཚན་མཚན་ཉིད་པ་འཕགས་པ་འྩོག་མའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། 

གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་

བཞི་ཡྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་

བཞི་པྩོ་དེ་རང་གི་སེ་ཚན་མཚན་ཉིད་པ་འཕགས་པ་འྩོག་མའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པར་སྩོང་བར་1ཐལ། དེ་དེའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཐུན་མྩོང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཐུན་མྩོང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་

ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་པྩོ་དེ་རང་གི་

སེ་ཚན་མཚན་ཉིད་པ་འཕགས་པ་འྩོག་མའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པར་

ཐལ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་འགིག །དེར་ཐལ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།2 སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་རིག་བླྩོ་

1 ག་༤༠་བ་༥་སྩོང་པར། པ་༤༡་བ་༢་སྩོང་པར། ཀ་༥༡་ན་༣་སྩོང་བར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༧་༡༠།
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བཟང༌། །ས་དེ་ལེགས་པའི་བླྩོ་གྩོས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས།1 

གཞན་ཡང༌། ཐུན་མྩོང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེའི་ཤེས་རྣམ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། ཉན་ཐྩོས་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་ཡྩོད་པར་

ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐུན་མྩོང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་

གི་ཤེས་རྣམ་མེད་ཀང༌། དེའི་རྣམ་པ་ནི་ཡྩོད་དེ། དེ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་དེ་དེའི་རྣམ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

ཡྩོན་ཏན་གི་རབ་དབེ། དེ་དག་གི་རང་བཞིན། དེ་གང་གི2་ཡིན་པ། དེ་གང་གི་

ཆེད་དུ་ཡིན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། 

སྩོབས་བཅུ། 

མི་འཇིགས་པ་བཞི། སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར3་རིག་པ་བཞི། སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ནི།4 དེ་ལ་ནི་གནས་དང་གནས་

མ་ཡིན་པ་དང༌། ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་དང༌། མྩོས་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་དུ་མ་དང༌། དབང་པྩོ་མཆྩོག་དང་མཆྩོག་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་དུ་

1 ག་༤༡་ན་༡་ཁྱབ་པ་ཁས། པ་༤༡་བ་༥་ཁྱབ་པ་ཁས། ཀ་༥༡་ན་༦་རྟགས་ཁས།

2 ག་༤༡་ན་༤་གང་གི་ཡིན་པ། པ་༤༡་བ་༧་གང་ཡིན་པ། ཀ་༥༡་བ་༢་གང་གི་ཡིན་པ།

3 ག་༤༡་བ་༤་པར། པ་༤༢་ན་༡་པའི། ཀ་༥༡་བ་༣་པར།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༥་༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འགྩོ་བའི་ལམ་དང༌། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་1པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་དང༌། སྔྩོན་གི་

གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། འཆི་འཕྩོ་དང༌། སྐྱེ་བ་དང༌། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་

སྩོབས་ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་དང༌། ཞེས་བཤད། 

གཞུང་དྩོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྩོབས་དེ་ལ་བཅུར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་གནས་དང་

གནས་མིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས་ནས་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས་ཀི་བར་

བཅུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རང་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་རབ་མཐའི་བསམ་

གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་ནུས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བའི་མཐར་ཐུག་གི་མཁྱེན་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྩོབས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དེ་ལ་དབེ་ན། སྐུའི་སྩོབས། གསུང་གི་སྩོབས། ཐུགས་ཀི་སྩོབས་དང་གསུམ་

དུ་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་སེད་མེད་ཀི་བུའི་སྩོབས་མངའ་བ་

སེ། རྒྱུད་བླ་མར།2 སེད་མེད་བུ་ཡི་སྩོབས་ལས་མཁེགས་པའི་སྐུ། །ཞེས་དང༌། མཛོད་

ལས།3 སྐུ་ལ་སེད་མེད་བུ་ཡི་སྩོབས། །གཞན་དག་ཚིགས་ན་གང་ཆེན་

སྩོགས། །བདུན་བཅུས་བླགས་པའི་སྩོབས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་

མངའ་བ་སེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།4 བདེ་གཤེགས་གསུང5་ནི་མཐའ་ཡས་

པས། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 ག་༤༡་ན་༥་མྩོང་། པ་༤༢་ན་༢་མྩོང་། ཀ་༥༡་བ་༤་མྩོངས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༦༣་༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༥༢་༡༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༤༠་༤།

5 ག་༤༡་བ་༣་གསུངས་ནི། པ་༤༢་ན་༦་གསུངས་ནི། ཀ་༥༢་ན་༣་གསུང།
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གསུམ་པ་ལ་བཅུ་ཡྩོད་དེ། གནས་དང་གནས་མིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས། 

ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས། མྩོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཁྱེན་པའི་

སྩོབས། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དུ་མ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས། དབང་པྩོ་མཆྩོག་དང་མཆྩོག་

མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས། ཐམས་ཅད་དུ་འགྩོ་བའི་ལམ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས། ཀུན་

ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས། སྔྩོན་གི་གནས་རེས་སུ་

དྲན་པ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས། འཆི་འཕྩོ་དང1་སྐྱེ་བ་མཁྱེན་པའི་སྩོབས། ཟག་པ་ཟད་པ་

ཤེས་པའི་སྩོབས་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མར།2 གནས་དང་གནས་

མིན་ལས་རྣམས་ཀི། །རྣམ་སིན་དང་ནི་དབང་པྩོ་དང༌། །ཁམས་རྣམས་དང་ནི་མྩོས་པ་

དང༌། །ཀུན་འགྩོའི་ལམ་དང་བསམ་གཏན་སྩོགས། །ཉྩོན་མྩོངས་དྲི་མ་མེད་པ་

དང༌། །གནས་ནི་རེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། །ལྷ་ཡི་མིག་དང་ཞི་བ་དག །མཁྱེན་པའི་

སྩོབས་ནི་རྣམ་པ་བཅུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་ལ་ཅིའི་ཕིར་སྩོབས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀིས་

བརི་བར་མི་ནུས་པ་བརྒྱ་བིན་གི་རྩོ་རེ་དང་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།3 སྩོབས་ཉིད་མ་རིག་སྒིབ་ལ་རྩོ་རེ་བཞིན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྩོབས་དང་པྩོ་དྲུག་པྩོ་དེ་བརྒྱ་བིན་གི་རྩོ་རེ་དང་འདྲ་བ་

ཡིན་ཏེ། དེས་ལྷ་མིན་གི་གྩོ་ཆ་དང་འདྲ་བའི་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་འཇྩོམས་པར་བེད་

པའི་ཕིར། དེའི་འྩོག་མ་གསུམ་ནི་བརྒྱ་བིན་གི་རྩོ་རེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་གསུམ་

1 ག་༤༡་བ་༥་འཕྩོ་དང། པ་༤༢་བ་༢་འཕྩོ་དང། ཀ་༥༢་ན་༥་འཕྩོ་བ་དང།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༦༠་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༦༠་༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གིས1་རིགས་པ་དང་འདྲ་བའི་སྙྩོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་འཇྩོམས་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

དེའི་འྩོག་མ་གཅིག་ནི་བརྒྱ་བིན་གི་རྩོ་རེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཤིང་ལྩོན་པ་དང་

འདྲ་བའི་ཉྩོན་སྒིབ་འཇྩོམས་པར་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། དེ་ཉིད་ལས།2 སྩོབས་

སྩོགས་རྣམས་ལས་སྩོབས་དྲུག་དང༌། གསུམ་དང་གཅིག་གིས་གྩོ་རིམས་

བཞིན། །ཤེས་བ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། །བག་ཆགས་བཅས་པ་ཀུན་བསལ་

བས། །གྩོ་ཆ་རིགས་པ་ཤིང་བཞིན་དུ། །ཕུགས་དང་གཞིག་དང་བཅད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།3 ང་ནི་སངས་རྒྱས་སྩོ་ཞེས་བདག4་ཉིད་ཞལ་གིས་འཆེས་

པ་དང༌། འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་བར་ཆད་བེད་པ་ཉིད་དུ་བརྩོད་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་

ཤེས་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་ལམ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བསན་པ་དང༌། 

བདག་ཉིད་ཀི་ཟག་པ་ཟད་པ་ཉིད་དུ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལ་རྒྩོལ་བ་པྩོ་མེད་

པས་མི་འཇིགས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། མི་འཇིགས་པ་དེ་ལ་བཞིར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་རང་དྩོན་གི་དབང་

དུ་བས་ནས་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་འཇིགས་པ། རྟྩོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་

འཇིགས་པ། གཞན་དྩོན་གི་དབང་དུ་བས་ནས་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་ཆྩོས་བསན་པ་ལ་

1 ག་༤༢་ན་༢་དེ་གསུམ་རིགས་པ། པ་༤༢་བ་༥་དེ་གསུམ་རིགས་པ། ཀ་༥༢་བ་༣་དེ་གསུམ་རིགས་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༦༣་༡༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༥་༡༡།

4 ག་༤༢་ན་༤་རྒྱས་སྩོ་ཞེས་བདག། པ་༤༢་བ་༧་རྒྱས་སྩོགས་བདག། ཀ་༥༢་བ་༥་རྒྱས་སྩོ་ཞེས་བདག།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མི་འཇིགས་པ། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་བསན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། 

རང་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་1རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་

པའི་ཆྩོས་སྩོན་པ་ལ་འཁྩོར་གི་ནང་དུ་བག་ཚ་བ་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་མཐར་ཐུག་

གི་མཁྱེན་པ། མི་འཇིགས་པའི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན། འཁྩོར་གི་དབུས་སུ་ང་ནི་སངས་རྒྱས་སྩོ་ཞེས་ཁས་བླངས་པ་ལ་

ཆྩོས་མཐུན་གི་རྒྩོལ་བ་མེད་པས་རང་དྩོན་རྟྩོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་དམ་བཅས་པ་ལ་

མི་འཇིགས་པ་དང༌། བདག་ཉིད་ཀི་ཟག་པ་ཟད་པ་སེ་སྒིབ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་

པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་དེ་མེད་པས་རང་དྩོན་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་སུ་དམ་བཅས་པ་

ལ་མི་འཇིགས་པ་དང༌། འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་སྒིབ་པ་འདི་དག་ཐེག་པ་

གསུམ་གི་བར་ཆད་བེད་པར་བརྩོད་པ་ལ་དེ་མེད་པས་གཞན་དྩོན་བར་དུ་གཅྩོད་

པའི་ཆྩོས་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དང་ལམ་ཤེས་ཀི་ལམ་

གིས་འཁྩོར་བ་དང༌། ཐེག་དམན་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་བསན་པ་ལ་དེ་མེད་

པས་གཞན་དྩོན་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་བསན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་བཞིར་

ཡྩོད་དྩོ། །

ཅིའི་ཕིར་མི་འཇིགས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སེང་གེ་དང་ཆྩོས་མཚུངས་པའི་དྩོན་

གིས་མི་འཇིགས་པ་ཞེས་བ་སེ། རྒྱུད་བླ་མར།2 མི་འཇིགས་རྣམ་བཞི་འཁྩོར་དབུས་

1 ག་༤༢་ན་༦་གྱུར་པའི། པ་༤༣་ན་༣་གྱུར་བའི། ཀ་༥༣་ན་༢་གྱུར་པའི།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༦༠་༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སེང་གེ་བཞིན། །ཞེས་དང༌། དེའི་རྒྱས་བཤད་དུ།1 ཆྩོས་སྐུ་རྩོགས་པར་བང་ཆུབ་

དང༌། །གེགས་ནི་འགྩོག་པར་བེད་པ་དང༌། །ལམ་སྩོན་པ་དང་འགྩོག་སྩོན་པ། །མི་

འཇིགས་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།2 རྣམ་གངས་དང༌། ཆྩོས་ཀི་དྩོན་དང༌། ཡུལ་གི་སྐད་

དང༌། ཆྩོས་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་ཡུལ་ལ་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ། ཆྩོས་དང༌། དྩོན་དང༌། 

ངེས་པའི་ཚིག་དང༌། 

སྩོབས་པ་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དེ་ལ་བཞིར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཆྩོས་དང་

དྩོན་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ། ངེས་པའི་ཚིག་དང་སྩོབས་པ་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རང་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་རབ་མཐའི་བསམ་

གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་བ་དང་འཆད་བེད་ལ་ཆགས་ཐྩོགས་སངས་པས་རབ་ཏུ་

ཕེ་བའི་མཐར་ཐུག་གི་མཁྱེན་པ། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་དུ་གྱུར་པའི་སྩོ་སྩོ་ཡང་

དག་པར་རིག་པའི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སྩོགས་རྩོད་བེད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཀི་ཡུལ་ལ་རྩོ་མྱང་བའི་ཆགས་པ་དང་ཤེས་སྒིབ་ཀི་ཐྩོགས་པ་མི་མངའ་བར་

འཇུག་པའི་ཆྩོས་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་རྣམ་པ་དང༌། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༦༣་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༥་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་བརྩོད་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ལ་སྔར་བཞིན་དྩོན་སྩོ་

སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང༌། འགྩོ་བ་དྲུག་ཏུ་གཏྩོགས་པའི་སྐད་དམ་ཡུལ་སྩོ་སྩོའི་

སྐད་ཀི་ཡུལ་ལ་སྔར་བཞིན་ངེས་པའི་ཚིག་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང༌། གཞན་

ལ་བསན་པའི་ཕིར་ཆྩོས་ལ་སྩོགས་པ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་རས་ཡྩོད་

དང་བཏགས་ཡྩོད་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་རྣམ་པའི་རབ་དབེའི་ཡུལ་ལ། སྔར་བཞིན་

སྩོབས་པ་སྩོ་སྩོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་དེ། མདྩོ་སེའི་རྒྱན་ལས།1 རྟེན་

དང་བརྟེན་པ་བཤད་བ་དང༌། །གསུང་དང་ལེགས་པ་འཆད་བེད་ལ། །བླྩོ་གྩོས་ཐྩོགས་

པ་མི་མངའ་བའི། །ལེགས་སྩོན་ཁྱྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།2 འཁྲུལ་པ་དང༌། ཅ་ཅྩོ་དང༌། དྲན་པ་ཉམས་པ་དང༌། 

ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དང༌། ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀི་འདུ་ཤེས་དང༌། སྩོ་སྩོར་མ་

བརྟགས་པའི་བཏང་སྙྩོམས་མི་མངའ་བའི་རྣམ་པ་དྲུག་དང༌། འདུན་པ་དང༌། བརྩོན་

འགྲུས་དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་དང༌། རྣམ་པར་གྩོལ་བ་

ལས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བའི་རྣམ་པ་དྲུག་དང༌། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་འཕིན་

ལས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་རྣམ་པ་གསུམ་

དང༌། འདས་པ་དང༌། མ་འྩོངས་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ། མ་ཆགས་མ་ཐྩོགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༨་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༥་༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པ་དག་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་དེ་ལ་བཅྩོ་བརྒྱད་དུ་ཡྩོད་

དེ། སྤྩོད་པས་བསྡུས་པ་དྲུག །རྟྩོགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག །འཕིན་ལས་ཀིས་བསྡུས་

པ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་ཀིས་བསྡུས་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

འདིའི་སྐབས་སུ་སྤིར་བསན་པ་དང༌། དུས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བེ་བག་ཏུ་

བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། རང་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་རབ་མཐའི་བསམ་

གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་ཆུང་འྩོག་མ་རྣམས་དང་ཡྩོན་ཏན་གི་རིགས་དང་སེ་

ཚན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འདྲེས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་མཁྱེན་པ། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པའི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན། སྤྩོད་པས་བསྡུས་པ་དྲུག །རྟྩོགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག །འཕིན་ལས་

ཀིས་བསྡུས་པ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་ཀིས་བསྡུས་པ་གསུམ་སེ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཡྩོད། དང་པྩོ་

གྲུབ་སེ། སྦྲུལ་ནག་པྩོ་རྩོག་པས་བརི་བ་སྩོགས་འཁྲུལ་བ1་མི་མངའ་བའི་ལུས་ཀི་

ལས་དག་པ་དང༌། ལམ་སྩོར་ནས་ཅ་ཅྩོའི་སྒ་འབིན་པ་སྩོགས་མི་མངའ་བའི་ངག་གི་

ལས་དག་པ་དང༌། བརེད་ནས་བ་བ་ཤྩོར་བ་སྩོགས་ཀི་དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་

དང༌། སྙྩོམས་པར་ཞུགས་རུང་མ་ཞུགས་རུང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུགས་མཉམ་པར་

མ་བཞག་པ་མི་མངའ་བ་དང༌། འཁྩོར་འདས་སམ་སིད་ཞི་ལ་དྩོན་དམ་པར་མི་མཐུན་

པ་དང་ཞི་བར་འཛིན་པ་ཉིད་ཀི་ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་

1 ག་༤༣་བ་༢་བ། པ་༤༤་ན་༧་པ། ཀ་༥༤་བ་༣་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདུལ་བའི་དུས་ལ་སྩོགས་པ་སྩོ་སྩོར་མ་བརྟགས་པར་འདྩོར་བའི་བཏང་སྙྩོམས་མི་

མངའ་བའི་རྣམ་པ་སེ་ཡིད་ཀི་ལས་དག་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་གི་

དྩོན་མཛད་པ་དང༌། བམས་པ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ལ་རྒྱུན་མི་

འཆད་པར་འདྩོད་པ་འབྱུང་བའི་འདུན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བའི་རྣམ་པ་དང༌། 

སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གངས་མེད་དུ་གཤེགས་པའི་བརྩོན་

འགྲུས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ནས་དུས་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པ་དང་དེ་འདུལ་བའི་ཐབས་སྩོགས་དྲན་ལམ་དུ་

བཞག་པས་ཕིས་དེ་ལ་བསམ་མི་དགྩོས་པའི་དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་དང༌། 

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མཉམ་1པར་འཇྩོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉམས་པ་

མི་མངའ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པ་དང་ཆྩོས་སྩོན་པ་མཁྱེན་པ་མི་

ཟད་པའི་ཤེས་རབ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་དང༌། འཁྩོར་བ་ཇི་སིད་པར་སེམས་ཅན་གི་

དྩོན་མཛད་པ་ལ་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པར་གྩོལ་བ་ལས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བའི་རྣམ་པ་

སེ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། འྩོད་འགེད་པ་སྩོགས་ཀིས་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་སྐུའི་

འཕིན་ལས། སེམས་ཅན་གི་བསམ་པ་སྩོགས་དང་མཐུན་པར་འདྩོམས་པའི་གསུང་

གི་འཕིན་ལས། བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་ཤིང་བམས་པ་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་

པའི་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་སྔར་བྱུང་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་ཡེ་ཤེས་

1 ག་༤༣་བ་༦་མཉམས། པ་༤༤་བ་༥་མཉམས། ཀ་༥༥་ན་༢་མཉམ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྔྩོན་དུ་འགྩོ་ཞིང༌། ཡེ་ཤེས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་

རྣམ་པ་སེ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་གྲུབ་སེ། འདས་པ་དང་མ་འྩོངས་1པ་དང་ད་ལྟར་གྱུར་2པའི་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ལ་བཞེད་པ་ཙམ་གིས་མཁྱེན་པས་མ་ཆགས་ཤིང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པས་མ་ཐྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ཡང༌། རྒྱུད་བླ་མར།3 འཁྲུལ་དང་ཅ་ཅྩོ་མི་མངའ་སེ། །རྟྩོགས་པ་དྲན་པ་

ཉམས་མི་མངའ། །འདུ་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀང་མི་མངའ། །མ་བརྟགས་བཏང་སྙྩོམས་མི་

མངའ་སེ། །འདུན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དྲན་པ་དང༌། །ཤེས་རབ་རྣམ་གྩོལ་རྣམ་གྩོལ་

གི། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ཉམས་མི་མངའ། །ལས་ནི་ཡེ་ཤེས་སྔྩོན་འགྩོ་དང༌། །དུས་

ལ་ཡེ་ཤེས་སྒིབ་པ་མེད། །དེ་ལྟར་བཅྩོ་བརྒྱད་འདི་དག་གཞན། །སྩོན་པའི་མ་འདྲེས་

ཡྩོན་ཏན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཅིའི་ཕིར་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དེ་འབྱུང་

བཞི་དང་མཚན་ཉིད་མ་འདྲེས་པར་གནས་པ་བཞིན་དུ། འཕགས་ཆུང་འྩོག་མ་རྣམས་

དང་ཡྩོན་ཏན་གི་རིགས་དང་སེ་ཚན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འདྲེས་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྩོད་
4པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མར།5 དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མ་འདྲེས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་

ནི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 ག་༤༤་ན་༣་འྩོང་། པ་༤༥་ན་༡་འྩོང་། ཀ་༥༥་ན་༥་འྩོངས།

2 ག་༤༤་ན་༣་གྱུར། པ་༤༥་ན་༡་གྱུར། ཀ་༥༥་ན་༥་བྱུང་།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༦༡་༡༦།

4 ག་༤༤་ན་༦་རྩོད། པ་༤༥་ན་༥་རྩོད། ཀ་༥༥་བ་༣་རྩོད།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༦༠་༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་དུས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། 

དབུས་མཐའ་ར་འགེལ་ལས་གསུངས་ཚུལ། ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་

ཚུལ། ར་འཇུག་བཞི་གསུམ་ལས་གསུངས་ཚུལ། རང་ལུགས་དང་བཞི་ལས། དང་

པྩོ་ནི། དུ་བ་མཚན་གཞི། མེ་དེ་ཉིད་རང་དུས་སུ་འདས་ཟིན་པར་མཚོན། མེའི་རྒྱུ་

བུད་ཤིང་དང་མེ་གཉིས་ཀ་རང་དུས་སུ་ལྩོངས་སྤད་ཟིན་པར་འདས་པར་དམིགས་

པ།1 བུད་ཤིང་མཚན་2གཞི། དུ་བ་དེ་ཉིད་རང་དུས་སུ་མ་འྩོངས་པར་མཚོན། དེ་རང་

དུས་སུ་ལྩོངས་མ་སྤད་ཅིང་རང་དུས་སུ་དེའི་རྒྱུ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་བཞིན་པར་དམིགས་

པ། ཚ་ཞིང་བསེག་པ་མཚན་གཞི། རང་དུས་སུ་མེ་ད་ལྟ་བར་མཚོན། རང་དུས་སུ་

མེའི་རྒྱུ་ལ་ལྩོངས་སྤད་ཟིན་མེ་དེ་ཉིད་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་བཞིན་པར་དམིགས་པ། ཞེས་

པ་སེ། དབུས་མཐར།3 འབས་བུ་རྒྱུ་དང་སྤད་ཟིན་དང༌། །དེ་བཞིན་མ་སྤད་གཞན་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་པར།4 གཞན་གང་ཞེ་ན་དུས་གསུམ་མྩོ། །ཅི་རིགས་

སུ་སྦར་ཏེ། འབས་བུ་དང་རྒྱུ་སྤད་ཟིན་པའི་ཕིར་འདས་པའི་དུས་སུ་དམིགས་

པའྩོ། །འབས་བུ་དང་རྒྱུ་མ་སྤད་པའི་ཕིར་མ་འྩོངས་པའྩོ། །རྒྱུ་སྤད་ལ་འབས་བུ་མ་

སྤད་པའི་ཕིར་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་སུ་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དུས་དེར་བྱུང་ཟིན་གང་ཞིག །དུས་དེར་འགགས་པར་དམིགས་

པ་དེ། དུས་དེར་འདས་པའི་མཚན་ཉིད། དུས་དེར་རང་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བཞིན་པ་གང་

1 ག་༤༤་བ་༡་དམིགས་ལ། པ་༤༥་ན་༧་དམིགས་ལ། ཀ་༥༥་བ་༥་དམིགས་པ།

2 ག་༤༤་བ་༡་བུད་ཤིང་མཚོན། པ་༤༥་ན་༧་བུད་ཤིང་མཚན་གཞི། ཀ་༥༥་བ་༥་བུད་ཤིང་མཚོན།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༨་༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༡། སེམས་ཙམ་བི། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། དབུས་མཐའི་འགེལ་པ། ༣༥་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཞིག །དུས་དེར་མ་བྱུང་བར་དམིགས་པ། དུས་དེར་མ་འྩོངས་པའི་མཚན་ཉིད། དུས་

དེར་སྐྱེས་ཟིན་མ་འགགས་པ། དུས་དེར་ད་ལྟར་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལྟར་ཡང་ཀུན་

བཏུས་ལས།1 ཇི་ལྟར་ན་འདས་པ་ཡིན། འདས་པ་རྣམས་ནི་དུ2་ཞིག །ཅིའི་ཕིར་

འདས་པར་བཏགས་ཤེ་ན། བྱུང་བ་འགགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

སྤད་ཟིན་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌།3 ཇི་ལྟར་ན་མ་འྩོངས་པ་ཡིན། མ་འྩོངས་པ་

རྣམས་ནི་དུ་ཞིག །ཅིའི་ཕིར་མ་འྩོངས་པར་བཏགས་ཤེ་ན། རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་

དང༌། རང་ཉིད་མ་སེབ་པ་དང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མ་སྤད་པ་དང༌། ཞེས་དང༌།4 ཇི་

ལྟར་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་དུ་ཞིག །ཅིའི་ཕིར་ད་ལྟར་བྱུང་

བ་བཏགས་ཤེ་ན། བྱུང་བ་མ་འགགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སྤད་

ཟིན་པ་དང༌། སྤད་མ་ཟིན་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། ས་བྩོན་གི་དུས་སུ་མ་འྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ས་

བྩོན་ད་ལྟར་བའི་དུས་སུ་ཁྱྩོད་སྐྱེ་བཞིན་པ་གང་ཞིག །དུས་དེར་ཁྱྩོད་མ་ཕིན་པའི་

ཕིར། ས་བྩོན་ཆྩོས་ཅན། མྱུ་གུའི་དུས་སུ་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱྩོད་མྱུ་གུ་ད་ལྟར་བའི་
5དུས་སུ་སྐྱེས་ཟིན་འགགས་པའི་ཕིར། མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་མྱུ་གུའི་དུས་སུ་ད་

ལྟར་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱྩོད་མྱུ་གུའི་དུས་སུ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེར་མ་འགགས་པའི་

ཕིར། དུས་གསུམ་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ། ད་ལྟར་བ་ཉིད་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ཏེ། ས་བྩོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༥༥་༢༡།

2 ག་༤༤་བ་༥་རྣམས་ནི་དུ་ཞིག། པ་༤༥་བ་༤་རྣམས་དུ་ཞིག། ཀ་༥༦་ན་༤་རྣམས་ནི།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༥༦་༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༥༦་༡༦།

5 ག་༤༥་ན་༢་བའི། པ་༤༥་བ་༧་པའི། ཀ་༥༦་བ་༡་བའི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གི་དུས་སུ་མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པ་དང༌། མྱུ་གུ་ད་ལྟར་བའི་དུས་སུ་ས་བྩོན་འདས་ཟིན་

པར་གཞག་པར་བ་བ་ཡིན་གི། དེ་གཉིས་རང་རང་གི་ད་ལྟར་བའི་དུས་སུ་མ་འྩོངས་

པ་དང་འདས་པར་གཞག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་རང་གི་ད་ལྟར་བའི་དུས་སུ་

དམིགས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། ར་ཤེ་ལས།1 ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འྩོངས་པ། །གལ་ཏེ་

འདས་ལ་ལྟྩོས་གྱུར་ན། །ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འྩོངས་པ། །འདས་པའི་དུས་ན་ཡྩོད་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། འཇུག་པར་ཡང༌།2 གང་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་ཏེ་མི་

འགགས་པ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། བཞི་བརྒྱ་པའི་3འགེལ་པར་ཡང༌།4 དེ་ལ་མ་འྩོངས་

པ་ནི་ད་ལྟར་གི་དུས་སུ་མ་ཕིན་པའྩོ། །འདས་པ་ནི་དེ་ཉིད་ལས་འདས་པའྩོ། །ད་ལྟར་

བྱུང་བ་ནི་སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པའྩོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནི་ད་ལྟར་དམིགས་བའི་གཙོ་བྩོ་

ཡིན་ནྩོ། །དེར་མ་འྩོངས་པ་དང་རྒལ་བ་དག་གིས་མ་འྩོངས་པ་དང་འདས་པའི་དུས་

གཉིས་རྣམ་པར་འཇྩོག་པ་ནི་གཙོ་བྩོ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་རིགས་པ་དང་ལྡན་ཡང༌། རང་

ལུགས་གྩོ་བདེ་བར་བརྩོད་ན། དུས་དེར་ཞིག་པ། དུས་དེར་འདས་པའི་མཚན་ཉིད། 

དུས་དེར་འདས་མ་འྩོངས་ད་ལྟར་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་གང་ཞིག །དུས་དེར་མ་སྐྱེས་

པ་དང་མ་འགགས་པའི་གཞི་མཐུན། དུས་དེར་མ་འྩོངས་པའི་མཚན་ཉིད། དུས་དེར་

སྐྱེས་པ་དང་དུས་དེར་མ་འགགས་པའི་གཞི་མཐུན། དུས་དེར་ད་ལྟར་བའི་མཚན་

ཉིད། དེས་ན། དུ་བ་མཚན་གཞི། མེ་དེ་ཉིད་རང་དུས་སུ་འདས་པའི་དུས་མཚོན། མེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༢༧་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༢༣་༡༤།

3 ག་༤༥་ན་༥་བཞི་བརྒྱ་པའི། པ་༤༦་ན་༤་བཞི་བརྒྱ་བའི། ཀ་༥༦་བ་༤་བཞི་བརྒྱ་པའི།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་ཡ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ། ༡༣༣༨་༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དེ་ཉིད་དང་དེའི་རྒྱུ་རྣམས་རང་དུས་སུ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅིང་འགགས་པའི་དུས་སུ་

དམིགས་པ། བུད་ཤིང་མཚན་གཞི། མེ་དེ་ཉིད་རང་དུས་སུ་མ་འྩོངས་པའི་དུས་

མཚོན། མེ་དེ་ཉིད་དང་དེའི་འབས་བུ་རྣམས་རང་དུས་སུ་ལྩོངས་མ་སྤྩོད་ཅིང་སྐྱེ་

བཞིན་པའི་དུས་སུ་དམིགས་པ། ཚ་ཞིང་བསེགས་པ་མཚན་གཞི། མེ་དེ་ཉིད་རང་

དུས་སུ་ད་ལྟར་བའི་དུས་མཚོན། མེ་དེ་ཉིད་རང་དུས་སུ་སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པའི་

དུས་སུ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་ལ། ཆྩོས་དེའི་འདས་པ་ཡིན་ན། ཆྩོས་དེ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་མ་

འྩོངས་པ་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཆྩོས་དེའི་དུས་སུ་མ་འྩོངས་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་

ཕིར། ཆྩོས་དེའི་མ་འྩོངས་པ་ཡིན་ན། ཆྩོས་དེ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་འདས་པ་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། དེ་

ཡིན་ན། ཆྩོས་དེའི་དུས་སུ་འདས་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁ་སང་གི་ལམ་དེ་དེ་

རིང་གི་ལམ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་འདས་ཟིན་པའི་ལམ་དང༌། དེ་རིང་གི་ལམ་ནི་ཁ་སང་གི་ལམ་

ལ་ལྟྩོས་ཏེ་མ་འྩོངས་པའི་ལམ་དང༌། ཁ་སང་གི་ལམ་དེ་དེ་རིང་གི་དུས་སུ་ཞིག །དེ་

རིང་གི་ལམ་ནི་ཁ་སང་གི་དུས་སུ་མ་སྐྱེས་ཤིང་སྐྱེ་བཞིན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ར་བ་ཤེས་རབ་ལས།1 རེ་ཞིག་སྩོང་ལ་མི་འགྩོ་སེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྐྱེས་ལ་འགགས་པ་འདས་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མང་པྩོས་

བཀུར་བའི་རྒྱལ་པྩོ་ལྟ་བུ། སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ད་ལྟར་བའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། 

ད་ལྟའི་མི་བཞིན། སྐྱེ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་མ་སྐྱེས་པ། མ་འྩོངས་པའི་མཚན་ཉིད། 

དཔེར་ན། དུང་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་པའི་རྒྱལ་པྩོ་བཞིན། ཟེར་ན། མང་པྩོས་བཀུར་བའི་

རྒྱལ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། སྐྱེས་པར་ཐལ། འདས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༥་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅན། བས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། འགགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། དུང་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་པའི་རྒྱལ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། 

མ་སྐྱེས་པར་ཐལ། མ་འྩོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག །རང་ཉིད་དུས་གང་དུ་འཇྩོག་པ་དངྩོས་པྩོ་གང་གི་རང་དུས་ལ་ལྟྩོས་

ནས་བཞག་དགྩོས་པའི་ལྟྩོས་སར་གྱུར་པའི་དངྩོས་པྩོ་དེའི་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པ། 

འདས་པའི་མཚན་ཉིད། རང་ཉིད་དུས་གང་དུ་འཇྩོག་པ་དངྩོས་པྩོ་གང་གི་རང་དུས་ལ་

ལྟྩོས་ནས་བཞག་དགྩོས་པའི་ལྟྩོས་སར་གྱུར་པའི་དངྩོས་པྩོ་དེའི་དུས་སུ་མ་སེབ་པ། 

མ་འྩོངས་པའི་མཚན་ཉིད། སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ཡང་ཡིན། རང་ཉིད་ཀི་དྩོན་སྤི་

འཆར་བ་རང་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པ་དང༌། རང་དུས་སུ་མ་སེབ་པའི་ཆྩོས་གཞན་གི་

དྩོན་སྤི་འཆར་བ་ལ་མི་ལྟྩོས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། ད་ལྟར་

བའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འདས་པ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། བུམ་པ་ཞིག་པ་འདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དང་པྩོ་དེར་ཐལ། འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འདྩོད་ན། དེ་བུམ་པའི་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། དེ་བུམ་པའི་དུས་སུ་མ་སེབ་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། བུམ་པ་མ་འྩོངས་པ་དེ་མ་འྩོངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་འྩོངས་པ་

ཡིན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མ་འྩོངས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་བུམ་པའི་དུས་སུ་མ་སེབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་བུམ་པའི་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་སྐྱེ་

བཞིན་པ་བུམ་པའི་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་

སྐྱེ་བཞིན་པ་ཁྱྩོད་ཀི་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཡྩོན་ཏན་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་སྩོན་པ་ལ།
1
 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཤད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སར་མི་ལྡང་བའི་ཚུལ་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇྩོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བཤད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དྲི་མ་མ་ལུས་པར་དག་པས་རང་བཞིན་གིས་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་རྣམས་གདུལ་བའི་ཁྱད་པར་

འགའ་ཞིག་གིས་ཐེག་པ་གཅིག་དང་གསུམ་དུ་སྩོན་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་དེ་བཞིན་

ཉིད་མི་སྩོན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དེ་དག་གང་གི་ཡིན་པ་སྩོན་པ་ལ།2 ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་

བསྒྱུར་བའི་རང་བྱུང་དང༌། ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། རྣམ་མཁྱེན་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་

མཁྱེན་གི་ཤེས་རྣམ་དུ་གྱུར་པའི་རང་བྱུང་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་འཁྩོར་མ་ལུས་

པར་སྐྩོར་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཐྩོབ་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༦་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༦་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞི་པ་དེ་གང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་སྩོན་པ་ལ།1 རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་པར་

རྩོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི་རྣམ་མཁྱེན་ཆྩོས་ཅན། འདིར་བསན་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་

ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་མངྩོན་པར་སེ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་

པར་རྩོགས་པར་སེ་ཡང་དག་པར་བང་ཆུབ་པ་སེ་རྟྩོགས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །

གསུམ་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་ལ།2 དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་རྟེན་ཅན་གི་རྣམ་པ་ནི་སུམ་ཅུ་ར་དགུའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

3
 དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ནི། ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ནི། 

ཉན་ཐྩོས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཉེར་བདུན་ལ་ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པ་

འཕགས་པས་ཉྩོན་སྒིབ་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་བེད་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་4པའི་ཕིར། བང་

སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཉེར་བདུན་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་

ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བཏགས་ནས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བང་སེམས་

འཕགས་པས་ཉྩོན་སྒིབ་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་བས་ནས་མི་སྩོང་བའི་ཕིར། བང་སེམས་

འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་སྩོ་དྲུག་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཟག་བཅས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༦་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༦་༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༦་༡༡།

4 ག་༤༦་བ་༧་རྩོད། པ་༤༧་བ་༧་རྩོད། ཀ་༥༨་བ་༦་རྩོད།



  123  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སུ་བཏགས་ནས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། རྟགས་དེའི་ཕིར། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཤེས་

རྣམ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཆྩོས་ཅན། ཟག་མེད་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་སངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཉན་ཐྩོས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཟག་

མེད་ཀིས་ཁྱབ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་ཡིན་ན་ཉྩོན་མྩོངས་

པའི་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། གཉིས་པ་ལ་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་

རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་ཆྩོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་ཉྩོན་སྒིབ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང༌། བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་མཁྱེན་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་

ཆྩོས་ཅན། ཉྩོན་སྒིབ་སང་དགྩོས་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག །རང་རྒྱལ་སྩོབ་པ་འཕགས་པས་ཉྩོན་སྒིབ་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་བས་

ནས་མི་སྩོང་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་བཤད་ལས།1 ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་སང་བའི་གཙོ་བྩོར་བས་ནས་སྩོང་ལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་

ལ་ཟག་མེད་ཅེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྦྩོར་བ་པྩོའི་གང་ཟག་བཤད་པ་ལ། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༧༤་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་པྩོ་ནི། གྩོང་དུ་རྣམ་པ་གསུངས་པ་དང༌།1 དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀི་དབང་པྩོ་བརྒྱ་བིན་

འདི་སྙམ་དུ་གྱུར་ཏེ། ཤེར་ཕིན་འདི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་གང་གི་རྣ་ལམ་

དུ་གགས་པར་གྱུར་པ་དེ ་དག་ཀང་སྔྩོན་གི ་རྒྱལ་བ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བས་

པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ལུས་

རྣམ་གཞག་ཏུ་རྣམ་པ་སྦྩོར་བར་བཅས་རྣམས་དང༌། །ཞེས་བཤད་ན། སྦྩོར་བའི་རྣམ་

པའི་འྩོག་ཏུ་སྦྩོར་བ་སྩོམ་པ་པྩོའི་གང་ཟག་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། གྩོང་དུ་བསན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་དེ་དག་ཀང་སྦྩོར་བ་ཁྱད་པར་

ཅན་གིས་ཟིན་དགྩོས་ཤིང༌། དེ་ཡང༌། སྦྩོར་བ་སྩོམ་པ་པྩོའི་གང་ཟག་མེད་པར་སྩོམ་མི་

ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།2 སྦྩོར་བ་ཁྱད་

པར་ཅན་དག་གིས་རྣམ་པ་རྣམས་བསྩོམ་དགྩོས་ན་དེ་དག་ཀང་སྦྩོར་བ་པྩོ་མེད་པར་

བརྩོད་པར་མི་ནུས་པས་མཉན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྣྩོད་སྦྩོར་བ་པྩོ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་

བས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་

ལ།3 འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

མདྩོ་ར་འགེལ་འདི་རྣམས་ཀི་དྩོན་ལ་ཡང༌། ཡུམ་ཉན་པ། ལེན་པ། འཛིན་པ། ཚུལ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༠༨་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༦་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༧་༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས།1 ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་རིགས་ཀི་བུའམ་

རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་གང་གི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀང་སྔྩོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་

བསྙེན་བཀུར་བས་པའྩོ། །ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་གང་གི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པར་གྱུར་པ་དེ་

དག་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་བསྐྱེད་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བས། །ཞེས་སྩོགས་

རྐང་པ་བཞི་དང༌། 2འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྤིར་དགེ་

བའི་ར་བ་བསྐྲུན་ཅིང་སྦངས་པ་དང༌། གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟ་བར་རྣམ་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་ཡུམ་འདིའི་གཞུང་ཉན་པའི་སྣྩོད་ཉིད་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་ལ་སྩོགས་

པར་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ།3 ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་

གང་གི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་ཤེར་ཕིན་བཟུང་བར་བས། བཅང་

བར་བས། ཀླགས་4པར་བས། ཀུན་ཆུབ་པར་བས་ནས་ཀང་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སྒྲུབ་པར་

བེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་མང་པྩོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བས་

པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་བརྟེན་དང་ལེན་པ་ཡི། །སྣྩོད་དུ་དམ་པ་

རྣམས་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་དང༌།5 དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ལ་སྩོགས་པའི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༠༨་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༧་༦།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༠༩་༥།

4 ག་༤༧་བ་༧་ཀླགས། པ་༤༨་བ་༧་ཀླག། །ཀ་༦༠་ན་༤་ཀླགས།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༧་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསྙེན་བཀུར་གིས་མཉེས་པར་བས་པ་དང༌། འཛིན་པའི་སྣྩོད་ཉིད་ཡིན་པར་སངས་

རྒྱས་ལ་སྩོགས་པར་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་སྩོན་པ་ལ།1 ཤེར་ཕིན་འདི་གང་གི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པར་གྱུར་པ་

དེ་དག་ནི། སྔྩོན་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡྩོངས་སུ་དྲིས་ཤིང་ཡྩོངས་སུ་ཞུས་ཡྩོངས་སུ་བརྟེན་ཅིང་

བསྙེན་བཀུར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཀུན་འདྲི་དང༌། །འཛིན་པ་ཡི། །སྣྩོད་དུ་དམ་པ་རྣམས་

བཞེད་དྩོ། །ཞེས་དང༌།2 ཐེ་ཚོམ་གི་དྩོན་ཡྩོངས་སུ་འདྲི་བ་དང༌། དྩོན་མི་བརེད་པའི། 

ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ3་སྩོན་པ་ལ།4 ཤེར་ཕིན་འདི་གང་གི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པར་གྱུར་པ་དེ་

དག་ནི། སྔྩོན་གི་སངས་རྒྱས་བེ་བ་མང་པྩོ་ལ་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་སྤད་པའྩོ། །ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་སྤད་པའྩོ། །བཟྩོད་པའི་ཕར་ཕིན་སྤད་པའྩོ། །བརྩོན་འགྲུས་ཀི་

ཕར་ཕིན་སྤད་པའྩོ། །བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་སྤད་པའྩོ། །དེ་དག་གིས་སངས་

རྒྱས་བེ་བ་མང་པྩོ་ལ་ཤེར་ཕིན་སྤད་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་སྩོགས་སྤྩོད་པས། །ཞེས་དང༌། 

སྩོགས་པས་བསན་པ། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡི། །སྣྩོད་དུ་དམ་པ་རྣམས་བཞེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། ཤེར་ཕིན་ང་། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། ཉི་ཁི་ལེའུ་བརྒྱད་མ། ༡༢༤༩་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༧་༨།

3 ག་༤༨་ན་༤་བ། པ་༤༩་ན་༤་བ། ཀ་༦༠་བ་༢་པ།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༠༩་༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དྩོ། །ཞེས་དང༌།1 སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དག་གིས་བིན་གིས་བརབས་པ་རྣམས་ནི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་

བེད་པའི་སྣྩོད་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་ལ་སྩོགས་པ་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཡུམ་ཉན་པའི་སྣྩོད་

ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་མགྩོན་དང་བཅས་ཤིང༌། སྔྩོན་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བ་བ་བས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་

དང་ལྡན་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན་ཡུམ་ཉན་པའི་སྣྩོད་ཡིན་དགྩོས་

པར་ཐལ། སྦྩོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་ན། སེམས་ཙམ་པར་གྱུར་པའི་

བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

དེས་ན། ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་

པའི་སེམས་དཔའ། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སྦྩོར་བ་སྩོམ་པ་པྩོའི་རྟེན་གི་

གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ་གཙུག་ལག་

ཁང་བེད་པ་སྩོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བ་བ་བས་པ་དང༌། བསྩོད་

སྙྩོམས་འབུལ་བ་སྩོགས་སངས་རྒྱས་དེ་དག་ལ་དགེ་ར་བསྐྲུན་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་མགྩོན་གིས་ཡྩོངས་སུ་ཟིན་པའི་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་

གིས་སྩོ་ནས། ཡུམ་གི་ཚིག་གཙོ་བྩོར་ཉན་པའི་སྣྩོད་དང༌། སངས་རྒྱས་མང་པྩོ་

བསེན་ཏེ་བསྙེན་བཀུར་བའི་སྩོ་ནས་ཡུམ་གི་ཚིག་བླྩོ་ལ་ལེན་པའི་སྣྩོད་དང༌། སངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༧་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱས་རྣམས་ལ་བསྙེན་བཀུར་ནས་ཐེ་ཚོམ་གི་དྩོན་ཀུན་འདྲི་བའི་དྩོན་མི་བརེད་པར་

འཛིན་པའི་སྣྩོད་དང༌། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པས་སྦིན་སྩོགས་སྤྩོད་

པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་སྣྩོད་དེ་བཞིར་ཡྩོད། སྦྩོར་བ་

སྩོམ་པ་པྩོའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་བང་སེམས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། ཉན་ཐྩོས་ཚོགས་

ལམ་པ་དེ་སྦྩོར་བ་སྩོམ་པ་པྩོའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ1་རྩོགས་སྦྩོར་བ་སྩོམ་

པའི་2ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་མེད་དེ། དེ་ཡིན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སྦྩོར་བ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འཆད་པ་ལ། 

མདྩོ་བསན་བཅྩོས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྦྩོར་བ་པྩོའི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་བིན་

གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་གནས་པ་3དང་སྦྩོར་བ་

ལགས་ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ།4 ཀྩོའུ་ཤི་ཀ་སྩོབས་པ་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་

གིས་རབས་ཀིས་འབྱུང་ངྩོ་། །ཀྩོའུ་ཤི་ཀ་དེའི་ཕིར་ཉྩོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་

དེ་ངས་ཁྱྩོད་ལ་བཤད་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྐབས་ཕེ་ནས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། རྣམ་པ་སྦྩོར་བར་བཅས་རྣམས་

དང༌། །ཞེས་བཤད་ན། སྦྩོར་བ་པྩོའི་འྩོག་ཏུ་སྦྩོར་བ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟར་སྦྩོར་བ་པྩོའི་གང་ཟག་དེས་སྦྩོར་བ་སྩོམ་དགྩོས་པས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། 

1 ག་༤༨་བ་༦་རྣམས། པ་༤༩་བ་༦་རྣམས། ཀ་༦༡་ན་༦་རྣམ།

2 ག་༤༨་བ་༦་བའི། པ་༤༩་བ་༦་བའི། ཀ་༦༡་ན་༦་པའི།

3 ག་༤༨་བ་༧་བ། པ་༤༩་བ་༧་བ། ཀ་༦༡་བ་༡་པ།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༡༤་༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེ་ལྟར་སྦྩོར་བ་པྩོ་བསན་ནས་སྦྩོར་བ་ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་ལ་ཉི་ཤུར་ཕེ་ནས་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་ལ་

སྩོགས་ལ་མི་གནས་ཕིར། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 2གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པ་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་སྩོགས་གསུངས། དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་

ནས་འཆད་པ་ལ།3 སྦྩོར་བ་ཉི་ཤུ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང་སྦྩོར་བ་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། སྦྩོར་བ་སྐྱེད་ཚུལ་དང༌། 

སྐྱེས་པའི་སྦྩོར་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་མི་གནས་པའི་

སྦྩོར་བ། གནས་པ་ལ་སྦྩོར་བ་བཀག་པའི་སྦྩོར་བ། ཟབ་པའི་སྦྩོར་བ། གཏིང་དཔག་

དཀའ་བའི་སྦྩོར་བ། ཚད་མེད་པའི་སྦྩོར་བ་དང་ལྔ་ལས། 

དང་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།4 ཀྩོའུ་ཤི་ཀ་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་

སྤྩོད་པའི་ཚེ་གཟུགས་ལ་མི་གནས་ཏེ། གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་མི་གནས་པ་དེའི་ཚེ་

གཟུགས་ལ་རྣལ་འབྩོར་དུ་བེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་ལ་སྩོགས་ལ་མི་གནས་ཕིར། །ཞེས་དང༌། 
5གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་མི་གནས་པ་དང༌། ཞེས་

གསུངས་པ་དེ་ལྟར་རྟྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་གངས་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༧་༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༡༤་༡༨།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ས་ལ་མི་གནས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ།1 ཀྩོའུ་ཤི་ཀ་བང་ཆེན་གཟུགས་ལ་སྦྩོར་བ་མི་བེད་དེ། 

གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་སྦྩོར་བར་མི་བེད་པ་དེའི་ཚེ་གཟུགས་ལ་རྣལ་འབྩོར་དུ་བེད་

དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ལ་སྦྩོར་བ་བཀག་པའི་

ཕིར། །ཞེས་དང༌།2 དེ་དག་ལ་མི་སྦྩོར་བ་ཉིད་སྦྩོར་བ་ཡིན་པ་དང༌། མི་སྦྩོར་བ་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་སྩོན་པ་ལ།3 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་

བྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་

ཟབ་པའི་ཕིར་ཤེར་ཕིན་ཟབ་བྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ཡི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་ཕིར། །ཞེས་དང༌། 4གཟུགས་

ལ་སྩོགས་པ་དེ་དག་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཟབ་པ་དང་ཟབ་པའི་སྦྩོར་

བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་སྩོན་པ་ལ། 5ཤཱ་རིའི་བུས་གསྩོལ་པ། 6བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་

གཏིང་དཔག་དཀའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་གཟུགས་

གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཕིར། ཤེར་ཕིན་གཏིང་དཔག་དཀའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༡༨་༢༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༢།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༢༡་༡༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༣།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༢༢་༡༢།

6 ག་༤༩་བ་༣་གསྩོལ་པ། པ་༥༠་བ་༣་གསྩོལ་པ། ཀ་༦༢་ན་༦་གསྩོལ་བ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་རྣམས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཕིར། །ཞེས་དང༌།1 

གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་དང༌། གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་སྦྩོར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་སྩོན་པ་ལ། 2ཤཱ་རིའི་བུས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་ཚད་

མ་མཆིས་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་གཟུགས་ཚད་

མེད་པའི་ཕིར་ཤེར་ཕིན་ཚད་མེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་དག་ཚད་ནི་མེད་ཕིར་དང༌། །ཞེས་དང༌། 3ཚད་

མེད་པ་ཞེས་བ་བ། ཚད་མེད་པའི་སྦྩོར་བ་སེ་ལྔ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྐྱེས་པའི་སྦྩོར་བ་ལ། ཚེགས་ཆེན་ཡུན་རིང་རྟྩོགས་དཀའི་སྦྩོར་བ། 

ལུང་བསན་ཐྩོབ་པའི་སྦྩོར་བ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་སྦྩོར་བ། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྦྩོར་

བ། བར་ཆད་མེད་པའི་སྦྩོར་བ། བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བའི་སྦྩོར་བ། མྱུར་བའི་སྦྩོར་བ། 

གཞན་དྩོན་གི་སྦྩོར་བ། འཕེལ་འགིབ་མེད་པའི་སྦྩོར་བ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མིན་སྩོགས་

མི་མཐྩོང་བའི་སྦྩོར་བ། གཟུགས་སྩོགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མི་མཐྩོང་བའི་སྦྩོར་

བ། རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་སྦྩོར་བ། འབས་བུ་རིན་ཆེན་འབིན་བེད་ཀི་སྦྩོར་བ། རྣམ་

པར་དག་པའི་སྦྩོར་བ། ས་མཚམས་ཀི་སྦྩོར་བ་དང་བཅྩོ་ལྔ་ལས། དང་པྩོ་སྩོན་པ་ལ། 
4ཤཱ་རིའི་བུས་གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་འདི་ལྟར་ཟབ་པ་འདི་ལྟར་

གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་ཚད་མ་མཆིས་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༢༣་༡༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༢༨་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདི་ནི་བང་ཆེན་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའི་མདུན་དུ་བརྩོད་པར་མི་བ་སེ། དེ་

དག་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ཐྩོས་ནས་དངང་པར་འགྱུར། ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པར་འགྱུར། 

ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་འགྱུར་དུ་མཆིས་པས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཚེགས་ཆེན་ཡུན་རིང་རྟྩོགས་དཀའི་ཕིར། །ཞེས་

དང༌།1 ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྐྲག་པ་དང༌། ཞེས་བ་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀི་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ཚེགས་ཆེན་པྩོས་ཡུན་རིང་པྩོ་ཞིག་ནས་མངྩོན་པར་

རྩོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། 2བརྒྱ་བིན་གིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་

ཆེན་ལུང་མ་བསན་པ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ཐྩོས་ནས་དངངས་པར་མི་འགྱུར། ཀུན་

ཏུ་སྐྲག་པར་མི་འགྱུར། ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་ནས། བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ཐྩོས་ནས་དངངས་པར་མི་འགྱུར། 

ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པར་མི་འགྱུར། ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་རིང་

པྩོར་མི་ཐྩོགས་པར་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་ལུང་བསན་པ་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལས་མི་འདའ་བར་དེ་ནས་བླ་

མེད་རྩོགས་བང་དུ་ལུང་བསན་པ་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ལུང་བསན། ཞེས་དང༌།3 མི་སྐྲག་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སྩོགས་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ལུང་བསན་པ་འཐྩོབ་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༣༠་༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གསུམ་པ་སྩོན་པ་ལ། 1བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་

ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་ཉན་པ་ཐྩོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐྩོས་ནས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་

དག་ནི་དགེ་བའི་ར་བ་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ཚུལ་བཞིན་

ཡིད་ལ་བགིད་པ་དེ་དག་ནི་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་ལུང་བསན་པར་འགྱུར་བའམ། 

ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་འགྱུར་བ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཉིད་དང༌། ཞེས་དང༌། 2ཡང་དག་པར་

འཛིན་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཉིད་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་སྩོན་པ་ལ། 3བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་

འབྩོག་དགྩོན་པ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་པ་ཞིག་ནས་བྱུང་བའམ་འབྩོག་དགྩོན་པ་དཔག་

ཚད་ཉིས་བརྒྱ་དང༌། དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་དང༌། དཔག་ཚད་བཞི་བརྒྱ་དང༌། དཔག་

ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ནས་འབྱུང་བ་ཞིག་མཆིས་ལ། སྔར་མཆིས་པའི་གྩོང་དང༌། གྩོང་ཁྱེར་

དང༌། གྩོང་རལ་དང༌། ཁམས་དང༌། རྒྱལ་པྩོའི་ཕྩོ་བང་འཁྩོར་གི་སྔ་ལྟས། བ་ལང་གི་

རིའམ། བཟའ་ཤིང་གི་ར་བའམ། ནགས་ཚལ་ལམ། སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་མཐྩོང་ངམ། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ངེས་འབྱུང༌། ཞེས་དང༌། 4བར་ཆད་ཀི་ཆྩོས་སྩོང་བ་

ཞེས་བ་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༣༡་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༣༢་༡༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྔ་པ་སྩོན་པ་ལ། 1ཤཱ་རིའི་བུས་གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། 

དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོ་ཁུམས་འཚལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པྩོ་ཁུམས་པའི་སད་དུ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོ་མཆིས་པ་དེ་ལྟ་དེ་

ལྟར་སྩོང་པྩོའམ་སྩོང་པྩོའི་མཚན་མའམ་རིའམ་རིའི་མཚན་མ་མཐྩོང་ན་དེས་འདི་

ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོ་རིང་སེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བར་ཆད་མེད་བཅས་དང༌། །ཞེས་དང༌། 2རྟག་ཏུ་ཆྩོས་

སྩོམ་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། བར་ཆད་མེད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་སྩོན་པ་ལ། 3བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་དཔིད་ཀི་དུས་ལ་

བབ་སེ་རི་ཤིང་ལྩོ་མ་དང་འདབ་མ་རྣམས་ལྷགས་ནས་ཁ་དྩོག་འགྱུར་བའི་ཚེ་འཛམ་

བུ་གིང་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་རིང་པྩོར་མི་ཐྩོགས་པར་ལྩོ་མ་དང་མེ་ཏྩོག་དང་འབས་བུ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཉེ་དང༌། ཞེས་དང༌། 4ཟག་པ་མེད་པའི་ཆྩོས་

གསར་གི་རྟེན་ཉིད་དང་ཞེས་གསུངས། ཡང་དག་པར་མངྩོན་པར་རྩོགས་པའི་བང་

ཆུབ་ལ་ཉེ་བའི་སྦྩོར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་སྩོན་པ་ལ། 5བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་བུད་མེད་སྦྲུམ་

མ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བཙར་ཉེ་བར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ལུས་འགྱུར་ཞིང་ལུས་ལ་སྡུག་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༣༣་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༣༥་༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༩།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༣༦་༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བསྔལ་དྲག་པྩོ་དང་ཉམ་ཆུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། མྱུར་བ་དང༌། །ཞེས་དང༌། 1འབས་བུ་ཆྩོས་ཀི་སྐུ་

མངྩོན་པར་འགྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའི་མྱུར་དུ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྦྩོར་

བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བརྒྱད་པ་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་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བང་ཆེན་དེ་དག་དེ་ལྟར་

ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བ་ནི་ངྩོ་མཚར་ཆེའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབྩོར་དེ་ནི་འདི་ལྟར་བང་ཆེན་སྐྱེ་བྩོ་མང་པྩོ་ལ་ཕན་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གཞན་དྩོན་ཞེས་དང༌།3 ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་རབ་ཏུ་

སྐྩོར་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའི་གཞན་དྩོན་གི་སྦྩོར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་སྩོན་པ་ལ།4 དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཡྩོན་

ཏན་མང་པྩོ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སད་དུ་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་

ཅིང་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ནི་ངྩོ་མཚར་ཆེའྩོ། །བདེ་བར་

གཤེགས་པ་ངྩོ་མཚར་ཆེའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ཤེར་

ཕིན་སྩོམ་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་འགྱུར་བ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༩།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༣༧་༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡༠།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༤༠་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་ནམ་མཁའ་གཟུགས་ཀི་འཕེལ་བ་ཡང་དག་པར་རེས་

སུ་མི་མཐྩོང་བ་དེའི་ཚེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། འཕེལ་མེད་འགིབ་མེད་ཕིར། །ཞེས་དང༌། 1འཕེལ་བ་

དང་འགིབ་པ་མི་མཐྩོང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་འཕེལ་བ་དང་འགིབ་པ་མེད་པའི་

སྦྩོར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་པ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་ཆྩོས་ཞེས་བ་བར་ཡང་

དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐྩོང་ངྩོ་། །ཆྩོས་མིན་པ་ཞེས་བ་བར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་

མཐྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མིན་སྩོགས་མི་མཐྩོང༌། །ཞེས་དང༌། 
3འདྩོད་པའི་ཁམས་སུ་མི་དམིགས་པའི་སྦྩོར་བ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མ་

ཡིན་པ་ལ་སྩོགས་པར་མི་དམིགས་པའི་སྦྩོར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གཅིག་པ་སྩོན་པ་ལ། རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། 4བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བསན་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབྩོར་གཟུགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕིར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བསན་

ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་སྩོགས་བསམ་མི་ཁྱབ་མི་མཐྩོང༌། །ཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༤༣་༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡༡།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༤༤་༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དང༌། 1གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པར་རྩོམ་པ་མེད་པའི་

སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པ་

འགྩོག་པའི་སྦྩོར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 
2བཅུ་གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་མྩོས་པར་འགྱུར་བ་སུ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་གང་སྔྩོན་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤད་པར་གྱུར་པ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ། སངས་རྒྱས་མང་པྩོ་ལ་

བསྙེན་བཀུར་བས་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བར་གྱུར་པ་

དེ་དག་ནི་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་མྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་མཁྱེན་

གི་བར་དུ་ཟབ་པའི་ཕིར་ཤེར་ཕིན་ཟབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་སྩོགས་དེ་ཡི་མཚན་མ་དང༌། །དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་

རྣམ་མི་རྟྩོག །ཅེས་དང༌།3 གཟུགས་དང་དེའི་མཚན་མ་དང་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་རྣམ་

པར་མི་རྟྩོག་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོར་རྣམ་

པར་མི་རྟྩོག་པའི་སྦྩོར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གསུམ་པ་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་རིན་པྩོ་ཆེའི་ཕུང་པྩོ་སེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་དང༌། ལན་

ཅིག་ཕིར་འྩོང་བའི་འབས་བུ་དང༌། ཕིར་མི་འྩོང་བའི་འབས་བུ་དང༌། དག་བཅྩོམ་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༤༧་༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡༣།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༡་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉིད་དང༌། རང་བང་ཆུབ་ཉིད་དང༌། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་

རིན་པྩོ་ཆེ་སྦིན་པར་བེད་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། འབས་བུ་རིན་ཆེན་སྦིན་བེད་དང༌། །ཞེས་དང༌། 
1འབས་བུ་དང་པྩོ་མཐྩོང་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། འབས་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་སྦིན་པའི་

སྦྩོར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་བཞི་པ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕུང་པྩོ་ཆེན་པྩོ་ལགས་

སྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ནི་དག་པ། ཞེས་དང༌། 3གཟུགས་རྣམ་པར་དག་

པའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་སྦྩོར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅྩོ་ལྔ་པ་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་

ཕིན་ཇི་ཙམ་ཟབ་པ་འདི་བསན་པའི་ཚེ་བར་ཆད་མང་དུ་འབྱུང་བ་ནི་ངྩོ་མཚར་

ཆེའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་དེ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དེ་

བཞིན་ཏེ། རབ་འབྩོར་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ནི་བར་ཆད་མང་ངྩོ་། །ཞེས་པ་ནས། 

ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་སྩོམ་པ་རྣམས་ལ་བར་ཆད་བ་བར་མི་ནུས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༢་༡༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༣་༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། མཚམས་དང་བཅས། །ཞེས་དང༌།1 ལྩོ་སྐྩོར་དུ་མངྩོན་

པར་བརྩོན་པར་མི་འདྩོར་བ་ཞེས་བ་བའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ས་མཚམས་ལ་

སྦྩོར་བ་དང་རྣམ་པ་བཅྩོ་ལྔ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་དྲིལ་ན། སྐབས་འདིར་བསན་གི་བང་སེམས་ཀི་སྦྩོར་བ་དེ་ལ་ཉི་

ཤུར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་སྦྩོར་བ་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། སྦྩོར་བ་སྐྱེད་ཚུལ་གི་སྩོ་

ནས་ལྔ། སྐྱེས་པའི་སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་བཅྩོ་ལྔར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

སྤིའི་དྩོན་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། གྩོ་རིམས། ས་མཚམས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

སྩོང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གིས་ཟིན་པའི་སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་

བསན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། གཞུང་འདིའི་དངྩོས་བསན་བསན་བའི་གཙོ་

བྩོར་གྱུར་པའི་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ལ། དེ་ལ་དབེ་ན་བཅུ་དགུ་ཡྩོད། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་

པའི་དེ་ལ་ཉི་ཤུར་ཡྩོད་དེ། སྦྩོར་བ་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཕེ་བ་ལྔ། རྟེན་གི་གང་ཟག་

གི་སྩོ་ནས་ཕེ་བ་བརྒྱད། སྦྩོར་བ་རྩོགས་པའི་ཐབས་ཀི་སྩོ་ནས་ཕེ་བ་བཞི། འབས་བུ་

དང་དུས་ཀི་སྩོ་ནས་ཕེ་བ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པའི་བར་ལ་

མངྩོན་པར་ཞེན་ནས་མི་གནས་པའི་སྦྩོར་བ། གཟུགས་སྩོགས་དེ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་

ནས་སྦྩོར་བ་བཀག་པའི་སྦྩོར་བ། གཟུགས་སྩོགས་དེའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་པར་

རྟྩོགས་པའི་སྦྩོར་བ། གཟུགས་སྩོགས་དེ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གཏིང་དཔག་དཀའ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༨་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་རྟྩོགས་པའི་སྦྩོར་བ། གཟུགས་སྩོགས་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཚད་མེད་པར་

རྟྩོགས་པའི་སྦྩོར་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། འཆད་པའི་ཚེགས་ཆེན་པྩོས་དུས་ཡུན་རིང་མྩོ་ཞིག་ནས་

བང་ཆུབ་རྟྩོགས་ཤིང་འཐྩོབ་པའི་སྦྩོར་བ། ཆྩོས་ཉིད་ལ་མི་དངངས་པ་སྩོགས་དང་

ལྡན་ཞིང་རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཕིན་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསུམ་

ལས་མི་འདའ་བར་ལུང་བསན་ཐྩོབ་པའི་སྦྩོར་བ། ཡུམ་གི་རྟྩོགས་པ་རང་ལ་བྱུང་བ་

དེ་འཛིན་པ་སྩོགས་ཀིས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་བེད་པའི་སྦྩོར་བ། རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་

ཆད་ཀི་ཆྩོས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྦྩོར་བ། ཡུམ་འཛིན་པ་སྩོགས་ཀི་ལུང་

བསན་པ་དང་ཉེ་བར་བར་ཆད་མེད་པ་དང་བཅས་པའི་སྦྩོར་བ། རྩོགས་པའི་བང་

ཆུབ་དང་ཉེ་བའི་སྦྩོར་བ། རྩོགས་བང་དུ་མྱུར་དུ་བང་ཆུབ་པའི་སྦྩོར་བ། སྐྱེ་བྩོ་ལ་

ཕན་བདེའི་ཕིར་དུ་ཆྩོས་འཁྩོར་སྐྩོར་ཞིང་བསྐུལ་བའི་གཞན་དྩོན་གི་སྦྩོར་བ་རྣམས་

སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ཚུལ་འཕེལ་འགིབ་མེད་པར་མཐྩོང་

བའི་སྦྩོར་བ། ཆྩོས་དཀར་པྩོའི་ལས་དང་ཆྩོས་མིན་ནག་པྩོའི་ལས་ལ་སྩོགས་པ་དྩོན་

དམ་པར་མི་མཐྩོང་བའི་སྦྩོར་བ། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་

མི་རྩོམ་པའི་སྦྩོར་བ། གཟུགས་སྩོགས་དང་དེའི་མཚན་མ་དང་དེའི་ངྩོ་བྩོར་མི་ཞེན་

པའི་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་སྦྩོར་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་གྲུབ་སེ། འབས་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་དྲུག་གཞན་ལ་སྦིན་པའི་སྦྩོར་བ། 

གནས་ངན་ལེན་ཕ་མྩོ་དག་པར་བེད་པའི་སྦྩོར་བ། ས་མཚམས་ཀི་སྦྩོར་བ་རྣམས་སུ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། སྦྩོར་བ་འདི་དག་གི་གྩོ་རིམས་ཡང་འདི་ལྟར་སྩོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། གཟུགས་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངྩོན་ཞེན་མེད་པས་

གནས་པ་མི་སྦྩོར་བའི་སྦྩོར་བ་ལ་བརྩོན་པས་ནི། གཟུགས་སྩོགས་ཀི་གནས་ལྔ་

ཟབ་པ་དང་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་ཚད་མེད་པ་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་སྦྩོར་བ་བེད་པ་གཟུགས་སྩོགས་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཉིད་

ཀི་ལས་དང་པྩོ་བས་ནི་ཚེགས་ཆེན་པྩོས་བང་ཆུབ་འཐྩོབ་ལ། དེ་ལས་གཞན་པས་ནི་

ལུང་བསན་པ་དང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་ས་བདེ་བླག་ཏུ་ཐྩོབ་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་

མི་འབལ་བར་རྩོགས་བང་ལ་ཉེ་བ་དང་མྱུར་དུ་རྩོགས་བང་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ནས་གཞན་གི་དྩོན་བེད་ཅིང་འཕེལ་བ་མེད་པ་དང་འགིབ་པ་མེད་པའི་སྦྩོར་བ་འཐྩོབ་

ལ། དེ་ནས་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མིན་སྩོགས་སྤི་དང༌། གཟུགས་སྩོགས་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པ་སྩོགས་ཁྱད་པར་ལ་འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པ་ནི་

འབས་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་སྦིན་པས་མཆྩོག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་

ནི་སྔ་མ་ཁྩོ་ནར་ལྩོ་སྐྩོར་གི་སྦྩོར་བས་སེམས་རྒྱུད་སྦྩོང་བར་བེད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སྦྩོར་བའི་གྩོ་རིམས་མངྩོན་རྟྩོགས་ཀིས་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྐྱེ་

རིམས་དང་པྩོ་1ལྔ་དྲུག་པའི་གྩོང་དུ་སྐྱེས་པ་མིན་ཏེ། སྦྩོར་བ་དྲུག་པ་ལས་དང་པྩོ་

པའི་སྦྩོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྦྩོར་བ་དང་པྩོ་ལྔས་སྤིར་སྦྩོར་བ་སྐྱེད་ཚུལ་

བསན་ཏེ། སྦྩོར་བ་སྐྱེད་པ་ན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་མ་ཞེན་པ་དགྩོས་པས་དང་པྩོ་གཉིས་

1 ག་༥༣་བ་༢་དང་པྩོ་ལྔ་དྲུག་པའི། པ་༥༤་བ་༢་དང་པྩོ་ལྔ་དྲུག་པའི། ཀ་༦༧་ན་༦་དང་པྩོ་ལ་དྲུག་པའི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང༌། ཡུལ་རྟྩོགས་ཚུལ་གསུམ་འབྱུང་བར་ཕི་མ་གསུམ་གིས་བསན་པའི་ཕིར། དེ་

དག་ནི་རྒྱན་སྣང་གི་བཞེད་པ་གསེར་ཕེང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྩོ། །

བཞི་པ་ནི། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སྦྩོར་བའི་ས་མཚམས་ཐེག་

ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡྩོད། སྐབས་འདིར་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་

སུ་བསན་པའི་སྦྩོར་བའི་ས་མཚམས། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ནས་རྒྱུན་མཐའི་

བར་དུ་འཇྩོག །

ཁ་ཅིག །ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་སྩོང་སྤྩོས་བལ་དུ་སྩོམ་

པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་

པའི་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །དེ་སྐབས་འདིར་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སྦྩོར་བའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དང་པྩོ་ལ་སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཚེགས་ཆེན་

ཡུན་རིང་རྟྩོགས་དཀའི་སྦྩོར་བས་མ་ངེས། གཉིས་པ་ལ་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་

རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ཀིས་མ་

ངེས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་སྩོང་ཉིད་ལ་སྐྲག་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྐྲག་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

བུདྡྷ་ཤིས། སྦྩོར་བ་དང་པྩོ་ལྔ་རང་བཞིན་དང༌། ཐ་མ་བཅྩོ་ལྔ་གནས་སྐབས་

ཀི་སྦྩོར་བ་ཡིན་གསུང་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་སྦྩོར་བ་ཐ་མ་ཡིན་ན་དང་པྩོ་ཡིན་

དགྩོས་པའི་ཕིར། གཞྩོན་ནུ་དཔལ་གིས། དང་པྩོ་ལྔ་ཚོགས་ལམ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྦྩོར་ལམ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་དུ་འཇྩོག་པར་བཤད་པ་དང༌། ཆྩོས་ཀི་བཤེས་

གཉེན་གིས། ཉི་ཤུ་པྩོ་ཐམས་ཅད་སྦྩོར་ལམ་གིས་བསྡུས་པར་བཤད་པ་གཉིས་མི་

འཐད་དེ། སྦྩོར་ལམ་དུ་ཆྩོས་ཉིད་ལ་བསྩོམས་བྱུང་གི་མྱྩོང་བ་ཐྩོན་པས་ཆྩོས་ཉིད་ལ་

སྐྲག་པ་སྐྱེ་བ་མི་སིད་ན། ཚེགས་ཆེན་ཡུན་རིང་རྟྩོགས་དཀའི་སྦྩོར་བ་དེ་ལ་འཇྩོག་པ་

འགལ་བའི་ཕིར། ཤེར་འབྱུང་གིས་དང་པྩོ་ལྔ་སྦྩོར་ལམ་དང༌། དེ་ནས་གཅིག་མཐྩོང་

ལམ། ལྷག་མ་རྣམས་སྩོམ་ལམ་གིས་བསྡུས་པར་བཤད་པ་དེ་བས་ཀང་མི་འཐད་དེ། 

ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ཚེགས་ཆེན་ཡུན་རིང་རྟྩོགས་

དཀའི་སྦྩོར་བ་དང༌། རྒྱུན་མཐའ་ནས་ས་མཚམས་ཀི་སྦྩོར་བ་འཇྩོག་པ་གཉིས་

འགལ་བའི་ཕིར། 

བཞི་པ་སྦྩོར་བའི་སྔྩོན་འགྩོའི་ཆྩོས་ལ། 

ཐྩོབ་བ་ཡྩོན་ཏན། 

དྩོར་བ་སྐྱྩོན། ཤེས་བ་མཚན་ཉིད། རྒྱུད་ལ་བརྟེན་བ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བཤད་

པ་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ། མདྩོ་བསན་བཅྩོས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྦྩོར་བ་ཐ་

མའི་སྐབས་སུ་ཤེར་ཕིན་སྩོམ་པ་ལ་བདུད་ཀིས་བར་ཆད་བ་མི་ནུས་པར་གསུངས་

པ་ལས་འཕྩོས་ནས།1 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་

སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་སུའི་མཐུས་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་

འདི་འབི་བ་དང༌། བསན་པ་དང༌། འཆང་2བ་དང༌། ཀླྩོག་པ་དང༌། ཁ་ཏྩོན་དུ་བགིད་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༤་༡༡།

2 ག་༥༤་ན་༥་འཆང་བ། པ་༥༥་ན་༥་འཆད་པ། ཀ་༦༨་ན་༥་འཆང་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང༌། སྩོམ་པ་དག་ལ་བདུད་སིག་ཅན་གིས་བར་ཆད་བགི་བར་མི་ནུས་པ་ལགས། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་བང་ཆེན་

ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འབི་བ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། འྩོ་ན་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། རྣམ་པར་

སྦྩོར་བར་བཅས་རྣམས་དང༌། །ཡྩོན་ཏན། ཞེས་བཤད་ན། སྦྩོར་བའི་འྩོག་ཏུ་སྦྩོར་

བའི་ཡྩོན་ཏན་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྦྩོར་བའི་ཡྩོན་ཏན་

མཐྩོང་བ་སེ་ཤེས་པ་སྔྩོན་དུ་བཏང་ན། དེའི་རྒྱུ་སྦྩོར་བ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གྩོམས་པར་

བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 ཡྩོན་ཏན་མཐྩོང་བ་སྔྩོན་དུ་བཏང་ན་སྦྩོར་

བ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གྩོམས་པར་བེད་པས་སྦྩོར་བའི་འྩོག་ཏུ་དེ་དག་གི་ཡྩོན་ཏན། 

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་སྦྩོར་བའི་ཡྩོན་ཏན་དེ་སྩོན་པ་

ལ། བདུད་ཀི་མཐུ་བཅྩོམ་ལ་སྩོགས་པ། །ཡྩོན་ཏན་རྣམ་པ་བཅུ་བཞིའྩོ། །ཞེས་

གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།2 བདུད་ཀི་མཐུ་

བཅྩོམ་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང་ཡྩོན་ཏན་གི་དབེ་བ་3དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 
4བདུད་ཀི་མཐུ་བཅྩོམ་པ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ངེས་པར་འཐྩོབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཡྩོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༦།

3 ག་༥༤་བ་༢་ཡྩོན་ཏན་གི་དབེ་བ། པ་༥༥་བ་༢་ཡྩོན་ཏན་གི་དབེ་བ། ཀ་༦༨་བ་༤་སྦྩོར་བའི་དབེ་བ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཏན་རྣམས་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། 1གངས་བཞིན་དུ་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརབས་པ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ཚང་བར་རེད་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་དག་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་སྦྩོར་བ་ལ་མངྩོན་

པར་དགའ་བ་ལས་འབྱུང་ཞིང་འཐྩོབ་པ་ཡྩོན་ཏན་བཅུ་བཞི་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་ཡྩོན་ཏན་བཅུ་བཞི་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་ཤེར་

ཕིན་སྩོམ་པ་ལ་ཚེ་འདིར་བདུད་ཀི་མཐུ་བཅྩོམ་པའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་ལ། 2སངས་

རྒྱས་ཀི་མཐུས་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འབི་བ་དང༌། སྩོན་པ་དང༌། འཆང་བ་

དང༌། ཀླྩོག་པ་དང༌། ཁ་ཏྩོན་བེད་པ་དང༌། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང༌། སྩོམ་

པ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་རྣམས་ཀི་མཐུས་བདུད་སིག་ཏྩོ་ཅན་

གིས་བར་ཆད་བ་བར་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་ཕྩོགས་

བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཚད་མེད་གངས་མེད་པ་དག་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚད་མེད་པ་གངས་མེད་པ་ཇི་

སྙེད་ཅིག་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་སྐྱྩོང་བའི་སངས་རྒྱས་དེ་སྙེད་ཀང༌། བང་ཆེན་ཤེར་

ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འབི་བ་དང༌། སྩོན་པ་དང༌། འཆང་བ་དང༌། ཀླྩོག་པ་དང༌། ཁ་ཏྩོན་

བེད་པ་དང༌། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང༌། སྩོམ་པ་རྣམས་ལ་དགྩོངས་པ་

མཛད་པ་ནི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས།

 དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 3བདུད་ཀི་མཐུ་བཅྩོམ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཡྩོན་ཏན་ཏེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༥།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༤་༡༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༧།
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གངས་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརབས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་དག་

ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་སྦྩོར་བ་ལ་མངྩོན་པར་དགའ་བ་ལས་འབྱུང་ཞིང་འཐྩོབ་པས། 

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་དགྩོངས་ཤིང་མཁྱེན་པའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་

པ་ལ། 1ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འབི་བ་

དང༌། འཆང་བ་དང༌། ཀླྩོག་པ་དང༌། ཁ་ཏྩོན་ཏུ་བེད་པ་དང༌། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་

བེད་པ་དེས་བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འབིའྩོ། །འཆང་

ངྩོ༌། །ཀླྩོག་གྩོ། །ཁ་ཏྩོན་ཏུ་བེད་དྩོ། །ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་དྩོ། །སྩོམ་མྩོ་ཞེས་བ་

བར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 2སངས་རྒྱས་ཀི་དགྩོངས་ཤིང་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་ཡྩོན་

ཏན་ཏེ། དགྩོངས་པ་ཞེས་བ་བ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདིས་འྩོག་མ་རྣམས་ལ་

རིགས་འགེའྩོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀིས་མངྩོན་སུམ་དུ་མཛད་པའི་ཡྩོན་ཏན་དེ་

སྩོན་པ་ལ། 3ཤཱ་རིའི་བུས་གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་གང་ཤེར་ཕིན་

ཟབ་མྩོ་འདི་འབི་བར་འགྱུར། ཞེས་པ་ནས། རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་དག་

ནི་ཤའི་སྤན་གིས་གཟིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 4སངས་རྒྱས་ཀིས་མངྩོན་སུམ་དུ་མཛད་པ་དང༌། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༥་༢༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༦་༡༥།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༩།
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ཞེས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཟིགས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་དང་ཉེ་བའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་ལ།1 

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་དག་གིས་ཀང་བླ་མེད་རྩོགས་བང་

དུ་ཉེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བ་བར་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 2ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་དང་ཉེ་བར་གྱུར་

པ་དང༌། ཞེས་དང༌།3 ཉེ་བར་གྱུར་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་དྩོན་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་ལ། 4ཤཱ་རིའི་བུ་གང་

ཡང་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་བིས་ཤིང་གེགས་བམ་

དུ་ཆུད་པར་བ་སེ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་རིགས་

ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་མྩོས་

པ་མང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།5 དྩོན་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་དང༌། ཞེས་དང༌། 
6ཕན་ཡྩོན་ཆེན་པྩོ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་ཡུལ་ལ་དཔད་པའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་ལ། 7ཤཱ་རིའི་བུ་ཤེར་ཕིན་འདི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྷྩོ་ཕྩོགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་དར་བར་འགྱུར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༧་༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༧།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༧་༡༧།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༠།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༧།

7 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༩་༤།
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ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 1ཡུལ་དཔད་པ་དང༌། ཞེས་དང༌། 2བ་བ་བེད་པ་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བེད་པའི་

ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་ལ། 3ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆེན་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་གང་

ཡིན་པ་དེ་དག་ཀང་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་བསན་པའི་ཚེ་དངངས་པར་མི་འགྱུར། 

སྐྲག་པར་མི་འགྱུར། ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 4ཟག་པ་མེད་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྩོགས་པ་

དང༌། ཞེས་དང༌། 5གཉེན་པྩོའི་ཆྩོས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བརྒྱད་པ་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་ལ།6 དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་

འདི་ལྟར་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་དག་ལ་ངས་རྣམ་མཁྱེན་དང་ལྡན་པའི་

གཏམ་བརྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 7སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཉིད་དང༌། ཞེས་དང༌། 8རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་གཏམ་བརྩོད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༤་༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༡།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༨།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༥་༡༦།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༡།

8 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དགུ་པ་མི་ཕེད་པའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་ལ། 1ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀི་བུའམ་

རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་དག་ནི་མཉམ་པར་བཞག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་བདུད་དམ་

བདུད་ཀི་རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་ལྡྩོག་མི་ནུས་ན་

སིག་ཏྩོ་ལ་མྩོས་པ་དང་སིག་ཏྩོའི་སྤྩོད་པ་ཅན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་སྩོང་བ་2གཞན་

གིས་ལྟ་སྩོས། ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།3 མི་ཕེད་པ་དང༌། ཞེས་དང༌།4 གྩོགས་མཛད་པ་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་པ་དགེ་བའི་ར་བ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་སྐྱེད་པའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་ལ། 
5ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་

དག་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ཐྩོས་ནས་དགའ་བ་དང༌། དང་བ་དང༌། རབ་ཏུ་མགུ་བ་རྒྱ་

ཆེན་པྩོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་བརམས་པའི་དགེ་བའི་

ར་བའི་ཆྩོས་ལ་སྐྱེ་བྩོ་མང་པྩོ་འགྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 6དགེ་བའི་ར་བ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་སྐྱེད་པ་དང༌། 

ཞེས་དང༌། 7དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་སྐྱེད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གཅིག་པ་དམ་བཅས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༦་༤།

2 ག་༥༦་ན་༡་བ། པ་༥༦་བ་༧་པ། ཀ་༧༠་ན་༦་བ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༩།

5  བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༦་༨།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༢།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ།1 རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་དག་གིས་ནི་ངའི་མདུན་དུ་འདི་སྐད་དུ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བདག་གི་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་བརམས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་

ལ་སྩོག་ཆགས་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོ་དང་སྩོག་ཆགས་སྩོང་ཕག་མང་པྩོ་དང༌། སྩོག་

ཆགས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྩོང་ཕག་མང་པྩོ་རབ་ཏུ་འགྩོད་པར་བགིའྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 2དམ་བཅས་པའི་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

ཞེས་དང་།3 དེའི་དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གཉིས་པ་འབས་བུ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཡྩོན་ཏན་སྩོན་པ་ལ། 
4ཤཱ་རིའི་བུ་དེས་ན་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་གཟུགས་དང་སྒ་དང་དྲི་དང་རྩོ་

དང་རེག་དང་ཆྩོས་ལ་མྩོས་པ་རབས5་པྩོ་ཆེར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 6འབས་བུ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། ཞེས་

དང༌།7 ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གསུམ་པ་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་དེ་སྩོན་པ་ལ།8 དེ་ལྟར་

ཕིའམ་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༦་༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༢༠།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༧་༡༨།

5 ག་༥༦་ན་༦་བརབས། པ་༥༧་ན་༦་བརབས། ཀ་༧༠་བ་༦་བརབས།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༤།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༠་༡།

8 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༨་༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འགྱུར་ཏེ། དགེ་བའི་ར་བ་དེ་ཉིད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གང་དག །ཅེས་སྩོགས་

གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།1 སེམས་ཅན་གི་དྩོན་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཞེས་དང༌།2 

སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བེད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་བཞི་པ་ཤེར་ཕིན་མ་རེད་པ་དང་མ་ཚང་བ་ཟླྩོག་པ་ཚང་བ་རེད་པའི་ཡྩོན་

ཏན་སྩོན་པ་ལ། 3བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་ཡང་བང་ཆེན་ཕར་ཕིན་དྲུག་པྩོ་འདི་དག་གི་

སད་དུ། བརྩོན་པར་བགིད་པ་དེ་དག་ཀང་ཕར་ཕིན་དྲུག་པྩོ་འདི་དག་འཚོལ་བར་

འགྱུར་བ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་འཇུག་པ་ལས་བརྩོན་འགྲུས་ཉམས་

པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།4 ངེས་པར་འཐྩོབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཡྩོན་ཏན་ཏེ། ཤེས་

རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཚང་བར་རེད་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་དག་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་

སྦྩོར་བ་ལ་མངྩོན་པར་དགའ་བ་ལས་འབྱུང་ཞིང་འཐྩོབ་པས། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཡྩོན་ཏན་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དུ་མ་

ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་བསྩོམས་སྩོབས་ཀིས་ཚེ་འདིར་བདུད་ཀི་མཐུ་

བཅྩོམ་པ་ནས། སྐྱེ་བ་ཕི་མར་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བར་

རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

སྤི་དྩོན་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༠་༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༦༩་༡༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༧༩་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རང་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་བསྩོམས་སྩོབས་ཀིས་

ཐྩོབ་པའི་ཡྩོན་ཏན། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཡྩོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། སྦྩོར་བའི་ཡྩོན་

ཏན་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཡྩོན་ཏན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྦྩོར་

བའི་ཡྩོན་ཏན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན་བཅུ་བཞི་ཡྩོད་དེ། སྦྩོར་བ་སྩོམ་པའི་གནས་

སྐབས་སུ་བདུད་ཀི་མཐུ་བཅྩོམ་པའི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་

བརབས་པ་དང༌། སྦྩོར་བའི་ནུས་པ་སྐྱེད་པའི་དྩོན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

དགྩོངས་པ་དང༌། དེའི་ཁྱད་པར་སྐྱེད་པའི་དྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་གཟིགས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་ཉེ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡུམ་བིས་

ཏེ་བཅངས་པའི་ཕན་ཡྩོན་ཆེན་པྩོ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བ་བ་བེད་པ་དང༌། 

སྒིབ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པྩོའི་ཆྩོས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ལས་རྣམ་མཁྱེན་གི་གཏམ་བརྩོད་པ་རེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་

འགྩོགས་པ་སྩོགས་དང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆྩོས་འཚོལ་བའི་དགའ་བ་སྩོགས་དང༌། 

སེམས་ཅན་གི་དྩོན་མཛད་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རེས་སུ་

ཡི་རང་བར་མཛད་པ་དང༌། ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་མངྩོན་པར་འདྩོད་ཅིང་ལྷག་

པར་མྩོས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བེད་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་འཕྩོས་

ཀང་ཤེར་ཕིན་ཚང་བར་རེད་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། བང་སེམས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དུ་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡང་དེ་ཆྩོས་ཅན། གནས་སྐབས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དུ་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་

བའི་ཡྩོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། བང་སེམས་ཀི་བེད་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གི་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

འགིག །རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཐར་ཐུག་གི་ཡུམ་དུ་ཐལ། 

སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ཡུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འགིག །སངས་རྒྱས་

འཕགས་པ་ཆྩོས་ཅན། གནས་སྐབས་ཀི་སྐྱབས་ཡིན་པར་ཐལ། བང་སེམས་ཀི་

སྐྱབས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁྩོ་ན་རེ། མཚན་ཉིད་དེ་མི་འཐད་དེ། མཚན་ཉིད་དེ་རྒྱུད་ལྡན་གི་ལམ་མ་

ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་མྱྩོང་བའི་གང་

ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་བསྩོམས་སྩོབས་ཀིས་ཐྩོབ་པའི་ཕན་ཡྩོན་དེ། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཡྩོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མཚན་ཉིད་དེ་

རྒྱུད་ལྡན་གི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་

སྩོམ་པའི་དེ་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་

ཐྩོབ་མྱྩོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དང་

པྩོ་དངྩོས། 

ཁྩོ་ན་རེ། རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་

རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཡྩོན་ཏན་མེད་པར་ཐལ། ས་མཚམས་དེ་འཐད་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་མི་རྟག་པ་ཡྩོད་པ་གང་

ཞིག །དེ་དེའི་ཡྩོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དེའི་ཁྱད་ཆྩོས་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས།1 

དེའི་ཕིར་དངྩོས་པྩོ་མཐྩོང་བ་ཡི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཤེས་བ་

ཆྩོས་ཅན། ཚོགས་ལམ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་

ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཕན་ཡྩོན་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་ཡྩོན་ཏན་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་འབས་བུ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་མངྩོན་མཐྩོའི་གྩོ་འཕང་དེ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དུ་ཐལ། དེ་སངས་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཡིན་

ན། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཡྩོན་ཏན་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་

ཕིར་ན་མི་མཚུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་དྩོར་བའི་སྐྱྩོན་འཆད་པ་ལ། 

མདྩོ་དང་བསན་བཅྩོས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། གྩོང་དུ་ཤེར་ཕིན་སྩོམ་པ་ལ་

ཡྩོན་ཏན་མང་དུ་འབྱུང་བར་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་

རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས། རྣམ་འགེལ་ར་བ། ༤༧༣་༡༨།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༡་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དང༌། ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་ལེགས་པར་སྤྩོད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་

སིན་པར་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡྩོངས་སུ་དག་པར་བེད་

པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་ཡྩོན་ཏན་ཡྩོངས་སུ་བརྩོད་པ་ནི་འདི་དག་ལགས་ན། བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་དག་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབྩོར་སྩོབས་པ་ཧ་ཅང་འཕི་སེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཡྩོན་ཏན་སྐྱྩོན་ནི་ཞེས་བཤད་ན། སྦྩོར་

བའི་ཡྩོན་ཏན་གི་འྩོག་ཏུ་སྦྩོར་བའི་སྐྱྩོན་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། སང་བ་བདུད་ལས་གང་ཞིག་ཡྩོངས་སུ་སངས་པས་སྦྩོར་བ་རྣམས་

བསྩོམ་པར་བ་བའི་བར་ཆད་བེད་པའི་སྐྱྩོན་གང་དག་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་བསན་པར་བ་

བའི་ཕིར་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེའི་འྩོག་ཏུ་ཡང་

གང་ཞིག་ཡྩོངས་སུ་སངས་པས་སྦྩོར་བ་རྣམས་བསྩོམ་པར་བ་བ་སྦྩོར་བའི་བར་ཆད་

བེད་པའི་སྐྱྩོན་གང་དག་ཅིག་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པའི་སྐྱྩོན། ཞེས་

གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་སྦྩོར་བའི་སྐྱྩོན་དེ་ལ་ཞེ་དྲུག་

ཏུ་ཕེ་ནས་བཤད་པ་ལ། སྐྱྩོན་ནི་བཅུ་ཚན་བཞིར་བཅས་པ། །དྲུག་ཏུ་ངེས་པར་རྟྩོགས་

པར་བ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།2 ཚེགས་ཆེན་པྩོས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༠་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༠་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཐྩོབ་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང༌། སྦྩོར་བ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པ་དང་སྐྱེས་པ་གནས་པ་ལ་འགལ་

རྐེན་ཉེ་བར་གནས་པ་ཉེར་གསུམ་དང༌། མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཉེར་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ་ལ། རང་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། གཞན་ལ་བརྟེན་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། དྩོན་

ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་བར་གཅྩོད་དང༌། སྩོ་གསུམ་གི་བ་བ་ལ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ལ་

འཇུག་པའི་བར་གཅྩོད་དྩོ། །

དང་པྩོ་ལ། ཡུམ་དྩོན་ལ་རིང་མྩོ་ཞིག་ནས་ངེས་པ་སྐྱེ་བ་ཚེགས་ཆེན་པྩོས་

ཐྩོབ་པ་དང༌། ཡུམ་ཤེས་པར་འདྩོད་པའི་སྩོབས་པ་ཧ་ཅང་མྱུར་བ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་སྩོབས་པ་ཧ་ཅང་འཕི་སེ་སྐྱེ་ན་རབ་འབྩོར་དེ་ནི་བང་

སེམས་ཀིས་བདུད་ཀི་ལས་སུ་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།2 ཚེགས་ཆེན་པྩོས་འཐྩོབ་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བས་སྩོབས་པ་སྐྱེ་

བར་འགྱུར་ལ་དེས་ཀང་ང་རྒྱལ་དུ་བེད་ན་བང་ཆེན་གིས་བདུད་ཀི་ལས་སུ་རིག་

པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།4 སྩོབས་པ་ཧ་ཅང་མྱུར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང༌། སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་

དང༌། རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་པའི་ཁ་ཏྩོན་བེད་པ་སྩོགས་དང་གསུམ་ཡྩོད་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༡་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༠་༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༢་༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༠་༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་ཡང་གལ་ཞིང་ཤེར་ཕིན་འདི་འབི་བར་འགྱུར་

ན་རབ་འབྩོར་འདི་ཡང་བང་ཆེན་གིས་བདུད་ཀི་ལས་སུ་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་སེམས་གཡེངས་ཤིང་འདྲི་བར་འགྱུར་ན། 

ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་གལ་ཞིང་སན་ལས་ལངས་ནས་འགྩོ་

བར་འགྱུར་ན་རབ་འབྩོར་འདི་ཡང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 4ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་5པ་དང༌། སེམས་ཀི་གནས་

ངན་ལེན་པ་དང༌། རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་པའི་ཁ་ཏྩོན་བེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་

དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་ལས་ཉམས་པའི་རྒྱུ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ལས་གཡེང་

བའི་རྒྱུ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། ཡུམ་ལས་ཕིར་ཕྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཛིན་པ། 

རྣམ་མཁྱེན་གི་རྒྱུ་ལས་ཉམས་པ། ག་ནྩོམ་པའི་ཡུམ་གི་རྩོ་མྱང་བ་ལས་ཉམས་པ། 

ཐེག་མཆྩོག་ལས་ཉམས་པ། ཆེད་དུ་བ་བ་ལས་ཉམས་པ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འབེལ་
6བ་ལས་ཉམས་པ། གྩོང་ན་མེད་པའི་གནས་ལས་ཉམས་པ་དང་བདུན་རིམས་བཞིན་

སྩོན་པ་ལ།7 དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༢་༡༣།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༢་༡༩།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༣་༣།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༠་༩།

5 ག་༥༨་བ་༤་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་པ་དང་སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་པ་དང་། པ་༥༩་བ་༣་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་པ་དང་སེམས་

ཀི་གནས་ངན་ལེན་པ་དང་། ཀ་༧༤་ན་༡་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང་སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང་། 

6 ག་༥༨་བ་༦་འབེལ་པ། པ་༥༩་བ་༥་འབེལ་པ། ཀ་༧༤་ན་༣་འབེལ་བ།

7 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༣་༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་གི་གང་འདི་སྐད་དུ་

བདག་གིས་འདིའི་རྩོ་མ་རེད་དྩོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། དེ་སན་ལས་ལངས་ནས་འགྩོ་བར་

འགྱུར་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ཡང་བང་ཆེན་གིས་བདུད་ཀི་ལས་སུ་རིག་པར་

བའྩོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སད་དུ་འདིའི་རྩོ་མ་རེད་པར་གྱུར་

པ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། འདི་ལྟར་སྔྩོན་ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་

ཕིན་ལ་མ་སྤད། བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ལ་མ་སྤད། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་

ལ་མ་སྤད། བཟྩོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་མ་སྤད། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་མ་སྤད་ལ། 

རབ་འབྩོར་འདི་ལྟར་སྔྩོན་ཡང་སྦིན་པ་ལ་མ་སྤད་དེ། རབ་འབྩོར་དེའི་ཕིར་ཕར་ཕིན་

འདི་བསན་པའི་ཚེ་རྩོ་མི་རེད་དེ་སན་ལས་ལངས་ནས་འགྩོ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་དང༌། 1ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡྩོངས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཤེར་ཕིན་

བྩོར་ཞིང་མདྩོ་སེ་གང་དག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡྩོངས་སུ་མི་སྒྲུབ་

པ་དེ་དག་བཙལ་བར་བ་བར་སེམས་ཤིང་དེ་དག་ལ་ཀུན་ཆུད་པར་བ་བར་སེམས་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ཁྱི་ཇྩོ་བྩོ་ལ་ཟན་

ནར་མ་བྩོར་ནས་ལས་མི་ལ་ཟན་བཙལ་བར་སེམས་པ་དང་འདྲ་བ་དེ་བཞིན་དུ་རབ་

འབྩོར་མ་འྩོངས་པ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་རིགས་ཀི་བུ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་

འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། མི་ལ་ལ་ཞིག་གང་པྩོ་ཆེ་དྩོན་དུ་གཉེར་བར་འགྱུར་ལ་དེས་གང་པྩོ་

ཆེ་རེད་ནས་གང་པྩོ་ཆེའི་རེས་བཙལ་བར་བ་བར་སེམས་པར་འགྱུར་ན། ཞེས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༥་༨།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༦་༡༣།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༧་༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྩོགས་དང༌། 1རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། མི་ལ་ལ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོ་བལྟ་

བར་འདྩོད་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོ་མཐྩོང་ནས་བ་ལང་གི་རེས་བཙལ་བར་

སེམས་ཤིང༌། དེས་བ་ལང་གི་རེས་མཐྩོང་ནས་ཀང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོ་ནི་ཚད་འདི་

ཙམ་མྩོ་སྙམ་དུ་འགྱུར་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ཕྱྭ་

མཁན་ནམ་ཕྱྭ་མཁན་གི་སྩོབ་མས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ཞིག་བ་བར་འདྩོད་

པར་གྱུར་ཏེ། དེས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་ལ་ཚད་གཟུང་3བར་བ་བར་

སེམས་པར་གྱུར་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་

ན། སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་ཕན་མཐྩོང་ནས་འདི་སྙམ་དུ་ཁ་དྩོག་དང་

དབིབས་ཀིས་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོ་ཡང་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་ཕན་འདི་ཇི་འདྲ་བ་

དེ་འདྲའྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་སེ།5 ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ།6 ཕིར་ཕྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཛིན་པ་ཉིད་དང༌། རྒྱུ་

ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཉམས་པ་དང༌། ག་ནྩོམ་པའི་རྩོ་མྱང་བ་ཉམས་པ་དང༌། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཐེག་པའི་མཆྩོག་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཉམས་པ་དང༌། རྟག་ཏུ་ཆེད་དུ་བ་བ་

ཉམས་པ་ཞེས་བ་བ་བཅུ་ཚན་དང་པྩོའ ྩོ། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འབེལ་པ་ཉམས་པ་དང༌། 

གྩོང་ན་མེད་པ་ཉམས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༧་༡༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༨་༥།

3 ག་༥༩་ན་༦་ཚད་བཟུང་། པ་༦༠་ན་༦་ཚད་བཟུང་། ཀ་༧༤་བ་༥་བཟུང།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༧༩་༥།

5 ག་༥༩་བ་༡་སེམས་པ་ཏེ། པ་༦༠་ན་༧་སེམས་པ་སེ། ཀ་༧༥་ན་༡་སེམས་པ་དེ།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༠་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། ཡུལ་རྣམ་པ་མང་པྩོ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་སྩོབས་པ་འབྱུང་བ་

དང༌། ཡི་གེར་འབི་བ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་

པ་དང༌། བིས་པའི་ཡི་གེ་ཤེར་ཕིན་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡི་གེ་མེད་པ་ལ་དེར་

མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡུལ་ལ་སྩོགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང༌། རེད་བཀུར་དང་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྩོ་མྱང་བ་དང༌། ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པ་འཚོལ་བ་

དང༌། བརྒྱད་ཡྩོད་པ་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་རིགས་ཀི་བུ་

དང་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་དག་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ཡི་གེར་འབི་བའི་ཚེ་སྩོབས་པ་མང་

པྩོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཤེར་ཕིན་བི་བར་ནུས་ལགས་སམ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

རབ་འབྩོར་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་

ཀི་བུ་དང་རིགས་ཀི་བུ་མྩོས་ཤེར་ཕིན་འདི་དངྩོས་པྩོ་མེད་ཅེས་བ་བར་འདུ་ཤེས་ན་

འདི་ཡང་དེ་དག་གིས་བདུད་ཀི་ལས་སུ་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་གིས་

གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཀི་བུ་དང་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་ཤེར་

ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ཡི་གེར་འབི་ཞིང་བིས་ནས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་བདག་གིས་བིས་

སྩོ་ཞེས་མཆིས་ན་དེ་ནི་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་བིས་པའི་ཡི་གེ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་

ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གིས་འདི་ཡང་བདུད་ཀི་ལས་སུ་རིག་པར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༡་༡༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༤་༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༤་༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བའྩོ། །ཞེས་དང༌། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 1བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་ཡི་གེ་མ་

མཆིས་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་རིགས་ཀི་བུ་དང་རིགས་ཀི་

བུ་མྩོ་གང་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་བིས་པའི་ཚེ་ཡུལ་ཡིད་ལ་བེད་ན་རབ་འབྩོར་འདི་

ཡང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་

པའི4་རིགས་ཀི་བུ་དང་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འདྲི་བ་དང5་སྩོན་པ་དང་

ཁ་ཏྩོན་དུ་བེད་པ་དང་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཚེ་ཁེ་དང་བཀུར་སི་དང་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 6རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་དེ་རྣམས་ཤེར་

ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འདྲི་བ་དང་ལུང་འབྩོགས་པ་དང་ཁ་ཏྩོན་ཏུ་བེད་པ་དང༌། ཚུལ་བཞིན་

དུ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཚེ་བདུད་སིག་ཏྩོ་ཅན་དག་མདྩོ་སེ་ཟབ་མྩོ་ཉེ་བར་བསྙེན་པར་བེད་

དེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 7ཡུལ་རྣམ་པ་མང་པྩོ་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་སྩོབས་པ་

འབྱུང་བ་དང༌། ཡི་གེར་འདྲི་བ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ལ་

མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡི་གེ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡི་གེ་མེད་པ་ལ་མངྩོན་

པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡུལ་ལ་སྩོགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང༌། རེད་པ་དང་བཀུར་སི་དང་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྩོ་མྱང་བ་དང༌། ལམ་མ་ཡིན་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་འཚོལ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༤་༡༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༦་༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༧་༡༠།

4 ག་༦༠་ན་༢་བའི། པ་༦༡་ན་༢་པའི། ཀ་༧༥་བ་༤་པའི།

5 ག་༦༠་ན་༢་འདི་འདྲི་བ་དང་། པ་༦༡་ན་༢་འདི་འབི་བ་དང་། ཀ་༧༥་བ་༤་འདྲི།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༧་༢༡།

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

བ་ཞེས་བ་བ་ནི་བཅུ་ཚན་གཉིས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། འགལ་རྐེན་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ལ། བདུད་ཀིས་འབེད་པའི་

སྦྩོར་བ་དང༌། བཅྩོས་མ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལ་

དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་གསུམ་རིམ་བཞིན་དུ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་

བདུད་སིག་ཏྩོ་ཅན་དག་དགེ་སྩོང་གི་ཆ་བད་དུ་བས་ཤིང་ཅི་ནས་ཀང་ཐབས་མཁས་

པ་གང་དང་གང་གིས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་སུ་ཡང་འདྲི་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་འཛིན་

པར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། ཀུན་ཆུབ་པར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། འཆང་བར་མི་འགྱུར་བ་

དང༌། ཀླྩོག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། ཁ་ཏྩོན་ཏུ་བེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། ཚུལ་བཞིན་

དུ་ཡིད་ལ་བ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཐབས་དེ་དང་དེ་ལ་སྦྩོར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འབི་བ་དང་སྩོམ་པའི་བར་གི་ཚེ་བར་

ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་བདུད་ཀི་ལས་མང་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བདུད་ཀི་ལས་དེ་

དག་ཀང་བང་ཆེན་གིས་སང་བར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་

བདུད་སིག་ཏྩོ་ཅན་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆ་བད་དུ་ལུས་གསེར་གི་ཁ་དྩོག་དང༌། འྩོད་

འདྩོམས་གང་བར་བས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དྲུང་དུ་འྩོང་སེ་མཐྩོང་ནས་འདྩོད་

པ་སྐྱེད་པས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 4བདུད་ཀིས་འབེད་པའི་སྦྩོར་བ་དང༌། བཅྩོས་མ་ཉེ་

བར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བ་བ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༢་༡༨།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༤་༩།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༥་༡༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༢་༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཞན་གསུམ་སེ་ཞེས་གསུངས། གཞུང་འདི་རྣམས་མཇུག་ཏུ་ཡྩོད་ཀང་སྐབས་

འདིར་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དྩོན་གི་འབེལ་དབང་བཙན་པར་བས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསེར་གི་འཕེང་བ་ལས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཉེར་གསུམ་ལས། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་

བརྟེན་པ་དང༌། རང་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། སྔ་མ་ཉན་པ་པྩོ་

དང་འབེལ་བ་དང༌། སྔ་མ་འཆད་པ་པྩོ་དང་འབེལ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཉན་པ་

པྩོ་སྔ་མ་དང༌། འཆད་པ་པྩོ་ཕི་མ་དང་མངྩོན་པར་འབེལ་བས་ཆྩོས་སྤྩོད་ལས་ཉམས་

པ་བཅུ་བཞིར་ཡྩོད་དེ། འདུན་པ་དང་སྙྩོམས་ལས་ཀིས་ཉམས་པ། འདུན་པའི་ཡུལ་ཐ་

དད་པ་ལས་ཉམས་པ། རེད་བཀུར་དང་འདྩོད་པ་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་ཉིད་ཀིས་ཚོགས་

པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང༌། སྦངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པས་ཚོགས་པ་

དང་མི་ལྡན་པ་དང༌། དགེ་བ་དང་དགེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་ཚོགས་པ་དང་

ལྡན་མི་ལྡན་དང༌། གཏྩོང་བ་དང་སེར་སྣ་བེད་པས་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་དང༌། 

གཏྩོང་བ་དང་མི་ལེན་པས་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་དང༌། མགྩོ་སྩོས་པས་གྩོ་བ་

དང་རྣམ་པར་སྤྩོས་པས་གྩོ་བས་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་དང༌། མདྩོ་ལ་སྩོགས་

པའི་ཆྩོས་ཤེས་པས་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་དང༌། ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དང་

མི་ལྡན་པས་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་དང༌། ཐབས་མཁས་པ་དང་མི་མཁས་པས་

ཚོགས་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་དང༌། གཟུངས་ཐྩོབ་པ་དང་མ་ཐྩོབ་པས་ཚོགས་པ་དང་མི་

ལྡན་པ་དང༌། ཡི་གེ་འབི་1བར་འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པས་ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་

1 ག་༦༡་ན་༡་ཡི་གེ་འདྲི། པ་༦༢་ན་༡་ཡི་གེ་འདྲི། ཀ་༧༧་ན་༢་འདྲི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང༌། འདྩོད་པ་ལ་འདུན་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང་མ་བལ་བས་ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་

རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེ་རྣམས་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གང་ཆྩོས་ཉན་པ་ནི་ཤེར་

ཕིན་འདི་འདྲི་བ་དང༌། ལུང་འབྩོགས་པ་དང༌། ཁ་ཏྩོན་ཏུ་བ་བར་འདུན་པར་འགྱུར་ལ། 

ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་ཕི་བཤྩོལ་བེད་པར་འགྱུར་ན་རབ་འབྩོར་འདི་ཡང་བང་ཆེན་གིས་

བདུད་ཀི་ལས་སུ་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་

ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འདྲི་བ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་

སྨྲ་བ་ནི་རེད་པ་དང༌། བཀུར་སི་དང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང༌། བླ་མ་ལྷུར་ལེན་པ་

དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་དགྩོན་པ་བ་བསྩོད་

སྙྩོམས་པ་ཕག་དར་ཁྩོད་པ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 5རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཉན་པ་ནི་

དད་ཅིང་དགེ་བའི་ཆྩོས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འདྲི་བར་འདྩོད། ཅེས་སྩོགས་དང༌། 
6རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་བདྩོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བར་

འགྱུར་ཞིང་སེམས་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 7རབ་འབྩོར་གཞན་

ཡང་ཆྩོས་ཉན་པ་ནི་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ལ་ཆྩོས་གྩོས་དང་ཟས་དང་མལ་ཆ་དང་ནད་ཀི་རྐེན་

རི་དང་ཡྩོ་བད་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བར་འདྩོད་པར་འགྱུར་ལ་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་ལེན་པར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༩་༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༩་༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༨༩་༡༢།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༠་༨།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༡་༣།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༡་༡༧།

7 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༢་༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འདྩོད་པར་མི་འགྱུར་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་

མགྩོ་སྩོས་པས་གྩོ་ལ། ཆྩོས་ཉན་པ་ནི་རྣམ་པར་སྤྩོས་པས་གྩོ་ཞིང་ཚིག་ལྷུར་ལེན་

པར་འགྱུར་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ཡང་ཤེར་ཕིན་འདི་འདྲི་བ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་མདྩོ་དང་དབངས་ཀིས་བསྙད་པ་དང༌། ཞེས་

སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་ལ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་ཕར་ཕིན་དྲུག་

ལ་ཐབས་མཁས་པར་འགྱུར་ལ་ཆྩོས་ཉན་པ་ནི་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་ཐབས་མི་མཁས་

པར་གྱུར་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 5རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་གཟུངས་ཐྩོབ་

པར་འགྱུར་ལ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 6རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་འདྲི་བར་

འདྩོད་ཀླག་པར་འདྩོད་ཁ་ཏྩོན་ཏུ་བ་བར་འདྩོད་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བ་བའི་བར་དུ་

འདྩོད་པར་འགྱུར་ལ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 7རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་

འདྩོད་པའི་སེད་པ་དང༌། གནྩོད་སེམས་དང༌། སྙྩོམས་པ་དང༌། གཉིད་དང༌། རྒྩོད་པ་

དང༌། འགྩོད་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་དང་བལ་བར་གྱུར་ལ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 8གངས་བཞིན་དུ་ཉན་པ་པྩོ་དང་འཆད་པ་པྩོ་དག་སྔ་མ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༢་༡༣།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༣་༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༣་༢༠།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༤་༨།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༤་༡༨།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༥་༦།

7 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༥་༡༨།

8 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༡་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་ཕི་མ་གང་ཡང་རུང་པ་དང་མངྩོན་པར་འབེལ་བས། འདུན་པ་དང༌། སྙྩོམས་ལས་

ཀིས་ཉམས་པ་དང༌། འདུན་པའི་ཡུལ་1ཐ་དད་པས་ཉམས་པ་དང༌། འདྩོད་ཆེན་ཆུང་

བ་དང་འདྩོད་ཆེན་ཆུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཉམས་པ་དང༌། སྦངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་

དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དག་དང༌། དགེ་བ་དང་དགེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་ཉིད་དང༌། 

གཏྩོང་བ་དང་སེར་སྣ་བེད་པ་དང༌། སྦིན་པ་དང་མི་ལེན་པ་དང༌། མགྩོ་སྩོས་པས་གྩོ་

བ་དང་རྣམ་པར་སྤྩོས་པས་གྩོ་བ་ཉིད་དང༌། མདྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་མངྩོན་པར་

ཤེས་པ་དང་མངྩོན་པར་མི་ཤེས་པ་ཉིད་དང༌། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དང་

མི་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་བཅུ་ཚན་གསུམ་པའྩོ། །

དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་ཐབས་དང་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པ་དང༌། གཟུངས་ཐྩོབ་པ་

དང་མ་ཐྩོབ་པ་དང༌། ཡི་གེར་འདྲི་2འདྩོད་པ་དང་ཡི་གེར་འདྲི་མི་འདྩོད་པ་དག་དང༌། འདྩོད་

པའི་འདུན་པ་དང་བལ་བ་དང་མ་བལ་བ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་བཞི་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་སྔ་མ་འཆད་པ་པྩོ་དང་འབེལ་པ་ལ། འཆད་པ་པྩོ་སྔ་མ་དང༌། ཉན་

པ་པྩོ་ཕི་མ་དང་འབེལ་བས་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་བ་བདུན་ཡྩོད་དེ། གཅིག་པུ་ཉིད་དང་

འཁྩོར་ལ་དགའ་བ་ཉིད་ཀིས་ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ཉིད་དང༌། རེས་སུ་འབེལ་བར་

འདྩོད་པ་ཉིད་དང་སྐབས་མི་འབེད་པས་ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང༌། ཟང་ཟིང་ཅུང་

ཟད་ཙམ་འདྩོད་པ་དང་དེ་སྦིན་པར་མི་འདྩོད་པ་གཉིས་ཀིས་ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་

པ་དང༌། སྩོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བར་འགྩོ་བར་འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པས་

ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང༌། མུ་གེ་བྱུང་བ་དང་ལྩོ་ལེགས་ཀི་ཕྩོགས་སུ་འགྩོ་བར་

1 ག་༦༡་བ་༤་ཡུམ། པ་༦༢་བ་༤་ཡུམ། ཀ་༧༧་བ་༦་ཡུལ།

2 ག་༦༡་བ་༦་འདྲི་འདྩོད་པ་དང་། འདྲི་མི་འདྩོད། པ་༦༢་བ་༦་འབི་འདྩོད་འདྲི་མི་འདྩོད། ཀ་༧༨་ན་༣་འདྲི་འདྩོད་པ་འདྲི་མི་འདྩོད་པ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པས་ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང༌། རྐུན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་འགྩོ་བར་འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པས་ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང༌། 

ཁྱིམ་ལ་ལྟ་བས་ཚོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེ་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་

གཅིག་པུ་སེ་ཟླ་མེད་ཅིང་བདག་གིས་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཆྩོས་ཉན་པ་ནི་

འཁྩོར་གི་ནང་ན་གནས་པར་འགྱུར་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་

ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་འདི་ལྟར་སུ་ངའི་རེས་སུ་འབང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་

འདི་འདྲི་བ་དང༌། ཀླྩོག་པ་དང༌། ཁ་ཏྩོན་ཏུ་བེད་པ་དང༌། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་

པ་དང་སྩོམ་པ་སྦིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཆྩོས་ཉན་པ་ནི་རེས་སུ་འབང་བར་མི་འགྱུར་ན། 

ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་

ཕིར་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འདྲི་བ་དང་ལུང་འབྩོགས་པ་དང་སྩོམ་པའི་བར་དུ་སྦིན་

པར་འགྱུར་ལ། ཆྩོས་ཉན་པ་ནི་ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་གྩོང་དུ་འགྩོར་འདྩོད་

པར་མི་འགྱུར་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་གང་ན་

སྩོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྩོགས་དེར་འགྩོར་འདྩོད་པར་འགྱུར་ལ། ཆྩོས་ཉན་

པ་ནི་དེར་འགྩོ་མི་འདྩོད་པར་འགྱུར་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 5རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་

ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་གང་ན་མུ་གེ་དང་ཆུ་མེད་པའི་ཕྩོགས་དེར་འགྩོ་བར་འདྩོད་པར་འགྱུར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༨་༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༨་༢༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༩་༡༠།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༠་༣།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༠་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་དགེ་སྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ནི་གང་ན་རྐུན་

པྩོས་འཇིགས་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་དགེ་སྩོང་ཆྩོས་

སྨྲ་བ་ནི་གང་ན་བསྩོད་སྙྩོམས་གཏྩོང་བའི་ཁྱིམ་གཙོ་བྩོར་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 3འཆད་པ་པྩོ་དང་ཉན་པ་པྩོ་དག་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་གང་

ཡང་རུང་བ་འབེལ་བས་གངས་བཞིན་དུ་གཅིག་པུ་དང༌། འཁྩོར་ལ་མངྩོན་པར་དགའ་

བ་ཉིད་དང༌། གྩོ་སྐབས་མི་འབེད་པ་ཉིད་དང༌། རེས་སུ་འབེལ་བར་འདྩོད་པ་ཉིད་དང༌། 

ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་འདྩོད་པ་ཉིད་དང༌། དེ་སྦིན་པར་མི་འདྩོད་པ་ཉིད་དང༌། སྩོག་

གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བའི་ཕྩོགས་སུ་འགྩོ་བ་དང་མི་འགྩོ་བ་ཞེས་བ་

བ་བཞི་སེ་བཅུ་ཚན་བཞི་པའྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་མུ་གེ་བྱུང་བའི་ཕྩོགས་སུ་འགྩོ་བ་དང་མི་འགྩོ་བ་དང༌། ཆྩོམ་རྐུན་

པ་ལ་སྩོགས་པས་དཀྲུགས་པའི་ཕྩོགས་སུ་འགྩོ་བ་དང་མི་འགྩོ་བ་དང༌། ཁྱིམ་ལྟ་བས་

ཡིད་མི་བདེ་བ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་དང༌། ཞེས་གསུངས། འདིར་བཅུ་བཞི་དང་བདུན་

ལ་རིམས་པ་ལྟར་སྔ་མ་ཉན་པ་པྩོ་དང༌། ཕི་མ་འཆད་པ་པྩོ་དང་འབེལ་བར་བསན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྐྱྩོན་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་འཆད་པ་པྩོ་དང་ཉན་པ་པྩོ་གཉིས་ཀ་ལ་

འབྱུང་བས་གྩོ་རིམས་མ་ངེས་པར་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་ལ། ངན་འགྩོར་འགྩོ་བ་ལས་ཕིར་ཕྩོགས་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༡་༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༢་༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༡་༡༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དང༌། བདེ་འགྩོར་འགྩོ་བ་ལ་ཕྩོགས་པ་གཉིས་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་

གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འདྲི་བ་དང་སྩོམ་པའི་བར་གི་ཚེ་ལ་ལ་ཞིག་དེར་

འྩོང་སེ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀི་མི་བསྔགས་པ་བརྩོད་པར་འགྱུར། ཞེས་

སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འདྲི་བ་དང་ཚུལ་བཞིན་

དུ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་བར་གི་ཚེ་ལ་ལ་ཞིག་དེར་འྩོང་ནས་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིགས་ཀི་

ལྷ་རྣམས་ཀི་ལེགས་པ་བརྩོད། ཅེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 3ངན་སྩོང་གི་འགྩོ་བ་ལས་ཕིར་ཕྩོགས་པ་དང༌། བདེ་

འགྩོར་འགྩོ་བ་ལ་ཡིད་བདེ་བ་སེ་གཉིས་དང༌། ཞེས་གསུངས། འདི་གྩོང་དུ་ཡྩོད་ཀང་

འདིར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྔ་མ་རྣམས་རིགས་མཐུན་པས་ཕྩོགས་གཅིག་

ཏུ་བཤད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྱྩོན་དེ་དག་སེལ་བེད་ཀི་གཉེན་པྩོ་དེ་

སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་འདི་ལ་བར་ཆད་མང་དུ་

འབྱུང་སེ་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འཆང་བ་དང༌། 

ཞེས་པ་ནས། རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྲུང་བ་དང་བསྐྱབ་པ་དང་སྦ་བ་མཛད་

པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། ནྩོར་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལ་དག་མང་བའི་དཔེས་

སྦྩོར་བ་པྩོ་ལ་བར་ཆད་མང་ཡང་ཕྩོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀིས་རྟག་

ཏུ་དགྩོངས་པར་མཛད་ནས་བསྲུང་བ་སྩོགས་བེད་པས་སྦྩོར་བ་ལས་མི་ཉམས་པར་

འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། བུ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའི་མ་ན་བར་གྱུར་པ་ན་དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༦་༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༩༧་༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༡་༡༣།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༠༩་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་རིམ་གྩོ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞུང་འགེལ་འདི་དག་ནི་ལེགས་པར་བཤད་

པ་གསེར་གི་ཕེང་བ་སྒ་སྩོར་བཞག་པའྩོ། །

གཞུང་དྩོན་ལ་གསེར་ཕེང་གི་ལུགས་དང༌། སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་གི་ལུགས་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ནི། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་སྩོམ་པའི་སྐྱྩོན་ནམ་བར་

ཆད་དེ་ལ་ཞེ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་སྦྩོར་བ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པའམ། སྐྱེས་པ་གནས་

པའམ། རྩོགས་པ་ལ་འགལ་རྐེན་ཉེ་བར་གནས་པ་ཉེར་གསུམ། མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་

བ་ཉེར་གསུམ་སེ་ཞེ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་སྩོམ་པའི་སྐྱྩོན་ལ་ཞེ་

དྲུག་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་སྦྩོར་བའི་འགལ་རྐེན་རང་ལ་བརྟེན་པ་ཉི་ཤུ། རང་གཞན་གང་

རུང་ལ་བརྟེན་པ་མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཉེར་གསུམ། སྦྩོར་བའི་འགལ་རྐེན་གཞན་ལ་

བརྟེན་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་སྩོབས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས། གནས་ངན་ལེན་

གི་དབང་དུ་བས་པ་གསུམ། ཐེག་ཆེན་ལས་ཉམས་བེད་ཀི་རྒྱུའི་དབང་དུ་བས་པ་

བདུན། ཐེག་ཆེན་ལ་གཡེང་བའི་རྒྱུའི་དབང་དུ་བས་པ་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། སྩོབ་དཔྩོན་ལ་བརྟེན་པ་བཅུ་བཞི། རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་

གཉིས། གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པ་བདུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། བདུད་ཀིས་

འབེད་པའི་སྦྩོར་བ། བཅྩོས་མ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ། ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པ་སྩོགས་ལ་

དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

སྤི་དྩོན་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྦྩོར་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བ་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་རྩོགས་པ་གང་རུང་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་བདུད་ལས། 

སྦྩོར་བའི་སྐྱྩོན་གི་མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །སྦྩོར་བ་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་བདུད་ལས་དེ། 

དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྦྩོར་བའི་སྐྱྩོན་ཆྩོས་

ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། སྦྩོར་བ་སྐྱེ་

བ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་དུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་སྦྩོར་བ་སྐྱེ་

བ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་སྦྩོར་བ་སྐྱེས་མ་

ཟིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན་ཞེ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་སྦྩོར་བའི་འགལ་རྐེན་ཉེ་

བར་གནས་པ་ཉེར་གསུམ། མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཉེར་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་ལ་ཡང་འགལ་རྐེན་རང་ལ་བརྟེན་པ་ཉི་ཤུ། གཞན་ལ་བརྟེན་པ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་

ལ། དང་པྩོ་ལ་ཡང༌། དྩོན་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས། སྦྩོར་བ་སྩོམ་པའི་དུས་སུ་ཚེགས་ཆེན་པྩོས་ཡུན་རིང་མྩོ་ནས་ཡུམ་ཤེས་པ་

འཐྩོབ་པའི་སྩོབས་པ་འཕི་བ་དང༌། སྔྩོན་དང་ཕི་མཐའ་མ་བརྟགས་པར་ཡུམ་ཤེས་

པའི་སྩོབས་པ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་ཞིང་དེས་རྩོམ་པ་གཉིས་བཞག །སྩོ་གསུམ་གི་བ་བ་ལ་

བར་དུ་གཅྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་གལ་བ་དང་ཧ་ཧ་

ཞེས་རྒྩོད་པ་སྩོགས་ཀིས་འདྲི་བ་དང༌། ངག་གི་གནས་ངན་ལེན་གཉེན་བཤེས་

སྩོགས་ལ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སྩོགས་དང༌། རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་གལ་བ་

སྩོགས་དང༌། གཉེན་བཤེས་ལ་སེམས་གཡེང་བ་སྩོགས་ཀིས་འཆད་པ་དང་གསུམ་



  172  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་བཞག །

ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་བར་ཆད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། བང་སེམས་ཀི་སྐྱྩོན་

མེད་པར་མ་ཞུགས་པ་ལུང་མི་སྩོན་པས་ལུང་མ་བསན་པ་ན་བདག་ལུང་མ་བསན་

ཏྩོ། །གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གྩོང་ལ་སྩོགས་པ་མ་བརྩོད་དྩོ་སྙམ་དུ་ཡུམ་ལས་ཕིར་ཕྩོགས་པ་
1དང༌། ཡུམ་འདི་བྩོར་ནས་དམན་པའི་སེ་སྣྩོད་ལ་འཇུག་པ་དྲུག་སེ་ཐེག་ཆེན་གི་རྒྱུ་

ལས་ཉམས་པ་བདུན་དང༌། དྲུག་པྩོ་དེ་ཡང་རིམས་བཞིན་ཤིང་གི་ར་བ་དྩོར་ནས་

ཡལ་ག་དག་འཚོལ་བ་དང༌། ཁྱི་ནི་ཇྩོ་བྩོ་ལ་ཟན་སྩོང་བ་དྩོར་ནས་མི་འྩོང་བ་ལ་རེ་བ་

དང༌། གང་པྩོ་ཆེ་རེད་ནས་དེའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་མི་བེད་པར། དེའི་རེས་དེའི་

མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་འདྩོད་པ་དང༌། ནྩོར་བུ་འདྩོད་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་མཐྩོང་

ནས། རྒྱ་མཚོ་དང་རྨིག་རེས་ཀི་ཆུ་སྙྩོམས་པ་ན་དེས་ཚིམ་ནས་རྒྱ་མཚོར་མི་འཇུག་

པ་དང༌། ཉི་ཟླའི་ཁང་པའི་ཚད་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་བེད་འདྩོད་པ་

དང༌། ཁམས་ཀི་རྒྱལ་ཕན་མཐྩོང་ནས་འཁྩོར་ལྩོ་སྒྱུར་རྒྱལ་འདི་ལྟ་བུའྩོ་སྙམ་པ་དང༌། 

ཞག་དྲུག་ཅུ་པའི་ཟས་རེད་ནས་ཁ་ཟས་རྩོ་བརྒྱ་བ་བྩོར་བ་དང༌། ནྩོར་བུ་རིན་པྩོ་ཆེ་

རིན་ཐང་མེད་པ་རེད་ནས་ནྩོར་བུ་འཆིང་བུ་དང་སྙྩོམས་པའི་དཔེས་ཡུམ་ཤེར་ཕིན་

བྩོར་ནས་དམན་པའི་སེ་སྣྩོད་ལ་འཇུག་པར་བསན་ཏྩོ། །

གཟུགས་སྒ་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་མང་པྩོ་ལ་ཞེན་ནས་རྣམ་རྟྩོག་གི་སྩོབས་པ་དུ་

མ་འབྱུང་བ་དང༌། ཡི་གེ་འབི་བ་ལ་ཡུམ་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་

ཙམ་ལ་ཡུམ་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡི་གེ་བིས་ཟིན་པ་ཙམ་ལ་ཡུམ་དུ་མངྩོན་པར་

1 ག་༦༤་ན་༡་ཕྩོགས་པ་དང་པ་༦༤་བ་༧་ཕྩོགས་དང་། ཀ་༨༠་བ་༦་ཕྩོགས་པ་དང་།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཞེན་པ་དང༌། ཡི་གེ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ལ་ཡུམ་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡུལ་དང་གྩོང་ལ་

སྩོགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང༌། རིན་པྩོ་ཆེ་ཐྩོབ་པ་སྩོགས་ཀི་རེད་པ། དཔལ་གི་དར་

དཔངས་བཅིངས་པ་སྩོགས་ཀི་བཀུར་སི། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྙན་པའི་རྩོ་མྱང་བ་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པའི་ལམ་མ་ཡིན་པ་བདུད་ཀིས་བསན་པའི་སེ་སྣྩོད་ལས་

ཐབས་མཁས་པ་ཚོལ་བ་སེ། ཐེག་ཆེན་ལས་གཡེང་བའི་རྒྱུ་བརྒྱད་བཞག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ལ་ཡང་བདུད་དགེ་སྩོང་གི་ཆ་བད་དུ་འྩོངས་

ནས་ངེད་ཀི་མདྩོ་སེ་འདི་ཉིད་ཡུམ་ཡིན་གི་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་མིན་ནྩོ་ཞེས་

ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་བར་དུ་དབེན་བཅུག་ནས་འབེད་པ་དང༌། ཡུམ་ལྟར་སྣང་བའི་

མདྩོ་སེ་སྩོན་པ་དང༌། བདུད་ཉིད་སངས་རྒྱས་སུ་སྤྲུལ་ནས་དེ་ལ་འདྩོད་པ་སྐྱེད་དུ་

བཅུག་པ་སེ་གསུམ་བཞག་གྩོ །

གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་དང༌། རང་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ལ། སྔ་མ་ཉན་པ་པྩོ་དང༌། སྔ་མ་འཆད་པ་པྩོ་དང་འབེལ་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཉན་པ་པྩོ་འདྲི་བ་སྩོགས་ལ་འདུན་པ་ཆེ་ལ། འཆད་པ་

པྩོ་སྙྩོམས་ལས་ཆེ་བས་ཚོགས་པས་ཆྩོས་སྤྩོད་ལས་ཉམས་པ་དང༌། ཉན་པ་པྩོ་ཡུལ་

འདིར་ཉན་འདྩོད་ལ་ཅིག་ཤྩོས་ཡུལ་གཞན་དུ་འཆད་འདྩོད་པས་འདུན་པའི་ཡུལ་ཐ་

དད་པ་དང༌། ཆྩོས་གྩོས་སྩོགས་ལ་འདྩོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆྩོག་ཤེས་པ་དང༌། དེ་ལས་

བཟླྩོག་པ་དང༌། བསྩོད་སྙྩོམས་སྩོགས་སྦངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་མི་ལྡན་དག་

གིས་དང༌། དགེ་ཞིང་འདུན་པའི་ཆྩོས་ཅན་གིས་དང༌། དེ་ལས་བཟླྩོག་སེ་ཡུམ་འདྲི་

ཞིང་དྩོན་དུ་གཉེར་བར་མི་འདྩོད་པ་དང་ཡྩོ་བད་གཞན་ལ་གཏྩོང་པ་དང་དེ་ལ་སེར་སྣ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བེད་པ་དང༌། ཆྩོས་གྩོས་སྩོགས་འཆད་པ་པྩོ་ལ་སྦིན་འདྩོད་པ་དང་དེས་མི་ལེན་པ་

དང༌། ཆྩོས་ཀི་ཚིག་མགྩོ་སྩོས་པས་ཐམས་ཅད་གྩོ་ཞིང་ཚིག་ལྷུར་མི་ལེན་པ་དང༌། 

རྣམ་པར་སྤྩོས་པས་གྩོ་ཞིང་ཚིག་ལྷུར་ལེན་པ་ཉིད་ཀིས་དང༌། མདྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཆྩོས་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་དང་དེ་མི་ཤེས་པ་

དང༌། སྦིན་སྩོགས་ཀི་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་ལྡན་ཞིང་དེ་ལ་སྩོབ་པར་འདྩོད་པ་དང་དེ་

ལས་བཟླྩོག་པས་དང༌། ཕར་ཕིན་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་དེ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་དང་དེ་

ལས་བཟླྩོག་པས་དང༌། ཚིག་དྩོན་མི་བརེད་པའི་གཟུངས་ཐྩོབ་པ་དང་མ་ཐྩོབ་པ་དག་

གིས་དང༌། ཡུམ་ཡི་གེར་འབི་བ་སྩོགས་ལ་འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པ་དག་གིས་དང༌། 

འདྩོད་པའི་འདུན་པ་སྩོགས་སྒིབ་པ་ལྔ་དང་བལ་བ་དང་མ་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་ཚོགས་

པས་ཆྩོས་སྤྩོད་ལས་ཉམས་པ་སེ་བཅུ་བཞི་བཞག །

གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། གཅིག་པུས་དབེན་པ་དང་འཁྩོར་གིས་འདུ་འཛི་

ལ་སྩོགས་ལ་དགའ་བ་ཉིད་ཀིས་དང༌། ཉན་པ་པྩོ་འཆད་པ་པྩོའི་རེས་སུ་འབང་བར་

འདྩོད་བཞིན་དུ་དེའི་གྩོ་སྐབས་མི་འབེད་པ་ཉིད་དང༌། ཉན་པ་པྩོའི་ཕི་བཞིན་དུ་རེས་སུ་

འབང་བ་སེ་འབང་བར་འདྩོད་པ་ཉིད་ཀིས་དང༌། ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་ཆྩོས་

སྩོན་འདྩོད་པ་དང་དེ་སྦིན་པར་འདྩོད་པ་ཉིད་ཀིས་དང༌། གང་ན་སྩོག་གི་བར་ཆད་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕྩོགས་སུ་འགྩོ་བར་འདྩོད་པ་དང་དེར་འགྩོ་བར་མི་འདྩོད་པས་དང༌། གང་ན་

མུ་གེ་སྩོགས་དང་ཆྩོམ་རྐུན་སྩོགས་ཡྩོད་པའི་ཕྩོགས་སུ་འགྩོ་བར་འདྩོད་པ་དང་མི་

འདྩོད་པ་གཉིས་དང༌། འཆད་པ་པྩོ་གཙོ་བྩོར་མཛའ་བྩོ་སྩོགས་ཀི་ཁྱིམ་ལ་ལྟ་ལ་ཉན་པ་

པྩོ་ཡིད་མི་བདེ་བ་ཚོགས་པས་ཆྩོས་སྤྩོད་ལས་ཉམས་པ་བདུན་བཞག །
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ངན་སྩོང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་བརྩོད་ན་

གཞན་དྩོན་དུ་ངན་སྩོང་གི་འགྩོ་བར་འགྩོ་བ་ལ་ཕིར་ཕྩོགས་པ་སེ་མི་མྩོས་ཤིང་སྐྱྩོ་བ་

དང༌། ལྷ་རྣམས་དང་ཞི་བ་ཙམ་གི་བསྔགས་པ་བརྩོད་ན་བདེ་འགྩོར་འགྩོ་བ་དང་རྒྱུན་

ཞུགས་སྩོགས་མངྩོན་དུ་བེད་པ་ལ་རང་དྩོན་དུ་ཡིད་བདེ་སྐྱེ་བ་གཉིས་སུ་བཞག་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ནས་ས་བདུན་པའི་བར་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །

གསུམ་པ་ཤེས་བའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། 

བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྦྩོར་བའི་སྐྱྩོན་གི་

སྐབས་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྦྩོར་བ་སྩོམ་པ་པྩོ་ལ་དགྩོངས་པ་

མཛད་པའི་མཐར་འཐད་པར་ཡུམ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྐྱེད་པ་དང་དེ་

ལ་འཇིག་རྟེན་སྩོན་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ལས། 1རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་འདི་སྐད་དུ་ཤེར་ཕིན་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་སྐྱེད་པར་བེད་པའྩོ་འཇིག་རྟེན་

སྩོན་པར་བེད་པའྩོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ལགས་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ཤེར་ཕིན་

ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

སྐྱེད་པར་བགིད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་སྩོན་པ་ཡིན། ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདིས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྩོབས་བཅུ་སྐྱེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༡༦་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྩོར་1བ་དང༌། དྩོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ཡྩོན་ཏན་སྐྱྩོན་ནི་མཚན་ཉིད་བཅས། །ཞེས་བཤད་2པ་ན། སྦྩོར་

བའི་སྐྱྩོན་གི་འྩོག་ཏུ་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། ཡྩོན་ཏན་བླང་བ་དང་སྐྱྩོན་དྩོར་བའི་སྩོ་ནས་སྦྩོར་བ་རྣམས་བསྩོམ་

པར་བ་བ་ལ་ནི་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པ་ཅན་ཡིན་པས་

དེ་ལྟར་འཆད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ།3 གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ཡྩོན་ཏན་དང་སྐྱྩོན་

བླང་བ་དང་དྩོར་བས་སྦྩོར་བ་རྣམས་བསྩོམ་པར་བ་བ་ནི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་སྔྩོན་དུ་

འགྩོ་བ་ཅན་ཡིན་པས་སྐྱྩོན་གི་འྩོག་ཏུ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་མདྩོར་བསན། དབེ་བའི་སྩོ་ནས་རྒྱས་པར་

བཤད། གངས་ཀི་སྩོ་ནས་དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་

ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་མདྩོར་བསན་གི་ཚུལ་

གིས་བཤད་པ་ལ། གང་གིས་མཚོན་དེ་མཚན་ཉིད་དུ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།4 བེད་པར་སྒྲུབ་པས་

འདིས་སྦྩོར་བ་རྣམས་མཚོན་པར་བེད་པས་ན། ཤེས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དང༌། བེད་

པ་དང༌། ལས་སུ་སྒྲུབ་པས་དེ་རྣམས་མཚོན་པར་བ་བ་ཡིན་པས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་མཚན་

ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

1 ག་༦༥་བ་༡་སྦར་བ་དང་། པ་༦༦་བ་༡་སྦྩོར་བ་དང་། ཀ་༨༢་བ་༥་སྦར།

2 ག་༦༥་བ་༢་ཞེས་བཤད་པ་ན། པ་༦༦་བ་༢་ཞེས་བཤད་པ་ན། ཀ་༨༢་བ་༦་ཞེས་བཤད་ན།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༢་༥།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༢་༩།



  177  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཞུང་དྩོན་ནི། རང་གི་ཐྩོབ་བར་གྱུར་པའི་འབས་བུ་ཤེར་ཕིན་ཐྩོབ་བེད་ཀི་

ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་

ལ་མཚན་ཉིད་ཅེས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལམ་ཤེར་ཕིན་གི་རྣལ་འབྩོར་

མཚོན་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་

ལ་སྒས་བརྩོད་རིགས་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་ཐེག་ཆེན་སྦྩོར་བའི་

ཤེས་མཚན། ཁྱད་མཚན། བེད་མཚན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

སྤིའི་དྩོན་ལ། མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་གཞག །མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་

ཚུལ། དེའི་ས་མཚམས་བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ། དགག་གཞག་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དུ་མར་ཡྩོད་

དེ། ཁྱྩོད་ལ་ཤེས་མཚན། ཁྱད་མཚན། བེད་མཚན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ཤེས་མཚན་དེ་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཐལ། སྦྩོར་བ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་མཚན་དུ་ཐལ། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། མཚན་ཉིད་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་གཞན་ལ་རིགས་འགེའྩོ། །

ཁ་ཅིག །སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་དང་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྩོགས་ཐབས་

ཤེས་ཀི་རིགས་རྩོགས་པས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། ལམ་ཤེར་ཕིན་གི་

རྣལ་འབྩོར་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་མ་མྱྩོང་བའི་བང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྩོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། མཚན་ཉིད་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་བཤད་ལས། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་

ཀིས་དབེན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་བཅུ་དྲུག་མཚན་གཞི། ལམ་ཤེར་ཕིན་གི་

རྣལ་འབྩོར་དུ་མཚོན། སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་དང་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྩོགས་

ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རིགས་རྩོགས་པས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་ནུས་པ་མཚོན་བེད་ཀི་རྟྩོགས་པ། ཐེག་ཆེན་

གི་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཤེས་མཚན། ཁྱད་མཚན། བེད་

མཚན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་

གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་

དེའི་ཕིར། ཤེས་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་སྦྩོར་

བའི་ཤེས་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆྩོས་ཅན། 

ཐེག་ཆེན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དུ་ཐལ། ཐེག་

ཆེན་གི་སྦྩོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། ཤེས་མཚན་དེ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་

བའི་མཚན་ཉིད་ལ་བཞིར་འབེད་རིགས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་

དེ་མཚན་ཉིད་དུ་ཐལ་ལྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། སྐྱྩོན་སྔ་མ་དེ་མི་འཇུག་སེ། མཚོན་བ་བཞི་ཁྱབ་པ་སྩོ་བཞི་རི་བ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། མི་རྟག་པ་བུམ་པའི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང༌། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་བུམ་པའི་

རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཐལ། བུམ་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་བུམ་པའི་སྤིའི་མཚན་

ཉིད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཀ་བ་ཆྩོས་ཅན། བུམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁྱྩོད་ལྟར་ན་སྩོང༌། ཐེག་ཆེན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་

པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཐལ། ཁྱྩོད་

ཤེས་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ།1 ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ཉིད་གསུམ་གི་དབེ་བས་ཐ་དད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྒ་

འཛིན་རྟྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་རྣལ་འབྩོར་དུ་

ཐལ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁྱྩོད་ལྟར་ན་ཡྩོད། ཅེས་ཟེར་ན། ཐལ་འགྱུར་ཕི་

མ་གཉིས་ལ་ར་བར་མ་ཁྱབ། 

མཚོན་ཚུལ་ལ་ཁ་ཅིག །བང་སེམས་ཀི་སྦྩོར་བ་ཉི་ཤུ་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། 

དེ་ནི། གཟུགས་ལ་སྩོགས་ལ་མི་གནས་ཕིར། །ཞེས་པས་བསན། ཆྩོས་སྐུའི་རྒྱུ་

མཐུན་གི་སྦྩོར་བ་ནི་མཚོན་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་དང་མཚན་མ་

དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསན། དྩོན་གཉིས་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབྩོར་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ནི། བསམ་མི་ཁྱབ་སྩོགས་ཁྱད་པར་

གིས། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། ཕན་དང་བདེ་དང་སྐྱྩོབ་པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

བསན། མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་དང་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞིའི་སེང་དུ་ངེས་བེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༢་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་བླྩོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། སྩོང་ཉིད་མཚན་

མ་མེད་བཅས་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། དེ་ནི་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་བསེན་ནས། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་བསན། བེད་པ་ནི་བང་སེམས་ཀི་སྦྩོར་བ་ཉི་ཤུ་མཚན་གཞི། ཆྩོས་སྐུའི་

རྒྱུ་མཐུན་གི་སྦྩོར་བ་ཡིན་པར་མཚོན། དྩོན་གཉིས་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པ། ཞེས་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟེར། 

དེ་འགྩོག་པ་ལ། རྣམ་བཤད་ལས། 1སྔར་བཤད་པའི་སྦྩོར་བ་ཉི་ཤུ་པྩོ་ཡང་

མཚན་གཞིར་རུང་མྩོད་ཀི། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོས་ར་བའི་དགྩོངས་པ་

བཀྲལ་བ་ལྟར་ན་ནི། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བ་གཉིས་ཀར་སྩོན་

པར་གསལ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་ཕག་གསུམ་གིས་ཀང་མཁྱེན་པ་

གསུམ་གིས་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་བསན་པར་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་མཚན་གཞི་

ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བསན་པར་འཆད་པ་སྩོགས་འཐད་པར་མི་

སེམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་དང་མཚན་མ་དང༌། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་མཚོན་བ་ཁྩོ་ན་བསན་པ་མི་འཐད་དེ། དེས་མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བ་

གཉིས་ཀ་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།2 དེ་ལྟར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་སྦྩོར་བ་དག་ཀང་མཚོན་པས་ན། ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་མཚན་ཉིད་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༩༥། ༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༨་༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མ་བསན་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་བསན། སྩོང་ཉིད་མཚན་མ་

མེད་བཅས་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་བསན། དེ་ནི་

ཉིད་ཀི་ཆྩོས་བསེན་ནས། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རྣམ་མཁྱེན་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་

བསན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ།1 ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་བེ་བག་བཅུ་དྲུག་གིས་ཚུལ་

བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྦྩོར་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཚོན་པས་ན་

ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ།2 ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་བཅུ་དྲུག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྦྩོར་བ་དག་ཀང་མཚོན་པས་ན་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་

ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་

སེ།3 ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་བེ་བག་བཅུ་དྲུག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀིས་སྦྩོར་བ་དག་ཀང་མཚོན་པས་ན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་གི་སྦྩོར་བ་མཚན་གཞི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་གསུམ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པ་ཞེས་མཚོན། ཞེས་གསུངས། དེ་འགྩོག་པ་

ལ། རྣམ་བཤད་ལས། 4སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་གསུམ་སྐྱེད་བེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༢༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༢༠།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༩༥་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་མཚོན་པ་སྩོགས་ཀང་འཕགས་སེང་གཉིས་ཀའི་འགེལ་བའི་ཚིག་དྩོན་ལ་མི་

གསལ། ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། དེ་མི་འཐད་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གི་སྦྩོར་བ་ཚད་མས་ངེས་ནས། དེ་1རྣམ་

མཁྱེན་སྐྱེད་བེད་དུ་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་

གི་སྦྩོར་བ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དེ་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྒྱུར་ཚད་མས་

ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། རྟགས་འབུད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། རྣམ་བཤད་

ལས།2 བེད་པའི་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་དང་བཅས་པ་སྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་གཞན་

དྩོན་ཕུན་ཚོགས་སྐྱེད་བེད་ཡིན་ཀང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་མཚོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་

ཤེར་ཕིན་གི་རྣལ་འབྩོར་ཙམ་དང༌། མཁྱེན་པ་གསུམ་གི་སྦྩོར་བ་ཙམ་ཚད་མས་ངེས་

ན། དེའི་རེས་སུ་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྒྱུར་ཐག་ཆྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ལ། མཚན་གཞི། མཚོན་བ། མཚན་ཉིད། ཇི་ལྟར་

མཚོན་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་ཀིས་དབེན་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབྩོར་བཅུ་དྲུག་མཚན་གཞི་ཡིན་ལ། དེ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་དང་

མཚན་མ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསན། 

གཉིས་པ་ལ། སྤི་དང༌། ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་སྦྩོར་བའི་མཚན་

ཉིད་ཅེས་པའི་སྦྩོར་བ་ནི་ལམ་ཤེར་ཕིན་གི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་ལ། དེའི་མཚན་ཉིད་ལ་

སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བའྩོ། །གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། སེམས་དཔའི་རྒྱུད་

ཀི་གཞི་ཤེས་སྦྩོར་བ། ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བ། རྣམ་མཁྱེན་སྦྩོར་བ། ཉན་རང་གི་སྦྩོར་བ་

1 ག་༦༧་བ་༥་དེ་རྣམ་མཁྱེན། པ་༦༨་བ་༥་དེ་རྣམ་མཁྱེན། ཀ་༨༥་བ་༥་དེས་རྣམ་མཁྱེན།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༩༩་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སྦྩོར་བ། གཞན་དྩོན་བེད་པའི1་བེད་ལས་ཁྱད་པར་

ཅན་དང་ལྡན་པའི་སྦྩོར་བ་རྣམས་ལ་སྐབས་འདིར་མཚོན་བ་ཞེས་བཤད་དྩོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་ལས། དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ན། རང་

གི་ཐྩོབ་བར་གྱུར་པའི་འབས་བུ་ཤེར་ཕིན་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཞི་ལྷག་

ཟུང་འབེལ་གི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ལྟ་བུའྩོ། །གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་སྩོགས་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་

དམིགས་པའི་ཐེག་དམན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་

དང༌། སྩོང་ཉིད་མཚན་མེད་སྩོགས་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་གང་རུང་ལ་དམིགས་པའི་

སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀི་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེ་

བར་གནས་པ་སྩོགས་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་གང་རུང་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དང༌། བསམ་མི་ཁྱབ་སྩོགས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དང༌། ཕན་བདེ་སྐྱྩོབ་སྩོགས་ཀི་བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་

པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་རྣམས་སྐབས་འདིར་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

བཞི་པ་ལ། སྤིའི་ངྩོས་འཛིན་དང༌། སྩོ་སྩོའི་ངྩོས་འཛིན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་

ནི། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་ཀིས་དབེན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་བཅུ་དྲུག་

མཚན་གཞི། ལམ་ཤེར་ཕིན་གི་རྣལ་འབྩོར་དུ་མཚོན། རང་གི་ཐྩོབ་བར་གྱུར་པའི་

འབས་བུ་ཤེར་ཕིན་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའྩོ། །

1 ག་༦༨་ན་༣་གཞན་དྩོན་བེད་པའི། པ་༦༩་ན་༣་གཞན་དྩོན་དུ་བེད་པའི། ཀ་༨༦་ན་༥་གཞན་དྩོན་བེད་པའི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་དང་མཚན་མ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་

ནས་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དང་པྩོ་བཞི་མཚན་གཞི། 

སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་སྦྩོར་བར་མཚོན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་

ཤེས་པ་སྩོགས་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་གང་རུང་ལ་དམིགས་པའི་ཐེག་དམན་གི་

རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པ། དེ་ཡང༌། ཉྩོན་

མྩོངས་རྟགས་དང་མཚན་མ་དང༌། །མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་གཉེན་པྩོ་དང༌། །དབེན་

དང༌། ཞེས་པས་མཚན་གཞི་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་མཚན་ཉིད་བསན་ནྩོ། །

དཀའ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་ནས་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་གཞན་དྩོན་

གི་གྩོ་ཆ་བ་དཀའ་བ་སྩོགས་སྒྲུབ་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ལྔ་མཚན་གཞི། 

ལམ་ཤེས་ཀི་སྦྩོར་བར་མཚོན། སྩོང་ཉིད་མཚན་མེད་སྩོགས་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་

གང་རུང་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པ། དེ་ཡང༌། དཀའ་དང་

ངེས་པ་དང༌། །ཆེད་དུ་བ་དང༌མི་དམིགས་དང༌། །མངྩོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པ་

དང༌། །ཞེས་པས། མཚན་གཞི་དང༌། སྩོང་ཉིད་མཚན་མ་མེད་སྩོགས་དང༌། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་མཚན་ཉིད་དེ་བསན་ནྩོ། །དམིགས་པ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་ནས་

དངྩོས་སུ་བསན་པའི་གཞི་ལམ་གི་ཁྱད་པར་སྩོགས་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་གང་རུང་

ལ་དམིགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་བདུན་མཚན་གཞི། རྣམ་མཁྱེན་གི་སྦྩོར་

བར་མཚོན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀི་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་

སྩོགས་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་གང་རུང་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཡིན་པ། 

དེ་ཡང༌། དམིགས་པ་ཞེས་བ་གང་ཡིན་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་མཚན་གཞི་

དང༌། དེ་ནི་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་བསེན་ནས། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་མཚན་ཉིད་དེ་བསན་ནྩོ། །

ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་ཀིས་དབེན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་བཅུ་

དྲུག་མཚན་གཞི། དེ་ཉན་རང་གི་སྦྩོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སྦྩོར་བར་

མཚོན། བསམ་མི་ཁྱབ་སྩོགས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་

འབྩོར་ཡིན་པ། དེ་ཡང༌། བསམ་མི་ཁྱབ་སྩོགས། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་མཚན་ཉིད་
1བསན། དེ་བཅུ་དྲུག་མཚན་གཞི། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་

ལྡན་པའི་སྦྩོར་བར་མཚོན། ཕན་བདེ་སྐྱྩོབ་སྩོགས་ཀི་བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་

ལྡན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པ། དེ་ཡང༌། ཕན་དང༌། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

མཚན་ཉིད་དེ་བསན་ནྩོ། །མཚན་གཞི་རྣམས། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་དང༌། ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་བསན། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་ཀི་སྦྩོར་བ་ཐྩོབ་པ་ལ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐྩོབ་དགྩོས་

པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དང་པྩོ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་ཡིད་

འགྱུར་གི་མྱྩོང་བ་སྐྱེ་བ་ལ་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་ཐྩོབ་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁྩོ་ན་རེ། བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

1 ག་༦༩་ན་༢་མཚན་ཉིད། པ་༧༠་ན་༢་མཚན་ཉིད། ཀ་༨༧་ན་༦་མཚན་གཞི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐབས་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ན་མ་ཁྱབ་སེ། སྦིན་པའི་གྩོ་སྒྲུབ་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཆྩོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྦིན་པའི་གྩོ་སྒྲུབ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྦིན་པའི་གྩོ་སྒྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་གཅིག་ངེས་པར་བླ་མེད་རྩོགས་བང་

དྩོན་དུ་གཉེར་བ་ན་དེའི་རྒྱུར་ཡུམ་གི་རྣལ་འབྩོར་ལ་འཇུག་ལ། དེའི་ཚེ་དེ་ལ་རྟྩོགས་

པ་མཐར་ཐུག་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡྩོད་མེད་དཔྩོད་དགྩོས་པས་དེ་ལ་ཤེས་མཚན་

དང༌། དེ་ལ་ཡང་གཞན་དྩོན་མཐར་ཐུག་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མི་སྣང་ན་རྟྩོགས་པ་ཙམ་

ཐེག་ཆེན་གི་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་གཙོ་བྩོ་མ་ཡིན་པས་དེ་ཤེས་པ་ལ་བེད་མཚན་དང༌། 

ནུས་པ་དེ་གཉིས་ཉན་རང་གི་ལམ་ལ་ཡང་ཡྩོད་ན་དཀའ་བ་དུ་མར་སྤད་དགྩོས་པའི་

ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ལྡྩོག་པས། དེ་མེད་པར་ཤེས་པ་ལ་ཁྱད་མཚན་དང༌། 

སྦྩོར་བ་དེ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སངས་རྟྩོགས་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཤེས་པར་བེད་པ་ལ་

མཚན་ཉིད་ཐ་མ་བསན་དགྩོས་པའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་སྦྩོར་བ་སྩོམ་པའི་སྔྩོན་དུ་

འགྩོ་བའི་ཚུལ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །འདིས་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགྩོས་པ་དང་

གངས་ངེས་ཡང་བསན་ཏྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡྩོད། སྦྩོར་

བ་སྩོམ་རེས་ཀིས་འདི་སྔྩོན་དུ་བཏང་ནས་སྩོམ་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དབེ་བའི་སྩོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཤེས་མཚན། ཁྱད་

མཚན། བེད་མཚན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ། གཞི་ཤེས་སྦྩོར་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བའི་ཤེས་མཚན། ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བའི་ཤེས་མཚན། རྣམ་མཁྱེན་སྦྩོར་བའི་ཤེས་

མཚན་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ་ལ་མཚམས་སྦྩོར། ར་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་

སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་སྒས་བརྩོད་རིགས་ཀི་སྩོ་ནས་བཞིར་ཕེ་བ་དེ་ལ་ཤེས་མཚན་

ལ་མཁྱེན་གསུམ་གི་དབེ་བ་གསུམ་ཡྩོད་པའི་ནང་ནས་རེ་ཞིག་དང་པྩོར་སེམས་དཔའི་

རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་སྦྩོར་བའི་ཤེས་མཚན་དེ་འཆད་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་

བ་ལ།1 དེ་ཤེས་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་དབེ་བས་ཐ་དད་པ་ལ་

རེ་ཞིག་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

བསན། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།2 དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་འབྱུང་བ་3དང༌། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་

དྲུག་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་

སྦྩོར་བ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྩོབས་སྩོགས་འབྱུང་བ་ཤེས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 

མདྩོ་ལས།4 རབ་འབྩོར་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྩོབས་

བཅུ་བསྐྱེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་དང༌།5 དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༢་༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༢།

3 ག་༦༩་བ་༧་འབྱུང་བ། པ་༧༠་བ་༦་འབྱུང་བ་དང་། ཀ་༨༨་ན་༦་འབྱུང་བ།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༡༧་༡༠།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་གཞི་ཤེས་ཀི་སྦྩོར་བའི་ཤེར་ཕིན་ལ་བརྟེན་ནས་དེ ་བཞིན་

གཤེགས་པས་འཇིག་རྟེན་དྩོན་དམ་པར་འཇིག་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 
1རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་

པའི་འཇིག་རྟེན་གང་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་

ཕུང་པྩོ་ལྔ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཇིག་རྟེན་དུ་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

ནས། ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་འདི་དག་འཇིག་པར་སྩོན་པ་མ་ཡིན། རབ་ཏུ་

འཇིག་པར་སྩོན་པ་མ་ཡིན། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་འཇིག་མེད་བདག་ཉིད་དང༌། །ཞེས་དང༌། 
2འཇིག་རྟེན་འཇིག་པ་མེད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ། སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དེ་སྩོན་པ་

ལ། 3རབ་འབྩོར་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་གངས་མེད་སེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མེད་པའི་

སེམས་དང་སྤྩོད་པ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སེམས་ཅན་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌།4 

སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་སེམས་བསྡུས་པ་དང་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཤེས་པ་ནི། 5རབ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༡༧་༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༢།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༡༨་༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༣།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ᨮ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༠་༡༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འབྩོར་གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་གདགས་པས་གདགས་པར་འགྱུར་བ་གཟུགས་ཡྩོད་

པའམ། ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་སེམས་བསྡུས་

པ་དང་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ནི་བདག་ཉིད་ཀི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏྩོ། །ཞེས་པས་བསན། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་བསྡུས་པ་དང་ཕིར་བལྟས་དང༌། །ཞེས་དང༌།1 

སེམས་བསྡུས་པ་དང༌། སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་སེམས་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ནི། 2རབ་འབྩོར་གང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་སེམས་ཅན་

དེ་དག་གི་སེམས་བསྡུས་པ་དང་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང༌། མི་ཟད་པ་ཉིད་དུ་

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། མི་ཟད་པ་ཡི་རྣམ་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌།3 སེམས་མི་

ཟད་པའི་རྣམ་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་སེམས་འདྩོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་བལ་བ་དང༌། ཞེ་སང་དང་བཅས་

པ་དང་བལ་བ་དང༌། གཏི་མུག་དང་བཅས་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་སྤྩོས་བལ་གི་ངྩོ་བྩོར་

ཤེས་པ་གསུམ་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་

ཅན་དེ་དག་གི་སེམས་འདྩོད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སེམས་ལ་འདྩོད་ཆགས་དང་

བཅས་པའི་སེམས་ཞེས་བ་བར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏྩོ། །ཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༣།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༡་༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༢་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ནས། སེམས་གཏི་མུག་དང་བལ་བ་ལ་གཏི་མུག་དང་བལ་བའི་སེམས་ཞེས་བ་བར་

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཆགས་བཅས་སྩོགས་དང༌། ཞེས་དང༌།1 སེམས་

འདྩོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང༌། སྩོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒས་བསྡུས་

པ་སེམས་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་སེམས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཤེས་པ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཕ་རྩོལ་དང་

གང་ཟག་ཕ་རྩོལ་རྣམས་ཀི་སེམས་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་སེམས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་བ་བར་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། རྒྱ་ཆེན་དང༌། ཞེས་དང༌།3 སེམས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་པ་སེམས་ཆེན་པྩོར་གྱུར་པ་ཤེས་པ་ནི། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཕ་རྩོལ་དང་

གང་ཟག་ཕ་རྩོལ་རྣམས་ཀི་སེམས་ཆེན་པྩོར་གྱུར་པ་ལ་སེམས་ཆེན་པྩོར་གྱུར་པ་

ཞེས་བ་བར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

བཤད། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༥་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༦།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༦་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཆེན་པྩོར་གྱུར་དང༌། ཞེས་དང༌།1 སེམས་ཆེན་པྩོར་

གྱུར་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གཅིག་པ་སེམས་ཚད་མེད་པ་ཤེས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ།2 སེམས་ཚད་མེད་

པ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཚད་མེད་དང༌། ཞེས་དང༌།3 སེམས་ཚད་མེད་པ་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གཉིས་པ་སེམས་བསན་དུ་མེད་པ་ཤེས་པ་ནི།4 སེམས་བསན་དུ་མེད་པ་

ལ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསན། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། རྣམ་ཤེས་བསན་དུ་མེད་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌།5 སེམས་

བསན་དུ་མེད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གསུམ་པ་སེམས་བལྟར་མེད་པ་ཤེས་པ་ནི།6 སེམས་བལྟར་མེད་པ་ལ། 

ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསན་ནས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སེམས་བལྟར་མེད་དང༌། ཞེས་དང༌།7 སེམས་བལྟར་

མེད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༧་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༧།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༧་༢༠།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༧།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༨་༡༥།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཅུ་བཞི་པ་སེམས་གཡྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཤེས་པ་ནི།1 སེམས་གཡྩོ་བ་དང༌། 

འདུ་བ་དང༌། བཀྲམ་པ་དང༌། བཅུམ་པ་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

བསན་ནས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཤེས་པ་སེ། །གཡྩོ་བ་ལ་སྩོགས་ཞེས་བ་དང༌། །ཞེས་

དང༌།2 སེམས་གཡྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅྩོ་ལྔ་པ་སེམས་གཡྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་ཤེས་པ་ནི། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་

འདི་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་མཁྱེན་ཏྩོ། །གཟུགས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་ཅེ་ན། དེ་བཞིན་

ཉིད་དང་མ་ནྩོར་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་མེད་པ་

དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། འབད་པ་མེད་པ་དང་སྤྩོས་པ་མེད་པ་དང༌། དམིགས་སུ་

མེད་པ། ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་མཁྱེན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསན་ནས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ལས་གཞན་ཡང་དེ་དག་ནི། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས། །ཞེས་དང༌། 4གཡྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་དྲུག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་རང་གིས་རྟྩོགས་པ་ལྟར་

གདུལ་བ་གཞན་ལ་བསན་ཅིང་བཏགས་པའམ་འདྩོགས་པ་ཤེས་པ་ལ། དེ་བཞིན་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༩་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༣༢་༧།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཉིད་དུ་འདྩོགས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་

མཆྩོག་ཏུ་མཁྱེན་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡང་དག་པར་སྩོན་པའི་གཞི་ཤེས་གཅིག་ཏུ་

བེད་དེ་སྩོན་པ་ལ། 5རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་གཡྩོ་བ་དང་འདུ་བ་དང་བཀྲམ་པ་དང༌། 

བཅུམ་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕུང་པྩོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང་

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།6 དེ་བཞིན་ཉིད་

དུ་འདྩོགས་པར་མཛད་དྩོ། །ཞེས་དང༌། 7ཡུམ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་འདི་

མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་སྩོ། །ཞེས་དང༌།8 དེ་བཞིན་ཉིད་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་

པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་དང༌། 9མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་

གསུངས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་མདྩོ་ཕི་མ་བཞིས་ཤེས་པ་བཞི་པྩོ་དེ་བསན་ནྩོ། །

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཐུབ་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་རྟྩོགས་ཏེ། །གཞན་ལ་བསན་

པ་ཞེས་བ་འདི། །ཞེས་དང༌།10 དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་རྟྩོགས་པ་དེ་

གཞན་ལ་བསན་ཅིང་བཏགས་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་རྣམས་ཀི་ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་བེ་

བག་བཅུ་དྲུག་གིས། ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་ཤེས་པ་བཞི་པྩོ་དེ་ར་བས་གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་དངྩོས་སུ་བསན་

ནས་འགེལ་པས་གསུམ་པ་མ་གཏྩོགས་ཚིག་ཟིན་ལ་བསན་ཏྩོ། །

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༣༣་༡།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༣། བརྒྱད་སྩོང་ཀ། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། བརྒྱད་སྩོང་པ། ༣༥༨་༢།

7 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༣། བརྒྱད་སྩོང་ཀ། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། བརྒྱད་སྩོང་པ། ༣༥༩་༡།

8 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༣། བརྒྱད་སྩོང་ཀ། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། བརྒྱད་སྩོང་པ། ༣༥༩་༡༣།

9 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༣། བརྒྱད་སྩོང་ཀ། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། བརྒྱད་སྩོང་པ། ༣༥༩་༢༡།

10 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་ནས་སྩོན་པ་ལ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་སྐབས་

ཀི། །ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། 1ཚུལ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་

ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྦྩོར་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཚོན་པས་ན། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་མངྩོན་གྱུར་པ་དང༌། ཆགས་

སྩོགས་དེའི་རྟགས་ཏེ་འབས་བུ་སྩོ་གསུམ་གི་གནས་ངན་ལེན་དང༌། ཆགས་སྩོགས་

དེའི་མཚན་མ་སེ་རྒྱུ་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཡིད་ལ་

བེད་པ་གང་ཟག་བདེ་བར་འཛིན་པ་སྩོགས་དང༌། འདྩོད་ཆགས་དང་འདྩོད་ཆགས་

མེད་པ་སྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་གཉེན་པྩོ་དག་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པས་དབེན་

པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་བཞི་ཆྩོས་ཅན། སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་

སྦྩོར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་སྩོགས་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་གང་

རུང་ལ་དམིགས་པའི་ཐེག་དམན་གི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་སྩོགས་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་གང་

ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དེ། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། 

རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

དེ་གང་ཡང་རུང་བ་བདེན་སྩོང་དུ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་

འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༡༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཁ་ཅིག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་སྩོགས་གཞི་ཤེས་ཀི་ཡུལ་བཅུ་

དྲུག་པྩོ་གང་རུང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་

ན། གཉིས་སྩོང་དྩོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་ཅན། 

མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེ་དང་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཉན་

ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་མཁྱེན་པ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་

ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེར་བསྡུས་པ་དང་ཕིར་བལྟས་དང༌། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་དྩོན་དམ་པར་འཇིག་པ་མེད་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་

རྟྩོགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་

ཀི་གཞི་ཤེས་སྦྩོར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འབྱུང་བ་ཤེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་རྟྩོགས་པ་

ཤེས་པའི་བར་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གི་ནང་ནས། ཤེས་པ་སེ། །གཡྩོ་བ་ལ་སྩོགས་ཞེས་བ་དང༌། །ཞེས་

པའི་དྩོན་ནི། ལྟ་ངན་རྣམས་འཁྲུལ་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ཞིང་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་པར་ཤེས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཆྩོས་ཅན། སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་གཞི་ཤེས་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇྩོག་

བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདིའི་སྐབས་སུ་སྤི་དྩོན་ལ། 

ལྟ་ངན་གི་དབེ་བ། 

བསྡུ་བ། གང་ཟག་གང་གི་ཡིན་པ། སྒ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྔྩོན་འཛམ་

བུའི་གིང་འདིར་མུ་སེགས་ཀི་སྩོན་པ་རྟྩོག་གེ་བ་དྲུག །རེས་སྒྩོག་པ་དྲུག །སྙྩོམས་

འཇུག་པ་དྲུག་སེ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་བསན་པ་དར་བའི་དུས་སུ་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་

ཀི་རྣམ་གཞག་བྱུང་བར་ཚངས་པའི་དྲ་བའི་མདྩོ་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་

སྔྩོན་གི་མཐར་རྟྩོག་པའི་ལྟ་བ་བཅྩོ་བརྒྱད་དང༌། ཕི་མའི་མཐར་རྟྩོག་1པའི་ལྟ་བ་ཞེ་

བཞི་གསུངས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། རྟག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་བཞི། ཁ་ཅིག་རྟག་

པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་བཞི། རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་གཉིས། མཐའ་དང་ལྡན་མི་

ལྡན་རྣམས་ཀི་བཞི། ལྷ་སྩོང་མི་སྩོང་རྣམས་ཀི་བཞི་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེའི་ཡང༌། དང་པྩོ་ནི། ཕི་རྩོལ་པའི་བསམ་གཏན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྔྩོན་

གནས་རེས་དྲན་གི་མངྩོན་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ་དང༌། བཞི་བཅུ་

དང༌། བརྒྱད་ཅུ་དྲན་པ་དང༌། ལྷའི་མིག་གི་མངྩོན་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཁ་

དྩོག་བཟང་བ་དང་ངན་པ་རྣམས་དེ་དང་དེར་སྐྱེས་པ་མཐྩོང་ནས་བདག་དང་འཇིག་

རྟེན་རྟག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །

1 ག་༧༢་བ་༥་མཐར་རྟྩོགས། པ་༧༣་བ་༥་མཐར་རྟྩོགས། ཀ་༩༢་ན་༡་མཐར་རྟྩོག། །
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཉིས་པ་ནི། ཚངས་ཆེན་གི་འཁྩོར་འགའ་ཞིག་མིར་སྐྱེས་ཏེ་མངྩོན་ཤེས་

བསྒྲུབས་ནས་བལྟས་པས་ཚངས་པ་ཆེན་པྩོ་མ་ཤི་བར་མཐྩོང་ནས་ཚངས་པ་ཆེན་པྩོ་

ནི་རྟག་ལ་ལྷ་གཞན་རྣམས་ནི་མི་རྟག་གྩོ་སྙམ་པ་དང༌། ཚངས་པ་ཆེན་པྩོའི་འབྱུང་བ་

ཆེན་པྩོ་རྣམས་ནི་མི་རྟག་ཅིང་སེམས་མ་འགགས་པར་མཐྩོང་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་

མི་རྟག་ལ་སེམས་རྟག་པར་ལྟ་བ་དང༌། འདྩོད་ལྷ་རེ་བས་རབ་ཏུ་བསླུས་པ་ཞིག་ཤི་

ནས་མིར་སྐྱེས་ཏེ་མངྩོན་ཤེས་བསྒྲུབས་ནས་བལྟས་པས་རང་གི་སྔར་གི་ཟླ་བྩོ་

རྣམས་མ་ཤི་བར་མཐྩོང་ནས་ལྷ་རེ་བས་བསླུས་པ་རྣམས་ནི་མི་རྟག་ལ་གཞན་རྣམས་

རྟག་པར་ལྟ་བ་དང༌། ལྷ་གྩོགས་ལ་ཡིད་འཁྲུལ་བ་ཁ་ཅིག་ཤི་ནས་མིར་སྐྱེས་ཏེ་མངྩོན་

ཤེས་བསྒྲུབས་ནས་བལྟས་པས་གཞན་རྣམས་མ་ཤི་བར་མཐྩོང་ནས། ལྷ་གྩོགས་ལ་

ཡིད་འཁྲུལ་བ་དག་མི་རྟག་ལ་གཞན་རྣམས་རྟག་གྩོ་སྙམ་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་སྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་མེད་ནས་ཤི་འཕྩོས་ནས་འདྩོད་ལྷར་སྐྱེས་པའི་དྲང་

སྩོང་འགའ་ཞིག་གིས་མངྩོན་ཤེས་བསྒྲུབས་ནས་བལྟས་པས་རང་གི་ལུས་ཀི་རྒྱུ་སྔ་

མ་གང་ཡིན་མ་མཐྩོང་ནས་རང་གི་ལུས་རྒྱུ་མེད་གྩོ་བུར་དུ་བྱུང་བར་ལྟ་བ་བསམ་

གཏན་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། ཆར་དང་རླུང་སྩོགས་གྩོ་བུར་དུ་འབྱུང་ཞིང་ཤིང་རྣམས་ལ་

རེས་འགའ་མེ་ཏྩོག་དང་འབས་བུ་བརྒྱུད་དེ་གྩོ་བུར་དུ་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་རྟྩོག་གེ་ལ་

བརྟེན་པ་གཉིས་སྩོ། །

བཞི་པ་ནི། ཕི་རྩོལ་པའི་དྲང་སྩོང་མངྩོན་ཤེས་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་འཇིག་

རྟེན་གི་མཐའ་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་འཆད་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ་ཡང་དག་པར་

འཚོལ་བ་ན་འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་དྲན་པའི་ཚེ་མཐའ་ཡྩོད་པའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང༌། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཆགས་པའི་བསྐལ་པ་དྲན་པའི་ཚེ་མཐའ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང༌། ཡང་དེ་དག་

ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཡང་དག་པར་འཚོལ་བ་ན་འྩོག་ཏུ་མནར་མེད་མན་ཆད་ལས་མ་

མཐྩོང་ཞིང༌། སེང་དུ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ལས་མ་མཐྩོང་ཞིང༌། ཐད་ཀར་

ཐམས་ཅད་ཕ་རྩོལ་ཟད་པའི་མཐའ་མ་མཐྩོང་བ་དེའི་ཚེ་འྩོག་དང་སེང་དུ་མཐའ་ཡྩོད་

པའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང༌། ཐད་ཀར་མཐའ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་བའྩོ། །

ལྔ་པ་ནི། བླྩོ་མ་བང་བ་དང༌། རྟྩོག་པ་མངྩོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དང༌། བླྩོ་བང་བ་

རྣམ་པར་མ་ངེས་པ་དང༌། ཤེས་པ་ཅན་ཞིང་ཀུན་ཏུ་རྨྩོངས་པ་བཞི་ལས་མངྩོན་པར་

མཐྩོ་བའི་ལམ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང༌། ངེས་ལེགས་ཀི་ལམ་བདེན་པ་བཞི་ལས་

བརམས་ཏེ་དྲི་བ་དྲིས་པ་ན་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གསལ་པྩོ་མི་འདེབས་པར་གཏམ་

རླུང་ལ་སྐུར་ཞིང་བདག་གིས་ལྷ་མི་སྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་ལྟ་བའྩོ། །དེ་དག་མདྩོར་

བསྡུས་པའི་སྩོམ་ནི། རྟག་དང་ཁ་ཅིག་རྒྱུ་མེད་དང༌། །མཐའ་ལྡན་དེ་བཞིན་ལྷ་མི་

སྩོང༌། །ཞེས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདུ་ཤེས་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་བཅུ་དྲུག །མེད་པར་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀི་བརྒྱད། གཉིས་མིན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་བརྒྱད། ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་

བདུན། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གྩོལ་བར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ལྔ་རྣམས་སུ་ཡྩོད། 

དང་པྩོ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་དང༌། མི་ལྡན་པ་དང༌། 

གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བདག་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང༌། མི་ལྡན་པ་

དང༌། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་ལྟ་ངན་

དང༌། བདག་བདེ་བ་ཡིན་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་དང༌། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཅན་གི་བཞི་དང༌། བདག་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་དང༌། 

ཐ་དད་ཡིན་པ་དང༌། ཆུང་ངུ་ཡིན་པ་དང༌། ཚད་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཅན་གི་བཞི་

རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་མེད། ཅེས་པ་ནས་

བདག་མཐའ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་བར་བརྒྱད་

དྩོ། །གསུམ་པ་ནི། སྔ་མ་བརྒྱད་པྩོ་དེ་ཉིད་ལ་འདུ་ཤེས་ཡྩོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་པར་ཞེས་སྩོགས་སྦར་ནས་ལྟ་བ་བརྒྱད་པྩོ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །བཞི་པ་ནི། 

འདྩོད་པའི་མི་དང་ལྷ་དང་གཟུགས་ཁམས་པ་དང་གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་རིགས་

བཞི་སེ་བདུན་པྩོ་རྣམས་མ་ཤིའི་བར་དུ་ནད་དང་འབས་དང་ཟུག་རྔུ་དང་བཅས་པ་

ཡིན་ལ། ཤི་ནས་ཡེ་མེད་དུ་ལྟ་བ་བདུན་པྩོ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །

ལྔ་པ་ནི། འདྩོད་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལ་འཛེམ་མེད་དུ་སྤྩོད་པས་ཚེ་འདི་ལ་གྩོལ་

བར་ལྟ་བ་དང༌། བསམ་གཏན་བཞི་ཐྩོབ་པས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ1་གྩོལ་བར་ལྟ་བ་བཞི་སེ་

ལྔའྩོ། །དེ་དག་མདྩོར་བསྡུས་པའི་སྩོམ་ནི། འདུ་ཤེས་ཡྩོད་སྨྲ་བཅུ་དྲུག་དང༌། །མེད་

དང་གཉིས་མིན་བརྒྱད་བརྒྱད་དང༌། །ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་བདུན། །ཚེ་འདི་ཉིད་

ལ་གྩོལ་བའི་ལྔ། །ཞེས་པའྩོ། །

ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་པྩོ་འདི་དག་དྩོན་དྲུག་གི་སྩོ་ནས་ཤེས་པར་བ་སེ། 

རྒྱུ། སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ། རྟེན། དུས། ལྟ་བ་ལ་བརྟེན་པ། སྐྱེས་པའི་གནས་རྣམས་ཀིས་

ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པྩོ་ནི། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་པ་

1 ག་༧༣་བ་༧་འདི་ཉིད་ལས། པ་༧༥་ན་༡་འདི་ཉིད་ལ། ཀ་༩༣་བ་༢་འདི་ཉིད་ལས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནི། དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་ལ་སྩོགས་པ་ཐྩོས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསན་དང་རྟྩོག་གེ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། བཞི་པ་ནི། འདས་པ་དང་

ད་ལྟར་1བའི་དུས་ལ་དམིགས་ནས་སྔྩོན་གི་མཐར་རྟྩོག་པ་དང་མ་འྩོངས་པའི་དུས་ལ་

དམིགས་ནས་ཕི་མའི་མཐར་རྟྩོག་པ་དང༌། ལྔ་པ་ནི། རྟག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་དང༌། མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟ་བའྩོ། །

དྲུག་པ་ནི། བསམ་གཏན་སྩོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བར་བཤད་དྩོ། །ར་བ་

ཤེས་རབ་ལས་ལྟ་ངན་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་པྩོ་དེ་དག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཤད་

དེ། སྔྩོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟ་བ་བརྒྱད། ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟ་བ་

བརྒྱད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བར་ལྟ་བ་དང༌། མ་བྱུང་བར་

ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་དང༌། བདག་རྟག་

པར་ལྟ་བ་དང༌། མི་རྟག་པར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

པར་ལྟ་བ་རྣམས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། བདག་མ་འྩོངས་པའི་དུས་ན་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་དང༌། མི་

འབྱུང་བར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་དང༌། 

བདག་མཐའ་དང་ལྡན་པར་ལྟ་བ་དང༌། མི་ལྡན་པར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀར་ལྟ་བ་དང༌། 

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། 
2འདས་དུས་བྱུང་མ་བྱུང་ཞེས་དང༌། །འཇིག་རྟེན་རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པར། །ལྟ་བ་གང་

1 ག་༧༤་ན་༢་ད་ལྟར་བའི། པ་༧༥་ན་༣་ད་ལྟར་བའི། ཀ་༩༣་བ་༥་ད་ལྟར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༤༢་༡༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཡིན་དེ་དག་ནི། །སྔྩོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། །མ་འྩོངས་དུས་གཞན་འབྱུང་

འགྱུར་དང༌། །མི་འབྱུང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་སྩོགས་པར། །ལྟ་བ་གང་ཡིན་དེ་དག་

ནི། །ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་རྣམས་བཅུ་བཞིར་ཡང་གསུངས་ཏེ། སྔྩོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་བཞི། ཕི་

མའི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་བཞི། མྱང་འདས་ལ་བརྟེན་པ་བཞི། ལུས་སྩོག་ལ་བརྟེན་པ་

གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 1གང་འདས་ཕན་ཆད་མཐའ་སྩོགས་

དང༌། །རྟག་ལ་སྩོགས་པར་ལྟ་བ་དག །མྱ་ངན་འདས་དང་ཕི་མཐའ་དང༌། །སྔྩོན་གི་

མཐའ་ལ་བརྟེན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་དང་པྩོ་ནི། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རྟག་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ་དང༌། མི་

རྟག་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀར་བདེན་པར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

པར་བདེན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ། དེ་

དང་མི་ལྡན་པར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་བདེན་

པར་ལྟ་བ་རྣམས་སྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། གྩོལ་བའི་བདག་གྩོངས་ཕན་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་དང༌། མི་

འབྱུང་བར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀར་ལྟ་བ་དང༌། གཉིས་ཀར་མ་ཡིན་པར་བདེན་པར་

ལྟ་བ་རྣམས་སྩོ། །

བཞི་པ་ནི། ལུས་སྩོག་རས་ཐ་དད་དུ་བདེན་པར་ལྟ་བ་དང༌། རས་གཅིག་ཏུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༤༡་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བདེན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་སྩོ། །

གཉིས་པ་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན། གཡྩོ་བ། འདུ་བ། བཀྲམ་པ། 

བཅུམ་པའི་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་བཞིར་འདུ་སེ། མདྩོ་ལས།1 སེམས་གཡྩོ་བ་དང་

འདུ་བ་དང་བཀྲམ་པ་དང་བཅུམ་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་

ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རྟག་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ་དང༌། མཐའ་དང་

མི་ལྡན་པ་སེ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ཕན་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

གྩོངས་ཕན་ཆད་འབྱུང་བར་བདེན་པར་ལྟ་བ་གསུམ་ནི་གངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ཅིང༌། 

དེ་རྣམས་ལ་གཡྩོ་བའི་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་རྣམས་རང་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་

པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པའི་ཕིར། དེ་མི་རྟག་པར་ལྟ་བ་དང༌། མཐའ་དང་ལྡན་པ་སེ་སྐྱེ་བ་

ཕི་མ་ཕན་ཆད་མི་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྩོངས་ཕན་ཆད་དུ་མི་

འབྱུང་བར་བདེན་པར་ལྟ་བ་གསུམ་ནི་རྒྱང་འཕེན་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་རྣམས་ལ་འདུ་

བའི་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་རྣམས་རང་ཡུལ་ལ་དགག་པའི་རྣམ་པས་

འཇུག་པའི་ཕིར། མཐའ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ་གསུམ་ནི་གཅེར་བུ་

བའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་རྣམས་ལ་བཀྲམ་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་རྣམས་རང་ཡུལ་ལ་

དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་ཆ་མཉམ་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར། མཐའ་གཉིས་གང་ཡང་བརྩོད་དུ་

མེད་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ་གསུམ་ནི་གནས་མ་བུ་བའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ལ་བཅུམ་

པའི་ལྟ་བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་རྣམས་རང་ཡུལ་ལ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་བཀག་པས་འཇུག་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༢༩་༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་ཕིར། ལུས་སྩོག་རས་གཅིག་ཏུ་བདེན་པར་ལྟ་བ་བེ་བག་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་ཅིང༌། 

རས་ཐ་དད་དུ་བདེན་པར་ལྟ་བ་གངས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་དེ། བེ་བག་པས་གང་ཟག་

གི་བདག་གཟུགས་བེམ་པྩོར་འདྩོད་ཅིང་གངས་ཅན་གིས་ཤེས་རིག་ཏུ་འདྩོད་པའི་

ཕིར། བདག་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་དང༌། འཇིག་རྟེན་ནི་དེའི་ལྩོངས་སྤད་བར་གྱུར་པའི་

སྣྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཡིན་ཅིང་གྩོལ་བའི་བདག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀང་གང་ཟག་

གི་བདག་གི་རྣམ་གངས་སུ་འདྩོད་དྩོ། །གཉིས་མིན་དུ་ལྟ་བའི་དྩོན་ནི་རང་བཞིན་རྟག་ལ་

གནས་སྐབས་མི་རྟག་པར་ལྟ་བའྩོ། །

བཞི་པ་ནི། འདི་རྣམས་ལ་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། འདི་དག་གིས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་དྩོན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས་ལན་

ལུང་མ་བསན་པའི་དྩོན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ལན་ལུང་མི་སྩོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་བསན་པའི་སྩོ་ནས་དེའི་ལན་སྩོན་

དགྩོས་པ་གང་ཞིག །འདི་རྣམས་ཞུ་བ་པྩོ་དེ་དག་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྩོན་པའི་

སྣྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ཞུ་བ་པྩོ་དེ་རྣམས་ཁྱད་གཞི་གང་ཟག་གི་བདག་ལས་

བརམས་པའི་ཞུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། 1འཇིག་

རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མི་གསུངས་བཞུགས། །གང་ཕིར་དེ་

ལྟར་ཟབ་པའི་ཆྩོས། །སྣྩོད་མིན་འགྩོ་ལ་མི་གསུངས་པ། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་མཁས་རྣམས་

ཀིས། །ཀུན་མཁྱེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེས་རབས་གེ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༢༩༤་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེས་ན་གྩོལ་བ་དྩོན་གཉེར་རྣམས་ཀིས་ལྟ་ངན་གིས་མ་གྩོས་པ་ལ་འབད་

རིགས་ཏེ། དཀྩོན་མཆྩོག་བརེགས་པ་ལས།1 འྩོད་སྲུང་འཇིགས་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་

རི་བྩོ་ཙམ་ནི་ས་ཡི། མངྩོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གང་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་དང༌། ར་ཤེ་ལས།2 རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སྩོང་པ་ཉིད། །ལྟ་ཀུན་ངེས་པར་

འབིན་པར་གསུངས། །གང་དག་སྩོང་པ་ཉིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། རྒྱུད་བླ་མར།3 ཉྩོན་མྩོངས་རྨྩོངས་བདག་

རྣམས་ཀིས་འཕགས་ལ་སྐུར་བ་དང༌། །དེས་གསུངས་ཆྩོས་ལ་བརས་གང་དེ་ཀུན་

ཞེན་ལྟས་བས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱང་འཕེན་གིས་གྩོལ་བའི་བདག་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། ཕི་མའི་

མཐའ་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟ་བ་བཞིའི་མཚན་གཞི་འཐད་པ་གང་ཞིག །དེའི་ལྟ་བ་གཉིས་པ་

རྒྱང་འཕེན་ལ་སྦྩོར་རིགས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་ཐར་པ་ཁས་

མི་ལེན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མི་རྟག་པར་བདེན་པར་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་ཆྩོས་

ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་དེ་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་སྦྩོར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་འདིར་བསན་

ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་བདག་མེད་

དུ་རྟྩོགས་པའི་དེ་ཡང་དེར་ཐལ་ལྩོ། །

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༤། དཀྩོན་བརེགས་ཆ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། དཀྩོན་མཆྩོག་བརེགས་པ། ༣༦༣་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༡༩་༡༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༧༨་༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཞན་ཡང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྩོངས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། 1དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤི་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་

བཀག་ནས་ཁྩོ་རང་གི་ལུགས་ལ། རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་བདག་དང་འཇིག་

རྟེན་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་ལྟ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་

དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རང་རྐ་

ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་རྣམས་སྔྩོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། མཐའ་

དང་ལྡན་པ་དང༌། མི་ལྡན་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་

དུ་བས་པའི་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་ཕི་མའི་

མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། བདེན་པས་སྩོང་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ཕན་ཆད་དུ་འབྱུང་བས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྩོ་སྐྱེ་ཐ་མལ་པ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་ལྟ་བ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་མི་འབྱུང་བ་དང༌། གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་དུ། 

ཞེས་སྩོགས་མྱང་འདས་ཀི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། རས་གཅིག་པས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའི་སྐྱེས་བུ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་ལྟ་བ་དང༌། རས་ཐ་དད་པས་ཁྱད་

པར་དུ་བས་པའི་དེ་དེར་ལྟ་བ་གཉིས་ལུས་སྩོག་ལ་བརྟེན་པའི་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་

བ་ཡིན། ཞེས་ཟེར་ན། གཡྩོ་བ་ལ་སྩོགས་ཞེས་བ་དང༌། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་

དངྩོས་སུ་བསན་པའི་སེམས་དཔའི་སྦྩོར་བ་ཡིན་ན། གཞི་ཤེས་སྦྩོར་བ་ཡིན་དགྩོས་

པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་དང་པྩོ་ལ་ཁྱབ་འབེལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ལ་དེར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

1 ག་༧༥་བ་༧་ཡྩོད་པར་ཐལ། པ་༧༦་བ་༧་ཐལ་ལྩོ། ཀ་༩༦་ན་༣་ཐལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདྩོད་ན། འཇིག་རྟེན་དྩོན་དམ་པར་འཇིག་པ་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་བང་སེམས་ཀི་

སྦྩོར་བ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། འཇིག་རྟེན་འཇིག་མེད་

བདག་ཉིད་དང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། གངས་ཅན་གིས་བདེན་པས་སྩོང་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ཕན་ཆད་དུ་

འབྱུང་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྩོ་སྐྱེ་ཐ་མལ་པ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་

ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་རྣམས་འཐད་པ་གང་ཞིག །མྱང་འདས་ཀི་མཐའ་

ལ་བརྟེན་པའི་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་དང་པྩོ་གངས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེ་འདྲའི་སྩོ་སྐྱེ་ཐ་མལ་པ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེས་དེ་ཁྩོ་ཁྩོ་

རང་དུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེས་སྩོ་སྐྱེ་ཐ་མལ་པ་བདེན་སྩོང་དུ་ཁས་

ལེན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞི་ལ་འཛིན་སངས་མི་མཐུན་

པའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། དེ་རྣམས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གང་ཟག་གི་བདག་དང༌། འཇིག་རྟེན་རྟག་པ་དང༌། མི་རྟག་པ་དང༌། 

གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་རས་ཡྩོད་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་སྔྩོན་གི་མཐའ་ལ་

བརྟེན་པ་དང༌། དེ་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང༌། མི་ལྡན་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་ཀ་

མ་ཡིན་པར་རས་ཡྩོད་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། གྩོལ་བའི་གང་

ཟག་གི་བདག་གྩོངས་ཕན་ཆད་འབྱུང་མི་འབྱུང་གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

པར་རས་ཡྩོད་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་མྱང་འདས་ཀི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། ལུས་སྩོག་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

རས་ཐ་དད་དུ་བདེན་པར་ལྟ་བ་དང༌། རས་གཅིག་ཏུ་བདེན་པར་ལྟ་བ་གཉིས་ལུས་

སྩོག་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། གནས་མ་བུའི་སེ་པ་དེས། གང་ཟག་གི་བདག་

དང་འཇིག་རྟེན་རྟག་མི་རྟག་གང་དུ་ཡང་བརྩོད་དུ་མེད་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་གྲུབ་པར་

ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པ་གང་ཞིག །སྔྩོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པའི་

ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་བཞི་པ་གནས་མ་བུ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

དེས་སྣྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་

གང་ཞིག །སྐབས་འདིར་བསན་གི་འཇིག་རྟེན་དེ་སྣྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ལ་བེད་པར་

གསེར་ཕེང་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དེ་བཏགས་ཡྩོད་དུ་

ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་བུམ་པ་བཏགས་ཡྩོད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། བེ་

བག་སྨྲ་བས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིག །མཚུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རྟག་པར་ལྟ་བ། མི་རྟག་པར་ལྟ་བ། གཉིས་

ཀར་ལྟ་བ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་བཞི་སྔྩོན་གི་མཐའ་དང༌། དེ་མཐའ་དང་ལྡན་

པ་དང༌། མི་ལྡན་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་བཞི་ཕི་མའི་

མཐའ་དང༌། གྩོལ་བའི་བདག་གྩོངས་ཕན་ཆད་འབྱུང་བ་དང༌། མི་འབྱུང་བ་དང༌། 

གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་བཞི་མྱང་འདས་ཀི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་

དང༌། ལུས་སྩོག་རས་གཅིག་དང༌། རས་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་གཉིས་ནི་ལུས་སྩོག་ལ་

བརྟེན་པའི་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མི་རྟག་པར་ལྟ་

བའི་ལྟ་བ་ཆྩོས་ཅན། ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཡིན་

པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ། དེ་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་ལ་རིགས་འགེའྩོ། །

གཞན་ཡང༌། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་པར་ཐལ། དེ་མཐའ་དང་

མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཐལ་

ལྩོ། །ར་བར་འདྩོད་ན། དེས་རིགས་འགེའྩོ། །དེས་གཞན་རྣམས་ལ་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཁ་ཅིག །ལུས་སྩོག་རས་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཐལ། དེ་

རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུས་སེམས་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

ལུས་ཞིག་པ་ན་སེམས་ཞིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་མེད་

པར་ཐལ་ལྩོ་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། ལུས་སེམས་བདག་ཉིད་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་གཉིས་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ལུས་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ལུས་སྩོག་རས་ཐ་དད་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་

དེ། སྩོག་རླུང་ཡིན་ལ་རླུང་ལུས་ཀི་བེ་བག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བའི་ཤེས་མཚན་བཤད་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་བ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། གཞི་ཤེས་སྦྩོར་

བའི་ཤེས་མཚན་བཤད་པ་དེའི་འྩོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བའི་ཤེས་མཚན་འཆད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྐྱེ་རིམས་ཀི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་

ལ།1 དེའི་འྩོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བའི་ཤེས་མཚན་དེ་སྩོན་པ་ལ། སྩོང་ཉིད་

མཚན་མ་མེད་བཅས་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༡༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།1 སྩོང་པ་དང༌། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བའི་ཡུལ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་པའི་དང་པྩོ་

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་དང༌། རྒྱུའི་མཚན་མ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང༌། 

འབས་བུ་ལ་སྩོན་པར་བར་མེད་པ་ཤེས་པ་གསུམ་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།2 དེ་ནས་

སྩོང་གསུམ་གི་སྩོང་ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ན་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པ་དང་

གཟུགས་ན་སྤྩོད་པའི་ལྷའི་བུ་གང་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལྷ་རས་ཀི་ཙན་དན་

གི་ཕེ་མ་བཟུང་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་དྩོང་སེ་ཕིན་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀི་ཞབས་གཉིས་ལ་སྤི་བྩོས་ཕག་འཚལ་ཏེ ་ཕྩོགས་གཅིག་ཏུ་འཁྩོད་

དྩོ། །འཁྩོད་ནས་ལྷའི་བུ་དེ་དག་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་

ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་བཤད་ན་ཤེར་ཕིན་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་

ལྟ་བུ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷའི་བུ་དག་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་

འདིའི་མཚན་ཉིད་ནི་སྩོང་པ་ཉིད་དྩོ། །ལྷའི་བུ་དག་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདིའི་མཚན་

ཉིད་ནི་མཚན་མ་མེད་པའྩོ། །ལྷའི་བུ་དག་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདིའི་མཚན་ཉིད་ནི་སྩོན་

པ་མེད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སྩོང་ཉིད་མཚན་མ་མེད་བཅས་དང༌། །སྩོན་པ་རྣམ་

པར་སངས་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌།3 སྩོང་པ་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སྩོན་པ་མེད་

པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། བཞི་པ་རྟེན་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་དང༌། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༡༨།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༣༧་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལུགས་ལྡྩོག་གིས་འགགས་པ་མེད་པ་དང༌། སྩོགས་སྒས་བསན་པ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་མེད་པ་དང༌། དྲི་མ་དང་བལ་བའི་རྣམ་པར་བང་བ་མེད་པ་དང༌། བླང་དྩོར་

གི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དང༌། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཤེས་པ་དང༌། ཆྩོས་ཀི་

དབིངས་ཀི་དངྩོས་པྩོ་གནས་པའི་རྟེན་མེད་པར་ཤེས་པ་བདུན་དང༌། 

དེ་དག་ཀང་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ལྟར་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་བརྒྱད་སྩོན་པ་ལ། 
1ལྷའི་བུ་དག་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདིའི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའྩོ། །མཚན་ཉིད་འགག་

པ་མེད་པའྩོ། །མཚན་ཉིད་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མེད་པའྩོ། །མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་

བང་བ་མེད་པའྩོ། །མཚན་ཉིད་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའྩོ། །མཚན་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་

པའྩོ། །མཚན་ཉིད་རྟེན་མེད་པའྩོ། །མཚན་ཉིད་ནམ་མཁའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སྐྱེ་མེད་འགག་པ་མེད་སྩོགས་དང༌། །ཞེས་དང༌།2 སྐྱེ་བ་

མེད་པ་དང༌། འགག་པ་མེད་པ་དང༌། སྩོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒས་བསྡུས་པ། ཀུན་ནས་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་མེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་བང་བ་མེད་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དང༌། ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་དང༌། རྟེན་མེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དེ་དྲུག་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

མདྩོ་ལས།3 ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པའྩོ། །ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཤེས་པ་ཞེས་

བ་བ་རིགས་ཏེ། ཉི་སྣང་ལས།4 ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཤེས་པ་ཞེས་དང༌། རྒྱན་སྣང་ལས།5 མྱ་

ངན་ལས་འདས་པའྩོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཤེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༣༧་༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༣་༡༩།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༣༨་༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང། ༣༡༨་༡༧།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་། ༡༣༩༩་༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བཅུ་གཉིས་པ་ལྷ་མི་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པའམ་དྩོར་བ་

མེད་པར་ཤེས་པ་དང། རྒྱུ་རྐེན་གིས་མངྩོན་པར་འདུ་མི་བེད་པར་ཤེས་པ་དང༌། 

ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རབ་ཏུ་

དབེ་བ་ཤེས་པ་དང༌། དྩོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་ལྔ་

སྩོན་པ་ལ།1 ལྷའི་བུ་དག་མཚན་ཉིད་དེ་དག་ནི་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་

པའི་འཇིག་རྟེན་གིས་དཀྲུགས་པར་ནུས་པ་མེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།2 ལྷའི་བུ་

དག་མཚན་ཉིད་དེ་དག་ནི་གཟུགས་ཀིས་འདུས་བས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

དང༌། 3ལྷའི་བུ་དག་མཚན་ཉིད་དེ་དག་ནི་མིའམ་མི་མ་ཡིན་པའམ་ཟག་པ་དང་བཅས་

པའམ་ཟག་པ་མེད་པའམ་འཇིག་རྟེན་པའམ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའམ་འདུས་

བས་སམ་འདུས་མ་བས་ཀི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷའི་བུ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་

ཡང་རུང་སེ། ཆྩོས་ཀི་དབིངས་འདི་གནས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་གནས་

པ་དེ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་པ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མངྩོན་

པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་

བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།5 དེ་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པ་

དང་གཟུགས་ན་སྤྩོད་པའི་ལྷའི་བུ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷའི་བུ་དག་གཟུགས་ཀི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༣༨་༡༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༣༨་༡༩།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༣༩་༡༥།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༠་༢།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༡་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚན་ཉིད་ནི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཚན་ཉིད་

མེད་པར་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་པར་འཁྲུགས་མེད་དང༌། །འདུ་མི་བེད་

དང་རྣམ་མི་རྟྩོག །རབ་དབེ་མཚན་ཉིད་མེད་ཉིད་ལ། །ཞེས་དང༌།1 ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་པར་

འཁྲུགས་པ་མེད་པ་དང༌། འདུ་མི་བེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པ་དང༌། རབ་ཏུ་དབེ་

བ་དང༌། མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་རྣམས་ཀི་ཞེས་གསུངས། དེ་དག་གི་དྩོན་

བསྡུས་ཏེ་སྩོན་པ་ལ། ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀི་སྐབས་ཀི་ནི། །ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བསྡུས་

པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌།2 ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་བཅུ་དྲུག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྦྩོར་བ་དག་མཚོན་པས་ན་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ལམ་ཤེས་པ་

ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། དྩོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་གྩོ་ཆ་བགྩོས་པ་མེད་ལ་

ཐ་སྙད་དུ་དེ་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གྩོ་བགྩོས་པའི་གཞན་དྩོན་གི་གྩོ་ཆ་

བ་དཀའ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཐེག་པ་གཞན་དུ་མི་ལྟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་ཆེན་དུ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནས་ངེས་པ་དང༌། བསྐལ་པ་གངས་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆེན་པྩོ་གསུམ་གི་ཆེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བ་དང༌། བསྩོམ་བ་སྩོམ་པ་པྩོ་སྩོམ་

ཆྩོས་རྣམས་དྩོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་རྟྩོགས་པའི་མི་དམིགས་པ་དང༌། ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ལ་དངྩོས་པྩོར་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའི་མངྩོན་ཞེན་

བཀག་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ལྔ་ཆྩོས་ཅན། ལམ་ཤེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྦྩོར་བ་ཡིན་ཏེ། སྩོང་ཉིད་མཚན་མེད་སྩོགས་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་

ལ་དམིགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་

མཚན་ཉིད་དྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། སྩོང་ཉིད་མཚན་མ་མེད་སྩོགས་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ལམ་ཤེས་ཀི་འཛིན་

སངས་སུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁ་ཅིག །སྩོང་ཉིད་མཚན་མ་མེད་སྩོགས་

ལམ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་བཅུ་དྲུག་གང་རུང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར། 

དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྩོབ་

སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། ལམ་ཤེས་ཀི་སྦྩོར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་

ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་བདེན་པས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་ནས། དྩོན་

དམ་པར་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་བར་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རྣམ་མཁྱེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཤེས་མཚན་དེ་སྩོན་པ་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བའི་ཤེས་མཚན་བཤད་པའི་འྩོག་ཏུ་རྣམ་མཁྱེན་སྦྩོར་

པའི་ཤེས་མཚན་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྐྱེ་བའི་རིམས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེའི་འྩོག་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་སྦྩོར་བའི་ཤེས་

མཚན་དེ་སྩོན་པ་ལ། དེ་ནི་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་བརྟེན་ནས། 2།ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༥།

2 སེ་དགེ་དང་ས་སྐྱ་པར་མར་བསེན་ནས། འགེལ་པར་རྟེན་ནས་ཞེས་དང་། དེ་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་ལ་མངྩོན་པར་བརྟེན་ནས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།1 དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་ལ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང་རྣམ་མཁྱེན་སྦྩོར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་པའི། དང་པྩོ་

ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀི་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ཤེས་པ་དང༌། 

ཡུམ་སྩོན་པ་ན་ཉིད་ཀི་ཁི་བཤམས་པ་སྩོགས་མཛད་ནས་གུས་པར་བ་བ་ཤེས་པ་

དང༌། བཀའ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་བཀུར་བས་བླ་མར་བ་བར་ཤེས་པ་དང༌། ཡྩོན་

ཏན་བརྩོད་པ་སྩོགས་ཀིས་མཉེས་པར་བ་བར་ཤེས་པ་དང༌། རིན་པྩོ་ཆེའི་མེ་ཏྩོག་

གཏྩོར་བ་སྩོགས་མཆྩོད་པར་བ་བར་ཤེས་པ་ལྔ་རིམས་བཞིན་དུ་སྩོན་པ་ལ།2 དེ་

ནས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏྩོ། རབ་འབྩོར་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐྱེད་པར་བེད་པའྩོ། །འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྩོན་པར་བེད་

པའྩོ། །3 དེའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཤེར་ཕིན་གི་ཆྩོས་འདི་ལ་བརྟེན་

ཅིང་གནས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ཆྩོས་འདི་ལ་རིམ་གྩོ་མཛད། བླ་མར་མཛད། བསི་སང་དུ་

མཛད། མཆྩོད་པར་མཛད། རེད་པར་མཛད། བཀུར་སིར་མཛད། རབ་འབྩོར་འདི་ནི་

ཤེར་ཕིན་ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ནི་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་བརྟེན་ནས། །གནས་དང་གུས་པར་

བ་བ་དང༌། །བླ་མ་ཉིད་དང་མཉེས་པ་དང༌། །དེ་ལ་མཆྩོད་དང༌། ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༣་༡༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༡༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཤེགས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་ལ་མངྩོན་པར་བརྟེན་ནས་གནས་པ་དང༌། གུས་

པར་བ་བ་དང༌། བླ་མར་བ་བ་དང༌། མཉེས་པར་བ་བ་དང༌། མཆྩོད་པར་བ་བ་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ། དེ་ཁྩོ་ནར་སྐྱེ་འཇིག་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོང་པས་གུས་པར་བ་བ་

སྩོགས་དེ་ལྟར་བེད་པ་མེད་པ་ཉིད་ཤེས་པ་དང༌། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐྩོགས་མེད་དུ་

འགྩོ་བའམ་འཇུག་པ་ཤེས་པ་དང༌། གཟུགས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དེ་ཁྩོ་ནར་མ་མཐྩོང་བ་

ཉིད་ཐ་སྙད་དུ་དེ་ཁྩོ་ན་མཐྩོང་བར་སྩོན་པར་མཛད་པ་ཤེས་པ་དང༌། གསུམ་པྩོ་དེ་

རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བེད་པ་

པྩོ་མེད་པའི་ཕིར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མ་བས་ཞེས་བ་བར་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་

སྩོ། །ལུས་པ་མེད་པར་མ་བས་ཞེས་བ་བར་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་སྩོ། །རབ་

འབྩོར་འདི་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བས་པ་མཁྱེན་པ་དང་བས་པ་རིག་པར་

བལྟ་བར་བའྩོ། །རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་བརྟེན་

ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བ་བེད་མེད་པ་ཅན་ཤེས་པ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་

པ་མེད་པའི་བརས་2འཇུག་སེ། རབ་འབྩོར་རྣམ་གངས་དེས་ན་ཤེར་ཕིན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྐྱེད་པར་བེད་པའྩོ། །འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྩོན་པར་བེད་པའྩོ། །རབ་

འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་གི་ཚེ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་པྩོ་མ་

མཆིས་ཤིང་མཐྩོང་བ་པྩོ་མ་མཆིས་པ་དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་ན་ཤེར་ཕིན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༤་༡༤།

2 ག་༧༩་བ་༧་བརས། པ་༨༠་བ་༧་བརས། ཀ་༡༠༡་ན་༥་བརྔས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རབ་འབྩོར་དེ་དེ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། རབ་འབྩོར་གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་

དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་བསྐྱེད་པ་དེའི་ཚེ་གཟུགས་ཀི་མཐྩོང་བ་མེད་པར་

སྩོན་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བེད་མེད་དང༌། །ཀུན་ཏུ་འཇུག་མཁྱེན་གང་ཡིན་དང༌། །མ་

མཐྩོང་སྩོན་པར་མཛད་པ་དང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།1 བེད་པ་མེད་པ་ཉིད་དང༌། 

ཐམས་ཅད་དུ་འགྩོ་བ་དང༌། མ་མཐྩོང་བའི་དྩོན་སྩོན་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་ཕུང་སྩོགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པ་

དང༌། གདུལ་བ་འཁྩོར་དུ་བསྡུས་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་རང་གི་དངྩོས་པྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་

བརྩོད་པ་ཤེས་པ་དང༌། རྒྱུད་སིན་པའི་གདུལ་བ་ལ་འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་

པར་མཛད་པ་ཤེས་པ་དང༌། རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་གདུལ་བ་ལ་འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་

དུ་མངྩོན་སུམ་གི་མཐྩོང་བར་མཛད་པ་ཤེས་པ་བཞི་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་གཞན་

ཡང་ཇི་ལྟར་ཤེར་ཕིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་དང་འཇིག་རྟེན་སྩོན་

པར་བེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་ཤེར་ཕིན་ནི་འཇིག་རྟེན་སྩོང་ངྩོ་ཞེས་

བརྩོད་པར་མཛད་དྩོ། །ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་སྩོང་ངྩོ་ཞེས་བ་བར་བརྩོད་པར་མཛད་ཅེ་

ན། ཕུང་པྩོ་ལྔའི་འཇིག་རྟེན་སྩོང་ངྩོ་ཞེས་བ་བར་བརྩོད་པར་མཛད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

དང༌། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་འདི་ལ་འཇིག་རྟེན་སྩོང་ཞེས་བ་བར་ཤེས་

པར་མཛད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་འདི་ལ་འཇིག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༡༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༧་༡༠།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༨་༡༡།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༨་༡༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

རྟེན་སྩོང་ཞེས་བ་བར་སྩོན་པར་མཛད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེ་ཡང་མདྩོ་འདི་ལས། འཇིག་རྟེན་སྩོང་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ལ་མདྩོ་དངྩོས་

སུ་མེད་ཅིང༌། འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་བརྩོད་པ་དང༌། དེར་ཤེས་པ་དང༌། དེར་སྩོན་

པར་མཛད་པ་གསུམ་ལ་མདྩོ་དངྩོས་སུ་ཡྩོད་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ལེའུ་བརྒྱད་མ་དང༌། 

ཉི་སྣང་ལས་ཀང༌། འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པ་ལ་མདྩོ་མ་སྦར། 

བརྒྱད་སྩོང་པར།1 དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་སྩོང་པའྩོ། །དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་བརྩོད་པའྩོ། །དེ་

ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཤེས་པའྩོ། །དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་པར་སྩོན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་

པ་བཞི་པྩོ་འདི་བཞི་དང་སྦྩོར་བ་རྒྱན་སྣང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་སྩོང་ཉིད་རྣམ་པ་དང༌། །བརྩོད་དང་ཤེས་

མཛད་མངྩོན་སུམ་མཛད། །ཅེས་པ་དང༌། 2འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་དང༌། 

འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་བརྩོད་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་མཛད་

པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་མཐྩོང་བར་མཛད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་པ་ཕུང་པྩོ་ལྔའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཉིད་དུ་སྩོན་པར་

ཤེས་པ་དང༌། ཕུང་པྩོ་ལྔའི་ཆྩོས་ཉིད་སྤྩོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་ཉིད་དུ་སྩོན་པ་དང༌། 

ཡུལ་འཇིག་རྟེན་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་འགྩོག་པ་ཤེས་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་ཕུང་པྩོ་

ལྔ་ལ་བླང་དྩོར་རམ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རྩོལ་དང་ཚུ་རྩོལ་གི་འདུ་ཤེས་འགྩོག་པ་ཤེས་པ་

བཞི་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཇིག་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༣། བརྒྱད་སྩོང་ཀ། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། བརྒྱད་སྩོང་པ། ༣༦༥་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༡༥

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༩་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟེན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཅེས་བ་བར་སྩོན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌།1 དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་

པར་དབེན་ཞེས་བ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྩོང་ཞེས་བ་བ་དང༌། རང་བཞིན་སྩོང་ཞེས་བ་བར་

སྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་

འཇིག་རྟེན་སྩོང་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བར་སྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་གཞན་

ཡང་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་འདུ་ཤེས་

དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རྩོལ་གི་འདུ་ཤེས་ཡང་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་སྩོན་ཏྩོ། །དེ་

ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་གང་གིས་འཇིག་རྟེན་འདིའི་འདུ་ཤེས་དང་འཇིག་རྟེན་

ཕ་རྩོལ་གི་འདུ་ཤེས་སུ་འགྱུར་བའི་ཆྩོས་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བསམ་མི་ཁྱབ་དང་ཞི་ཉིད་དང༌། །འཇིག་རྟེན་འདུ་

ཤེས་འགྩོག་པ་ལ། །ཞེས་དང༌། 4བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཉིད་དུ་སྩོན་པ་དང༌། ཞི་བ་

ཉིད་དུ་སྩོན་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་འགྩོག་པ་དང༌། འདུ་ཤེས་འགྩོག་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་

རྣམས་ཀི། ཞེས་གསུངས། 

དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་ཏེ་སྩོན་པ་ལ། རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཚུལ་ལ་ནི། །ཤེས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅེས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་དང༌།5 ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་བེ་བག་བཅུ་དྲུག་གི་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་སྦྩོར་བ་དག་མཚོན་པས་ན། ཤེས་པའི་

མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༤༩་༡༩།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༥༡་༡༠།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༥༡་༡༧།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༡༨།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༤་༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཞུང་དྩོན་ནི། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དང༌། ལམ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་བས་པའི་

དངྩོས་པྩོའི་ཁྱད་པར་གཞི་ལམ་གི་རྣམ་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང༌། ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ལ་གཟུང་བ་དང་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཞེན་ནས་བཟུང་མི་བཟུང་གི་མཐའ་

བལ་དུ་རྟྩོགས་པས་མི་མཐུན་པ་དང༌། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཐྩོགས་མེད་

དུ་ཤེས་པའི་ཐྩོགས་པ་མེད་པ་དང༌། གཟུང་འཛིན་མི་དམིགས་པས་རྟེན་ཡྩོད་པར་

རྟྩོགས་པའི་གཞི་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་འགྩོ་འྩོང་མེད་པར་རྟྩོགས་

པའི་འགྩོ་བ་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟྩོགས་

པའི་སྐྱེ་མེད་དང། དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་མེད་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་

ཕུང་ཁམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རྟྩོགས་པ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་

མི་དམིགས་པ་སེ་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་

དཔའི་རྒྱུད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་བདུན་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་གི་སྦྩོར་བ་ཡིན་

ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀི་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་སྩོགས་རྣམ་

མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་

པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

རྣམ་མཁྱེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། རྣམ་མཁྱེན་གི་སྦྩོར་

བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀི་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་

ནས། ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལ་བླང་དྩོར་རམ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རྩོལ་དང་ཚུ་རྩོལ་གི་འདུ་ཤེས་

འགྩོག་པ་ཤེས་པའི་བར་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀི་མཐྩོང་ཆྩོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེ་1འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་

ཆྩོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་དུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །

གཉིས་པ་ཁྱད་མཚན་བཤད་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དྩོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྔར་གི་དེ་

ལྟར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུས་ཤེས་མཚན་གི་སྦྩོར་བ་སྤིར་བསན་ནས། ཤེས་

མཚན་དེའི་འྩོག་ཏུ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་བཞིས་ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་

འཆད་དེ། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པས་སྤིར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་

བེད་དུ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པར་བས་པའི་སྦྩོར་བ་དེ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་

དེ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།2 དེ་ལྟར་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུས་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་སྤིའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་བརྩོད་ནས། 

ཤེས་པའི་རྣམ་པས་ཡྩོངས་སུ་བཅད་པ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་

པས། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འྩོག་ཏུ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཁྱད་

པར་གི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་པྩོ་དེ་ཉིད་ཉན་རང་

གི་སྦྩོར་བ་3ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་སྩོན་པ་ལ། བསམ་མི་ཁྱབ་སྩོགས་ཁྱད་

པར་གིས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་ཁྱད་ཆྩོས་གངས་ཀི་སྩོ་ནས་མདྩོར་

བསན། དེ་ཉིད་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། དམན་ལམ་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་པའི་

1 ག་༨༡་བ་༡་མཚན་ཉིད་དེ་འཐད། པ་༨༢་བ་༢་མཚན་ཉིད་དེ་འཐད། ཀ་༡༠༣་ན་༥་མཚན་ཉིད་འཐད།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༥་༡།

3 ག་༨༡་བ་༥་ཉན་རང་གི་སྦྩོར་བ། པ་༨༢་བ་༥་ཉན་རང་གི་སྦྩོར་བ། ཀ་༡༠༣་བ་༣་དེ་ཉིད་སྦྩོར་བ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འཐད་པ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ། ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། བསམ་མི་ཁྱབ་སྩོགས་ཁྱད་པར་

གིས། །ཞེས་སྩོགས་རྐང་པ་བཞི་དང༌། གཉིས་པ་ནི། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 1བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། མི་མཉམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྩོགས་པའི་བདེན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཆྩོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་པའི་

བཟྩོད་པ་དང་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གིས་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་

སྦྩོར་བ་དག་མཚོན་པས་ན། ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། འྩོ་ན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་

སྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་བེད་ཆྩོས་དེ་གང་ཡིན། ཞེས་དྲིས་པའི་སྩོ་ནས་མཚམས་སྦྩོར་

བ་ལ། 2ཡང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། ཞེས་

གསུངས། གཉིས་པ་ནི། སྔར་གི་ཚིགས་བཅད་དེའི་དྩོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

བསམ་མི་ཁྱབ་དང་མི་མཉམ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 3ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་སྩོགས་པས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང༌། ཁྱད་

པར་གི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་ཡང༌། སྡུག་

བསྔལ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་དང༌། འགྩོག་པ་དང༌། ལམ་བདེན་གི་སྐད་ཅིག་མའི་ཁྱད་

པར་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་བཞིའི་རྒྱུ་བེད་ཅིང༌། རྟྩོག་གེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༥་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༥་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༥་༡༩།
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བའི་སྤྩོད་ཡུལ་ལས་འདས་པས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། དཔེ་ཟླར་རུང་བའི་

མཚུངས་པ་མེད་པས་མི་མཉམ་པ་དང༌། དེ་ཁྩོ་ནར་ཚད་མས་གཞལ་བ་ལས་ཡང་

དག་པར་འདས་པ་དང༌། སྒར་བརྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་གངས་ཀིས་བགངས་པ་ལས་

ཡང་དག་པར་འདས་པའི་སྡུག་བདེན་གི་རང་བཞིན་བཞི་རྟྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་བཞི་

སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་བ་བ་

ཆེན་པྩོས་ཉེ་བར་གནས་སྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པའི་བ་བ་དང༌། མཉམ་པ་མ་མཆིས་པའི་བ་བ་དང༌། གཞལ་དུ་མ་མཆིས་པའི་བ་བ་

དང༌། གངས་མ་མཆིས་པའི་བ་བ་དང༌། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་བ་བས་ཉེ་བར་

གནས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བསམ་མི་ཁྱབ་དང་མི་

མཉམ་དང༌། །གཞལ་དང་བགངས་ལས་ཡང་དག་འདས། །ཞེས་དང༌། 2ཡང་དག་

པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་སྩོགས་པས་ལེགས་པར་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བའི་

ཤེས་རབ་ཀི་སྩོབས་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཉིད་དང༌། མི་མཉམ་པ་ཉིད་དང༌། 

གཞལ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང༌། བགངས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་

པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། རྒྱལ་པྩོ་བཏང་སྙྩོམས་སུ་གནས་ནས་བླྩོན་པྩོས་དེའི་བ་

བ་བེད་པ་ལྟར་ཡུམ་གིས་མི་རྟྩོག་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་

སངས་རྟྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་དང༌། སྐྱེས་བུ་མཁས་པས་རིག་པར་

བ་བའི་དྩོན་ཇི་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་དང༌། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཉན་རང་གི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༥༢་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༥་༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྤྩོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་དང༌། མ་

ནྩོར་བ་མྱུར་བའི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་སེ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཆྩོས་བཟྩོད་

སྩོགས་སྐད་ཅིག་མ་བཞིའི་ཁྱད་པར་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་ཤེར་ཕིན་

འདི་ཟབ་སེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་འདི་བ་བ་ཆེན་པྩོས་ཉེ་བར་གནས་

སྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་བ་བ་ཚད་མ་མཆིས་པ་དང༌། བ་བ་མི་

མཉམ་པ་དང༌། བ་བ་གཞལ་དུ་མ་མཆིས་པ་དང༌། བ་བ་གངས་མེད་པ་དང༌། བ་བ་

མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སད་དུ་ཉེ་བར་གནས་སྩོ། །དེ་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་པ་དང༌། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་དེ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། 

རབ་འབྩོར་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་བ་བ་ཆེན་པྩོས་ཉེ་བར་གནས་སྩོ། །

རབ་འབྩོར་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་བ་བ་ཚད་མེད་པ་དང༌། བ་བ་མི་མཉམ་པ་དང༌། 

བ་བ་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། བ་བ་གངས་མེད་པ་དང༌། བ་བ་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་

པས་ཉེ་བར་གནས་སྩོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ནི་ཕར་

ཕིན་ལྔ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།2 དེ་ནས་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་

པ་དང༌། གཟུགས་ན་སྤྩོད་པའི་ལྷའི་བུ་དེ་དག་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་ཅིང་བལྟ་བར་དཀའ་བ་རྟྩོགས་

པར་དཀའ་བ་བརྟག་ཏུ་མ་མཆིས་པ། རྟྩོག་གེ་བའི་སྤྩོད་ཡུལ་མ་ལགས་པ་སེ། ཤེར་

ཕིན་ནི་ཞིབ་པ་ཕ་བ་འཛངས་པ་མཁས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རིག་པར་བགི་བ་སེ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༥༩་༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༦༥་༦། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བང་སེམས་གང་ཡུམ་འདི་ལ་མྩོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་ངེས་པར་སྔྩོན་གི་རྒྱལ་

བ་ལ་བགི་བ་བགིས་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
1བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་སྩོང་གསུམ་གི་སྩོང་ཆེན་པྩོའི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་གང་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དད་པའི་རེས་སུ་འབང་བ་

དང༌། བརྒྱད་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ལན་ཅིག་ཕིར་འྩོང་བ་དང༌། ཕིར་མི་

འྩོང་བ་དང༌། དག་བཅྩོམ་པར་གྱུར། རང་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཏེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཤེས་པ་དང་སངས་པ་གང་ཇི་སྙེད་པ་དང༌། ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་གདུགས་

གཅིག་ཏུ་བཟྩོད་ནས་མྩོས་པ་དང་བགང་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེར་ཕིན་ལ་བཟྩོད་ཅིང་

མྩོས་ན་འདི་ཉིད་དེ་དག་ལས་མཆྩོག་དང་གཙོ་བྩོར་ཁུམས་ལགས་སྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་དང༌། 2ལྷའི་བུ་དག་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་གང་ལ་ལས་ཤེར་ཕིན་

ཟབ་མྩོ་འདི་ཉན་ཅིང་ཐྩོས་ནས་འབི་བ་དང༌། བིས་ནས་ལུང་འབྩོགས་པ་དང༌། ཚུལ་

བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་མྱུར་

བར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདྩོད་པར་བ་ཡི། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐེག་པ་པ་རྣམས་དང༌། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་པ་རྣམས་དང༌། ཤེར་ཕིན་དང་བལ་བའི་མདྩོ་སེ་གཞན་

ལ་སྤྩོད་པ་དག་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། འཕགས་པ་ཀུན་སྡུད་མཁས་པ་ཡིས། །རིག་བ་ཐུན་

མྩོང་མིན་ཞེས་ཉིད། །ཤེས་མྱུར། ཞེས་དང༌། 3འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༦༥་༡༥།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༦༦་༡༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༦་༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྡུད་པ་དང༌། སྐྱེས་བུ་མཁས་པས་རིག་པར་བ་བ་ཉིད་དང༌། ཉན་ཐྩོས་ལ་སྩོགས་

པའི་སྤྩོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་ལ་

ལྟྩོས་པའི་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་ཤེས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བི་བ་མེད་པ་

དང༌། དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་གང་བ་མེད་པར་སྒྩོ་སྐུར་

དང་བལ་བར་མཁྱེན་པ་དང༌། སྦིན་པ་པྩོ་སྩོགས་སུ་ལྟ་བའི་འཁྩོར་གསུམ་གི་དྲི་མ་

རྣམ་པར་དག་པའི་སྦིན་སྩོགས་ལ་མྩོས་པ་དང་ཡིད་ལ་བེད་པས། རྟག་ཏུ་རབ་ཏུ་

བསྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་དག་གི་སྦྩོར་

བས་བསྐལ་པ་དུ་མར་བསྒྲུབས་ནས་ཐྩོབ་པར་བ་བའི་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་

སྔར་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་འགྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཞེན་པས་རྣམ་པར་མི་

རྟྩོག་པར་སྦིན་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་ཤེར་ཕིན་མི་འདྩོར་བར་

འཛིན་པའི་དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་སེ་འགྩོག་བདེན་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཆྩོས་

བཟྩོད་སྩོགས་བཞིའི་ཁྱད་པར་སྩོན་པ་ལ།1 དེ་ནས་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པ་དང་གཟུགས་

ན་སྤྩོད་པའི་ལྷའི་བུ་དེ་དག་གིས་ཆེད་དུ་བརྩོད་པས་ཆེད་དུ་བརྩོད་དེ། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཆེན་པྩོ་སེ། ཞེས་པ་ནས། ཤེར་ཕིན་ཟབ་

མྩོ་གང་ལ་བསབ་ཅིང་བང་ཆེན་རྣམས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་

ཡང་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་འབི་བའམ་འཕེལ་བར་ཡང་འཚལ་བར་མི་གདའྩོ། །ཞེས་

དང༌།2 དེ་ནས་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤྩོད་པའི་ལྷའི་བུ་དེ་དག་གིས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༦༧་༡༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༦༨་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞབས་གཉིས་ལ་སྤི་བྩོས་ཕག་འཚལ་ཏེ། གཡས་ཕྩོགས་སུ་

ལན་གསུམ་བསྐྩོར་ཏེ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྤན་སྔ་ནས་དྩོང་སེ། ཞེས་པ་ནས། 

དཔེར་ན་བ་དྲུས་མ་བེའུ་མི་འདྩོར་བ་ལྟར་རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་

འདི་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བ་དང༌། འཆང་བ་དང༌། ཀླྩོག་པ་དང༌། ཡྩོངས་སུ་བསམ་པ་

དང༌། ཡིད་ཀིས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་དང༌། ལྟ་བས་ལེགས་པར་རྟྩོགས་པར་མ་བས་པ་

དེ་སིད་དུ་ཆྩོས་སྨྲ་བ་དེ་གཏྩོང་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 1རབ་འབྩོར་

གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དུ་སངས་

རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གཞན་དག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགིས་ཤིང་དེ་ནས་ཤི་འཕྩོས་

ཏེ་འདིར་སྐྱེས་པ་གང་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་ཐྩོས་མ་ཐག་ཏུ་མྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོར་གྲུ་ཞིག་པ་ན་སྐྱེས་

བུ་གང་ཤིང་ངམ་རྐལ་བའམ་རྩོ་ལ་མི་འཇུ་མི་འཛིན་ན། ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་ནི་བར་

མ་དྩོར་བང་ཆུབ་ལས་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལས་འདས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བས་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡྩོངས་སུ་དག་པར་བས་ཏེ་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བི་དང་གང་མེད་དང༌། །སྒྲུབ་དང་ཡང་དག་འགྲུབ་པ་

དང༌། །དམིགས་པ། ཞེས་དང༌། 3ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༦༩་༢༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༧༦་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༦་༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བི་བ་མེད་པ་དང༌། གང་བ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་

པར་དག་པས་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྟག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

ཡང་དག་པའི་སྦྩོར་བས་བསྐལ་པ་དུ་མར་བསྒྲུབས་པའི་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང༌། རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་

དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ། རྟེན་གི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་དང༌། མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ཁྱད་པར་

དང༌། ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཁྱད་པར་དང༌། རྩོ་མྱང་བ་མེད་པའི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་སེ་

ལམ་བདེན་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཆྩོས་བཟྩོད་སྩོགས་བཞིའི་ཁྱད་པར་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་

འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་བུད་མེད་སྐྱེས་པ་ལ་ལ་ཞིག་བུམ་པ་སྩོ་མ་བཏང་བས་ཆུ་

བཟུང་བར་བ་བར་སེམས་ན། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་དེ་ནི་འདི་ལྟ་སེ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་

སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བར་མ་དྩོར་ཉེ་ཞྩོར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་མ་སྨྲས་2མ་

ཉམས་པར་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱའྩོ། །ཞེས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་

འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་མ་བསམས་ཤིང་ཚག་དམ་མ་བས་པར་རས་

བཅུགས་ཏེ་ཆུ་ལ་བཏང་ན། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་དེ་ནི་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་སར་མི་ལྟུང་ངྩོ་། །ཞེས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་ལྩོ་བརྒྱ་ཉི་

ཤུ་ལྩོན་པ་ན་ག་བ་རྒས་པ་འཆལ་བ་ཞིག་ཡྩོད་ལ། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་དེ་ལྟར་

ཐབས་མཁས་པས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༧༩་༡༥།

2 ག་༨༤་ན་༦་སས། པ་༨༥་ན་༦་སྨྲས། ཀ་༡༠༦་བ་༧་སས།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༨༡་༢༡།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༨༥་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྩོ། །ཞེས་དང༌།1 དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལས་དང་པྩོ་བའི་

བང་ཆེན་ཇི་ལྟར་ཤེར་ཕིན་ལ་བསབ་པར་བགི། ཞེས་པ་ནས། རིགས་ཀི་བུ་ཁྱྩོད་

ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་གཟུགས་ལ་འདྩོད་པ་མ་སྐྱེད་ཅིག །རིགས་ཀི་བུ་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་སྩོང་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 

རྟེན་དང་བཅས་པ་དང༌། །མཐའ་དག་པ་དང་ཡྩོངས་འཛིན་དང༌། །རྩོ་མྱང་མེད་དང་

ཁྱད་པར་ནི། །ཞེས་དང༌།2 ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སེམས་དཔའི་རྟེན་དང༌། 

སྩོན་ལམ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་

དང༌། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཐབས་ཀིས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། མངྩོན་

པར་ཞེན་པའི་རྩོ་མྱང་བ་མེད་པ་དང༌། བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ནི་གྩོ་

རིམས་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྩོགས་པའི་བདེན་པའི་སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་

པར་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། གང་གིས་ལམ་ནི་གཞན་དག་ལས། །ཁྱད་དུ་འཕགས་པས་

ཁྱད་པར་ལམ། །ཞེས་དང༌། 3གང་གིས་ཉན་ཐྩོས་ལ་སྩོགས་པའི་ལམ་རྣམས་ལས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྩོགས་པའི་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་གཉིས་ནི། 

ཁྱད་པར་གི་ལམ་ཡིན་པར་ཁྱད་ཞུགས་སྩོ། །ཞེས་བཤད། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༦༩༦་༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༦་༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༦་༡༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གསུམ་པ་ནི།1 དེའི་ཕིར་དེ་དག་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་དང་བལ་

བའི་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྐྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྩོ་ས་བའི་ཕིར་མ་

བཤད་དྩོ། །ཞེས་པས་འཆད་དྩོ། །

གཞུང་དྩོན་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་ཀིས་དབེན་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབྩོར་བཅུ་དྲུག་ཆྩོས་ཅན། ཉན་རང་གི་སྦྩོར་བ་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྦྩོར་

བ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་སྩོགས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཚན་ཉིད། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་

བའི་ཁྱད་མཚན་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་བདེན་བཞིའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་

བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་སྩོགས་རྣམ་

མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་དེ། 

ཉན་རང་གི་སྦྩོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། 

བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྩོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་

དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་རང་གི་མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེས་རྟྩོག་གེ་པའི་བླྩོས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་རྟྩོགས་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྩོ་ན་རེ། གཞུང་འདིས་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་

སྦྩོར་བ་དེ་ཉན་རང་གི་སྦྩོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སྦྩོར་བར་དངྩོས་སུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༦་༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསན་པར་ཐལ། སྦྩོར་བ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་བཤད་

ལས། 1གཞི་ཤེས་སྦྩོར་བ་ཙམ་ནི་རང་གི་ལྡྩོག་པས་ཉན་རང་གི་སྦྩོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་

དུ་བེད་མི་ནུས་ཤིང༌། སྦྩོར་བ་གཞན་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོའི་ལྡྩོག་པས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་

ཞུགས་པ་རྟྩོགས་པའི་ཆེད་དུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

གསུམ་པ་བེད་མཚན་སྩོན་པ་ལ། 

གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་ཁྱད་མཚན་གི་འྩོག་ཏུ་དེའི་

བེད་མཚན་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཁྱད་མཚན་གིས་ཉན་རང་གི་སྦྩོར་བ་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་སྦྩོར་བ་རྣམས་ཀིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་

སྒྲུབ་པའི་བེད་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། དེ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 2ཁྱད་པར་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྣམས་ཀི་བེད་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀིས་བེད་པའི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། བེད་མཚན་དེ་ལ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཕེ་ནས་སྩོན་པ་ལ། ཕན་དང་

བདེ་དང་སྐྱྩོབ་པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 3མ་འྩོངས་པའི་ཕན་

པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་སྦྩོར་

བའི་བེད་མཚན་དང༌། ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བའི་བེད་པ་དང༌། རྣམ་མཁྱེན་སྦྩོར་བའི་བེད་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༤༩༨་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༦་༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༧་༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པ་གསུམ1་ཡྩོད་པའི། དང་པྩོ་ལ། མ་འྩོངས་པ་སེ་ཚེ་ཕི་མའི་ཕན་པའི་བེད་པ་དང༌། 

ཚེ་འདིའི་བདེ་བའི་བེད་པ་དང༌། སྐྱྩོབ་པའི་བེད་པ་དང་གསུམ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་

འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

སྩོང་པ་ལ་བང་ཆེན་གང་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དྩོན་དུ་གཉེར་ཞིང༌། བླ་མེད་རྩོགས་བང་

དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ནི་དཀའ་བ་བགིད་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་དེ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྩོང་པ་ལ་བང་ཆེན་གང་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དྩོན་དུ་གཉེར་

ཞིང་བླ་མེད་རྩོགས་བང་འདྩོད་པ་ནི་དཀའ་བ་བེད་པའྩོ། །རབ་འབྩོར་འྩོན་ཀང་བང་

ཆེན་རྣམས་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

དང༌། 3རབ་འབྩོར་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་འཇིག་རྟེན་ལ་བདེ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ཡིན་

ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་

འདྩོད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་འཁྲུགས་པ་

རྣམས་ལས་ཡྩོངས་སུ་དགྩོལ་ཞིང༌། མི་འཇིགས་པའི་ཐང་བདེ་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ལ་རབ་ཏུ་འགྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་བླ་མེད་

རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདྩོད་ཅིང་འཇིག་རྟེན་གི་སྐྱྩོབ་པ་བེད་པ་

ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་

བར་འདྩོད་པས་འཁྩོར་བ་ན་ཡྩོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཅི་ཡང་རུང་སེ་དེ་དག་ལས་

1 ག་༨༥་བ་༡་བེད་པ་གསུམ། པ་༨༦་བ་༡་བེད་པ་གསུམ། ཀ་༡༠༨་བ་༡་བེད་པ་དང་།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༠༢་༢།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༠༤་༨།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༠༤་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེམས་ཅན་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་སྐྱྩོབ་ཅིང༌། དེ་དག་སངས་པའི་ཆྩོས་སྩོན་ཏེ། དེ་དག་

གིས་ཀང་ཆྩོས་དེ་ཐྩོས་ནས་རིམས་ཀིས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཕན་དང་བདེ་དང་སྐྱྩོབ་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌། 1མ་

འྩོངས་པའི་ཕན་པ་དང༌། ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་རྣམ་པར་སིན་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་དྩོན་གིས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་

ཕན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དབེ་བ་གསུམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། སྐྱབས་ཀི་བེད་པ། གནས་ཀི་བེད་པ། དཔུང་གཉེན་གི་

བེད་པ། གིང་གི་བེད་པ། ཡྩོངས་སུ་འདྲེན་པའི2་བེད་པ། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་བེད་པ་

དང༌། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་མི་བེད་པ་དང་

བདུན་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་འབྩོར་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འདྩོད་པས་འཇིག་རྟེན་གི་སྐྱབས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་

འདི་ལ་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། སེམས་ཅན་

སྐྱེ་བ་དང༌། རྒ་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌། མྱ་ངན་དང༌། སྨྲེ་སྔགས་འདྩོན་པ་

དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། འཁྲུགས་པའི་ཆྩོས་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་

བ་ནས་འཁྲུགས་པ་ལས་ཡྩོངས་སུ་སྒྩོལ་ཞིང་ཕུང་པྩོ་མ་ལུས་པའི་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་རབ་ཏུ་འགྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༧་༤།

2 ག་༨༦་ན་༢་འདྲེན་བའི། པ་༨༧་ན་༢་འདྲེན་པའི། ཀ་༡༠༩་ན་པ་འདྲེན་པའི།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༠༥་༧།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༠༥་༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་བླ་

མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་འདྲི་1བ་མེད་པར་ཆྩོས་སྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་ཇི་ལྟར་ན་བང3་

ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདྩོད་པས་འཇིག་རྟེན་གི་

དཔུང་གཉེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་

བང་དུ་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆྩོས་འདི་ལྟར་སྩོན་ཏེ། 

གཟུགས་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཟུགས་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

དང༌། 4རབ་འབྩོར་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་སངས་

རྒྱས་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་གིང་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་ཆུ་ཀླུང་

ཆེན་པྩོ་རྣམས་སམ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་སམ་ཆུས་ཡྩོངས་སུ་བཅད་པའི་གནས་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གིང་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །5རབ་འབྩོར་དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ནི་སྔྩོན་གི་

མཐའ་དང་ཕི་མའི་མཐའ་ཡྩོངས་སུ་ཆད་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 6རབ་འབྩོར་ཇི་

ལྟར་ན་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། འཇིག་རྟེན་

ཡྩོངས་སུ་འདྲེན་པར་བེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་རིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་བསྐྱེད་དེ། བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་

1 ག་༨༦་ན་༥་འདྲེ། པ་༨༧་ན་༥་འདྲི། ཀ་༡༠༩་ན་༦་འདྲེ།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༠༧་༡༩།

3 ག་༨༦་ན་༥་ལྟར་ན་བང་། པ་༨༧་ན་༥་ལྟར་ན་བང་། ཀ་༡༠༩་བ་༡་ཇི་ལྟར་བང་།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༡༢་༡༢།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༡༢་༡༧།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༡༥། ༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང༌། འགགས་པ་

མེད་པ་དང༌། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་མེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་བང་བ་མེད་པའི་ཆྩོས་

སྩོན་ཏྩོ། 1།ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་

སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྟེན་བེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་

བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྨྩོངས་པ་རྟེན་མེད་པ་

རྣམས་ཀི་རྟེན་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ནི་ནམ་མཁའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆྩོས་སྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་ངང་ཚུལ་དེ་ལས་མི་འདའྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། མི་རྣམས་ཀི་ནི་སྐྱབས་དག་དང༌། །གནས་དང་དཔུང་

གཉེན་གིང་དང་ནི། །ཡྩོངས་འདྲེན་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་དང་ཐེག་གསུམ་

གིས། །འབས་བུ་མངྩོན་སུམ་མི་བེད་དག 4།ཅེས་དང༌། 5གཏན་དུ་ཕན་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་གི་རྒྱུ་བཟླྩོག་པ་དང༌། འཁྩོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

རྟྩོགས་པ་དང༌། རང་དང་གཞན་གིས་དྩོན་རྟྩོགས་པའི་རྟེན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། གཞན་གི་

དྩོན་སྒྲུབ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་གི་དྩོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང༌། ཐེག་པ་

གསུམ་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་འབས་བུ་མངྩོན་སུམ་དུ་མི་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་

1 ག་༨༦་བ་༢་སྩོན་ཏྩོ། །པ་༨༧་བ་༢་སྩོན་ཏྩོ། །ཀ་༡༠༩་བ་༦་སྩོན་ཏེ།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༡༨་༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༢༠་༡༦།

4 ག་༨༦་བ་༥་དག། པ་༨༧་བ་༥་དག། ཀ་༡༡༠་ན་༣་བདག།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༧་༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

རྣམས་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་དྩོན་གིས་ལམ་ཤེས་པ་

ཉིད་ཀི་སྐྱབས་ལ་སྩོགས་པའི་བེད་པ་བདུན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། རྟེན་གི་མཛད་པ་གཅིག་པུ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ནི ་གཟུགས་ཀི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཏེ ་དེ ་དག་ནི ་ངང་ཚུལ་དེ་ལས་མི་

འདའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བ་དེ་དག་ཤེར་

ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་མྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཐ་མ་རྟེན་གི་མཛད་པ་སེ། །ཞེས་དང༌། 2རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོན་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་དྩོན་གིས། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ནི་རྟེན་གི་མཛད་པ་གཅིག་སེ། ཞེས་གསུངས། 

དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་ནས་སྩོན་པ་ལ། འདི་ནི་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན། །ཞེས་དང༌།3 དེ་ལྟར་ན་བེད་པའི་རྣམ་པ་དག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་སྦྩོར་བ་དག་མཚོན་པས་ན་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་ཀིས་དབེན་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབྩོར་བཅུ་དྲུག་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་

ལྡན་པའི་སྦྩོར་བ་ཡིན་ཏེ། ཕན་བདེ་སྐྱྩོབ་སྩོགས་ཀི་བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་

པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་གསལ་བ་དེའི་མཚན་ཉིད་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༢༤་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༧་༡༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༧་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་ནྩོ། །ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་བེད་མཚན་དེ་ལ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་གཞི་

ཤེས་ཀི་སྦྩོར་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་བེད་པ་གསུམ། ལམ་ཤེས་ཀི་སྦྩོར་བའི་དབང་

དུ་བས་པའི་བེད་པ་བདུན། རྣམ་མཁྱེན་གི་སྦྩོར་བའི་དབང་དུ་བས་པ་གཅིག་རྣམས་

སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། འྩོ་ན་བེད་མཚན་བཅུ་གཅིག་གིས་གཞན་དྩོན་ཕུན་ཚོགས་སྐྱེད་

ནུས་སུ་ཤེས་པར་བས་པའི་སྦྩོར་བ་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དེ་ཉིད་

བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གིས་སྩོན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་

བ་ལ།1 བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཤེས་པར་བས་པ་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད། 

ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་བཅུ་དྲུག་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་

དང་མཚན་མ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 2འདྩོད་ཆགས་ལ་

སྩོགས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

ར་འགེལ་འདི་དག་གི་དྩོན་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་བཤད་པ་དང༌། དྩོན་བསྡུས་

ཏེ་མཚོན་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། གཞི་ཤེས་ཀི་སྦྩོར་བའི་ངྩོ་བྩོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༧་༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༨་༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཉིད་མཚན། ལམ་ཤེས་ཀི་སྦྩོར་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན། རྣམ་མཁྱེན་གི་སྦྩོར་བའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་མཚན་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ་ཆགས་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་མངྩོན་གྱུར་བས་

དབེན་པ། དེའི་རྟགས་ཏེ་འབས་བུ་གནས་ངན་ལེན་གིས་དབེན་པ། དེའི་མཚན་མ་སེ་

རྒྱུ་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཡིད་ལ་བེད་པ་གཙང་བདེ་

སྩོགས་སུ་འཛིན་པ་དང་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པས་དབེན་པ། འདྩོད་

ཆགས་དང་འདྩོད་ཆགས་མེད་པ་དང་ཞེ་སང་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་དང་གཏི་མུག་དང་

གཏི་མུག་མེད་པ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་གཉེན་པྩོ་དག་ལ་ཞེན་པས་དབེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་བཞི་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཤེར་

ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་འཚལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་རྟགས་དང་རྣམ་པ་དང་མཚན་མ་

དང་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར། དེ་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་པ་དང༌། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་དེ་དག་

ནི་འདྩོད་ཆགས་རྣམ་པར་བསལ་བས་དབེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །བང་ཆེན་

དེ་དག་ནི་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་གི་མཚན་མས་དབེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་

རྩོ། །རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་དེ་དག་ནི་འདྩོད་ཆགས་དང་འདྩོད་ཆགས་མེད་པས་དབེན་

པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་དང་མཚན་མ་དང༌། །མི་མཐུན་

ཕྩོགས་དང་གཉེན་པྩོ་དང༌། །དབེན་དང༌། ཞེས་དང༌། 2འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང༌། དེའི་རྟགས་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང༌། དེའི་མཚན་མ་ཚུལ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༢༧་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༨་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང༌། འདྩོད་ཆགས་དང་འདྩོད་ཆགས་

མེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་དང་གཉེན་པྩོ་དག་སྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་

ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་དབེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བཞིའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། དྩོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་གྩོ་ཆ་བགྩོས་པ་མེད་ལ་

ཐ་སྙད་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བར་གྩོ་བགྩོས་པའི་དཀའ་བ་ཉིད་

ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། ཐེག་དམན་དུ་མི་ལྟུང་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཐེག་ཆེན་དུ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། ཡུན་རིང་པྩོར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཆེན་པྩོ་གསུམ་

གི་ཆེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། བསྩོམ་བ་སྩོམ་པ་པྩོ་སྩོམ་ཆྩོས་

གསུམ་དྩོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་རྟྩོགས་པའི་མི་དམིགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། 

ཡུམ་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་ལ་དངྩོས་པྩོར་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་མཐའ་དག་བཀག་

པའི་མངྩོན་ཞེན་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་ལྔ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་གང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་

ལས་བཟླ་བར་བགིའྩོ། །

ཞེས་གྩོ་ཆ་འདི་འཚལ་ཀང་དེ་ལ་སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་

མི་དམིགས་པ་དེ་དག་ནི་དཀའ་བ་བགིད་པར་འགྱུར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།2 དེ་

སྐད་ཅེས་གསྩོལ་པ་དང༌། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་

བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་ཁྱྩོད་ཀིས་དྩོན་གང་ཞིག་མཐྩོང་ནས་འདི་སྐད་དུ་བང་

ཆེན་གྩོ་ཆ་ཆེན་པྩོ་བསྩོས་ཤིང་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་སྤྩོད་པ་དེས་ཉན་ཐྩོས་ཀི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༢༨་༢༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༣༢་༡༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་གནས་གཞན་གཉིས་སུ་དྩོགས་པར་མི་བའྩོ། །ཞེས་

དང༌། 1རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར་བང་ཆེན་གིས་

སེམས་ཅན་2ཅུང་ཟད་ཉི་ཚེ་བ་ཞིག་གི་སད་དུ་གྩོ་ཆ་འཚལ་བ་མ་ལགས་ཏེ། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བར་བའྩོ་ཞེས་དེ་ལྟར་གྩོ་ཆ་འཚལ་བའི་

བང་ཆེན་དེ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ལྟུང་བའི་གནས་དང་

སྐབས་མ་མཆིས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3བང་ཆེན་གིས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བ་དང་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དྩོན་དུ་གྩོ་ཆ་

བགྩོས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཤེར་ཕིན་ཟབ་པ་སེ། དེ་ནི་སུས་ཀང་བསྩོམ་པར་མི་བགི་ཅི་ཡང་བསྩོམ་པར་མི་

བགི་ཇི་ལྟར་ཡང་བསྩོམ་པར་མི་བགིའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 5རབ་འབྩོར་ཤེར་ཕིན་

ཟབ་མྩོ་འདིར་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པར་བ་སེ་བང་ཆེན་གང་

ཞིག་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པར་མི་བེད་པ་དེ་ནི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་

བང་ཆེན་དུ་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དཀའ་དང་ངེས་པ་དང༌། །ཆེད་དུ་བ་དང་མི་དམིགས་

དང༌། །མངྩོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌།6 དྩོན་དམ་པར་མེད་པའི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༣༢་༡༥།

2 ག་༨༨་ན་༦་སེམས་ཅན། པ་༨༩་ན་༦་སེམས་ཅན། ཀ་༡༡༢་ན་༣་སེམས་ཅུང་།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༣༣་༥།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༣༣་༧།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༣༧་༡༤།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༨་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེམས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བར་དཀའ་བ་དང༌། ཐེག་པ་གཞན་དུ་མི་ལྟུང་བའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་དང༌། ཡུན་རིང་པྩོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་

མཆྩོག་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བ་དང༌། བསྩོམ་པར་བ་བ་དང་སྩོམ་པ་པྩོའི་ཆྩོས་མི་

དམིགས་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་མཐའ་དག་བཀག་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་

བུ་དག་ནི་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལྔའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ་ཡང༌། གཞི་ཤེས་དང་ལམ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་བས་པའི་དངྩོས་པྩོའི་

ཁྱད་པར་གཞི་ལམ་གི་རྣམ་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། 

འཇིག་རྟེན་མངྩོན་ཞེན་ཅན་གི་གཟུང་བ་དང་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཞེན་པ་ལས་

བཟླྩོག་སེ་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེན་ནས་བཟུང་

མི་བཟུང་གི་མཐའ་བལ་དུ་རྟྩོགས་པས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་དང༌། གཟུགས་སྩོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཐྩོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པའི་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དྩོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པས་རྟེན་ནམ་གཞི་

མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་འྩོང་བ་དང་འགྩོ་

བ་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པའི་

སྩོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་

པྩོ་མེད་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་མིན་གི་ཕུང་སུམ་གི་ངྩོ་བྩོ་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་

དམིགས་པར་རྟྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་བདུན་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་

གིས་གསྩོལ་པ། བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་བསན་པའི་ཚེ་མི་དངངས་ཀུན་ཏུ་མི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༤༠་༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྐྲག །ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟིན་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར། ཡྩོངས་སུ་ཞུམ་

པར་མི་འགྱུར། དེའི་ཡིད་ཕིར་ཕྩོགས་པར་མི་འགྱུར་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་

དེ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་ཇི་ལྟར་བརྟག་པར་བགི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་དེས་རྣམ་མཁྱེན་ལ་གཞྩོལ་བའི་བསམ་པས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་

འདི་ལ་བརྟག་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 1ལྷའི་བུ་དག་ནམ་མཁའ་ཟབ་པའི་ཕིར་

ཆྩོས་འདི་ཟབ་བྩོ། །ལྷའི་བུ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་པའི་ཕིར་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
2རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཆྩོས་འདི་ནི་གཞན་ཐམས་ཅད་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པ་སེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཆྩོས་གང་ཡང་རྣམ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་

ལགས་ཤེ་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཆྩོས་འདི་ནི་ཤེར་ཕིན་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྩོ། །ཞེས་

པ་ནས། ཆྩོས་འདི་དག་ནི་གང་ལ་ཡང་ཐྩོགས་པ་མ་མཆིས་པ་སེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌།3 

ཆྩོས་འདི་ནི་གཞི་མ་མཆིས་པ་དང་ལྡན་པ་སེ། གཟུགས་ཀི་གཞི་མ་དམིགས་པའི་སད་

དུ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌།4 དེ་ནས་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤྩོད་པའི་ལྷའི་

བུ་རྣམས་ཀིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

གནས་བརྟན་རབ་འབྩོར་འདི་ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་སྩོ། །དེ་ཅིའི་སད་

དུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་5འདི་ལྟར་གནས་བརྟན་རབ་འབྩོར་ནི་ཅི་དང་ཅི་སྩོན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་

སྩོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མ་མཆིས་པ་དང་སྩོན་པ་མ་མཆིས་པ་ལས་བརམས་ཤིང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༥༣་༢༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༦༠་༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༦༢་༢༠།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༦༣་༡༢།

5 ག་༨༩་ན་༦་དེ་ན། པ་༩༠་ན་༦་དེ་ནི། ཀ་༡༡༣་ན་༦་དེ་ན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩོན་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།1 དེ་ནས་གནས་བརྟན་རབ་འབྩོར་གིས་ལྷའི་བུ་དེ་དག་

གི་གཏམ་གིས་རེས་སུ་འབེལ་བར་2བས་ཏེ། དེ་ལྟར་ལྷའི་བུ་དག་གནས་བརྟན་རབ་

འབྩོར་ནི་གཟུགས་ཀི་རེས་སུ་མ་སྐྱེས་གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་མ་སྐྱེས་

གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་གཞན་གི་རེས་སུ་མ་སྐྱེས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།3 

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

ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་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་དང༌། ཆྩོས་གནས་པ་ཉིད་དང་

ཆྩོས་ངེས་པ་ཉིད་དང༌། ཡང་དག་པའི་མཐའ་འདི་ཟབ་པ་སེ། དེ་ལ་གཟུགས་དང་

གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་ཏེ། གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ཉིད་མི་དམིགས་པ་

དེའི་ཚེ་གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་དམིགས་པ་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་པ་ནས། དེ་ནི་ཉན་

ཐྩོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ལྟུང་ངྩོ་། །ཞེས་པའི་བར་རྣམས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དམིགས་པ་ཞེས་བ་གང་ཡིན་དང༌། །མི་མཐུན་

ཐྩོགས་པ་མེད་དང་དེ། །གཞི་མེད་འགྩོ་མེད་སྐྱེ་མེད་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་མི་

དམིགས་དང༌། །ཞེས་དང༌། 4ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དང་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་དངྩོས་པྩོའི་ཁྱད་པར་ལ་དམིགས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གིས་སྒྲུབ་པའི་

འཛིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལས་བཟླྩོག་སེ་བསན་པས་མི་མཐུན་པ་དང༌། གཟུགས་ལ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༦༩་༡༩

2 ག་༨༩་ན་༧་འབེལ་བར། པ་༩༠་ན་༧་འབེལ་པར། ཀ་༡༡༣་བ་༡་འབེལ་པར།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༧༡་༡༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༨་༡༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྩོགས་པ་ཐྩོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང༌། ཤེས་བ་དང་ཤེས་པ་མི་དམིགས་པས་

གཞི་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀིས་འགྩོ་བ་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་

གསུམ་གི་ངྩོ་བྩོ་དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བདུན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་བདག་ཉིད། །མཚོན་བ་ལྟ་བུར་

མཚོན་པས་ན། །མཚན་ཉིད་བཞི་པར་བཞེད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌།1 དེ་ལྟར་ན་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་བཅུ་དྲུག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་2བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་སྦྩོར་བ་

དག་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ་མཚོན་པས། དེ་ལྟར་ན་བཞི་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་

མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་གངས་ཀི་སྩོ་ནས་དྩོན་བསྡུ་བ་ལ།3 དེ་ལྟར་ན་སྤིར་གཅིག་ཏུ་

བསྩོམས་ན་ནི་མཚན་ཉིད་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་ཀིས་དབེན་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབྩོར་བཅུ་དྲུག་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་མཚན་ཉིད་ཀི་སྒས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

དེ། ཁྱྩོད་སྦྩོར་བ་བཅུ་དྲུག་མཚོན་པར་བེད་པའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་དེ་ལྟར་བསན་པའི་

ཕིར། ཐེག་ཆེན་སྦྩོར་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་གཞི་ཤེས་

སྦྩོར་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བཞི། ལམ་ཤེས་སྦྩོར་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལྔ། རྣམ་མཁྱེན་སྦྩོར་བའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༨་༢༠།

2 ག་༨༩་བ༦་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། པ་༩༠་བ་༦་ཇི་ལྟ་བཞིན། ཀ་༡༡༤་ན་༣་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༩་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བདུན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་དང༌། ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་རྟགས་དང༌། ཉྩོན་

མྩོངས་ཀི་མཚན་མ་དང༌། མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་གཉེན་པྩོའི་ཕྩོགས་དག་གིས་དབེན་

པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་བ་དཀའ་བ་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། ཆེད་དུ་བ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། མི་དམིགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

དང༌། མངྩོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། འཇིག་རྟེན་ཐམས་

ཅད་དང་མི་མཐུན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། ཐྩོགས་པ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། གཞི་མེད་

པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། འགྩོ་བ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང༌། 

དེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་དང་བདུན་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་པའི་མཁྱེན་པ་དེ་ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་ཀིས་དབེན་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབྩོར་དུ་ཐལ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་དེ་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་ཀིས་དབེན་

པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འབེད་རིགས་པའི་ཕིར། འདྩོད་

ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉྩོན་མྩོངས་རྟགས་སྩོགས་དང་བཅས་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། ཉྩོན་མྩོངས་དང་བཅས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

དེས་ན། སྤིར་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྒས་བརྩོད་རུང་དེ་ལ་

དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཤེས་མཚན་ཞེ་བརྒྱད་དང༌། ཁྱད་མཚན་བཅུ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དྲུག །བེད་མཚན་བཅུ་གཅིག །ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཚན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་བ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བཤད་པ་ལ། མདྩོ་ལས་གསུངས་

ཚུལ་དང༌། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་

ལེའུར་བང་སེམས་ཉམས་པའི་ཆྩོས་ཅན་དྲུག་ཅུ་དམན་པའི་དག་བཅྩོམ་དུ་འགྱུར་

བར་གསུངས་པའི་འཐད་པར་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱ་བསྙེན་བསྐུར་ཞིང་

སྦིན་སྩོགས་ལ་སྤད་ཀང་ཤེར་ཕིན་དང་ཐབས་མཁས་ཀིས་མ་ཟིན་པས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལས་འཕྩོས་ནས། 1ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཐྩོག་མར་སེམས་བསྐྱེད་

པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་རྣམ་མཁྱེན་གི་སེམས་དང་མ་བལ་བར་སྦིན་པ་གཏྩོང་བ་

དང༌། ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བ་དང༌། བཟྩོད་པ་སྩོམ་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་དང༌། 

བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་འཇྩོག་ཅིང་མཚན་མར་མི་བེད་དེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་

པ་དང༌། ཡང་དག་པར་སྩོང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་དང༌། དབང་པྩོ་དང༌། 

སྩོབས་དང༌། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་དང་ལམ་རྣམས་བསྩོམས་ཤིང་མཚན་མར་མི་བེད། 

རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་དུ་སྩོམ་ཞིང་མཚན་མར་མི་བེད། དེ་ཡང་ཤེར་ཕིན་དང་ཐབས་

མཁས་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དྩོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ཡྩོན་ཏན་སྐྱྩོན་ནི་མཚན་ཉིད་བཅས། །ཐར་དང༌། ཞེས་བཤད་ན། སྦྩོར་བའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་འྩོག་ཏུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

དེ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་དང་ལྡན་པ་སེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཁྩོ་ན་ལ་ཇི་སྐད་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༧༧་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཤད་པའི་སྦྩོར་བ་རྣམས་མཚན་ཉིད་ཀི་སྩོ་ནས་ཤེས་པར་བེད་པ་འབྱུང་བས་དེ་

ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། 1ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བའི་ར་

བ་དང་ལྡན་པ་ཁྩོ་ན་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྦྩོར་བ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་འབྱུང་བས། 

ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། ངྩོ་བྩོ་དང༌། དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། ར་འགེལ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པའི་སྩོ་ནས། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོན་པ་ལ། 

མཚན་མེད་རབ་ཏུ་སྦིན་ལ་སྩོགས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། 

དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 2མཚན་མ་མེད་པར་དམིགས་པའི་

ཤེས་པའི་རྣམ་པས། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ཐུག་པ་རྣམས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་མཁས་པ་ནི། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་འདི་ལ་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་

ཡིན་པར་འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་3གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། སངས་རྒྱས་སྩོགས་དམིགས་དད་པ་

དང༌། །ཞེས་སྩོགས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་གསུངས་པ་ཆྩོས་

ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། སྦིན་སྩོགས་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་མཁས་པ་དེ་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། དེ་བསན་པའི་ཕིར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 4མཁས་པ་

དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་བསན་པའི་ཕིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༩་༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༩་༨།

3 ག་༩༡་ན་༢་གཉིས་པ། པ་༩༢་ན་༢་གཉིས་པ། ཀ་༡༡༥་བ་༣་གཉིས་པ་ལ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༩་༡༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གསུངས། གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་སྩོགས་དམིགས་དད་པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 1དད་པ་དང་བརྩོན་

འགྲུས་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེ་ཡང༌། ངྩོ་བྩོ་དང༌། རྒྱུད་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། དད་པ་

དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ལྔ་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།2 དེ་ཡང་ཤེར་ཕིན་

དང་ཐབས་མཁས་པ་དང་མ་བལ་བར་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་དང་འདས་པ་

དང་མ་བྩོན་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་རྣམས་ཀི་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དང་ཤེས་རབ་ཀི་དང་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་དང་

རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་ཕུང་པྩོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་སེམས་ཀང་

མཚན་མར་མི་བེད། དེ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཚན་མར་མི་བེད། མཚན་

མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཚན་མར་མི་བེད། སྩོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

མཚན་མར་མི་བེད་དེ། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆེན་དེ་ནི་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

ས་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ནི་མ་སས་མ་ཉམས་པར་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་

མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བར་རིག་པར་བའྩོ། 3།དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདི་

ལྟར་བང་ཆེན་དེས་ཐྩོག་མ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། སྦིན་པ་བིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༩་༡༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༧༨་༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༧༨་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་མཚན་མར་མི་བེད་དེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 1ཤཱ་རིའི་བུས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་དྩོན་འཚལ་བ་ལྟར་ན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་

ཤེར་ཕིན་དང་ཐབས་མཁས་པ་དང་མ་བལ་བའི་བསམ་པ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེའི་བླ་

མེད་རྩོགས་བང་ནི་ཐེ་ཚོམ་མ་མཆིས་སྩོ། །ཞེས་དང༌།2 དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་དེ་ནི་འདི་ལྟར་བང་ཆེན་དེས་སེམས་དང་པྩོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་

སེ། གང་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། གང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བགི་བའི་

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་ནམ་ཆྩོས་གང་ཡང་དམིགས་པ་མ་མཆིས་སྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་དང༌།3 དེ་ནས་འདྩོད་པ་ན་སྤྩོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤྩོད་པའི་ལྷའི་བུ་དེ་དག་

གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཡང་བགི་ལ་ཆྩོས་

དེ་དག་ཀང་མ་མཆིས་ཤིང་མི་དམིགས་པས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ནི་འབྱུང་བར་

དཀའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ལྷའི་བུ་དག་ངས་ཀང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། གང་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་འམ། གང་གིས་མངྩོན་པར་

འཚང་རྒྱ་འམ། གང་ཞིག་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆྩོས་གང་ཡང་མི་དམིགས་

སྩོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལྷའི་བུ་དག་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་

ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་སྩོགས་དམིགས་དད་པ་དང༌། །སྦིན་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༧༩་༡༥།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༧༩་༡༩།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༨༢་༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྩོགས་སྤྩོད་ཡུལ་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། །བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་དྲན་པ་དང༌། །རྣམ་

པར་མི་རྟྩོག་ཏིང་འཛིན་དང༌། །ཆྩོས་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཤེས་པའི་ཤེས་

རབ་དང་རྣམ་ལྔ། །ཞེས་དང༌། 1དད་པ་དང༌། བརྩོན་འགྲུས་དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་དབང་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་གངས་བཞིན་

དུ་སངས་རྒྱས་དང༌། སྦིན་པ་དང༌། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། རྣམ་པར་མི་

རྟྩོག་པ་དང༌། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་

པའི་ཡུལ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། དད་སྩོགས་རྣྩོན་པྩོའམ་ཆེན་པྩོས་ནི་རྩོགས་བང་ཐྩོབ་ས་ལ། 

དད་སྩོགས་རྟུལ་པྩོའམ་ཆུང་ངུས་ནི་དེ་ཐྩོབ་དཀའ་བ་དང༌། དད་སྩོགས་འབིང་དང་

གསུམ་རིམ་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།2 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་འདི་སྐད་དུ་

བླ་མེད་རྩོགས་བང་ནི་འབྱུང་བར་དཀའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་དྩོན་བདག་གིས་འཚལ་བ་དང་བདག་སེམས་པ་ལྟར་ན། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ནི་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བགི་བར་མི་

དཀའྩོ། །དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་འདི་ལྟར་གང་ཡང་མངྩོན་པར་

རྩོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་མ་མཆིས། གང་གིས་ཀང་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་འཚང་

རྒྱ་བ་མ་མཆིས། གང་ཡང་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བགི་བ་མ་མཆིས་ཏེ། བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྩོང་པའྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་གངས་དེས་ན་བང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༨༩་༡༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༨༢་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེན་གིས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་སའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

དང༌།1 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་རྣམ་གངས་དེས་ན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་

མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་དཀའ་སེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་དེ་

ནི་འདི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ནི་འདི་སྙམ་དུ་བདག་གིས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་སྙམ་དུ་མི་སེམས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།2 དེ་ནས་ཚེ་དང་

ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་

བུ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གཟུགས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ལྡྩོག་གམ། ཚེ་དང་ལྡན་

པ་ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ནས། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་

ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་རྣྩོན་པྩོ་ཡིས། །རྟྩོགས་ས་རྟུལ་

པྩོས་རྟྩོགས་དཀའ་བཞེད། །ཅེས་དང༌།3 དེ་ལྟར་མྩོད་ཀི་ཐམས་ཅད་ཀིས་བླ་ན་མེད་

པའི་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དད་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཆེན་པྩོ་རྣྩོན་པྩོས་ནི་

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་རྟྩོགས་པར་ས་ལ། དེ་དག་ཉིད་རྟུལ་

པྩོས་ནི་རྟྩོགས་པར་དཀའྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་པས་ཤུགས་ཀིས་ན་

འབིང་པྩོ་རྣམས་ཀིས་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་རྟྩོགས་ལ། ཆུང་ངུ་རྣམས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༨༤་༡༥།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༨༥་༡༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༠་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཀིས་ནི་ཉན་ཐྩོས་ཀི་བང་ཆུབ་རྟྩོགས་སྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་འཕངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས། 

གཞུང་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་སྤི་དྩོན་དང༌། གཞུང་དྩོན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། 

ཚོགས་ལམ་གི་རྟེན། བརྟེན་པ་ཚོགས་ལམ་གི་རང་བཞིན། རྟགས། སྒ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་ལུས་རྟེན་དང༌། སེམས་རྟེན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་

ཚོགས་ལམ་དེ་འགྩོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་ལ། ཐེག་དམན་

གི་ཚོགས་ལམ་ནི་གིང་གསུམ་གི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཁྩོ་ནའི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱེ་

བ་བེ་བག་སྨྲ་བ་བཞེད་དེ། མཛོད་འགེལ་ལས།1 མི་རྣམས་ཀི་ནང་ཁྩོ་ན་དང་གིང་

གསུམ་ནས་འཕེན་གི་གཞན་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཅི་རིགས་པར་ཤེས་རབ་དང་སྐྱྩོ་བ་

མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་གི་དངྩོས་གཞི་ཐྩོབ་པ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གཏན་

གི་དངྩོས་གཞི་དང༌། དེ་མ་ཐྩོབ་པ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གཏན་གི་ཉེར་བསྩོགས་དང༌། 

དེ་ལ་མ་བརྟེན་ན་2འདྩོད་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་ལ་ངྩོ་བྩོ་ནི། འདི་ལ་ཐྩོས་བསམ་གཙོ་ཆེ་ཡང་སྩོམ་བྱུང་ཡང་ཡྩོད་

དེ། ཀུན་བཏུས་ལས།3 དེ་ལ་ཚོགས་ཀི་ལམ་གང་ཞེ་ན། སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོའི་ཚུལ་ཁིམས་

དང༌། དབང་པྩོའི་སྩོ་སྩོམ་པ་དང༌། ཟས་ཀི་ཚོད་རིག་པ་དང༌། ནམ་གི་ཆ་སྩོད་སད་ལ་

མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྩོར་ལ་བརྩོན་པ་དང༌། ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་པར་མངྩོན་པར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༡༧་༤།

2 ག་༩༢་བ་༧་དེ་ལ་མ་བརྟེན་ན། པ་༩༣་བ་༦་དེ་ལ་མ་བརྟེན་ན། ཀ་༡༡༨ན་༡་དེ་ཡང་མ་ཐྩོབ་པ་རྣམས་ཀིས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༣༢་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དགའ་བ་དང༌། ཡང་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་གཞན་ཐྩོས་པ་དང༌། བསམ་པ་དང༌། སྩོམ་

པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀང་རུང་སེ། དེ་གྩོམས་པས་བདེན་པ་རྣམས་མངྩོན་པར་

རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པའི་གནས་ཀི་སྣྩོད་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། མཛོད་ལས།1 ཐྩོས་བསམ་ལས་བྱུང་ལས་གསུམ་མྩོ། །ཞེས་སྩོ་

གསུམ་གའི་ལས་དང་ཐྩོས་བསམ་ཉིད་དུ་བཤད་ལ། ཉི་སྣང་ལས། 2འདི་དག་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཐྩོས་པ་དང་བསམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། ཐྩོག་མ་

ཁྩོ་ནར་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། སྩོམ་

བྱུང་གཙོ་བྩོར་མ་གྱུར་པ་ལ་དགྩོངས་སྩོ། །

དེས་ན་རྣམ་མཁྱེན་རང་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའི་སེམས་དཔའི་ཆྩོས་

མངྩོན་རྟྩོགས། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་གསུམ་དུ་ཡྩོད། 

ཁ་ཅིག །དེ་ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཉན་

ཐྩོས་ལམ་དུ་འཇུག་པར་ངེས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་གིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། སྤིར་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་ནམ་སྐྱེས་

པ་ན་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཐྩོབ་པའི་

རྟགས་ནི། མཛོད་འགེལ་ལས།3 གང་ལ་འཁྩོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་བདག་མེད་པ་

དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་པའི་གཏམ་ཐྩོས་ནས་སྤུ་ཟིང་ཞེས་བེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༤་༢༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང། ༣༣༩་༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ། ༥༥༤་༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པ་དང༌། མཆི་མ་འཁྲུགས་ཞེས་བེད་པ་དེ་ལ་ནི། ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་

བའི་ར་བ་ཡྩོད་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། དབར་མྱུ་གུ་སྐྱེས་པ་ལས་གཡུལ་གི་1གསེབ་

ན་ས་བྩོན་ཡྩོད་པར་ཤེས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་འྩོག་ནས་འཆད་པའི་ཟག་མེད་ཀི་

ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གིས་བསྡུས་པའི་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་རིགས་མཐའ་

དག་ལ་ཐྩོས་བསམ་གིས་སྒྩོ་འདྩོགས་བཅད་ནས་དེའི་རེས་སུ་དེ་ཉམས་སུ་བླངས་

པས་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་ཀུན་ལ་མྱྩོང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་

ཚོགས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་གངས་མེད་གསུམ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གི་ཐྩོག་

མར་གྱུར་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དང༌། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་

པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རྣམས་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེར་མ་ཟད་

ཟབ་དྩོན་ལ་མི་སྐྲག་པ་དང༌། མི་དངངས་པ་དང༌། སྐྲག་པར་མི་འགྱུར་བ་སྩོགས་ཀང་

ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྩོབ་པའི་རྟགས་སུ་ཉི་སྣང་ལས་བཤད་དེ། 

དེ་ཉིད་ལས།2 གང་གིས་དེ་མངྩོན་པར་བེད་པ་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འདིའི་

རྟགས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། འདི་ལྟ་སེ་སེམས་མི་ཞུམ་པ་མི་དངངས་པའི་མཚན་

ཉིད་དང༌། མི་འགྩོང་བ་མི་སྐྲག་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཡིད་ལ་འགྩོད་པ་མེད་པ་སྐྲག་

པར་མི་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། རང་རང་གི་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་དུ་ཚོགས་གསྩོག་3པའི་ལམ་

1 ག་༩༣་ན་༧་ཡུལ་གི། པ་༩༤་ན་༦་ཡུལ་གི་གསེབ། ཀ་༡༡༨་བ་༢་ཡུལ་གི་གསེབ། བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། 

སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་འགེལ། ༥༥༥་༤། གཡུལ་གི་གསེབ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༣༣༨་༩།

3 ག་༩༤་བ་༤་བསྩོག། པ་༩༤་བ་༤་བསྩོག། ཀ་༡༡༩་ན་༡་གསྩོག།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གི་ཐྩོག་མ་ཡིན་པས་ན་ཚོགས་ལམ་དང༌། ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

ལམ་ཡིན་པས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཞེས་བ་སེ། ཉི་སྣང་ལས།1 འདིར་ཐར་པ་ནི་བལ་

པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ་དེའི་ཆ་ལ་ཕན་པས་ན་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དབང་རྣྩོན་གི་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ་

ཆྩོས་ཅན། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཡིན་ཏེ། 

རྣམ་མཁྱེན་རང་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའི་སེམས་དཔའི་ཆྩོས་མངྩོན་རྟྩོགས་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཐེག་ཆེན་གི་

ཚོགས་ལམ་ཆྩོས་ཅན། སྦྩོར་བ་ལ། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། མདྩོ་སེའི་

རྒྱན་ལས།2 དེ་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་ནི། །རང་སེམས་ཀུན་ཏུ་འཇུག་ལྡན་པ། །མྱ་ངན་

འདས་ལ་མངྩོན་དགའི་ཕིར། །རྟྩོགས་པ་བུལ་བ་ཡིན་པར་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཅན། དད་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ཏེ། དམ་པའི་ཆྩོས་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ། དགེ་

བའི་ཆྩོས་མཐའ་དག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་བརྩོན་འགྲུས། བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཐེག་

ཆེན་སེམས་བསྐྱེད། རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ལ་

དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་རྣམས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་མཁས་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། ཉི་སྣང་། ༣༣༩་༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། མདྩོ་སེའི་རྒྱན། ༨༣༦་༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དེ་ལ་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ལྔར་ཡྩོད་དེ། དད་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔས་

བསྡུས་པ་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་

འགྩོའི་དབང་དུ་བས་ནས་ལམ་གི་ར་བ་དད་པ་ལ་མཁས་པ་དང༌། སྤྩོད་པ་སྤི་ལ་སྩོབ་

པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བརྩོན་འགྲུས་ལ་མཁས་པ་དང༌། སྤྩོད་པའི་རྟེན་སེམས་

བསྐྱེད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་1མཁས་པ་དང༌། 

ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་སྩོབ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་

ལ་མཁས་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཆྩོས་ཅན། 

ཁྱྩོད་ལ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་ཡྩོད་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཡིན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར2་ཏེ། 
3བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་དང་གཞན་གི་དྩོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ཅི་ལ་

ཡང་མ་རེག་4པར་ཆས་ཤིང་རྩོམ་པ་དག 5།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། རྩོགས་

པའི་བང་ཆུབ་རྣྩོན་པྩོ་ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། སངས་རྒྱས་སྩོགས་དམིགས་དད་

པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་ནས་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བ་ཡིན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། རྟགས་འབུད་

དྩོ། །རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་གྱུར་པའི་བང་འཕགས་མེད་དེ། དེ་ཡིན་ན་

1 ག་༩༤་ན་༣་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ། པ་༩༥་ན་༣་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཀ་༡༡༩་བ་༢་ཕུན་ཚོགས།

2 ག་༩༤་ན་༥་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། པ་༩༥་ན་༥་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཀ་༡༡༩་བ་༤་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༡༡་༡༧།

4 ག་༩༤་ན་༥་རག། པ་༩༤་ན་༥་རེག། ཀ་༡༡༩་བ་༤་རག།

5 ག་༩༤་ན་༥་བརྩོམས་པ་དག། པ་༩༥་ན་༥་བརྩོམས་པ་དག། ཀ་༡༡༩་བ་༤་བརམས་དག།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ས་དང་པྩོ་མ་ཐྩོབ་དགྩོས་པའི་ཕིར།1 ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀུན་ཏུ་འགྩོ་བ་རྟྩོགས་པའི་

མཚན་ཉིད་ས་རབ་ཏུ་2དགའ་བ་ལ་སྩོགས་པ་རྟྩོགས་པའི་རིམས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མངྩོན་སུམ་དུ་བེད་པར་འགྱུར་བ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འཕགས་པ་གྩོལ་སེ་རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། དེ་དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཀི་རེས་འབང་ཡང་མ་

ཡིན། དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་འབང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་

སེ། དེས་ལམ་རེས་ཤེས་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ལམ་རེས་ཤེས་ཐྩོབ་ན་དེ་གཉིས་

གང་རུང་མ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས།3 དེ་ཚེ་དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་

དག །དད་པས་མྩོས་དང་མཐྩོང་བས་ཐྩོབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དབང་རྟུལ་ཡིན་ན་སྩོང་ཉིད་

རྟྩོགས་པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཡིན་ན་དད་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་ཉམས་སུ་

ལེན་པ་ལ་མཁས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་སྩོགས་དམིགས་དད་པ་

དང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྦྩོར་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་སྩོམ་རིམས་བཤད་པ་ལ། 

སྦྩོར་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པའི་དུས་དང༌། སྐྱེས་པའི་རྟེན་གི་གང་ཟག་དང༌། 

གང་ཟག་དེའི་སྩོམ་རིམས་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ། དངྩོས་དང༌། ཟླྩོས་པ་སང་པ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་ཡང༌། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༡༢་༢།

2 ག་༩༤་ན་༧་མཚན་ཉིད་པ་རབ་ཏུ། པ་༩༥་ན་༧་མཚན་ཉིད་ས་རབ་ཏུ། ཀ་༡༡༩་བ་༦་མཚན་ཉིད་པ་རབ་ཏུ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༤༥་༡༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་1ཏུ། ཐར་དང་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་དང༌། །ཞེས་བཤད་ན། ཐར་

པ་ཆ་མཐུན་གི་འྩོག་ཏུ་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་གཞན་དྩོན་ལ་སྤྩོ་བ་ཅན་ལ་

ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་

འཆད་པ་ལ། 2ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྐྱེས་པའི་སྤྩོ་བ་ཅན་ལ་ངེས་པར་འབེད་པའི་

ཆ་དང་མཐུན་པ་འབྱུང་བས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།3 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་

ངེས་པར་འབྱུང་བར་འཚལ་བས་ཇི་ལྟར་གནས་པར་བགི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འདྩོད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

གནས་པར་བའྩོ།4 །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དྲྩོ་བ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་

འདིར། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་

ལ། 5རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

1 ག་༩༤་བ་༥་བཞག། པ་༩༥་བ་༥་གཞག། ཀ་༡༢༠་ན་༦་གཞག།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༠་༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༩༢་༧།

4 ག་༩༥་ན་༢་གནས་པར་བ། པ་༩༦་ན་༡་གནས་པར་བའྩོ། ཀ་༡༢༠་བ་༤་གནས་པར་བ།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༠་༡༥།
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དེ་ལ་ཡང་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་དང༌། དྩོན་བསྡུ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། དྲྩོད། 

རེ་མྩོ། བཟྩོད་པ། ཆྩོས་མཆྩོག་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ་ཡང་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་གསུམ་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།1 བང་ཆེན་བླ་མེད་

རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདྩོད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་

སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པར་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲུང་དུ་མཉམ་

པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་བ་ཡི། མི་མཉམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་མི་བ། ཞེས་པ་

ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲུང་དུ་བམས་པ་ཆེན་པྩོ་བསྐྱེད་པར་བ། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་བསྐྱེད་པར་བ། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དྲུང་དུ་ང་རྒྱལ་བཅྩོམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

གཡྩོ་བ་མེད་པར་དམིགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་དང༌།2 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་དྲུང་དུ་ཕན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་བ་ཡི། གནྩོད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་མི་

བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲུང་དུ་ཁྩོང་ཁྩོ་བ་མེད་པའི་སེམས་

བསྐྱེད་པར་བའྩོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲུང་དུ་མི་འཚེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་

པར་བའྩོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་འཚེ་བའི་སེམས་ཀིས་དམིགས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་དང༌། 3བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་

འདྩོད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲུང་དུ་མའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བའྩོ། །ཕའི་

འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བའྩོ། །སྤུན་ཟླའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བའྩོ། །སིང་མྩོའི་འདུ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༩༢་༡༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༩༢་༡༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༩༣་༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཤེས་བསྐྱེད་པར་བའྩོ། །བུའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བའྩོ། །བུ་མྩོའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་

པར་བའྩོ། །གྩོགས་དང་ཡིད་བརྟན་པ་དང་གཉེན་དང་སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་ཀི་

སེམས་བསྐྱེད་པར་བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། གཉེན་མཚམས་ཀི་སེམས་ཀིས་དམིགས་

པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དྲྩོ་བ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་འདིར། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་བསྔགས། །དེ་དག་ཉིད་ལ་སེམས་མཉམ་སྩོགས། །རྣམ་པ་དག་

ནི་བཅུར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་དང༌། 1རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་

པ་འདི་ལ་མཉམ་པ་དང༌། བམས་པ་དང༌། ཕན་པ་དང༌། ཁྩོང་ཁྩོ་བ་མེད་པ་དང༌། རྣམ་

པར་འཚེ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ལྔ་དང༌། ཕ་དང་མའི་སེམས་དང༌། སྤུན་དང་

སིང་མྩོའི་སེམས་དང༌། བུ་དང་བུ་མྩོའི་སེམས་དང༌། བཤེས་དང་གྩོགས་ཀི་སེམས་

དང༌། གཉེན་དང་སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་ཀི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ལྔས་སེམས་

ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི་དྲྩོ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་སེམས་དང་པྩོ་གཉིས་ནི་དྲྩོད་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་སེ། ཚེ་འདི་ལ་གཞན་

ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ནས་སེམས་གསུམ་ནི་དྲྩོད་འབིང་གི་རྣམ་པ་

སེ། ཚེ་ཕི་མ་ལ་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ནས་སེམས་ཟུང་ལྔ་ནི་དྲྩོད་

ཆེན་པྩོའི་རྣམ་པ་སེ། ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀ་ལ་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་འདྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོའི་རྣམ་པ་གསུམ་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 
2བདག་ཉིད་ཀང་སྩོག་གཅྩོད་པ་ལས་ལྡྩོག་པར་བ། གཞན་ཡང་སྩོག་གཅྩོད་པ་ལས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༠་༡༥།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༩༣་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྡྩོག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བསྐུལ་བར་1བ། སྩོག་གཅྩོད་པ་ལས་ལྡྩོག་པའི་ལེགས་པ་

བརྩོད་པར་བ། གཞན་གང་དག་སྩོག་གཅྩོད་པ་ལས་ལྡྩོག་པ་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་

བརྩོད་པ་དང་མཐུན་པས་དགའ་བར་བ་སེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2བདག་ཉིད་ཀང་

སྦིན་པའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3བདག་

ཉིད་ཀང་ནང་སྩོང་པ་ཉིད་བསྩོམ་པར་བ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བདག་ཉིད་སིག་པ་ལས་ལྡྩོག་ཅིང༌། སྦིན་ལ་སྩོགས་

ལ་གནས་པས་གཞན། །དེ་དག་ལ་ནི་འགྩོད་པ་དང༌། །བསྔགས་པ་བརྩོད་དང་མཐུན་

པ་ཉིད། །རེ་གྱུར། ཞེས་དང༌། 4མདྩོར་ན་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ལ་གངས་བཞིན་དུ་

སྩོང་བ་དང་ལེན་པའི་སྩོ་ནས་ལྡྩོག་པ་དང་ཞུགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། དེའི་སྩོ་ནས་

གཞན་རྣམས་སིག་པ་ལས་ལྡྩོག་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་གནས་པ་དག་ལ་སྦྩོར་བའི་རྣམ་

པ་གཉིས་དང༌། གཞན་བདག་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ཞུགས་པ་ལ་བསྔགས་པ་བརྩོད་

པ་དང་མཐུན་པར་བེད་པ་རྣམ་པ་5གཉིས་པྩོ་ཆྩོས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ནི་རྣམ་པ་

མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི་རེ་མྩོར་གྱུར་

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ་ཡང༌། ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོའི་དམིགས་རྣམ་གསུམ་རིམ་བཞིན་

1 ག་༩༥་བ་༧་བསྐུལ་བར། པ་༩༦་བ་༦་བསྐུལ་པར། ཀ་༡༢༡་བ་༥་བསྐུལ་བར།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༩༥་༡༠།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༩༦་༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༡་༡།

5 ག་༩༦་ན་༤་བེད་པ་རྣམ་པ། པ་༩༧་ན་༣་བེད་པ་དང་རྣམ་པ། ཀ་༡༢༢་ན་༣་བེད་པ་རྣམ་པ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྩོན་པ་ལ། 1བདག་ཉིད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པར་བ། ཀུན་འབྱུང་སང་

བར་བ། འགྩོག་པ་མངྩོན་དུ་བ། ལམ་བསྩོམ་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2བདག་

ཉིད་ཀང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བ་བའི་ཕིར་ཤེས་པ་བསྐྱེད་དེ་ཡང་

དག་པའི་མཐའ་མངྩོན་དུ་མི་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3བདག་ཉིད་ཀང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་འཇུག་པར་བ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་བཞིན་བཟྩོད་པ་ནི། །རང་གཞན་རྟེན་ཅན་བདེན་

ཤེས་པ། །ཞེས་དང༌།4 རེ་མྩོར་གྱུར་པ་ལ་རང་དང་གཞན་གི་རྟེན་གི་དབེ་བས་

དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དག་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྦྩོར་བ་དང་བསྔགས་པ་བརྩོད་པ་

དང་མཐུན་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀིས་རང་དང་གཞན་གི་རྟེན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་

སྩོགས་པའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི་བཟྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ་ཡང་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོའི་དམིགས་རྣམ་གསུམ་རིམས་བཞིན་

སྩོན་པ་ལ། 5བདག་ཉིད་ཀང་སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བ། བདག་ཉིད་ཀང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡྩོངས་སུ་དག་པར་བ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 6བདག་ཉིད་ཀང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པར་བ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
7བདག་ཉིད་ཀང་རྣམ་མཁྱེན་གི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བ། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༩༨་༡༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༧༩༩་༥།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༠་༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༡་༧།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༠་༩།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༠་༡༧།

7 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༡་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེམས་དཔའི་གནས་པ་འདི་བཤད་པའི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉིས་སྩོང་གིས་

མི་སྐྱེ་1བའི་ཆྩོས་ལ་བཟྩོད་པ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཆྩོས་མཆྩོག་དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་རྣམས། །སིན་བེད་

སྩོགས་ཀིས་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་དང༌། 2སྔ་མ་བཞིན་དུ་རང་དང་གཞན་གི་རྟེན་ཅན་

ཁྩོ་ན་སིན་པར་བེད་པ་དང་གྩོལ་བར་བེད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་དག་གིས་

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི་ཆྩོས་ཀི་མཆྩོག་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དྩོན་བསྡུ་བ་ལ།3 དེ་ལྟར་ན་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཞུང་དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ཆྩོས་ཅན། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་

པར་ལྟ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་དམིགས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་

ལམ་དྲྩོད་ཀིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་4མཉམ་པ་སྩོགས་བཅུའི་སྩོ་ནས་

དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དྲྩོད་ཆུང་ངུས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་སང་གི་རིས་

སུ་མ་ཆད་པར་མཉམ་པའི་སེམས་དང༌། ད་ལྟ་ཕན་པའི་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་བམས་པའི་

སེམས་ཀི་རྣམ་པས་དམིགས། དྲྩོད་འབིང་གིས་མ་འྩོངས་པའི་ཕན་པ་སྒྲུབ་པར་

འདྩོད་པའི་ཕན་པ་དང༌། ང་རྒྱལ་བཅྩོམ་པས་གཞན་བདེ་ལ་ཁྩོང་ཁྩོ་བ་མེད་པའི་དང༌། 

ཐྩོ་མི་མཚམས་པ་རྣམ་པར་འཚེ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཀི་རྣམ་པས་དམིགས། དྲྩོད་

1 ག་༩༦་བ་༣་མི་སྐྱེ་བའི་ཆྩོས། པ་༩༧་བ་༢་མི་སྐྱེ་བའི་ཆྩོས། ཀ་༡༢༢་བ་༤་སྐྱེས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༡་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༡་༡༣།

4 ག་༩༦་བ་༥་དྲྩོད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས། པ་༩༧་བ་༤་དྲྩོད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས། ཀ་༡༢༣་ན་༡་ཐམས་

ཅད་ལ་སེམས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཆེན་པྩོས་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་རང་ལས་རྒན་པ་ལ་ཕ་མའི་དང༌། མཉམ་པ་ལ་སྤུན་

དང་སིང་མྩོའི་དང༌། རང་ལས་1གཞྩོན་པ་ལ་བུ་དང་བུ་མྩོའི་དང༌། ཕན་འདྩོགས་པའི་

བཤེས་དང༌། ཡིད་བརྟན་པའི་གྩོགས་དང༌། རུས་གཅིག་པའི་གཉེན་དང༌། རུས་མི་

གཅིག་པའི་སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་ཀི་སེམས་ཀི་རྣམ་པས་དམིགས་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་རེ་མྩོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་རྣམ་པ་

གསུམ་གི་2དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་མི་དགེ་བ་སྩོང་བ་ལ་བདག་ཉིད་གནས་པ་དེའི་

སྩོ་ནས་གདུལ་བ་གཞན་སིག་པ་ལས་ལྡྩོག་པ་ལ་སྦྩོར་བའི་རྣམ་པ་དང༌། སྦིན་

སྩོགས་དགེ་བ་ལ་བདག་ཉིད་གནས་ནས་དེའི་སྩོ་ནས་གདུལ་བ་གཞན་དགེ་བ་ལ་

གནས་པ་ལ་སྦྩོར་བའི་རྣམ་པ་གཅིག་དང༌། གདུལ་བ་གཞན་མ་བསྐུལ་བར་དགེ་

སིག་གི་འདྩོར་ལེན་ལ་བདག་ཉིད་ཞུགས་པ་ལ་ངག་གིས་བསྔགས་པ་བརྩོད་པ་དང༌། 

སེམས་ཀི་དགའ་བས་མཐུན་པར་བེད་པའི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་

དམིགས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རེ་མྩོ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་སྩོག་གཅྩོད་པ་

སྩོགས་ལས་ལྡྩོག་པ་ལ་གནས་ནས། གདུལ་བ་གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པ་དང༌། ཞུགས་

ཙམ་ལ་དེ་ལས་ལྡྩོག་པའི་བསྔགས་པ་བརྩོད་པ་དང༌། མ་བསྐུལ་བར་ཞུགས་པ་ལ་

བསྔགས་པ་བརྩོད་ཅིང་འདུན་པས་དགའ་བར་བེད་ལ། དེ་འབིང་གི་ཚེ་རང་ཉིད་སྦིན་

པ་སྩོགས་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་གནས་ནས་གདུལ་བ་གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པ་སྩོགས་

སྔར་བཞིན་དང༌། དེ་ཆེན་པྩོའི་ཚེ་བདག་ཉིད་ནང་སྩོང་པ་ཉིད་ནས། རྟེན་འབེལ་

1 ག་༩༧་ན་༡་རང་བས་གཞྩོན་པ། པ་༩༧་བ་༧་རང་ལས་གཞྩོན་པ། ཀ་༡༢༣་ན་༣་རང་བས་གཞྩོན་པ།

2 ག་༩༧་ན་༢་གསུམ་གི་དམིགས་པ། པ་༩༡་ན་༡་གསུམ་གི་དམིགས་པ། ཀ་༡༢༣་ན་༥་གསུམ་གི་དམིགས་པ། འྩོག་དང་བསྡུར་ན་རྣམ་

པ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་ཡིན་སྙམ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མི་མཐུན་དུ་སྩོམ་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པ་

སྩོགས་སྔར་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་བཟྩོད་པས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་

རྣམ་པ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཆུང་ངུའི་ཚེ་བདག་ཉིད་བདེན་

བཞི་ཤེས་པ་ལ་གནས་ནས། གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པ་སྩོགས་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། དེ་

འབིང་གི་ཚེ་བདག་ཉིད་རྒྱུན་ཞུགས་སྩོགས་ཀི་འབས་བུ་ཤེས་ཀང་མངྩོན་དུ་མི་བ་

བ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པ་སྩོགས་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། དེ་ཆེན་པྩོའི་ཚེ་

བདག་ཉིད་བང་སེམས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་གི་རྒྱུ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པ་

སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་དམིགས་པའི་ཕིར། ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་སེམས་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཆུང་ངུའི་ཚེ་བདག་ཉིད་

སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པ་སྩོགས་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པའི་རྣམ་པ་

དང་གཞན་མ་བསྐུལ་བར་ཞུགས་པ་ལ་ངག་གིས་བསྔགས་པ་བརྩོད་པའི་རྣམ་པ་

དང༌། སེམས་ཀི་དགའ་བས་མཐུན་པར་བེད་པའི་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་དམིགས། དེ་

འབིང་གི་ཚེ་རང་ཉིད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མངྩོན་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ལ་གནས་ནས་

གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པ་སྩོགས་གསུམ་གིས་དམིགས། དེ་ཆེན་པྩོའི་ཚེ་རང་ཉིད་རྣམ་

མཁྱེན་སྐྱེད་པ་དང་བག་ཆགས་ཀིས་མཚམས་སྦྩོར་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་བ་སྩོགས་

ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པ་སྩོགས་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་དམིགས་པའི་ཕིར། 

དྩོན་བསྡུ་ན་སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་འབེད་ཆ་

མཐུན་ཆྩོས་ཅན། གཙོ་བྩོར་རེས་ཐྩོབ་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། བསམ་སྦྩོར་ཕུན་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སུམ་ཚོགས་པ་བཅུ་དགུས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་ན་སེ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་

གཙོ་བྩོ་ཐབས་ཀི་ཆས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་

སེམས་དཔའི་དྩོན་མངྩོན་རྟྩོགས། སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་

ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གི་མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །གཙོ་བྩོར་ཐབས་ཀི་ཆས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་དཔའི་དྩོན་མངྩོན་

རྟྩོགས། ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་

ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་སྐབས་འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཉན་

ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་རེས་ཐྩོབ་

ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཟླྩོས་པ་སྩོང་བ་ལ། 
1རྣམ་པ་དང་ལམ་དང་གཞི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྩོམ་པའི་དབེ་བས་གྩོ་རིམ་

བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་

འགྩོ་བས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མཐྩོང་བ་དང་སྩོམ་པའི་ལམ་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ལ་

རྣམ་པ་ཀུན་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་སྩོགས་པ་གསུམ་ལ་ནི་སྩོམ་པ་

གྩོང་ནས་གྩོང་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱད་པར་

གི་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟག་པ་མེད་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆེན་པྩོའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༡་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རིམས་ཀིས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་ཅིག་ཆར་སྐྱེ་བ་དགག་པར་བ་བའི་ཕིར་ངེས་པར་

འབེད་པའི་ཆ་ལ་སྩོགས་པའི་ཐ་སྙད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

འདིའི་སྐབས་སུ་ཕྩོགས་སྔ་མ་འགྩོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ནི། ལམ་རྐང་པའི་རྣམ་གཞག་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པའི་རྒྱ་གར་གི་འགེལ་

བེད་ཁ་ཅིག་གིས། རྣམ་མཁྱེན་ཚོགས་ལམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་དང༌། ལམ་ཤེས་ས་

གཉིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་འབའ་ཞིག །གཞི་ཤེས་ས་བདུན་པ་འབའ་ཞིག །རྣམ་

རྩོགས་སྦྩོར་བ་ས་བརྒྱད་པ་འབའ་ཞིག །རེ་སྦྩོར་ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་དཀིལ་

སྩོད་འབའ་ཞིག །མཐར་གིས་སྦྩོར་བ་ས་བཅུ་པའི་དཀིལ་སད་འབའ་ཞིག །སྐད་ཅིག་

སྦྩོར་རྒྱུན་མཐའ་ཁྩོ་ནར། ཆྩོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁྩོ་ནར་སྩོམ་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་དེ་འགྩོག་པ་ལ་གཞུང་འདི་གསུངས། གཞུང་འདིའི་སྦྩོར་ཚུལ་ལ་

ཡང༌། བླ་མ་གསེར་གིང་པས་གཞུང་གྩོང་མའི་འཇིག་རྟེན་པ་འྩོག་མ་ལ་སྦྩོར་ཞིང༌། 

འྩོག་མའི་ཟག་པ་མེད་པ་དང་ཐ་སྙད་དུ་ཞེས་པ་གྩོང་མ་ལ་སྦྩོར་བར་གསུངས། དེ་

ཡང༌། དང་པྩོ་ནི། རྣམ་པ་དང་ལམ་དང་གཞི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྩོམ་པའི་དབེ་བས་

གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་ལ་སྩོགས་པ་མངྩོན་པར་

རྟྩོགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ། 

ཟག་པ་མེད་པ་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མཐྩོང་བ་དང་

སྩོམ་པ་ཞེས་སྦར་ལ། 

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་སྩོགས་པ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གསུམ་ལ་སྩོམ་པ་གྩོང་ནས་གྩོང་གི་གནས་སྐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱད་པར་

གི་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཟག་པ་མེད་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆེན་པྩོ་རིམས་གིས་

སྐྱེ་བས་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་དགག་པར་བ་བའི་ཕིར་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་ལ་སྩོགས་

པའི་ཐ་སྙད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྦར་བའི་དྩོན་ནི། སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་

སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་བསན་པ་དང༌། སྦྩོར་བ་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་

གསུམ་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་རྣམ་བཅད་དང་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་

པ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

སྐབས་དང་པྩོར་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་བསན་པ་ལ་རྣམ་བཅད་དང་ཡྩོངས་

གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྣམ་བཅད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གི་རྣམ་པ་དེ་ཚོགས་སྦྩོར་གི་

གནས་སྐབས་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྩོམ་གི་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་སྩོམ་སྙམ་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་

བཀག་ནས། ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་དེ་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་གའི་གནས་སྐབས་སུ་

སྩོམ་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྐབས་གཉིས་པར་དེ་གསུམ་བསན་པ་ལ་རྣམ་བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་

དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྣམ་བཅད་ལ་ལམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ས་དང་པྩོ་1ནས་དྲུག་པའི་

བར་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྩོམ་གི། དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་སྩོམ་སྙམ་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་བཀག་

ནས་ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་དེ་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་གའི་གནས་སྐབས་སུ་སྩོམ་དགྩོས་

སྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐབས་གསུམ་པར་དེ་གསུམ་བསན་

པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྣམ་བཅད་ལ་གཞི་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ས་བདུན་པ་འབའ་

1 ག་༩༨་བ་༤་རྣམ་པ་དེས་དང་པྩོ། པ་༩༩་བ་༤་རྣམ་པ་དེ་ས་དང་པྩོ། ཀ་༡༢༥་བ་༢་རྣམ་པ་དེས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞིག་ཏུ་སྩོམ་ཞིང་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་སྩོམ་སྙམ་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་བཀག་ནས་ཡྩོངས་

གཅྩོད་ལ་སྔར་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྐབས་བཞི་པར་དེ་གསུམ་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྣམ་བཅད་ལ་རྣམ་

རྩོགས་སྦྩོར་བ་ས་བརྒྱད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྩོམ་ཞིང་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་སྩོམ་སྙམ་

པའི་ལྩོག་རྟྩོག་བསལ་ནས་ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་སྔར་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐབས་ལྔ་

པར་དེ་གསུམ་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྣམ་བཅད་ལ་རེ་སྦྩོར་ས་དགུ་པ་དང་

བཅུ་པའི་དཀིལ་སྩོད་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྩོམ་ཞིང༌། དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་སྩོམ་སྙམ་པའི་

ལྩོག་རྟྩོག་བསལ་ནས་ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་སྔར་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྐབས་དྲུག་པར་དེ་གསུམ་བསན་པ་ལ་རྣམ་བཅད་དང་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་

དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྣམ་བཅད་ལ་མཐར་གིས་སྦྩོར་བ་ས་བཅུ་པའི་དཀིལ་སད་འབའ་

ཞིག་ཏུ་སྩོམ་གི་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་སྩོམ་སྙམ་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་བཀག་ནས། ཡྩོངས་

གཅྩོད་ལ་དེ་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་གའི་གནས་སྐབས་སུ་སྩོམ་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་

ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཞུང་འདིའི་དྩོན་ལ་སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་

གསུམ་བསན་པ་དང༌། སྦྩོར་བ་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་བསན་པ་

ལ་ཟླྩོས་སྐྱྩོན་མེད་དེ། སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་བསན་པའི་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་

དེ་གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ།1 ཕི་མ་གསུམ་གི་དེ་གསུམ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་

1 ག་༩༩་ན་༣་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ། པ་༡༠༠་ན་༣་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ། ཀ་༡༢༦་ན་༢་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་གསུམ་ལ་བེད། རེ་སྦྩོར་

གི་སྐབས་ཀི་དེ་གསུམ་པྩོ་དེ་ས་དགུ་པའི་དེ་གསུམ་ཡིན། མཐར་གིས་སྦྩོར་བའི་

སྐབས་ཀི་དེ་གསུམ་དེ་རིམ་པ་བཞིན་ས་བཅུ་པའི་དེ་གསུམ་ལ་བེད་རིགས་པའི་

ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། སྐབས་འདིའི་སྦྩོར་ལམ་གི་སྐབས་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས།1 དེ་ལྟར་

འྩོག་ནས་འཆད་པའི་རེ་མྩོའི་སྦྩོར་བའི་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པས་བསྡུས་པ་མཐྩོང་བ་

དང་སྩོམ་པའི་ལམ་གི་སང་བར་བ་བའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་བཞི་པྩོ་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་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྐབས་

འདིའི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་རེ་སྦྩོར་དང༌། མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པའི་དངྩོས་

གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཇི་བཞིན་དུ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་དང་མཐྩོང་ལམ་རེ་སྦྩོར་ཇི་

བཞིན་དུ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། 

གཟུགས་ལ་སྩོགས་ལས་ལྡྩོག་སྩོགས་རྟགས། །

ཞེས་སྩོགས་སྦྩོར་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་འཆད་བེད་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་སྩོམ་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་འཆད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་

རྩོགས་སྦྩོར་བའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་སྦྩོར་ལམ་པ་དེ་སྩོམ་ལམ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར།2 དེས་མཚོན་ནས། མཐྩོང་བའི་ལམ་ལ་བཟྩོད་པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་མཐྩོང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་ཆེན། ༩༥༦་༡༠།

2 ག་༩༩་བ་༡་ཡིན་པའི་ཕིར། པ་༡༠༠་བ་༡་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀ་༡༢༦་བ་༢་ཡིན་ཏེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་འཆད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། དེ་ནི་རྒྱུན་

ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྩོ་ལ་དགུར་

འབེད་རིགས་པར་བསན་པར་ཐལ་བ་དང༌། རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཆྩོས་རྣམས་ཀུན། །ཞེས་

སྩོགས་དྲྩོད་ཀི་རེ་སྦྩོར་འཆད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། འཇུག་པ་དང་ནི་ལྡྩོག་

པ་ལ། །ཞེས་སྩོགས་མཐྩོང་སང་རྟྩོག་པ་འཆད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། སྩོང་

གསུམ་སྐྱེ་བྩོ་ཉན་ཐྩོས་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦྩོར་འཆད་བེད་ཀི་

གཞུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་སྩོགས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཞན་ཡང༌། དྲྩོ་བ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་འདིར། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་

ནས་བསན་པའི་སྦྩོར་ལམ་དེ་སྦྩོར་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་མེད་

རབ་ཏུ་སྦིན་ལ་སྩོགས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་ནས་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཚོགས་

ལམ་དེ་ཚོགས་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། འགེལ་ཆེན་ལས།1 སྩོབ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་དགེ་འདུན་བཤད་

ཟིན་ཏྩོ། །ད་ནི་མི་སྩོབ་པའི་དགེ་འདུན་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པར་བ་སེ། ཞེས་པའི་

སྐབས་ཀི་སྩོབ་པ་དེ་བང་འཕགས་ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ། དེའི་སྐབས་ཀི་མི་སྩོབ་

པ་དེ་ས་བརྒྱད་པ་པ་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། རྣམ་རྩོགས་སྦྩོར་བའི་སྐབས་ནས་

བསན་པའི་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་དེ་ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་

གསུམ་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྩོ་སྐྱེའི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་བཞི་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པ་དང༌། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་ཆེན། ༡༥༤༣་༡༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྒིབ་པའི་དངྩོས་གཉེན་དང༌། མཁྱེན་གསུམ་གི་ཆྩོས་རྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། རང་

གཞན་རྟེན་ཅན་བདེན་ཤེས་པ། །ཞེས་དང༌། བག་ལ་ཉལ་ཀུན་འཇྩོམས་པ་

དང༌། །ཞེས་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་གསུམ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀི་

སྐབས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་རྣམས་སྦྩོར་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། 

སྩོ་སྐྱེའི་གནས་སྐབས་སུ་སྩོ་གསུམ་དག་པ་དང༌། ཞིང་དག་པ་དང༌། དཔའ་བར་འགྩོ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྩོམ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀིས་མངྩོན་སུམ་དུ་ལུང་སྩོན་པ་དང༌། 

བདེན་འཛིན་གི་རྩོམ་པ་ཟད་པ་དང༌། རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི1་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡྩོད་པར་

ཐལ། དག་དང་དེ་དག་མཚན་མ་མེད། །ཅེས་དང༌། ཏིང་འཛིན་དེ་ཡི་བེད་པ་

ཉིད། །ལུང་སྩོན་པ་དང་རྩོམ་པ་ཟད། །གསུམ་པྩོ་ཕན་ཚུན་ངྩོ་བྩོ་གཅིག །ཏིང་འཛིན་

རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་དེ་སྦྩོར་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་ཏིང་འཛིན་དང༌། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་ཚོགས་

ལམ2་དེ་ཚོགས་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་རེ་རེར་ནི། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་རེ་

སྦྩོར་དེ་ས་བཅུ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་ལས།3 དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

ནི་སྔྩོན་ཉིད་དུ་སང་བར་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་རྟྩོགས་པའི་གནས་

སྐབས་འདི་ལ་སྩོང་བར་བསན་ཅེ་ན། དེ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ། གང་གིས་ཕིར་དགྩོངས་

པ་ངེས་པར་འགེལ་བའི་མདྩོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་

1 ག་༡༠༠་ན་༡་རྣམ་པར་མི་རྟྩོགས་པའི། པ་༡༠༡་ན་༢་རྣམ་པ་མི་རྟྩོག་པའི། ཀ་༡༢༧་ན་༤་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག།

2 ག་༡༠༠་ན་༣་ཚོགས་ལམ་དེ་ཚོགས་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། པ་༡༠༡་ན་༣་ཚོགས་ལམ་དེ་ཚོགས་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཀ་༡༢༧་ན་༦་ཚོྩོྩོྩོགས་ལམ་དེ་ཚོགས་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་ཆེན། ༡༦༣༦་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན་མི་འཐད་དེ། མཐྩོང་ལམ་རེ་སྦྩོར་གི་སང་བ་རྟྩོག་པ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་སྦྩོར་ལམ་གི་

སྐབས་སུ་སངས་ཟིན་ནས་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་མཐྩོང་ལམ་རེ་སྦྩོར་གིས་མཐྩོང་

སང་རྟྩོག་པ་སྩོང་བ་མི་འཐད་ཅེས་པའི་རྩོད་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་

ཡིན་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་རབ་ཀི་

མཐར་ཕིན་པའི་རྟྩོགས་པ་འབྱུང་བས། ཞེས་པའི་རབ་མཐའ་དེ་ཡང་ས་བཅུ་པ་ལ་

བེད་རིགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ལས།1 རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་

སྦྩོར་བ་ཙམ་གིས་ས་བཅུ་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་ལ་འཆད་པ་ནི་དྩོན་མ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྦྩོར་བ་དང་པྩོ་གསུམ་གི་སྐབས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་དེ་སྦྩོར་ལམ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།2 དེ་ཟག་པ་མེད་པ་ཆུང་ངུ་དང་

འབིང་དང་ཆེན་པྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། དེའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་སྦྩོར་

མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་ན་དག་སའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། དེ་གང་རུང་

ཡིན་ན་ཁྱད་པར་གི་ལམ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 3རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱད་པར་གི་

ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་འཛིན་སངས་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། ཉན་རང་གི་

ལམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་ཁྱད་པར་གི་ལམ་ཞེས་བཏགས་ནས་

བསན་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞུང་འདི་ཟླྩོས་སྩོང་ཁྩོ་ན་ལ་སྦྩོར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༥༤༡་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༡་༢༠། 

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༡་༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ན་སྐབས་དང་པྩོ་གསུམ་དུ་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་ལན་གསུམ་གསུམ་དུ་བསན་པ་

ལ་ཟླྩོས་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་དུ་བསན་པའི་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་སྦྩོར་

མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་སྩོ། །

གཉིས་པ་སྦྩོར་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པའི་རྟེན་གི་གང་ཟག་བཤད་པ་ལ། 

མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། བསན་བཅྩོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་ནི།1 དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་

ཆེན་གི་རྣམ་པ་ནི་གང་ལགས། རྟགས་ནི་གང་ལགས། མཚན་མ་ནི་གང་ལགས། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བདག་ཅག་གིས་བང་ཆེན་འདི་ནི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་

པའྩོ། །ཞེས་བགི་བར་འཚལ་བར་བགི། 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་

འདི་ལ་སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོའི་ས་དང༌། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང༌། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སར་བཤད་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་མེད་པ་གཉིས་སུ་

བར་མེད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནས་བང་ཆེན་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་

བར་གིས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་སྤིར་བསན་ནས། 

དེ་དག་སྩོ་སྩོར་ཕེ་སེ་འཆད་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༤་༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༤་༢༠།



  274  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདས་རྣམ་པ་ཅི་ཙམ་དང་རྟགས་ཅི་ཙམ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དྩོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་དང༌། །སྩོབ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་

ཚོགས། །ཞེས་བཤད་ན། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གི་འྩོག་ཏུ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་

འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་

བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ།1 ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་

འདུན་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འབྱུང་བས་ཕིར་

མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་གི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། རྟགས་ཀི་ཡྩོད་པའི་སྩོ་ནས་མདྩོར་བསན། ཡྩོད་ཆྩོས་ཀི་རྟགས་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གཉིས་ཀི་དྩོན་བསྡུས་པ་དང་གསུམ་

ལས། དང་པྩོ་ལ་ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་མདྩོར་བསན་གི་སྩོ་

ནས་བཤད་པ་ལ། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་ནས་བཟུང་སེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 2དཔའ་བྩོ་གང་དག་ངེས་

པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞི་དང༌། མཐྩོང་བའི་ལམ་དང་སྩོམ་པའི་ལམ་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལ། དེ་དང་དེ་རྟྩོགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་དེ་དག་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྩོབ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་དགེ་འདུན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༢་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༢་༨།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ལ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་

པ་དབང་རྣྩོན། བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་དབང་འབིང༌། དག་ས་ལ་གནས་པའི་བང་

སེམས་དབང་རྟུལ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

སྤི་དྩོན་ལ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་གང་ཟག་གི་ངྩོ་བྩོ། 

དབེ་བ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་དྩོན། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས། རྟགས་དེས་ཕིར་

མི་ལྡྩོག་པར་མཚོན་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། གཟུགས་སྩོགས་ལ་བདེན་ཞེན་

མངྩོན་གྱུར་པ་ལྡྩོག་པ་སྩོགས་རྟགས་ཞེ་བཞི་པྩོ་གང་རུང་རང་རྒྱུད་ལ་ཐྩོབ་པའི་

སེམས་དཔའ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་ཀི་དགེ་འདུན་གི་

མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །དེ་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་དགེ་འདུན་གི་མཚན་

ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་དང་དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་

སྩོང་བའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་སྩོབ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་

པའི་དགེ་འདུན་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་

རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ས་བརྒྱད་པ་པས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་འདྲའི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་

སེམས་དཔའ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་ཀི་དགེ་འདུན་གི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་སྦྩོར་

ལམ་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་པས་མ་

ངེས་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་ལ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་

སྩོགས་གསུམ་དུ་ཡྩོད། བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་སེམས་

ཡིན་ན། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། དང་པྩོ་

ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དེ་བླ་མེད་

རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་དགེ་འདུན་ཡིན་ཅིང༌། དེས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་

རྟགས་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས།1 རིགས་རྒྱུད་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གཙོ་བྩོར་མཛད་པ་ཞིག་ན་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་ཡང་ཕིར་

མི་ལྡྩོག་པར་བརྩོད་མྩོད་ཀང༌། རང་གི་རྟྩོགས་པ་དང་འཚམས་པར་གཞན་ཡིད་ཆེས་

པར་བེད་པའི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་འདི་ལ་མེད་པས་ན་དེའི་ཕིར་དང༌། རང་ལ་དངྩོས་པྩོ་

ངེས་ཀང་ངེས་པར་བེད་པའི་རྟགས་གཟུང་ས་བ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། ཐ་སྙད་

གདགས་པའི་གཞིར་མ་གྱུར་པས་ན་འདི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའྩོ། །ཞེས་གང་དུ་ཡང་མ་

གསུངས་ཏེ། ཞེས་དེ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཡྩོད་ཀང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པ་མེད་

པར་བཤད་པ་དེ་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསེར་ཕེང་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་དང་མཐུན་པར། རྣམ་བཤད་ལས་ཀང༌།2 གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འགའ་

ཞིག་རང་གིས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཚོགས་ལམ་ནས་བཟུང་སེ་

ལམ་གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འགྩོ་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་སེམས་བསྐྱེད་ལས་ཉམས་

པ་མི་སིད་པས་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ངེས་པར་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཀང༌། 

ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་དང་ལྡན་པར་མི་བརྩོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ། སྦྩོར་བའི་སྔྩོན་དུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་བཤེས་གཉེན། འགེལ་བཤད་ཚིག་གསལ། ༨༧༤་༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༥༤༢་༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྙིང་རེ་དང༌། །བཟྩོད་པ་དང་ནི་མྩོས་པ་དང༌། །དགེ་ལ་ཡང་དག་སྤྩོད་པ་ནི། །རིགས་

ཀི་རྟགས་སུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྦྩོར་བ་སྩོམ་པའི་སྔྩོན་དུ་

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ་ཆེ་བ་དང༌། བཟྩོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་པ་

དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཆྩོས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ལ་མྩོས་པ་དང༌། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་

དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ལ་སྤྩོད་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་

ཡང༌། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པར་མི་བཞག་གྩོ །དེས་ན་འཆད་པར་འགྱུར་

བའི་རྟགས་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པར་བཞག་ལ། དེ་ཡང་

དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོས་ནི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ནས་དང༌། འབིང་པྩོས་མཐྩོང་ལམ་དང༌། དབང་

པྩོ་ཇི་ལྟར་བུལ་ཡང་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཐྩོབ་པ་1རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་ཀི་སྙིང་རེ་ཆེན་པྩོ་རྒྱུད་ལྡན་གི་ལམ་མ་

ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་དེ་ཡང་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། དེས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པར་

ཐལ། དེ་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་དབང་རྣྩོན་ཡིན་ན། སྦྩོར་ལམ་པ་

ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པས་ནི་མ་ཁྱབ་སེ། སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྐད་

ཅིག་དང་པྩོ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དབང་རྣྩོན་དེས་དེ་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། དེས་

བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་

ཐྩོབ་པའི་ཕིར། བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་དབང་འབིང་ཡིན་ན། མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་

1 ག་༡༠༢་ན་༥་བརྒྱད་པ་ནས་འཐྩོབ་པར། པ་༡༠༣་ན་༦་བརྒྱད་པ་ནས། ཐྩོབ་པ་རྣམ། ཀ་༡༣༠་ན་༥་འཐྩོབ་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པས་མ་ཁྱབ་སེ། མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ལ་

གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དབང་འབིང་དེས་དེ་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། དེས་མཐྩོང་ལམ་

རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་

སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་ཡིན་ན། མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པས་མ་

ཁྱབ་སེ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་རྟྩོགས་པ་

སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་པ་དེས་དེ་མ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་སྩོམ་ལམ་པ་ཡིན་ན། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་

པས་ཁྱབ་སེ། རྣམ་བཤད་ལས།1 དབང་པྩོ་ཇི་ལྟར་བུལ་ཡང་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཐྩོབ་

པར་རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་

འཕགས་པས་བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་ཐྩོབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་དག་ཐྩོབ་མ་

མྱྩོང་བར་ཐལ། ས་གཉིས་པ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དབང་རྟུལ་དེས་བང་

སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་དབང་འབིང་གིས་ཐྩོབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་དག་ཐྩོབ་མ་མྱྩོང་

བའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། གསལ་བ་ཁྱྩོད་རང་གི་དེར་ཐལ། བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་

དབང་རྟུལ་དེས་བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་དབང་རྣྩོན་གིས་ཐྩོབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་

དག་ཐྩོབ་མ་མྱྩོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་

ཐྩོབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང༌། ས་གཉིས་པ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་དེ་མཐྩོང་ལམ་པ་

དབང་འབིང་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་ཅིག་ཤྩོས་ཀིས་ཐྩོབ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༥༤༢་༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་དག་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། དེས་ན་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་

རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་ཀི་ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་དྲྩོད་ནས་རྒྱུན་

མཐའི་བར་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསམ་པའི་སྩོ་ནས་རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་ཕིར་དུ་ཐར་པ་དྩོན་

གཉེར་གི་བསམ་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་སྐྱེ་བའི་གྩོ་སྐབས་བཅྩོམ་པ་དང༌། སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་

ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྟྩོགས་པ་བརྟན་པྩོ་དང་ལྡན་པ་ན་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་

རྟགས་ཐྩོབ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་ཕིར་དུ་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་

གི་བསམ་པ་མངྩོན་གྱུར་དུ་སྐྱེ་མི་སིད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་ཕིར་

མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པས་མ་ཁྱབ་སེ། བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་དབང་རྟུལ་དེ་དེ་

འདྲའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་བསམ་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་རྒྱུད་ལྡན་གི་བང་

སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་སེམས་བསྐྱེད་དྩོར་བའི་དེ་མེད་པའི་

ཕིར། ཐབས་ཤེས་ཀི་རྟྩོགས་པ་བརྟན་པྩོ་ཐྩོབ་ན་སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་དེ་ཐྩོབ་པས་མ་ཁྱབ་

སེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་བཟྩོད་པ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དབང་རྟུལ་དེས་དེ་

ཐྩོབ་པའི་ཕིར། དེས་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་བཟྩོད་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

རྩོང་ཊིཀ་པས་མ་དག་ས་བདུན་གི་གནས་སྐབས་སུ་སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་ཕིར་

མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་ཀང་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་དེ་མ་ཐྩོབ་སེ། རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་

གི་ཕིར་དུ་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་རྒྱུད་ལྡན་གི་བང་འཕགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

རྒྱུད་རྩོ་རེ་རེ་མྩོ་ལས།1 ཇི་སིད་ས་བརྒྱད་མ་ཐྩོབ་པར། །དེ་སིད་ཐེག་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༤། རྒྱུད་འབུམ་ཉ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། གསང་བ་རྣལ་འབྩོར་ཆེན་པྩོའི་རྒྱུད་རྩོ་རེ་རེ་མྩོ། ༥༤༥་

༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམན་པས་འཇིགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་སེམས་

བསྐྱེད་ལས་ཉམས་པའི་བང་འཕགས་ཡྩོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལས་ཉམས་པའི་བང་འཕགས་ཡྩོད་

པར་ཐལ། བདེན་འཛིན་མངྩོན་གྱུར་པ་རྒྱུད་ལྡན་གི་བང་འཕགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་

མི་མཚུངས་སྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། སྦྩོར་ལམ་བཟྩོད་པ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དབང་རྟུལ་ཆྩོས་ཅན། 

རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་ཕིར་དུ་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བསམ་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་སྐྱེ་བའི་

གྩོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅྩོམ་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། དེ་འདྲའི་བསམ་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་མི་སིད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཁ་མའི་གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་ཤེས་སྒིབ་

མངྩོན་གྱུར་པ་སྐྱེ་བའི་གྩོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅྩོམ་པར་ཐལ། དེ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་མི་སིད་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་སངས་པར་ཐལ་ལྩོ། །

བཞི་པ་ནི། རང་གང་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་

ལྡྩོག་པར་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་རྣམ་དག་དེ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་

ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན། 

དེ་ལ་དབེ་ན། སྦྩོར་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཉི་ཤུ། མཐྩོང་ལམ་པ་

ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་བཅུ་དྲུག །སྩོམ་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དེ་

ཞེ་བཞིར་ཡྩོད་དྩོ། །

ལྔ་པ་ནི། བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཅན་དང་ལྡན་དེ། སྩོང་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྩོ་ནས་སྩོན་པ་

སྩོགས་ལུས་ངག་གི་ཐ་སྙད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་དེ། སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཤས་མི་

བཟྩོད་པའི་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་སྩོགས་ལུས་ཀི་

རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་

ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་ཕིར་དུ་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བསམ་པ་མངྩོན་གྱུར་པ་སྐྱེ་བའི་གྩོ་

སྐབས་ཟད་པར་བཅྩོམ་པའི་སྩོ་ནས་རྒྱུ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་གི་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་

འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྟྩོགས་པ་བརྟན་པྩོ་དང་ལྡན་པའི་ཐེག་

ཆེན་གི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྟགས་འདི་རྣམས་མཉམ་གཞག་གི་རྟྩོགས་པ་ལས་རེས་ཐྩོབ་ཀི་ཐ་

སྙད་འབྱུང་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་རང་བཞིན་གི་རྟགས་དང༌། རེས་ཐྩོབ་ཀི་རྟགས་དང་ལྡན་

པ་ལས་མཉམ་གཞག་གི་རྟྩོགས་པ་དཔྩོག་པའི་འབས་རྟགས་གཉིས་ཞེས་བཤད་པ་

མི་འཐད་དེ། མདྩོ་བསན་བཅྩོས་གཉིས་ཀར་བར་མ་ཆད་དུ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཁྩོ་ན་

རྟགས་ཀི་དཔག་བར་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱན་སྣང་ལས་ཀང༌། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་

འབས་བུ་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། དེས་ན་

རྟགས་དེ་དང་དེ་རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ལྡན་པར་མཐྩོང་བ་ལས་བར་མ་ཆད་དུ་བླ་མེད་རྩོགས་

བང་འབྱུང་ངེས་པར་དཔྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་མཐྩོང་བ་ན་

དེ་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་དུ་ངེས་པ་ལྟར། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་གང་ཟག་གིས་ཀང་རང་

རྒྱུད་ལ་སྔར་བཤད་པའི་རྟགས་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་མཐྩོང་བ་ན། ད་ནི་བདག་གིས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བླ་མེད་རྩོགས་བང་ཐེག་པ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆད་དུ་འཐྩོབ་པར་ངེས་སྩོ་སྙམ་དུ་བླྩོ་

སྐྱེ་བ་དང༌། གང་ཟག་གཞན་གིས་ཀང་མདྩོ་ལས་བཤད་པའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤྩོད་

རྣམས་དང་ལྡན་ཞིང་དེ་ཡང་རིང་དུ་འདྲིས་ཀང་སྤྩོད་ལམ་བརྟགས་ཐུབ་པར་མཐྩོང་

བ་ན། དེ་ལས་ཕ་རྩོལ་པྩོ་དེ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྩོག་པ་ཙམ་ལ་

དེའི་ངྩོ་བྩོར་རྟགས་སུ་བཤད་ཀི། འདི་དག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པའི་

རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ནི་བར་མི་རུང་སེ། གཞན་རྒྱུད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཁྱེན་པའི་རྣལ་

འབྩོར་པ་ལ་ནི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་ལ། རྟྩོགས་པ་དམའ་བ་དག་

གིས་ནི་ལུས་ངག་གི་ཐ་སྙད་ཙམ་ཞིག་ལ་དཔྩོག་ན་འཁྲུལ་ཞིང༌། ཐ་སྙད་ཁྱད་པར་

ཅན་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟྩོགས་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་པ་ནི་མ་ངེས་ཏེ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་ནང་

གི་རྟྩོགས་པ་ནི་གང་ཟག་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཡྩོད་ཆྩོས་ཀི་རྟགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། མཚམས་

སྦར་བ།1 དྩོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་

གང་ཟག་གསུམ་པྩོ་དེའི་མཚན་ཉིད་མ་འདྲེས་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་གང་ཡིན་ཞེས་དྲི་

བའི2་སྩོ་ནས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།3 དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་འདྲེས་པ་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་སྦྩོར་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་བཤད་པ། 

མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་བཤད་པ། སྩོམ་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་

1 ག་༡༠༤་ན་༥་སྦར་བ། པ་༡༠༥་ན་༧་སྦར་བ། ཀ་༡༣༣་ན་༡་མཚམས་སྦར་བ་དང།

2 ག་༡༠༤་ན་༦་དྲི་བའི། པ་༡༠༥་ན་༧་དྲི་པའི། ཀ་༡༣༣་ན་༢་དྲི་བའི།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༢་༡༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་རྟགས་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ། མདྩོར་བསན། རྒྱས་བཤད་

གཉིས། དང་པྩོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། དེ་དག་གི་དང་པྩོར་སྦྩོར་ལམ་པ་ཕིར་མི་

ལྡྩོག་པའི་རྟགས་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སྐྱེ་བའི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 རེ་ཤིག་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་

ཀི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། སྦྩོར་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་མདྩོར་བསན་གི་སྩོ་ནས་

བཤད་པ་ལ། གཟུགས་ལ་སྩོགས་ལས་ལྡྩོག་སྩོགས་རྟགས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 2གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པ་ལས་ལྡྩོག་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས3་ངེས་

པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པའི་དྲྩོད་ལ་གནས་

པའི་སེམས་དཔའ་དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཅན། བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་

ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སྩོགས་ལ་བདེན་ཞེན་མངྩོན་གྱུར་པ་ལྡྩོག་པ་སྩོགས་རྟགས་ཉི་ཤུ་

པྩོ་གང་རུང་རང་རྒྱུད་ལ་ཐྩོབ་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྦྩོར་ལམ་པ་ཕིར་

མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་དེ་ལ་ཉི་ཤུར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་གཟུགས་སྩོགས་ལ་བདེན་ཞེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༢་༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༢་༡༧།

3 ག་༡༠༤་བ་༢་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས། པ་༡༠༥་བ་༤་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་པ་ཉི་ཤུས། ཀ་༡༣༣་ན་༦་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་རྣམ་པ་

ཉི་ཤུས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མངྩོན་གྱུར་པ་ལྡྩོག་པ་ནས། ཀུན་སྤྩོད་ལ་སངས་རྒྱས་དགེས་པ་ཞེས་བ་བའི་བར་ཉི་

ཤུར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། གཟུགས་ལ་

སྩོགས་ལས་ལྡྩོག་པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དྲུག་གསུངས་པ་ཆྩོས་

ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། གཟུགས་སྩོགས་ལས་ལྡྩོག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་

དེ་དག་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ལན་བསན་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 1ཡང་ལྡྩོག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་གང་ཡིན་ཞེ་

ན། དེ་དག་བསན་པའི་ཕིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་གྩོ །ཞེས་

གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། རྟགས་ཉི་ཤུ་པྩོ་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་ལ་སྩོགས་

ལས་ལྡྩོག་པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་

ནས་བཤད་པ་ལ།2 ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་

ཡང༌། དྲྩོད། རེ་མྩོ། བཟྩོད་པ། ཆྩོས་མཆྩོག་ལ་གནས་པའི་རྟགས་དང་བཞི་ལས། དང་

པྩོ་ལ་ཡང༌། གཟུགས་སྩོགས་ལ་བདེན་ཞེན་མངྩོན་གྱུར་པ་ལྡྩོག་པ་དང༌། སྐྱབས་

གནས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མངྩོན་གྱུར་པ་ཟད་པ་དང༌། མི་ཁྩོམ་པར་སྐྱེ་བ་ཟད་པ་དང༌། བདག་

ཉིད་དགེ་བ་བཅུ་ལ་གནས་ཤིང་གཞན་དེ་ལ་འགྩོད་པ་དང༌། བདག་གི་བདེ་བ་དང་

གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་བརེ་བ་ཉིད་ཀིས་སེམས་ཅན་གཞན་རྒྱུད་ལ་དམིགས་ཏེ་སྦིན་

སྩོགས་དྲུག་སྩོམ་ཞིང་དེ་དག་གི་བསམ་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བས་ནས་དགེ་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༢་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༣་༡༢།



  285  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བང་ཆུབ་ཏུ་ཡྩོངས་སུ་བསྔྩོ་བ་དང༌། ཟབ་མྩོ་སྤྩོས་བལ་གི་དྩོན་ལ་སྩོམ་ཉི་མེད་པ་

དང༌། སྩོ་གསུམ་གི་ཀུན་སྤྩོད་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་ཞུགས་པའི་བམས་པས་ཟིན་

པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་བར་ཆྩོད་འདྩོད་

ཡྩོན་ལ་འདུན་པ་དང༌། གཞན་ལ་ཞེ་སང་བ་གཉིས་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པྩོའི་བར་

ཆྩོད་སེམས་ཡུལ་ལ་སྡུད་པའི་གཉིད་དང༌། སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་རྨུགས་པ་

སེ་གཅིག་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕུང་པྩོའི་བར་ཆྩོད་རྒྩོད་པ་དང་འགྩོད་པ་སེ་གཅིག་

དང༌། བདེན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་སྒིབ་པ་སེ་ལྔ་དང་མི་འགྩོགས་པ་དང༌། མ་རིག་པ་

དང་ལྟ་བའི་བག་ལ་ཉལ་ཉམས་སད་པའི་སྩོ་ནས་འཇྩོམས་པ་དང༌། སྤྩོད་ལམ་བཞི་ལ་

དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཆྩོས་གྩོས་སྩོགས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀི་ཡྩོངས་སུ་སྤྩོད་པ་

གཙང་བ་དང་བཅུ་གཅིག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།1 རབ་འབྩོར་གིས་

གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པ་ཇི་ཙམ་དང་རྟགས་ཇི་ཙམ་དང་མཚན་མ་ཇི་

ཙམ་གིས་བང་ཆེན་འདི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་རིག་པར་བགི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པ་མེད་པ། རྟགས་མེད་པ། 

མཚན་མ་མེད་པའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་གང་གཟུགས་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་

དང་ནས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས2་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་དེ་ནི་རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་ཕིར་

མི་ལྡྩོག་པར་རིག་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་དགེ་

སྦྩོང་དང་བམ་ཟེ་འདི་དག་ནི་ཤེས་པར་བ་བ་ཤེས་པའྩོ། །བལྟ་བར་བ་བ་མཐྩོང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༤་༢༠།

2 ག་༡༠༥་ན་༧་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར། པ་༡༠༦་བ་༢་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར། ཀ་༡༣༤་བ་༢་རྩོགས་བང་ལ་ཕིར།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༧་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བའྩོ། །ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བེད་པའྩོ། །ཞེས་འདི་ལ་

ཕི་རྩོལ་པའི་དགེ་སྦྩོང་དང་བམ་ཟེ་གཞན་དག་གི་ངྩོ་བྩོར་མི་བལྟ་སེ། དེ་ནི་གནས་

མེད་ཅིང་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟའྩོ། །1རབ་འབྩོར་གང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་ལྩོག་པར་

ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མི་སྐྱེ་སེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་

འབྩོར་གང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་

བསྐུལ་ཞིང་སྤྩོད་དྩོ། །བདག་ཉིད་ཀང་སྩོག་གཅྩོད་པ་ལས་ལྡྩོག །ཅེས་སྩོགས་དང༌། 
3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་གང་གི་ཚེ་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་

ལ་གནས་པ་དང་ནས་ཤེར་ཕིན་ལ་གནས་པ་དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྩོན་

དུ་སྦིན་པ་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་

ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་ལ་དྩོགས་པ་དང་ཡིད་གཉིས་དང་ཐེ་ཚོམ་མེད་

དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 5རབ་འབྩོར་གང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ལུས་ཀི་ལས་

འཇམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། ངག་གི་ལས་འཇམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། ཡིད་ཀི་ལས་

འཇམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 6རབ་འབྩོར་གང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་

བང་ཆེན་འདི་ལྟ་སེ། འདྩོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་གནྩོད་སེམས་དང་རྨུགས་པ་དང་

གཉིད་དང་རྒྩོད་པ་དང་འགྩོད་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་སྒིབ་པ་ལྔ་པྩོ་འདི་དག་དང་ལྷན་ཅིག་མི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༧་༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༧་༡༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༨་༡༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༠༩་༡༤།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༠་༡༤།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༡་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གནས་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་

བག་ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་

གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་འགྩོ་ཞིང་འྩོང་ཡང་འཁྲུལ་བའི་སེམས་

ཀིས་མི་འགྩོ་སེ་འགྩོའམ་འྩོང་ན་ཡང་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ཅིང་འྩོང་སེ། ཞེས་སྩོགས་

དང༌། 3རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་གྩོས་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་ལ་

སྤྩོ་བ་མེད་པ་སད་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་ལ་སྩོགས་ལས་ལྡྩོག་པ་དང༌། །ཞེས་པ་ནས། 

གྩོས་ལ་སྩོགས་པ་གཙང་བ་དང༌། །ཞེས་པའི་བར་དང༌།4 ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་

གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ལས་ལྡྩོག་པ་དང༌། ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པས་ཐེ་ཚོམ་

ཟད་པ་དང༌། སྩོན་ལམ་གྲུབ་པས་ལྩོག་པར་ལྟ་བ་དང༌། དམྱལ་བ་དང༌། ཡི་དྭགས་དང༌། 

དུད་འགྩོར་སྐྱེ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མི་ཐྩོས་པ་དང༌། ཡུལ་མཐའ་འཁྩོབ་ཏུ་སྐྱེ་

བ་དང༌། དབང་པྩོ་མ་ཚང་བ་དང༌། གེན་པ་དང་ལྐུགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་དང༌། ལྷ་ཚེ་རིང་

པྩོར་སྐྱེ་བ་ཞེས་བ་བ་མི་ཁྩོམ་པ་བརྒྱད་ཟད་པ་དང༌། སྙིང་རེས་བདག་དང་གཞན་དགེ་

བའི་ཆྩོས་ལ་སྦྩོར་བ་དང༌། བདག་དང་གཞན་དུ་བརེ་བ་ཉིད་ཀིས་སེམས་ཅན་གཞན་

གི་ཡུལ་ལ་ཡྩོངས་སུ་བསྔྩོས་པའི་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པ། ཆྩོས་ཡང་དག་པར་རྟྩོགས་

པས་ཟབ་མྩོའི་དྩོན་ལ་ཡང་སྩོམ་ཉི་མི་བེད་པ་དང༌། གཞན་ལ་ཕན་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་

པས་བམས་པས་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་དང༌། སྦྩོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༡་༨།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༡་༡༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༡་༢༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༣་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པས་སྒིབ་པ་ལྔ་པྩོ། འདྩོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་གནྩོད་སེམས་དང་གཉིད་དང་རྨུགས་པ་

དང་རྒྩོད་པ་དང་འགྩོད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་དག་དང་མི་འགྩོགས་པ་དང༌། གཉེན་པྩོ་རྣམ་

པར་སྩོམ་པ་ཉིད་ཀིས་མ་རིག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་བག་ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་འཇྩོམས་པ་

དང༌། རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཉིད་ཀིས་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་པ་དང༌། 

གཙང་སྦྲ་ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་པ་ཉིད་ཀིས་གྩོས་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོངས་སུ་སྤྩོད་པ་གཙང་བ་ཞེས་

བ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་རེ་མྩོ་ལ་གནས་པའི་རྟགས་ཀི་རྣམ་པ་ལ། ལུས་ལ་སིན་བུའི་

རིགས་བརྒྱད་ཁི་མི་འབྱུང་བ་དང༌། སེམས་ལ་ག་གྱུ་མེད་ཅིང་ཉན་རང་གི་ཡིད་བེད་

ལས་འདའ་བ་དང༌། རེད་བཀུར་ལ་མི་ལྟ་བར་སྦངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཡང་

དག་པར་ལེན་པ་དང༌། སྦིན་སྩོགས་དྲུག་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པས་དེ་དག་གི་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་སེར་སྣ་སྩོགས་མེད་པ་དང༌། ཆྩོས་དབིངས་སུ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཡང་

དག་པར་འདུས་ཤིང་དེ་ལས་མི་འདའ་བར་ཅི་བེད་ཐམས་ཅད་ཆྩོས་ཉིད་དང་མི་

འགལ་ཞིང་མཐུན་པར་ཤེར་ཕིན་གི་རྣལ་འབྩོར་དང་ལྡན་པར་འགྩོ་བ་དང༌། སེམས་

ཅན་གཞན་གི་དྩོན་དུ་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་འཚོལ་ཞིང་འདྩོད་པ་སེ་དྲུག་རིམ་

བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་གང་གི་ལུས་ལ་སིན་བུའི་རིགས་སྩོང་

ཕག་བརྒྱད་ཅུ་གནས་ཤིང༌། ལུས་ལ་ཟ་བ་ཡྩོད་པ་དེ་དག་ཀང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་

ཆེན་དེའི་ལུས་ལ་ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།2 དེ་

སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༢་༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༢་༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་དེའི་ལུས་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་ལགས། 

ངག་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་ལགས། སེམས་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་གི་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་རྣམ་པར་

འཕེལ་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་གིས་ལུས་མི་དྲང་བ་ཉིད་དང༌། ངག་མི་

དྲང་བ་ཉིད་དང༌། སེམས་མི་དྲང་བ་ཉིད་དེ། ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་ག་གྱུ་

ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་བར་བེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་

ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ཁེ་དང་བཀུར་སི་ལྷུར་ལེན་པ་མ་ཡིན། ཆྩོས་གྩོས་གསུམ་པའི་

བར་དུ་ལྷུར་ལེན་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་སྦངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀང་ཡང་དག་

པར་བླངས་ཏེ་སྤྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་

པའི་བང་ཆེན་ལ་སེར་སྣའི་སེམས་སྐྱེ་བ་མེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་

གང་བང་ཆེན་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ནི་བླྩོ་བརྟན་པ་ཡིན། གུས་པར་གཞན་ལ་ཆྩོས་ཉན་པ་

ཡིན། གཞན་ལ་ཆྩོས་གང་ཐྩོས་པ་དེ་དག་ཀང་ཤེར་ཕིན་ལ་སྦྩོར་བ་ཡིན། ཞེས་

སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་བདུད་

སིག་ཏྩོ་ཅན་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་མང་པྩོར་སྤྲུལ་ནས་སེམས་

ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པྩོ་དེ་རེ་རེ་ན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོ་དང༌། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྩོང་ཕག་མང་པྩོ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ་སྩོང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༣་༡༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༤་༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༤་༨།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༤་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕག་མང་པྩོ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སྩོང་ཕག་མང་པྩོ་

བསེགས་ཤིང་བཙོ་བ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་གི་སེམས་མི་འཁྲུག་ཅིང་

དྩོགས་པ་མེད་ཐེ་ཚོམ་མེད་ན་བང་ཆེན་དེ་ནི་སྔྩོན་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གིས་ལུང་བསན་པར་

རིགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ལུས་ལ་སིན་བུ་རྣམས་མི་འབྱུང༌། །ཞེས་པ་ནས། 

སེམས་ཅན་དྩོན་དུ་དམྱལ་འཚོལ་དང༌། །ཞེས་དང༌། 1དགེ་བའི་ར་བ་འཇིག་རྟེན་ལས་

མངྩོན་པར་འཕགས་པ་ཉིད་ཀིས་ལུས་ལ་སིན་བུའི་རིགས་བརྒྱད་ཁི་མི་འབྱུང་བ་

དང༌། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པས་སེམས་ག་གྱུ་མེད་པ་དང༌། རེད་པ་དང་

བཀུར་སི་ལ་སྩོགས་པ་ལ་མི་ལྟ་བ་ཉིད་ཀིས་ཕག་དར་ཁྩོད་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་

སྦངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་དང༌། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་

སྒྲུབ་པས་དེ་དག་དང་འགལ་བ་སེར་སྣ་དང་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྩོགས་པ་

མེད་པ་དང༌། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ཉིད་ཀིས་ཆྩོས་ཉིད་དང་མི་

འགལ་བར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྩོ་བ་དང༌། འགྩོ་བ་བདག་

ཉིད་ཀིས་བས་པ་ཉིད་ཀིས་གཞན་གི་དྩོན་དུ་དམྱལ་བ་འདྩོད་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་

དྲུག་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་བཟྩོད་པ་ལ་གནས་པའི་རྟགས་ཀི་རྣམ་པ་ལ། བདུད་ཀིས་དམན་

པའི་ལམ་དུ་དཀྲིས་ཀང་དཀྲིར་མི་ཐུབ་པ་དང༌། ལམ་ལྟར་བཅྩོས་པ་སྩོན་པའི་བདུད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༤་༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ལ་བདུད་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་པའི་རྣམ་པ་སེ་གཉིས་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་

གལ་ཏེ་བང་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་བདུད་སིག་ཏྩོ་ཅན་དགེ་སྩོང་གི་ཆ་བད་དུ་འྩོངས་ནས་

འདི་སྐད་དུ་གང་ཁྱྩོད་ཀིས་སྔྩོན་འདི་ལྟར་བདག་གི་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཡྩོངས་སུ་

སྦང་བར་བའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐེག་པའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་

བས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་གི་ཆྩོས་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་ན་བང་ཆེན་དེ་ནི་ངེས་པ་ཡིན་

ཏེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་བདུད་སིག་ཏྩོ་

ཅན་དགེ་སྩོང་གི་ཆ་བད་དུ་འྩོངས་ནས་འདི་སྐད་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ལ་སྤྩོད་པ་འདི་ནི་

འཁྩོར་བར་སྤྩོད་པ་ཡིན་པས་འདི་ཉིད་དུ་ཁྱྩོད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་མཐར་ཕིན་པར་

གིས་ཤིག །ཅེས་པ་ནས། བདུད་སིག་ཏྩོ་ཅན་དེས་བང་ཆེན་ལ་ལམ་གི་གཟུགས་

བརན་སྩོན་ཏེ་གང་འཁྩོར་བར་སྤྩོད་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་པས་ལམ་གི་གཟུགས་

བརན་ཡང་ན་རུས་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཡང་ན་བསམ་གཏན་དང་པྩོ་ནས་འདུ་ཤེས་

མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་བར་དུ་སྩོན་ཅིང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གཞན་གིས་དཀྲི་བར་མི་བཏུབ་དང༌། །ལམ་གཞན་ཉེ་

བར་སྩོན་བདུད་ལ། །བདུད་ཅེས་བ་བར་རྟྩོགས་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌།3 རྟྩོགས་པ་ལ་

ཡིད་ཆེས་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་གཞན་གི་དཀྲིར་མི་བཏུབ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཉིད་

ཀི་ཐབས་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཀིས་ལམ་ལྟར་བཅྩོས་པ་ཉེ་བར་སྩོན་པའི་བདུད་

ལ་བདུད་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༦་༡། 

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༡༩་༡༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༤་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞི་པ་ཆྩོས་མཆྩོག་ལ་གནས་པའི་རྟགས་ཀི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་དགེས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 1རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་

པའི་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་འདི་སྙམ་དུ་གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་དེ་ལྟར་བསབ་པ་ལ་སྤྩོད་པ་དེ་དང་མ་བལ་ཞིང་ཤེར་ཕིན་

དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་འདི་དག་གིས་སྤྩོད་པ་དེ་ནི་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལས་

ཡྩོངས་སུ་མི་ཉམས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་

དགེས་པའི་སྤྩོད་པ་སེ། །ཞེས་དང༌། 2འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་སྤྩོད་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་དགེས་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་གཅིག་གིས། ཞེས་གསུངས། 

དེ་དག་གིས་དྩོན་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ལ། རྟགས་ནི་ཉི་ཤུ་འདི་དག་

གིས། །དྲྩོད་དང་རེ་མྩོ་བཟྩོད་བཅས་དང༌། །ཆྩོས་མཆྩོག་རྣམས་ལ་གནས་པ་

ཡི། །རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་མི་ལྡྩོག །ཅེས་དང༌།3 གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་དྲྩོ་བ་

དང༌། རེ་མྩོ་དང༌། བཟྩོད་པ་དང༌། ཆྩོས་ཀི་མཆྩོག་རྣམས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཡིན་པར་རྟགས་ཉི་ཤུ་

པྩོ་འདི་དག་གིས་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། སྦྩོར་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་དེ་ལ་ཉི་ཤུ་ཡྩོད་དེ། དེ་

ལ་དྲྩོད་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག །རེ་མྩོ་ལ་

གནས་པའི་དྲུག །བཟྩོད་པ་ལ་གནས་པའི་གཉིས། ཆྩོས་མཆྩོག་ལ་གནས་པའི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༢༣་༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༤་༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༤་༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཅིག་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རང་གང་ལ་ལྡན་པའི་བང་སེམས་སྦྩོར་

ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་རྣམ་དག་དེ། སྦྩོར་ལམ་

པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དེ་ལ་དབེ་ན། དྲྩོད། རེ་མྩོ། བཟྩོད་པ། ཆྩོས་མཆྩོག་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་

ལྡྩོག་པའི་རྟགས་དང་བཞི་ཡྩོད། དང་པྩོ་ལ་ཡང་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། གཟུགས་

སྩོགས་ལ་བདེན་ཞེན་མངྩོན་གྱུར་པ་ལྡྩོག་པ་དང༌། སྐྱབས་གནས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མངྩོན་

གྱུར་པ་ཟད་པ། མི་ཁྩོམ་པ་བརྒྱད་དུ་སྐྱེ་བ་ཟད་པ། བདག་གཞན་དགེ་བའི་ཆྩོས་ལ་

སྦྩོར་བ། 1སེམས་ཅན་གཞན་གི་ཡུལ་ལ་དམིགས་ཏེ་སྦིན་སྩོགས་བསྩོམས་ཤིང་དེ་

དག་གི་བསམ་པ་རྩོགས་པར་བས་ཏེ་དགེ་ར་རྩོགས་བང་དུ་བསྔྩོ་བ། ཟབ་མྩོའི་ཆྩོས་

ལ་སྩོམ་ཉི་མེད་པ། བམས་པའི་སྩོ་གསུམ་གི་ལས་དང་ལྡན་པ། སྒིབ་པ་ལྔ་དང་མི་

འགྩོགས་པ། མ་རིག་པ་སྩོགས་ཀི་བག་ལ་ཉལ་འཇྩོམས་པ། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་

དང་ལྡན་པ། གྩོས་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོངས་སུ་སྤྩོད་པ་གཙང་བ་རྣམས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། ལུས་ལ་སིན་བུའི་རིགས་བརྒྱད་ཁི་མི་འབྱུང་

བ་དང༌། སེམས་ལ་ག་གྱུ་མེད་པ་དང༌། སྦང་བའི་ཡྩོན་ཏན་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་

དང༌། སེར་སྣ་ལ་སྩོགས་པའི་སེམས་མི་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཆྩོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་

བར་ཤེར་ཕིན་གི་རྣལ་འབྩོར་དང་ལྡན་པར་རྟྩོགས་པ་དང༌། གཞན་དྩོན་དུ་དམྱལ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་འཚོལ་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། གཞན་བདུད་ཀིས་ཐེག་དམན་གི་ལམ་དུ་དཀྲི་

1 ག་༡༠༨་ན་༤་ཆྩོས་ལ་སྦྩོར། པ་༡༠༩་ན་༦་ཆྩོས་ལ་སྦྩོར། ཀ་༡༣༨་ན་༥་ཆྩོས་ལ་སྦྩོར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བར་མི་བཏུབ་པ་དང༌། ལམ་ལྟར་སྩོན་པའི་བདུད་ལ་བདུད་དུ་རྟྩོགས་པ་རྣམས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ལ་གཅིག་ཡྩོད་དེ། སྩོ་གསུམ་གི་ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་སངས་རྒྱས་དགེས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པ་དེས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པར་

ཐལ། སྦྩོར་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འྩོ་ན་དྲྩོད་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དབང་

རྣྩོན་གིས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པར་ཐལ། དེའི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་བཤད་པ་ལ། 

མཚམས་སྦྩོར་བ་དང༌། དྩོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྦྩོར་ལམ་པ་ཕིར་

མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་འྩོག་ཏུ་མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་འཆད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་རིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་འཆད་པ་ལ།1 ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་འྩོག་ཏུ་མཐྩོང་བའི་ལམ་གི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་རྟགས་ཀི་གངས་མདྩོར་བསན་པ་དང༌། ངྩོ་བྩོ་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། མཐྩོང་བའི་ལམ་ལ་བཟྩོད་པ་

དང༌། །ཞེས་སྩོགས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གསུངས་པ་ཆྩོས་

ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༥་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གངས་ཀི་སྩོ་ནས་མདྩོར་བསན་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་གསུངས་

པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི་མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་བཅུ་དྲུག་མདྩོར་བསན་

གི1་ཚུལ་གིས་འཆད་པ་ལ། མཐྩོང་བའི་ལམ་ལ་བཟྩོད་པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 2སྡུག་བསྔལ་ལ་

སྩོགས་པ་བདེན་པའི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟྩོད་པ་དང་། ཤེས་པའི་

སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐྩོང་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་

རྣམས་ཀི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པའི་མཐྩོང་ལམ་པ་

དབང་འབིང་ཆྩོས་ཅན། བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་

གི་མཐྩོང་ལམ་ཤེས་བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་དྲངས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་

ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྩོབ་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། གཟུགས་སྩོགས་འདུ་ཤེས་ལྡྩོག་པ་

དང༌། །ཞེས་སྩོགས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་གསུངས་པ་ཆྩོས་ཅན། 

དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་རྣམ་པའམ་མཚན་ཉིད་

དེ་དག་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་དྲི་བའི་ལན་དུ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་བསན་པར་བ་བའི་ཆེད་

1 ག་༡༠༨་བ་༧་བསན་གིས། པ་༡༡༠་ན་༢་བསན་གིས། ཀ་༡༣༩་ན་༤་བསན་གི།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༥་༧།



  296  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 1སྐད་ཅིག་མའི་རྣམ་པ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་པ་རྣམས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔས་

གསུངས་པ་ནི། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་བཅུ་དྲུག་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ལ། གཟུགས་སྩོགས་འདུ་ཤེས་ལྡྩོག་པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 2རང་གི་མཚན་ཉིད་

སྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་བདེན་པ་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་པ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང༌། དྩོན་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པའི་རྟགས་ངྩོས་བཟུང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་ལ། སྡུག་བདེན། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། འགྩོག་བདེན། ལམ་བདེན་གི་

རྣམ་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ་སྡུག་བདེན་གི་རྣམ་པའི་ཤེས་བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་

བཞི་པྩོ་དེ་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།3 དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་་དང༌། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་

ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ཅི་ལས་སར་ལྡྩོག་པའི་སད་དུ་

ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཞེས་བགི་བ་ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབྩོར་དེ་ནི་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་གྩོ 4 །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
5རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་དེའི་དྲུང་དུ་བདུད་སིག་ཅན་ཉེ་བར་འྩོངས་ཏེ་མྩོས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༥་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༦་༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༢༤་༢༠།

4 ག་༡༠༩་བ་༡་ཕིར་ལྡྩོག་གྩོ། པ་༡༡༠་བ་༣་ཕིར་མི་ལྡྩོག་གྩོ། ཀ་༡༤༠་ན་༡་ལྡྩོག་གྩོ།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༢༦་༡༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པ་བཟླྩོག་ཅིང་རྣམ་མཁྱེན་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ་དངྩོས་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་སྩོང་པའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་སེམས་བརྟན་པ་དང་སེམས་མི་གཡྩོ་

བ་དང་སེམས་མི་འཕྩོགས་པ་དང་ལྡན་པས་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྩོད་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྐྱྩོན་མེད་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དང༌། 
1 དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས་གསྩོལ་ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་སར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ལ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་

ཞེས་བགིའམ། འྩོན་ཏེ་སར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ལ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཞེས་བགི། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་

ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཞེས་བའྩོ། །བང་ཆེན་གང་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

ས་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་དེ་ནི་རབ་འབྩོར་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་

འདྩོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པྩོ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་གྩོ །བསམ་གཏན་བཞི་

པའི་བར་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་གྩོ །འགྩོག་པའི་བར་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་གྩོ །ཞེས་

པ་ནས། བསམ་གཏན་གི་འབས་བུ་ཡྩོངས་སུ་མི་འཛིན་ཏྩོ། །འགྩོག་པའི་བར་གི་

སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་འབས་བུ་ཡྩོངས་སུ་མི་འཛིན་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་སྩོགས་འདུ་ཤེས་ལྡྩོག་པ་དང༌། །སེམས་

བརྟན་ཐེག་པ་དམན་དག་ལས། །རྣམ་ལྡྩོག་བསམ་3གཏན་ལ་སྩོགས་པའི། །ཡན་ལག་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༢༨་༣།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༢༩་༡།

3 ག་༡༠༩་བ་༦་རྣམ་ལྩོག་བསམ། པ་༡༡༡་ན་༢་རྣམ་ལྡྩོག་བསམ། ཀ་༡༤༠་བ་༡་རྣམ་ལྩོག་བསམ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡྩོངས་སུ་ཟད་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌། 1རང་གི་མཚན་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་

ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་སུ་རྟྩོག་པ་ལས་ལྡྩོག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་སྩོགས་པའི་བིན་

གིས་བརབས་པས་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརྟན་པ་ཉིད་དང༌། ཐེག་པ་

ཆེན་པྩོའི་ཆྩོས་ཁྱད་པར་ཅན་བསྒྲུབས་པས་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་

པ་ལས་སེམས་རྣམ་པར་ལྩོག་པ་དང༌། ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་མཐུས་

བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སྩོགས་པར་སྐྱེ་བའི་

ཡན་ལག་ཡང་དག་པར་ཡྩོངས་སུ་ཟད་པ་ཞེས་བ་བ་བཞི་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་ཤེས་བཟྩོད་བཞིའི་རྣམ་པ་སྩོན་པ་ལ། 
2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་བང་ཆུབ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་

ལྡན། དེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་མི་བལ་ཞིང་གཟུགས་ལྷུར་ལེན་པ་ཡིན་ནྩོ། 3།ཞེས་

སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་ཁྱིམ་གི་ནང་ན་

གནས་ཀང་ཐབས་མཁས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་ཕིར་

འདྩོད་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལྔ་ལ་གནས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦིན་པ་ཡྩོངས་སུ་

གཏྩོང་སེ། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 5རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་

ཁྱིམ་གི་ནང་ན་གནས་ཀང་འཛམ་བུའི་གིང་རིན་པྩོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གིས་ཡྩོངས་སུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༦་༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༣༠་༦།

3 ག་༡༡༠་ན་༣་ལྷུར་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །པ་༡༡༡་ན་༥་ལྷུར་ལེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཀ་༡༤༠་བ་༥་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༣༡་༢༠།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༣༢་༢༠།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བཀང་བར་བས་ཏེ་སྦིན་པ་ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་སྩོགས་དང༌།1 དེའི་སེམས་

བང་ཆུབ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་གི་བར་དུ་རྣམ་པར་གཡེང་བར་མི་

བེད་དེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ལུས་སེམས་ཡང་བ་ཉིད་དང་ནི། །འདྩོད་ལ་སྤྩོད་ལ་

ཐབས་མཁས་དང༌། །རྟག་ཏུ་ཚངས་པར་སྤྩོད་ཉིད་དང༌། །འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་ཉིད་

དང༌། །ཞེས་དང༌།2 མི་དགེ་བ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་ལུས་དང་སེམས་ཡང་བ་དང༌། 

སེམས་ཅན་གདུལ་བའི་ཐབས་མཁས་པའི་མཐུས་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་འདྩོད་

པ་ལ་ཉེ་བར་སྤྩོད་པ་དང༌། ཡུལ་གི་ཉེས་དམིགས་མཐྩོང་བས་རྟག་ཏུ་ཚངས་པར་སྤྩོད་

པ་ཉིད་དང༌། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་འཚོ་བའི་ཡྩོ་བད་ཡང་དག་པར་རྣམ་

པར་དག་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་བཞི་ནི་ཀུན་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། འགྩོག་བདེན་གི་རྣམ་པའི་ཤེས་བཟྩོད་བཞི་སྩོན་པ་ལ། 3རབ་

འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་ནི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་རིག་པར་བ་བའི་

རྣམ་པ་དེ་དག་དང༌། རྟགས་དེ་དག་དང༌། མཚན་མ་དེ་དག་བསན་གི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་

པར་ཉྩོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་ངས་བཤད་དྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་

བགིའྩོ། །ཞེས་གསྩོལ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སད་ཉན་

ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏྩོ། །རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཚེ་བང་ཆུབ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་མི་འབལ་བར་ཡིན་ཏེ། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི༨༣༣་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༦་༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༣༥་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་པ་ནས། ཕུང་པྩོའི་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བར་མི་གནས་ཁམས་དང་སྐྱེ་

མཆེད་དང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་གི་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་

བར་མི་གནས་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་ནས་ཆྩོས་

གང་ཡང་དམན་པའམ་མཆྩོག་ཏུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕིར། ཞེས་

དང༌། 1རྐུན་པྩོའི་གཏམ་གི་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བར་མི་གནས་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་

ཞེ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་བང་ཆེན་རང་བཞིན་གིས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་གང་ཡང་

འཕྩོག་པའམ་མི་འཕྩོག་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང༌། 
2དམག་གི་གཏམ་གི་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བར་མི་གནས་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཏེ་རང་བཞིན་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་གང་ཡང་ཉུང་ངུའམ་

མང་པྩོར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང༌། 3གཡུལ་གི་

གཏམ་གི་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བར་མི་གནས་སེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདི་

ལྟར་ཆྩོས་ཉིད་ལ་གནས་པས་ཆྩོས་གང་ཡང་རེས་སུ་ཆགས་པའམ་ཁྩོང་ཁྩོ་བར་ཡང་

དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཕུང་སྩོགས་བར་ཆད་བེད་རྣམས་དང༌། །ཚོགས་དང་

དབང་སྩོགས་བཅས་པ་ཡི། །གཡུལ་འགེད། སྦྩོར་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བ་ཡི། །གནས་

པ་སྩོ་སྩོར་བཀག་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌།4 སྩོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕུང་པྩོ་

དང་སྐྱེ་མཆེད་དང་ཁམས་རྣམས་ལ་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བ་དག་ཏུ་མི་བའྩོ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༣༦་༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༣༦་༡༠།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༣༦་༧།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༦་༡༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཞེས་དེ་ལྟར་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བའི་གནས་པ་སྩོ་སྩོར་བཀག་པ་དང༌། མི་

མཐུན་པའི་ཕྩོགས་བསལ་བ་ཉིད་ཀིས་རྟྩོགས་པའི་བར་ཆད་བེད་པའི་ཆྩོས་རྣམས་

ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བའི་གནས་པ་སྩོ་སྩོར་བཀག་པ་དང༌། 

རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་སྦིན་པ་ལ་

སྩོགས་པ་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བའི་གཏམ་ལ་གནས་པ་སྩོ་

སྩོར་བཀག་པ་དང༌། གཟུང་བ་འཛིན་པ་དག་སང་བར་བ་བ་ཉིད་ཀིས་དབང་པྩོ་དང་

རྟེན་གྩོང་ཁྱེར་ལ་སྩོགས་པའི་གཡུལ་འགེད་པ་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྩོར་བ་དང་རེས་

སུ་སྦྩོར་བའི་གནས་པ་རེས་སུ་བཀག་པ་ཞེས་བ་བ་བཞི་ནི་འགྩོག་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ་ལམ་བདེན་གི་རྟྩོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་པ་བཞི་སྩོན་པ།1 དེ་

སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་ཅིང་སེར་སྣའི་གཏམ་གི་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བ་ལ་

མི་གནས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་

ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པ་ན་ནང་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་བར་ལ་གནས་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3རབ་འབྩོར་

གཞན་ཡང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྩོང་པ་ལ་ཆྩོས་གང་ཡང་སྐྱེ་

བའམ་འགག་པའམ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའམ་རྣམ་པར་བང་བར་ཡང་དག་པར་

རེས་སུ་མི་མཐྩོང་བའི་བང་ཆེན་དེ་ནི། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4རབ་འབྩོར་གལ་ཏེ་བདུད་

1 ག་༡༡༡་ན་༣་སྩོན་པ། པ་༡༡༢་ན་༦་སྩོན་པ། ཀ་༡༤༢་ན་༤་སྩོན་པ་ལ།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༣༨་༡༦།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༤༡་༡༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༤༢་༢༡།
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སིག་ཏྩོ་ཅན་བདུད་ཀིས་བིན་གིས་བརབས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་བང་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆ་བད་དུ་ཉེ་བར་འྩོངས་ནས་འདི་སྐད་དུ་རིགས་ཀི་བུ་ཁྱྩོད་ཉན་ཐྩོས་

ཉིད་དུ་ལུང་བསན་གི། ཞེས་པ་ནས། དྲིས་ཀང་ལན་ཟད་པར་མི་འགྱུར་བའི་སྩོ་སྩོར་

ཡང་དག་པར་རིག་པ་མངྩོན་པར་བསྒྲུབ་བྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སེར་སྣ་ལ་སྩོགས་ལ། །སྦྩོར་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བ་

དང༌། །གནས་པ་སྩོ་སྩོར་བཀག་པ་དང༌། །ཆྩོས་ནི་རྡུལ་ཙམ་མི་དམིགས་ཉིད། །རང་

གི་ས་ལ་ངེས་པ་ཉིད། །ས་གསུམ་ལ་ནི་གནས་པ་དང༌། །ཆྩོས་ཀི་དྩོན་དུ་སྩོག་གཏྩོང་

བ། །ཞེས་དང༌།1 སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་རྟྩོགས་པས་སེར་སྣ་དང་འཆལ་

བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྦྩོར་བ་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་བའི་གནས་པ་སྩོ་སྩོར་

བཀག་པ་དང༌། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་གསུམ་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པས་

རྟྩོགས་པའི་ཆྩོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པ་དང༌། མངྩོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ཐྩོབ་

པས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཀི་རང་གིས་2གསུམ་ལ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་ངེས་པ་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་དང༌། གཅིག་ཏུ་གཞྩོལ་བ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་དུ་སྩོག་གཏྩོང་བ་ཞེས་བ་བ་

བཞི་ནི་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དྩོན་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པའི་རྟགས་ངྩོས་བཟུང་བ་ལ། དེ་འདྲའི་སྐད་

ཅིག་བཅུ་དྲུག་ནི། །བླྩོ་ལྡན་མཐྩོང་བའི་ལམ་གནས་ཀི། །ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༧་༡།

2 ག་༡༡༡་བ་༢་རང་གི་ས་གསུམ་ལ། པ་༡༡༢་བ་༤་རང་གི་ས་གསུམ་ལ། ཀ་༡༤༢་བ་༥་རང་གི་ས་གསུམ་ལ། བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་

མ་ལས། རང་གིས་གསུམ་ལ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དག་ཡིན། །ཞེས་དང༌།1 དེ་ལྟར་ན་བཟྩོད་པ་དང་ཤེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་རྣམ་པ་བཅུ་

དྲུག་གིས་བསྡུས་པ་འདི་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཐྩོབ་པ་ན། དག་པ་འཇིག་རྟེན་པ་

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་རེས་ཀི་སེམས་ཀིས་

བསྡུས་པས་རང་དང་མཐུན་པའི་འབས་བུ་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་འདུ་ཤེས་པ་

ལྡྩོག་པ་ལ་སྩོགས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐྩོང་བའི་ལམ་ལ་

གནས་པའི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན་ནྩོ། །

རྣལ་འབྩོར་པ་རྣམས་ཀི་ཐ་སྙད་ནི་སེམས་ཅན་གདུལ་བའི་དགྩོས་པའི་དབང་

མ་གཏྩོགས་པར་ཐམས་ཅད་དུ་རྟྩོགས་པ་དང་མཐུན་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བ་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་བརྟགས་ནས་བཤད་དེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རྣལ་འབྩོར་པའི་རྒྱུད་ལ་

སྩོ་སྩོར་རང་གིས་རིག་པའི་སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་

པའི་མཚན་ཉིད་དག་ཡིན། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་མཐྩོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཤེས་བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་

དྲངས་པའི། གཟུགས་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ལ་མཚན་མར་ཞེན་པའི་སྩོ་ནས་དེ་དག་འདུ་

ཤེས་2པ་ལྡྩོག་པ་སྩོགས་རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཅུ་དྲུག་པྩོ་དེ་ལ་

མཉམ་གཞག་ཤེས་བཟྩོད་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༧་༩།

2 ག་༡༡༢་ན་༡་དེ་དག་ཏུ་འདུ་ཤེས། པ་༡༡༣་ན་༣་དེ་དག་འདུ་ཤེས། ཀ་༡༤༣་ན་༥་དེ་དག་ཏུ་འདུ་ཤེས།
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དེ་རྣམས་མཉམ་གཞག་1ཤེས་བཟྩོད་དེ་དང་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བསན་

པའི་ཕིར། བཏགས་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་

ངག་གི་ཐ་སྙད་རྣམས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་གཞག་གི་རྟྩོགས་པ་དང་མཐུན་

པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན་དེ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཐུན་པར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དེ་མ་ངེས་

ཏེ། ཆགས་སང་ཅན་གི་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་གདུལ་བའི་དགྩོས་པའི་དབང་གིས་

མི་མཐུན་པར་སྩོན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས།2 རང་གི་རང་

བཞིན་ཆགས་དང་སང་བལ་ཡང༌། །ཆགས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ལྟར་སྩོན་

དང༌། །གདུག་པ་གདུལ་ཕིར་ཁྩོ་ལ་ཁྩོར་སྩོན་པ། །བང་ཆུབ་མཆྩོག་གནས་དེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། དངྩོས་ལ་གནྩོད་བེད་ཡྩོད་དེ། 

མཐྩོང་ལམ་མཉམ་གཞག་བཅུ་དྲུག་པྩོ་དེ་གང་ཟག་གཞན་ངྩོར་བང་སེམས་མཐྩོང་

ལམ་པ་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་

རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣལ་འབྩོར་པ་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཉམ་གཞག་ཤེས་བཟྩོད་

སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་རྣལ་འབྩོར་པ་སྩོ་སྩོ་རང་གིས་རིག་གི་གདུལ་བ་གཞན་གིས་མི་

རིག་པའི་ཕིར། 

མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་དངྩོས་དང༌། དབང་པྩོའི་རྣམ་

གཞག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རང་གང་ལ་ལྡན་པའི་བང་སེམས་མཐྩོང་

1 ག་༡༡༢་ན་༢་དེ་མཉམ་གཞག། པ་༡༡༣་ན་༤་དེ་མཉམ་གཞག། ཀ་༡༤༣་བ་༡་དེ་རྣམས་མཉམ་གཞག།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ༢༤༥་༣། དྲུངས་པའི་དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་

མདྩོ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ལམ་པ་དབང་འབིང་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་སྒྲུབ་

བེད་རྣམ་དག །མཐྩོང་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན། དེ་ལ་དབེ་ན་

བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡྩོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་རྟྩོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་པ་བཞི། 

ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་དེ་བཞི། འགྩོག་བདེན་གི་དེ་བཞི། ལམ་བདེན་གི་དེ་བཞི་

རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་ལ་བཞི་ཡྩོད་དེ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་སྩོ་ནས་

གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཆྩོས་སུ་བཏགས་པ་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་

ལས་ལྡྩོག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་དང༌། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀི་བིན་

རབས་ཀིས་བང་ཆུབ་མ་ཐྩོབ་ཀི་བར་དུ་བདུད་ཀིས་སེམས་བསྐྱེད་ལས་དབེ་བར་

མི་ནུས་པར་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརྟན་པའི་ཆྩོས་ཤེས་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་

ཆྩོས་ཁྱད་པར་ཅན་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཤེས་རབ་སྩོགས་བསྒྲུབས་པས་ཉན་རང་གི་

ཐེག་པ་འདྩོད་པ་ལས་སེམས་ལྩོག་ཅིང་རྣམ་མཁྱེན་ཡིད་བེད་དང་མི་འབལ་བའི་

རེས་བཟྩོད་དང༌། གཟུགས་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་

མི་རྟྩོག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་མཐུས་འཇིག་རྟེན་པའི་བསམ་

གཟུགས་དང་འགྩོག་སྙྩོམས་ལ་འཇུག་ཀང་དེ་དག་གི་དབང་གིས་མི་སྐྱེ་བར་སེམས་

ཅན་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྐྱེ་བ་འཛིན་ནུས་པའི་རེས་ཤེས་བཞིས་དྲངས་3པའི་

རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་ཐ་སྙད་ཁྱད་པར་ཅན་བཞིར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི་ཡྩོད་དེ། མཐྩོང་ཆྩོས་རྟྩོག་པ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་ལུས་

3 ག་༡༡༢་བ་༥་རེས་ཤེས་བཞིས་དྲངས། པ་༡༡༣་བ་༦་རེས་ཤེས་བཞིས་དྲངས། ཀ་༡༤༤་ན་༦་རེས་ཐྩོབ་བཞིས་དྲངས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་ལྕི་བ་དང་བལ་བས་ལུས་སེམས་ཡང་བའི་ཀུན་འབྱུང་

ཆྩོས་བཟྩོད་དང༌། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་སྩོགས་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་

པའི་མཐུས་མངྩོན་ཞེན་མེད་པར་ཁྱིམ་གི་འདྩོད་ཡྩོན་ལ་ཉེ་བར་སྤྩོད་པའི་ཆྩོས་ཤེས་

དང༌། ཁྱིམ་གི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པའི་ཉེས་དམིགས་མཐྩོང་བས་རང་གཞན་དྩོན་དུ་

ཁྱིམ་ན་མི་གནས་པར་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟག་ཏུ་1ཚངས་པར་སྤྩོད་པའི་རེས་

བཟྩོད་དང༌། སེམས་མི་གཡེང་བ་དང་དབང་པྩོ་ཚང་བར་ཐྩོབ་པས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་མི་བརེད་པ་ལ་དབང་ཐྩོབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་དམ་ངང་ཚུལ་

གིས་འཚོ་བ་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་སེ་བུད་མེད་དབང་དུ་སྡུད་པ་སྩོགས་རེས་ཤེས་

བཞིས་དྲངས་པའི་དེ་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་བཞི་ཡྩོད་དེ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང་རྟེན་འབེལ་ལ་དངྩོས་

པྩོར་ཞེན་པའི་སྦྩོར་བ་དང་རྒྱུན་དུ་ཞེན་པའི་རེས་སུ་སྦྩོར་བའི་གནས་པ་ཕུང་སྩོགས་

ལ་སྩོ་སྩོར་བཀག་སེ། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པ་ལ་གནས་ནས་ཆྩོས་གང་ལ་ཡང་དམན་

མཆྩོག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ལྟ་བ་མེད་པའི་འགྩོག་པ་ཆྩོས་བཟྩོད་དང༌། མཐྩོང་ལམ་གི་

རྟྩོགས་པའི་བར་ཆད་བེད་པའི་ཆྩོས་དགེ་བ་འཕྩོག་པས་རྐུན་པྩོ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀི་

གཏམ་ལ་དགེ་ཕྩོགས་འཕྩོག་མི་འཕྩོག་ཏུ་ངྩོ་བྩོར་ཞེན་པ་སྩོགས་སྔར་བཞིན་སྩོ་སྩོར་

བཀག་སེ། རང་བཞིན་གིས་སྩོང་པས་འཕྩོག་གམ་མི་འཕྩོག་ཏུ་མ་གྲུབ་པར་རྟྩོགས་

པའི་འགྩོག་པ་ཆྩོས་ཤེས་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུའི་ཚོགས་དམག་ལྟ་བུའི་གཏམ་ལ་

མང་ཉུང་དུ་དངྩོས་པྩོར་ཞེན་པ་སྩོགས་བཀག་པའི་འགྩོག་པ་རེས་བཟྩོད་དང༌། གནྩོད་

1 ག་༡༡༢་བ་༧་རྟགས་ཏུ། པ་༡༡༤་ན་༡་རྟག་ཏུ། ཀ་༡༤༤་བ་༢་རྟག་ཏུ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བེད་གཉེན་པྩོ་དང་གནྩོད་བ་སང་བ་གཉིས་སུ་གཡུལ་འགེད་པ་ལ་ཆགས་སང་ངམ་

བླང་དྩོར་དུ་དངྩོས་པྩོར་ཞེན་པ་སྩོགས་སྔར་བཞིན་སྩོ་སྩོར་བཀག་པའི་འགྩོག་པ་

རེས་ཤེས་ཀིས་དྲངས་པའི་དེ་བཞིར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ་བཞི་ཡྩོད་དེ། སྦིན་སྩོགས་ཀི་ཁྱད་པར་འཁྩོར་གསུམ་དང་བལ་

བར་རྟྩོགས་པས་སེར་སྣ་སྩོགས་ལ་སང་བར་དངྩོས་པྩོར་ཞེན་པ་སྩོགས་སྔར་བཞིན་

སྩོ་སྩོར་བཀག་པའི་ཆྩོས་བཟྩོད་དང༌། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྩོང་ཞིང་སྐྱེ་

འགག་དང་ཀུན་བང་དུ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་གསུམ་གི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཡིན་པར་མཐྩོང་བས། རྟྩོགས་པའི་ཆྩོས་བང་ཆུབ་ཕིར་ལྡྩོག་མི་ལྡྩོག་གི་ཆྩོས་

ཆེན་པྩོ་ལྟ་ཞྩོག་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པར་རྟྩོགས་པའི་ཆྩོས་ཤེས་དང༌། རང་གི་

ས་ལ་མངྩོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ཐྩོབ་པས་གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་པའི་སྐྱེ་མེད་དུ་

རྟྩོགས་པའི་མཁྱེན་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཀི་རིག་པ་གསུམ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་

པ་ཉིད་ཀིས་གནས་པའི་རེས་བཟྩོད་དང༌། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་ལ་གཞྩོལ་ཞིང་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་བརྟན་པ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་མཁྱེན་ལ་སྩོགས་པ་སྩོན་

པའི་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་གི་ལུས་ཀི་ཕྩོགས་གཅིག་དང་མཐའ་དག་གཏྩོང་བ་དང་བདག་དང་

སྩོག་གཏྩོང་བའི་རེས་ཤེས་བཞིས་དྲངས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

རྩོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། བང་སེམས་ཀི་མཐྩོང་ལམ་ཤེས་བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་

དྲུག་པྩོ་དེ་བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་དབང་འབིང་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་དགེ་འདུན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་རང་དྩོན་སྐབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱད་པར་ཅན་བཅུ་དྲུག་པྩོ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཞན་དྩོན་སྐབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

ཏེ། བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་དབང་འབིང་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་བ1་དེ་བང་སེམས་རང་རྒྱུད་ཀི་སེང་དུ་ངེས་དགྩོས་པའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལྟར་ཡང༌། རྩོང་ཊིཀ་པས། 2རྟགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ནི་མཉམ་གཞག་དང་རེས་ཐྩོབ་

གཉིས་ལས། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་གཉིས་ཁྩོ་ནར་ཟད་

པའི་ཕིར་མཉམ་གཞག་ནི་རྟགས་སུ་མི་བཟུང་སེ། ཇི་ལྟར་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འབྱུང་བས་སྩོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་གཞན་ངྩོར་མཉམ་གཞག་ཁྩོ་ན་

རྟགས་སུ་མི་འགྱུར་བར་སྩོན་པ་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་དུ་རྟགས་སུ་མི་འགྩོད་པ་3མ་

ཡིན་ཏེ། རང་ངྩོར་གདྩོན་མི་ཟ་བར་རྟགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། ཡང་རང་

དྩོན་དང་གཞན་དྩོན་གཉིས་ཀ་ཡང་རྟགས་སུ་འགྱུར། ཞེས་དང༌། གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་

པ་རང་རྒྱུད་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དག་སེ། ཞེས་གསུངས། 

འྩོ་ན། མཉམ་གཞག་ཤེས་བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་དྲངས་ནས་

སྐྱེས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་

ཀིས་བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་དབང་འབིང་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་སེང་དུ་

ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་

1 ག་༡༡༣་བ་༢་བ། པ་༡༡༤་བ་༤་པ། ཀ་༡༤༥་བ་༢་བ།

2 མེས་པྩོའི་ཤུལ་བཞག། ༣། རྩོང་སྩོན་གསུང་འབུམ་ག། །རྩོང་སྩོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། དངྩོས་རྒྱན་འགེལ་པ་ཚིག་དྩོན་རབ་གསལ། 

༥༤༧་༡།

3 ག་༡༡༣་བ་༤་རྟགས་སུ་མི་འགྩོད་པ། པ་༡༡༤་བ་༦་རྟགས་སུ་མི་འགྩོད་པ། ཀ་༡༤༥་བ་༤་རྟགས་སུ་འགྩོད་པ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཀི་གཞན་དྩོན་སྐབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁྱབ་གྲུབ་སེ། རྩོང་

ཊིཀ་པས། 1མཉམ་རེས་གཉིས་ཀ་ལས་གཞན་ལ་རྟགས་སུ་གཟུང་བ་ནི་རེས་ཐྩོབ་

ཡིན་པས་ཤེས་བཟྩོད་ཀི་མིང་གིས་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་རེས་ཐྩོབ་ཡང་བཞེད་དེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་

པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། 

དེའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་དེ་བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་དུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། མཐྩོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་

མཐྩོང་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྩོང༌། 

གཞན་ཡང༌། བང་སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་དབང་འབིང་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་བང་

སེམས་མཐྩོང་ལམ་པ་དབང་འབིང་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་ལྡྩོག་མི་ལྡྩོག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ཤེས་བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པྩོ་

དེ་ཁྱྩོད་ཀི་ངྩོར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་དྩོན་སྐབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། འདྩོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་འདྲའི་ཐེ་ཚོམ་མངྩོན་གྱུར་དུ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མཉམ་གཞག་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་དེ་

མངྩོན་གྱུར་དུ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །མཐྩོང་ལམ་པ་ཡིན་ན་མཉམ་

གཞག་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྩོང༌། 

གཉིས་པ་ལ། དབང་སྩོགས་བཅས་པ་ཡི། །གཡུལ་འགེད། སྦྩོར་དང་རེས་སུ་སྦྩོར་

བ་ཡི། །གནས་པ་སྩོ་སྩོར་བཀག་པ་དང༌། །ཞེས་བཤད་ན། དབང་པྩོ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

1 མེས་པྩོའི་ཤུལ་བཞག། ༣། རྩོང་སྩོན་གསུང་འབུམ་ག། །རྩོང་སྩོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན། དངྩོས་རྒྱན་འགེལ་པ་ཚིག་དྩོན་རབ་གསལ། 

༥༦༠་༨།
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འདི་ལ་དགག་བ་དབང་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ། 

ཁམས་གང་དུ་འགྩོག་ཚུལ་དང་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་དབང་པྩོ། དབང་རྟེན། 

དབང་ཡུལ། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ་དབེ་བ། སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ། 

བསྡུ་བ། སྒ་བཤད་པ། གངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན། དབང་པྩོའི་ཐྩོབ་གཏྩོང༌། དབང་པྩོ་

ལྡན་ཚུལ། ཐ་མ་གསུམ་གི་ས་མཚམས་བཤད་པ་དང་བརྒྱད་ལས། 

དང་པྩོ་ནི། དབང་པྩོ་ལ་དབེ་ན་ཉེར་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་

ཕྩོགས་ཀི་དབང་པྩོ་བཅུ་བཞི། རྣམ་བང་ཕྩོགས་ཀི་དབང་པྩོ་བརྒྱད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་དྲུག །ཕྩོ་མྩོའི་དབང་པྩོ་གཉིས། སྩོག་གི་དབང་

པྩོ། ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་གཉིས། 

བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དད་པ། བརྩོན་འགྲུས། དྲན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ་

ཀི་དབང་པྩོ། མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པྩོ། ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ། 

ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དབང་པྩོ་ཐ་མ་གསུམ་པྩོ་འདི་

མི་འགལ་ཏེ། མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པྩོ་དང༌། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་

དབང་པྩོ་ཡང་མི་འགལ། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོ་དང་ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་

ཡང་མི་འགལ་བའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། མཐྩོང་ལམ་དང་མི་སྩོབ་ལམ་མི་འགལ་

བའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། སྩོམ་ལམ་དང་མི་སྩོབ་ལམ་མི་འགལ་བའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པྩོ་གསུམ་པྩོ་

གང་རུང་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་དེ་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁྱབ། འདྩོད་ན། ཐེག་དམན་མཐྩོང་ལམ་པ་ཙམ་གི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཐེག་

ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། མི་ཤེས་པ་

ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པྩོས་ཀང་མ་བསྡུས། ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོས་ཀང་

མ་བསྡུས། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོས་ཀང་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། 

མཐྩོང་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། སྩོམ་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། མི་སྩོབ་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པྩོ་གསུམ་འགལ་བར་ཐལ། དེ་གསུམ་ཐ་དད་

གང་ཞིག །དེ་གསུམ་གི་གཞི་མཐུན་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མི་ཤེས་པ་

ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ་དང༌། ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོའི་གཞི་མཐུན་མེད་པའི་ཕིར། 

མཐྩོང་ལམ་དང་སྩོམ་ལམ་གི་གཞི་མཐུན་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་ཀི་སྦྩོར་ལམ་ཡིན་ན་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་

པྩོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། དེ་ལྟར་ཀུན་བཏུས་དང༌། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པྩོ་ཡིན་ན་སྩོ་སྐྱེའི་ཤེས་པ་མ་

ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལམ་རེས་ཤེས་དེ་ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མཛོད་

འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་ཡིན་ན་

སྩོམ་ལམ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། ཤེས་རབ་ཡིན་ན་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། 
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འཇིག་ལྟ་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཤེས་རབ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་པྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། བསམ་གཏན་

དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞི་སྙྩོམས་འཇུག་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དགེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་དྲན་པ་ཡིན་ན་དྲན་པའི་

དབང་པྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། དྲན་པ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཤེས་རབ་ཡིན་ན་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པྩོ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། 

དད་པ་ཡིན་ན་དད་པའི་དབང་པྩོ་ཡིན་པས་ཁྱབ། བརྩོན་འགྲུས་ཡིན་ན་ཡང་བརྩོན་

འགྲུས་ཀི་དབང་པྩོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ལུས་ཤེས་1འཁྩོར་གི་ཚོར་བ་བདེ་བ་གང་ཞིག །སིམ་

པར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ། བདེ་བའི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མིག་

ཤེས་འཁྩོར་གི་ཚོར་བ་བདེ་བ་དེ་བདེ་བའི་དབང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བདེ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། ལུས་ཤེས་2འཁྩོར་གི་ཚོར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ལུས་

ཚོར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་

ལུས་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་ཐལ། ལུས་ཚོར་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །ལུས་ཤེས་3འཁྩོར་གི་ཚོར་བ་གང་ཞིག །གདུང་བར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་

བ། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་མཚན་ཉིད། རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་དབང་ཤེས་

1 ག་༡༡༥་ན་༥་ལུས་ཤེས། པ་༡༡༦་ན་༦་ལུས་ཤེས། ཀ་༡༤༧་བ་༤་འདུ་ཤེས།

2 ག་༡༡༥་ན་༦་ལུས་ཤེས། པ་༡༡༦་ན་༧་ལུས་ཤེས། ཀ་༡༤༧་བ་༥་འདུ་ཤེས།

3 ག་༡༡༥་ན་༧་ལུས་ཤེས། པ་༡༡༦་བ་༡་ལུས་ཤེས། ཀ་༡༤༧་བ་༦་འདུ་ཤེས།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་གང་ཞིག །སིམ་པར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ། བདེ་བའི་དབང་

པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །གདུང་བར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ། སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་

པྩོའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སེམས་ཚོར་བདེ་

བ་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། 

བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་སེམས་ཚོར་བདེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར།1 སེམས་ཀི་དེ་ནི་བདེ་

དབང་པྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ལུས་ཚོར་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ། སེམས་ཚོར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལུས་ཚོར་གང་ཞིག །སིམ་པར་མྱྩོང་བ་བདེ་བའི་དབང་པྩོའི་མཚན་

ཉིད། དེ་གང་ཞིག །གདུང་བར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་པྩོའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། དང་པྩོ་སྔ་མ་དེས་ཁེགས། གཉིས་པ་ལ། ཚོར་བ་ཡིད་མི་བདེ་ཆྩོས་ཅན། 

མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དྲྩོད་དང་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྟེན་བེད་པའི་ཚེ་དེ། སྩོག་དབང་གི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། གཟུགས་མེད་པའི་གང་ཟག་གི་སྩོག་གི་དབང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་

དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་མེད་ན་དྲྩོད་མེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ན་གཟུགས་སྩོགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལུས་དབང་གི་ཕྩོགས་གཅིག་གང་ཞིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་

ཕྩོར་མཚོན་པར་བེད་པ། ཕྩོའི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་བཞིན་དེ་མྩོར་མཚོན་པར་

བེད་པ། མྩོའི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མཚན་གཉིས་2པའི་ཕྩོའི་དབང་པྩོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༨་༡༨།

2 ག་༡༡༥་བ་༦་མཚན་གཉིས། པ་༡༡༦་བ་༧་མཚན་ཉིད་གཉིས། ཀ་༡༤༨་བ་༡་མཚན་གཉིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

1ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་

རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཕྩོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །གཉིས་པ་ལ་དེས་རིགས་འགེའྩོ། །

གཞན་ཡང༌། གཟུགས་ཁམས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཕྩོའི་དབང་པྩོ་ཡྩོད་

པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་མཚན་ཉིད་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཁམས་པའི་གང་ཟག་

ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕྩོ་མྩོའི་དབང་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན། 

འདྩོད་པའི་སས་བསྡུས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རང་གི་བདག་འབས་སུ་གྱུར་པའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ནང་གི་རྡུལ་དྭང་བ་མིག་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། 

སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་མིག་དབང་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་ཕི་མ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་རྡུལ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། གཉིད་འཐུག་པྩོ་ལྩོག་བཞིན་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་མིག་

དབང་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་དང་པྩོ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། 

རྟེན་བཅས་ཀི་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་

མཚུངས་ཀི་མིག་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། རང་གི་བདག་འབས་སུ་གྱུར་པའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭང་བའམ། རང་གི་བདག་འབས་

སུ་གྱུར་པའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བདག་རྐེན་བེད་པའི་རྟེན་བཅས་ཀི་མིག་

དབང་གཟུགས་ཅན་པ་དང་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ། 

1 ག་༡༡༥་བ་༦་མྩོའི་དབང་པྩོའི། པ་༡༡༦་བ་༧་ཕྩོའི་དབང་པྩོའི། ཀ་༡༤༨་བ་༡་མྩོའི་དབང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མིག་གི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་རྟེན་བཅས་ཀི་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་

དང༌། དེ་མཚུངས་ཀི་དེ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཟུགས་ལ་ལྟ་

བཞིན་པའི་མིག་གི་དབང་པྩོ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། གཉིད་འཐུག་པྩོ་ལྩོག་བཞིན་པའི་

གནས་སྐབས་ཀི་མིག་དབང་ལྟ་བུ། དེས་དབང་པྩོ་ཕི་མ་བཞི་ལ་རིགས་འགེའྩོ། །

རང་གི་བདག་འབས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་

པའི་གཙོ་བྩོའི་1རྣམ་རིག་དེ། ཡིད་ཀི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་དང་

ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དྩོན་གཅིག །ཕྩོ་མྩོའི་དབང་པྩོ་གང་རུང་གང་ཞིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་

གི་གང་ཟག་ཕྩོར་མཚོན་པར་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། ཕྩོའི་དབང་པྩོའི་མཚན་

ཉིད། དེ་གང་ཞིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་མྩོར་མཚོན་པར་བེད་པའི་རིགས་སུ་

གནས་པ། མྩོའི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དྲྩོད་དང་རྣམ་ཤེས་ཅི་རིགས་པའི་རྟེན་བེད་

པའི་ཚེ་དེ། སྩོག་གི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། ལུས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པྩོ་དང༌། 

བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བའི་དབང་པྩོ་གང་རུང་གིས་

སས་བསྡུས་པའི་ཚོར་བ་གང་ཞིག །སིམ་པར་མྱྩོང་བ། ཚོར་བ་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་

གྱུར་པའི་ཚོར་བ་བདེ་བའི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། 

དེ་ལ་དབེ་ན་ལུས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པྩོ་དང༌། སེམས་ཚོར་བདེ་བའི་

དབང་པྩོ་གཉིས་ཡྩོད། རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་དབང་པྩོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་གང་ཞིག །སིམ་པར་མྱྩོང་བ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་

ན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་བདེ་བའི་དབང་པྩོ་སྩོགས་

1 ག་༡༡༦་ན་༦་བྩོ། པ་༡༡༧་ན་༧་བྩོ། ཀ་༡༤༩་ན་༣་བྩོ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྔ། ལུས་ཚོར་གང་ཞིག །གདུང་བར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ། ཚོར་བ་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་

གྱུར་པའི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། སེམས་ཚོར་གང་

ཞིག །གདུང་བར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ། ཡིད་མི་བདེ་བའི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། བསམ་

གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད1་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་སེམས་ཚོར་གང་ཞིག །སིམ་པར་

མྱྩོང་བ། ཡིད་བདེ་བའི་2དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། ཚོར་བ་གང་ཞིག །སིམ་གདུང་བར་

མར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ། བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དད་པའི་དབང་པྩོ་

ཡིན་ན་དད་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། དད་པ་ཡིན་ན། སེམས་བྱུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

དད་པའི་དབང་པྩོར་གྱུར་པའི་གཙོ་བྩོ་སེམས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་བརྩོན་འགྲུས་

དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་རྣམས་ལ་རིགས་འགེའྩོ། །ཟག་

མེད་ཀི་དབང་པྩོ་གསུམ་འྩོག་ཏུ་འཆད་དྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀི་དབང་པྩོ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་དེ་

བསྡུ་ན་བཞིར་འདུ་སེ། མངལ་དུ་འཇུག་པའི་རྟེན། ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བ། སྐྱེས་པའི་

གནས་པ། གནས་པའི་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་བཞིར་འདུ་བའི་ཕིར། རྣམ་བང་གི་དབང་པྩོ་

བརྒྱད་པྩོ་དེ་ཡང་བཞིར་འདུ་སེ། རྣམ་བང་ལ་འཇུག་པའི་རྟེན་དང༌། ཞུགས་པའི་སྐྱེ་

བ། སྐྱེས་པའི་གནས་པ། གནས་པའི་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་བཞིར་འདུ་བའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། མིག་གི་དབང་པྩོ་སྩོགས་ལྔ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དབང་པྩོ་ཞེས་

བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ཀིས་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་

དྩོན་ལྔ་ལ་དམིགས་པ་ལ་དབང་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༡༦་བ་༤་ཡན་ཆད། པ་༡༡༧་བ་༥་མན་ཆད། ཀ་༡༤༨་བ་༣་ཡན་ཆད།

2 ག་༡༡༦་བ་༥་ཡིད་བདེའི་དབང་པྩོའི། པ་༡༡༧་བ་༦་ཡིད་བདེ་བའི་དབང་། ཀ་༡༤༩་བ་༣་ཡིད་བདེའི་དབང་།



  317  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཡིད་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དབང་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ཀི་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ལ་དབང་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཕྩོ་མྩོའི་དབང་པྩོ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དབང་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

དེ། ཕྩོ་མྩོའི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་དབང་བེད་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

སྩོག་གི་དབང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དབང་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། སྐྱེས་1ནས་མ་ཤི་བར་དུ་ལུས་ཀི་རིགས་མཐུན་གནས་པ་ལ་དབང་བེད་

པས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

འཇིག་རྟེན་པའི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀིས་2བསྡུས་པའི་ཚོར་བ་ལྔ་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དབང་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་

ཆྩོས་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བས་བསྡུས་པའི་དད་

སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དབང་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

རྣམ་བང་གི་ཆྩོས་ལ་དམིགས་པ་ལ་དབང་བེད་པའི་ཕིར། 

མཐྩོང་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དད་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་ཡིད་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡིད་

བདེ་བཏང་སྙྩོམས་ཏེ་དགུ་ལ། དབང་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཀུན་

ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་ཐྩོབ་པ་དང༌། མཐྩོང་སང་སྩོང་བ་ལ་དབང་བེད་པའི་ཕིར། 

སྩོམ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་དགུ་ལ་དབང་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོ་ཐྩོབ་པ་དང༌། སྩོམ་སང་སྩོང་བ་ལ་དབང་བེད་པའི་ཕིར། 

མི་སྩོབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་དགུ་ལ་དབང་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ལྷག་

1 ག་༡༡༧་ན་༣་སྐྱེས། པ་༡༡༨་ན་༤་སྐྱེས། ཀ་༡༥༠་ན་༤་སྐྱེ།

2 ག་༡༡༧་ན་༤་ཀི། པ་༡༡༨་ན་༥་ཀིས། ཀ་༡༥༠་ན་༤་ཀི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མེད་མྱང་འདས་ཐྩོབ་པ་དང༌། མཐྩོང་ཆྩོས་བདེར་གནས་ལ་དབང་བེད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ཡང༌། མཛོད་ལས།1 རང་གི་དྩོན་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །དམིགས་པར་

དབང་བེད་ཕིར་དབང་དྲུག །ཕྩོ་ཉིད་མྩོ་ཉིད་ལ་དབང་ཕིར། །ལུས་ལ་ཕྩོ་དབང་མྩོ་

དབང་དག །རིགས་གནས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་དང༌། །རྣམ་པར་བང་ལ་དབང་བེད་

ཕིར། །སྩོག་དང་ཚོར་བ་རྣམས་དང་ནི། །དད་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔར་འདྩོད་དྩོ། །མྱ་

ངན་འདས་སྩོགས་གྩོང་ནས་གྩོང༌། །ཐྩོབ་པ་ལ་ནི་དབང་བེད་ཕིར། །ཀུན་ཤེས་བེད་

དང་ཀུན་ཤེས་དང༌། །དེ་བཞིན་ཀུན་ཤེས་ལྡན་དབང་པྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀི་དབང་པྩོ་ལ་བཅུ་བཞིར་གངས་

ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འཁྩོར་བར་འཇུག་པའི་རྟེན་གི་དབང་དུ་བས་ནས་མིག་

སྩོགས་དབང་པྩོ་དྲུག་བཞག །དེར་སྐྱེས་པའི་རྟེན་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ཕྩོ་མྩོའི་

དབང་པྩོ་དང༌། དེར་གནས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྩོག་གི་དབང་པྩོ་བཞག །བདེ་

སྡུག་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚོར་བའི་དབང་པྩོ་ལྔ་བཞག་པའི་ཕིར། 

རྣམ་བང་གི་དབང་པྩོ་ལ་བརྒྱད་དུ་གངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། རྣམ་བང་

ལ་འཇུག་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་དད་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་བཞག །དེར་སྐྱེས་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ་དང༌། དེར་གནས་པའི་དབང་དུ་

བས་ནས་ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་དང༌། རྣམ་བང་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོ་བཞག་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། མཛོད་ལས། 2ཡང་

ན་འཇུག་པའི་རྟེན་དང་ནི། །སྐྱེ་དང་གནས་དང་ཉེར་སྤྩོད་ལས། །བཅུ་བཞི་དེ་བཞིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༨་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༨་༡༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ལྡྩོག་པ་ལ། །དབང་པྩོ་རྣམས་ནི་གཞན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ཐྩོབ་གཏྩོང་བཤད་པ་ལ། 

ཐྩོབ་ཚུལ། གཏྩོང་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། མཛོད་ལས། 
1འདྩོད་པར་དང་པྩོར་རྣམ་སིན་གཉིས། །རེད་དེ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བས་མིན། །དེ་ཡིས་དྲུག་

གམ་བདུན་ནམ་བརྒྱད། །གཟུགས་ན་དྲུག་གྩོ་གྩོང་མར་གཅིག །ཅེས་གསུངས་ལ། 

དེའི་དྩོན་ནི། འདྩོད་པའི་མངལ་སྐྱེས་ཀི་སྐྱེ་སིད་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་རྣམ་སིན་གི་

དབང་པྩོ་གཉིས་གསར་དུ་རེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཀི་དབང་པྩོ་དང་སྩོག་གི་དབང་པྩོ་

གཉིས་གསར་དུ་རེད་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་དང་བཏང་སྙྩོམས་ཀི་

དབང་པྩོ་གཉིས་ཡྩོད་ཀང༌། དེ་གསར་དུ་ཐྩོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་སྐྱེ་སིད་ཀི་ཉྩོན་

མྩོངས་ཅན་གི་དབང་པྩོར་སྩོང་བའི་ཕིར། འདྩོད་ཁམས་པའི་མཚན་མེད་ཀི་རྫུས་

སྐྱེས་ཀི་སྐྱེ་སིད་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་རྣམ་སིན་གི་དབང་པྩོ་དྲུག་གསར་དུ་རེད་དེ། 

མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ། སྩོག་དབང་སེ་དྲུག་གསར་དུ་རེད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ཁམས་

པའི་མཚན་བཅས་ཀི་རྫུས་སྐྱེས་ཀི་སྐྱེ་སིད་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་རྣམ་སིན་གི་དབང་

པྩོ་བདུན་གསར་དུ་རེད་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་དང་པྩོ་ལྔ། སྩོག་གི་དབང་

པྩོ། ཕྩོ་མྩོ་གང་རུང་གི་དབང་པྩོ་སེ་བདུན་གསར་དུ་རེད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ཁམས་པའི་མཚན་གཉིས་པའི་རྫུས་སྐྱེས་ཀི་སྐྱེ་སིད་ཀི་གནས་སྐབས་

སུ་རྣམ་སིན་གི་དབང་པྩོ་བརྒྱད་གསར་དུ་རེད་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ། 

སྩོག་གི་དབང་པྩོ། ཕྩོ་མྩོའི་དབང་པྩོ་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་གསར་དུ་རེད་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༩་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་ཁམས་པའི་གང་ཟག་གི་སྐྱེ་སིད་ཀི་སྐབས་སུ་རྣམ་སིན་གི་དབང་པྩོ་དྲུག་

གསར་དུ་རེད་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ། སྩོག་གི་དབང་པྩོ་སེ་དྲུག་

གསར་དུ་རེད་པའི་ཕིར། གཟུགས་མེད་ཀི་སྐྱེ་སིད་ཀི་སྐབས་སུ། 1རྣམ་སིན་གི་

དབང་པྩོ་གཅིག་ཁྩོ་ན་གསར་དུ་རེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྩོག་གི་དབང་པྩོ་གཅིག་ཁྩོ་ན་རེད་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། མཛོད་ལས།2 གཟུགས་མེད་དག་ཏུ་འཆི་བ་ནི། །སྩོག་དང་

ཡིད་དང་བཏང་སྙྩོམས་ཉིད། །འགག་པར་འགྱུར་རྩོ་གཟུགས་ན་བརྒྱད། །འདྩོད་པར་

བཅུའམ་དགུའམ་བརྒྱད། །རིམས་ཀིས་འཆི་བ་དག་ལ་བཞི། །དགེ་ལ་ཐམས་ཅད་

དག་ཏུ་ལྔ། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། གཟུགས་མེད་པའི་གང་ཟག་ལུང་མ་བསན་གི་འཆི་སེམས་ཀིས་

འཆི་བའི་ཚེ་དབང་པྩོ་གསུམ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་ཏེ། སྩོག་ཡིད་བཏང་སྙྩོམས་

གསུམ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཁམས་པའི་གང་ཟག་ལུང་མ་བསན་

གི་འཆི་སེམས་ཀིས་འཆི་བའི་ཚེ་དབང་པྩོ་བརྒྱད་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་ཏེ། 

མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ། ངེས་ལྡན་གི་དབང་པྩོ་གསུམ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ཁམས་པའི་མཚན་གཉིས་པའི་རྫུས་སྐྱེས་ལུང་མ་བསན་གི་འཆི་སེམས་

ཀིས་འཆི་བའི་ཚེ་དབང་པྩོ་བཅུ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་སྩོགས་དབང་

པྩོ་ལྔ།3 ངེས་ལྡན་གི་དབང་པྩོ་གསུམ། ཕྩོ་མྩོའི་དབང་པྩོ་གཉིས་ཏེ་བཅུ་ཅིག་ཅར་4དུ་

1 ག་༡༡༨་ན་༤་སིད་ཀི་སྐབས། པ་༡༡༩་ན་༦་སིད་སྐབས། ཀ་༡༥༡་བ་༣་སིད་ཀི་སྐབས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༩་༡༢།

3 ག་༡༡༨་བ་༡་དབང་པྩོ་དང་པྩོ་ལྔ། པ་༡༡༩་བ་༢་དབང་པྩོ་ལྔ། ཀ་༡༥༢་ན་༡་དབང་པྩོ་དང་པྩོ་ལྔ།

4 ག་༡༡༨་བ་༡་ཅིག་ཅར། པ་༡༡༩་བ་༣་ཅིག་ཅར། ཀ་༡༥༢་ན་༡་ཅིག་ཆར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འགག་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ཁམས་པའི་མཚན་བཅས1་ཀི་རྫུས་སྐྱེས་དེས་འཆི་བའི་ཚེ་དབང་པྩོ་

དགུ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་དང་པྩོ་ལྔ། ངེས་ལྡན་གི་

དབང་པྩོ་གསུམ། ཕྩོ་མྩོ་གང་རུང་གི་དབང་པྩོ་གཅིག་སེ་དགུ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ཁམས་པའི་མཚན་མེད་ཀི་རྫུས་སྐྱེས་དེས་འཆི་བའི་ཚེ་དབང་པྩོ་བརྒྱད་

ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ། ངེས་ལྡན་གི་དབང་པྩོ་

གསུམ་སེ་བརྒྱད་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པའི་ཕིར། འདྩོད་པའི་མངལ་སྐྱེས་དེས་འཆི་

བའི་ཚེ་དབང་པྩོ་བཞི་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་སྩོག་ཡིད་བཏང་སྙྩོམས་

ཀི་དབང་པྩོ་བཞི་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པའི་ཕིར། འདྩོད་པའི་མངལ་སྐྱེས་དགེ་སེམས་

ཀིས་འཆི་བའི་ཚེ་དབང་པྩོ་དགུ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་ཏེ། དད་སྩོགས་དབང་པྩོ་

ལྔ་ཅིག་2ཅར་དུ་འགག་པ་གང་ཞིག3 །དེའི་སེང་དུ་སྩོག་ཡིད་ལུས་བཏང་སྙྩོམས་ཀི་

དབང་པྩོ་སེ་དགུ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།4 འྩོ་ན། དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་

འབས་བུ་དེ་དབང་པྩོ་དུས་འཐྩོབ་ཅེ་ན། མཛོད་ལས།5 འབས་བུ་ཐ་མ་གཉིས་དགུས་

འཐྩོབ། །གཉིས་ནི་བདུན་དང་བརྒྱད་དང་དགུས། །བཅུ་གཅིག་དག་གིས་དག་བཅྩོམ་

ཉིད། །འགའ་ཞིག་དག་ནི་སིད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

1 ག་༡༡༨་ན་༡་བཅས། པ་༡༡༩་བ་༣་གཅིག། ཀ་༡༥༢་ན་༢་བཅས།

2 ག་༡༡༨་བ་༤་ཅིག་ཆར། པ་༡༡༩་བ་༥་ཅིག་ཅར། ཀ་༡༥༢་ན་༥་ཅིག་ཆར།

3 ག་༡༡༨་བ་༤་འགག་པ་གང་ཞིག། པ་༡༡༩་བ་༦་འགག་པ་གང་ཞིག། ཀ་༡༥༢་ན་༥་འགག་པའི་ཕིར།

4 ག་༡༡༨་བ་༤་དགུ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། པ་༡༡༩་བ་༦་དགུ་ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀ་༡༥༢་ན་༥་ལྔ་

ཅིག་ཆར་དུ་འགག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༩་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྩོན་ནི། འབས་བུ་ཐྩོག་མ་རྒྱུན་ཞུགས་དང༌། ཐ་མ་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་

གཉིས་དབང་པྩོ་དགུ་དགུས་འཐྩོབ་སེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ནི་དད་སྩོགས་

དབང་པྩོ་ལྔ། ཡིད་དབང༌། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉེར་བསྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་

བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ། །རེས་བཟྩོད་བར་ཆད1་མེད་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་མི་

ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ། །ལམ་རེས་ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཤེས་ཀི་

དབང་པྩོ་སེ་དགུས་འཐྩོབ་པའི་ཕིར། མཛོད་ཀི་ལུགས་སྩོ། །དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་

བུ་ནི། དད་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ། ཡིད་དབང་སེ་དྲུག །བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ་ཡིད་

བདེའི་དབང་པྩོ་སེམས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པྩོ་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་གཅིག་དང༌། རྩོ་

རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་དང༌། མི་སྩོབ་

ལམ་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོ་སེ་དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་འཐྩོབ་

སེ། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉེར་བསྩོགས་དང༌། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞི་

སྙྩོམས་འཇུག་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ཀི་དངྩོས་གཞི་

སྙྩོམས་འཇུག་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་ན་བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ་དང༌། 

བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་དངྩོས་གཞི་སྙྩོམས་འཇུག་ཙམ་པྩོ་བ་དང༌། བསམ་གཏན་

གཉིས་པའི་དངྩོས་གཞི་སྙྩོམས་འཇུག་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་ན་ཡིད་བདེ་བའི་

དབང་པྩོ་དང༌། གསུམ་པའི་དངྩོས་གཞི་སྙྩོམས་འཇུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་ན། སེམས་

ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་འཐྩོབ་པའི་ཕིར། ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་དེ་

དབང་པྩོ་བདུན་ལ་བརྟེན་ནས་འཐྩོབ་པ་ཡྩོད་དེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

1 ག་༡༡༨་བ་༦་རེས་བཟྩོད་བར་ཆད་མེད། པ་༡༢༠་ན་༡་རེས་བཟྩོད་བར་ཆད་མེད། ཀ་༡༥༢་བ་༡་ཆྩོས་བཟྩོད་བར་ཆད།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་འབས་བུ་རིམས་གིས་པའི་ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་དེ་དད་སྩོགས་

དབང་པྩོ་ལྔ། ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ། བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ་སེ་བདུན་ལ་བརྟེན་ནས་

འཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་1ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སུ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར་འྩོང་

གི་འབས་བུ་དེ་དབང་པྩོ་བརྒྱད་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་དེ། དད་སྩོགས་ལྔ། ཡིད། 

བཏང་སྙྩོམས། ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་དང་བརྒྱད་ལ་བརྟེན་ནས་འཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

འབས་བུ་ཐྩོད་རྒལ་བའི་ཕིར་འྩོང་གི་འབས་བུ་དེ་དབང་པྩོ་དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པ་

ཡྩོད་དེ། དད་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ། ཡིད། བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉེར་བསྩོགས་ཀི་ངྩོ་

བྩོར་གྱུར་པའི་བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ། རེས2་བཟྩོད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངྩོ་

བྩོར་གྱུར་པའི་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ། ལམ་རེས་ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་

པའི་ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་སེ། དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་འཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

འབས་བུ་རིམས་ཀིས་པའི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དབང་པྩོ་བདུན་དང་

བརྒྱད་ལ་བརྟེན་ནས་འཐྩོབ་པ་ཡྩོད་དེ། ཕིར་འྩོང་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆགས་བལ་

སྔྩོན་སྩོང་གི་ཕིར་མི་འྩོང་གི་འབས་བུ་དབང་པྩོ་དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་དེ། 

དད་སྩོགས་ལྔ། ཡིད། བཏང་སྙྩོམས།3 ཡིད་བདེ། སེམས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པྩོ་

གསུམ་པྩོ་གང་རུང་གཅིག །རེས4་བཟྩོད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་མི་

1 ག་༡༡༩་ན་༥་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས། པ་༡༢༠་ན་༦་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས། ཀ་༡༥༣་ན་༡་འཇིག་རྟེན་པའི།

2 ག་༡༡༩་ན་༦་རེས་བཟྩོད། པ་༡༢༠་བ་༡་རེེས་བཟྩོད། ཀ་༡༥༣་ན་༣་ཆྩོས་བཟྩོད།

3 ག་༡༡༩་བ་༡་བཏང་སྙྩོམས། ཡིད་བདེ། པ་༡༢༠་བ་༣་བཏང་སྙྩོམས། ཡིད་བདེ། ཀ་༡༥༣་ན་༥་བཏང་སྙྩོམས། སེམས་ཚོར་བདེ་བའི་

དབང་པྩོ།

4 ག་༡༡༩་བ་༡་རེས། པ་༡༢༠་བ་༣་རེས། ཀ་༡༥༣་ན་༥་ཆྩོས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ། ལམ་རེས་ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཤེས་ཀི་

དབང་པྩོ་སེ་དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་འཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་དེ་དབང་པྩོ་དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཐྩོབ་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་དབང་པྩོ་བཅུ་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པར་བསན་བཅྩོས་ཡེ་

ཤེས་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་དག་བཅྩོམ་པ་འགའ་ཞིག་

ཉམས་པ་སྩོར་ཆུད་པ་ཙམ་ལ་དགྩོངས་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ལ། ངེས་ལྡན་དང༌། སིད་ལྡན་གི་དབང་པྩོ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

མཛོད་ལས།1 བཏང་སྙྩོམས་དང་ནི་སྩོག་དང་ནི། །ཡིད་དང་ལྡན་ལ་ངེས་གསུམ་

ལྡན། །བདེ་ལུས་ལྡན་ལ་བཞི་དག་དང༌། །མིག་སྩོགས་ལྡན་ལ་ལྔ་དང་ལྡན། །ཡིད་

བདེ་ལྡན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལྡན། །བདུན་དང་མྩོ་ཡི་དབང་སྩོགས་ལྡན། །བརྒྱད་དང་

ཀུན་ཤེས་ལྡན་པ་ཡི། །དབང་པྩོར་ལྡན་ལ་བཅུ་གཅིག་ལྡན། །ཀུན་ཤེས་བེད་པའི་

དབང་ལྡན་ལ། །བཅུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། བཏང་སྙྩོམས་སྩོག་ཡིད་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་གཅིག་དང་ལྡན་ན་དེ་

གསུམ་ག་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སེ། དེ་གསུམ་ངེས་ལྡན་གི་དབང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བདེ་བའི་དབང་པྩོ་དང༌། ལུས་ཀི་དབང་པྩོ་གང་རུང་དང་ལྡན་ན་དབང་པྩོ་བཞི་དང་

ལྡན་པས་ཁྱབ་སེ། ངེས་ལྡན་གསུམ་དང་དབང་པྩོ་གཉིས་གང་རུང་དང་ལྡན་པས་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་དང་པྩོ་2བཞི་པྩོ་གང་རུང་དང་ལྡན་ན་དབང་པྩོ་

ལྔ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སེ། ངེས་ལྡན་གསུམ། ལུས་ཀི་དབང་པྩོ། མིག་སྩོགས་གང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༩་༡༧།

2 ག་༡༡༩་བ་༦་པྩོ་དང་པྩོ་བཞི་པྩོ། པ་༡༢༡་ན་༡་པྩོ་དང་པྩོ་བཞི་པྩོ། ཀ་༡༥༣་བ་༥་དབང་པྩོ་ལྔ་པྩོ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

རུང་གཅིག་སེ་ལྔ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཡིད་བདེའི་དབང་པྩོ་དང་ལྡན་ན་

དབང་པྩོ་ལྔ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སེ། ངེས་ལྡན་གསུམ། ལུས་དབང་ཁྩོ་རང་སེ་ལྔ་དང་

ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་པྩོ་དང་ལྡན་ན་དབང་པྩོ་བདུན་དང་

ལྡན་པས་ཁྱབ་སེ། ངེས་ལྡན་གསུམ། ཚོར་བ་བདེ་བའི་དབང་པྩོ། སྡུག་བསྔལ་གི་

དབང་པྩོ། ཡིད་བདེའི་དབང་པྩོ། ལུས་ཀི་དབང་པྩོ་རྣམས་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། ཕྩོ་མྩོའི་དབང་པྩོ་གཉིས་དང༌། ཡིད་མི་བདེའི་དབང་པྩོ་གང་རུང་གཅིག་དང་

ལྡན་ན་དབང་པྩོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སེ། སྔ་མ་བདུན་དང༌། དེ་གསུམ་གང་རུང་

གཅིག་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་དང༌། ཀུན་ཤེས་ལྡན་

པའི་དབང་པྩོ་གང་རུང་གཅིག་དང་ལྡན་ན་དབང་པྩོ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་

སེ། དད་སྩོགས་ལྔ། ཡིད། ཡིད་བདེ། བདེ་བའི་དབང་པྩོ། བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ་

སེ་གདགས་གཞིའི་དབང་པྩོ་དགུའི་སེང་དུ། སྩོག་གི་དབང་པྩོ། ཁྩོ་རང་གཉིས་གང་

རུང་གཅིག་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ་དང་

ལྡན་ན་དབང་པྩོ་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སེ། གདགས་གཞིའི་དབང་པྩོ་

དགུ །ལུས་ཀི་དབང་པྩོ། སྩོག་གི་དབང་པྩོ། བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ། ཁྩོ་རང་དང་

ལྡན་པས་1ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། མཛོད་ལས།2 དགེ་མེད་ནང་ན་ཉུང་ལྡན་པ། །ལུས་ཚོར་སྩོག་

ཡིད་བརྒྱད་དང་ལྡན། །གཟུགས་མེད་བིས་པའང་དེ་བཞིན་ཏེ། །བཏང་སྙྩོམས་སྩོག་

ཡིད་དགེ་རྣམས་དང༌། །མང་པྩོར་ལྡན་ལ་བཅུ་དགུ་སེ། །དྲི་མ་མེད་རྣམས་མ་

1 ག་༡༢༠་ན་༤་པའི། པ་༡༢༡་ན་༦་པས། ཀ་༡༥༤་ན་༥་པའི།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༡༠་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཏྩོགས་སྩོ། །མཚན་གཉིས་འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་ཏེ། །མཚན་གཅིག་དྲི་མེད་

གཉིས་མ་གཏྩོགས། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི། དགེ་ར་ཆད་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་

དབང་པྩོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་སིད་དེ། ཚོར་བ་སྩོགས་ལྔ། ལུས་སྩོག་ཡིད་དབང་སེ་

བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་སིད་པའི་ཕིར། གཟུགས་མེད་པའི་སྩོ་སྐྱེ་འགའ་ཞིག་ལའང་དབང་

པྩོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་སིད་དེ། དད་སྩོགས་ལྔ། བཏང་སྙྩོམས་སྩོག་ཡིད་བརྒྱད་དང་

ལྡན་པ་སིད་པའི་ཕིར། སྩོ་སྐྱེ་ཕལ་ཆེ་བ་དབང་པྩོ་བཅུ་དགུ་དང་ལྡན་པ་སིད་དེ། དྲི་

མེད་ཀི་དབང་པྩོ་གསུམ་མ་གཏྩོགས་བཅུ་དགུ་དང་ལྡན་པ་སིད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་

གཙོ་བྩོར་མཚན་གཉིས་པའི་སྩོ་སྐྱེའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། མཚན་གཉིས་པ་

ཡིན་ན་དྲི་མེད་ཀི་དབང་པྩོ་གསུམ་དང་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་

འཕགས་པ་མ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཆགས་བཅས་ཀི་འཕགས་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་

དབང་པྩོ་བཅུ་དགུ་དང་ལྡན་པ་སིད་དེ། ཕྩོ་མྩོའི་དབང་པྩོ་གང་རུང་གཅིག །དྲི་མེད་ཀི་

དབང་པྩོ་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་སེ་གཞན་བཅུ་བདུན་རྣམས་དང་ལྡན་པ་སིད་པའི་ཕིར། 

བརྒྱད་པ་ཐ་མ་གསུམ་གི་ས་མཚམས་བཤད་པ་ལ། མཛོད་ལས་གསུངས་

ཚུལ། ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་ཚུལ། ཉི་ཁི་ལས་གསུངས་ཚུལ། བསྡུ་བ་ལས་

བཤད་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མཐྩོང་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དད་སྩོགས་དབང་པྩོ་དགུ་ནི་མི་

ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་1པའི་སྩོམ་ལམ་དུ་

གྱུར་པའི་དེ་དགུ་ནི་ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ་དང༌། མི་སྩོབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་དགུ་ནི་

ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོར་འཇྩོག་གྩོ །དད་སྩོགས་དགུ་ཡང༌། དད་པ། བརྩོན་

1 ག་༡༢༠་བ་༣་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་བའི། པ་༡༢༡་བ་༥་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི། ཀ་༡༥༤་བ་༥་འཇིག་རྟེན་པའི།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འགྲུས། དྲན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ། ཡིད། ཡིད་བདེ། ཚོར་བ་བདེ་བ། བཏང་

སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ་རྣམས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས།1 མཐྩོང་སྩོམ་མི་སྩོབ་ལམ་

ལ་དགུ །གསུམ་ཡིན་གསུམ་ནི་དྲི་མ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྦྩོར་ལམ་དང་མཐྩོང་ལམ་དང་པྩོ་བཅྩོ་ལྔས་བསྡུས་པའི་དད་

སྩོགས་དབང་པྩོ་དགུ་པྩོ་དེ། མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པྩོ། ལམ་

རེས་ཤེས་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྩོམ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་དགུ་པྩོ་དེ་ཀུན་

ཤེས་ཀི་དབང་པྩོ། མི་སྩོབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་དགུ་པྩོ་དེ་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་

པྩོར་འཇྩོག་སེ། ཀུན་བཏུས་ལས།2 མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པྩོ་

གང་ཞེ་ན། སྦྩོར་བའི་3ལམ་དང་མཐྩོང་བའི་ལམ་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཅྩོ་ལྔ་ལ་དབང་

བེད་པའྩོ། །ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ་གང་ཞེ་ན་མཐྩོང་བའི་ལམ་གི་སེམས་ཀི་སྐད་

ཅིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོབ་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བེད་པའྩོ། །ཀུན་

ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོ་གང་ཞེ་ན་མི་སྩོབ་ལམ་ལ་དབང་བེད་པའྩོ། 4།ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང་བང་སེམས་ཀི་མྩོས་སྤྩོད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་དད་སྩོགས་ལྔ་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ་དང༌། རྒྱུན་ཞུགས་

ཕིར་འྩོང་ཕིར་མི་འྩོང་ས་དང་པྩོ་ནས་དགུ་པའི་བར་གི་དད་སྩོགས་ལྔ་ཀུན་ཤེས་པའི་

དབང་པྩོ་དང༌། ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པ། ས་བཅུ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༨་༢༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༢༤༩་༢༡།

3 ག་༡༢༠་བ་༦་སྦྩོར་བའི་ལམ་དང་མཐྩོང་བའི་ལམ། པ་༡༢༢་ན་༡་སྦྩོར་བའི་མཐྩོང་ལམ། ཀ་༡༥༥་ན་༣་སྦྩོར་བའི་ལམ།

4 ག་༡༢༠་བ་༧་ཞེས་གསུངས། པ་༡༢༢་ན་༢་ཞེས་ཞེས་གསུངས། ཀ་༡༥༥་ན་༤་ཞེས་གསུངས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱུད་ཀི་དད་སྩོགས་1ལྔ་པྩོ་དེ་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོར་འཇྩོག་སེ། ཉི་ཁི་ལས།2 

དེ་ལ་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པྩོ་གང་ཞེ་ན། སྩོབ་པའི་གང་ཟག་

མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་དད་པའི་དབང་པྩོ་སྣང་བ་མེད་ཅིང་འདུལ་

བར་བེད་པ་གང་ཡིན་པའྩོ། །ཞེས་དང༌།3 དེ་ལ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ་གང་ཞེ་ན། 

སྩོབ་པའི་གང་ཟག་ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་དད་པའི་དབང་པྩོ་ནས་ཤེས་

རབ་ཀི་དབང་པྩོའི་བར་ཏེ། ཞེས་དང༌།4 དེ་ལ་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོ་གང་ཞེ་ན། 

མི་སྩོབ་པའི་གང་ཟག་དག་བཅྩོམ་པ་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་དད་པའི་དབང་པྩོ་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་

དབང་པྩོའི་བར་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ། ཐེག་དམན་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བས་

པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྦྩོར་ལམ་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དད་

སྩོགས་ལྔ་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ་དང༌། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ནས་

བཟུང་སེ། སྩོམ་ལམ་རྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བར་གིས་བསྡུས་པའི་དད་

སྩོགས་ལྔ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོ་དང༌། མི་སྩོབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དད་སྩོགས་ལྔ་

ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོར་འཇྩོག་སེ། བསྡུ་བ་ལས།5 མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་

བེད་པའི་དབང་པྩོའི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་བདེན་པ་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་བརྩོན་

1 ག་༡༢༡་ན་༢་སྩོགས་ལྔ་པྩོ་དེ། པ་༡༢༢་ན་༤་སྩོགས་ལྔ་པྩོ་དེ། ཀ་༡༥༥་ན་༦་དེ་སྩོགས་ལྔ་པྩོ།

2 ཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༣༩་༢༠།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༤༠་༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༦། ཉི་ཁི་ཀ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༤༠་༨།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༤། སེམས་ཙམ་ཞི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བསྡུ་བ། ༢༢༤་༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པ་དེ་དག་གི་ཕྩོགས་ལ་འདུན་པ་ནས་བཟུང་སེ་སྦྩོར་བའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་

པྩོ་ལྔའི་དྩོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་འདིའི་དྩོན་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའྩོ། །

ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོའི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་

བུ་ནས་བཟུང་སེ། རྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བར་གི་དབང་པྩོ་ལྔའི་དྩོན་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཉིད་འདིའི་དྩོན་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའྩོ། །ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པྩོའི་དྩོན་

གང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མི་སྩོབ་ལམ་ནས་བཟུང་སེ། ཕུང་པྩོ་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའི་དབིངས་ཀི་བར་གི་དབང་པྩོ་ལྔའི་དྩོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་འདིའི་

དྩོན་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མཐྩོང་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་མི་

ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པྩོ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 མི་ཤེས་

པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པྩོ་ནི་དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་ལ་ཐག་རིང་ཞིང་

འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་2པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། 

དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དང་ཐག་མི་རིང་ཞིང་འཇིག་རྟེན་ལས་3འདས་པའི་རྣམ་

པར་རྟྩོག་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་ཟག་པ་མེད་པ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་མྩོས་སྤྩོད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དད་སྩོགས་ལྔ་དང་

པྩོ་དང༌། ས་དང་པྩོ་ནས་དགུ་པའི་བར་གི་དེ་གཉིས་པ་དང༌། ས་བཅུ་པ་བ་དང༌། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་དེ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༤། སེམས་ཙམ་ཞི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བསྡུ་བ། ༢༢༦་༡༠།

2 ག་༡༢༡་བ་༢་རྟྩོགས། པ་༡༢༢་བ་༥་རྟྩོག། ཀ་༡༥༦་ན་༣་རྟྩོག། །

3 ག་༡༢༡་བ་༣་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི། པ་༡༢༢་བ་༥་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི། ཀ་༡༥༦་ན་༤་འཇིག་རྟེན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

1བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པའི་དབང་པྩོ་ལ་

སྩོགས་པ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་ཅེ་ན། སྨྲས་པ་མྩོས་པ་ལ་སྤྩོད་པའི་ས་ནི་དང་པྩོར་

རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །དེ་ལས་གཞན་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ནི་གཉིས་

པའྩོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ནི་དབང་པྩོ་གསུམ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བལྟ་བར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ། དབང་རྟེན་ནི། འབྱུང་བ་བཞི་དང་འབྱུང་འགྱུར་གི་གཟུགས་དང་

དབང་པྩོ་ཐ་མི་དད་པར་འཇུག་པ་རྣམས་སྩོ། །གསུམ་པ་དབང་ཡུལ་ནི། གཟུགས་

ནས་ཆྩོས་ཀི་བར་གི་ཡུལ་དྲུག་པྩོ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །

བཞི་པ་བདག་ཏུ་འཛིན་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། ངར་འཛིན་པའམ་བདག་ཏུ་

འཛིན་པ་དང༌། དེའི་འཁྩོར་ང་ཡི་བར་འཛིན་པའམ་བདག་གི་བར་འཛིན་པ་གཉིས་སུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ལ་རྒྱལ་པྩོ་དང་བླྩོན་པྩོའི་སྒས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་དང་བསྒྱུར་2བ་རུ་རྟྩོགས་པ་

ཡྩོད་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཁམས་གང་དུ་འཇྩོག་པ་ལ་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་འདྩོད་ཁམས་

ན་ཡུལ་དྲུག་ཀ་ཡྩོད། གཟུགས་ཁམས་ན་དྲི་རྩོ་མ་གཏྩོགས་ཡུལ་བཞི་ཡྩོད། 

གཟུགས་མེད་ན་ཆྩོས་ཁམས་ཁྩོ་ན་ཡྩོད་དྩོ། །དབང་པྩོའི་ངྩོ་བྩོའི་དབང་དུ་བས་ན། 

འདྩོད་ཁམས་ན་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀི་དབང་པྩོ་བཅུ་བཞི་ཚང་བར་ཡྩོད། 

གཟུགས་ཁམས་ན་ཕྩོ་མྩོ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་པྩོ་ཡིད་མི་བདེའི་དབང་པྩོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༤། སེམས་ཙམ་ཞི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། བསྡུ་བ། ༢༤༤་༩།

2 ག་༡༢༡་བ་༧་བསྒྱུར་བ། པ་༡༢༣་ན་༣་བསྒྱུར་བ། ཀ་༡༥༦་བ་༣་བསྒྱུར་བ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

རྣམས་མ་གཏྩོགས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཕྩོགས་ཀི་དབང་པྩོ་བཅུ་ཡྩོད། གཟུགས་

མེད་ཁམས་ན་གཟུགས་ཅན་ཀི་དབང་པྩོ་ལྔ་དང༌། བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་མ་གཏྩོགས་

སྩོག་ཡིད་བཏང་སྙྩོམས་ཀི་དབང་པྩོ་གསུམ་ཡྩོད་དེ། མཛོད་ལས།1 དྲི་མེད་མ་

གཏྩོགས་འདྩོད་པར་གཏྩོགས། །ཕྩོ་མྩོའི་དབང་དང་སྡུག་བསྔལ་དག །མ་གཏྩོགས་

གཟུགས་གཏྩོགས་གཟུགས་ཅན་དང༌། །བདེ་བའང་མ་གཏྩོགས་གཟུགས་མེད་

གཏྩོགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འདྩོད་ཁམས་ན་དབང་པྩོ་བཅུ་དགུ་ཡྩོད་དེ། དེར་དྲི་མེད་གསུམ་མ་

གཏྩོགས་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཁམས་ན་བཅྩོ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། 

དེར་དྲི་མེད་གསུམ་ཕྩོ་མྩོའི་དབང་པྩོ་གཉིས་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཡིད་མི་བདེ་གཉིས་

ཏེ་བདུན་མ་གཏྩོགས་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དབང་པྩོའི་མཚོན་ཚུལ་ལ། དབང་པྩོ་དེ་གྩོང་གི་དཔེས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

དེ། གྩོང་དེས་སྐྱེ་བྩོའི་རྟེན་བེད་པ་བཞིན་དུ། མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་དེས་ཀང་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་རྟེན་བེད་པའི་ཕིར། དབང་རྟེན་དེ་གྩོང་ཁྱེར་གི་དཔེས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། གྩོང་ཁྱེར་དེས་གྩོང་གི་རྟེན་བེད་པ་བཞིན་དུ། དབང་རྟེན་གིས་ཀང་

དབང་པྩོའི་རྟེན་བེད་པའི་ཕིར། དབང་ཡུལ་དེ་གྩོང་རལ་གི་དཔེས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། གྩོང་རལ་དེ་སྐྱེས་བུས་འཇུག་པ་སྩོགས་བེད་པའི་ཡུལ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། 

དབང་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བ་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇུག་པ་སྩོགས་

ཀི་ཡུལ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གི་སྒས་སྩོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངྩོན་པ་ཀུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༩་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སེམས་བྱུང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་སྩོགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། སེམས་བྱུང་ལ་གང་ཟག་གི་སྒས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བསན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་གྩོང་དང་གྩོང་ཁྱེར་དང་གྩོང་རལ་སྩོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། མ་ལ་

ཡ་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་དང༌། ཁྱིམ་གཅིག་ལ་སྩོགས་པ་ནི་གྩོང་དང༌། བཟྩོའི་བེ་བག་

བཅྩོ་བརྒྱད་ཡྩོད་པ་ནི་གྩོང་ཁྱེར་དང༌། ཚོང་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་ནི་གྩོང་རལ་དང༌། རིགས་

བཞི་གནས་པའི་ཡུལ་ལ་ལྩོངས་ཞེས་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དྩོན་ནི། འགྩོག་པ་རེས་ཤེས་ཐྩོབ་པའི་རེས་ཐྩོབ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་

དབང་འབིང་ཆྩོས་ཅན། བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། འགྩོག་པ་

རེས་བཟྩོད་ཀིས་དྲངས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་

སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ཤེས་བཟྩོད་གཞན་བཅྩོ་ལྔ་ལ་རིགས་འགེའྩོ། །

གསུམ་པ་སྩོམ་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་བཤད་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དྩོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། མཐྩོང་ལམ་

པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་དེའི་འྩོག་ཏུ་སྩོམ་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་འཆད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། མདྩོར་བསན་གི་གྩོ་རིམས་དང་བསྟུན་པར་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་འཆད་པ་ལ།1 དེའི་འྩོག་ཏུ་སྩོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ལས་ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། ཞར་བྱུང་དང༌། དཀྱུས་མའི་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ། སྩོམ་ལམ་གི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༧་༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཁྱད་པར་དང༌། ཁྱད་གཞིའི་སྩོམ་ལམ་དང༌། དེའི་རབ་དབེ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་

ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། མདྩོར་བསན་དང་བསྟུན་ན་དང་པྩོར་རྟགས་འཆད་

རིགས་ནའང་དེ་དག་གི་སྩོམ་ལམ་གི་ཁྱད་པར་དང་པྩོར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་

དེ། ཁྱད་པར་ཅན་སྩོམ་ལམ་ངེས་པ་ལ་དེའི་ཁྱད་པར་ངེས་དགྩོས་པ་ཤེས་པར་བ་

བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔལ་ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་ལུགས་ལས། 1ཁྱད་པར་དང་

ནི་ཁྱད་པར་གཞི། །འབེལ་དང་འཇིག་རྟེན་གཞུང་ལུགས་ནི། །བཟུང་ནས་དེ་དག་

བསམ་2བ་སེ། །དེ་ལྟར་རྟྩོགས་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །དཔེར་དབྱུག་ཅན་བཞིན། ཞེས་

ཁྱད་པར་དུ་བེད་ཆྩོས་དབྱུག་པ་བླྩོས་མ་བཟུང་བར་ཁྱད་པར་ཅན་དབྱུག་པ་ཅན་

འཛིན་པའི་བླྩོ་མི་སྐྱེའྩོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 3ལུགས་

ལས་ཁྱད་པར་མ་བཟུང་བར་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བླྩོ་མི་སྐྱེའྩོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རེ་

ཤིག་སྩོམ་པའི་ལམ་གི་ཁྱད་པར། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། སྩོམ་པའི་ལམ་ནི་ཟབ་པ་སེ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།4 སྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང༌། ཟབ་པ་སྩོམ་ལམ་གི་ཁྱད་པར་བསན་པ་དང༌། ཟབ་པ་

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། ཟབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས།5 དེ་

ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས། རྣམ་འགེལ་ར་བ། ༥༣༩་༡།

2 ག་༡༢༣་ན་༡་བསྩོམས། པ་༡༢༤་ན་༣་བསམས། ཀ་༡༥༨་ན་༡་བསྩོམས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༧་༢༠།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༢།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༤༧་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀིས་རྣམ་པ་གང་དག་དང་རྟགས་གང་དག་དང་མཚན་མ་གང་དག་གིས་

ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་རབ་ཏུ་དབེ་བར་བགིས། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་གི་

རྣམ་པ་དང་རྟགས་དང་མཚན་མ་རྣམས་བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དུ་སྩོན་

པར་སྤྩོད་ལགས་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་གང་

ལ་གནས་ཤིང་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བགི་བ་དང༌། ཞེས་

པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བགིད་པའི་

གནས་ཟབ་མྩོ་རྣམས་ལེགས་པར་བསན་དུ་གསྩོལ། ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སྩོམ་པའི་ལམ་ནི་ཟབ་པ་སེ། །ཞེས་དང༌། 1ཟབ་མྩོ་ཉིད་

དང་ལྡན་པའི་ཕིར་སྩོམ་པའི་ལམ་ཟབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་དེ་སྩོན་

པ་ལ། 2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་ལེགས་སྩོ་ལེགས་སྩོ་

རབ་འབྩོར་དེ་ལྟར་ཁྱྩོད་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་དྩོན་དུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་གནས་ཟབ་མྩོ་རྣམས་ཞུ་བར་སེམས་པ་ནི་ལེགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་

གཟུགས་ཟབ་མྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ཚིག་བླ་དྭགས་སྩོ། །འདི་ནི་མཚན་

མ་མེད་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཟབ་མྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས། །ཞེས་དང༌།3 སྩོང་པ་

ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 4གསྩོལ་པ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༤༨་༡༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༦།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༡་༡༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། ཞེས་པ་ནས། 

གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་དེ་ལ་གཟུགས་ཀང་མེད་ལ་གཟུགས་ལས་གུད་ན་ཡང་

དེ་བཞིན་ཉིད་མེད་དེ་གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་དེ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཟབ་པ་དེ་ནི་སྒྩོ་འདྩོགས་དང༌། །སྐུར་བའི་མཐའ་

ལས་གྩོལ་བ་ཉིད། །ཅེས་དང༌།1 སྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཡང་གཟུགས་མེད་ལ། 

སྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་གཟུགས་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས། གྩོ་རིམས་

བཞིན་དུ་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་དང་སྐུར་བའི་མཐའ་ལས་གྩོལ་བ་

ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཟབ་མྩོ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཟབ་པ་ཞེས་བརྩོད་པ་ཡིན་

ཏེ། ཟབ་མྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཐེག་ཆེན་

གི་རེས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་བསན་ཟབ་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡང་ཡྩོད་དེ། 

སྩོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ། སྩོན་པ་མེད་པ། མངྩོན་པར་འདུ་བ་བ་མེད་པ། 

སྐྱེ་བ་མེད་པ། འགག་པ་མེད་པ། འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ། འགྩོག་པ། ཞི་བ། དེ་

བཞིན་ཉིད། ཡང་དག་མཐའ་རྣམས་འདིར་བསན་ཟབ་མྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྩོང་པ་ཉིད་

ལ་སྩོགས་པ་བཅུ་གཅིག་པྩོ་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཟབ་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྩོ་སྐུར་གི་མཐའ་དང་

བལ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཁྱད་གཞི་སྩོམ་ལམ་བཤད་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

གྩོང་དུ་དེ་ལྟར་སྩོམ་ལམ་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆྩོས་བསན་ནས་ད་ནི་ཁྱད་པར་གི་གཞི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩོམ་ལམ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོན་ནྩོ། །ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་བསན་

པས་ཁྱད་པར་གི་གཞི། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། ཁྱད་གཞི་སྩོམ་ལམ་གི་ངྩོ་བྩོ་

སྩོན་པ་ལ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི། ཕན་ཡྩོན་གསུམ་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 

མདྩོ་ལས།2 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་གི་ཚེ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་

ལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་འདི་ལྟར་གནས་བར་བགིའྩོ། །ཤེར་ཕིན་ལ་ཇི་

ལྟར་ཉེ་བར་གནས་པ་བཞིན་བདག་གིས་འདི་ལྟར་བསབ་པར་བའྩོ། །ཤེར་ཕིན་ལ་ཇི་

ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་བདག་གིས་འདི་ལྟར་བསབ་པར་བའྩོ། །ཤེར་ཕིན་ལ་ཇི་ལྟར་

བཤད་པ་བཞིན་བདག་གིས་འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བའྩོ་སྙམ་པས་ཤེར་ཕིན་དང་ལྡན་

པའི་གནས་པ་ཟབ་མྩོ་འདི་དག་ལ་སེམས་པར་ཡང་འགྱུར། འཇལ་བར་འགྱུར། ངེས་

པར་རྟྩོག་པར་འགྱུར་ན། ཞེས་དང༌།3 དེ་དེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད། དེ་དེ་བཞིན་དུ་

ངེས་པར་རྟྩོགས་པར་བེད། དེ་དེ་བཞིན་དུ་ཉེ་བར་རྟྩོགས་པར་བེད། ཅེས་སྩོགས་

དང༌། 4རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྤྩོད་ཅིང་རྣམ་པར་

རྟྩོག་པ་ཞིག་གིས་བུད་མེད་གཟུགས་བཟང་ཞིང་མཛེས་པ་བལྟ་ན་སྡུག་པ་འགའ་

ཞིག་དང་དུས་བཏབ་པ་5ལ། བུད་མེད་དེ་ཡང་གཞན་གིས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བ་ཞིག་

སེ། ཞེས་པ་ནས། རྒྱུའི་བར་དུ་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགྩོའ ྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་

1 དཔེ་སྡུར་མ་མ་བསན། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༤་༤།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༤་༩།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༤་༡༧།

5 ག་༡༢༤་ན་༥་བཏབ་ལ། པ་༡༢༥་ན་༧་བཏབ་པ་ལ། ཀ་༡༥༩་བ་༣་བཏབ་ལ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དྩོན་བཤད་པ་ལ། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་དང་མཐྩོང་བའི། །ལམ་དང་སྩོམ་པའི་ལམ་

ཉིད་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་དང༌། །འཇལ་དང་ངེས་རྟྩོག་སྩོམ་པའི་

ལམ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།1 ཐྩོས་པ་དང་བསམ་

པ་དང་བསྩོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དག་གམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྦྩོར་བ་དང་

དངྩོས་དང་རེས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་ངེས་པར་འབེད་

པའི་ཡན་ལག་ལ་སྩོགས་པ་གསུམ་ལ་ངེས་པར་མཐྩོང་བའི་དྩོན་ཡང་དང་ཡང་དུ་

སེམས་པ་དང༌། འཇལ་བ་དང་ངེས་པར་རྟྩོག་པ་དག་ནི་སྩོམ་པའི་ལམ་རྒྱུན་ཆགས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ངེས་འབེད་ཡན་ལག་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐྩོས་པའི་དྩོན་ལ་

དཔྩོད་པའི་རིགས་པ་བཞིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་དང༌། མཐྩོང་ལམ་གི་གནས་

སྐབས་སུ་བསམ་པའི་དྩོན་ལ་མཉམ་པར་འཇྩོག་བཞིན་པའི་ཞི་གནས་དགུས་ཡང་

དང་ཡང་དུ་འཇལ་བ་དང༌། སྩོམ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་དྩོན་དགུ་པྩོ་དེ་འབེད་པ་

དང༌། རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང༌། ཡྩོངས་སུ་རྟྩོག་པ་དང༌། ཡྩོངས་སུ་དཔྩོད་པའི་

ལྷག་མཐྩོང་བཞིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ངེས་པར་རྟྩོག་པའི་སྦྩོར་མཐྩོང་སྩོམ་གསུམ་གི་

སྐབས་སུ་རྟྩོགས་ཟིན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་

ཆྩོས་ཅན། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་འཇྩོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ་དེའི་རབ་དབེ་བཤད་པ་ལ། དབེ་བ་དངྩོས་དང༌། ཕེ་བ་ལ་རྩོད་པ་

སང་བ་དང་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་གཞི་

སྩོམ་ལམ་དེ་ལ་གངས་ཀི་སྩོ་ནས་རྣམ་པ་དུ་ཞིག་ཡྩོད། ཅེས་དྲི་བའི་སྩོ་ནས་

མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེ་རྣམ་པ་དུ་ཞིག་ཅེ་ན། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཆེ་འབིང་ཆུང་དགུ་དང༌། གཉེན་པྩོའི་ཕྩོགས་ཆུང་

འབིང་ཆེ་དགུ་ཡྩོད་པའི། དང་པྩོ་ནི། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་དང༌། གཉེན་

པྩོ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་གཉིས་རིམ་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་

ཤེར་ཕིན་དང་བལ་བས་བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་ཀི་སངས་རྒྱས་དཀྩོན་

མཆྩོག་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་

དེ་བས་ཀང་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་འདི་ལ་བརྩོན་པར་བེད་ན་

དེའི་བསྩོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་ལྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེ་ཆེན་པྩོའི་འབིང་དང༌། ཅིག་ཤྩོས་ཆུང་ངུའི་འབིང་གཉིས་སྩོན་པ་ལ། 4རབ་

འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་དང་བལ་བས་བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་

གི་བེ་མ་སྙེད་དུ་འདུག་ཅིང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ཡྩོན་ཕུལ་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
5བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་བས་ཀང་རིགས་ཀི་བུའམ་

རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་འདི་ལ་བརྩོན་པར་བེད་ན། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༡༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༦་༡།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༦་༨།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༦་༡༦།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༧་༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དེའི་བསྩོད་ནམས་མང་དུ་འཕེལ་ལྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེ་ཆེན་པྩོའི་ཆུང་ངུ་དང༌། ཅིག་ཤྩོས་ཆུང་ངུའི་ཆེན་པྩོ་གཉིས་སྩོན་པ་ལ། 
1རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་དང་བལ་བ་གང་ཞིག་བསྐལ་

པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དུ་འདུག་ཅིང་སྦིན་པ་བིན་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་བས་ཀང་རིགས་ཀི་བུའམ་

རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་གང་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་གནས་ཏེ་ཉི་མ་

གཅིག་སྦིན་པ་བིན་པ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེ་འབིང་གི་ཆེན་པྩོ་དང༌། ཅིག་ཤྩོས་འབིང་གི་ཆུང་ངུ་གཉིས་སྩོན་པ་ལ། 
3རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་དང་བལ་བ་གང་ཞིག་བསྐལ་

པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དུ་ཆྩོས་ཀི་སྦིན་པ་བིན་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་བས་ཀང་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་

བུ་མྩོ་གང་གིས་ཤེར་ཕིན་འདི་ལ་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་གཅིག་གནས་

ཏེ་ཆྩོས་ཀི་སྦིན་པ་བིན་ན། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེ་འབིང་གི་འབིང་དང༌། ཅིག་

ཤྩོས་འབིང་གི་འབིང་གཉིས་སྩོན་པ་ལ། 5རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཤེར་

ཕིན་དང་བལ་བའི་བང་ཆེན་གང་ཞིག་གིས་བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དུ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༧་༡༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༧་༡༦།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༨་༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༨་༡༠།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༨་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནས་ཏེ། དྲན་ཉེ་བཞི་དང༌། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 1བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། རབ་འབྩོར་དེ་བས་ཀང་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་

བསན་པའི་ཤེར་ཕིན་ལ་གནས་ཏེ་དྲན་ཉེ་བཞི་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེ་འབིང་གི་ཆུང་ངུ་དང༌། ཅིག་ཤྩོས་འབིང་གི་ཆེན་པྩོ་གཉིས་སྩོན་པ་ལ། 
2རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་དང་བལ་བ་གང་གིས་བསྐལ་

པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དུ་གནས་ཏེ་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་དེ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་

དང༌། 3བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་བས་ཀང་རིགས་ཀི་

བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་ཇི་སྐད་བསན་པ་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ་

ཉི་མ་འགའ་ཞིག་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་དེ་དང༌། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེ་ཆུང་ངུའི་ཆེན་པྩོ་དང༌། ཅིག་ཤྩོས་ཆེན་པྩོའི་ཆུང་ངུ་གཉིས་སྩོན་པ་ལ། 
4རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་ཤེར་ཕིན་དང་

བལ་བ་གང་ལ་ལས་བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དུ་གནས་ཏེ། འདས་པ་དང་

མ་བྩོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐྩོས་ཀི་དགེ་

འདུན་དང་བཅས་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་

དགེ་བའི་ར་བ་གང་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་ནས་བླ་མེད་རྩོགས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༥༩་༡༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༠་༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༠་༡༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༡་༥།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བང་དུ་ཡྩོངས་སུ་1བསྔྩོ་ན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། རབ་འབྩོར་དེ་བས་ཀང་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་གང་གིས་ཤེར་ཕིན་

ཟབ་མྩོ་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་འདི་ལ་གནས་ཏེ་ཉི་མ་འགའ་ཞིག་དགེ་བའི་ར་བ་དེ། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེ་ཆུང་ངུའི་འབིང་དང༌། ཅིག་ཤྩོས་ཆེན་པྩོའི་འབིང་གཉིས་སྩོན་པ་ལ། 
3གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མངྩོན་པར་འདུ་བགི་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་

བརྟགས་པའྩོ། །ཞེས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་ན། དེ་ཇི་ལྟར་རིགས་ཀི་

བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མྩོ་དེའི་བསྩོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལགས། 

ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་དེ་བཞིན་

ནྩོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། མངྩོན་པར་འདུ་བེད་པས་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་བསྐྱེད་པའམ་

སྐྱྩོན་མེད་པར་འཇུག་པའམ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དང༌། གཉེན་པྩོ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་གཉིས་

སྩོན་པ་ལ། 5རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་དེ་ནི་སྩོང་པ་ཉིད་དེ་དག་ལ་གནས་ཤིང་ཇི་ལྟ་ཇི་

ལྟར་མངྩོན་པར་འདུ་བེད་པ། ཞེས་སྩོགས་ནས། བསྩོད་ནམས་འཕེལ་བར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དངྩོས་སུ་བསན་ནས་གཉེན་པྩོ་ཤུགས་

ལ་བསན། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཞེས་སྩོགས་

1 ག་༡༢༥་བ་༣་བསྔྩོ་ན། པ་༡༢༦་བ་༦་བསྔྩོ་ན། ཀ་༡༦༡་བ་༢་བསྔྩོ་བ་ན།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༡་༡༢།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༡་༢༡།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༢་༩།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༢། ༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 1བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང༌། སང་གཉེན་གི་རིམ་པ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་2བ་དང༌། སང་བའི་ངྩོ་བྩོ་

ལ་རྩོད་པ་སྩོང་3བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 4མུན་པ་ཤིན་5ཏུ་ཆེན་པྩོ་ནི་སྣང་བ་ཆུང་

ངུས་སེལ་6ལ། ཆུང་ངུ་ནི་ཆེན་པྩོས་སེལ་ཏྩོ་ཞེས་བ་བའི་དཔེས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

ཆེན་པྩོ་དང༌། འབིང་དང་ཆུང་ངུ་རྣམས་རེ་རེ་ཞིང་ཆེན་པྩོ་དང་འབིང་དང་ཆུང་ངུའི་

བེ་བག་གིས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་གཉེན་པྩོ་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆེན་པྩོ་

རྣམས་ཀང་རེ་རེ་ཞིང་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆེན་པྩོའི་བེ་བག་གིས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། 7བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ནི་རྣམ་པར་

རྟྩོག་པའྩོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་བཤད། ཚིག་དྩོན་དངྩོས་དེ་འཆད་པ་ལ།8 དེ་

ལྟར་ན་དྩོན་དམ་པར་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་སྩོ་ནས་རྣམ་པར་རྟྩོག་

པའི་གཉེན་པྩོའི་དབེ་བ་ལས་གངས་བཞིན་དུ། འདྩོད་པའི་ཁམས་ལ་སྩོགས་པ་ས་

དགུ་དག་ཏུ་རྣམ་པ་དགུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་སྩོམ་པའི་ལམ་ཡིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༡༧།

2 ག་༡༢༦་ན་༢་སང་བ་དང་། པ་༡༢༧་ན་༤་སྩོང་བ་དང་། ཀ་༡༦༢་ན་༢་སང་བ།

3 ག་༡༢༦་ན་༢་སྩོང་། པ་༡༢༧་ན་༤་སྩོང་། ཀ་༡༦༢་ན་༢་སང་བ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༡༩༨་༡༨།

5 ག་༡༢༦་ན་༢་བཞིན་དུ། པ་༡༢༧་ན་༤་ཤིན་ཏུ། ཀ་༡༦༢་ན་༢་ཤིན་ཏུ།

6 ག་༡༢༦་ན་༢་སེལ་ལ། པ་༡༢༧་ན་༤་སེལ་བ་ལ། ཀ་༡༦༢་ན་༢་སེལ་ལ།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༡༧།

8 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༩་༢།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི་རིམ་བཞིན། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་དུ་མར་

དབེར་རུང་སེ། ཁྱྩོད་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ནས། དེ་ཆེན་པྩོའི་

ཆེན་པྩོའི་བར་དགུར་དབེར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་དེ་དགུར་གངས་ངེས་པ་ཡང་ཡིན་

ཏེ། དེ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གཉིས་སུ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་དེ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོའི་1དབེ་བའི་རྣམ་པ་དགུར་འབེད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་པ་ནས་སིད་རེའི་བར་གི་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་སྩོམ་སང་

གི་གཉེན་པྩོར་གངས་མེད་གཉིས་སུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

སྩོམ་ལམ་དགུར་འབེད་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། སྩོམ་སང་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་གཉེན་

པྩོའི་དབེ་བ་ལས་སང་བ་དགུའི་གཉེན་པྩོར་གངས་བཞིན་དུ་སྩོམ་ལམ་དགུར་ཕེ་

བའི་ཕིར། སྩོམ་སང་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་ར་བའི་དབེ་བ་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་2རྣམས་རེ་རེ་

ཞིང་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུའི་བེ་བག་གིས་ཐ་དད་པ་དགུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། སང་བ་དེ་དག་

གི་གཉེན་པྩོ་སྩོམ་ལམ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀང་རེ་རེ3་ཞིང་ཆུང་འབིང་ཆེན་

པྩོའི་བེ་བག་གིས་ཐ་དད་པ་དགུར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། གཉེན་པྩོ་ཆུང་རིམས་ནས་སྐྱེ་བས། སང་བ་ཆེ་རིམས་ནས་འགྩོག་

པ་མི་འཐད་དེ། སང་བ་ཆུང་ངུ་ལ་གཉེན་པྩོ་ཆེན་པྩོ་མི་དགྩོས། ཆེན་པྩོ་ཆུང་ངུས་

སྩོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། རེའུ་ནི་འཛུབ་མྩོ་རེས་ཀང་གཏྩོང་ནུས་ལ་རི་

1 ག་༡༢༦་ན་༦་པྩོའི། པ་༡༢༧་བ་༢་པ་འི། ཀ་༡༦༢་བ་༡་པྩོའི།

2 ག་༡༢༦་བ་༡་ཆུང་ངུ་རྣམས། པ་༡༢༧་བ་༣་ཆུང་རྣམས། ཀ་༡༦༢་བ་༣་ཆུང་ངུ་རྣམས།

3 ག་༡༢༦་བ་༡་རེ་དང་། པ་༡༢༧་བ་༤་རེ་ཞིང་། ཀ་༡༦༢་བ་༣་རེ་ཞིང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བྩོ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟེར་ན།1 སྐྱྩོན་མེད་དེ། སང་དཀའ་ས་ལ་ཆེ་

ཆུང་2དུ་འཇྩོག་ན་དེ་ལྟར3་ཡིན་ཀང་འདིར་ནི་དྲི་མ་ཕ་རགས་ལ་ཆུང་བ་དང་ཆེ་བར་

འཇྩོག་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྲུས་མཁན་གིས་གྩོས་ཀི་དྲི་མ་རགས་པ་སྔྩོན་ལ་བསལ་ནས་

ཕ་བ་རེས་སུ་སེལ་བ་དང༌། མུན་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་རགས་པ4་ནི་སྣང་བ་ཆུང་ངུ་སྒྩོན་

མེའི་འྩོད་ཀིས་ཀང་སེལ་ལ། མུན་པ་ཆུང་ངུ་ཕ་བ་འགའ་ཞིག་ནི་སྣང་བ་ཆེན་པྩོ་ཉི་

འྩོད་ལྟ་བུས་སེལ་དགྩོས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་ལ་སྩོམ་སང་རྟྩོག་པའི་གཉེན་པྩོའི་དབེ་བས་

དགུར་ཕེ་ནས་ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པྩོ་ནི་དབེ་བས་དེར་མི་འབེད་པ་མི་འཐད་དེ། སྩོམ་

སང་ལ་ཉྩོན་སྒིབ་ཀང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཉྩོན་སྒིབ་དེ་སྩོམ་སང་རྟྩོག་པའི་

ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། 5བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སང་བ་ཉྩོན་མྩོངས་ནི་

རྣམ་པར་རྟྩོག་པའྩོ། །ཞེས་རྒྱན་འགེལ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཕེ་6བ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་ལ། གཉེན་པྩོའི་གངས་ངེས་པ་དང༌། བེད་

པ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་རྩོད་7ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་མདྩོ་

དང༌། བསན་བཅྩོས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། གངས་མེད་སྩོགས་སུ་ཉེ་བར་མཚོན་

1 ག་༡༢༦་བ་༣་སྐྱེན། པ་༡༢༧་བ་༥་སྐྱྩོན། ཀ་༡༦༢་བ་༥་སྐྱྩོན།

2 ག་༡༢༦་བ་༣་ཆུང་དུ་། པ་༡༢༧་བ༥་ཆུང་དུ། ཀ་༡༦༢་བ་༥་ཆུང་ངུ་།

3 ག་༡༢༦་བ་༣་ལྟར། པ་༡༢༧་བ་༥་ལྟར། ཀ་༡༦༢་བ་༥་ལྟ།

4 ག་༡༢༦་བ་༤་གསལ་བ་ནི་སྣང་བ་ཆུང་ངུ་སྤྩོན་མའི། པ་༡༢༧་བ་༦རགས་པ་ནི་སྣང་བ་ཆུང་ངུ་སྒྩོན་མེའི། ཀ་༡༦༢་བ་༦་རགས་པ་ནི་

སྣང་བ་ཆུང་ངུ་སྒྩོན།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༨་༡༧།

6 ག་༡༢༦་བ་༦བེ། པ་༡༢༨་ན་༡ཕེ། ཀ་༡༦༣་ན་༣་ཕེ།

7 ག་༡༢༦་བ་༦རྩོད་ལན། པ་༡༢༨་ན་༢་རྩོད་པ་ལན། ཀ་༡༦༣་ན་༣་རྩོད་ལན།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། གངས་མེད་ལ་རྩོད་པ་དངྩོས་གཉིས་རིམས་བཞིན་སྩོན་པ་ལ། 
1གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གངས་མ་མཆིས་པ་དང་གཞལ་དུ་མ་མཆིས་པ་དང་

ཚད་མ་མཆིས་པ་ལ་བེ་བག་ཅི་མཆིས། ཐ་དད་དུ་བགི་བ་གང་ཞིག་མཆིས། བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་གངས་མེད་ཅེས་བ་བ་ནི་གང་འདུས་

བས་ཀི་ཁམས་སམ་འདུས་མ་བས་ཀི་ཁམས་སུ་བགང་བར་ཉེ་བར་མི་འགྩོའ ྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་དང༌། 2གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་གངས་གང་གིས་ན་གཟུགས་ཀང་

གངས་མ་མཆིས་གཞལ་དུ་མ་མཆིས་ཚད་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་བ་ལགས། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 3རྒྱལ་བའི་ཡུམ་དེ་དང་དེ་ལས་རྣམ་པ་

རེ་རེའི་དབང་དུ་མཛད་དེ། བསྩོད་ནམས་གངས་མེད་པ་དང༌། གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། 

ཚད་མེད་པར4་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། བེ་བག་རྣམ་པ་མང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་

ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས། 

དྩོན་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གི་བེ་བག་ལ་དབེ་བ་ནི་གངས་

རྣམ་པ་དགུ་ལས་མང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གསུམ་པྩོ་དེ་

དང་དེ་ལས་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གི་རྣམ་པ་རེ་རེའི་དབང་དུ་མཛད་དེ། བསྩོད་

ནམས་གངས་མེད་གཞལ་དུ་མེད་ཚད་མེད་གསུམ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༣་༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༣་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༩་༥།

4 ག་༡༢༧་ན་༣་པར། པ་༡༢༨་ན་༥་པར། ཀ་༡༦༣་བ་༡་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེ། འབས་བུའི་མང་ཉུང་རྒྱུའི་རེས་སུ་བེད་པའི་ཕིར། ར་རྟགས་གྲུབ་སེ།1 ཇི་ལྟར་ཇི་

ལྟར་2བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་དང་མ་བལ་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་གངས་མེད་གཞལ་དུ་མེད་ཚད་

མེད་པའི་བསྩོད་ནམས་འཕེལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོམ་ལམ་དགུས་ཤེར་ཕིན་དང་

མ་བལ་བ་ལ་དེ་ལྟར་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྣམ་པ་དགུར་བཞེད་

དྩོ། །ཞེས་ཇི་ལྟར་ན་གངས་རྣམ་པ་དགུ་ཞེས་བ་སེ་དེར་མ་ངེས་སྩོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལན་ལ། མདྩོ་དང་བསན་བཅྩོས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 3བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་དེ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཆྩོས་དེ་དག་

ལ་དྩོན་ནམ་ཡི་གེ་ཐ་དད་དུ་བ་བར་དམིགས་སྩོ། །རབ་འབྩོར་འྩོན་ཀང་བརྩོད་དུ་མེད་

པའི་དྩོན་ལ། དེས་ལས་མི་ཟད་པ་ཞེས་བ་བའམ། གངས་མེད་པ་ཞེས་བ་བའམ། 

གཞལ་དུ་མེད་པ་ཞེས་བ་བའམ། ཚད་མེད་པ་ཞེས་བ་བའམ། སྩོང་པ་ཞེས་བ་བ་ནས་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་མངྩོན་པར་བརྩོད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོའི་རྒྱུ་མཐུན་གིས་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། ར་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། 

གངས་མེད་ལ་སྩོགས་བསན་པ་རྣམས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེ་ཡང་རྐང་པ་དང་

པྩོ་གཉིས་ཉི་སྣང་དུ་རྩོད་པ་དང༌། ཕི་མ་གཉིས་ལན་དུ་མཛད་པའི་རེས་སུ་འབང་ནས་

ལེའུ་བརྒྱད་མ། རྣམ་གྩོལ་སེ། ཤེར་སྒྩོན། ཤནི་པ། ཟླ་འྩོད་རྣམས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་

བཤད། འགེལ་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང་དེའི་རེས་འབང་རྣམས་དང་རཏྣ་ཀིརྟིས་རྩོད་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༣་༣།

2 ག་༡༢༧་ན་༥་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར། པ་༡༢༨་ན་༧་ཇི་ལྟར། ཀ་༡༦༣་བ་༣་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༤་༡༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཁྩོང་ནས་བཏྩོན་ཏེ་བཞི་ཀ་ལན་དུ་མཛད་ལ། འདི་ལྟར་ན་སྩོམ་ལམ་ཐ་མར་གངས་

མེད་སྩོགས་གསུམ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་ལ་དེ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་འདྲ་བ་ཞུས་

པའི་ལན་དུ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་གི་སྒྩོ་འདྩོགས་འགྩོག་པའི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བ་གསུངས་པ་

ནི། 1རབ་འབྩོར་གངས་མེད་ཅེས་བ་བ་ནི་གང་འདུས་བས་ཀི་ཁམས་སམ་འདུས་མ་

བས་ཀི་ཁམས་སུ་བགང་བར་ཉེ་བར་མི་འགྩོའ ྩོ། །གཞལ་དུ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་

དུས་གསུམ་ལ་ཚད་མི་དམིགས་པའྩོ། །ཚད་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། གང་ཟག་གི་རྣམ་

པ་གཞན་གང་གིས་ཀང་ཚད་བཟུང་བར་མི་ནུས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

གཟུགས་སྩོགས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྣམ་གངས་ཡྩོད་དམ་ཞེས་

ཞུས་2པའི་ལན་དུ་ཡྩོད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང༌། གང་གིས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་

རྣམ་གངས་དེ་ཞུས་པའི་ལན་དུ། 

སྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལ།3 སྩོང་པ་ཉིད་གང་ལགས་

པ་དེ་ནི་མི་བས་ཏེ་གངས་མ་མཆིས་པ་ཡང་དེ་ལགས། ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡང་དེ་

ལགས་ཏེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་ཟད་པ་མི་དམིགས། གངས་ཀང་མི་

དམིགས། གཞལ་བ་ཡང་མི་དམིགས། ཚད་ཀང་མི་དམིགས་ཏེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

དེ་བས་ན་ཆྩོས་དེ་དག་ལ་དྩོན་ནམ་ཡི་གེ་ཐ་དད་དུ་བགི་བ་མི་དམིགས་སྩོ། །ཞེས་

སྩོང་ཉིད་ལ་དབེ་བ་མེད་པས་དེ་ལ་དྩོན་དམ་པར་གངས་མེད་སྩོགས4་ཀི་ཁྱད་པར་

མེད་པས། དྩོན་དང་ཡི་གེའི་སྩོ་ནས་ཐ་དད་དུ་བརྟགས་པར་མི་ནུས་པར་བརད་པ་དེ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༣་༨།

2 ག་༡༢༧་བ་༥་ཞེས་ཞུས་པའི། པ་༡༢༨་བ་༧་ཞེས་པའི། ཀ་༡༦༤་ན་༦་ཞེས་ཞུས་པའི།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༤་༡༡།

4 ག་༡༢༨་ན་༡་གི། པ་༡༢༩་ན་༣་གི། ཀ་༡༦༤་བ་༢་ཀི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསྡུས་པ་ནི། གངས་མེད་ལ་སྩོགས་བསན་པ་རྣམས། །ཞེས་སྩོགས། སྩོང་ཉིད་ཡིན་

པས་རྒྱུ་མཚན་གིས་གངས་མེད་སྩོགས་སུ་བརྩོད་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བརྩོད་ན་

འགལ་བ་སྙམ་དུ་བསམ་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 1གངས་མེད་པ་དང༌། 

གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་བསན་པའི་ཚིག་ཏུ་བརྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོ་རྣམས་ཀི་

ནི། དྩོན་དམ་པར་ན་སྩོམ་པའི་ལམ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དྩོན་གཅིག་

ཏུ་རབ་ཏུ་སྦྩོར་བ་ལ་ལྡྩོག་པ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཉེ་བར་བསྐྱེད་པའི་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀི་ངྩོ་

བྩོར་དབེ་བར་བ་བ་བཟྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ནི་བཤད་པའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཇི་སྐད་བཤད་ཅིང་བསན་པ་དེ་དག་བིས་པའི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་ལ་འབས་བུ་ཆེན་པྩོ་

སྐྱེ་བ་རབ་ཏུ་སྩོན་པ་ཉིད་ཀིས་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོའི་རང་བཞིན་

གི་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་པར་གྱུར་པ་ཡིན་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

བཞེད་པས་མང་པྩོ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གི་འབས་བུ་གངས་མེད་སྩོགས་

འབྱུང་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་ལ་དགུར་གངས་མ་ངེས་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། ཐེག་

ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གི་འབས་བུ་དྩོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཅིང་ཐ་སྙད་དུ་སྩོམ་ལམ་དགུ་

པྩོ་རེ་རེས་འབས་བུ་གངས་མེད་འབིན་པར་སངས་རྒྱས་ཀིས་གཟིགས་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་དྩོན་དམ་པར་འབས་བུ་གངས་མེད་སྩོགས་མི་བསྐྱེད་2པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས། ཐེག་ཆེན་སྩོམ་ལམ་ལ་དགུར་གངས་མ་ངེས་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༩་༡༠།

2 ག་༡༢༨་ན་༦་སྩོགས་མི་བསྐྱེད། པ་༡༢༩་བ་༡་སྩོགས་མི་བསྐྱེད། ཀ་༡༦༥་ན་༢་སྩོགས་བསྐྱེད།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གི་འབས་བུ་དྩོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཐ་སྙད་དུ་ཐེག་

ཆེན་གི1་སྩོམ་ལམ་གི་འབས་བུ་གངས་མེད་སྩོགས་བསྐྱེད་པར་བསན་པ་ཆྩོས་ཅན། 

དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བས་སྩོམ་ལམ་གི་འབས་བུ་ལ་སྤྩོ་བ་

སྐྱེས་ནས་རྒྱུ་སྩོམ་ལམ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བེད་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ། རྩོད་པ་དང༌། ལན་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། སྩོམ་ལམ་གི་སང་གཉེན་ལ་ཉམས་ཐྩོབ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མི་བེད་པར་ཐལ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དྩོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པ་གང་

ཞིག །ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དྩོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་

དེ་ལ་གྩོམས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྩོ་བའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བར་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སྐྱེ་བྩོ་བླྩོ་དམན་པའི་ངྩོར་དྩོགས་པ་བསུ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་

ལ།2 སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྩོམས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བར་མེད་པ་མ་ཡིན་

ནམ། དེའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པ་ཁྩོ་ནའྩོ་སྙམ་པའི་སྐྱེ་བྩོ་བླྩོ་དམན་པའི་ངྩོར་

དྩོགས་པ་བསུ་བར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། བརྩོད་དུ་མེད་པ་ལ་ཉམས་པ་དང་འཕེལ་བ་མེད་པའི་རྩོད་པ་དེ་

སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས། 3གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་བསན་ལ་ཆྩོས་ཉིད་དེ་ཡང་བརྩོད་དུ་མ་མཆིས་པ་ནི་ངྩོ་མཚར་

ཆེའྩོ། །ཞེས་པ་ནས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བརྩོད་དུ་མ་མཆིས་པའི་དྩོན་ལ་

1 ག་༡༢༨་ན་༦་ཐེག་ཆེན་གི། པ་༡༢༩་བ་༢་ཐེག་ཆེན་ཐེག་ཆེན་གི། ཀ་༡༦༥་ན་༣་ཐེག་ཆེན་གི།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༢༩༩་༡༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༥་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཕེལ་བ་དང་ཡྩོངས་སུ་འགིབ་པ་མ་མཆིས་ན་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་ཡང་འཕེལ་བ་

དང་ཡྩོངས་སུ་འགིབ་པ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་

བཤད་པ་ལ། དངྩོས་པྩོ་བརྩོད་དུ་མེད་པ་ལ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།1 ཆྩོས་ཉིད་ཀི་རང་

གི་ངྩོ་བྩོར་འདྩོད་པའི་ལམ་གི་དངྩོས་པྩོས། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཡང་དག་པར་

ན་དེ་ཉིད་དང༌། གཞན་ཉིད་དང་གཉིས་ཀ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་བརྩོད་དུ་

མེད་པ་ལ་སྩོམ་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་བར་མེད་པའི་ཕིར། མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་དང་

གཉེན་པྩོ་དག་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་བལ་བ་དང་སྐྱེ་བར་མི་རུང་ངྩོ་། །དེ་བས་ན་སྩོམ་

པ་ཞེས་བ་བའི་ལམ་གིས་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ནི་ཅི་ཞིག་བྩོར། རྣམ་པར་

བང་བ་ནི་ཅི་ཞིག་2འཐྩོབ་སེ། ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པ་ཉིད་པས་ཉེ་བར་འགྩོད་པར་མི་

བ་བ་ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་སང་བ་ཉམས་

པ་དང༌། གཉེན་པྩོ་འཕེལ་བའི་བ་བ་མི་བེད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་བདེན་པའི་དངྩོས་པྩོར་

མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། བདེན་པའི་དངྩོས་པྩོར་བརྩོད་དུ་མེད་པ་ལ་སང་བ་ཉམས་པ་

དང་གཉེན་པྩོ་འཕེལ་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ལ། ལན་དངྩོས་དང༌། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གསུམ་

ལས། དང་པྩོ་ནི། སང་གཉེན་ལ་བྩོར་ཐྩོབ་མི་བེད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༢།

2 ག་༡༢༨་བ་༧་འཐྩོབ། པ་༡༣༠་ན་༢་ཐྩོབ། ཀ་༡༦༥་བ་༦་འཐྩོབ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མཚན་འྩོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ། སྣང་ཚོད་དུ་ཉམས་འཕེལ་བེད་པར་

བསན་པ་དང༌། རང་བཞིན་ལ་ཉམས་འཕེལ་མེད་པར་བསན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། 2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་

དེ་དེ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། བརྩོད་དུ་མེད་པའི་དྩོན་ལ་ནི་འཕེལ་བ་དང་ཡྩོངས་

སུ་འགིབ་པ་མེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་

དེ་བཞིན་དུ། །འདི་ནི་འདྩོད་པའི་དྩོན་སྒྲུབ་བེད། །ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། 3གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ཇི་ལྟ་བུ་

ལགས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་

བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་

བྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། བང་ཆུབ་དེ་བཞིན་ཉིད་མཚན་

ཉིད། །དེ་ཡང་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བཞེད། །ཅེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། གཞུང་དེ་རྣམས་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།4 ཇི་ལྟར་

ཁྱད་པར་དུ་བར་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་བང་ཆུབ་སྤྩོས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

བདག་ཉིད་ཆྩོས་ཀི་སྐུ་ལ་སྩོགས་པའི་རང་བཞིན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་བདག་པྩོ་ཙམ་

གིས། གདུལ་བའི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་ཀི་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་

པར་དྩོན་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྩོ་ནས་མངྩོན་པར་འདྩོད་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༦་༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༦༧་༡༥།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྩོན་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བསྩོམས་པས་གྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་སྩོ་ནས་མངྩོན་

སུམ་དུ་བས་པའི་ལམ་དེ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་འདི་ཡང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་མངྩོན་པར་འདྩོད་

པའི་དྩོན་གི་བ་བ་བེད་དྩོ། །དྩོན་དམ་པར་ནི་ཉམས་པ་དང་འཕེལ་བ་དགག་པའི་ཚུལ་

དུ་བཞེད་པས་དེའི་ཚེ་སྦྩོར་བ་མེད་པ་ཉིད་སྦྩོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་དྩོན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མེད་ན། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གིས་སང་བ་ཉམས་པ་དང༌། གཉེན་པྩོ་འཕེལ་བའི་བ་བ་བེད་

པ་མེད་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་དྩོན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མེད་

ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གིས་སང་བ་ཉམས་པ་དང༌། གཉེན་པྩོ་འཕེལ་

བའི་བ་བ་བེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་

དྩོན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་གདུལ་བའི་དྩོན་བེད་པ་དེ་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་དྩོན་དམ་པར་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་གདུལ་

བའི་འདྩོད་དྩོན་སྒྲུབ་ནུས་ཏེ། རྟྩོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་ལ་དེའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

སེམས་ཙམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་བདེན་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། སྦྩོར་བ་འཐད་

པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དེ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། དེས་བདེན་

གཉིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ར་འགེལ་འདི་དག་གི་དྩོན་ལ། 

རྒྱན་སྣང་དུ་རྐང་པ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀི་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་དུ་མཛད་

ནས། ཕི་མ་གཉིས་བང་ཆུབ་དང་ལམ་གི་ཡིན་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྩོན་པ་ལ་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྦར་ཏེ་སྩོ་སྩོར་བཤད་དྩོ། །འགེལ་པ་འདིར་ནི་རྐང་པ་གསུམ་པ་དང་པྩོའི་གྩོང་དུ་

བླངས་ནས་དཔེ་དང༌། བཞི་པ་གཉིས་པའི་གྩོང་དུ་བླངས་ནས་དྩོན་དུ་མཛད་ནས་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་བས་ཏེ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ལན། བང་ཆུབ་དང་ལམ་ལ་

དྩོན་དམ་པར་དྩོན་བེད་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་

དངྩོས་སུ་བསན་པས་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཤུགས་ལ་བསན་ལ། རྐང་པ་དང་པྩོའི་འགེལ་

པ་ནི།1 ཇི་ལྟར་ཁྱད་པར་དུ་བར་མེད་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་བདག་པྩོ། ཞེས་པ་ནས། དེ་

བཞིན་དུ་ཞེས་པའི་བར་རྩོ། །

གསུམ་པའི་འགེལ་པ་ནི།2 དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི། ཞེས་པ་ནས། རང་བཞིན་གིས་

ཞེས་པའྩོ། །བཞི་པའི་འགེལ་པ་ནི།3 དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་འདི་ཡང༌། ཞེས་

པའྩོ། །གཉིས་པའི་འགེལ་པ་ནི། དེའི་ལྷག་མ་རྣམས་སྩོ། །འདི་ལ་ཡང༌། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་

ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ། དྩོན་དམ་དུ་འདྩོད་ལན། དེ་གཉིས་ཀི་དྩོན་བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། 

དཔེ་འགྩོད་པ་དང་དྩོན་སྦར་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།4 ཇི་ལྟར་ཁྱད་པར་དུ་བར་

མེད་པའི། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། གཉིས་པ་ནི། 5བསྩོམས་པས་གྩོ་བུར་གི་ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་བཤད། གཉིས་པ་ནི།6 དྩོན་དམ་པར་ནི། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

གསུམ་པ་ནི།7 དེའི་ཚེ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༡༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༡༧།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༡༡།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༡༦།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༡༨།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྩོན་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་དྩོན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མེད་ཀང་

ཐ་སྙད་དུ་གདུལ་བའི་དྩོན་བེད་པ་མི་འགལ་ཏེ། དེ་དྩོན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མེད་

ཀང་ཐ་སྙད་དུ་སྔར་སྩོབ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་གྩོམས་པའི་ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་

དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བའི་དྩོན་བེད་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་

སྩོམ་ལམ་དྩོན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མེད་ན། དེས་སང་བ་ཉམས་པ་དང༌། གཉེན་པྩོ་

འཕེལ་བའི་བ་བ་མི་བེད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་དེས་ཐ་སྙད་དུ་དེ་འདྲའི་བ་བ་

བེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུ་དྩོན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མེད་ཀང་དེས་

ཐ་སྙད་དུ་གདུལ་བའི་དྩོན་བེད་པ་བཞིན་ནྩོ། །

ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་གིས་སང་བ་ཉམས་པ་དང༌། གཉེན་པྩོ་འཕེལ་བའི་བ་

བ་མི་བེད་པར་ཐལ། དེ་དྩོན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་

འགྱུར་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་དབུ་མ་པ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེས་ཁྱྩོད་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཁྱབ་པ་མེད་ཀི་ལན་ཐེབས་པར་མ་ཟད་དྩོན་དམ་པར་འདྩོད་

ལན་དྩོན་མཐུན་ཐེབས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་དེ་ལ་སྩོམ་སང་གི་

གཉེན་པྩོ་དགུར་འབེད་མི་རིགས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི1་སྩོམ་ལམ་དེས་

དྩོན་དམ་པར་སང་གཉེན་ཉམས་འཕེལ་མི་བེད་ཅིང་ཐ་སྙད་དུ་དེ་ཉམས་འཕེལ་བེད་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ། རྩོད་པ་དང༌། ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ་

གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། སེམས་ནི་སྔ་མས་བང་ཆུབ་པར། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

1 ག་༡༣༠་ན་༧་ཐེག་ཆེན་གི། པ་༡༣༡་བ་༣་ཐེག་ཆེན་གིས། ཀ་༡༦༨་ན་༡་ཐེག་ཆེན་གི།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། དྩོན་དམ་དུ་ཉམས་འཕེལ་མེད་པས་དྩོན་དམ་པར་

གཞན་དྩོན་མི་བེད་པར་མ་ཟད་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པའི་དྩོན་བེད་པར་མི་

རུང་ངྩོ་སྙམ་པའི་དྩོགས་པ་བསུ་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཡང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་དྩོན་བེད་པར་མི་རུང་ངྩོ་

སྙམ་པའི་དྩོགས་པ་བསུ་བར། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་ལས།2 གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས་སེམས་དང་

པྩོ་བསྐྱེད་པས་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱའམ། འྩོན་ཏེ་སད་

མ་བསྐྱེད་པས་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ། ཞེས་པ་ནས། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་རྣམས་མི་འགྩོགས་

ན། ཇི་ལྟར་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཚོགས་སུ་འགྱུར། དགེ་བའི་ར་བ་མ་བསགས་པར་

ནི་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་

དྩོན་བཤད་པ་ལ། སེམས་ནི་སྔ་མས་བང་ཆུབ་པར། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 3སྔ་ཕིར་གྱུར་པའི་

སེམས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེ་ཡང་མདྩོ་དང་ར་བར་རྒྩོལ་བ་གཉིས་ལས་མ་

བྱུང་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་ཞིབ་ཏུ་མཐའ་དཔད་པར་དགྩོངས་ནས་གཉིས་ཁ་

བསྐངས་ནས་བཞིར་མཛད་དྩོ། །

འདི་ལ་ཡང་ཐལ་བ་འགྩོད་པ་དང༌། རྟགས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།4 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༠་༢༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༠་༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་དྩོན་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྩོ་ནས་དྩོན་བེད་

ཅེ་ན། ཞེས་པས་བཤད། གཉིས་པ་ལ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་བརྟགས་པ་དང༌། སྐད་ཅིག་

དུ་མ་ལ་བརྟགས་པའི་རྩོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 1སྔ་ཕིར་གྱུར་པའི་

སེམས་རེ་རེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་དྩོན་མཐའ་དག་མི་སྣང་བའི་ཕིར། རེ་རེས་བང་ཆུབ་

པར་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། སྐད་ཅིག་དུ་མ་ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེད་པ་དང༌། རིམས་ཅན་སྐྱེད་པ་

ལ་བརྟགས་པའི་རྩོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 2འདྩོད་པའི་དྩོན་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་སྣང་བའི་སེམས་ཅིག་ཆར་བྱུང་བ་མང་པྩོ་ཉིད་ཀིས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུད་རེ་རེ་བའྩོ་ཞེས་འབྱུང་བས་མི་སིད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 3བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་

པ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་སྩོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་

ཀི་བར་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རིམས་ཀིས་འབྱུང་བ་སེམས་བྱུང་བ་སྔ་

ཕིར་གྱུར་པ་མང་པྩོ་ཉིད་ཀིས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་

པ་ཉིད་དུ་འཇིག་པས་ན་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། ལམ་དུས་ཀི་ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཀི་སེམས་ཀིས་བང་ཆུབ་སྐྱེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་སེམས་སྐད་ཅིག་སྔ་

མ་ཁྩོ་ནས་ཀང་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ལ། དེར་མ་ཟད་དེ་འདྲའི་

སེམས་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་ཁྩོ་ནས་ཀང་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་འདྲའི་སེམས་སྔ་ཕི་རྣམས་འཕད་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྐབས་འདིའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ས་བཅུ་པའི་སེམས་ཟག་མེད་བཅུ་

ལ་བེད་དེ། སྐབས་འདིའི་མདྩོ་ལས།1 སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་འདི་ས་བཅུ་པྩོ་འདི་ལ་

སྩོབ་པ་ན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེའི་ས་བཅུ་པྩོ་དེ་དཀར་པྩོ་

རྣམ་མཐྩོང་གི་ས་ནས་བས་པ་རྟྩོགས་པའི་སའི་བར་བདུན་དང༌། 2རང་རྒྱལ་དང་བང་

སེམས་ཀི་ས་སེ་བཅུ་ལ་མདྩོ་དེ་ཉིད་ལས་བཤད་ཅིང༌། ཉི་སྣང་ལས་ཀང་ས་བཅུ་པྩོ་

དེ་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཡུལ་དུ་བཤད་ཀི་ངྩོ་བྩོར་མ་བཤད་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདིར་

སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་གི་སེམས་

བསྐྱེད་ལ་བའྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་དྩོན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མེད་ཀང་དེས་

ཐ་སྙད་དུ་སང་གཉེན་ཉམས་འཕེལ་བེད་པའི་དཔེར། ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་དམ་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྩོ་ནས་བླ་མེད་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་དྩོན་བཤད་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༢་༡༩།

2 ག་༡༣༡་ན་༧བདུན་དང་། རང་རྒྱལ་དང་བང་སེམས་ཀི་ས་སེ་བཅུ། པ་༡༣༢་བ་༢་བདུན་དང་། རང་རྒྱལ་དང་བང་སེམས་ཀི་ས་སེ་

བཅུ། ཀ་༡༦༩་ན་༤་བདུན་དང། རང་རྒྱལ། སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ༢༧༢་༤། 

བདུན་དང་རང་རྒྱལ་བང་སེམས་ཀི་ས་སེ་བཅུ། བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༢། 

ལས་དཀར་པྩོ་རྣམ་མཐྩོང་ནས་བས་པ་རྟྩོགས་པའི་བར་ས་བདུན་དང་། རང་རྒྱལ་དང་བང་སེམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བཅས་

བཅུར་བས་སྣང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་བླ་མེད་བང་ཆུབ་མི་འཐྩོབ་པར་

བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་རེ་རེ་ཁྩོ་ནས་ཀང་བང་ཆུབ་མི་

འཐྩོབ། དེ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་འཚོགས་པས་དེ་མི་འཐྩོབ། དེ་སྐད་

ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མ་རིམས་ཀིས་བྱུང་བས་ཀང་དེ་མི་འཐྩོབ་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། 

སྐད་ཅིག་སྔ་མ་ཁྩོ་ནས་འཐྩོབ་ན་ཕི་མ་དྩོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཕི་མ་ཁྩོ་ནས་འཐྩོབ་

ན་སྔ་མ་དྩོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མ་

ཅིག་ཅར་1དུ་འཚོགས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་ལས།2 སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུད་རེ་རེ་བའྩོ། །ཞེས་3གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སེམས་

བསྐྱེད་ནི་ཡིད་ཤེས་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

རིགས་མཐུན་རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་4དུ་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་

གྲུབ་སེ། དེ་སྔ་མས་ཕི་མ་ལ་ནུས་པ་འཇྩོག་པ་དང༌། ཕི་མས་ནུས་པ་དེ་གསྩོས་

འདེབས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། མར་མེའི། ཞེས་སྩོགས་རྐང་པ་གཉིས་

གསུངས་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། སེམས་བསྐྱེད་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་གང་རུང་

རེ་རེ་ཁྩོ་ན་དང༌། སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མ་ཅིག་ཅར་དང་རིམས་ཀིས་སྐྱེས་ནས་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་འཚོགས་པ་དུ་མས་བང་ཆུབ་མི་འཐྩོབ་ན་བང་ཆུབ་མི་འཐྩོབ་པར་བརད་པ་

1 ག་༡༣༡་བ་༤་ཅི་ཆར། པ་༡༣༢་བ་༦་ཅིག་ཆར། ཀ་༡༦༩་བ་༢་ཅིག་ཆར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། རྒྱན་སྣང་དུ་དྲངས་པའི་མདྩོ། ༡༥༣༣་༡༥།

3 ག་༡༣༡་བ་༤་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར། པ་༡༣༢་བ་༧་ཞེས་གསུངས་པའི། ཀ་༡༩་བ་༣་ཞེས་འབྱུང་བའི།

4 ག་༡༣༡་བ་༥་ཅིག་ཆར། པ་༡༣༢་བ་༧་གཅིག་ཆར། ཀ་༡༦༩་བ་༤་ཅིག་ཆར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་དེའི་ལན་བསན་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 དེ་ནི་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་ལས། 2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབྩོར་དྩོན་འདི་ཉིད་ཤེས་པར་བ་བའི་དྩོན་དུ་ཁྱེད་ལ་དཔེ་བསན་པར་བ་སེ། འདི་ནི་

སྐྱེས་བུ་མཁས་པ་ལ་ལས་དྩོན་དཔེས་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །རབ་འབྩོར་

དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། འབྲུ་མར་གི་མར་མེ་འབར་བས་སྙིང་པྩོ་ཚིག་པར་འགྱུར་ན། 

མེ་ལྕེ་དང་པྩོ་དང་འཕད་པས་སྙིང་པྩོ་དེ་འཚིག་གམ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་

དྩོན་བཤད་པ་ལ། མར་མེའི་དཔེ་ཡི་ཚུལ་གིས་ནི། །ཟབ་མྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་པ་

བརྒྱད། །ཅེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།3 ཇི་ལྟར་མེ་ལྕེ་དང༌། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། ར་འགེལ་འདི་རྣམས་ཀི་དྩོན་ལ་ཡང༌། དངྩོས་ཀི་དྩོན་དང༌། 

དེ་གཞན་ཡང་མཚོན་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མར་མེའི་དཔེ་ཡི་ཚུལ་གིས་

ནི། །ཞེས་དང༌།4 ཇི་ལྟར་མེ་ལྕེ་དང་སྙིང་པྩོ་འཕད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པྩོ་ལ། རང་གི་

རྒྱུས་ཕན་ཚུན་གི་སྩོ་ནས་དུས་མཉམ་པ་དང་ཕད་པ་བསྐྱེད་པས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་

བས་པའི་ཕིར། སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་མེད་པར་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་སེག་

པར་བེད་པ་དང༌། བསེག་པར་བ་བ་མེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་མེ་ལྕེ་དང་སྙིང་པྩོ་ཁྱད་པར་

ཅན་སྐྱེ་བ་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། རྟག་ཏུ་ཡྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པར་ཐལ་བར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༡༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༠་༡༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༡༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགྱུར་བས་སྐད་ཅིག་མ་དང་པྩོ་མེད་པར་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི། ཟབ་མྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་པ་བརྒྱད། །ཅེས་དང༌།1 ཇི་སྐད་སྩོས་པའི་

དཔེ་ཁྩོ་ནས་ཟབ་མྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀང་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བ་ཡིན་པས། 

ཞེས་བཤད། དང་པྩོ་ལ་ཡང༌། དཔེ་འགྩོད་པ་དང༌། དཔེ་དྩོན་སྦར་བ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ལ། ལྟྩོས་མེད་དུ་མི་བསེགས་པ་དང༌། ལྟྩོས་ནས་བསེགས་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ལ། 

སྐད་ཅིག་དང་པྩོས་མི་བསེགས་པ་དང༌། གཉིས་པས་མི་བསེགས་པ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ནི།2 ཇི་ལྟར། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། གཉིས་པ་ནི།3 དེ་བཞིན་དུ་མེ་ལྕེ་དང༌། 

ཞེས་པ་ནས། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་

སེག་པར་བེད་པ་དང༌། བསེག་པར་བ་བ་མེད་དྩོ། །ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི། 4གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་གང་གི་ཚེ་རྐེན་ཉིད་འདི་

པ་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ཀི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་མ་བརྟགས་

གཅིག་པུར་ཉམས་དགའ་བ་ཉིད་དུ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འབེལ་བའི་སྩོབས་ཀིས་གཉིས་

ཀ་འཕད་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་དེས་བས་པ་མཐུ་ཕུལ་

དུ་ཕིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོད་ན། 

དེའི་ཚེ་རྒྱུ་མེད་པར་ཞིག་ཀང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་དུས་མཉམ་

དུ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པར་དམིགས་པས་སེག་པར་བེད་པ་དང་བསེག་པར་བ་བ་ཡྩོད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༢་༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༡༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༡༧།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༡་༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དྩོ། །ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི།1 དེ་བས་ན་སྐད་ཅིག་མ་དང་པྩོས་ཀང་མེ་ལྕེའི་སྐད་ཅིག་མ་

གཉིས་པ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་སྙིང་པྩོ་མི་བསེགས་ལ། སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པས་ཀང་མེ་

ལྕེའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པྩོ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་སྙིང་པྩོ་མི་བསེགས་པ་ཞེས་བ་བ་མར་མེའི་

དཔེའི་ཚུལ་སྐད་ཅིག་མ་སྔ་ཕིར་གྱུར་བ་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཉེ་བར་སྦྩོར་བ་ཤེས་

པར་བེད་པ་ལྷུར་ལེན་པས་སྐད་ཅིག་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

དངྩོས་པྩོ་ཚད་ཡྩོད་པ་ཞིག་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ལ་

སྣང་བའི་དྩོན་གིས་དབེན་པ་ལྷག་པར་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དྩོན་སྣང་བའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཕི་མ་སྐྱེ་བས་བང་ཆུབ་འཐྩོབ་པར་རིགས་སྩོ། །ཞེས་བརྩོད། 

གཞུང་དྩོན་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་བདེན་

པར་མེད་ན། དེ་གཉིས་བསྩོམས་པས་རང་འབས་བང་ཆུབ་མི་སྐྱེད་པར་ཐལ་བའི་

སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་གཉིས་བདེན་པར་མེད་ཀང་དེ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་རིམས་བཞིན་དུ་

འབྱུང་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་ནས་རང་འབས་སྐུ་གསུམ་སྐྱེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། 

མར་མེ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་ནས་སྩོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་སེག་པར་བེད་པ་

བཞིན་ནྩོ། །

དཔེའི་སྩོ་ནས་ལན་མཛད་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐྱེ་འགག་ཟབ་པ་སྩོགས་ཟབ་མྩོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་བདེ་བླག་ཏུ་རྟྩོགས་པར་བ་བའི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། མར་མེ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་མར་མེ་སྐད་ཅིག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༢་༧།



  362  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་ལ་ལྟྩོས་མེད་དུ་སྩོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་རྩོགས་པར་སེག་ནུས་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱྩོད་

སྩོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་རྩོགས་པར་སེག་པ་མར་མེ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕིར། 

མར་མེ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་མར་མེ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་ལ་ལྟྩོས་མེད་དུ་

སྩོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་རྩོགས་པར་སེག་ནུས་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱྩོད་མར་མེ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་ལ་

ལྟྩོས་མེད་དུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་ཏུ་སྐྱེ་བའམ་སྐྱེས་

པའི་སྐབས་མི་སིད་པ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། མར་མེ་དང་སྩོང་བུ་བསེག་བ་སེག་བེད་དུ་འཐད་དེ། མར་མེ་རིམས་ཀིས་

སྐྱེས་སྩོབས་ཀིས་སྩོང་བུ་རིམ་གིས་རྩོགས་པར་བསེགས་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་

སེམས་བསྐྱེད་སྔ་ཕི་རིམས་ཀིས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་ནས་རང་འབས་སྐུ་

གསུམ་སྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མར་མེ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་ལྟྩོས་ནས་སྩོང་བུ་སེག་པ་

བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་རང་འབས་སྐུ་གསུམ་སྐྱེད་པའི་

དཔེར། མར་མེ་སྩོས་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཟབ་མྩོ་

རྣམ་པ་བརྒྱད་བདེ་བླག་ཏུ་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དཀྱུས་མའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྐྱེ་བ་དང་

ནི། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ཟབ་མྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་

པ་བརྒྱད། །ཅེས་སྔར་མིང་ཙམ་བྱུང་བའི་ཟབ་མྩོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པྩོ་དེ་ཡུལ་ཆྩོས་ཅན་

གང་ལ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ལན་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་དམིགས་པའི་ཕིར་

དང༌། སྩོམ་ལམ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་རྣམས་ཀི་རྟགས་ཀི་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

མཚན་ཉིད་བརྩོད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 སྩོམ་

པའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་རྣམས་ཀི་མཚན་

ཉིད་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཟབ་མྩོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡུལ་གང་ལ་ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། སྐྱེ་བ་ཟབ་པ། འགག་པ་ཟབ་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་པ། ཤེས་བ་

ཟབ་པ། ཤེས་པ་ཟབ་པ། སྤྩོད་པ་ཟབ་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ་ཟབ་པ། ཐབས་ལ་མཁས་

པ་ཟབ་པ་བརྒྱད་རིམས་བཞིན་དུ་སྩོན་པ་ལ། མདྩོ་ལས།2 གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་དེ་ལྟར་སེམས་དང་པྩོ་བསྐྱེད་པས་ཀང་བང་ཆེན་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་

མངྩོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་མ་ལགས། ཞེས་སྩོགས་དང༌། 3བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གང་སྐྱེ་བ་དེ་འགག་པའི་ཆྩོས་ཅན་

ཡིན་ནམ། རབ་འབྩོར་གིས་གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འགག་པའི་ཆྩོས་ཅན་མ་

ལགས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་

དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ཁྩོ་ནར་གནས་པར་འགྱུར་རམ། 

གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ཁྩོ་ནར་གནས་པར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 5བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་

སྙམ་དུ་སེམས། དེ་བཞིན་ཉིད་སེམས་ཡིན་ནམ། གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༢་༡༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༣་༧།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༤་༡།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༤་༦།

5 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༤་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 1བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་

མཐྩོང་ངམ། གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
2བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། དེ་ལྟར་

སྤྩོད་པ་དེ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་ལ་སྤྩོད་པ་ཡིན་ནམ། གསྩོལ་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་

སྤྩོད་པ་དེ་ལྟར་སྤྩོད་པ་དེ་ནི་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་ལ་སྤྩོད་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 
3བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་གང་ཤེར་ཕིན་ལ་

སྤྩོད་པ་དེ་གང་ལ་སྤྩོད་པ་ཡིན། གསྩོལ་བ། དེ་ནི་གང་ལ་གཉིས་ཀི་ཡྩོངས་སུ་རྒྱུ་བ་

མ་མཆིས་པའི་དྩོན་དམ་པ་ལ་སྤྩོད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང༌། 4བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་བང་ཆེན་གིས་མཚན་མ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་

བཤིག་པ་ཡིན། གསྩོལ་པ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པ་དེ་ནི་

འདི་ལྟར་མཚན་མ་རྣམ་པར་གཞིག་པར་བའྩོ། །མཚན་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་གཞིག་

པར་བའྩོ་སྙམ་དུ་མི་སྦྩོར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནས། རབ་འབྩོར་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་

ལ་སྤྩོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ལ་གནས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་སིན་

པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སྐྱེ་བ་དང་ནི་འགག་

པ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༤་༢༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༥་༢།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་སྡུར་མ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༥་༡༢།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༥་༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གསུམ་པ་ལ། ཟབ་མྩོའི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། དེ་རྟྩོགས་པ་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 5སྐད་ཅིག་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་དག་གིས་ཀང་མ་ཡིན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

མེད་པས་ཀང་མ་ཡིན་ལ་སྩོམ་པས་རྟྩོགས་པར་བ་བའི་དྩོན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་

བསྐྱེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་བརྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་བྱུང་

བ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་ལ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་འགག་གྩོ་ཞེས་བ་བ་

འགག་པ་དང༌། གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་ཉིད་གྩོམས་ཀང་དེ་མངྩོན་དུ་

མི་བེད་ཅེས་བ་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་ལ་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བ་བ་ཤེས་བ་དང༌། 

དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མཐྩོང་བ་མེད་པ་ཉིད་མཐྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་

ཤེས་པ་དང༌། ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྩོད་པ་མེད་པ་ཉིད་སྤྩོད་པའྩོ་ཞེས་བ་བ་

སྤྩོད་པ་དང༌། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པྩོ་ཞེས་བ་བ་གཉིས་

སུ་མེད་པ་དང༌། ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ལ་དེའི་འབས་བུ་སངས་

རྒྱས་ཉིད་མི་འཐྩོབ་པ་ཞེས་བ་བ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སེ། ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི། 6བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་སྩོ་ནས་

ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དྩོན་སྒྲུབ་པས་ཟབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། གཞུང་དྩོན་

ནི། ས་བརྒྱད་པའི་རེས་ཐྩོབ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆྩོས་ཅན། བླ་མེད་རྩོགས་

བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཟབ་པ་སྩོགས་ཟབ་མྩོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་དྲངས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྩོབ་

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༢་༢༠།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༣་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཟབ་མྩོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་

ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་འདུས་བས་དང༌། འདུས་མ་བས། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དང༌། སྤྩོད་པའི་ཟབ་

པ་རྣམས་ཀིས་དབང་དུ་བས་ནས་བརྒྱད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་

ནས་སྐྱེ་བའམ་རྟེན་འབེལ་ལ་ཟབ་པ་དང༌། འགག་པ་ལ་ཟབ་པ་དང༌། གཉིས་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཟབ་པ་དང༌། གསུམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

ཤེས་བ་ལ་ཟབ་པ་དང༌། ཤེས་པ་ལ་ཟབ་པ་དང༌། བཞི་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྤྩོད་

པ་ལ་ཟབ་པ་དང༌། གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་ཟབ་པ་དང༌། ཐབས་མཁས་པ་ལ་ཟབ་པ་

རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། སྐྱེ་བ་སྩོགས་བརྒྱད་པྩོ་དེ་དག་ཟབ་པ་ཉིད་ཡིན་པར་

བཞག་སེ། དྩོན་ལ་མི་འགལ་ཡང༌། མངྩོན་ཞེན་ཅན་གི་བླྩོ་ངྩོར་སྐྱེ་བ་སྩོགས་དེ་དག་

ཕན་ཚུན་འགལ་བ་འདུས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཕིར། བང་སེམས་སྩོམ་ལམ་པས་དེ་

དག་མི་འགལ་བར་རྟྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེས་མཐར་འཛིན་ཅན་གི་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཟབ་མྩོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་དྲངས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྩོབ་

པའི་རེས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་

ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་སྩོམ་ལམ་པའི་མཚན་ཉིད། རང་གང་ལ་ལྡན་པའི་བང་སེམས་

སྩོམ་ལམ་པ་བླ་མེད་རྩོགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་

སྒྲུབ་བེད་རྣམ་དག་དེ། སྩོམ་ལམ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཟབ་མྩོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་རྟྩོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པའི་རེས་ཐྩོབ་ལུས་ངག་གི་ཐ་སྙད་ཁྱད་པར་ཅན་བརྒྱད་དུ་ཡྩོད། ས་བརྒྱད་པའི་རེས་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཐྩོབ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆྩོས་ཅན། སྐྱེ་བ་ལ་ཟབ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་

ཏེ། སེམས་བསྐྱེད་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་རེ་རེ་བ་དང་དུ་མ་ཅིག་ཅར་དུ་འཚོགས་པ་སྩོགས་

ཀིས་བང་ཆུབ་མི་སྐྱེད། དེ་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཡང་བང་ཆུབ་སྐྱེད་པ་མིན་ཀང་སེམས་

བསྐྱེད་དེ་བསྩོམས་པས་རྟྩོགས་ཤིང་ཐྩོབ་པར་བ་བའི་དྩོན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བླ་

མེད་བང་ཆུབ་བསྐྱེད་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་རེས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་ལ་གནས་པའི་

སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། འགག་པ་ལ་ཟབ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་

ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་དུ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཙམ་ཉིད་ནས་འགག་ཟིན་

པས་སར་ཡང་དགག་ཏུ་མེད་ཅིང་དྩོན་དམ་པར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པས་དྩོན་དམ་དུ་

འགག་པ་མེད་ཀང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་འགག་གྩོ་ཞེས་བ་བར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་དེ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཟབ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་གི་གནས་

སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་རབ་ཀིས་དེ་བཞིན་ཉིད་གྩོམས་པར་བེད་ཀང་སྙིང་རེས་དེ་

བཞིན་ཉིད་རང་དྩོན་དུ་མངྩོན་དུ་མི་བེད་པའི་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་བ་

ལ་ཟབ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་

སྦིན་སྩོགས་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་ཀང༌། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་སྦིན་སྩོགས་ཕར་ཕིན་རྣམ་པ་དྲུག་རེས་

སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་པ་ལ་ཟབ་པ་ཐུགས་སུ་

ཆུད་དེ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྤྩོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་མི་རྟྩོག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྤྩོས་པ་མཐྩོང་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

མཐྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་ཆྩོས་ཅན། སྤྩོད་པ་ལ་ཟབ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། ཆྩོས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ནི་

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་མར་སྤྩོད་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཐ་སྙད་དུ་སྦིན་

སྩོགས་ལ་སྤྩོད་པའྩོ་ཞེས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། 

གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་ཟབ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་ཏེ། མཚན་མ་དང་མཚན་མ་མེད་

པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་སྤྩོད་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་པས་བསྒྲུབ་བ་

དང་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་མེད་ཀང་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་པའྩོ་ཞེས་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པའི་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་ཟབ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་

རྩོབ་ཏུ་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་ལ་དྩོན་དམ་པར་

དེའི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་འཐྩོབ་པ་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་

རེས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ས་གསུམ་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་

དབང་རྣྩོན་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར1། ཁྱྩོད་ཀིས་ཐེག་

ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་བང་སེམས་སྩོམ་ལམ་

པ་དབང་རྣྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་རྩོབ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་

གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་

པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རྩོབ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་མེད་

པར་ཐལ། དེ་ཀུན་རྩོབ་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༣༥་བ་༡་ཚོན་བ་དེའི་ཕིར། པ་༡༣༦་བ་༤་མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། ཀ་༡༧༤་བ་༥་མཚོན་བ་དང་པྩོ་དེའི་ཕིར།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཞན་ཡང༌། དེས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་མྩོ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་ཐལ། དེས་ཟབ་

མྩོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་སྩོ། །

གསུམ་པ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གི་སྩོ་ནས་དྩོན་བསྡུ་བ་ལ།1 སྩོབ་པ་ཕིར་མི་

ལྡྩོག་པའི་ཚོགས་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་སྦྩོར་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གང་ཟག་དེས་སྩོམ་པའི་

ལམ་གི་རིམས་པ་བཤད་པ་ལ། བརྟེན་པ་སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་དང༌། 

རྟེན་ཞིང་དེ་དག་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་དྩོན་མཛད་པའི་རྒྱུ་

བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ། མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། བསན་བཅྩོས་

ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐབས་མཁས་ལ་ཟབ་པར་རྣམ་ཐར་སྩོ་

གསུམ་ལ་གནས་ནས་སེམས་ཅན་སིན་པར་བེད་པར་གསུངས་པ་ལས་འཕྩོས་

ནས།2 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་བང་ཆེན་གང་རྨི་ལམ་དུ་སྩོང་པ་ཉིད་དང༌། 

མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སྩོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་

ན་ཅི་ཤེར་ཕིན་གི་རྣམ་པར་འཕེལ་ལམ། རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏེ་ཉིན་པར་བསྩོམས་པས་རྣམ་པར་འཕེལ་ན་རྨི་ལམ་ན་བསྩོམས་

པས་ཀང་རྣམ་པར་འཕེལ་ལྩོ། །ཞེས་པ་ནས། བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་སྙམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༣་༡༣།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༧་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྩོབ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་ཚོགས། །སིད་དང་ཞི་བ་མཉམ་ཉིད་དང༌། །

ཞེས་བཤད་ན། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་འྩོག་ཏུ་སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀི་

སྦྩོར་བ་སྩོགས་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཕིར་མི་

ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་པའི་བང་སེམས་ཀིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐྩོབ་པར་བ་བའི་

ཕིར་དུ་སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དུ་སྩོམ་པ་ལ་འབད་དགྩོས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ།1 སྩོབ་པའི་ཚོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོབ་པ་སངས་

རྒྱས་ཉིད་ཐྩོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་འབད་པས། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

འཁྩོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཉམ་པ་ཉིད། ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཆྩོས་རྣམས་རྨི་ལམ་འདྲ་བའི་

ཕིར། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་

ལ། 2འཁྩོར་བ་དང་རྣམ་པར་བང་བ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང༌། དངྩོས་ཀི་དྩོན་དང༌། ཀླན་ཀ་སང་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

ཆྩོས་རྣམས་རྨི་ལམ་འདྲ་བའི་ཕིར། །སིད་དང་ཞི་བར་མི་རྟྩོག་པ། །ཞེས་དང༌། 3འཁྩོར་

བ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་མི་མཐུན་པ་དང་གཉེན་པྩོ་རྣམས་སྣང་བརན་ཙམ་གི་དངྩོས་

པྩོ་རྨི་ལམ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་འཁྩོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དག་ལ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པས་ན་མཉམ་པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། རྩོད་པ་དང༌། ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ལ། ལས་མེད་པ་དང༌། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༣་༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༣་༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༣་༡༩།



  371  

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འབས་བུ་དྩོན་དམ་དུ་ཐལ་བ་དང༌། ལུགས་དང་འགལ་བ་དང༌། རྨི་ལམ་ན་ལས་

བསྩོགས་1པ་ཡྩོད་པར་ཐལ་བའི་ཀླན་ཀ་བཞི་སྩོན་པ་ལ། ལས་མེད་ལ་སྩོགས་ཀླན་

ཀ་ཡི། །ཞེས་དང༌།2 རྨི་ལམ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་སྦིན་པ་ལ་

སྩོགས་པ་མེད་པས། གཉིད་མ་ལྩོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་གཉིད་ལྩོག་པའི་

གནས་སྐབས་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། ལན་ནི་

ཇི་སྐད་བཤད་པར་ཟད། །ཅེས་དང༌།3 ཞེས་བ་བའི་ཀླན་ཀ་རྣམས་ཀི་ལན་ནི། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང༌། དྩོན་མི་འཐད་པ་དང༌། དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་དང༌། དཔེ་གྲུབ་

པའི་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ། ཐལ་བ་འགྩོད་པ་དང༌། ཉེས་སྩོང་གི་ལན་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ་ནི། ཇི་ལྟར་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་དུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུ་མེད་

པར་འཇིག་པར་ངེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 4གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཀང༌། འཇིག་རྟེན་སྣ་

ཚོགས་ལས་ལས་སྐྱེས། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ལ། དཔེ་འགྩོད་པ་དང༌། དྩོན་ལ་སྦྩོར་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི།5 ཇི་ལྟར་ཕི་

རྩོལ་དྩོན་དུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་དྩོན་དམ་པར་སུས་ཀང་སུ་ཡང་བསད་པ་ཡང་མེད6། 

མ་བསད་པ་ཡང་མ་ཡིན། སུས་ཀང་སུའི་ནྩོར་བླངས་པ་ཡང་མེད། མ་བླངས་པ་ཡང་

1 ག་༡༣༦་ན་༧་ལས་སྩོགས། པ་༡༣༧་བ་༢་ལས་སྩོགས། ཀ་༡༧༦་ན་༢་ལས་ལ་སྩོགས་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༤་༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༤་༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༤་༦།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༤་༥།

6 ག་༡༣༦་བ་༤་བསད་པ་ཡང་མེད། པ་༡༣༧་བ་༦་བསད་པ་ཡང་མེད། ཀ་༡༧༦་ན་༦་བསད་པ་ཡང་མེད་ན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་ཡིན། ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕྩོགས་ལ་རྒྱུན་འཇུག་པ་དང་འགལ་བའི་དངྩོས་

པྩོ་བསྐྱེད་པ་ལ། གསྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པར་རྟྩོག་པའི་སྩོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་

ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མི་དགེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་

སྩོག་གཅྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པར་འཇྩོག་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཞེས་བཤད། གཉིས་པ་

ནི། 1དངྩོས་པྩོ་རྨི་ལམ་དང་འདྲ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལྩོག་གི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་མ་ཉམས་

པ་རྣམས་ལ་དེ་དང་མཐུན་པའི་དྩོན་གི་དངྩོས་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་

པས་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ལན་དེ ་དང་དེ ་ཕྩོགས་གཞན་ནས་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་བ་བར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བའྩོ། །ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་ལ་ཡང་། ལུང་གཞན་གིས་དང༌། མདྩོ་འདི་

ཉིད་ཀི་དྩོན་བཤད་པས་དཔེ་མ་གྲུབ་པར་བསན་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 2གཞན་

ཡང༌། རྨི་ལམ་སེམས་ནི་གཉིད་ཀིས་ཉམས། །དེས་ན་འབས་བུ་འདྲ་མ་ཡིན། །ཞེས་

བ་བས་དཔེ་མ་གྲུབ་བྩོ། །ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི།3 དེ་བཞིན་དུ་རྨི་ལམ་ན་ཡང་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་སྤད་པ་ནི་

སད་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཀེ་མ་བས་སྩོ་ལེགས་པར་བས་སྩོ། །ཞེས་རེས་སུ་ཡི་

རང་ན། རེས་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་སེམས་ཀིས་མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་གསྩོས་ཀིས་

ཡྩོངས་སུ་གསྩོས་ཏེ། ཞེས་བཤད། 

གསུམ་པ་ནི།4 དེའི་ཕིར་ཡང་དཔེ་མ་གྲུབ་པས་འཁྩོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༤་༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༤་༡༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༤་༡༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༤་༢༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

འདས་པ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་བཤད། དེ་དག་ནི་གསེར་ཕེང་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །

གཞུང་དྩོན་ནི། དག་པ་ས་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་

ཀི་སྦྩོར་བ་ཡིན་ཏེ། སིད་ཞི་བདེན་སྩོང་དུ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་རེས་ཐྩོབ་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་འཛིན་མངྩོན་གྱུར་བ་སྐྱེ་བའི་

གྩོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅྩོམ་པའི་དག་སའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སིད་ཞི་ཆྩོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

རྨི་ལམ་བཞིན་ནྩོ། །དངྩོས་སྨྲ་བས་དབུ་མ་པ་ལ་ཉིན་པར་ལས་གསྩོག་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། ལས་འབས་དྩོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྨི་ལམ་བཞིན། 

ཞེས་འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འདི་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་དབུ་མ་པ་ལ་སུན་འབིན་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབུ་མ་པས་ཁྱྩོད་ལ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་དྩོན་མཐུན་

ཐེབས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྐབས་འདིར་མཐའ་དཔད་པ་ལ། དངྩོས་ཀི་དྩོན་དང༌། ཀླན་ཀ་སང་པ་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ནི། སིད་ཞི་བདེན་སྩོང་དུ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་རེས་ཐྩོབ་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་འཛིན་མངྩོན་གྱུར་པ་སྐྱེ་བའི་

གྩོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅྩོམ་པའི་དག་སའི་ཡེ་ཤེས། སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀི་སྦྩོར་བའི་

མཚན་ཉིད། 

ཁྩོ་ན་རེ། ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་

དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། རེས་ཐྩོབ་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་འཛིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མངྩོན་གྱུར་པ་མི་སྐྱེད་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 1ས་

གཉིས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འཛིན་མངྩོན་གྱུར་

བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་

རྒྱུད་ལ་བདེན་འཛིན་མངྩོན་གྱུར་པ་མེད་པར་ཐལ། ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་

པའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པའི་ཉན་ཐྩོས་འཕགས་

པའི་རྒྱུད་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་མངྩོན་གྱུར་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །སིད་ཞི་བདེན་སྩོང་དུ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་

འབྩོར། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་འདྲའི་དག་སའི་ཡེ་ཤེས་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། 

ས་བརྒྱད་པ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རྩོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། ཁ་

ཅིག །དག་སའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་སྐུའི་ལག་རེས་འཇྩོག་

བེད་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ས་བརྒྱད་པ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

སྦིན་པའི་ཉམས་ལེན་གི་བ་བ་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་

ཕིར། དག་སའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༣༧་ན་༧་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། པ་༡༣༨་བ་༢་འདྩོད་ནུས་ཏེ། ཀ་༡༧༧་ན་༦་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གཉིས་པ་ལ། ལས་འབས་མེད་པ་དང༌། ལས་འབས་དྩོན་དམ་དུ་ཐལ་བ་དང༌། 

ལུང་དང་འགལ་བ་དང༌། རྨི་ལམ་ན་ལས་གསྩོག་པའི་ཀླན་ཀ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། 

རྩོད་པ་དང་ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 1ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྩོར་བང་ཆེན་གི་རྨི་ལམ་དུ་ལས་གང་གི་བས་པའི་ལས་དེ་ལ་སྩོགས་པའམ་འབི་

བར་འགྱུར་བ་ཡྩོད་དམ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

དྩོན་ནི། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པ་རྨི་ལམ་དང་འདྲ་ན། སྩོང་པ་དང་

རྟེན་འབྱུང་འགལ་བར་འཛིན་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་གཅྩོད་པའི་ཆེད་དུ་ཉིན་པར་ཡང་སྦྩོར་

དངྩོས་མཇུག་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ལས་ལམ་རྩོགས་པ་མེད་པར་ཐལ། ལས་

འབས་དྩོན་དམ་པར་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྨི་ལམ་བཞིན། 

གཉིས་པ་ནི། 2རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཇི་ལྟར་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ན་དེ་ལ་

སྩོགས་པའམ་འབི་བར་འགྱུར་བ་མེད་དྩོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྨི་ལམ་གི་ཆྩོས་གང་

ལ་ཡང་སྩོགས་པའམ་འབི་བར་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་སད་ནས་རྣམ་

པར་རྟྩོག་ན་དེ་ལ་སྩོགས་པའམ་འབི་བར་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

དྩོན་ནི། ཤཱ་རིའི་བུའི་སུན་འབིན་དེ་སུན་འབིན་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་ལ་དྩོན་དམ་ལ་ལྟྩོས་ནས་འདྩོད་ལན་དང༌། ཀུན་རྩོབ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཁྱབ་པ་མེད་

ལན་ཐེབས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། རྨི་ལམ་བདེན་པར་མེད་པས་དེའི་ཆྩོས་ལ་

དྩོན་དམ་པར་འབི་འཕེལ་མི་བེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རྨི་ལམ་ན་ཡང་སྤྩོད་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༨་༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༨་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ལས་སད་ནས་ཡི་རང་ན་འབི་འཕེལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱབ་པ་དང་དཔེ་ཡང་

མ་གྲུབ་བྩོ། །

གཉིས་པ་ལ། རྩོད་ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 1རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། 

ཉིན་པར་སྩོག་བཅད་པ་དང་རྨི་ལམ་ན་སྩོག་བཅད་པ་དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་དེ་བདག་

གིས་བསད་དྩོ་བདག་གིས་བསད་པ་ལེགས་སྩོ་ཞེས་མངྩོན་ཞེན་དྲག་པྩོས་གསྩོས་

བཏབ་པ་ལ་ལས་ལམ་རྩོགས་པར་མཚུངས་པར་འདྩོད་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་དེ་ལ་ཇི་སྐད་

ཟེར་ཞེས་རྩོད་པའི་སྐབས་ཕེ་བ་དང༌། ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། འྩོ་ན་རྨི་ལམ་ན་གསད་

བ་གསྩོད་བེད་སྦིན་བ་སྦིན་བེད་སྩོགས་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་གཅིག་ཡྩོད་

པར་ཐལ། སད་རྨི་གཉིས་ཀ་མཚུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྨི་ལམ་དུ་དགེ་སྩོང་གིས་

མི་བསད་པ་རྨིས་པས་སྩོམ་པ་ཉམས་པ་གཅིག་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ནི། 2སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་དམིགས་པ་མེད་པར་ལས་མི་

སྐྱེད་དེ་ལས་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཁྩོ་ནར་སྐྱེའྩོ། །དམིགས་པ་མེད་པར་སེམས་

མི་འབྱུང་སེ། སེམས་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་ཁྩོ་ནར་སྐྱེའྩོ། །རབ་འབྩོར་གིས་

སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། དམིགས་པ་མེད་པར་ལས་མི་

སྐྱེའྩོ། །དམིགས་པ་མེད་པར་སེམས་མི་འབྱུང་ངྩོ་། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

དྩོན་ནི། ཤཱ་རིའི་བུའི་སུན་འབིན་དེ་སུན་འབིན་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་

སྩོང་གིས་མི་བསད་པས་སྩོམ་པ་ཉམས་པ་ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཅས་པའི་

དབང་གིས་ཡིན་གི། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྨི་ལམ་དུ་བསབ་པ་མ་བཅས་པའི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༨་༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༨་༡༡།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཕིར། དཔེར་ན། མི་ཚངས་སྤྩོད་ཀི་ལྟུང་བར་འདྲ་ཡང་འཆབ་སེམས་སྐྱེས་ན། དགེ་

སྩོང་དུ་མི་རུང་ལ། མ་སྐྱེས་ན་ཆད་ལས་ཀི་བསབ་པ་བིན་ནས་དགེ་སྩོང་དུ་འཇྩོག་པ་

བཞིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་ལ། རྩོད་པ་དང་ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།1 ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབྩོར་ལས་ཐམས་ཅད་དང་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པའྩོ་ཞེས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསུངས་ན། དེ་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་ལས་སྐྱེས་ཏེ། 

དམིགས་པ་མེད་པར་མ་ཡིན་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། དྩོན་ནི། ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་

པ། རབ་འབྩོར་སད་རྨིས་གཉིས་སུ་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་མི་འཐད་

དེ། མདྩོ་ལས། ལས་དང་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་

བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ནི། 2རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་མཚན་

མར་བས་ནས་དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་ལས་སྐྱེས་སེ་དམིགས་པ་མེད་པར་མ་

ཡིན། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། དྩོན་ནི། རབ་འབྩོར་གིས་སྨྲས་པ། མདྩོ་དང་འགལ་

བ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མདྩོ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ལས་དང་སེམས་པ་

དྩོན་དམ་པར་མེད་པ་ལ་དགྩོངས་ལ། ལས་དང་སེམས་པ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

བཞི་པ་ལ་རྩོད་པ་དང་ལན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 3ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༩་༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༩་༥།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༩་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རབ་འབྩོར་གལ་ཏེ་བང་ཆེན་རྨི་ལམ་དུ་སྦིན་པ་བིན། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

དྩོན་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་ན་རེ། རྨི་ལམ་དུ་བང་སེམས་སྦིན་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་བར་

བསྩོམས་ཏེ། དགེ་བའི་ར་བ་དེ་ཡང་རྩོགས་བང་དུ་བསྔྩོས་ན་ཚོགས་གཉིས་ཡྩོངས་

སུ་རྩོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྨི་ལམ་ན་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྨི་ལམ་གི་ལས་ལམ་དེ་ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ལ་རབ་འབྩོར་གིས་ལན་དྩོན་གིས་བཏབ་ཟིན་པ་དང༌། བམས་པ་

ལ་ཁ་འཕང་པའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། རབ་འབྩོར་གིས་འདིར་ལན་དངྩོས་

སུ་མི་འདེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེའི་ལན་གྩོང་དུ་བཏབ་ཟིན་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ནི།1 ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆེན་བམས་པ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐྩོགས་པ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་ལུང་བསན་པ་འདི་མངྩོན་དུ་གྱུར་ན། འདི་

ལ་དྲིས་ཤིག་དང་འདིས་ལན་ལྡྩོན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

ཁ་ཅིག །བམས་པས་ལན་དངྩོས་སུ་མ་བཏབ་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། 
2རབ་འབྩོར་གིས་ལན་བཏབ་པ་ལྟར་བམས་པས་ཀང་བདག་གིས་ནི་གང་ལ་ལན་

ཀླྩོན་པ་དང༌། གང་གིས་ལན་ཀླན་པ་དང༌། གང་ལ་ལན་པའི་ཆྩོས་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་

པར་རེས་སུ་མི་མཐྩོང་ངྩོ་། །ཞེས་སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀི་སྦྩོར་བ་སྤིར་གསུངས་པའི་

ཕིར། རྣམ་བཤད་ལྟར་ན། དགེ་མི་དགེའི་ལས་ལམ་རྩོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་སང་

བ་དང༌། རྨི་ལམ་དུ་ཡང་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༧༩་༡༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༨༠་༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

དང༌། ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བ་དང༌། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བ་དང་བཞི་རིམས་བཞིན་

སྦྩོར། བསན་བཅྩོས་སུ་ཀླན་ཀ་ཕི་མ་གསུམ་གི་1ལན་དངྩོས་སུ་མ་བསན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། ཀླན་ཀའི་གཙོ་བྩོ་ལས་ལམ་མེད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ལན་བཏབ་པས་

ལན་གཞན་རྣམས་ཀང་གྩོ་ནུས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། མདྩོ་དང་བསན་བཅྩོས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི།2 དེ་ནས་

ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྩོར་གིས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་

ཏྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆེན་ཕིན་དྲུག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བགིད་

ཅིང་རྣམ་མཁྱེན་དང་ཡང་ཉེ་བར་འགྱུར་བ་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་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་བཀྲེས་པ་

རྣམས་མཐྩོང་ཞིང༌། སེམས་ཅན་སྐྩོམ་པ་དང་གྩོས་ངན་པ་དང༌། ཟས་དང་གྩོས་དང་

མལ་ཆས་ཕྩོངས་པ་དག་མཐྩོང་ན་འདི་ལྟར་ཡྩོངས་སུ་བརྟག་པར་བ་སེ། ཅི་ནས་ཀང་

བདག་བླ་མེད་རྩོགས་བང་དུ་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉེས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་ཞིང་མི་

སིད་པ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཀུན་དགའ་བྩོའི་སིང་མྩོ་འདི་བླ་མེད་རྩོགས་བང་གི་དྩོན་

དུ་ཡྩོངས་སུ་སྦངས་པ་བས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། 

1 ག་༡༣༩་ན་༦་གསུམ་གིས། པ་༡༤༠་ན་༧་གསུམ་གིས། ཀ་༡༧༩་བ་༦་གསུམ་གིས།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཉི་ཁི་ཁ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༨༢་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སིད་དང་ཞི་བ་མཉམ་ཉིད་དང༌། །ཞིང་དག་བླ་ན་མེད་པ་ནི། །

ཞེས་བཤད། སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀི་སྦྩོར་བའི་འྩོག་ཏུ་ཞིང་དག་སྦྩོར་བ་འཆད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དུ་བསྩོམས་

པས་མ་འྩོངས་པ་ན་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བས་དེ་

ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 1གཉིས་ཀ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་

པར་སྩོམ་པ་ནི་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བས། དེའི་འྩོག་

ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡྩོངས་སུ་དག་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སེམས་ཅན་འཇིག་རྟེན་དེ་བཞིན་

དུ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ།2 

སེམས་ཅན་དང་སྣྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་བེ་བག་གིས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པ་

གཉིས་ལ་གྩོ་རིམས་བཞིན་དུ་བཀྲེས་པ་དང་སྐྩོམ་པ་དང༌། རྩོ་བ་དང་ཚེར་མ་ལ་

སྩོགས་པ་ཉིད་ཀིས་མ་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་གཉེན་པྩོར་ལྷའི་ཉེ་བར་སྤད་པ་དང༌། 

གསེར་གི་ས་ཕྩོགས་ལ་སྩོགས་པ་དག་པ་བསྐྱེད་པའི་སྩོ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དྩོན་ནི། ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཞིང་དག་པའི་སྦྩོར་བ་

ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྣྩོད་བཅུད་ཀི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲུབ་པའི་སྩོན་ལམ་ལ་

སྩོགས་པའི་དགེ་རའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་དག་སའི་རྣལ་འབྩོར་ཡིན་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༥་༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༥་༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

ཕིར། རང་གང་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲུབ་པའི་

སྩོན་ལམ་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱུའི་དགེ་རའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་དག་སའི་རྣལ་

འབྩོར་དེ། ཞིང་དག་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། སྣྩོད་ཀི་ཞིང་དག་སྦྩོར་བ་དང༌། 

བཅུད་ཀི་ཞིང་དག་སྦྩོར་བ་གཉིས་སུ་ཡྩོད། 

ཁ་ཅིག །དག་སའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་གཟུགས་སྐུའི་ལག་རེས་

འཇྩོག་བེད་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ས་བརྒྱད་པའི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར་ཏེ། དག་སའི་

ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཙོ་བྩོར་ཆྩོས་སྐུའི་ལག་

རེས་འཇྩོག་བེད་ཀི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་ལ་ཡང༌། 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་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤྩོད་པའི་

བང་ཆེན་ཇི་ལྟར་སྩོང་ཉིད་ལ་ཡྩོངས་སུ་འདྲིས་པར་བགི། ཇི་ལྟར་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པར་བགི། ཇི་ལྟར་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སྙྩོམས་པར་འཇུག་པར་བགི། ཇི་ལྟར་སྩོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙྩོམས་

པར་འཇུག་པར་བགི། ཇི་ལྟར་བང་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་བར་ལ་འདྲིས་པར་བགི། ཇི་ལྟར་

བང་ཆྩོས་རྣམས་བསྩོམ་པར་བགི། ཞེས་པས་ཐབས་མཁས་ཀི་ཡུལ་དེ་བསན་ནས། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༡༤་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐབས་མཁས་ཀི་སྦྩོར་བ་དེ་སྩོན་པ་ལ།1 དེ་སྐད་ཅེས་གསྩོལ་པ་དང༌། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏྩོ། །རབ་འབྩོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་གཟུགས་

སྩོང་ཞེས་བ་བར་བརྟག་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། 

ཞིང་དག་བླ་ན་མེད་པ་ནི། །རྣམ་ཀུན་མངྩོན་རྩོགས་རྟྩོགས་པ་སེ། །དེ་ནི་ཐབས་

མཁས་བཅས་པ་ཡིན། །

ཞེས་བཤད་ན། ཞིང་དག་སྦྩོར་བའི་འྩོག་ཏུ་ཐབས་མཁས་སྦྩོར་བ་འཆད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། རང་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་ནི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་པས་གདུལ་

བའི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བ་དགྩོས་པས་དེ་ལྟར་

བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦྩོར་བ་ལ། 2རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་

དག་པ་བསྒྲུབས་པ་ནི་ཐབས་མཁས་པས་སྐལ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

མཛད་པ་བ་དགྩོས་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདྩོ་དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཡུལ་དང་སྦྩོར་བ་ཅན་འདི་

ནི། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དྩོན་གི་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ལ། 
3བར་ཆད་ཀི་ཆྩོས་ལས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང༌། སྦྩོར་བའི་ཡུལ་དང༌། 

ཡུལ་ཅན་སྦྩོར་བའི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། སྩོ་སྩོའི་དབེ་བ། ཡུལ་དང་དངྩོས་པྩོའི་སྩོ་ནས་དྩོན་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༡༥་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༥་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༥་༡༧།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བསྡུ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཉི་སྣང་དང་ལེ་བརྒྱད་མར་རྣམ་ཐར་གསུམ་དང༌། བང་ཕྩོགས་

སེ་ཚན་བདུན་ཏེ་བཅུ་དང༌། ལེ་མངས་སུ་མཐར་གནས་དགུ་དང༌། སྩོབས་དང་མ་

འདྲེས་པ་སྩོགས་ཡུལ་དུ་གསུངས་སྩོ། །དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཡུལ་དང༌། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཀིས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲིས་པར་བེད་ཀང་སྙིང་

རེས་དེ་དག་གིས་འབས་བུ་རང་དྩོན་དུ་མི་བེད་པས་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་

ཉམས་ལེན་སྔར་བཤད་པ་ཡུལ་དུ་ཡྩོད་པ་ཅན་གི་སྦྩོར་བ་ཡིན་ཏེ། མདྩོ་ལས།1 

མཉམ་པར་མ་བཞག་སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་སྙིང་རེ་འཇུག །བར་སྐབས་དེར་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ལས་ཡྩོངས་མི་ཉམས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དྩོན་

བཤད་པ་ལ། སྦྩོར་བ་ཅན་འདི་ནི། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྦྩོར་བ་དེ་ལ་ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་བཅུ་ཡྩོད་པའི་

དང་པྩོ་བར་ཆད་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་ལས་ཡང་དག་པར་རྒལ་བའི་ཐབས་མཁས་དེ་སྩོན་

པ་ལ། 2རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་ཞིག་དཔའ་བ་དང་རྟུལ་ཕྩོད་པ་

དང༌། རལ་ཆེ་བ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་དང༌། གཟུགས་མཛེས་པ་དང་བད་བཞིན་བཟང་

ཞིང་ཁྩོ་ལག་བཟང་པྩོ་མཆྩོག་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་ལྡན་པ་འཕྩོང་རལ་མཆྩོག་ཏུ་བ་བ་

མཚོན་ཆ་ས་བ་ཐྩོགས་པ་རྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་

བཟྩོའི་གནས་དང་ལས་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་རྟྩོགས་པར་རིགས་པ། འགྩོ་བ་མང་

པྩོའི་ཡིད་དུ་འྩོང་ཞིང་སྡུག་པ་ནི་བ་བ་གང་དང་གང་རྩོམ་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་རེད་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤། ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཤེར་ཕིན་སྡུད་པ། ༢༦་༡།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༡༩་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེན་པྩོ་དང་ལྡན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དག་རྣམས་ལས་ནི་འདས་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌། 1བར་

ཆད་ཀི་ཆྩོས་ལས་ཡང་དག་པར་རྒལ་བས་ལྷ་ལ་སྩོགས་པའི་བདུད་ལས་འདས་པ་

དང༌། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་མི་གནས་པར་གནས་པའི་དེ་སྩོན་པ་ལ། 2རབ་

འབྩོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་འདབ་ཆགས་བ་ནི། བར་སྣང་ལ་རྒྱུ་ཞིང་ས་ལ་མི་ལྟུང་སེ། 

ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ལ་གནས་ཀང་དེ་ལ་གནས་པ་མེད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། མི་གནས། ཞེས་དང༌།3 ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་

པར་བསྩོམས་པས་མི་གནས་པར་གནས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་སྩོན་ལམ་གི་ཤུགས་ཀིས་འཕང་པའི་དེ་ནི། 4རབ་འབྩོར་འདི་ལྟ་

སེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་མཐུ་དང་ལྡན་པ་འཕྩོང་རལ་གི་སྩོབ་དཔྩོན་དུ་གྱུར་བ་འཕྩོང་

རལ་བསབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བང་བ་གཅིག་ཡྩོད་ལ། དེས་མདའ་གནམ་དུ་འཕང་སེ་

མདའ་གཞན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་མདའ་སྔ་མ་དེ་ས་ལ་ལྟུང་དུ་མ་བཅུག་

སེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཇི་བཞིན་ཤུགས་དང་ནི། །ཞེས་

དང༌།5 སྩོན་ལམ་གྲུབ་པས་གཞན་གི་དྩོན་སྔྩོན་གི་ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པ་བེད་པ་

དང༌། ཞེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༥་༡༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༠་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༥་༡༨།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༡་༡༡།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༥་༡༩།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བཞི་པ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དེ་ནི།1 དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། ཚེ་དང་

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

འདས་བང་ཆེན་གང་ཆྩོས་ཉིད་འདི་ལ་སྩོབ་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་སྩོབ་པ། དེ་

བཞིན་ཉིད་ལ་སྩོབ་པ། ཆྩོས་ཀི་དབིངས་རང་གི་མཚན་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་བར་ལ་

སྩོབ་པ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་གསུམ་ལ་སྩོབ་པའི་བར་མ་དྩོར་བླ་མེད་རྩོགས་བང་

ལས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་དཀའ་བ་བགིད་པ་སེ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། དེའི་

དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་མཚན་ཉིད་དང༌། །ཞེས་དང༌། 2དཀའ་བ་སྤྩོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་གྩོམས་པ་ཉིད་ཀིས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་3མ་ཆགས་པའི་དེ་ནི། 4རབ་འབྩོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟ་

སེ་ནང་སྩོང་པ་ཉིད་དང་ཕི་སྩོང་པ་ཉིད་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་

བར་དང༌། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། མ་ཆགས་པ་དང༌། ཞེས་

དང༌།5 ཆྩོས་དཀར་པྩོ་རྣམ་པར་དག་པས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང༌། 

ཞེས་གསུངས། དྲུག་པ་མི་དམིགས་པའི་དེ་ནི། 6རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་འདི་སྙམ་དུ་

འདི་དག་ནི་ཡུན་རིང་པྩོར་ཕིན་ཅི་ལྩོག་བཞི་ལ་སྤྩོད་སྤྩོད་པ་རྟག་པར་འདུ་ཤེས་པ་

དང༌། བདེ་བར་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། སྡུག་པར་འདུ་ཤེས་པ་ལ་སྤྩོད་སྤྩོད་པ་ཡིན་གི་དེ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༢་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༦་༡།

3 ག་༡༤༡་བ་༣་ལྔ་པ་མ་ཆགས་པའི་དེ་ནི། པ་༡༤༢་བ་༥་ལྔ་པ་མ་ཆགས་པའི་དེ་ནི། ཀ་༡༨༢་བ་༥་ལྔ་པ་ལ་མ་ཆགས།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༣་༥།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༦་༢།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༥་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དག་གི་ཕིར་དུ་བང་ཆུབ་ཏུ་སྤད་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསན། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། མི་དམིགས་དང༌། །ཞེས་དང༌། 1རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་

སྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་མི་དམིགས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། བདུན་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་

དེ་ནི། 2རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ཡུན་རིང་པྩོ་ནས་

མཚན་མ་ལ་སྤྩོད་སྤྩོད་པ་སེ། བུད་མེད་ཀི་མཚན་མའམ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསན། 

དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། མཚན་མ། ཞེས་དང༌། 3རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་མཚན་མ་མེད་

པ་ཉིད་ཀིས་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བརྒྱད་པ་སྩོན་པ་མེད་པའི་དེ་ནི། 4རབ་འབྩོར་གང་བང་ཆེན་5འདི་སྙམ་དུ་

སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཡུན་རིང་པྩོ་ནས་སྩོན་ལམ་ལ་སྤྩོད་སྤྩོད་པ་སེ། ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་བསན། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། སྩོན་ལམ་ཟད་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌། 6རྣམ་པར་

ཐར་པའི་སྩོ་སྩོན་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་སྩོན་པ་མེད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཀི་དེ་སྩོན་པ་ལ། 7རབ་འབྩོར་གང་8བང་

ཆེན་དེ་ལྟར་སྤྩོད་ཅིང་བང་ཆྩོས་འདི་དག་ལ་ཡྩོངས་སུ་འདྲིས་པར་བེད་པ་དེ་དག་ལ། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ཡི་རྟགས་དང༌། ཞེས་དང༌།9 དྲི་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༦་༣།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༧་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༦་༤།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༢༨་༨།

5 ག་༡༤༡་བ་༧་བང་ཚེ། པ་༡༤༣་ན་༢་བང་ཚེ། ཀ་༡༨༣་ན་༤་བང་ཚེ།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༦་༥།

7 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༠་༡།

8 ག་༡༤༢་ན་༡་འབྩོར་བང་ཆེན། པ་༡༤༣་ན་༣་འབྩོར་བང་ཆེན། ཀ་༡༨༣་ན་༥་འབྩོར་བང་ཆེན།

9 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༦་༦།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྔྩོན་དུ་བཏང་བ་ཅན་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་ཆྩོས་བརྩོད་པས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་

དང༌། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་པ་ཡུལ་ཚད་མེད་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པ་དེ་སྩོན་པ་ལ། 1གསྩོལ་པ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་གིས་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པར་འགྱུར་བའི་རྣམ་གངས་དེ་ལྟ་བུ་

མཆིས་སམ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྩོར་དེ་ནི་ཡྩོད་དེ། ཞེས་

པ་ནས། བང་ཆེན་དེ་དང་དེ་དག་ནི་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་

རྟེན་གིས་མི་འཕྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ཚད་མེད་

པ། །ཞེས་དང༌། 2ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མེད་པ་སེ། ཞེས་3གསུངས། 

བཞི་པ་ནི། ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པ་བཅུ། །ཞེས་དང༌།4 ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཡུལ་རྣམ་པ་བཅུ་མངྩོན་སུམ་དུ་བ་བ་ལ་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་

ཤེས་པའི་སྦྩོར་བ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད། གཞུང་དྩོན་ནི། 

ཐབས་མཁས་སྦྩོར་བ་དེ་ལ་བཅུར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་བཅུར་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། ཐབས་མཁས་སྦྩོར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུར་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པ་

གསུམ་དང༌། བང་ཆྩོས་སེ་ཚན་བདུན་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཐབས་མཁས་སྦྩོར་བ་སྤིར་བསན་པ་དང༌། བདུད་བཞི་

བཅྩོམ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། འབད་རྩོལ་རགས་པ་ཞི་

བའི་སྩོ་ནས་འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་དག་སའི་རྣལ་འབྩོར་དེ། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༣༡་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༦་༧།

3 ག་༡༤༢་ན་༤་ཞེས་གསུངས། པ་༡༤༣་ན་༦་ཞེས་དང་། ཀ་༡༨༣་བ་༣་ཞེས་གསུངས།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ། འགེལ་པ་དྩོན་གསལ། ༣༠༦་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐབས་མཁས་སྦྩོར་བའི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན། བདུད་བཞི་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ལས་འདས་པའི་ཐབས་མཁས་སྦྩོར་བ། 

མི་གནས་པར་གནས་པའི་སྦྩོར་བ། གདུལ་བ་གཞན་གི་དྩོན་སྔྩོན་གི་སྩོན་ལམ་ཇི་

ལྟར་བཏབ་པའི་ཤུགས་ཀིས་འཕང་པ་ལྟར་བེད་པའི་སྦྩོར་བ། ཉན་རང་དང་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པའི་སྦྩོར་བ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཛིན་པ་མེད་པར་མ་ཆགས་པའི་སྦྩོར་བ། 

མི་དམིགས་པའི་སྦྩོར་བ། མཚན་མ་མེད་པའི་སྦྩོར་བ། སྩོན་ལམ་ཟད་པའི་སྦྩོར་བ། 

སྔར་བཤད་པའི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་བརྒྱད་པྩོ་དེས་མཚོན་པར་བེད་པའི་སྦྩོར་

བ། ཚད་མེད་པའི་ཐབས་མཁས་སྦྩོར་བ་དང་བཅུར་ཡྩོད། 

ཁྩོ་ན་རེ། ས་བརྒྱད་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། གཙོ་བྩོར་སྤྲུལ་སྐུའི་ལག་རེས་འཇྩོག་

བེད་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །དག་སའི་རྣལ་འབྩོར་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་སྤྲུལ་སྐུའི་ལག་རེས་

འཇྩོག་བེད་ཀི་རྟྩོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ས་བརྒྱད་པའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ། སྔར་བཞིན་ནྩོ། །

ཁ་ཅིག །འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུའི་དགེ་རའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་

དུ་གྱུར་པའི་དག་སའི་ཡེ་ཤེས་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ས་བརྒྱད་པ་

ནས་འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། བདུད་བཞི་སྩོ་སྩོའི་ངྩོ་བྩོ། བདུད་བཞིར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན། 
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

སྒ་དྩོན། བདུད་བཞི་བཅྩོམ་པའི་ས་མཚམས་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ་ལ། 

ཁ་ཅིག །རང་རྒྱུ་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོ་

གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་དམན་པའི་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་

སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། ཕུང་པྩོའི་བདུད་ཀི་མཚན་ཉིད། སེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་

བར་བེད་པའི་སེམས་བྱུང་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་དམན་པའི་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་

ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་

ཀི་མཚན་ཉིད། སྩོག་གི་དབང་པྩོ་རང་དབང་མེད་པར་འགག་པར་བེད་པའི་ཆ་གང་

ཞིག །གཙོ་བྩོར་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་དག་བཅྩོམ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་

གཅྩོད་པའི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། འཆི་བདག་གི་བདུད་ཀི་མཚན་ཉིད། 

བདུད་གཞན་གསུམ་ལས་འདའ་བ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་གང་ཞིག །བདུད་བཞིའི་

ནང་ཚན་ཡིན་པ་དེ། ལྷའི་བུའི་བདུད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སྩོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་ཉྩོན་

མྩོངས་ཆྩོས་ཅན། ཕུང་པྩོའི་བདུད་དུ་ཐལ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

སེ། ཉན་སར1། དེ་ལ་ཕུང་པྩོའི་བདུད་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། འདྩོད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། མཚན་ཉིད་གཉིས་པའི་ཟུར་གཉིས་པ་དེའི་ཕིར། ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་བདུད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་མི་འཐད་དེ། 

ཉྩོན་མྩོངས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་གཙོ་2སེམས་དང༌། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ས་བྩོན་རྣམས་

ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣། སེམས་ཙམ་ཛི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཉན་ས། ༣༠༩་༧།

2 ག་༡༤༣་ན་༤་གཙོ་སེམས་དང། པ་༡༤༤་ན་༥་གཙོ་སེམས་དང། ཀ་༡༨༤་བ་༥་གཙོ་བྩོ་སེམས་དང།
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གཞན་ཡང༌། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ལ་གནས་པའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པས་

ཕུང་པྩོའི་བདུད་བཅྩོམ་པ་དང༌། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་ཉན་ཐྩོས་དག་

བཅྩོམ་པས་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅྩོམ་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དང་པྩོ་དང་གསུམ་པ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕུང་པྩོའི་བདུད་བཅྩོམ་ན་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་

ས་དང་ཟག་མེད་གི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཡིད་ལུས་སངས་1པས་ཁྱབ་ལ། 

འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅྩོམ་ན། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕྩོ་སངས་དགྩོས་

པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། མཚན་ཉིད་བཞི་པ་ལ། འདྩོད་ཆགས་ཆྩོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་

ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ས་བརྒྱད་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། 

ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་ན། འཆི་

བདག་གི་བདུད་བཅྩོམ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་འཁྩོར་

བར་སྐྱེ་འཆི་སངས་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག །མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། བདུད་བཞིའི་ནང་ཚན་གང་ཞིག །རང་རྒྱུ་ལས་དང་ཉྩོན་

མྩོངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་

ས་ལ་བརྟེན་དགྩོས་པ་གང་རུང༌། ཕུང་པྩོའི་བདུད་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཕ་རགས་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཡིད་

ལུས་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལྟ་བུ། དེ་གང་ཞིག །གཙོ་བྩོར་ཐར་

1 ག་༡༤༣་ན་༤་གཙོ་སེམས་དང། པ་༡༤༤་ན་༥་གཙོ་སེམས་དང། ཀ་༡༨༤་བ་༥་གཙོ་བྩོ་སེམས་དང།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་

བདུད་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཕ་རགས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་ས་

བྩོན་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། ར་ཉྩོན་དྲུག །ཉེ་ཉྩོན་ཉི་ཤུ་ལྟ་བུ། 

དེ་གང་ཞིག །སྩོག་གི་དབང་པྩོ་རང་དབང་མེད་པར་འགག་པར་བེད་པའི་

ཆའི་རིགས་སུ་གནས་པ། འཆི་བདག་གི་བདུད་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ཕ་རགས་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕྩོ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། 

ལས་ཉྩོན་གིས་སྩོག་གི་དབང་པྩོ་རང་དབང་མེད་པར་འགག་པར་བེད་པའི་ཆ་ལྟ་བུ། 

དེ་གང་ཞིག །བདུད་གཞན་གསུམ་ལས་འདའ་བ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་ཅིང༌། 

འདྩོད་ལྷའི་རིགས་སུ་གཏྩོགས་པ། ལྷའི་བུའི་བདུད་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། གཞན་

འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་བདག་པྩོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུ། འདིས་བར་དུ་གཅྩོད་

པའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། གདུལ་བ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་པ་

ལ་མངྩོན་ཤེས་ཀིས་བལྟས་ཏེ། ཉྩོན་མྩོངས་པ་འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ང་

རྒྱལ་ཕག་དྩོག་གི་མདའ་ལྔ་སྩོ་སྩོར་འཕེན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་ལ་མེ་ཏྩོག་མདའ་

ཅན་དང༌། མེ་ཏྩོག་གཞུ་ཅན་དང༌། མདའ་ལྔ་པ་སྩོགས་ཀི་མིང་བཏགས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང༌། ཉན་སར། དེ་ལ་ཕུང་པྩོའི་བདུད་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པྩོ་

ལྔའྩོ། །ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་ནི་ཁམས་གསུམ་ན་སྤྩོད་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་རྣམས་

ཡིན་ནྩོ། །འཆི་བདག་གི་བདུད་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དང་དེ་དག་སེམས་ཅན་གི་རིས་དེ་

དང་དེ་ནས་འཆི་བའི་དུས་བེད་པ་གང་ཡིན་པའྩོ། །ལྷའི་བུའི་བདུད་ནི་ཕུང་པྩོ་དང་

ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་འཆི་བདག་གི་བདུད་ལས་འདའ་བར་བ་བའི་དགེ་བའི་ཕྩོགས་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བརྩོན་པ་དེ་དག་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བར་བ་བའི་འདྩོད་པའི་

ཁམས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལྷའི་བུ་དབང་ཕྱུག་ཐྩོབ་པ་དག་ཉེ་བར་འྩོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་ལྷའི་བུའི་བདུད་ཅེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི་བདུད་དེ་ལ་བཞིར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། གང་འཆི་བའི་

དབང་དུ་བས་ནས་ཕུང་པྩོའི་བདུད་དང༌། གང་གིས་འཆི་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་བདུད་དང༌། འཆི་བའི་ངྩོ་བྩོའི་དབང་དུ་བས་ནས་འཆི་བདག་གི་བདུད་

དང༌། དེ་གསུམ་ལས་འདའ་བ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ལྷའི་བུའི་

བདུད་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉན་སར།1 དེ་ལ་གང་འཆི་བ་དང༌། གང་གིས་འཆི་བ་

དང༌། འཆི་བ་དེ་གང་ཡིན་པ་དང༌། བར་ཆད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་གང་གིས་འཆི་བ་ལས་

ཡང་དག་པར་མི་འདའ་བར་བེད་པ་དེ་དག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་བདུད་བཞིར་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ལ་གེགས་བེད་པས་ན་བདུད་ཅེས་བའྩོ། །

བཞི་པ་ལ། གསེར་ཕེང་ལས།2 ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་ས་བརྒྱད་པ་ནས་

དང༌། འཆི་བའི་བདུད་ལ་ལས་ཉྩོན་ཀི་དབང་གིས་འཆི་བ་ས་དང་པྩོ་ནས་མེད་ཀང་

ཡིད་ལུས་ཀི་འཆི་འཕྩོ་བ་སངས་རྒྱས་མ་ཐྩོབ་བར་དུ་མི་ལྡྩོག་པས་འཆི་བདག་གི་

བདུད་དང༌། ཕུང་པྩོའི་བདུད་སངས་རྒྱས་མ་ཐྩོབ་བར་དུ་དང༌། ལྷའི་བུའི་བདུད་ཀང་

དེ་གསུམ་ལ་བར་ཆད་བེད་པས་དེ་གསུམ་ཇི་སིད་འཇུག་པ་དེ་སིད་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣། སེམས་ཙམ་ཛི། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། ཉན་ས། ༣༠༩་༡༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་། ༣༡༢་༣།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

རྒྱུད་བླ་མར་ཡང༌། 1འཆི་མེད་ཞི་བའི་གནས་ཐྩོབ་ལ། །འཆི་བདུད་རྒྱུ་བ་མེད་

ཕིར་རྩོ། །ཞེས་ཐུབ་པའི་སྐུ་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཀང༌། 

རང་ལུགས་ནི་རྣམ་བཤད་ལྟར་ཁས་བླངས་ཏེ། དེ་ཡང༌། ཐེག་དམན་གི་དབང་དུ་

བས་ན་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་ནས་ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། སྐྱབས་གནས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའི་ཐེ་ཚོམ་གི་དངྩོས་གཉེན་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། དག་བཅྩོམ་ཐྩོབ་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་

བདུད་བཅྩོམ་སེ། ཉྩོན་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་དག་བཅྩོམ་ཐྩོབ་ནས་འཆི་བདག་གི་བདུད་

རགས་པ་བཅྩོམ་སེ། འབད་རྩོལ་རགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྩོ་ནས་སྐྱེ་འཆི་བེད་པ་

སངས་པའི་ཕིར། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐྩོབ་ནས་ཕུང་པྩོའི་བདུད་རགས་པ་བཅྩོམ་

སེ། ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོ་སངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྣམ་བཤད་ལས།2 ཐེག་པ་དམན་པ་རྣམས་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་ནས་ལྷའི་བུའི་བདུད་

ལས་འདས་ཤིང༌། དག་བཅྩོམ་ཐྩོབ་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་ལས་འདའྩོ། །གཉིས་

ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྩོལ་བས་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། ཚེའི་འདུ་བེད་བིན་

གིས་བརབས་པ་ལ་དབང་བའི་ཕིར། ཕུང་པྩོའི་བདུད་ལས་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་

ཐྩོབ་ནས་འདའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བས་ན། ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་ནས་ལྷའི་བུའི་

བདུད་བཅྩོམ་སེ། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ཐྩོབ་པའི་སྩོ་ནས་

ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་ལུས་ངག་གི་སྤྩོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། ས་བརྒྱད་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༩་༡༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༥༨༣་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་རགས་པ་བཅྩོམ་སེ། དེར་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པའི་ཕིར། 

དེར་འཆི་བདག་གི་བདུད་རགས་པ་བཅྩོམ་སེ། དེར་འབད་རྩོལ་རགས་པ་དང་བཅས་

པའི་སྩོ་ནས་འཆི་བེད་ཀི་འཆི་བདག་གི་བདུད་སངས་པའི་ཕིར། དེར་ཕུང་པྩོའི་

བདུད་རགས་པ་བཅྩོམ་སེ། འབད་རྩོལ་རགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྩོ་ནས། མ་རིག་

བག་ཆགས་ཀི་ས་དང་ཟག་མེད་ཀི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཡིད་ལུས་སངས་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས།3 ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཕིར་མི་ལྡྩོག་པའི་རྟགས་ཐྩོབ་ནས་

ལྷའི་བུའི་བདུད་ལས་འདས་ཤིང༌། ས་བརྒྱད་པ་ཐྩོབ་ནས་བདུད་གཞན་གསུམ་

རགས་པ་ལས་འདའ་ལ་བདུད་བཞི་མ་ལུས་པར་བཅྩོམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པ་

ནའྩོ། །ཞེས་དང༌། 4ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ནས་ཀང་འབད་པས་བསྒྲུབས་ན། མ་རིག་

བག་ཆགས་ཀི་ས་དང་ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་

ལུས་ལེན་ནུས་མྩོད་ཀི་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་འགྲུབ་པ་ནི་ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པ་

དང་དབང་ཐྩོབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདུད་བཞི་མ་ལུས་པར་བཅྩོམ་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་དུས་མཉམ་སེ། འཆི་

བདག་གི་བདུད་བཅྩོམ་ན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕྩོ་སངས་པས་ཁྱབ། ཕུང་

པྩོའི་བདུད་བཅྩོམ་ན། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་དང་ཟག་མེད་ཀི་ལས་ལ་བརྟེན་

ནས་འབྱུང་བའི་ཡིད་ལུས་མི་ལེན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ལུང་འདི་དག་གི་དྩོན་མ་གྩོ་བ་ཁ་ཅིག །ཐེག་དམན་གི་མཐྩོང་ལམ་ནས་ལྷའི་

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༥༨༣་༦།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན། ༣༣༥་༤།
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

བུའི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

དམན་པའི་ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ཐྩོབ་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། ཉྩོན་

སྒིབ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་དག་བཅྩོམ་

ཐྩོབ་ནས་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། ཚེའི་འདུ་བེད་བིན་གིས་བརབས་པ་ལ་

དབང་བའི་ཕིར། དམན་པའི་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐྩོབ་ནས་ཕུང་པྩོའི་བདུད་བཅྩོམ་

སེ། ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་བླང་བའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོ་སངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

ཟེར་ཞིང༌། ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བས་ན་བདུད་བཞི་མ་ལུས་པར་བཅྩོམ་པ་དང་

སངས་རྒྱས་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་ནང་འགལ་ཏེ། བདུད་བཞི་མ་

ལུས་པར་བཅྩོམ་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་གང་ཟག་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡིན་

དགྩོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་ཕི་མ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐྩོབ་

པའི་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྩོལ་གི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པའི་རྟྩོགས་པ་སྔྩོན་དུ་

སྩོང་བའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་

སེ། དེ་འདྲའི་ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པ་དེས་བདུད་བཞི་མ་ལུས་པར་བཅྩོམ་པའི་ཕིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅྩོམ་པ་གང་ཞིག །ཉྩོན་མྩོངས་

པའི་བདུད་བཅྩོམ། ཕུང་པྩོའི་བདུད་བཅྩོམ། འཆི་བདག་གི་བདུད་ཀང་བཅྩོམ་པའི་

ཕིར། རྟགས་རྣམས་དམ་བཅའི་སེང་དུ་སྒྲུབ། 

རྩོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་ནས་ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། 

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་མངྩོན་པར་རྟྩོགས་པའི་ཡིད་ཆེས་1བརྟན་པྩོ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

1 ག་༡༤༥་བ་༡་རྟྩོགས་པའི་ཡིད་ཆེས། པ་༡༤༦་བ་༣་རྟྩོགས་པའི་ཡིད་ཆེས། ཀ་༡༨༨་ན་༡་རྟྩོགས་པ་ཐྩོབ་པའི་ཡིད་ཆེས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ཐྩོབ་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། འཁྩོར་བར་

འཆིང་བེད་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཕིར། བསམ་གཏན་གི་རབ་

མཐའ་ཐྩོབ་ནས་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། ཚེ་འདྩོར་ལེན་ལ་དབང་ཐྩོབ་པའི་

ཕིར། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐྩོབ་ནས་ཕུང་པྩོའི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་

བྩོར་ཞིང་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་ལམ་ནས་ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅྩོམ་

སེ། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཞེ་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་མཐྩོང་ལམ་

ནས་འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། ལས་ཉྩོན་གིས་སྐྱེ་འཆི་སངས་པའི་ཕིར། 

ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཕུང་པྩོའི་བདུད་བཅྩོམ་སེ། རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་སྐུ་མངྩོན་དུ་

བེད་པའི་ནུས་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་

ཐྩོབ་པའི་སྩོ་སྐྱེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། ས་བདུན་པ་ནས་རྣམ་པར་གྩོལ་བའི་སྐུ་མངྩོན་

དུ་བེད་པའི་ནུས་པ་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། གཞན་རྣམས་སྔར་གི་རིགས་པས་ཁེགས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཞེ་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་ན་ལྷའི་བུའི་བདུད་

བཅྩོམ་པས་ཁྱབ། ཚེའི་འདུ་བེད་བིན་གིས་བརབས་པ་ལ་དབང་ཐྩོབ་ན་འཆི་བདག་

གི་བདུད་རགས་པ་བཅྩོམ་པས་ཁྱབ། ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ཟག་བཅས་

ཀི་ཕུང་པྩོ་སངས་ན་ཕུང་པྩོའི་བདུད་རགས་པ་བཅྩོམ་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

དང་པྩོ་ལ། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ཚད་མས་དྲངས་པའི་ངེས་པ་

རེད་པའི་དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པས་མ་ངེས། 

གཉིས་པ་ལ་དམན་ལམ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ས་དང་པྩོ་པས་མ་ངེས། གསུམ་པ་ལ་ས་
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ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན།

གསུམ་པ་པས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཕི་མ་གྲུབ་སེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས།1 དེ་ཡི་

ཚེ་ན་བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་ཤིང༌། །ཞེས་དེ་འདྲའི་ས་དང་པྩོ་པ་དེས་ཚེ་སྐད་ཅིག་མ་

གཅིག་ཀང་བསྐལ་པ་བརྒྱར་བིན་གིས་བརབས་ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། 

རྒྱུད་བླ་མར།2 འཕགས་པས་འཆི་དང་རྒ་བ་དང༌། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད། 

ཐེག་ཆེན་གི་མཐྩོང་ལམ་རྣམ་གྩོལ་ལམ་ནས་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་བྱུང་

བའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོ་སངས་པར་བཤད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ས་བཅུ་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཆྩོས་ཅན། བདུད་བཞི་མངྩོན་གྱུར་པ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། བདུད་ཀིས་བར་

ཆད་བ་བར་ནུས་པ་སྩོགས་བར་ཆད་ཀི་ཆྩོས་ལ་རྣལ་འབྩོར་གི་སྩོབས་ཀིས་ཡང་

དག་པར་རྒལ་བའི་དག་སའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་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་རྣམ་བཤད་རྣམ་

པ་གཉིས་ཀི་དཀའ་བའི་གནས་གསལ་བར་བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་

དབང་གི་རྩོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་སྐབས་བཞི་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པའྩོ། །
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