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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

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

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

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

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

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

བས་པ་ཡིན། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཐོག་འབེབས་བཅས་ཆ་ཚང་བཞུགས། 

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

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

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

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

བཞུགས། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆའི་གས་སུ་བཞུགས་ཡོད། 

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

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

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

གཞི་དང་ཟུར་མཆན་གང་གི་གས་སུའང་མེད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

བར་པོད་བཅུ་དྲུག་བས་ནས་བསྒིགས་ཡོད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

བཅུ་དྲུག་ཐོག་བསྒིགས་བཀོད་བས་ཡོད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

སྐོར་ཐག་བཅད་བས་པ་བཅས་སོ། །

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

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས་ཀིས།



༄༅།  །བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་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་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་ 

སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན་ 

བཞུགས་སོ།  ། 

གཉིས་པ་དབང་དུ་བ་བའི་འབས་བུ་རྩེ་སྦོར་གི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

ལ། 

འབེལ་བརོད་པས་མཚམས་སྦར། རྩེ་སྦོར་མཚོན་བེད་ཀི་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད། 

སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། རྣམ་ཀུན་མངོན་རོགས་རྟོགས་པ་

དང་། །རྩེ་མོར་ཕིན་དང་། ཞེས་འཆད་ན། རྣམ་རོགས་སྦོར་བའི་འོག་ཏུ་རྩེ་སྦོར་

འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་

ལ་དབང་ཐོབ་དོན་དུ་སོམ་པའི་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་ལས། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་

ལ་དབང་ཐོབ་པའི་རྩེ་མོའི་སྦོར་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་

ལ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་རྟོགས་པ་འབྱུང་བས། གོ་སླ་བར་བ་བའི་ཕིར་རྟགས་ལ་

སོགས་པ་བསྙད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་རྩེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ། ཞེས་གསུངས། 

རྩེ་སྦོར་རྟགས་ཀི་སོ་ནས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གོ་སླ་བར་བ་

བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་དེ་རྩེ་སྦོར་གི་རྒྱུ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྦོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྩེ་སྦོར་རྣམ་རོགས་སྦོར་བའི་བེ་

བག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཐར་གིས་སྦོར་བ་དེ་རྣམ་རོགས་སྦོར་བའི་བེ་བག་ཡིན་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་དང་རྩེ་སྦོར་གཉིས་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་གཉིས་ཀི་རིམ་པ་དེ་རྒྱུ་འབས་དོན་གི་རིམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་

བཤད་ལས། དབང་དུ་བ་བ་རྒྱུ་འབས་བཤད། ཅེས་དང། གསེར་ཕེང་ལས། རྣམ་

ཀུན་དང་རྩེ་སྦོར་རྒྱུ་འབས་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཤེས་

དང་། རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་དང་རྩེ་སྦོར་རྒྱུ་

འབས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལམ་ཤེས་རྣམ་མཁྱེན་གི་ཉེར་ལེན་དུ་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང། རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་དེ་རྩེ་སྦོར་སྐད་ཅིག་དང་པོའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་རྩེ་སྦོར་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་

པའི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅིག །རྣམ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བཤད་ལས། སྦོར་བ་དང་པོ་གཉིས་ཀང་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀང་སྐྱེ་

བའི་རིམ་པ་ཡིན་ནོ། །སྦོར་བ་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་ཡང་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང་། 

མཁྱེན་གསུམ་དང་སྦོར་བཞི་བཤད་པའི་རིམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་དུ་

བསམ་ནས་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་དང་མཐར་གིས་སྦོར་བ་གཉིས་ཀི་རིམ་པ་སྐྱེ་བའི་

རིམ་པ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་ཐོབ་ན་མཐར་གིས་སྦོར་བ་

ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེའི་དོན་སྐབས་ཀི་བསན་བའི་གཙོ་བོ་ལ་སྦོར་བ་

ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་

འབོར། རྩེ་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཅན། 

མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སོམ་ཐེག་ཆེན་གི་

ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབིང་གཉིས་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་མཁྱེན་

གསུམ་བསྡུས་སོམ་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབོར། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་

བཟོད་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སོམ་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་དུ་ཐལ་ལོ། །ཁ་

ཅིག །དེས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། 



  4  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་གི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་སོ་

ནས་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་སོམ་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་

འབོར། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་

ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། 

རྩེ་སྦོར་གི་རྟེན་བཤད་པ་དང་། 

བརྟེན་པ་རྩེ་སྦོར་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ལུས་རྟེན་

དང་། སེམས་རྟེན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྦོར་ལམ་རྩེ་སྦོར་ནི་གིང་གསུམ་གི་མི་

དང་འདོད་ལྷའི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་ལ་དེའི་ཕིར། 

མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་ལ་དེའི་ཕིར། སོམ་

ལམ་རྩེ་སྦོར་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་སོམ་ལམ་ལ་དེའི་ཕིར། བར་ཆད་

མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་དངོས་སུ་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་ལུས་རྟེན་ཅན་གི་གང་ཟག་ཡིན་ན། 

གཟུགས་ཀི་རྟེན་ཅན་ཡིན་དགོས་ཏེ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སྦོར་ལམ་རྩེ་སྦོར་དང་། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གཉིས་

བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་ལ། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་དང་

བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་གཉིས་དངོས་སུ་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་སེམས་རྟེན་དུ་གྱུར་

པའི་ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ཀ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཀི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

སོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར། 

རྩེ་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ལ་སྦོར་ལམ་རྩེ་མོ་སོགས་བཞི་ཡོད། ཡང་དེ་ལ་སྦོར་བའི་ལམ། 

བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། རྣམ་པར་གོལ་པའི་ལམ། ཁྱད་པར་གི་ལམ་དང་བཞིར་

ཡོད་དེ། མཛོད་ལས། མདོར་ན་ལམ་ནི་རྣམ་བཞི་སེ། །ཁྱད་པར་ཅན་དང་རྣམ་གོལ་

དང༌། །བར་ཆད་མེད་དང་སྦོར་ཞེས་བ། །ཞེས་དང་། དེའི་འགེལ་པར་སྦོར་བའི་ལམ་

ནི་གང་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་སྐྱེ་བའོ། །བར་ཆད་མེད་པའི་

ལམ་ནི་གང་གིས་སྒིབ་པ་རབ་ཏུ་སོང་བར་འགྱུར་བའོ། །རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ནི། 

དེས་སང་བར་བ་བའི་སྒིབ་པ་ལས་ངེས་པར་གོལ་བ་དང་དང་པོ་ཉིད་ནས་སྐྱེས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་གི་ལམ་ནི་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ལམ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་

དང་། ཀུན་བཏུས་ལས། སྦོར་བའི་ལམ་གང་ཞེ་ན་གང་གིས་ཉོན་མོངས་པ་སོང་

བའོ། །བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གང་ཞེ་ན། གང་གིས་འོག་ཏུ་བར་ཆད་མེད་པར་ཉོན་

མོངས་པ་སོང་བར་འགྱུར་བའོ། །རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གང་ཞེ་ན། གང་གིས་ཉོན་

མོངས་པ་སངས་ནས་རྣམ་པར་གོལ་བ་མངོན་དུ་བེད་པའོ། །ཁྱད་པར་གི་ལམ་གང་

ཞེ་ན་ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ལ་སྦོར་བ་དང་། བར་ཆད་མེད་

པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ནི་ཁྱད་པར་གི་ལམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་བང་སེམས་ཀི་སྦོར་ལམ་བཞི། བང་

སེམས་ཀི་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད། དེའི་ཤེས་པ་བརྒྱད། ས་གཉིས་པའི་ཡེ་

ཤེས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དེའི་ལམ་རྣམ་པ་བཞིར་འཇོག་གོ །ཁ་ཅིག །མཚན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉིད་གཅིག་ལ་བཀར་ན། ས་གསུམ་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་རྣམ་པ་བཞི་ཀ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ས་བཞི་པའི་སྦོར་བ་ཉེར་བསོགས་ཀི་ལམ་དང་། ས་གསུམ་པའི་འཇུག་པ་

བར་ཆད་མེད་ལམ། ས་གཉིས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྣམ་གོལ་ལམ། ས་དང་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

ཁྱད་པར་གི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

དེས་ན་རང་གི་ཉེར་ལེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཐོབ་བེད་ཀི་

ཐབས་ཀི་གཙོ་བོ་གང་ཞིག །རང་གི་ངོས་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་སྒིབ་པའི་སོང་

གཉེན་དུ་དམིགས་པ། སྦོར་བའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་ངོས་སྐལ་གི་སང་བར་

གྱུར་པའི་སྒིབ་པའི་ས་བོན་དངོས་སུ་འཇོམས་བེད་ཀི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སུ་

དམིགས་པ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་

གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངོས་སྐལ་གི་སྒིབ་པ་ལས་གོལ་བའི་ཟག་མེད་ཡེ་

ཤེས་སུ་དམིགས་པ། རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་

གྱུར་པའི་རྣམ་གོལ་ལམ་དེ་ཉིད་ཡོན་ཏན་སྔར་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བེད་པའི་ཟག་མེད་

ཡེ་ཤེས་སུ་དམིགས་པ། ཁྱད་པར་གི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆེན་

གི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་

དང་བཞི་ལས། 

དང་པོ་ལ། སོ་སོའི་ངོ་བོ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དྲོད། རྩེ་མོ། བཟོད་

པ། ཆོས་མཆོག་གི་རྩེ་སྦོར་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ། མདོ་དང་བསན་བཅོས་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཐབས་མཁས་སུ་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་མི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ལྡོག་པའི་རྟགས་བསན་པར་བཞེད་ནས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་

པ་རབ་འབོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རབ་འབོར་གལ་ཏེ་བང་ཆེན་རྨི་

ལམ་ན་ཡང་། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་རྩ་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་

སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཤིན་ཏུ་གོམས་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

དེ་ཡང་དྲོད་ཀི་རྩེ་སྦོར་ཐོབ་པའི་རྟགས་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་བཞི་སོན་

པ་ལ། 

རབ་འབོར་གལ་ཏེ་བང་ཆེན་རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་དང་

འདྲ་བ་ཉིད་དུ་ལྟ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་བརན་དང་འདྲ་བ་དང་། མིག་ཡོར་དང་འདྲ་

བ་དང་། སྤྲུལ་པ་དང་འདྲ་བ་དང་། དྲི་ཟའི་གོང་ཁྱེར་དང་འདྲ་བར་ལྟ་ཡང་མངོན་དུ་མི་

བེད་ན་རབ་འབོར་འདི་ནི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་ཆེན་གི་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་མཚན་

ཉིད་དུ་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་དང་། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་རྨི་ལམ་ན་ཡང་

ཉན་ཐོས་ཀི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའམ། ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་པའི་

སེམས་མི་བསྐྱེད་ལེགས་པའི་སེམས་མི་བསྐྱེད་ན་རབ་འབོར་འདི་ནི། ཞེས་སོགས་

དང་། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་རྨི་ལམ་ན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞམ་འབིང་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་དང་། 

ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་རྨི་ལམ་ན་ཡང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནམ་མཁའ་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡར་འཕགས་ཤིང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཆོས་སོན་པ་དང་། ཞེས་སོགས་

གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཤིན་ཏུ་གོམས་པའི་ཕིར། རྨི་ལམ་གི་གནས་

སྐབས་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་དང་འདྲ་བ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་དང་། ཉན་

ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ས་ལ་དགའ་བའི་སེམས་མི་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་

དམིགས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། དེའི་འོག་མ་བཞི་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་གཞན་

ཡང་གལ་ཏེ་བང་ཆེན་རྨི་ལམ་ན་ཡང་གོང་ཁྱེར་བཅོམ་པའམ་མེ་ཤོར་བའམ། གཅན་

གཟན་ཁོ་བོ་མཐོང་བའམ། ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡོག་

པའི་བང་ཆེན་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་དེའི་སངས་རྒྱས་

པའི་ཞིང་ན་ངན་སོང་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་རིག་པར་བ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བང་ཆེན་རྨི་

ལམ་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སེམས་ཅན་མཐོང་བའམ། ཞེས་སོགས་དང་། 

རབ་འབོར་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་བང་ཆེན་རྨི་ལམ་མམ་སད་པའི་ཚེ་གོང་ཁྱེར་ཚིག་

པར་གྱུར་པ་ན། བདག་གཉིད་ལོག་པར་གྱུར་པའམ་སད་པའི་རྣམ་པ་གང་དག་དང་། 

ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་རྣམ་པ་གང་དག་དང་རྟགས་གང་དག་དང་

མཚན་མ་གང་དག་གིས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་བང་ཆེན་དུ་རིག་པར་བའོ། །རྣམ་པ་དེ་

དག་དང་རྟགས་དེ་དག་དང་མཚན་མ་དེ་དག་བསན་པར་བའོ། །རབ་འབོར་གལ་ཏེ་

བུད་མེད་དམ་སྐྱེས་པ་ལ་ལ་ཞིག་མི་མ་ཡིན་པས་བིན་གིས་བརླབས་ན་དེ་ལ་བང་

ཆེན་འདི་སྙམ་དུ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དམ་པའི་ཆོས་སོན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

པའི་སེམས་སྐྱེ་བ་དང་། དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་

བ་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་ངན་སོང་སོང་བ་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་གོང་ཁྱེར་ལ་

སོགས་པ་ཚིག་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པའི་བདེན་པའི་བིན་བརླབས་གྲུབ་པ་དང་། 

གནོད་སྦིན་ལ་སོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པ་མེད་པར་བེད་པའི་བདེན་པའི་ཚིག་གྲུབ་པ་

དང་། ཞེས་གསུངས། ཐ་མ་བཞི་སོན་པ་ལ་བང་ཆེན་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀང་ཡོངས་སུ་

མ་བཏང་ལ་བླ་མེད་རོགས་བང་ཡང་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་ན་བང་ཆེན་བསམ་པ་ཐག་

པ་ནི། ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་དེ་བས་ན་བང་ཆེན་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇོག་

པར་འདོད་པ་དང་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇོག་པ་ལ་གནས་པར་འདོད་པ་དང་། ཞེས་

སོགས་དང་། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་གི་མཚན་

ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་ནམ་མཁའ་

ལྟར་ཆགས་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཤེར་ཕིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་དང་། གསོལ་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་དེ་ལྟར་སྤོད་པ་ནི་གཟུགས་ལ་མི་སྤོད་ཅེས་པ་ནས་རྣམ་

མཁྱེན་དུ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རང་

ཉིད་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཕ་རོལ་གནོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསེན་པ་དང་། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སློབ་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་

ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ནི་རྩེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་གནས་

སྐབས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་རྟགས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། རྩེ་སྦོར་ཐོབ་པའི་རྟགས་བཅུ་གཉིས་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཏེ། རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ལྟ་བ་

སོགས་རྟགས་བཅུ་གཉིས་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩེ་སྦོར་ཐོབ་པའི་རྟགས་བཅུ་

གཉིས་པོ་གང་རུང་ཐོབ་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་དང་པོ་དེ། དྲོད་ཀི་རྩེ་

སྦོར་གི་མཚན་ཉིད། རྩེ་སྦོར་ཐོབ་པའི་རྟགས་དེ་ལ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། རྨི་ལམ་ན་

ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་སོགས་སུ་ལྟ་བའི་རྟགས་དང་། ཉན་རང་གི་ས་དང་

ཁམས་གསུམ་ལ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་དགའ་བ་མི་སྐྱེད་པའི་རྟགས་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་སོགས་མཐོང་བའི་རྟགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པར་

འཕྲུལ་བ་སོགས་དམིགས་པའི་རྟགས་དང་། རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སོན་པའི་སེམས་སྐྱེ་

བའི་རྟགས་དང་། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ན་ངན་སོང་སོང་བ་རེས་སུ་དྲན་པའི་

རྟགས་དང་། གོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་པ་ཚིག་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་པའི་བདེན་པའི་བིན་

བརླབས་གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་། གནོད་སྦིན་སོགས་མི་མ་ཡིན་མེད་པར་བེད་པའི་

བདེན་པའི་ཚིག་གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་། རང་གི་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཕ་རོལ་གནོན་

པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསེན་པའི་རྟགས་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེར་ཕིན་

ལ་སློབ་པའི་རྟགས་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་ཞེན་མེད་པའི་རྟགས་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བར་འགྱུར་བའི་རྟགས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རྟགས་བཅུ་གཉིས་པོ་དེའི་དང་པོ་བརྒྱད་འབས་རྟགས་དང་ཐ་མ་བཞི་རང་

བཞིན་གི་རྟགས་སུ་ལོ་ཆེན་བཞེད། མདོ་ལས་དང་པོ་དྲུག་རྨི་ལམ་དང་བདུན་པ་

སད་རྨི་གཉིས་གང་རུང་དང་སྦར་ནས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དེ་གཉིས་གང་གི་ཡང་ཐ་

སྙད་མ་མཛད། བུདྡྷ་ཤྲིས་དང་པོ་དྲུག་རྨི་ལམ་དང་། བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་སད་རྨི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གཉིས་ཀ་དང། ཐ་མ་བཞི་སད་པའི་རྟགས་སུ་བཞེད། དེས་ན་འབས་རང་གི་རྟགས་ཅི་

རིགས་པར་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅིག །རྟགས་བཅུ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་

འབེད་ཆ་མཐུན་དང་པོ་དེ། དྲོད་ཀི་རྩེ་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག །བསམ་

གཏན་དང་པོ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་པའི་རྒྱུད་ལ་རྨི་

ལམ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་གཉིད་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མཛོད་ལས། དེ་ལས་འགོད་གཉིད་མི་དགེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་ན་

མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་པའི་རྒྱུད་ལ་

ཡུལ་ལ་ཤེས་པ་རང་དབང་མེད་པར་སྡུད་པར་བེད་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་གཉིད་

མེད་ཀང་ལུས་སེམས་བརྟས་པར་བེད་པའི་དགེ་བར་གྱུར་པའི་གཉིད་ཡོད་པའི་ཕིར་

ཏེ། དཔེར་ན་ས་དང་པོ་པའི་རྒྱུད་ལ་གཉིད་སྔ་མ་མེད་ཀང་ཕི་མ་ཡོད་པ་བཞིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དྲོད་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དབང་རྣོན་ཡིན་ན། རང་རྒྱུད་

ལ་གཉིད་མེད་པས་ཁྱབ་པས་སྦོར་བ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་ཀི་སྐབས་སུ། བམས་

ལུས་སོགས་དང་སྒིབ་པ་ནི། །རྣམ་པ་ལྔ་དང་མི་འགོགས་དང་། །ཞེས་དྲོད་ནས་

གཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྒིབ་པ་ལྔ་དང་མི་འགོགས་པར་བཤད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

འགིག་གོ །རང་ལུགས་ཀི་སྐྱོན་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་

དང་པོ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ། མདོ་དང་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 



  12  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟགས་གསུངས་པའི་འོག་ཏུ་བསོད་ནམས་གང་ལས་འཕེལ་ཚུལ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་གལ་ཏེ་འཛམ་བུའི་གིང་

གི་སེམས་ཅན། ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི། ལུས་

རྣམ་གཞག་ཏུ། དེ་ཡི་རྟགས་དང་རྣམ་འཕེལ་དང་། །ཞེས་འཆད་ན། རྟགས་ཀི་འོག་ཏུ་

རྣམ་འཕེལ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་རྟགས་

བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཐོབ་པར་མཚོན་པའི་རྩེ་མོ་དེའི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་

དུ་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན་དེའི་ལན་བསན་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་

སྦོར་བ་ལ། དེ་ལྟར་རྟགས་ཀིས་མཚོན་པའི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་རྣམ་པ་དུ་ཞིག་ཡོད་

ཅེ་ན་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། འཛམ་བུའི་གིང་གི་སྐྱེ་བོ་

སྙེད། །ཅེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་

ལ། འཛམ་བུའི་གིང་ལ་སོགས། ཞེས་སོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཕི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་བརྒྱད་དང་། ནང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསོད་

ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་དེ་སོན་པ་ལ། མདོ་ལས། རབ་འབོར་

གལ་ཏེ་འཛམ་བུའི་གིང་གི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྔ་ཕི་མེད་པར་

མིའི་ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏེ་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་

ལ་དེ་དག་ནམ་འཚོའི་བར་དུ་བཞུགས་པ་ལ་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་ལ་ལ་

ཞིག་གིས་རིམ་གོར་བས། བཀུར་སིར་བས། བསི་སང་དུ་བས། མཆོད་པར་བ་སེ། 

དེ་དག་དེ་ཡང་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ན་རབ་འབོར་དེ་ཅི་སྙམ་དུ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

སེམས། རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་དེའི་རྒྱུད་ལ་བསོད་ནམས་མང་དུ་འཕེལ་

ལམ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མང་ངོ༌། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་མང་ངོ༌། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་བས་ཀང་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་

བུ་མོ་གང་ཤེར་ཕིན་འདི་གཞན་ལ་སོན་པ་དང་ནས། ཤེར་ཕིན་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་

བེད་པས་རྣམ་པར་དཔོད་ན་དེའི་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་ལོ། །ཞེས་

སོགས་དང་། དེའི་ཤེར་ཕིན་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བརོད་ནས་ཤེར་ཕིན་དང་ལྡན་པའི་

ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཡིད་ལ་བ་སེ། ཞེས་སོགས་དང་། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གལ་ཏེ་ཤེར་ཕིན་རང་བཞིན་གིས་སོང་ཞིང་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པ་ལགས་ན། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་བླ་མེད་རོགས་

བང་དུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་ལགས། ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་

གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་སྐྱེ་བའི་སླད་དུ་

བང་ཆེན་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་ལུང་བསན་པར་འགྱུར་རམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ནས་ལྷའི་

དབང་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་

ཕིན་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་སླད་དུ་ཟབ་པའོ། །བལྟ་དཀའ་བའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། དེ་

ལྟར་སློབ་པའི་བང་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་ཀང་འགོ་བར་སེམས་

ཏེ། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་པར་

གྱུར་ཏེ། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བིན་འདི་རང་གི་སོབས་པས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདིའི་

ཡོན་ཏན་དང་ལེགས་པ་བརོད་དམ། འོན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་སོན་སྙམ་པ་
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དང། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞེས་སོགས་དང་། ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་དག་དང་གནས་པར་བགི། ཞེས་

སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། འཛམ་བུའི་གིང་ལ་སོགས་པ་སོང་གསུམ་

གི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་

མཆོད་པ་པས་ལྷག་པ་དང། ཁྱད་པར་དུ་ཤེར་ཕིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་

ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དང་བང་ཆུབ་པར་བ་བ་དང་བང་ཆུབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་

རྣམས་མི་དམིགས་པ་དང་། དགེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་

སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཐོབ་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། ལྷའི་རིས་ཐམས་

ཅད་ཉེ་བར་འོང་བ་དང་། བདུད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང་། སོན་པ་དང་

འདྲ་བར་སྐྱེ་བོ་ལ་མཚུངས་པར་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་བསོད་ནམས་རྣམ་པ་བརྒྱད་

དང་། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕི་མ་བརྒྱད་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་

ལགས། བང་ཆེན་གཟུགས་བས་པར་བགི་བའི་སླད་དུ་སློབ་ན་རྣམ་མཁྱེན་དུ་སློབ་

པ་ལགས་སམ། ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ས་ཆེན་པོའི་

ཕོགས་གང་ན་འཛམ་བུའི་ཆུ་ཀླུང་གི་གསེར་གི་ས་ལེ་སྦྲམ་འབྱུང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཉུང་

ངོ༌། །རབ་འབོར་དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟ་སེ་ཤེར་ཕིན་གི་བསླབ་པ་འདི་ལ་སློབ་པའི་

སེམས་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཉུང་སེ། སེམས་ཅན་ཉན་ཐོས་ཀི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་དེ་བས་ཆེས་མང་ངོ༌། །ཞེས་དང་། རབ་

འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་སེམས་ཅན་གང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་
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འགྱུར་བའི་ལས་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཉུང་སེ། ཞེས་སོགས་

དང་། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་སེར་སྣ་དང་ལྡན་

པའི་སེམས་མི་སྐྱེའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་མི་

སྐྱེའོ། །ཚོར་བ་དང་ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་འཇིག་

ཚོགས་སུ་ལྟ་བའི་ནང་དུ་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་

ཡིན་ཏེ། རབ་འབོར་དེ་བཞིན་དུ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདིར་ཕར་ཕིན་ཐམས་ཅད་འདུས་

སོ། །ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདི་ལ་སློབ་པའི་བང་ཆེན་ནི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་སློབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་

དང་། གལ་ཏེ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ། འདི་ནི་ཤེར་ཕིན་ནོ། །ཤེར་ཕིན་འདིའོ། །ཤེར་ཕིན་

འདིས་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བའོ་སྙམ་སེ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་

དག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་

ཉིད་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཀི་

སེམས་མི་སྐྱེ་བ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པའི་སེམས་རབ་

ཏུ་མི་སྐྱེ་བ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཀུན་བསྡུས་པ་ཤེས་པ་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་དང་། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་

ཞེས་བ་བ་བསོད་ནམས་གཞན་རྣམ་པ་བརྒྱད། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་སངས་རྒྱས་

མཆོད་པའི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་མང་པོ་དཔེར་མཛད་ནས་གོང་ནས་གོང་དུ་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཉིད་ཀིས་གནས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་
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འཕེལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི་རྩེ་མོའི་རྩེ་སྦོར་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། 

བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་སེ། ཕི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསོད་

ནམས་རྣམ་འཕེལ་བརྒྱད། ནང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་རྣམ་འཕེལ་བརྒྱད་

ཐོབ་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། སོང་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་གི་གངས་དང་

མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལས་ལྷག་པའི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་

བཅུ་དྲུག་ཚང་བའི་ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གཉིས་པ། རྩེ་མོའི་རྩེ་སྦོར་གི་

མཚན་ཉིད། ཕི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དེ་ལ་བརྒྱད་དུ་

ཡོད་དེ། སོང་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལས་ལྷག་པའི་རྣམ་

པར་འཕེལ་བ། ཁྱད་པར་དུ་ཤེར་ཕིན་ཡིད་ལ་བེད་པའི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་

འཕེལ་བ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་རང་

བཞིན་གི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། བང་ཆུབ་པར་བ་བ་དང་བང་ཆུབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་

མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། ཁྱད་པར་ཅན་གི་དགེ་རྩ་དང་ལྡན་

པའི་བདག་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། ལྷའི་རིས་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེ་བར་འོང་ཞིང་

མིའམ་ལྷའི་རིས་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྲུང་བའི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། བདུད་

ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། སོན་པ་དང་སྐྱེ་བོ་

ལ་མཚུངས་པར་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་

ཕིར། ནང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དེ་ལ་ཡང་བརྒྱད་དུ་

ཡོད་དེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐབས་མཁས་པས་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་རང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་

རྣམ་པར་འཕེལ་བ། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་བདག་ཉིད་

རྣམ་པར་འཕེལ་བ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་སེམས་མི་སྐྱེ་བའི་རང་

བཞིན་གི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། གཟུགས་སོགས་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པའི་སེམས་མི་

སྐྱེ་བའི་རང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་

ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་

པའི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ། ཡང་དག་པར་རོགས་བང་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་

པའི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་ཡང་། མདོ་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྣམ་འཕེལ་

གསུངས་པ་དང་། དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བིན་གིས་འདི་སྙམ་དུ། བང་ཆེན་སྦིན་

པའི་ཕར་ཕིན་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཞེས་པ་ནས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་གང་ཟག་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་

སླར་ལྡོག་པར་འགྱུར་བར་སེམས་འགའ་ཙམ་ཡང་སྐྱེ་བ་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་པ་

ནས། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་ཟློ་བར་འགྱུར་ཞེས་རྟོགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། རྣམ་འཕེལ་

དང་། །བརྟན་དང་། ཞེས་འཆད་ན། རྣམ་འཕེལ་གི་འོག་ཏུ་ངེས་བརྟན་གསུངས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་རྩེ་མོས་རྣམ་པར་

སེལ་བའི་རྟོགས་པ་ལ་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཕིན་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་

ནི་ངེས་པར་བརྟན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་རྣམ་པར་སེལ་བའི་

རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཕིན་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ནི་ངེས་པར་བརྟན་པ་ཡིན་

པས་ངེས་པར་བརྟན་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་གསུམ། ཞེས་

སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་

ཡང་དག་པའི། ཞེས་སོགས་གསུངས། འདི་ལ་རང་དོན་རྟོགས་པས་བསྡུས་པ་ཀུན་

མཁྱེན་ཉིད་གསུམ་གི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རྟོགས་རིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་གི་དོན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བའི་ངེས་བརྟན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

མདོ་ཚན་དང་པོས་བསན་ནས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་གསུམ་ཆོས་

རྣམས་ཀི། །ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བླ་མེད་པ། །ཞེས་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ཆོས་

སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་གོང་དུ་སོས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བླ་ན་མེད་

པ་ནི་ངེས་པར་བརྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་ཚན་གཉིས་

པས་བསན་ནས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སེམས་ཅན་དོན་ཡོངས་མི་གཏོང་བ། །ཞེས་

དང་། དེ་ལྟར་ཡང་དག་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སོབས་ཀིས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་

རྟོགས་པའི་གནས་སྐབས་ན་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ངོ་བོས་སེམས་ཅན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གི་དོན་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བའི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་ཆོས་ཅན། བརྟན་པའི་རྩེ་

སྦོར་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀི་རྟོགས་པ་བརྟན་པོ་ཐོབ་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་འབེད་

ཆ་མཐུན་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཁྱེན་གསུམ་རེས་མཐུན་པ་ཐོབ་པའི་ཐེག་ཆེན་

གི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གསུམ་པ་དེ། བཟོད་པའི་རྩེ་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད། ཁོ་ན་རེ། 

བཟོད་པ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་རེས་མཐུན་པ་ཐོབ་

པར་ཐལ། དེས་མཁྱེན་གསུམ་རེས་མཐུན་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། རྣམ་

བཤད་ལས། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྟོགས་རིགས་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ཙམ་གིས་དག་ས་

ལ་སྦོར་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལ། རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་རོགས་པ་ལ་བེད་ན་དེ་བས་ཀང་མི་

འཐད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། སྔ་མ་ཁ་ཅིག །རྩེ་སྦོར་གི་སྐབས་ནས་བསན་

པའི་སྦོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ས་དགུ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་འབིང་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་

བེད་དེ། དེའི་སྐབས་ཀི་སྦོར་ལམ་དེ་དག་སའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། 

ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་གསུམ་ཆོས་རྣམས་ཀི། །ཞེས་དེའི་སྐབས་ཀི་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་

དེས་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྟོགས་པ་རོགས་པར་ཐོབ་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འོ་ན་

མཁྱེན་གསུམ་གི་རྟོགས་པ་རོགས་པའི་དོན་དེ་གང་ལ་བེད། མཁྱེན་གསུམ་གི་

རྟོགས་རིགས་རོགས་པ་ལ་བེད་དམ། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་རོགས་པ་

ལ་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ཙམ་གིས་དག་པ་ས་ལ་སྦོར་བ་མི་འཐད་དེ། ས་བདུན་པ་

མན་ཆད་དུ་ཡང་དེ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ས་དགུ་

པའི་སྐབས་སུ་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྟོགས་པ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རྩེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྦོར་གི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་དེ་ས་དགུ་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་

ཞིག །དེས་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྟོགས་པ་རོགས་པར་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་དོན་

མཁྱེན་གསུམ་གི་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་རོགས་པ་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་ས་བདུན་པ་པས་གཞི་ཤེས་ཀི་རྟོགས་

རིགས་རོགས་པར་ཐོབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་ཉན་རང་གི་

རྟོགས་རིགས་རོགས་པར་ཐོབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བོ། །བཞི་

པ་ལ་ཡང་མདོ་དང་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བརྟན་པ་ཕི་མ་ལས་

འཕོས་ནས་བརྒྱ་བིན་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ལ་གསར་

དུ་ཞུགས་པའི་བང་ཆེན་དེ་དག་གི་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་རེས་སུ་ཡི་

རངས་པར་བགིད་པ་དང། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་སེམས་

བསྐྱེད་པ་དེ་དག་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་བར་བགིད་ན་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་

མོ་དེ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་འཕེལ་བར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། ཀོའུ་ཤི་ཀ་གིང་ཆེན་པོ་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སང་ལ་

གཞལ་བའི་ཚད་ནི་བཟུང་དུ་ཡང་སིད་ཀང་། དེ་དག་གིས་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་

ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་ནི་ཚད་མེད་དོ། །ཞེས་པ་ནས་ཇི་ལྟར་སེམས་གཞན་དུ་མི་རྒྱུ་

བ་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བའོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། བརྟན་དང་

སེམས་ཀུན་གནས་པ་དང། །ཞེས་འཆད་ན། ངེས་བརྟན་གི་འོག་ཏུ་སེམས་ཀུན་ཏུ་

གནས་པའི་རྩེ་སྦོར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

དེ་ལྟར་ངེས་པར་བརྟན་པར་བེད་པའི་བཟོད་པའི་ངེས་པར་བརྟན་པར་འགྱུར་

བའམ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་རྩེ་སྦོར་ཡིན་

པས་ན་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། དེ་ལྟར་ངེས་པར་བརྟན་པར་བེད་པས་ངེས་པར་

བརྟན་པར་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་པས་སེམས་ཀུན་

ཏུ་གནས་པ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། གིང་བཞི་པ་

དང་སོང་དག་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་བཤད་པ་ལ། ཚད་སིད་པ་ནི་སང་

ཚད་ཀིས་གཞལ་བར་ནུས་སོ། །ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་གིས་གིང་བཞི་པ་ལ་སོགས་པ་

སོང་གསུམ་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རྣམས་ཀིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོ་སོར་

དཔེར་མཛད་ནས་དེ་དག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་ཚད་ལས་འདས་པའི་

བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉིད་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་བརོད་པ་ནི་སེམས་ཀུན་

ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། མདོ་ལས། ཆོས་མཆོག་གི་རྩེ་སྦོར་དངོས་སུ་བསན་པ་ཡིན་

ཏེ། མདོ་ལས་དེ་བསོད་ནམས་མང་པོས་མཚོན་ཏེ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་སུ་

སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ། སྤོད་པ་ལ་ཞུགས་པ། ཕིར་མི་ལྡོག་པ། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་

ཐོགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་པའི་བསོད་ནམས། གིང་བཞི་དང་། 

སོང་དང་པོ་དང་། སོང་བར་པ་དང་། སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁམས་ཀི་སའི་དཀིལ་འཁོར་སང་ལ་གཞལ་བ་དང་། ཆུ་ཐིག་སྐྲའི་རྩེ་མོས་བླངས་

པའི་གངས་བཟུང་བར་ནུས་པ་དཔེར་མཛད་ནས་དེ་དག་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པར་བསན་པས་མཚོན་ནས་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་སྡུད་པ་ལས། མི་

ལྡོག་བང་ཆུབ་མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡི། །སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་

པས་ཡི་རངས་པ། །སོང་གསུམ་རི་རབ་སང་ལ་གཞལ་བས་ཚད་བཟུང་རུང་། །རེས་

སུ་ཡི་རངས་དགེ་བ་དེ་ནི་དེ་ལྟ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདིའི་བང་སེམས་བཞི་པོ་དེ་ཡང་། ས་དང་པོ་དང་། ས་གཉིས་པ་ནས་ས་

བདུན་པའི་བར་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དང་། ས་བཅུ་པ་པ་ལ་འཕགས་པས་

བཞེད་དེ། ཉི་སྣང་ལས། ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པ་དང་། སྤོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་

དང་། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཅི་རིགས་

པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཞིའི་གཉེན་པོའི་ཕོགས་མཐོང་བ་དང་། སོམ་པའི་ལམ་ལ་

རྟོགས་པ་པོ་རྣམ་པ་བཞི། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱ་གར་པ་ཁ་ཅིག །སྦོར་

ལམ་རྩེ་སྦོར་བཞི་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་བཞི་ལ་བཞེད། སློབ་དཔོན་གིས་མོས་

སྤོད་དང་། མ་དག་ས་བདུན་དང་། དག་པ་ས་གསུམ་དང་། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་

རང་ཉིད་ངོ་བོ་རྟོགས་པའི་དབེ་བ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལ་ཐེག་པ་

ལ་དང་པོར་ཞུགས་པ་ནི་མོས་པའི་སྤོད་པའོ། །སྤོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་

བ་ལ་སོགས་པའི་ས་བདུན་ལ་གནས་པའོ། །ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ནི་མི་གཡོ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ས་གསུམ་ལ་གནས་པའོ། །སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ནི་ས་བཅུ་

པའོ། །ཞེས་གཞན་དག་འཆད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

དེས་ན་རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་མཐོང་ལམ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་སིན་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཐོབ་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་

འབེད་ཆ་མཐུན་བཞི་པ། ཆོས་མཆོག་གི་རྩེ་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད། དོན་བསྡུ་ན། ཐེག་

ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆོས་ཅན། ཆོས་མཆོག་གི་རྩེ་སྦོར་ཡིན་ཏེ། མདོ་

ལས། བསོད་ནམས་མང་པོས་མཚོན་ནས་བསན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ངེས་འབེད་ཆ་

མཐུན་བཞི་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ། རྟགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞིའི་

ངོ་བོ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་བཤད་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར་བ་དང་། དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། 

སེམས་ཀུན་གནས་པ་དང་། །མཐོང་ཞེས་བ་དང། ཞེས་འཆད་ན། སྦོར་ལམ་རྩེ་སྦོར་

གི་འོག་ཏུ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

སྐྱེས་པའི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། ངེས་

པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་འོག་ཏུ་མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། 

སང་བ་རྟོག་པ་དང་། 

དེའི་གཉེན་པོ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦར་བ་

དང་། དོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་དང་པོར་དེའི་

མི་མཐུན་ཕོགས་མཐོང་སང་རྟོག་པ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཐོང་ལམ་རྩེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྦོར་ལ་དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཤུགས་བསན་གི་གཉེན་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་བཞི་

ཡོད་པས་དེ་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་

གཉེན་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང་། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། གཉེན་པོ་

མཚོན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། གཟུང་རྟོག་མདོར་བསན་པ་དང་། འཛིན་རྟོག་མདོར་

བསན་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་

འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་རྣམས་དང་སྐྱེ་བ་

གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་དེ་དག་གིས་དགེ་རྩ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་བླ་མེད་རོགས་

བང་དུ་བསྔོ་བར་ཇི་ལྟར་འདུ་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་

སུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བའོ། །ཞེས་མཐོང་སང་འཇུག་པ་གཟུང་

རྟོག་གཉེན་པོའི་སོ་ནས་མདོར་བསན། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་ཚེ་ལྡན་རབ་

འབོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་ཅི་ཤེར་ཕིན་འབའ་ཞིག་རྣམ་

པར་མི་རྟོག་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་

ཕར་ཕིན་དང་། བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་དང། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་། སྦིན་པའི་

ཕར་ཕིན་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཡིན། རབ་འབོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་ལྡན་ཤཱ་རིའི་བུ། 

ཤེར་ཕིན་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའོ། །བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་

པའོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་གཉེན་པོའི་སོ་ནས་མདོར་བསན། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འོ་ན་མཐོང་སང་རྟོག་པ་བཞི་པོ་གང་ཞེ་

ན། རེ་ཞིག་དང་པོར་མཐོང་སང་གཟུང་རྟོག་གཉིས་མདོར་བསན་གི་སོ་ནས་འཆད། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཅེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། རེ་ཞིག་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་གཉིས་པོ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེ་གཉིས་ཀི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

འཇུག་པ་དང་ནི་ལྡོག་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། རྟོག་པའི་ངོ་བོ། མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསན་པ། དབེ་བ། འཁྲུལ་

པར་བསྒྲུབ་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ་དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་གཉིས་ལས། དང་

པོ་སོན་པ་ལ། འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་མི་དམིགས་པ་དང་། དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

དག་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་སོན་པ་ལ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལེན་པ་དང་འདོར་

བའི་སོ་ནས་གཟུང་བའོ་ཞེས་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ། 

ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་སོན་པ་ལ། ཉོན་མོངས་པ་དང་འདྲ་བ་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ། ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་དེ་སོན་པ་ལ། ཡུལ་གི་དབེ་བས་

སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་ཡོད་པ་ནི། ཞེས་གསུངས། བཞི་པ་དེ་སོན་པ་ལ། དངོས་པོ་དང་

མ་འབེལ་བར་འཇུག་པ་ཉིད་ཀིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕིར། ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། མཐོང་སང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་

དུ་མར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་དང། མཐོང་སང་

ཤེས་སྒིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་

ཡོད་དེ། བང་སེམས་ལམ་གི་འཇུག་ཡུལ་མཚན་མར་དམིགས་པ་དང་། དེའི་ལྡོག་

ཡུལ་མཚན་མར་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོགས་རིམ་བཞིན་དེ་གཉིས་ཀི་དམིགས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་ཡོད་དེ། དང་པོ་དེ་བང་སེམས་དང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆོས་ལེན་པར་འདོད་པའི་སོ་ནས་བླང་བའི་གཟུང་བའོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པ་ཡིན། གཉིས་

པ་ནི། ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གི་ཆོས་འདོར་བར་འདོད་པའི་སོ་ནས་དོར་བའི་གཟུང་

བའོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ནི་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་དང་འདྲ་

བའི་ཕིར་རོ། །རྟོག་པ་དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། སོ་སོར་དགུ་དགུར་ཡོད་དེ། ཡུལ་གི་དབེ་

བས་དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕིར། བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ནི་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་

འཛིན་པའི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་སེ། རང་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། དྷ་

དུ་ར་ཟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་གསེར་གིས་གང་བ་ཁས་ལེན་པ་ལ་

འཇུག་པ་ལྟར་ཞེན་ཡུལ་གི་གཞིའི་དངོས་པོ་དང་མ་འབེལ་བར་འཇུག་པ་སེ། ཞེན་པ་

ལྟར་ཡུལ་མི་གནས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་ལམ་གི་འཇུག་བ་ལ་

དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་

མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་ཡུལ་གི་སོ་ནས་

དགུར་ཡོད། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་ལམ་གི་ལྡོག་བ་ལ་

དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་

མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་ཡུལ་གི་སོ་ནས་

དགུར་ཡོད་དོ། །

ཁ་ཅིག །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་དམིགས་ནས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

འཇུག་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་གི་མཚན་

ཉིད། ཐེག་དམན་གི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལྡོག་བར་བདེན་

པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག །ཤེས་སྒིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་

ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་

རིག་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དང་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། རང་གི་དམིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་ལམ་གི་འཇུག་བ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་

དུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་གཉིས་

སུ་ཕེ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་

དེའི་ཕིར་ཏེ། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་ལམ་གི་ལྡོག་བ་ལ་

དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། སྔ་མས་རིགས་འགེའོ། །

ཁ་ཅིག །དེའི་སེང་དུ་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཞེས་བསྣན་ནས་

འཇོག་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སོང་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་

ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་དང་། མ་རིག་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་

ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་གཉིས་ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། སོང་ཉིད་དེ་བང་སེམས་ལམ་གི་



  28  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཇུག་བ་དང་། མ་རིག་པ་དེ་བང་སེམས་ལམ་གི་ལྡོག་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པོ་

དེ་དེའི་བསོམ་བ་དང་། གཉིས་པ་དེ་དེའི་སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་ལམ་གི་འཇུག་བ་ལ་དམིགས་ནས། ཞེས་སོགས་དང་། 

དེའི་ལྡོག་བ་ལ་དམིགས་ནས། ཞེས་སོགས་ཟེར་ན་སྐྱོན་སྔ་མ་དེ་འཕེན་ནོ། །འདོད་

ན། བང་སེམས་ལམ་གི་འཇུག་བ་དེ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་ཐལ་བ་སོགས་རིགས་

འགེའོ། །ཁ་ཅིག །རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་འཇུག་བའི་ཆོས་ལ་དམིགས་

ནས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཞེས་སོགས་དང་། དེར་གྱུར་པའི་ལྡོག་བའི་

ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་ཞེས་སོགས་ཟེར་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་ལ་དམིགས་

ནས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཞེན་རིག་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དང་པོ་

དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་དེ་འཇུག་

བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཐར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་འཇུག་བའི་ཆོས་ལ་དམིགས་

ནས་གཟུང་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས། 

མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད། དེར་གྱུར་པའི་བང་

སེམས་ལམ་གི་འཇུག་བའི་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་ཞེས་སོགས་སྐབས་འདིར་

དངོས་སུ་བསན་པའི་དེའི་མཚན་ཉིད། དེར་གྱུར་པའི་ལྡོག་བའི་ཆོས་ལ་དམིགས་

ནས་ཞེས་སོགས། མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད། དེར་

གྱུར་པའི་བང་སེམས་ལམ་གི་ལྡོག་བའི་ཆོས་ལ་ཞེས་སོགས། སྐབས་འདིར་དངོས་

སུ་བསན་པའི་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་ཡིན་ན། རང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བང་སེམས་ལམ་གི་འཇུག་བའི་ཆོས་ལ་དམིགས་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་ཡིན་ན། དེར་གྱུར་

པའི་བང་སེམས་ལམ་གི་ལྡོག་བའི་ཆོས་ལ་དམིགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་བའི་གཟུང་བར་བདེན་པར་ཞེན་

པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་དེ་འཇུག་བའི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་གི་འཇུག་བའི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་དེ་བང་སེམས་ལམ་གི་འཇུག་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་བང་སེམས་ལམ་གི་ལྡོག་

བའི་གཟུང་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉིད་དེར་ཐལ། མཆོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་ལྡོག་བའི་

གཟུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལ་ཡང་། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་

ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། དེ་ནས་ཚེ་ལྡན་ཤཱ་རིའི་བུས་ཚེ་ལྡན་རབ་

འབོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཀེ་མ་ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་བང་ཆེན་གཞན་ཡང་ཤེར་

ཕིན་ལ་སྤོད་པ་ནི་སྙིང་པོ་ལ་སྤོད་པའོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་

གིས་ཚེ་ལྡན་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཀེ་མ་ཚེ་ལྡན་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆེན་

གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པ་དེ་ནི་སྙིང་པོ་མེད་པ་ལ་སྤོད་པའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

ཚེ་ལྡན་ཤཱ་རིའི་བུ་ཤེར་ཕིན་སྙིང་པོ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་མཐོང་སོང་ཤེས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྒིབ་རས་འཛིན་རྟོག་པ་གཉེན་པོའི་སོ་ནས་མདོར་བསན། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རབ་འབོར་ཅིའི་ཕིར་བང་

ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་བ་ཡིན། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

པ་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་འདི་ལ་ནི་གང་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དེ། དེ་ལ་གནས་

ཤིང་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་མངོན་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་སུ་ཡང་མེད་ན། དེ་ལ་

གནས་ཤིང་ཆོས་སོན་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྨྲོས་ཏེ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །ཞེས་པས་

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་གཉེན་པོའི་སོ་ནས་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཞིའི་གཟུང་

བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཕོགས་གཉིས་མདོར་བསན་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་འཛིན་པའི་

རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཕོགས་གཉིས་མདོར་བསན་གི་སོ་ནས་འཆད། ཅེས་མཚམས་

སྦོར་བ་ལ། 

དེ་ལྟར་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཕོགས་གཉིས་བསན་ནས་འཛིན་པར་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་པོ། 

ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་

འཕགས་དབེ་བས། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་

ནས་འཆད་པ་ལ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང་རྟོག་པའི་ངོ་བོ། སང་བར་བསན་པ། དབེ་བ། འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་འཕགས་དབེ་བས། །སེམས་ཅན་རས་དང་བཏགས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཡོད་པར། །རྣམ་རྟོག་འཛིན་པ་དག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་དང། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་འཕགས་

པའི་གང་ཟག་དག་གི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་རས་དང་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་

རྟེན་ཅན་གི་འཛིན་པ་དག་ཡོད་པས་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ། ཞེས་འཆད། 

གཉིས་པ་ནི། གེགས་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ། ཞེས་

འཆད། གསུམ་པ་ནི། དེ་དག་སོ་སོར་དགུ་བདག་ཉིད། །ཅེས་དང་། ཡུལ་གི་དབེ་

བས་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་ཡོད་པ་ནི། ཞེས་འཆད། བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་གཟུང་དོན་དེ་

བཞིན་མེད། །དེ་དག་གང་གི་འཛིན་པར་འདོད། །དེ་ལྟར་དེ་དག་འཛིན་པ་ཡི། །ངོ་

བོས་སོང་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གི་ཡུལ་གི་དངོས་པོར་

གྱུར་པ། གཟུང་བའི་དོན་དག་དེ་བཞིན་དུ་གཟུང་བའི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བ་

བ། དེའི་ཚེ་གང་གི་ཡང་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་དེ་དག་ནི་འཛིན་པའི་ངོ་བོས་

དབེན་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕིར་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་

ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་རིམ་པ་ལྟར། མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་འཛིན་རྟོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལ་དུ་མར་དབེར་རུང་སེ། ཁྱོད་ལ་མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟོག་པ་དང། དེ་

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་

འཕགས་པའི་དབེ་བས་དེ་དེའི་འཛིན་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །རྟོག་པ་དེ་

གཉིས་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་སང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བེད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མཐོང་སང་ཉོན་སྒིབ་བཞིན་ནོ། །རྟོག་པ་དེ་གཉིས་ཆོས་

ཅན། སོ་སོར་དུ་མར་ཡོད་དེ། ཡུལ་གི་སོ་ནས་དགུ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། འདི་དག་
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ལ་རྟོག་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྟོག་པ་དེ་དག་རང་གིས་ཇི་ལྟར་ཞེན་

པ་དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་ངོ་བོའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྟོག་པ་དེ་དག་ཞེན་

པ་ལྟར་གི་ཡུལ་གང་གི་འཛིན་པར་འདོད། དེ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་

མཚན་གང་གི་ཕིར་ན་རྟོག་པ་དེས་གཟུང་བའི་དོན་རྣམས་གཟུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

མཐའ་དཔད་པ་ལ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། རྩོད་པ་སང་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རས་འཛིན་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤོད་

བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས། མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་རས་

འཛིན་རྟོག་པའི་མཚན་ཉིད། དེར་གྱུར་པའི་བཏགས་འཛིན་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་

སྤོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས། མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་གཉིས་ལ་སོ་སོར་ཡུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་ན་

དགུ་དགུར་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅིག །རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་རང་རྐྱ་

ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤོད་བེད་དུ་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་དེ། སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་བསན་

པའི་མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟོག་པའི་མཚན་ཉིད། དེར་གྱུར་པའི་སྐྱེས་བུ་

བཏགས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཞེས་སོགས། སྐབས་འདིར་

དངོས་སུ་བསན་པའི་མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་

ན། ལྷས་བིན་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངས་སྤོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཆོས་ཅན། 
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མཚན་ཉིད་དང་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་

ཡིན་གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལྷས་བིན་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་

ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དེ་གང་ཟག་དེར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་ཁྱོད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཛིན་

སངས་ཀི་ཡུལ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། གང་ཟག་དེ་ལྷས་བིན་དུ་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟོག་པ་དང་། ཤེས་སྒིབ་བཏགས་འཛིན་

རྟོག་པ་གཉིས་འགལ་བར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེ་གཉིས་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

བཀག་ཟིན། 

ཁ་ཅིག །རས་འཛིན་ལ་དམིགས་ནས་ཞེས་སོགས་དང་བཏགས་འཛིན་ལ་

དམིགས་ནས་ཞེས་སོགས་ཟེར་ན། གང་ཟག་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ལ་

དམིགས་ནས་ལོངས་སྤོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་

ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དང་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། རས་འཛིན་

དེ་ཁྱོད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དུ་ཐལ་ལོ། །རོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་གང་ཟག་

རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་བློ་མེད་དེ། འཕགས་པ་ཡིན་ན་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་དགོས་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་

ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་མེད་དེ། དེ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

དགོས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། བང་འཕགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་ཡིད་མེད་པར་ཐལ། དེའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱུད་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉོན་ཡིད་དེ་ས་

བདུན་པའི་བར་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གཉིས་པ་ལ། རྩོད་པ། ལན། ལན་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 

ཁ་ཅིག །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་འཕགས་དབེ་བས། །ཞེས་རས་འཛིན་སོ་སྐྱེའི་རྟེན་ཅན་དང་། 

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་འཕགས་པའི་རྟེན་ཅན་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སོ་སྐྱེའི་

རྒྱུད་ཀི་འཛིན་རྟོག་ལ་རས་འཛིན་རྟོག་པས་མ་ཁྱབ། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་འཛིན་རྟོག་ལ་

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། སོ་སྐྱེ་ལ་གང་ཟག་རང་རྐྱ་

ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་སོང་པར་རྟོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བདག་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་ངར་

འཛིན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་ང་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དགེ་སློང་དག་

མཚན་མོ་འདས་ནས་ནང་བར་གི་དུས་སུ་ངས་སོག་ཆགས་ལྕེ་སྤང་སྐད་འབིན་པའི་སྒ་

ཐོས། ཞེས་པ་དང་། ང་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ཡན་ལག་མ་

སད་པ་ཞེས་བ་བར་གྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ནི། རྩོད་པ་དེ་དག་མི་འཐད་དེ། རས་འཛིན་སོ་སྐྱེའི་རྟེན་ཅན་དང། 

བཏགས་འཛིན་འཕགས་པའི་རྟེན་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ནི། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་

རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་བློའི་ཞེན་ཡུལ་མྱོང་སོབས་ཀིས་ཁེགས་པ་ནི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་

རྣམས་ལ་མེད་ཅིང། འཕགས་པ་ལ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རྩོད་པ་དེ་ནི་སྙིང་པོ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རས་འཛིན་སོ་སྐྱེ་ལ་བཤད་ཅིང་

བཏགས་འཛིན་དེ་ལ་མ་བཤད་པ་ནི་སོ་སྐྱེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་ཤེས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

པ་ནི་མོས་པ་ཡིད་བེད་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན། བཏགས་འཛིན་

འཕགས་པ་ལ་བཤད་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་བེད་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་རྟོགས་

པ་ལ་འདོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། ཉི་སྣང་ལས། དེ་དག་ནི་མོས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་

ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་པས་སྙིང་

པོ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། རྩོད་པ་དེ་མི་འཐད་དེ། འཕགས་པ་ང་དེའི་ཚེ་ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིག་

ནི་གཞན་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཐབས་སུ་བསན་པ་ཐ་སྙད་པ་ཡིན་གི། ངར་འཛིན་པ་

མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་ནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། དེ་ཉིད་ལས། དེའི་ཚིག་ནི་ཐ་

སྙད་པ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་སྙིང་པོ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྩོད་ལན་འདི་དག་ཉི་སྣང་ལས་བཀོད་པ་གསེར་ཕེང་དུ་བཤད་པའོ། །

ཁོ་ན་རེ། འཕགས་པ་བམས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་སྒིབ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་

ཡོད་པས། འདིར་ཡང་། མཐོང་སང་ལ་རྟོག་པ་དེ་བཤད་པ་མི་འཐད་ཅིང་སོམ་སང་

རས་འཛིན་གི་རྟོག་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། འཛིན་རྟོག་དང་པོ་སོ་སྐྱེ་དང་གཉིས་

པ་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། འདིའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག །དེ་ལྟར་

བཤད་པ་རས་འཛིན་དང་བཏགས་འཛིན་ལ་ཡིན་གི། རྟོག་པ་གཉིས་ནི་འཛིན་པ་དེ་

གཉིས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་

དེ། རྩོད་པའི་སྐབས་སུ་རྟོག་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་རྣམ་གཞག་མ་བས་སོ། །ཞེས་

རྟོག་པ་གཉིས་ལ་བརྩད་ཅིང་རྩ་བར་ཡང་རྣམ་རྟོག་གཉིས་སྐྱེ་འཕགས་གཉིས་ལ་

སྒས་ཟིན་པར་ཡོད་པར་བསན་པ་ལ་རྩོད་པ་འདི་བྱུང་བའི་ཕིར། དེས་ན་སོ་སྐྱེ་དང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཐོང་སང་ལ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནི་མོས་པ་ཡིད་བེད་ཀི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། བཏགས་འཛིན་ལ་ཡིད་བེད་གཉིས་ཀིས་སོ་ནས་གཉིས་

སུ་མཛད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་འཕགས་པའི་རྟེན་ཅན་དུ་

གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ཡིད་བེད་ལ་དགོངས་ནས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅན་རས་དང་བཏགས་ཡོད་པར། །ཞེས་

འཛིན་རྟོག་སེམས་ཅན་དུ་རྟོག་པར་བཤད་པ་འདི་གང་ཟག་དང་ཆོས་གཉིས་སུ་ཕེ་

བའི་གང་ཟག་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ། དེ་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པའི་གཞི་སེམས་རྒྱུད་

ཀིས་ཟིན་པའི་ཆོས་ཙམ་ལ་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡུལ་ཅན་གི་རྟོག་པ་དེ་ཉོན་སྒིབ་

ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། རྟོག་པ་དེ་གཉིས་ཉན་རང་གི་སང་

བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འདི་དག་བང་

སེམས་ལམ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཉན་རང་གིས་གཟུང་རྟོག་གཉིས་ཀང་སོང་ནུས་པར་ཐལ། དེས་

འཛིན་རྟོག་གཉིས་སོང་ནུས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གི་རྣམ་

རྟོག་བཞི་ཀ་སོང་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་གཞུང་ལས་སེམས་ཅན་དང་

གང་ཟག་ཏུ་རྟོག་པར་བཤད་པ་དང་། ཉི་སྣང་གི་རྩོད་ལན་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད་མེད་

ཀིས་རས་འཛིན་ཡོད་མེད་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། སྤིར་འཛིན་

རྟོག་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཙམ་ལ་འཛིན་པ་སོ་སོར་ཞེན་པ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་གཉིས་

ཀའང་བང་སེམས་ཀིས་སང་དགོས་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀའི་རྣམ་གཞག་ཁས་བླངས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཏེ། མདོར་བསན་དུ་གང་ཟག་ཏུ་རྟོག་པ་རྩ་བར་བཤད་ཅིང་། རྒྱས་བཤད་དུ་ཉི་སྣང་

ལས་བཤད་པ་རྣམས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་རྟོག་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་སྐྱེ་འཕགས་གཉིས་ཀའི་གང་ཟག་གིས་བདག་མེད་རྟོགས་ཀང་མངོན་

དུ་གྱུར་མ་གྱུར་གཉིས་ལས། དེ་གཉིས་ཀིས་འཛིན་པ་ལ་སོ་སོར་རས་བཏགས་ཀི་

འཛིན་པར་འཇོག་པ་ལྟར་ཆོས་བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་མ་རྟོགས་ཀི་

ཁྱད་པར་གིས་ཀང་སྐྱེ་འཕགས་ཀི་འཛིན་པ་ལ་ཆོས་ཙམ་ལ་རས་དང་བཏགས་པའི་

ལོངས་སྤོད་པ་པོར་འཛིན་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཀི་འཛིན་པ་གཉིས་ཀང་ཤེས་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་སྐྱེ་འཕགས་གཉིས་ཀི་འཛིན་པ་ལ་རས་བཏགས་ཀི་འཛིན་པ་གཉིས་

སུ་ཕེ་བ་ཡང་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་འཕགས་རྒྱུད་ལ་རས་འཛིན་རྟོག་པ་

མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། འདི་དག་ནི་གསེར་ཕེང་སྒས་ཟིན་ལྟར་

བཀོད་པས་དཔད་པར་བ་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། གཟུང་རྟོག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང་། 

འཛིན་རྟོག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་དང་། ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། 

མདོ་དང་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་གིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའི་སེམས་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་ལགས། ཞེས་

སོགས་ཀིས་འཆད། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་དང་རིགས་དང་ནི། །ཞེས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སོགས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་པོ་

འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་ལ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུར་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ལན་བསན་པར་

བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

དང་པོ་འཇུག་པའི་རྟེན་ཅན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་

ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་དང་རིགས་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་དང་། གཉེན་པོ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དབེན་

པས། ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་གི་སྦོར་བའི་གནས་

སྐབས་ཀི་སང་བར་བ་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

དང་པོ་ལ་ཡང་ཡུལ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་དེ་ལ་བང་སེམས་ལམ་གི་འཇུག་བ་སྤི་

དང་། ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་བང་ཆུབ་རྒྱུ་འབས་ཀིས་དབེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ལ་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་ཇི་

སྙམ་དུ་སེམས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སེམས་དེ་ཁྱོད་ཀིས་ཡང་དག་པར་མཐོང་ངམ། 

གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་སྒྱུ་

མ་ཡང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་སེ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་

པ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ཞེས་དང་། དབེན་པས་དབེན་པ་མ་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། 

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ལ་རྒྱུ་དང་། ལམ་དང་། འབས་བུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྒྱུ་

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། 

དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་འདི་ལྟར་བདག་ལ་ལ་དང་ནི་ཉེའོ་ཞེས་བགི་བར་མི་སེམས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

སོ། །དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནམ་མཁའ་ལ་བེ་བག་མ་མཆིས་ཤིང་

མི་གཡོ་བ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་སེ། ཞེས་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། རིགས་དང་ནི། །ཞེས་དང་། ས་མི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་

པས་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་ངེས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ལམ་གི་ངོ་བོ་དང་། ཡུལ། མི་མཐུན་ཕོགས་སེལ་བའི་ནུས་པ་

དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཐེག་ཆེན་གི་འཕགས་ལམ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ལ་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ནི་

འདི་ལྟར་བདག་ལ་སྒྱུ་མ་ནི་རིང་ངོ༌། །སྒྱུ་མའི་མཁན་པོ་ནི་ཉེའོ། །སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་འདི་

ལྟར་འདུས་པ་ནི་བདག་ལ་ཉེའོ་ཞེའམ། རིང་ངོ་ཞེས་བགི་བར་མི་སེམས་སོ། །ཞེས་

སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ལམ་ནི་ཡང་དག་གྲུབ་པ་དང། །ཞེས་དང་། 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་དང་། 

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཡིན་ལུགས་ཤེས་པ་སོགས་དམིགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་གཟུགས་ནི་འདི་ལྟར་བདག་ལ་དམིགས་པ་

གང་གི་གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་དེ་ནི་ཉེ་ལ། མེ་ལོང་དང་སྣོད་ཆུས་གང་བའི་ནང་དུ་བྱུང་

བ་དེ་ནི་བདག་ལ་རིང་ངོ་ཞེས་བགི་བར་མི་སེམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། ཤེས་པའི་དམིགས་པ་མ་འཁྲུལ་དང་། །ཞེས་དང་། སྣང་བརན་ཙམ་

དུ་ཟད་པས་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་སང་གཉེན་ལ་འདོར་ལེན་བེད་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་། གཉེན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པོ་ཕོགས་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ནི་སྡུག་པའམ་

མི་སྡུག་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་དང་། །ཞེས་དང། ཡོན་ཏན་དང་སྐྱོན་

མཐོང་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་བླང་བར་བ་བ་དང་། དོར་བར་བ་བ་ཉིད་ཀིས་གཉེན་པོ་

དང་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཡུལ་མངོན་དུ་

བས་པའི་རང་དོན་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

རང་གིས་རྟོགས་དང་། ཞེས་དང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་རང་གིས་

རྟོགས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་བེད་པ་པོའི་ནུས་པ་དང་། བ་བའི་ལས་དང་། བ་བའི་འབས་བུ་

དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་འདི་ལྟར་ང་

ལ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ནི་རིང་ངོ༌། །བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ནི་ཉེའོ། །ཞེས་བགི་བར་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་

སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བེད་པ་དང་། །ཞེས་དང་། དམན་ཞིང་ག་

ནོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ས་ཐག་སིང་བར་བེད་པ་དང་། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དོན་བེད་པ་དེའི་བ་བའི་ལས་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྤྲུལ་པ་ཞིག་མཛད་པ་ན་དེ་ནི་

དོན་གང་གི་སླད་དུ་སྤྲུལ་པའི་དོན་དེ་སྦོར་ཏེ་སྤྲུལ་པ་ནི་མི་རྟོག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་

གོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་དུ་ཤེར་ཕིན་ཡང་དོན་གང་གི་སླད་དུ་བརོད་པའི་

དོན་དེ་ཡང་བགིད་ལ་ཤེར་ཕིན་དེ་ནི་མི་རྟོག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་གོ །ཞེས་པས་བསན། 

དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

དེ་ཡི་ལས། ཞེས་དང་། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པར་སྤྲུལ་པས་སེམས་

ཅན་གི་དོན་གི་ལས་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དོན་བ་བའི་འབས་བུ་མྱང་འདས་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ཤིང་མཁན་ནམ་ཤིང་མཁན་གི་སློབ་མ་

མཁས་པ་ཞིག་གིས་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་སམ་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་སམ་གང་པོ་

ཆེའི་གཟུགས་སམ་རྟའི་གཟུགས་སམ་གང་གི་གཟུགས་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་ཞིག་སྦར་

ན་དེ་དོན་གང་གི་སླད་དུ་བགི་བའི་དོན་དེ་སྒྲུབ་ཀང། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། བའི་འབས་བུ་ལ། །ཞེས་དང། ཡང་དག་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

སོབས་ཀིས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དགོད་པར་བ་བའི་འབས་བུ་

ལ་སྐྱོན་མེད་པ་ཉིད་ཀིས། ཞེས་གསུངས། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ནས་སོན་པ་ལ། 

འཇུག་པའི་ཕོགས་ཀི་རྟེན་ཅན་གི། །རྣམ་རྟོག་དེ་ནི་རྣམ་དགུར་འདོད། །ཅེས་དང་། 

གཟུང་བར་བ་བ་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་བ་བ་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་པོ་འཇུག་པའི་ཕོགས་ཀི་རྟེན་ཅན་རྣམ་པ་དགུ་པོ། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། འདིར་བསན་ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལ་རྣམ་པ་དགུར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་ན་རྣམ་པ་དགུར་ཡོད་པའི་

ཕིར། དེའི་ཡུལ་དེ་ལ་ཡང་དགུར་ཡོད་དེ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་ཕར་ཕིན་དྲུག་གིས་

དབེན་པའི་འབས་བུ་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་དབེན་པ་མ་རྟོགས་པའི་དོན་རྒྱུ་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་འབས་བུ་དེ་འཐོབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ས་མི་གཡོ་བ་སོགས་གསུམ་ལ་དངོས་

སུ་འཇུག་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་ངེས་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སོང་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པའི་མཐོང་ལམ་སོགས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་དང། ཆོས་ཐམས་

ཅད་གཟུགས་བརན་ཙམ་དུ་ཟད་པར་རྟོགས་པས་ཐེག་ཆེན་གི་ཤེས་པའི་དམིགས་

པ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་སྐྱོན་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་སོ་ནས་བླང་བ་

དང་དོར་བར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་གཉེན་པོ་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་སྐྱེད་པ་དང་སེལ་བ་

དང། མཁྱེན་གསུམ་ཡུལ་བཅས་ཤེས་པ་ལ་སྒིབ་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

བས་རང་གི་ཡུལ་ཇི་བཞིན་དུ་རྟོགས་པ་དང་། རྒྱུ་དམན་ཞིང་འབས་བུ་ག་ནོམ་པ་མ་

ཡིན་པས་ཉན་ཐོས་སོགས་ཀི་ས་ཐག་སིང་བར་བེད་པ་དང་། གདུལ་བའི་བསམ་པ་

དང་མཐུན་པར་སྤྲུལ་ནས་དོན་བེད་པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་པའི་ལས་དང་། 

ཡང་དག་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་སྙིང་རེ་སྐྱེད་པ་ལ་མཁས་པའི་སོབས་ཀིས་གདུལ་

བའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པར་བ་བའི་འབས་བུ་སེ་དགུ་ཡོད་པའི་

ཕིར། དེ་དག་ལ་རྟོག་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། དངོས་པོར་དམིགས་པ་དང་གཞན་དོན་མི་

སྒྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ས་དེར་མཐོང་ནས་འདི་ནི་བདག་གི་བླང་བའི་གཟུང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བའོ། །ཞེས་བདེན་པར་ཞེན་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྟོག་པ་དེ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། མཐོང་ལམ་གི་སང་བ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་གི་སྦོར་བ་སེ་ཐོབ་པ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སང་བར་སངས་རྒྱས་བཞེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང་མདོ་དང་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་

ལྡན་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་བང་ཆེན་གང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དེ་ཡུན་རིང་ཇི་སིད་གཅིག་ནས་ཡང་དག་

པར་ཞུགས་པ་ལགས། ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་

ནི། འོ་ན་མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་དགུ་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེས་དྲི་བའི་

སོ་ནས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་པ་ལྡོག་པའི་རྟེན་

ཅན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། དེའི་དོན་འཆད་པ་

ལ། སིད་དང་ཞི་བར་ལྟུང་བའི་ཕིར། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ་སང་བ་རྟོག་པ་དང་། སོང་བེད་གཉེན་པོ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

འཁོར་བ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་མཐོང་བའི་ལམ་གི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པའི་གནས་

སྐབས་ཀི་སང་བར་བ་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད། དང་པོ་ལ་ཡང་རྟོག་པའི་

ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་དེ་སོན་པ་ལ། རྣམ་རྟོག་དགུ་ཡི་བདག་ཉིད་

འདི། །ལྡོག་པའི་ཕོགས་ཀི་རྟེན་ཅན་ཏེ། །ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་ཡིད་ལས་འབྱུང་། །ཞེས་

དང་། གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་པ་ལྡོག་པའི་ཕོགས་ཀི་རྟེན་ཅན་ཉན་ཐོས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ལ་བླང་བར་བ་བ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་དགུ་པོ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཡུལ་དེ་ལ་དགུ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ལམ་དམན་པ་ལྔ་དང་། འབས་བུ་

དམན་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་ལ་ཡང་རྟོགས་པ་དམན་པ། ཡོངས་འཛིན་

དམན་པ། ལམ་དམན་པ། དབང་པོ་དམན་པ། ཐབས་མཁས་དམན་པ་དང་ལྔ་ལས། 

དང་པོ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། རབ་འབོར་ཐབས་མཁས་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆེན་དེ་ནི་བསྐལ་པ་བེ་བ་

ཁག་ཁིག་གངས་མེད་པ་ནས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་

གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སིད་དང་ཞི་བར་ལྟུང་བའི་ཕིར། །རྟོགས་པ་དམན་

པ་ཉིད་དང་ནི། །ཞེས་དང་། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་ཏུ་ལྟུང་བ་ཉིད་ཀིས་རྟོགས་པ་དམན་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་

ཁྱིམ་ཐབ་མེད་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ནི་འཕོན་མ་པ་རྣམས་ཀིས་ཚུགས་པར་སླ་བ་

ཡིན་ནོ། །རབ་འབོར་དེ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་ལྔ་ཡང་ཤེར་ཕིན་དང་བལ་ན་བདུད་ཀི་

རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཚུགས་པར་སླ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་

པ་ལ། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། །ཞེས་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐབས་

ལ་མཁས་པ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་

གཡུལ་ངོར་འགོ་བའི་སྐྱེས་བུ་གོ་ཆ་ཚང་བར་གོན་པ་མཚོན་ཆ་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་

གཡུལ་ངོ་ན་འདུག་པའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཟླའམ་ཕིར་རྒོལ་པ་དང་དག་རྣམས་ཀིས་ཐུབ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

པར་དཀའ་འོ། །རབ་འབོར་དེ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་ལྔ་ཡང་ཤེར་ཕིན་དང་མ་བལ་ན་

བདུད་དམ་བདུད་ཀི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་དང་གང་ཟག་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་ནམ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་གདོལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུབ་པར་དཀའ་འོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། ལམ་གི་རྣམ་པ་མ་ཚང་དང་། །ཞེས་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་མཐའ་

དག་གི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་མ་ཚང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་

མཁར་གི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ནི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་རེས་སུ་མཐུན་པར་

སྒྲུབ་ཅིང་། ནང་ནུབ་བསྙེན་བཀུར་བ་བའི་ཕིར་འོང་བར་བེད་དོ། །རབ་འབོར་དེ་

བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་ལྔ་ཡང་ཤེར་ཕིན་གིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་གང་ན་

བ་དེར་འདོང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། གཞན་གི་རྐྱེན་གིས་འགོ་

བ་དང་། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་གདམས་ངག་ལ་ལྟོས་པ་

དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་གཞན་གི་རྐྱེན་གིས་འགོ་བ་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་དེ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་ཆུ་ཀླུང་ཕ་མོ་ཇི་སྙེད་

གཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་གང་གཱ་གང་ན་བ་དེར་འདོང་སེ། 

དེ་དག་ཆུ་ཀླུང་གང་གཱ་དང་འགོགས་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་འདོང་ངོ༌། །རབ་

འབོར་དེ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་ལྔ་ཡང། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

ཆེད་དུ་བ་བ་ལོག་པ་དང་། །ཞེས་དང། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཉིད་ཀི་

སེམས་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཉིད་ཀིས་ཆེད་དུ་བ་བ་ལོག་པ་

དང་། ཞེས་གསུངས། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་ལ་ཡང་། སངས་པ་དམན་པ། རྟོགས་པ་དམན་པ། གཞན་དོན་གི་

བ་བ་དམན་པ། མྱང་འདས་དམན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་

སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུའི་ལག་པ་གཡས་པ་ནི་དགོས་པ་

ཐམས་ཅད་བེད་དོ། །རབ་འབོར་དེ་བཞིན་དུ་ཤེར་ཕིན་ཡང་དེ་ལྟར་བལྟ་སེ་ཕར་ཕིན་

ལྔ་ནི་ལག་པ་གཡོན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྟའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་

ལ། ཉི་ཚེ་བ་དང་། ཞེས་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ཀིས་ཉི་ཚེ་

བའི་ལམ་གི་བེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་

ཆུ་ཀླུང་ཕ་མོ་རྣམས་ཀི་ཆུ་དང་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་ཆུ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་

ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཕིན་ནས་འདི་ལྟ་སེ་ལན་ཚྭའི་ངོར་རོ་གཅིག་པར་

འགྱུར་རོ། །རབ་འབོར་དེ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་ལྔ་ཡང་ཤེར་ཕིན་གིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་

ན་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་ངོར་རོ་གཅིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་

པ་ལ། སྣ་ཚོགས་ཉིད། །ཅེས་དང་། དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་འབས་བུ་

དང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དེ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་

བའི་རྒྱལ་པོའི་དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་དང་ལྡན་པའི་མདུན་དུ་ནི་འཁོར་ལོ་

རིན་པོ་ཆེ་འགོ་ཞིང་འདུག་སེ་གང་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཟས་ཀི་དོན་དུ་

འདུག་པར་འགྱུར་བ་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་དཔུང་གི་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་བེད་ཅིང་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་གནས་ནས་གཡོ་བ་མེད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

དོ། །རབ་འབོར་དེ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་ལྔ་པོ་འདི་ཤེར་ཕིན་གིས་ཡོངས་སུ་དཀྲི་བ་

ཡིན་ཏེ་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་གང་ན་བ་དེར་འདོང་ཞིང་དེར་གནས་སོ། །དེར་གནས་པར་

གྱུར་ནས་ཀང་དེ་ལས་ཀང་མི་འདའ་འོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

གནས་དང་འཇུག་ལ་རྨོངས་པ་དང་། །ཞེས་དང་། མ་རིག་པའི་བག་ལ་ཉལ་བ་ཐམས་

ཅད་མ་སངས་པ་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་དང་འགོ་བ་མི་ཤེས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དང་། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་

དང། ཁྱིམ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དང་། བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་

དེ་དང། གང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དང་། རྟ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་ནི་དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་

ལག་བཞིའི་མདུན་དུ་འདོང་ངོ༌། །རབ་འབོར་དེ་བཞིན་དུ་ཤེར་ཕིན་འདི་ཡང་ཕར་

ཕིན་ལྔ་པོ་འདི་དག་གི་མདུན་དུ་འགོ་སེ། ཞེས་པ་ནས། རབ་འབོར་དེ་ནས་འདི་ལྟར་

ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཟུང་ཞིང་མི་གནས་པའི་

ཚུལ་གིས་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་གང་ན་བ་དེར་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རེས་ལ་འགོ་ཞེས་བ་བ་ལ། །ཞེས་དང་། ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཇུག་ཏུ་འགོ་བ་ལ་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་

ཀིས་གཟུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ལྡོག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། འདིར་བསན་ཤེས་སྒིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལ་དགུར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་དེ་ལ་རྣམ་པ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། དེའི་ཡུལ་དེ་ལ་



  48  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་པ་དགུར་ཡོད་དེ། ཉན་རང་གི་ལམ་འབས་རྟོགས་པ་དམན་པ། བདག་རྐྱེན་

ཡོངས་འཛིན་དམན་པ། དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དམན་པ། སངས་རྟོགས་ཁྱད་

པར་ཅན་ལས་ཉམས་པ། ལམ་འབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་ལྔ་

ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལ་ཡང། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དམན་པ་བང་ཆུབ་

སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པའི་ཆ་མ་ཚང་བ་དང་། རང་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དམན་པ་

སིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་ཡང་གཞན་གི་རྐྱེན་གིས་འགོ་བ་དང་། གཉིས་ཀའི་དོན་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་དམན་པ་ཆེད་དུ་བ་བ་ལོག་པ་དང་གསུམ་དུ་ཡོད་ལ། བཞི་པ་ལ་ཡང་། 

སངས་པ་དམན་པ་ལམ་གི་སང་བ་སོང་བའི་བེད་པ་སེ་ཉི་ཚེ་བ་དང། རྟོགས་པ་དམན་

པ་རྒྱུན་ཞུགས་ནས་དག་བཅོམ་པའི་བར་རྟོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའམ་ཐ་དད་པ་ཉིད་

ཡོད་ལ། ལྔ་པ་ལ་ཡང་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ་རྣམ་མཁྱེན་དུ་

ཞུགས་ནས་རྒྱུན་དུ་གནས་པ་དང་དང་པོར་འཇུག་པའམ་འགོ་བ་ལ་རྨོངས་པས་མི་

ཤེས་པ་དང། འབས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་འཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ་རེས་ལ་འགོ་བ་དང་

གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཕི་མ་འདི་ལ་ཡང་། གང་གི་མཇུག་ཏུ་འགོ་བ་དང་། གང་མཇུག་ཏུ་འགོ་བ་

དང། གང་དུ་འགོ་བ་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་

གི་མྱང་འདས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་མཇུག་ཏུ་འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ཡོད་

དེ། ཐེག་ཆེན་གི་གང་ཟག་རྣམས་འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་

མཁྱེན་དུ་འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ཡོད་དེ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གི་སངས་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཡར་ལྡན་དུ་སྡུད་པར་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདིའི་མདོར་རྟོག་པ་གཉིས་པ་དང་

དྲུག་པའི་སྐབས་མ་གཏོགས་པར་གཉེན་པོ་འབའ་ཞིག་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་པའི་

ཤུགས་ལ་འཕངས་པའི་རྟོག་པའི་ཡུལ་དགུ་བསན་བཅོས་སུ་གསུངས་སོ། །རྟོག་པ་

དེ་དག་གིས་ཡུལ་ལ་རྟོག་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དེ། དྲང་པོའི་ལམ་མེད་པར་ཡོན་པོས་འགོ་

བའམ་གཞན་དོན་མི་སྒྲུབ་ཅིང་མཚན་མར་དམིགས་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་

ཀིས་ཏེ། དེར་མཐོང་ནས་འདི་ནི་བདག་གིས་གཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལྡོག་

པར་བ་བ་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་བའོ་ཞེས་རྟོག་པར་བེད་པའི་ཕིར། རྟོག་པ་དེ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། མཐོང་སང་ཡིན་ཏེ། བང་སེམས་རྣམས་ཀི་མཐོང་ལམ་གི་སེམས་དང་

སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པ་སེ་རྟོག་པ་རྒྱས་པའི་དངོས་པོའི་གནས་སྐབས་ཀི་སང་

བར་བ་བར་སངས་རྒྱས་བཞེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང་། 

རས་འཛིན་རྟོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། 

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། 

མདོ་དང་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་

ཕིན་ནི་ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ་གཏོང་བ་མ་མཆིས་སམ། ཞེས་

སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་རས་

འཛིན་རྟོག་པ་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་ན་དེ་དག་གང་ཡིན་ཞེས་དྲི་བའི་སོ་ནས་མཚམས་

སྦོར་བ་ལ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་པོ་སྐྱེས་བུ་རས་སུ་ཡོད་

པའི་རྟེན་ཅན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དོན་འཆད་པ་ལ། འཛིན་པ་དང་ནི་འདོར་བ་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་

ལ་སང་བ་རྟོག་པ་དང་། སོང་བེད་གཉེན་པོ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྒྱུ་

མ་བཞིན་དུ། ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་གི་སྦོར་བའི་

གནས་སྐབས་ཀི་སང་བར་བ་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད། 

དང་པོ་ལ་ཡང་། རྟོག་པའི་ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་གི་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། འཛིན་པ་དང་པོར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་དང་། འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་པོ་

རྣམ་པ་དགུ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ་ཡང་། རྒྱུ་ཞེན་མེད་ཀི་ལམ་ལས་ཉམས་

པ་དང་། འབས་བུ་རྣམ་མཁྱེན་མི་འཐོབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་སྤོད་པ་ལ་ཞེན་པ་

དང། ཤེས་བ་ལ་ཞེན་པ་དང་། སང་གཉེན་ལ་ཞེན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་

ཡང། ཀུན་སློང་དང་། ངོ་བོ་དང་། ཉེས་དམིགས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་འཛིན་པ་

དང་གཏོང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་

ཕིན་ཆོས་གང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའམ་གཏོང་བ་མ་མཆིས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེར་ཕིན་ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་

སུ་འཛིན་པའམ་གཏོང་བ་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

འཛིན་པ་དང་ནི་འདོར་བ་དང། །ཞེས་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་དང་

གཏོང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་དེ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་

གཟུགས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་མ་བཏང་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་

དང་འདུ་བེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་མ་བཏང་བ་ལགས། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཇི་ལྟར་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་མ་བཏང་བ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་གཟུགས་ཡིད་ལ་མི་བེད་པས་གཟུགས་

ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་མ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

ཡིད་ལ་བེད་དང་། ཞེས་དང་། ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་ཡིད་ལ་བེད་

པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཁམས་གསུམ་ལ་ཆགས་པ་དང་འབེལ་བ་ལ་དེ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་དེ་ལྟར་གཟུགས་ཡིད་ལ་མ་བགིས། དེ་ལྟར་ཚོར་བ་དང་འདུ་

ཤེས་དང་འདུ་བེད་རྣམས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིད་ལ་མ་བགིས། ཞེས་པ་ནས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཡིད་ལ་བེད་པས་ནི་གལ་ཏེ་འདོད་པའི་

ཁམས། གལ་ཏེ་གཟུགས་ཀི་ཁམས། གལ་ཏེ་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སུ་འདྲེ་བར་

འགྱུར་ཏེ། ཡིད་ལ་བེད་པ་མེད་པས་ནི་གང་དུ་ཡང་འདྲེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་

ན་རབ་འབོར་བང་ཆེན་ཆོས་གང་དང་ཡང་འདྲེ་བར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། ཁམས་རྣམས་ནི། །གསུམ་པོ་དག་དང་ཉེར་འབེལ་དང། །ཞེས་

དང་། ཆོས་ཉིད་ཀི་ཁམས་གསུམ་ཆར་དང་ཉེ་བར་འབེལ་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང་དངོས་པོར་ཞེན་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞེན་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་

ཞེན་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་གནས་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་དེ་ལྟར་སྤོད་པ་དེ་གང་ལ་གནས་པར་འགྱུར། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་ལྟར་སྤོད་པའི་བང་ཆེན་ནི་

གཟུགས་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་
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ལ། གནས་དང་། ཞེས་དང་། སོང་པ་ཉིད་དུ་མི་གནས་པས་གནས་པ་དང་། ཞེས་དང་། 

གཉིས་པ་དངོས་པོ་ལ་མ་ནོར་བར་ཞེན་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ལ་ཡང་གནས་པར་མི་འགྱུར་བ་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མངོན་པར་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་གང་ལ་

ཡང་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། མངོན་

པར་ཞེན་པ་དང་། ཞེས་དང་། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་མ་ཞེན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་

མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དངོས་པོར་བཏགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གལ་ཏེ་བང་

ཆེན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་གང་དེ་ལྟར་སྤོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་སོམ་པ་དེ་ནི་ཤེར་ཕིན་

ལ་སྤོད་དོ། །དེ་ནི་ཤེར་ཕིན་ལ་སོམ་སེ། བདག་ནི་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོགས་

གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཆོས་ཀི་དངོས་པོ་བཏགས་པ་དང་། །ཞེས་དང་། 

རས་སུ་ཡོད་པ་མེད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ་སང་བ་དང་། གཉེན་པོ་ལ་ཞེན་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཆགས་

པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་

ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་སྐྱོན་འདི་དག་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་བ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་ནམ་བང་ཆེན་འདི་སྙམ་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ནི་མེད་པ་སེ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བའོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་ཡོངས་སུ་

མ་བཟུང་བ་ནི་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་བ་བར་ཡང་དག་པར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཤེས་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཆགས་པ་དང་ནི། ཞེས་དང། 

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པའི་མ་ཆགས་པས་མངོན་པར་མ་ཞེན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ཆགས་

པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་གཉེན་པོ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཤེར་ཕིན་ཤེར་ཕིན་དང་མ་བལ་བ་ལགས་སམ། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་མཁྱེན་

གི་བར་ཡང་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་དང་མ་བལ་པ་ཞིག་ལགས་ན་ནི། ཞེས་གསུངས། དེའི་

དོན་བཤད་པ་ལ། གཉེན་པོ་དང་། །ཞེས་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་སོམ་པའི་གཉེན་པོ་ཉིད་

ཀིས་གཉེན་པོ་དང་། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་

ལས་ཐོགས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སོན་པ་ལ། འོ་ན་ནི་ཤེར་ཕིན་ཡང་ཇི་ལྟར་མངོན་

པར་བསྒྲུབ་པར་བགི། བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་

དང་། བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་

དང་། རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་བར་ཡང་ཇི་ལྟར་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བགི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་གཟུགས་ཤེས་པའམ་འདི་

ནི་གཟུགས་སོ། །འདིའི་གཟུགས་སོ། །ཞེས་བ་བར་མངོན་པར་ཆགས་པ་མེད་པ་

ནས། རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་གང་ན་བ་དེར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་འགོ་ཉམས་ལ། །ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡང་དག་པར་མ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་

ཐོགས་པ་ལ་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པས། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟོག་པ་ཆོས་
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ཅན། ཁྱོད་ལ་དབེ་ན་དགུར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་

དགུར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་གི་རྒྱུ་ལས་ཉམས་པ་བརྒྱད་དང་། འབས་བུ་རྣམ་

མཁྱེན་ལས་ཉམས་པ་གཅིག་སེ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་སྤོད་པ་

ལ་ཞེན་པ་གསུམ། ཤེས་བ་ལ་ཞེན་པ་གསུམ། སང་གཉེན་ལ་ཞེན་པའི་དབང་དུ་བས་

པ་གཉིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་ཡུལ་ལ་

འདོར་ལེན་བེད་པ་ལྟར་ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་པོ་སྐྱོན་འདོར་བའི་ཀུན་སློང་དང་། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་སྒྱུ་མ་ལྟར་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་བདེན་པར་ཡིད་ལ་བེད་

པ་པོ་ངོ་བོ་དང་། མཚན་མར་ཡིད་ལ་བས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་ཁམས་གསུམ་པོ་དང་ཉེ་

བར་འབེལ་བ་སེ། དེ་དག་ཏུ་དམིགས་པ་པོ་ཉེས་དམིགས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། སོང་པ་ཉིད་ཞེན་མེད་དུ་མི་གནས་པས་གཟུགས་སོགས་ལ་ཞེན་

ནས་གནས་པ་པོ་དང་། དངོས་པོ་བདེན་པར་མ་ཞེན་པའི་ཚུལ་གིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སེ་ཡུལ་དུ་བེད་པ་པོ་དང་། དོན་དམ་པར་རས་སུ་ཡོད་

པའི་ཆོས་མེད་པས་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་

དུ་རྟོག་པ་པོ་དང་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་

པའི་འཁོར་གསུམ་དུ་མ་ཆགས་པས་མངོན་པར་མ་ཞེན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་

ཕིན་དྲུག་ལ་ཆགས་ཤིང་ནན་ཏན་དུ་བེད་པ་པོ་དང་། སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དུ་བསོམས་

པའི་གཉེན་པོ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལ་བླང་དོར་དུ་འཛིན་པའི་གཉེན་པོ་བེད་པ་པོ་དང་གཉིས་

སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཤེར་ཕིན་ཡང་དག་པར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

མ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་སྦིན་སོགས་ལྔས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་འགོས་ཐོགས་པ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

པོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟོག་པ་དེ་དག་གིས་ཡུལ་དེ་དག་ལ་རྟོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཡུལ་

དགུ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གམ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འདི་ནི་རས་སུ་ཡོད་པའི་

བདག་གོ་སྙམ་དུ་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པས་འཛིན་པའི་ཕིར། 

རྟོག་པ་དེ་དགུ་ཆོས་ཅན། མཐོང་སང་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་རྩེ་མོའི་སྦོར་བ་ཉེར་

བསོགས་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིས་མདོ་ལས་གཉེན་པོ་

དགུ་དངོས་སུ་བསན་ནས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་གསུམ་པ་དྲུག་པ་བདུན་པ་ལ་སང་

གཉེན་གཉིས་ཀ་གསུངས། དེའི་ཤུགས་ལ་འཕངས་པའི་ཆོས་དགུ་རས་འཛིན་རྟོག་

པའི་ཡུལ་དུ་བསན་བཅོས་སུ་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་ཡང་། མདོ་དང་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རབ་

འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་ནི། ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 

མཐོང་སང་ཤེས་སྒིབ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་ན། དེ་དག་གང་

ཡིན་ཞེས་དྲི་བའི་སོ་ནས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། 

འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའི་རྟེན་

ཅན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། ཆེད་བཞིན་ངེས་པར་མི་འབྱུང་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་

པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ངེས་པར་

འབྱུང་བ། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང། སང་བ་རྣམ་རྟོག་དང་། སོང་བེད་གཉེན་པོ་གཉིས་ལས། དང་པོ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནི། ཉན་ཐོས་ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་གི་སེམས་

དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སང་བར་བ་བར་བཞེད་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད། དང་པོ་ལ་ཡང་། རྟོག་པའི་ངོ་བོ་དང་། ཡུལ་གི་དབེ་བ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། འཛིན་པར་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་གཉིས་པ་རྣམ་པ་དགུ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པའི་ཡུལ་དགུར་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གསུམ་དུ་

འདུ་སེ། དོན་དུ་གཉེར་བ་མི་འཐོབ་པ་དང་། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྟོག་པས་ཟིན་པ་དང་། ཡང་

དག་པའི་ལམ་དང་འགལ་བ་གསུམ་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། དེའི་དང་པོ་ཆེད་དུ་བ་བ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་

ན་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་ནི། རྟ་ཟུང་བཞི་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་ཞོན་ཞིང་ལམ་མཉམ་པ་ནས་འགོའོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་ལྔས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་ཤེར་ཕིན་ཡང་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་གང་ན་བ་དེར་

ལམ་མཉམ་པ་ནས་འགོའ།ོ །ཞེས་འཆད། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཆེད་བཞིན་ངེས་པར་

མི་འབྱུང་དང། །ཞེས་དང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་ཆེད་

དུ་བ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ལམ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་དང། ཤེས་བ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ལམ་ལ་ལམ་མ་ཡིན་པར་ངེས་པར་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི། གསོལ་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་གང་ལགས། ལམ་མ་ལགས་པ་ནི་

གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཐོབ་པར་བ་བ་

ལ་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་ནི་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་ལམ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ལམ་ནི་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་ལམ་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཐོབ་པར་བ་བ་ལ་ཤེར་

ཕིན་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ཕར་ཕིན་དྲུག་ནི་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་

པའོ། །ཞེས་འཆད། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ལམ་ལ་ལམ་མིན་ངེས་འཛིན་དང་། །ཞེས་

དང། རང་གི་མངོན་པར་འདོད་པའི་ལམ་མེད་པས་ལམ་གཞན་ལ་ལམ་མ་ཡིན་པར་

ངེས་པར་འཛིན་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཏུ་བདེན་པར་འཛིན་པ་དང། ཆོས་དང་ལྡན་མི་ལྡན་

བདེན་པར་འཛིན་པ་དང་། གནས་ཀི་དོན་བདེན་པར་འཛིན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་

པོ་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་ལྟ་ན་ཤེར་ཕིན་འདི་ལ་ལམ་དང་ལམ་མ་ལགས་པ་སོན་པ་ནི་བང་ཆེན་རྣམས་དོན་

ཆེན་པོའི་སླད་དུ་ཉེ་བར་གནས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབོར་དེ་དེ་བཞིན་ནོ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

འགག་དང་བཅས་པས་སྐྱེ་བ་དང་། །ཞེས་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཀུན་རོབ་ཀི་ངོ་བོས་

སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་གིས་ཇི་ལྟར་ཕར་ཕིན་

དྲུག་ལ་བརྩོན་པར་བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་འདི་ལ་

བང་ཆེན་གིས་གཟུགས་དང་ལྡན་པའང་མ་ཡིན་མི་ལྡན་པའང་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བར་

བརྟག་པར་བ་སེ། རབ་འབོར་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བརྩོན་པར་

བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དངོས་པོ་ལྡན་དང་མི་ལྡན་

དང་། །ཞེས་དང་། བར་ཆད་མེད་པ་དང་ཅིག་ཤོས་སུ་སྣང་བ་ཉིད་ཀིས་དངོས་པོ་མཐའ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དག་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་

གནས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་གང་བང་ཆེན་གིས་གཟུགས་ལ་

གནས་པར་བའོ། །ཞེས་བརྩོན་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་

པ་ལ། གནས་དང་། ཞེས་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་བ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཀིས་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ་ཡང་། དམན་པའི་རིགས་ཉམས་པ། མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་བ། 

འགལ་རྐྱེན་གིས་ཟིན་པའོ། །དང་པོ་རིགས་རྣམ་པར་འཇིག་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཤིང་ཐོག་ཨ་མྲའམ་པ་ན་

ས་བཟའ་བར་འདོད་ན། དེས་ཤིང་ཐོག་ཨ་མྲའམ་པ་ན་ས་བསྐྱེད་པར་བའོ། །བསྐྱེད་

ནས་ཀང་དུས་དུས་སུ་ཆུས་བཅུའོ། །གནོད་པ་བསལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རིགས་ནི་འཇིག་པ་དང་། །ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་རིགས་འཇིག་པ་དང་། 

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་འབས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དོན་གཉེར་མེད་པ་དང་། དེའི་རྒྱུ་

ཤེར་ཕིན་མེད་པའོ། །དང་པོ་དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་

ལ། རབ་འབོར་དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆེན་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇོག་པར་འདོད་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦངས་བར་འདོད་པ་དང་། སྙིང་པོ་བང་ཆུབ་ལ་

འདུག་པར་འདོད་པ་དང་། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་འདོད་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་

བསླབ་པར་བའོ། །གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་གིས་ཤེར་ཕིན་ལ་བསླབ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

པར་བའོ། །ཞེས་གསུང་ངམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་

ཤེར་ཕིན་གིས་ཤེར་ཕིན་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་སྨྲའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

དབང་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་སྨྲའོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དོན་དུ་གཉེར་དང་། ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་མེད་པས་འདོད་པ་མེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། གང་གི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་དབང་དུ་འགྱུར་བའི་ས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་ཤེར་ཕིན་ནོ། །ཞེས་

སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རྒྱུ་མེད་དང་། །ཞེས་དང་། དོན་དམ་པའི་

བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུ་མེད་པ་དང། ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་ཕིར་རྒོལ་བའི་

ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་

ན་འཕོང་གི་སློབ་དཔོན་ལག་ཚོད་དང་འབོར་བའི་གཞུ་ཐོགས་པ་ནི་དག་དང་ཕིར་

རྒོལ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཐུབ་པར་དཀའོ། །རབ་འབོར་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆེན་ཤེར་

ཕིན་ལ་སྤོད་པ་ཡང་བདུད་དམ་བདུད་ཀི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཐུབ་པར་

དཀའོ། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་བར་དུ་དགོངས་པ་མི་མཛད་དོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཕིར་རྒོལ་བ་ནི་དམིགས་པ་ལ། །ཞེས་དང་། སེར་

སྣ་ཤིན་ཏུ་གོམས་པར་བས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་བདུད་ལ་སོགས་པ་ཕིར་རྒོལ་བའི་

དངོས་པོ་དམིགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཉིད་ཀིས། 

ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཤེས་སྒིབ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དགུར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། དེའི་

ཡུལ་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་དེ། ཉན་རང་གི་བང་ཆུབ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་ཆེད་དུ་

བ་བ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བའི་སྐྱེས་བུ་དང་། ཐེག་

ཆེན་གི་ལམ་ལ་ཉན་རང་གི་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཉེར་ཞིའི་ཐབས་ཙམ་གི་ལམ་

མེད་པར་མཐོང་ནས་ལམ་གཞན་ཐེག་ཆེན་ལ་ལམ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ངེས་པར་

འཛིན་པ་པོ་དང་། རྒྱུ་སྐྱེ་བ་དང་འབས་བུ་འགག་པ་ཀུན་རོབ་བཏགས་པ་ཙམ་གི་

ངེས་འབེད་བེད་པར་རྟོག་པ་པོ་དང་། བར་ཆད་མེད་པར་སྣང་བ་སེ་དོན་དམ་དུ་དབེ་

བ་མེད་པར་རྟོག་པས་གཟུགས་ཀི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ལ་ལྡན་པ་སེ། དབེ་བ་མེད་

པར་ཤེས་པ་དང་བར་ཆད་མེད་པ་དོན་དམ་དེའི་ཅིག་ཤོས་སུ་སྣང་བ་སེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་

དབེ་བ་ཡོད་པར་རྟོག་པས་གཟུགས་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ལ་མི་ལྡན་པ་

སེ་དབེ་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་དབེ་བ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་པོ་དང་། 

ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་བ་རྟེན་མེད་པར་གནས་པ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་

སོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ལ་མ་ཞེན་པར་གནས་པ་པོ་དང་། བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་གདམས་ངག་བཟུང་བའི་སོ་ནས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་

རིགས་ཏེ་ཞི་བ་ཙམ་དོན་གཉེར་གི་བློ་འཇིག་ཅིང་ལྡོག་པ་པོ་དང་། དེ་ཁོ་ནར་དེ་

བཞིན་ཉིད་དང་དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སེ་གཞན་པའི་ཆོས་གང་ཡང་འཚང་

རྒྱ་བ་མེད་པས། སངས་རྒྱས་འདོད་ཅིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་པར་རྟོག་པ་པོ་དང། 

དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཏེ། དེའི་ངོ་བོར་ཆོས་སོན་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་

མེད་པར་རྟོག་པ་པོ་དང་། སེར་སྣ་སོགས་ཕིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཤིན་ཏུ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གོམས་པར་བས་པའི་ཆོས་ཉིད་དམ་སོབས་ཀིས་བདུད་བཞི་དང་ས་གཉིས་ཀིས་

ཕིར་རྒོལ་བའི་དངོས་པོ་དམིགས་པ་སེ་ཡོད་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟོག་པ་དེ་

དག་གིས་ཡུལ་དགུ་པོ་དེ་ལ་རྟོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། མི་མཐུན་པ་དང་གཉེན་པོའི་ཆོས་དེ་

རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འདི་ནི་བཏགས་པར་འདོད་པའི་ས་དག་ཏུ་བདེན་

ནོ་སྙམ་དུ་བཏགས་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་ནས་འཛིན་པའི་ཕིར། འདི་དག་

ཀང་མདོ་ལས། གཉེན་པོ་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་བསན་བཅོས་

སུ་བཀོད་པའོ། །རྟོག་པ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མཐོང་སང་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་རྩེ་

སྦོར་གི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པ་སེ། དངོས་པོའི་གནས་སྐབས་ཀི་

སང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་གཉེན་པོ་མཚོན་ཚུལ་སོན་པ་ལ། དེ་ལྟར་ན་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་དགུས་རྣམ་པ་བཞི་ཉིད་ལས་སོ་སོར་མཐོང་བའི་ལམ་གི་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ལ། དེ་དག་སང་བ་ཉིད་དུ་གཉེན་པོ་རྣམ་པ་བཞི་ཡང་དེ་

བཞིན་དུ་དབེ་བས་ཐ་དད་དོ་ཞེས་བ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། མཐོང་སང་རྟོག་པ་ལ་བཞིར་དབེར་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེའི་གཉེན་པོ་

མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་དེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཞིར་ཡོད་དེ། མཐོང་སང་རྟོག་པའི་དབེ་བས་

གཉེན་པོའི་དབེ་བ་འཐད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མཐོང་སང་རྟོག་པའི་གཉེན་པོ་བཤད་པ་ལ། 

ཞར་བྱུང་དང་། དཀྱུས་མ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་

གོགས་དང། དེའི་འབས་བུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འདིར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་དང་

བཅས་པ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་དག་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་པར་བསན་ཟིན་ནས། དེའི་

འོག་ཏུ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་དེ་རྒྱུ་གང་དང་བཅས་པ་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་

པར་བེད་པའམ་སྐྱེད་པར་བཞེད་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་བསན་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་མི་མཐུན་པའི་

ཕོགས་གཉེན་པོ་དང་བཅས་པ་བསན་ནས། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་

མཐོང་བའི་ལམ་རྒྱུ་གང་དང་བཅས་པར་བཞེད་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་བར་སྐབས་

ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀི་དབང་པོ་བརྒྱ་བིན་གིས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་འདི་ནི་ཟབ་པ་སེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འཚལ་

བ་དེ་དག་ནི་དཀའ་བ་བགིད་པའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

ཉིད་ལ་གནས་པ་ཞེས་བགི་བ་ནི་འགའ་ཡང་མ་མཆིས་ཏེ་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་

མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡང་མ་མཆིས། ཆོས་སོན་པར་ཡང་འགའ་ཡང་མ་མཆིས་

མོད་ཀི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ནེམ་ནུར་དུ་འགྱུར་བའམ་རྨོངས་པར་

འགྱུར་བ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུའོ། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རེས་

སུ་ཐོབ་ནས་བག་ཆགས་ཀི་མཚམས་སྦོར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཏེ། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་ཕན་ཡོན་དེ་བསན་ནས། 

མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་གོགས་སམ་རྒྱུ་སོན་པ་ལ། དེ་ནས་འཁོར་དེའི་ནང་ན། ཞེས་

སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ལ་གཞན་སོན་པ་

དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་

ལ། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད། ཅེས་སོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་གཞན་

རྒྱུད་སྦོང་བ་དང་། རང་གི་རྒྱུད་སྦོང་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་འབས་བུ་རྟོགས་པའི་

ཆོས་ལ་འགོད་པ་དང་། རྒྱུ་ལུང་གི་ཆོས་ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། དེ་ནས་འཁོར་དེའི་ནང་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་མེ་

ཏོག་མན་དྷ་ར་བ་མང་པོ་ཐོགས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གཏོར་ཏོ། །མངོན་པར་

གཏོར་ཏོ། །རབ་ཏུ་གཏོར་ཏོ། །དགེ་སློང་བརྒྱ་ཕག་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཡང་སན་ལས་

ལངས་ནས་བླ་གོས་ཕག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར། པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་

བཙུགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦར་བས་བཏུད་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མིག་མི་འཛུམ་པར་ལྟ་ཞིང་ཕག་འཚལ་ལོ། །དགེ་སློང་དེ་

དག་གིས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ་བཏུད་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་སྙིམ་པར་མེ་ཏོག་

མན་དྷ་ར་བས་གང་བར་གྱུར་ནས། འཛུམ་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ལགས་ཞེས་

གསོལ་ཏོ། །དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་ལྡན་ཀུན་དགའ་

བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དགེ་སློང་བརྒྱ་ཕག་དྲུག་ཅུ་པོ་



  64  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདི་དག་བསྐལ་པ་དཔེ་དེ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ལ་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་མངོན་པར་འཚང་

རྒྱ་སེ། མེ་ཏོག་སིལ་མ་ཞེས་བ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤ་སག་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་

ནས། བང་ཆེན་རྣམ་པར་སྤོད་པའི་དམ་པས་རྣམ་པར་སྤད་པར་འདོད་པས་ཤེར་

ཕིན་ལ་སྤོད་པར་བའོ། །བང་ཆེན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་སྤོད་པས་རྣམ་

པར་སྤོད་པར་འདོད་པའི་ཤེར་ཕིན་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ལ་གཞན་སོན་པ་དང་། །ཞེས་དང་། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་བང་ཆུབ་ལ་གཞན་དག་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་སོགས་པ་སོན་པས་

རབ་ཏུ་འགོད་པ་ནི་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དེ་སོན་པ་ལ། ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་

ཤེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདི་ལ་སྤོད་པའི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་དེ་འདི་ལྟར་

བདག་ནི་མིའི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་འདིར་སྐྱེ་བའམ། ཞེས་པ་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་

དེ་བས་ན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདི་ཁྱོད་ལ་གཏད་དེ། ཀུན་དགའ་བོ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་

ངས་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཤད་པ་ལས་ཤེར་ཕིན་མ་གཏོགས་པར་ངས་ཆོས་བསན་

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཟུང་སེ་ཀུན་ཆུབ་པར་བས་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་ཆུད་གཟན་ཏེ་

བོར་ཡང་། དེ་ཙམ་གིས་ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ལ་སྐྱོན་དུ་ང་མི་བརྩིའི་ཀུན་དགའ་བོ་

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདི་བཟུང་སེ་ཀུན་ཆུབ་པར་བས་ནས། དེའི་

འོག་ཏུ་ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཆུད་གཟན་ནམ་བོར་བར་གྱུར་ན། དེ་ཙམ་གིས་ནི་ཀུན་

དགའ་བོ་ཁྱོད་ལ་ངས་སྐྱོན་དུ་བཟུང་ངོ༌། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ལ། དེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་ཡོངས་གཏོད་དང་། །ཞེས་དང། བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནར་དེ་

དག་ལ་ཡང་དག་པའི་ཚིག་དང་དོན་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཤེར་ཕིན་ཡང་དག་པར་

སོ་སོར་གཏོད་པ་ནི་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུ་དེ་

སོན་པ་ལ། ཀུན་དགའ་བོ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་གང་ཟག་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་པ་རྣམས་

ལ་ཉན་ཐོས་ཀི་ས་ལས་བརྩམས་ཏེ། ཆོས་བསན་པ་དེའི་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་

པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་གང་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དག་

བཅོམ་པ་ཉིད་མངོན་དུ་བེད་པར་གྱུར་ཀང་ད་དུང་ཡང་ཁྱོད་ཀིས་ངས་ཉན་ཐོས་ཀི་

བ་བ་བས་པར་མི་འགྱུར་གི། ཀུན་དགའ་བོ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་བང་ཆེན་ལ་ཤེར་

ཕིན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་འགའ་ཞིག་བརོད་པ་དེ་བསན་ཀང་ཉན་ཐོས་ཁྱོད་ཀིས་ང་

དགེས་པར་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཁྱོད་ཀིས་ཉན་ཐོས་ཀི་བ་བ་བས་པར་འགྱུར་

རོ་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བས་ན་གང་ཟག་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་པ་གང་བང་ཆེན་ལ་

ཆུང་ངུ་ན་ཉི་མ་གཅིག་ཤེར་ཕིན་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སོན་ན། དེའི་བསོད་ནམས་

ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

དེ་ཐོབ་བར་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུ། །བསོད་ནམས་མང་པོའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། 

བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

རང་གིས་བསོམས་པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་

གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། བང་སེམས་སྦོར་ལམ་པས་སྐལ་ལྡན་གི་གདུལ་བ་གཞན་དག་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཐོང་ལམ་དང། སོམ་ལམ་གི་རྟོགས་པ་སྐྱེད་བེད་དུ་ལུང་བསན་པ་ཆོས་ཅན། འཆད་

པར་འགྱུར་བའི་དྲི་མ་ཟད་སྐྱེ་བདེན་མེད་དུ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་བང་ཆུབ་

སྐྱེད་པའམ་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། བང་སེམས་སྦོར་

ལམ་པས་སྐལ་ལྡན་གི་གདུལ་བ་ལ་གཞུང་ཤེར་ཕིན་བསན་པ་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་

རྩེ་སྦོར་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་རྒྱུ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། བང་སེམས་སྦོར་ལམ་

པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པ་སེ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཐོང་ལམ་གི་ཤེར་

ཕིན་མཉམ་གཞག་ཏུ་རང་གིས་སོམ་པ་དང་རེས་ཐོབ་ཏུ་གཞན་ལ་བསན་པ་ཆོས་ཅན། 

ཐེག་ཆེན་དག་བཅོམ་པའི་བསོད་ནམས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། སོང་

གསུམ་གི་སེམས་ཅན་རྒྱུན་ཞུགས་ནས་དག་བཅོམ་པའི་བར་ལ་བཀོད་པ་ལས་ཀང་

བསོད་ནམས་ཆེས་མང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་གསུམ་པ་སོན་པའི་

སྐབས་ཀི་མདོ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཞིང་བསན་ནས་སླར་ཡང་མི་

སྣང་བར་བས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཐོང་ལམ་གི་ཚེ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་

མཐའ་དག་ནུབ་པར་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་འབས་བུ་བསན་པ་ལ། 

མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ནི། ཟད་པ་དང་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཤེས་པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་ཤེར་ཕིན་ལ་ཚད་མ་དང་འབེལ་བ་མ་མཆིས་པ་ལགས། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་མི་ཟད་པའི་ཕིར་ཤེར་ཕིན་ལ་

ཚད་མ་དང་འབེལ་བ་མེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དབེན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནས། ཀུན་

དགའ་བོ་ཤེར་ཕིན་ཟད་པར་བ་བར་སེམས་པ་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ཟད་པར་བ་བར་

སེམས་སུ་ཟད་དེ། ཤེར་ཕིན་ནི་མ་ཟད་མི་ཟད་ཟད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་

གསུངས། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་སོན་པ་ལ། དེ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་ལགས་ཀི་དབང་པོ་བཀྲམ་སེ་ཞལ་གི་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་

ལགས་ཀི་དབང་པོས་བཀབ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ཇི་

སྙམ་དུ་སེམས། ལྕེའི་དབང་པོ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ལ་ལོག་པར་སྨྲ་བའམ། གཞན་དུ་

སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། །གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལགས་སོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་

མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བས་ན་ཤེར་

ཕིན་འདི་འཁོར་བཞི་ལ་ལེགས་པར་སོན། ཞེས་སོགས་གསུངས། ཟད་པ་ཤེས་པ་

དང་། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་བང་ཆེན་སོན་པ་ལ། དེ་ནས་ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་འདི་སྙམ་དུ་

སེམས་པར་གྱུར་ཏེ། ཤེར་ཕིན་ཡང་ཟབ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀང་ཟབ་ན། བདག་གིས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་དེ་འདྲིའོ་

སྙམ་སེ། དེ་ནས་ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་ནི་མི་བས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། རབ་འབོར་ནམ་མཁའ་མི་ཟད་པའི་ཕིར་ཤེར་ཕིན་མི་ཟད་པའོ། །གསོལ་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ཤེར་ཕིན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་གཟུགས་མི་ཟད་པའི་ཕིར་ཤེར་ཕིན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་

པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། དོན་ལ་གནས་པའི་བང་ཆེན་བསན། རྟོག་པས་བཏགས་པའི་

བང་ཆེན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འདིར་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། འབས་བུ་གང་

གི་དོན་དུ་མཐོང་ལམ་སྔར་བཤད་པའི་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུ་གསུམ་དང་བཅས་པར་བཞེད་

པའི་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ལན་བསན་པར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། གང་གི་དོན་དུ་མཐོང་བའི་ལམ་རྒྱུ་དེ་ལྟ་

བུ་དང་བཅས་པར་བཞེད་པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། དྲི་མ་ཟད་དང་མི་སྐྱེ་བའི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། 

དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང། རྟགས་འགོད་པ་དང་། ཕོགས་བསྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་དེ་

སོན་པ་ལ། དྲི་མ་རྣམས་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པར་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་བདག་

ཉིད་ནི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་དང་། རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་དེ་སོན་པ་ལ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་དྲི་མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་

སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་བརྟགས་པ་རྣམས་ནི། ཆོས་ཀི་དབིངས་ལས་མ་གཏོགས་པར། །འདི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ལྟར་ཆོས་ཡོད་མ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་རྣམས་

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་འགག་པ་དང་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རམ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སོན་པ་ལ། གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་

ཚད་མ་ལ་སོགས་པས་འཐད་པའི་དངོས་པོ་མེད་པས་ནམ་མཁའི་པདོ་བཞིན་དུ་

འགག་པ་དང་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་གོ་རིམས་བཞིན་དུ། ཞེས་གསུངས། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཟད་པ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། སྒིབ་

གཉིས་དོན་དམ་པར་ཟད་པ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། སྒིབ་གཉིས་

དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྒིབ་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་

དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་དབིངས་སྤོས་བལ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

ནམ་མཁའ་ལ་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། དབུས་མཐའ་ལས། 

ཆོས་ཀི་དབིངས་ལས་མ་གཏོགས་པར། །འདི་ལྟར་ཆོས་ཡོད་མ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་

གཅིག་དང་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ནམ་

མཁའི་པདོ་བཞིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་མི་སྐྱེ་སེ། དོན་དམ་པར་

བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་དང་རྒྱུ་མེད་གང་རུང་ལས་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དཔེར་

ན་ནམ་མཁའི་པདོ་བཞིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་མི་སྐྱེ་སེ། དོན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམ་པར་ཡོད་པར་ཡང་མི་སྐྱེ། དོན་དམ་པར་མེད་པར་ཡང་མི་སྐྱེ། ཡོད་མེད་གཉིས་

ཀར་ཡང་མི་སྐྱེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཡང་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་པདོ་བཞིན། དེ་ལྟར་ཡང་སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པར། ཡོད་པ་

སོགས་ཕིར་སྐྱེ་མ་ཡིན། །མེད་པ་མེད་ཕིར་སྐྱེས་མ་ཡིན། །ཆོས་མི་མཐུན་ཕིར་ཡོད་

མེད་མིན། །སྐྱེ་བ་མེད་ཕིར་གཞན་འགག་མེད། །ཅེས་གསུངས། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། 

དོན་དམ་པར་མེད་དེ། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་

དྲི་མ་ཟད་སྐྱེ་བདེན་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་

ལྡན་པའི་སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་

ཤེས། སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་བསན་པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། 

ཁོ་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དང་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་

དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སེམས་དང་ལྡན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། སེམས་ལྡན་དུ་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་

པ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་དང་བཅས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

འགིག །ཁ་ཅིག །དྲི་མ་ཟད་སྐྱེ་བདེན་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས། 

བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །དེ་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་

ཐུག །དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ན། བང་ཆུབ་ཆེན་

པོ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་བང་ཆུབ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་ཐེག་ཆེན་གི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན། ལོངས་སྐུ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འགོག་པ་ལ་སོང་པ་ཉིད་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་དང་། ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་རྣམ་པ་སངས་

རྒྱས་ཀི་སངས་པ་མཐར་ཐུག་བང་ཆུབ་ཏུ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་བླ་མར། བཟོ་

དང་སྐྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེ། །ཞེས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཆོས་ཀི་

སྐུ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་སོགས་དང་། མཛོད་ལས། ཟད་དང་མི་སྐྱེ་ཤེས་པ་ནི། །བང་

ཆུབ་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར། །སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དེ་ཕོགས་མཐུན། །ཞེས་དང་། རྒྱན་

སྣང་ལས། དྲི་མ་ཟད་པ་དང་སྐྱེ་བ་མེད་པས་ཟད་པ་དང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད། ཆོས་སྐུ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཇི་ལྟ་བའི་བདག་ཉིད་ནི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བརོད་པར་

བའོ། །ཞེས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་བཤད་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

གནས་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་སྐུ་

གསུམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་རྣམ་མཁྱེན་ནི་ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་

པར་བརོད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་སོགས་སྒ་སོས་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེའི་སོགས་ཁོང་ནས་སྐུ་ལྷག་མ་རྣམས་འདོན་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། སྐུ་གསུམ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། གསེར་ཕེང་

ལས། ཁ་ཅིག །འབུམ་པའི་རྒྱ་དཔེ་ལ་སོགས་སྒ་མེད་པས་དེ་མ་དག་པར་འདོད་པ་ནི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མི་འཐད་དེ། ཚིག་གསལ་ལས། སྐུ་ལྷག་མ་སོགས་ཁོང་ནས་བཏོན་ཞིང་རྟོགས་དཀར་

ཡང་སོགས་སྒ་ཡོད་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གནས་སྐབས་ཀི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བང་

ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནར། ཞེས་སོགས་དང་། བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཤེས་

རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གིས་སོམ་པ། ཞེས་སོགས་དང་། རྣམ་

བཤད་ལས། བང་སེམས་སྦོར་ལམ་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཐའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ཁོ་ནར་གདུལ་བ་དེ་དག་ལ་གནས་ལུགས་སོན་པའི་ཡང་དག་པའི་ཚིག་དང་། 

ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་སྐད་ཅིག་

ཐ་མ་དེ་གནས་སྐབས་ཀི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུ་

ཡང་མ་ཡིན། དེ་མཐར་ཐུག་གི་དེ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། བང་སེམས་མཐོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་དེ་གནས་

སྐབས་ཀི་མྱང་འདས་སུ་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་དེ་གནས་སྐབས་ཀི་བང་

ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་གནས་སྐབས་ཀི་

དག་བཅོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། བང་ཆུབ་ལ་གཞན་སོན་

པ་དང་། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་བང་ཆུབ་དེ་མཐར་ཐུག་གི་བང་ཆེན་ཁོ་ན་ལ་བེད་

རིགས་པར་ཐལ། གནས་སྐབས་ཀི་བང་ཆེན་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་

བཤད་ལས། མཐའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཡང་སོན་པ་ཡིན་མོད་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་བང་

ཆུབ་ཆེན་པོ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་རྒྱུ་སོན་པ་ལ་ངེས་པར་སྦར་བར་བ་བ་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་དངོས་སྨྲ་བའི་ལུགས་དགག་པ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་གཞག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་རིགས་པ་

དང་འགལ་བས་དགག་པ་དང་། ཁས་བླངས་དང་འགལ་བས་དགག་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྒིབ་གཉིས་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་འགག་བེད་པར་

རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མི་རུང་བར་ཐལ། སྒིབ་གཉིས་ལ་དོན་

དམ་པར་ཟད་སྐྱེ་མེད་པའི་ཕིར། སྒིབ་གཉིས་བདེན་སོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དེའི་

ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། གང་དག་

དངོས་པོ་འཇིག་པའི་བསམ་པས་ཟད་པ་ལ་ཟད་དོ་སྙམ་པས་ཤེས་པ་དང་། དངོས་པོ་

མི་སྐྱེ་བའི་བསམ་པས་མི་སྐྱེ་བ་ལ་མི་སྐྱེའོ་སྙམ་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་

བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་བརོད་ཅིང་བང་ཆུབ་ཀང་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ཡིན་

པར་བརོད་པ་དེ་དག་ལ་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཁོ་ནས་ཤེས་པ་དེ་རུང་བ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གསུངས་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། འགོག་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གསུམ་

པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། སྐྱེས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་དག་གོ་

རིམས་བཞིན་དུ་ཟད་པ་དང་སྐྱེ་བའི་གེགས་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འགོག་པ་དང་

བལ་བ་དོན་དམ་པར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། དངོས་པོ་ལ་ལོག་

པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཁྱོད་ཀིས་མཐོང་བའི་ལམ་གི་སོབས་ཀིས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་སྐྱེ་བ་ནི་ཅི་ཞིག་ཟད། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་མ་སྐྱེས་པ་ནི་ཅི་

ཞིག་སྐྱེས་ཏེ། ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་གཞུང་

ལུགས་ཁོ་ན་ཁས་བླང་བར་བའོ་སྙམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞུང་དོན་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཉེན་པོ་མཐོང་ཞེས་བ་བའི་ལམ་གིས་

དངོས་སྨྲ་བ་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཐོང་སང་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རིགས་སྔར་ཡོད་ཅི་ཞིག་

ཟད་པར་བས་ཤིང་སྐྱེ་འགྱུར་མི་སྐྱེ་བར་བས་ནས་སྐྱེ་མེད་ཀི་རྣམ་པ་ཅི་ཞིག་འཐོབ་

སེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཟད་ཐོབ་བེད་པ་མེད་པར་ཐལ། སྐྱེས་ཟིན་དང་སྐྱེ་འགྱུར་གི་དྲི་མ་མ་

གྲུབ་སེ་འགོག་པ་མེད་པའི་སྤོས་བལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཟད་པ་

དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འདོད་ན། ཁོ་བོ་ཅག་དབུ་མ་པའི་གཞུང་

ལུགས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་སོན་པ་འདི་ཁོ་ན་ཁས་

བླང་བར་བ་དགོས་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་བདེན་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ལོག་པར་

ཏེ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ཞེན་པ་དངོས་སྨྲ་བ་ཁྱེད་ཀིས་བཏགས་པ་

ལྟར་གི་དྲི་མ་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེའི་

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་ཀིས་བཏགས་པ་ལྟར་གཉེན་པོ་མཐོང་བའི་ལམ་གི་

སོབས་ཀིས་སང་བ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཤེས་སྒིབ་དང་ཉོན་སྒིབ་ཀི་ངོ་བོ་སྔར་སྐྱེས་ཟིན་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཅི་ཞིག་ཟད་པ་དང་། སྔར་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་དྲི་མ་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ནི་ཕིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དེར་བས་པ་ཅི་ཞིག །སྐྱེ་བའམ་འཐོབ་སེ། 

ཟད་ཐོབ་མ་ཟད་མི་སྐྱེ་བར་བས་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེས་ཟིན་གི་དྲི་མ་

རྣམས་ཟད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འགོག་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་དྲི་མ་རྣམས་

སྐྱེ་བའི་གེགས་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འགོག་པ་དང་བལ་བ་དོན་དམ་པར་དེ་བཞིན་

ཉིད་སྤོས་བལ་གི་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། རྩ་བའི་དོན་བླངས་ཏེ་བཤད་བ་འགོད། རྩ་བའི་དོན་མདོ་ཙམ་དུ་



  75  

ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བསན། དེ་ཉིད་ཕི་འགེལ་གིས་རྒྱས་པར་འཆད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབུ་མའི་གཞུང་ལ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་སོན་པ་ཁས་ལེན་པ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་

ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བདེན་པར་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་སེ་མ་ལུས་པར་སངས་པར་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གནས་ཏེ་མི་སིད་པར་ཐལ། སྒིབ་པ་

གཉིས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཡང་དག་པར་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གནས་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གསུངས་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དབུ་མ་པ་ལས་གཞན་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་

དང་རང་རིག་གི་ཆོས་རྣམས་ཀང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ལ་རེ་རེར་ཁས་ལེན་ཅིང་། 

སོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཟད་པར་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་

ཁོ་བོ་བམས་མགོན་གིས་མཚར་དུའམ་བཞད་གད་དུ་བརྩིས་ཏེ། འགལ་བ་ཁས་

བླངས་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། གཞན་གི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཡོད་ལ། །ཞེས་

སོགས་གསུངས། དེས་ན་སེམས་ཙམ་པས་སྒིབ་པ་གཉིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་

བླངས་ནས་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྒིབ་པ་སངས་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་རེ་བཙུན་

བམས་མགོན་གིས་མཚར་དུ་བརྩིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྒིབ་པ་གཉིས་བདེན་

པར་གྲུབ་ན་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྒིབ་པ་མ་སངས་དགོས་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁ་ཅིག །དངོས་སྨྲ་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངས་ནས་སོན་

པས་སྒིབ་པ་སངས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ། རེ་བཙུན་བམས་མགོན་གིས་མཚར་དུ་

བརྩིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་ན་སོན་པས་སྒིབ་པ་

མ་སངས་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་ན། སེམས་ཙམ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེས་ཀུན་བརྟགས་བདེན་མེད་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཁས་བླངས་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཁས་བླངས་འགལ་བ་

དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ། དབུ་མའི་ལྟ་བས་སྒིབ་པ་རོགས་པར་སོང་ནུས་པ་དང། 

དངོས་སྨྲ་བའི་ལྟ་བས་སྒིབ་པ་རོགས་པར་སངས་མི་ནུས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་

ལ། ཉོན་སྒིབ་སོང་ཚུལ་དང་། ཤེས་སྒིབ་སོང་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཆོས་

རྣམས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། དེ་སོམ་ཚུལ། བསོམས་པས་བདག་ལྟ་

སོང་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། བསམ་བྱུང་གི་རིགས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་

འབེབས་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། ཚོགས་རྒྱུན་གང་ལ་ཡང་

བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སོང་སེ། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་ན། སྐྱེ་འཇིག་མི་བེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། 

དེ་ལ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པས་སོང་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། སོམ་བྱུང་གི་རྣལ་འབོར་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

སོམ་ཚུལ་ཡོད་དེ། དང་པོར་བསམ་བྱུང་གི་རིགས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དེའི་རེས་སུ་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཞི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་དོ་སྙམ་དུ་སོམ་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། བདག་མེད་དོ་

སྙམ་དུ་བསོམས་པས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡོངས་སུ་བོར་ནས་དེས་དབེན་

པའི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་

ཅན་ལ་ཡང་དག་པར་དམིགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་བསོམས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གང་ཟག་གི་

བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་

ཅན་རེས་སུ་བཟུང་བ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་ལ་ཤེས་མཐོང་གིས་བལྟས་ནས་འདའ་

བར་བེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་ལྟར་བསོམས་པས་བདག་ལྟ་

དང་དམིགས་ཡུལ་ཕུང་པོ་གཅིག་ལ་དམིགས་ཤིང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་

བའི་སོ་ནས་ཕུང་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། བདག་

ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡོངས་སུ་བོར་ནས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གཟུང་བ་དང་། འཛིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དང། གཉིས་མེད་ལ་ཞེན་

པའི་ཤེས་སྒིབ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་མཉམ་གཞག་ཏུ་སོམ་པའི་རིམ་པ་དང་། 

རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་རིམ་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། གཉིས་སོང་

གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ། དེ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ། དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་

པས་རྟོག་པ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བསམ་བྱུང་གི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

གཉིས་སོང་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ཡོད་དེ། སྔོན་པོ་དང་སྔོན་འཛིན་ཚད་མ་ཆོས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅན། རས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་

རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། སྔོན་པོ་དང་

དེའི་བློ་དག་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། སོམ་བྱུང་གི་རྣལ་འབོར་ལ་བརྟེན་ནས་གཉིས་སོང་སོམ་ཚུལ་

ཡོད་དེ། དང་པོར་བསམ་བྱུང་གི་རིགས་པས་གཉིས་སོང་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དེའི་

རེས་སུ་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཞི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ནི་སེམས་

ཙམ་ཡིན་གི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ནི་མེད་དོ་སྙམ་དུ་སོམ་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། 

འདི་ནི་སེམས་ཙམ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ནི་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ཡིད་ལ་བེད་

ཅིང། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་བསོམས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་

བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་པ་ལ་བདེན་ཞེན་ཟློག་མི་ནུས་ཀང་། གཟུགས་

སོགས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བའི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་ལ་མངོན་

པར་ཞེན་པ་ཡོངས་སུ་མ་བོར་བས། ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སངས་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་རིམ་པ་ཡོད་དེ། གཟུང་བ་རས་

གཞན་མེད་ན་དེ་སྣང་བའི་འཛིན་པ་མ་འཁྲུལ་པ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་ངེས་པར་སེམས་

པས་འཛིན་པའི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པ་མ་འཁྲུལ་པ་འཛིན་པར་

བསལ་ཏེ། གཉིས་སོང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

པ་འདི་ཡང་དག་པ་སེ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། གཟུང་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་ངེས་པར་སེམས་

པས་འཛིན་པའི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དེ་ཡང་བསལ་ཏེ། གཉིས་

སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་

ངེས་པར་བས་ནས། ཞེས་གསུངས། 

རྣལ་འབོར་གི་ས་གཉིས་པ་འདི་ལ་མཉམ་རེས་གཉིས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། སོང་ཉིད་ཕ་མོ་རྟོགས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདེན་སོང་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་རྟེན་འབྱུང་སྒྱུ་མར་མྱོང་སོབས་ཀིས་རྟོགས་པ་

ལྟར། མཉམ་གཞག་ཏུ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པ་ན། རེས་ཐོབ་ཏུ་སྔོར་སྣང་དབང་པོའི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དབང་མ་འཁྲུལ་

པར་འཛིན་པ་ཟློག་ཅིང་འཁྲུལ་པར་མྱོང་སོབས་ཀིས་རྟོགས་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར། ལེགས་པར་བཤད་པ་གསེར་གི་ཕེང་བ་ལས་སྔ་མ་གཟུང་བ་

བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། ཕི་མ་འཛིན་པ་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ལ་བཤད་ནས་རྣལ་འབོར་གི་ས་བཞིར་བཤད་དོ། །

ཕི་མ་ལ་ཡང་བདེན་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་དང་། དེ་རྟོགས་ནས་སོམ་

ཚུལ། སོམ་པས་ཞེན་པ་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བསམ་བྱུང་གི་རིགས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བདེན་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ཡོད་དེ། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་བཞིན་

ཞེས་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ལ། དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། སོམ་བྱུང་གི་རྣལ་འབོར་ལ་བརྟེན་ནས་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་མེད་དུ་སོམ་ཚུལ་ཡོད་དེ། དང་པོར་བསམ་བྱུང་གི་རིགས་པས་དེ་བདེན་མེད་

དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དེའི་རེས་སུ་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཞི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་

པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་བརྟག་

པར་བ་བའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་སོམ་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

འཆད་པ་ལ། ཡང་དག་པར་ན་གཅིག་ཏུ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་སོགས་

པར་བརྟག་པའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བ་ཡིན་ནོ། །སྙམ་དུ་བསོམས་པས། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་བསོམས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཉོན་མོངས་པ་

དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་སང་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། 

བསོམས་པའི་སོབས་གྲུབ་པ་ན་ཁ་ཅིག་ལ་ནོར་བུ་དང་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་

བཞིན་དུ་འཁྲུལ་པའི་མཚན་མ་མཐའ་དག་སངས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་དུ་སྣང་

བའི་བློ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བ་བ་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཡང་དག་པར་

སྐྱེས་ན། རྣལ་འབོར་པས་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཡང་དག་པར་སོང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དངོས་སྨྲ་བའི་ལྟ་བས་སྒིབ་པ་རོགས་པར་སོང་མི་ནུས་པར་བསན་

པ་ལ། ཁས་བླངས་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་

གཟུང་འཛིན་དང་། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་དེ་ལྟ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། བག་ཆགས་སོགས་ཀི་དྲི་མ་དེ་དག་ལ་རང་

རང་གི་གཉེན་པོ་བསོམས་པས་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པར་ཐལ། དེ་རྣམས་

དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་གནོད་པ་བར་མེད་པ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཤེས་བའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་

ཉིད་དུ་གྱུར་ན། དེའི་ཚེ་གཉེན་པོ་བསོམས་པས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དེ་དག་ལ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མི་བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། སྒིབ་གཉིས་སོང་བེད་ཀི་གཉེན་པོ་གསར་དུ་

སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། སྒིབ་གཉིས་སང་དུ་མེད་པའི་ངོ་བོ་འཛིན་པར་ཐལ། སྒིབ་གཉིས་

བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དུས་ཐམས་ཅད་

དུ་ཐོགས་བཅས་ཀི་རེག་བ་བཀག་ཙམ་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་

ལ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་རས་མེད་པ་ཙམ་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་

བསྐྱེད་དུ་མེད་པ་དང་། སང་དུ་མེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པའི་ཕིར། སྐད་ཅིག་མའི་

ཆོས་ཤེས་པ་ཙམ་གི་ངོ་བོ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་དངོས་དེ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཤེས་སྒིབ་སངས་པ་དང། གཟུང་འཛིན་དང་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པར་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ལ་ནི་ཁོ་བོ་རེ་བཙུན་བམས་མགོན་གིས་མཚར་དུ་བརྩིས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེས་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་ཁས་ལེན་ཅིང་དམ་བཅས་

པའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་སྨྲ་བ་གཞན་དག་གིས་བཏགས་པ་ལྟར་ན་དངོས་པོར་མངོན་

པར་ཞེན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་དེ་དག་མི་ལྡོག་པས་སང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

དྲི་མ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་སང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞན་དག་གིས་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་མི་ལྡོག་པས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། 

ཆོས་རྣམས་ཀང་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་

ཁས་ལེན་པས་ཁོ་བོས་ངོ་མཚར་དུ་བརྩིས་སོ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ། ཁ་ཅིག །རྣལ་འབོར་གི་ས་དེ་ལ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས། གཟུང་མེད་རྟོགས་པའི་དེ། འཛིན་མེད་

རྟོགས་པའི་དེ། སྤོས་བལ་རྟོགས་པའི་དེ་བཞི་ཡོད་པའི། དང་པོ་ཉན་ཐོས་སེ་པ། 

གཉིས་པ་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ། གསུམ་པ་སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པ། བཞི་པ་

དབུ་མ་པ་ལ་སྦོར་ཟེར་ན། གཟུང་བ་རས་གཞན་མེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་ན། འཛིན་པ་རས་གཞན་མེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་

མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྔོན་པོ་སྔོར་སྣང་

དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། 

སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་སྔོན་པོ་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་སྔོན་པོ་དང་སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་རས་

གཞན་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་ལ་བཞིར་ཕེ་ནས་གཟུང་མེད་རྟོགས་པ་ཞེས་པ་གཟུང་བ་རང་

བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པ་དང་། འཛིན་མེད་རྟོགས་པ་ཞེས་པ་འཛིན་པ་རང་བཞིན་

མེད་པར་རྟོགས་པ་ལ་བེད། རྣལ་འབོར་གི་ས་དང་པོ་ཉན་ཐོས་སེ་བ། གཉིས་པ་རང་

སངས་རྒྱས། གསུམ་པ་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ། བཞི་པ་དབུ་མ་པའི་ལྟ་བ་ལ་སྦོར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསོམ་བའི་ལྟ་བའི་

གཙོ་བོ་ལ་མཐོ་དམན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། རྣལ་འབོར་གི་ས་ལ་བཞིར་འབེད་པ་དེ་མི་འཐད་དེ། གཞི་གྲུབ་པ་

གཅིག་གི་སེང་དུ་བདེན་མེད་ཚད་མས་གྲུབ་ན། དེ་གཞི་གཞན་གི་སེང་དུ་བདེན་པར་

ཡོད་མེད་བློ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གིས་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་

པར། གང་གིས་དངོས་གཅིག་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རྟོག་བདེན་མེད་དུ་ཚད་

མས་གྲུབ་པར་ཐལ། དེས་འཛིན་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེས་དེ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའི་ཕིར། ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་ཡོད། །ཅེས་

གསུངས་པ་འདི་སེམས་ཙམ་པའི་རང་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་

པར་ཐལ། དེས་འཛིན་པ་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་སྒིབ་པ་

བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞན་གི་ཆོས་རྣམས་ཀང་

ཡོད་ལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་ལ་

གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་དེ་དང། གཉིས་སོང་

རྟོགས་པའི་དེ་དང་། བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་དེ་དང་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར། 

བསོམ་བ་བདག་མེད་ལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་ཏེ། སང་བ་བདག་འཛིན་ལ་གསུམ་དུ་

གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་ཡིན་ན། 

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བདེན་འཛིན་ཡིན་ན། བདག་འཛིན་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། བདག་འཛིན་ལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཉན་

ཐོས་དག་བཅོམ་པས་བདག་འཛིན་མ་སངས་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །རྣལ་འབོར་གི་ས་དེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་དམིགས་པའི་

རྣལ་འབོར་གི་ས་དང་། སེམས་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་དེ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་

དམིགས་པའི་དེ་དང་། སྣང་མེད་ལ་དམིགས་པའི་དེ་དང་བཞིར་ཡོད། དེ་རྣམས་ལམ་

གང་དུ་སོམ་པའང་ཡོད་དེ། ཚོགས་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་དང་པོ་དེ་གཙོ་བོར་

སོམ། དྲོད་རྩེ་གཉིས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་སེམས་ཙམ་གི་

བདག་ཉིད་ཡིན་གི་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་དོ་སྙམ་དུ་མཉམ་གཞག་ཏུ་སེམས་ཙམ་ལ་

དམིགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་སོམ། བཟོད་མཆོག་གཉིས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་སོམ་པའི་ཕིར་ཏེ། བཟོད་པའི་དགག་

བ་ཕི་རོལ་གི་སྣང་བ་མེད་ཀང། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྣང་བ་རོགས་པར་མ་

ཐོབ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བ་ལ། ཆོས་མཆོག་གི་

གནས་སྐབས་སུ་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྣང་བ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་ཡོད་ཀང་། མཐོང་

ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་དགག་བ་ཕི་རོལ་དོན་གི་སྣང་བ་མེད་

ཀང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་སྣང་བ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་ནུབ་ནས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

གིས་སོང་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཤིང་། དེ་ཉིད་ལ་སྣང་མེད་ཀི་རྣལ་འབོར་གི་ས་

ཞེས་བ་ལ། རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་རང་རྒྱུད་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་རྣལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

འབོར་གི་ས་དང་། གཉིས་སོང་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་གཉིས་སྣང་མེད་ཀི་

རྣལ་འབོར་གི་སའི་ནང་དུ་འདུ་བར་བེད། ཅེས་ཟེར་ན་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་

པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བསོམ་བའི་གཙོ་བོར་བེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དང་

པོ་འཐད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང། གཉིས་སོང་རྟོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་མཉམ་གཞག་

ཡེ་ཤེས་ཀི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་འདུས་བས་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་གཉིས་པ་དེའི་ཕིར། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་

དགག་བ་ཕི་རོལ་དོན་གི་སྣང་བ་མེད་ཅིང་ཆོས་ཅན་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་

སྣང་བ་ནུབ་ནས། གཉིས་སོང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། དེ་ཡང་

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་

བསན་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་ཡིན་པར་ཐལ། སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་བསན་པའི་རྣལ་

འབོར་གི་ས་བཞི་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སྤོས་བལ་རྟོགས་པའི་

དེ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། དེའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་རྣལ་

འབོར་གི་ས་རྒྱུད་ལྡན་གི་སོ་སྐྱེ་མེད་པར་ཐལ། སྣང་མེད་རྟོགས་པའི་དེ་རྒྱུད་ལྡན་གི་

དེ་མེད་པ་གང་ཞིག །དེའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་དེ་ལ་

བེད་རིགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་སོང་། དང་པོ་དེར་ཐལ། དེའི་ས་མཚམས་མཐོང་

ལམ་ནས་འཇོག་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་སོ་སྐྱེ་མེད་

པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་དེ་གང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཟག་གི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་དེ་ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ། སྣང་མེད་

ལ་དེའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་མ་མཐའི་ས་མཚམས་འཐད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར། རྣལ་འབོར་གི་ས་དང་པོའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་ཆོས་ཅན། 

མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁ་ཅིག །དེ་རྟོགས་པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་མཁྱེན་པ་ཟེར་ན། སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་

རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་

ཅན། ཉན་ཐོས་ཀི་རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག །ཉན་ཐོས་ཀི་

རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་མཁྱེན་པ་དེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་སའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཉན་ཐོས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་

ཀི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་བློ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར་ཏེ། 

ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཉན་ཐོས་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་

པའི་ལམ་ཞུགས་ཀི་མཁྱེན་པ་འདིར་བསན་རྣལ་འབོར་གི་ས་དང་པོའི་མཚན་ཉིད་

ཟེར་ན། འདུས་བས་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། 

མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

རང་ལུགས་ནི། རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མའི་རྟེན་བེད་པའི་

ལམ་ཞུགས་ཀི་མཁྱེན་པ་རྣལ་འབོར་གི་སའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། རྟེན་གི་སོ་ནས། 

ཉན་ཐོས། རང་རྒྱལ། ཐེག་ཆེན་གི་དེ་དང་གསུམ་དུ་ཡོད། ཡུལ་གི་སོ་ནས་གང་ཟག་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་དང་། གཉིས་སོང་རྟོགས་པའི་རྣལ་

འབོར་གི་ས་དང་། བདེན་སོང་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་ས་དང་གསུམ་དུ་ཡོད། ས་

མཚམས་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་གཞག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་

ནི། དེ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་སོགས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ཕོགས་བསལ་

ནས། དེའི་འོག་ཏུ་ཐར་པ་རོགས་བང་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་

མེད་དུ་སོན་པའི་ལུགས་འདི་ཁོ་ན་ཁས་བླང་བར་བའོ། །ཞེས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པས་གནས་པའི་ཕོགས་ཏེ་ལུང་རིགས་ཀིས་ངེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་གསུངས་

པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པར་འདོད་པའི་

ཕོགས་བརྟན་པོར་མཛད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། 

དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕོགས་བསལ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕོགས་བརྟན་པོར་མཛད་

པས་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ཁོ་ན་ཁས་བླང་བར་བའོ། །ཞེས་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གནས་པའི་ཕོགས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། འདི་ལ་བསལ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་འཆད། 

གསུམ་པ་ནི། གང་གི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། འདི་ལ་ཡང་། སྒོ་སྐུར་དང་

བལ་བའི་གཞི་དབུ་མ། སྒོ་སྐུར་དུ་མི་འཛིན་པའི་ལམ་དབུ་མ། ལམ་དེས་ཐོབ་པའི་

འབས་བུ་དབུ་མ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁམས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་

དག་པ་འདི་ལ་བདག་གཉིས་སྔར་ཡོད་གསར་དུ་བསལ་བར་བ་བ་དང་། བདག་མེད་

གཉིས་སྔར་མེད་གསར་དུ་གཞག་པར་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། བདག་གཉིས་པོ་



  88  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་དང་པོ་ནས་ཡོད་མ་མྱོང་ཞིང་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་འཆད་པ་ལ། འདི་ལ་བསལ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །གཞག་པར་བ་བ་ཅུང་ཟད་

མེད། །ཅེས་དང་། གང་གི་ཕིར་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་གོལ་བར་མི་

འཐད་པ་དེའི་ཕིར་ཆོས་གང་ལ་ཡང་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་སྒོ་འདོགས་པའི་ངོ་བོས་

བསལ་བ་དང། བཞག་པ་མ་བས་པར། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡང་

དག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་ལྟ། །ཞེས་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་འདི་ཉིད་ལ་

རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་བརྟག་པར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས་ཀིས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་

གནས་ལུགས་བསོམས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་

ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཡང་དག་མཐོང་

ནས་རྣམ་པར་གོལ། །ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ན་སྒྱུ་མའི་གང་པོས་སྒྱུ་མའི་གང་པོ་གཞན་

ཞིག་ཕམ་པར་བས་པ་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལྡོག་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ན་རྣམ་

པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། དེས་ན། འདི་ལ་བསལ་བ་ཅི་ཡང་

མེད། །ཅེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འདི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་རང་གཞུང་ཡིན་བས་པ་ལ་

ཁོ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་གཞུང་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། རྒྱུད་བླ་མའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་དེ་འདྲའི་གཞུང་ཆོས་ཅན། དེར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་བཞིན་དུ། ཐེག་

བསྡུས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་དེ་འདྲའི་གཞུང་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་བོ། །

གཉིས་པ་དཀྱུས་མ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཇི་ལྟ་བུར་སོམ་པའི་

ཚུལ། སངས་པ་ལ་དབང་བེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། མདོ་དང་བསན་བཅོས་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་

ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་སྦིན་

པའི་ཕར་ཕིན་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ལགས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་

ཕིན་དང་། བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་། བསམ་གཏན་

གི་ཕར་ཕིན་དང་། ཤེར་ཕིན་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་སྦིན་པ་ཡོངས་

སུ་གཏོང་བའི་ཚེ་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ཞིང་སྦིན་པ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་

གཏོང་སེ། རབ་འབོར་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་སྦིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་ཞིང་རྣམ་མཁྱེན་

ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་ཚེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བམས་པའི་ལུས་ཀི་ལས་

དང་། བམས་པའི་ངག་གི་ལས་དང་། བམས་པའི་ཡིད་ཀི་ལས་ཉེ་བར་གནས་པར་

འགྱུར་ཏེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་ཀང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་སུ་མི་བསྔོ་ཡི། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བས་ནས་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་ཡོངས་སུ་

བསྔོ་སེ། དེ་ཇི་ལྟར་གང་གིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་། གང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གང་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་འདུ་ཤེས་གསུམ་མི་འཇུག་པ་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་

བསྔོའ།ོ །རབ་འབོར་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་པས་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ལུས་རྣམ་གཞག་གི་སོམ་གིས་

མ་བསྡུས་པས་ཞར་ལ་འོངས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་དག་བརོད་ནས་རྣལ་མའམ་

དཀྱུས་མ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་འཆད་དོ། །ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་

ལ། དེ་ལྟར་ཞར་ལ་འོངས་པ་བརོད་ནས་རྣལ་མ་མཐོང་བའི་ལམ་ཉིད། ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སྦིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེར་ནི། །ཞེས་

སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། 

མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་དངོས་དང་། 

དེའི་བེད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་དེ་སོན་པ་ལ། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པོ་དག་སོ་སོར་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་རེ་རེར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་

ཕན་ཚུན་བསྡུས་པ་གང་ཡིན་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་

པའི་བཟོད་པས་བསྡུས་པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་རྣམ་པ་

སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཅན་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྩེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འདིར་

མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་དེ་སོན་པ་ལ། དེ་སྐྱེས་ན་འདོད་

པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ཀི་དབེ་བས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཞི་

པོ་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་ཉིད་ཀིས་གཟུང་བ་དང་། འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བརྒྱ་རྩ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བརྒྱད་སངས་པས། དེ་དག་གིས་བསྡུས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་

བག་ཆགས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སངས་པ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་

བའི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་འཐོབ་བོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་རེ་རེར་ནི་སྦིན་སོགས་དྲུག་པོ་

དེ་དག་ཕན་ཚུན་དུ་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་མཐོང་

ལམ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀིས་བསྡུས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རྩེ་

མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་སྐབས་འདིར་མཐོང་ལམ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་སང་རྟོག་པའི་

ས་བོན་གི་དངོས་གཉེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་བདེན་པ་

མངོན་རྟོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་བསན་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་ཆོས་ཅན། བེད་ལས་

ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། ཁྱོད་བསོམས་སོབས་ཀིས་མཐོང་སང་གཟུང་འཛིན་གི་

རྣམ་རྟོག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སོང་ནུས་པ་དེ་རྟེན་འབེལ་གི་སོབས་

ཀིས་འཐོབ་པའི་ཕིར། མཐོང་སང་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བརྒྱ་

རྩ་བརྒྱད་དུ་དབེར་རུང་སེ། ཁྱོད་ལ་ཁམས་གསུམ་གི་དབེ་བས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །མཐོང་སང་རྟོག་པའི་ས་བོན་གི་དངོས་གཉེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་

གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་དེ། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་མཚན་

ཉིད། དབེ་ན་མཐོང་ལམ་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། རེས་ཐོབ་

ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སོ་ནས་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སྦིན་སོགས་

དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྦིན་སོགས་དྲུག་དྲུག་སེ་སོ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅིག །མཐོང་

སང་རྟོག་པའི་ས་བོན་དངོས་སུ་འཇོམས་བེད་ཀི་ཐེག་ཆེན་གི་བདེན་པ་མངོན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟོགས། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་རྣམ་

གོལ་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་

ཅན། བར་ཆད་མེད་ལམ་དུ་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག །དེ་སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་བསན་པའི་

མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། སྐབས་འདིར་མཐོང་ལམ་རྩེ་

སྦོར་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། །ཤེར་ཕིན་སྦས་དོན་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་

གཏེར། །མདོ་རྒྱན་འགེལ་གསུམ་སྦར་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེ། །ཀླུ་དབང་རོལ་མཚོ་

རྒྱས་བེད་སྦོར་བརྩོན་དགེས། །རྨད་བྱུང་བཤད་སྒྲུབ་དགའ་སོན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

གསུམ་པ་སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་བཤད་པ་ལ། 

རྟེན་སོམ་ལམ། སང་བ་རྣམ་རྟོག །བརྟེན་པ་ཡོན་ཏན་དང་གསུམ་ལས། དང་

པོ་ལ། མདོ་དང་། བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་སེང་གེ་

རྣམ་བསྒིངས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུངས་པ་ལས་འཕོས་ནས། རབ་འབོར་བང་ཆེན་

གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྒིངས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་

ཆེན་འདོད་པས་དབེན་པ། ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་

པོ་ནི། དེ་ལྟར་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་བཤད་ཟིན་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་

འཆད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སོམ་ལམ་གི་སང་བ་སོང་བ་དང་ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་པ་ནི་

དེ་དག་གི་རྟེན་སོམ་ལམ་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན་གོ་སླ་བས་དེ་ལྟར་བཤད་

པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་ལམ་བརོད་ནས་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྟེན་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཡིན་ན་གོ་སླ་བས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

རྟེན་སོམ་པའི་ལམ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། འགོག་

དང་བཅས་པའི་སྙོམས་འཇུག་དགུར། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་

ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི། ཞེས་

སོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང་སྦོར་བ་དང། དངོས་གཞི་དང་། དོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་འདོད་པས་དབེན་སིག་ཏོ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་

ཀིས་དབེན་པ་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་དཔོད་པ་དང་བཅས་པ་དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་

དགའ་བ་དང་བདེ ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ ་ཉེ ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ ་གནས་

སོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སྙོམས་པར་

འཇུག་གོ །ཞེས་པ་ནས། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལས་

ལངས་ནས་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ །འགོག་པ་ལས་ལངས་ནས་འདུ་

ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་པ་ནས། 

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་

གོ །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། འགོག་དང་བཅས་པའི་སྙོམས་འཇུག་

དགུར། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སོང་འོངས་ནས། །ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཟུང་སེ་འགོག་པའི་བར་དུ་སོང་ནས་དེའི་འོག་

ཏུ་འགོག་པ་ནས་བཟུང་སེ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་བར་དུ་འོངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ལུགས་

དང་མཐུན་པ་དང་། ལུགས་དང་མི་མཐུན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་བསམ་གཏན་བཞི་

དང་གཟུགས་མེད་པ་བཞི་དང་འགོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་སོང་ཞིང་འོངས་ནས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། སོང་བ་ཡར་སོང་དང་། འོང་བ་མར་འོང་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ལ། འགོག་པ་མ་སེལ་བ་དང་། སེལ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་སེང་གེ་རྣམ་པར་

བསྒིངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བས་ནས་ཐོད་རྒལ་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ །རབ་འབོར་བང་ཆེན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཐོད་རྒལ་

གང་ཞེ་ན། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་འདོད་པས་དབེན་ནས། བདེ་བ་ཅན་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་ལངས་ནས་

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ །དེ་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་

མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དོན་བསན་བཅོས་རྩ་འགེལ་གིས་ཤུགས་ལ་བསན། 

གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་

པར་འཇུག་གོ །དེ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་

གོ །དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་པ་ནས། འགོག་པ་

ལས་ལངས་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་

འཇུག་གོ། །དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དོན། གཅིག་དང་གཉིས་གསུམ་བཞི་དང་ལྔ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཤུགས་ལ་

བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། 

དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་

གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་ལས་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གཉིས་པ་དེ་སོན་པ་ལ། དེ་འགོག་པ་ལས་ལངས་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་

པའི་སེམས་མངོན་དུ་བེད་དོ། །དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་མངོན་དུ་བེད་དོ། །དེ་

ལས་ལངས་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་མངོན་དུ་བེད་དོ། །དེ་ལས་

ལངས་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་མངོན་དུ་བེད་དོ། །དེ་

ལས་ལངས་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་མངོན་དུ་བེད་དོ། །ཞེས་པ་ནས། 

བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་ལངས་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་མངོན་དུ་

བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་རྣམ་པར་

ཤེས། །ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལས་ལངས་ནས་དེ་མ་ཐག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་

ལ་དམིགས་ཏེ། འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཚམས་ཀི་ངོ་བོར་བཞག་

ནས་ཐབས་མཁས་པའི་སོབས་ཀིས་ལངས་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཉམ་པར་མ་

བཞག་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་མངོན་དུ་བས་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་ལའོ། །དེ་ནས་མཉམ་

པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་གཅིག་པུ་བོར་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་

ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལའོ། །དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །དེ་ནས་

གཉིས་བོར་ལ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལའོ། །དེ་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་

ལའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་བོར་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལའོ། །དེ་ནས་

མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ། དེ་ལྟར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བོར་ནས་འགོག་པའི་

སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་མི་འདྲ་བའི་སོ་ནས་འགོ་བས་ན་མི་འདྲ་

བར་འགོ་བ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་དབང་བ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་མངོན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སུམ་དུ་བེད་པས་ན་སོམ་པའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། བང་སེམས་སོམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་

འཇུག་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་ཡིན་ཏེ། སོམ་སང་རྟོག་པའི་དངོས་གཉེན་བེད་

པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

དེ་བསལ་བ་དེའི་མཚན་ཉིད། 

ཁ་ཅིག །སོམ་སང་རྟོག་པའི་དངོས་གཉེན་བེད་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངོན་

རྟོགས། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ས་གཉིས་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ས་གསུམ་པ་པ་དེས་སོམ་སང་རྟོག་པ་

སངས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། བང་སེམས་སོམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་

ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་

ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དུ་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་ཡོད་

དེ། སྦོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒིངས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་

དགུ་ལ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་སེལ་བར་ལུགས་མཐུན་ཁོ་ནར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་

སྙོམས་འཇུག་དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཆུང་ངུ་ཡིན། ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་

འཇུག་ཆུང་ངུ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་ནས་

ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་

འཇུག་འབིང་ཡིན། ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཆུང་འབིང་གཉིས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། 

མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་འདོད་སེམས་སེལ་ནས་ལུགས་མི་མཐུན་དུ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཆེན་པོ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཟེར་ན། མཚན་གཞི་དང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སེལ་གཞི་སེལ་ཆོས་མི་

འདྲ་བར་སེལ་བའི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་ལྟར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བོར་ནས། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཐོད་རྒལ་

གི་སྦོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དེའི་ཉེ་སྦོར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཐར་གནས་སྙོམས་

འཇུག་དགུ་ལ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་སེལ་བར་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མི་མཐུན་

གཉིས་ཀར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་དེ་དེའི་རིང་སྦོར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་ཐལ། སྦོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་

བསྒིངས་བཤད་པའི་འོག་ཏུ་མདོ་ལས། བང་ཆེན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཐོད་རྒལ་གང་ཞེ་

ན། ཞེས་མཚམས་སྦོར་ནས། མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་བར་དུ་གང་ཡང་

མ་སེལ་བར་ལུགས་མཐུན་ཁོ་ནར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ཐོད་

རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཐོད་རྒལ་གི་རྒྱུ་

ཡིན་པས་ཐོད་རྒལ་ཙམ་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བསམ་གཟུགས་

བརྒྱད་པོ་དེ་སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེར་བཤད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འགོག་སྙོམས་དེ་འདས་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདས་ལམ་དུ་བཤད་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་པོ་དེ་ཞི་གནས་སུ་ཐལ། ཀུན་

བཏུས་ལས། ཞི་གནས་གང་ཞེ་ན། ནང་ཉིད་དུ་འཇོག་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའི་
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ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་

འཇུག་ཆུང་ངུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྙོམས་འཇུག་འབིང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་

གཟུགས་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་ནས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་

ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་འབིང་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། མཐར་

གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་སེལ་བར་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་

པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་དེ་སེལ་གཞི་སེལ་ཆོས་མི་འདྲ་བར་སེལ་བའི་ཐོད་

རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཆུང་ངུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་དེ་ཆུང་ངུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་འདྲའི་དེ་འབིང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་ནས་

ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དེ་དེ་

འདྲའི་དེ་འབིང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སེལ་གཞི་སེལ་ཆོས་མི་འདྲ་བར་སེལ་བའི་ཐོད་

རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །སེལ་གཞི་སེལ་ཆོས་མི་འདྲ་བར་སེལ་བའི་སྙོམས་འཇུག་ཐོད་རྒལ་

གི་སྙོམས་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཕིར་མི་འོང་གི་རྒྱུད་ཀི་བསམ་གཏན་གི་

སེལ་སོམ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། སོམ་

ལམ་རྩེ་སྦོར་དུ་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག །དེ་འདྲའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས་ཐོད་

རྒལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཐོད་རྒལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་

མཚུངས་ལྡན་གི་གཙོ་བོ་སེམས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་
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ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །སྦོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒིངས་ཀི་གནས་ལ་བཅུ་བདུན་དུ་ཡོད་དེ། 

དེ་ལ་ཡར་སོང་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད། མར་འོང་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད། བར་གི་

འགོག་པ་དང་བཅུ་བདུན་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཐོད་རྒལ་ཆུང་ངུའི་གནས་དེ་ལ་དགུ་

ཡོད་དེ། དེ་ལ་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡར་སོང་ཐོད་

རྒལ་གི་གནས་ལ་བཅུ་བདུན་དུ་ཡོད་དེ། ཡར་སོང་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད། མར་

འོང་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད། སིད་རྩེའི་ནུད་ཆུང་དང་བཅུ་བདུན་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

མར་འོང་ཐོད་རྒལ་གི་གནས་དེ་ལ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཡོད་དེ། ཡར་སོང་མཐར་གནས་

སྙོམས་འཇུག་དགུ། མར་འོང་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན། སྦོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒིངས་ཀི་གནས་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་

ཡར་སོང་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ། མར་འོང་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་

དགུ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེའི་ཡར་སོང་གི་གནས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འགོག་པ་

དེ་ཡིན་ན། དེའི་མར་འོང་གི་གནས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འགོག་པ་ཡིན་པས་མ་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེའི་གནས་དེ་ལ་ཡར་སོང་མཐར་གནས་སྙོམས་

འཇུག་དགུ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ཡར་སོང་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་སྙོམས་

པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། དེ་ལ་མར་

འོང་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་མར་འོང་མཐར་གནས་

སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེའི་ཡར་སོང་གི་གནས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་
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པའི་སིད་རྩེའི་དངོས་གཞི་དེ་ཡིན་ན། དེའི་མར་འོང་གི་གནས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་

པའི་དེ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་གནས་དེ་ལ་བཅུ་

བདུན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་

བཟུང་སེ་འགོག་པའི་བར་དུ་སོང་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་ནས་བཟུང་སེ་བསམ་

གཏན་དང་པོའི་བར་དུ་འོངས་ནས། ཞེས་འགོག་པ་གཉིས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དེའི་ཡར་སོང་གི་གནས་ཀི་ནང་ཚན་གི་འགོག་པ་དང། དེའི་མར་འོང་གི་

གནས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འགོག་པ་ཐ་དད་པ་གཉིས་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་། སིད་རྩེའི་ནུད་ཆུང་དེ་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་གནས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་

དེའི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་འདོད་སེམས་གཉིས་ཡར་སོང་དང་མར་འོང་གི་མཚམས་

འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཉམ་གཞག་མིན་པའི་མཚམས་བཟུང་སེ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་དེའི་གནས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེའི་གནས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་

གྱུར་པའི་སེལ་གཞི་ཡང་མ་ཡིན། དེ་དེའི་སེལ་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་

སེ། དེའི་སེལ་གཞི་ལ་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་དུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་

རེས་སུ་བྱུང་བའི་དེའི་སེལ་ཆོས་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེའི་སྔ་རོལ་ཏུ་

བྱུང་བའི་འགོག་པ་དེ་དེའི་སེལ་གཞི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ས་ལྔ་པ་མན་ཆད་

དུ་ཐོད་རྒལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཐོད་རྒལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ས་གཉིས་པ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཏེ། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའི་མདོ་ལས། བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀི་ངེས་པར་

འབྱུང་བའི་བང་ཆེན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཐོད་རྒལ་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་བསྡུས་ཚུལ། 

ཐོད་རྒལ་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྐབས་འདིར་མདོ་

ལས་བར་དུ་གང་ཡང་མ་སེལ་བར་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་

དང་ལུགས་མི་མཐུན་གཉིས་ཀར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྦོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་

བསྒིངས་དང་། དེ་དགུ་ལ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་སེལ་བར་ལུགས་མཐུན་ཁོ་ནར་སྙོམས་

པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་གཅིག་དང་། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་

ནས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་

དང། མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་འདོད་སེམས་སེལ་ནས་ལུགས་མི་མཐུན་དུ་

སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་མར་འོང་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་གཅིག་རྣམས་བསན་ཅིང་

དེ་ལས་མང་བ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་མ་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འགོག་དང་བཅས་པའི་སྙོམས་འཇུག་དགུར། །རྣམ་པ་གཉིས་

སུ་སོང་འོངས་ནས། །ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི། ཞེས་སོགས་

ཀིས། སྦོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒིངས་དེ་དངོས་སུ་བསན། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་

རྣམ་པར་ཤེས། །མཉམ་གཞག་མིན་པའི་མཚམས་བཟུང་སེ། །ཞེས་དང་། འདོད་པ་

ན་སྤོད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ཞེས་སོགས་ཀིས་མཚམས་འཛིན་གི་འདོད་སེམས་

དངོས་སུ་བསན། གཅིག་དང་གཉིས་གསུམ་བཞི་དང་ལྔ། །དྲུག་དང་བདུན་དང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བརྒྱད་བརྒལ་ནས། །འགོག་པའི་བར་དུ་མི་འདྲར་འགོ། །ཞེས་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་

འགོག་པ་ལའོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས། མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་འདོད་

སེམས་སེལ་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་མར་འོང་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དེ་

དངོས་སུ་བསན། གཞུང་རྩ་བར་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་བར་དུ་གང་

ཡང་མ་སེལ་བར་ལུགས་མཐུན་ཁོ་ནར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་དང་། 

བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་བའི་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་

གཉིས་གོ་སླ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཤུགས་ལ་བསན། འགེལ་པར་ཡང་། སྔ་མ་དེ་སྦོར་

བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒིངས་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་བསན་ནས། གཉིས་པ་དེ་སོན་པ་ལ། 

ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས། ཐོད་

རྒལ་དུ་ནི་སྙོམས་འཇུག་པ། །ཞེས་དང། འགོག་པའི་བར་དུ་མི་འདྲར་འགོ། །ཞེས་

དང་། དེ་ལྟར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བོར་ནས། ཞེས་སོགས་ཀིས། དེ་རྣམས་ཀི་དོན་

བསྡུས་དང་ཐོད་རྒལ་གི་སྒ་བཤད་དེ་བསན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །གཅིག་དང་གཉིས་གསུམ་བཞི་དང་ལྔ། །དྲུག་དང་བདུན་དང་བརྒྱད་

བརྒལ་ནས། །ཞེས་པས་མར་འོང་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དངོས་སུ་བསན་པ་མི་

འཐད་དེ། དེས་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འགོག་པའི་བར་དུ་མི་འདྲར་འགོ། །ཞེས་པའི་འགོག་པ་དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སེལ་ཆོས་ཀི་

འགོག་པ་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། དེ་རིགས་པའམ། དེ་དེའི་སེལ་གཞིའི་འགོག་པ་ལ་

བེད་རིགས་པ་གང་རུང་གང་ཞིག །ཕི་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སེལ་གཞིའི་འགོག་པ་

དེ་མར་འོང་ཐོད་རྒལ་གི་གནས་ཀི་དང་པོ་གང་ཞིག །འདིའི་སྐབས་སུ། འགོག་པའི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བར་དུ། ཞེས་རོགས་ཚིག་སོས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་གཅིག་ལ་

སོགས་པ་བོར་ནས་འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ། ཞེས་པའི་

འགོག་པ་དེ་སེལ་ཆོས་ཀི་འགོག་པ་ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་བེད་པའམ། དེ་

སེལ་གཞིའི་འགོག་པ་ལ་བེད་པ་གང་རུང་གང་ཞིག །ཕི་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སེལ་

གཞིའི་འགོག་པ་མར་འོང་ཐོད་རྒལ་གི་གནས་ཀི་དང་པོ་གང་ཞིག །དེའི་སྐབས་སུ་

འགོག་པ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཞེས་རོགས་ཚིག་སོས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་དངོས། རྩ་

བར་འདོད་ན། དེའི་འགོག་པ་དེ་འགོག་པ་ཐ་མ་ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། དེ་ལྟར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བོར་ནས། ཞེས་པའི་བོར་དེ་འགོག་པ་ལ་

མི་བེད་པར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེའི་འོག་ཏུ་

འགོག་པ་གཅིག་བོར་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། གཞུང་དེས་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་

དངོས་སུ་བསན་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་དེའི་སྔོན་དུ་མཚམས་

འཛིན་གི་འདོད་སེམས་འགོ་དགོས་པར་ཐལ། དེས་དེ་ལྟར་བསན་པ་གང་

ཞིག །འདོད་པར་གཏོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས། །མཉམ་གཞག་མིན་པའི་མཚམས་

བཟུང་སེ། །གཅིག་དང་གཉིས་གསུམ་བཞི་དང་ལྔ། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་ནས་

དངོས་སུ་བསན་པའི་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དེས་མཚམས་འཛིན་གི་འདོད་

སེམས་མངོན་དུ་བེད་པར་བཤད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། ཐོད་རྒལ་གི་སྦོར་བ་དང། དངོས་གཞི་དང་། དེའི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས་དང་གསུམ་ལས། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་པོ་ནི། རང་གི་ཐོབ་བར་གྱུར་པའི་ཐོད་རྒལ་གི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་དོན་

དུ་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་སེལ་བར་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས། ཐོད་རྒལ་གི་སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན་རིང་སྦོར་དང་། ཉེ་སྦོར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བང་སེམས་ས་གཉིས་པ་པའི་

རྒྱུད་ཀི་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་སེལ་བར་ལུགས་

མཐུན་དང་ལུགས་མི་མཐུན་གཉིས་ཀར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ལྟ་བུ། 

དེའི་གནས་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འགོག་པའི་བར་དགུ། 

འགོག་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་བར་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྦོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒིངས་དེ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། 

མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་སེལ་བར་ལུགས་མཐུན་ཁོ་

ནར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ལྟ་བུ། དེའི་གནས་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་དེ། 

དེ་ལ་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར། མདོ་ལས་འདི་ཐོད་རྒལ་གི་

སྙོམས་འཇུག་ཏུ་བཤད་ཅིང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསེར་ཕེང་དུ་གསུངས་པས་འདིར་

ཡང་གོང་དུ་གཞུང་འགེལ་གི་སྐབས་སུ་དེ་དང་མཐུན་པར་བས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཐོད་

རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་ན། དེ་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཐོད་རྒལ་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་དགོས་པ་

ལ། དེ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་བཅུག་པར་མཐར་ཆགས་སུ་

སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ལས། 

བར་དུ་གང་ཡང་མ་བཅུག་པའི་ཡར་སོང་ནི་དཀྱུས་ས་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ཐོད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

རྒལ་གི་དངོས་གཞི་མ་ཡིན་ཏེ། སེལ་གཞི་སེལ་ཆོས་མི་འདྲ་བར་སེལ་བ་ཐོད་རྒལ་

དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ས་དང་པོ་ནས་

གཉིས་པའི་བར་དུ་ཡོད་དེ། ས་དང་པོ་ནས་ཐོད་རྒལ་གི་སྦོར་བ་ཐོབ་ནས་ས་གཉིས་

པར་དེའི་དངོས་གཞི་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས། སྒ་བཤད་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་པོ་ནི། རང་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཐོད་རྒལ་གི་སྦོར་བ་བསོམས་

སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་སྙོམས་འཇུག་གང་ཞིག །སེལ་གཞི་སེལ་ཆོས་མི་འདྲ་བར་

སེལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས། ཐོད་རྒལ་གི་དངོས་

གཞི་སྙོམས་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དང་། མར་འོང་ཐོད་

རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ལས། སེལ་གཞི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་དང་སྙོམས་

འཇུག་དགུ་པོ་གང་རུང་ལ་སེལ་ཆོས་འགོག་པ་དང་འདོད་སེམས་གང་རུང་སེལ་

ནས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས། 

དང་པོའི་མཚན་ཉིད། 

དེ་ལ་དབེ་ན། འགོག་པ་སེལ་ཆོས་སུ་བས་པའི་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་

སྙོམས་འཇུག་དང་། འདོད་སེམས་སེལ་ཆོས་སུ་བས་པའི་དེ་གཉིས་ལས། སེལ་

གཞི་བསམ་གཟུགས་ལ་སེལ་ཆོས་འགོག་པ་སེལ་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཐེག་

ཆེན་གི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས། དང་པོའི་མཚན་ཉིད། དེའི་གནས་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་

ཡོད་དེ། དེ་ལ་སེལ་གཞི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་དང་སེལ་ཆོས་འགོག་པ་བརྒྱད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡོད་པའི་ཕིར། སེལ་གཞི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་པོ་གང་རུང་ལ་སེལ་ཆོས་འདོད་

སེམས་སེལ་ནས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་

མངོན་རྟོགས། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དེའི་གནས་དེ་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། དེའི་

སེལ་གཞི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་དང་སེལ་ཆོས་འདོད་སེམས་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

སེལ་གཞི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་དང་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ལ་སེལ་ཆོས་

འདོད་སེམས་དང་འགོག་པ་གང་རུང་སེལ་ནས་ལུགས་མི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། 

འདོད་སེམས་སེལ་ཆོས་སུ་བས་པའི་དེ་དང་། འགོག་པ་སེལ་ཆོས་སུ་བས་པའི་དེ་

གཉིས་ལས། སེལ་གཞི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་སེལ་ཆོས་འདོད་སེམས་སེལ་ནས་

ལུགས་མི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས། 

དང་པོའི་མཚན་ཉིད། འདིའི་གནས་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། སེལ་གཞི་སྙོམས་འཇུག་

དགུ་དང་སེལ་ཆོས་འདོད་སེམས་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར། སེལ་གཞི་བསམ་གཟུགས་

བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་ནས་ལུགས་མི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཐེག་ཆེན་

གི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དེའི་གནས་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། 

སེལ་གཞི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་དང་སེལ་ཆོས་འགོག་པ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ས་གཉིས་པ་ནས་ཡོད་ལ། ཡ་མཐའ་ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐོབ་བར་

དུ་ཡོད་དེ། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཐོད་རྒལ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་དགོས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩལ་ལེགས་པར་བང་ནས་འདོད་དགུར་

སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་གཅིག་གིས་ངེས་པར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

འབྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་ལ་སྙོམས་པར་

འཇུག་པ་མེད་དེ། དགའ་མགུར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་ནི། སེལ་

གཞི་སེལ་ཆོས་མི་འདྲ་བར་སེལ་ཞིང་། རིམ་པ་འཆོལ་བར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་

དོན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ། ཐོད་རྒལ་གི་གནས་རྣམས་ཀི་ངོ་

བོ་ངོས་བཟུང་བ། གངས་ངེས། སེལ་གཞི། སེལ་ཆོས། མུ་བཞིར་བརྩི་ཚུལ། སེལ་

ཚུལ། སེལ་བའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐོད་རྒལ་གི་གནས་ཀི་ནང་ཚན་གི་བསམ་

གཟུགས་རྣམས་ནི་སོང་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། འགོག་སྙོམས་

ནི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དང་། འདོད་སེམས་ནི་འདོད་པའི་གཟུགས་སོགས་སྣང་བའི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སེང་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། 

སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་གནས་ལ་བཅུ་དྲུག་དང་། 

མར་འོང་ཐོད་རྒལ་གི་གནས་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། རྒྱས་པར་དབེ་ན་དེ་རེ་རེ་ལ་སོ་

སོར་སོ་བཞི་རེ་ཡོད། གསུམ་པ་ནི། ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་གི་སེལ་གཞི་དེ་ལ་བརྒྱད་

དུ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། མར་འོང་ཐོད་རྒལ་གི་

སེལ་གཞི་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་དེ། དེ་ལ་སྙོམས་འཇུག་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་

ནི། སེལ་ཆོས་དེ་ལ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་འགོག་སྙོམས་དང། འདོད་སེམས་

གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། ཡར་སོང་གི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང། མར་འོང་གི་འགོག་པ་

གཉིས་པོ་དེ་སེལ་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་མུ་དང་། ཡར་སོང་མཐའི་འགོག་པ་དང་། མར་

འོང་མཐའི་འདོད་སེམས་གཉིས་སེལ་ཆོས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་མུ། དེ་ལས་གཞན་རྣམས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེལ་གཞི་སེལ་ཆོས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་དང་། མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙོམས་

འཇུག་རྣམས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་ནོ། །དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་གཉིས་ཀི་སེལ་

གཞིར་གྱུར་པའི་ཐོད་རྒལ་གི་གནས་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་གཉིས་

སེལ་བར་བས་པའི་ཐོད་རྒལ་གི་གནས་མེད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། ཡར་སོང་

གི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་སེལ་གཞི་དང་སེལ་ཆོས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་སེལ་གཞི་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡར་སོང་གི་འགོག་པའི་སེལ་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་

འགོག་པའི་སེལ་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སེལ་ཆོས་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་

ལས་ལངས་ཏེ་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སེལ་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

འདྲའི་འགོག་པ་དེ་དེའི་སེལ་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་དེ་དེ་འདྲའི་

འགོག་པའི་སེལ་གཞི་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ལ། མདོའི་དངོས་བསན་དང་མཐུན་པར་ཙམ་པོ་པའི་སེལ་ཚུལ་དང་། 

ཕིས་དབང་ཐོབ་ནས་སེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཡར་སོང་བསམ་གཟུགས་

བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་ཚུལ་དང་། མར་འོང་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་

འདོད་སེམས་སེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྦོར་བ་གཉིས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། 

དང་པོར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག །དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་

ལ། དེ་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སིད་རྩེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་

པ་ལ། དེ་ལས་ལངས་ནས་སིད་རྩེའི་ནུད་ཆུང་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། 

སིད་རྩེའི་ནུད་ཆུང་དང་། མཚམས་འཛིན་གི་འདོད་སེམས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག །དེ་ནས་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བེད། དེ་ནས་སིད་

རྩེ་ལ། དེ་ནས་འདོད་སེམས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ། དེ་ནས་འདོད་སེམས་

མངོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཡར་སོང་གི་འགོག་པ་ཐ་མའི་ཚེ་སིད་རྩེའི་ནུད་ཆུང་

བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བང་སེམས་དབང་རྟུལ་ཁ་ཅིག་ཡར་སོང་གི་འགོག་པ་

ཐ་མའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མཚམས་འཛིན་གི་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བེད་མི་ནུས་པ་

ལ་དེས་དེ་མངོན་དུ་བས་ནས་དེ་རེས་སུ་མཚམས་འཛིན་གི་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་

བེད་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བེད་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཡར་སོང་གི་འགོག་པ་ཐ་

མའི་རེས་སུ་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བེད་མི་ནུས། མར་འོང་གི་འགོག་པ་ཐ་མའི་

རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་མངོན་དུ་བེད་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 

ཁ་ཅིག །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡར་སོང་གི་ཚེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩལ་མ་

བང། མར་འོང་གི་ཚེ་རྩལ་བང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེའི་ཚེ་

ཡར་སོང་དང་མར་འོང་གི་མཚམས་འཛིན་གི་འདོད་སེམས་ཙམ་མངོན་དུ་བས་པ་

མ་གཏོགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རིགས་མི་འདྲ་བ་ལ་སྙོམས་པར་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར་

དང་། འདོད་སེམས་ཙམ་མངོན་དུ་བས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩལ་བང་བར་ཡང་མི་

འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡར་སོང་གི་ཚེ་བང་སེམས་དབང་པོ་རྟུལ། 

མར་འོང་གི་ཚེ་དབང་པོ་རྣོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་

དེ། བང་སེམས་གཅིག་ཉིད་ཡར་སོང་གི་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག །དེ་རེས་

མར་འོང་གི་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པས། དེ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གིས་ཁྱད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། དེས་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡར་སོང་གི་འགོག་པ་ནི་

ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཀི་ནང་ནས་ཕ་བ་མཐར་ཐུག་པ་སིད་རྩེའི་སེམས་ཀིས་དེ་

མ་ཐག་རྐྱེན་བས་པས། དེ་ལས་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཀི་ནང་

ནས་རགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བེད་མི་ནུས། མར་འོང་གི་

འགོག་པ་ཐ་མ་དེ་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཀི་ནང་ནས་རགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་

འདོད་སེམས་ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་པས། དེ་ལས་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་མངོན་དུ་

བེད་ནུས་པའི་ཕིར། རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས་སིད་རྩེའི་ནུད་ཆུང་མ་བཤད་

པར། ཁི་བརྒྱད་སོང་པར་དེ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བང་སེམས་དབང་རྣོན་

ཕལ་ཆེ་བས་སིད་རྩེའི་ནུད་ཆུང་བས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་མཚམས་འཛིན་གི་འདོད་

སེམས་མངོན་དུ་བེད་ནུས་པས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས་དེ་མ་བཤད་ཅིང་། 

བང་སེམས་དབང་རྟུལ་གིས་དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེ་མངོན་དུ་བེད་མི་ནུས་པས། ཁི་

བརྒྱད་སོང་པར་དེ་བཤད་པའི་ཕིར། སིད་རྩེའི་ནུད་ཆུང་བས་པའི་དོན་ཡང་། ཡར་

སོང་གི་འགོག་པ་ཐ་མ་ལས་ལངས་ཏེ་སྔར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སིད་

རྩེའི་དངོས་གཞི་ལ་དམིགས་ཏེ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཕིས་དབང་ཐོབ་ནས་ངེས་པ་མེད་དེ། མཐར་གནས་སྙོམས་

འཇུག་དགུ་ལ་འདོད་སེམས་སེལ་ནས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡང་

ཡོད། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྙོམས་པར་

འཇུག་པ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གསེར་ཕེང་ལས། ཡར་འགོག་པ་དང། མར་འདོད་

སེམས་སེལ་བ་ཅི་ཞེ་ན། དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀི་དགའ་མགུར་སྤོད་པས་མཆོག་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ནི། བསམ་གཏན་སེལ་གོམས་བས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་

དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩལ་བང་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན། འགོག་པ་དང་

འདོད་སེམས་ཁོ་ན་སེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

འགོག་སྙོམས་དེ་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཀི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བར་བས་ནས་

སྙོམས་པར་འཇུག །འདོད་སེམས་དེ་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཀི་ནང་ནས་རགས་

པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས། ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཕ་རགས་གཉིས་སེལ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩལ་བང་ཚུལ་ཆེས་ལྷག་པར་གྱུར་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ས་དང་པོའི་སོམ་ལམ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་འཕགས་པས་སྦོར་བ་སེང་

གེ་རྣམ་བསྒིངས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་

ཡོད་དེ། ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐོད་རྒལ་

གི་སྦོར་བ་གཉིས་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་ས་གཉིས་པ་པ་ཆོས་ཅན། ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་

དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་ནས་

ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་བང་སེམས་སོམ་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་འདྲའི་བང་སེམས་སོམ་ལམ་པ་དེས་ཡར་སོང་ཐོད་རྒལ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་

པའི་རེས་སུ་སིད་རྩེའི་ནུད་ཆུང་བས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཚམས་

འཛིན་གི་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བེད་པ་ལ་དབང་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་མཚམས་འཛིན་གི་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་

དེ། མར་འོང་ཐོད་རྒལ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སིད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྩེའི་ནུད་ཆུང་དང་མཚམས་འཛིན་གི་འདོད་སེམས་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་ས་གཉིས་པ་

བ་ཆོས་ཅན། མར་འོང་ཐོད་རྒལ་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། མཐར་གནས་

སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་འདོད་སེམས་སེལ་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྙོམས་པར་འཇུག་

པའི་བང་སེམས་སོམ་ལམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སང་བ་རྟོག་པ་བཤད་པ་ལ། མཚམས་སྦར་བ། དོན་བཤད་པ། 

གཉེན་པོ་མཚོན་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་དེ་བཤད་པའི་

འོག་ཏུ་སོམ་སང་རྟོག་པ་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་དེ་ལ་སང་

བ་སོང་བའི་ཕིར། མི་མཐུན་ཕོགས་རྟོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་བརོད་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་སོམ་པའི་ལམ་བརོད་ནས་དེ་ལ་སང་བའི་ཕིར་མི་མཐུན་

པའི་ཕོགས་རྣམ་པ་བཞི་བརོད་དགོས་པས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། གཟུང་རྟོག་དང་། འཛིན་རྟོག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སོམ་སང་

ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་དང་། དེ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། 

མདོ་དང་། བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་བང་ཆེན་གིས་གནས་མང་པོར་ཡང་བསླབ་པར་བགི་བ་གང་ལ་ཡང་

བསླབ་པར་མི་བགིའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 

སོམ་སང་རྟོག་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་རེ་ཤིག་དང་པོར་སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་

རྟོག་དགུ་པོ་དེ་འཆད་དོ། །ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། རེ་ཤིག་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་དང་པོ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་བཤད་པ་ལ། མདོར་

བསྡུས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀིས། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། མདོར་བསྡུས་པ། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང་རྟོག་པའི་ཡུལ། ངོ་བོ། གཉེན་པོ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 

མདོར་བསྡུས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀིས། །ཞེས་དང་། མདོར་བསྡུས་པ། ཞེས་

སོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། གཟུང་བའི་རྣམ་རྟོག་འདི་གཅིག་སེ། །ཞེས་དང་། 

གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་པོ་གནས་སྐབས་འདིར་སང་བར་བ་བ་ཉིད་ཀིས། 

ཞེས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། སྦོར་བའི་རྣམ་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན། །ཞེས་དང་། སོམ་པའི་

ལམ་གི་སྦོར་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡུལ་ཅན་རྣམ་པ་དགུའོ། །ཞེས་གསུངས། 

དང་པོ་ལ་ཡང་ཡུལ་རྣམ་པ་དགུ་ཡོད་པ་དེ་བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ཤེས་བ། ཤེས་པ་པོ། ཤེས་བེད་ཀི་ལམ་དང་གསུམ་དུ་འདུ་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་དང་

པོའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཆོས་མདོར་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

གཉིས་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་དེ་བཞིན་

ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། རབ་འབོར་བང་ཆེན་གིས་གནས་མང་པོར་ཡང་བསླབ་པར་བ་

བ་སེ་གང་ལ་ཡང་བསླབ་པར་བའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་གང་ལ་བང་

ཆེན་བསླབ་པར་བ་བའི་ཆོས་དེ་དག་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཆོས་དེ་དག་མདོ་དང་རྒྱས་པར་བསན་ན་དེ་ལ་བང་ཆེན་བླ་མེད་

རོགས་བང་དུ་མངོན་འཚང་རྒྱ་བར་འཚལ་བས་ཕིན་དྲུག་པོ་འདི་དག་མདོ་དང་

རྒྱས་པར་ཀུན་ཆུབ་པར་བགིའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གལ་ཏེ་ཇི་སྐད་དུ་བསན་

པའི་ཤེར་ཕིན་ལ་སློབ་ཅིང་བསླབས་ནས་ཀང་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་དང་། ཞེས་པ་

ནས། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གངས་མེད་པ་དག་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་སྐྱོང་བ་དང་ཆོས་སོན་པ་དེ་དག་ཀང་བང་ཆེན་

ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པ་དེ་དག་ལ་དགོངས་པ་མཛད་དོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། མདོར་བསྡུས་རྒྱས་དང་། ཞེས་དང་། མདོར་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་

བའི་སེམས་ཅན་རེས་སུ་འཛིན་པས་ཆོས་མདོར་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པ་ལ་དགའ་

བའི་སེམས་ཅན་རེས་སུ་འཛིན་པས་ཆོས་རྒྱས་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསང་སེ་

བཟུང་བ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། མདོ་དོན་གཉིས་པ་འདི་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀིས། །བསང་བས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་དང་། །ཞེས་

དང་། ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་དོན་ལ་ནན་ཏན་མི་བེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསང་

སེ་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ལ་དྲུག་ཡོད་པའི་དང་པོ། སྦོར་བའི་ལམ་མེད་

པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། མཐོང་བའི་ལམ་མེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། སོམ་

པའི་ལམ་མེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གསུམ་སོན་པ་ལ། བང་ཆེན་གང་དེ་ལྟར་བསན་

པའི་ཤེར་ཕིན་ལ་གནས་པ་འདི་ནི་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་རིག་པར་བ་སེ། ཞེས་སོགས་

དང་། ཤེར་ཕིན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཞེས་དང་། ཤེར་ཕིན་སོམ་པར་བེད་པ་སེ། 

དེ་ལ་ཕན་ཡོན་འདི་དག་ཡོད་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། དུས་གསུམ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། །ཞེས་དང་། བྱུང་བ་འགགས་པ་

ཉིད་ཀིས་སྦོར་བའི་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་མི་

ལྡན་པས་མཐོང་བའི་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། མ་འོངས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

སོམ་པའི་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་སྦོར་བའི་ལམ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། མཐོང་བའི་ལམ་

མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། སོམ་པའི་ལམ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

གསུམ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པར་བགི། 

ཇི་ལྟར་ཤེར་ཕིན་ལ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བགི། ཇི་ལྟར་ཤེར་ཕིན་བསོམ་པར་

བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། གཟུགས་ཞི་བ་དང་གཟུགས་རགས་

པ་དང་། གཟུགས་གསོག་དང་གཟུགས་སྙིང་པོ་མེད་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤད་པར་

བའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། གང་ཡང་འདི་སྐད་དུ་ཤེར་ཕིན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་

ཟེར་བ་ནི་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ཉིད་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པས་ཤེར་ཕིན་མངོན་པར་

བསྒྲུབ་པར་བའོ། །ཞེས་དང་། གང་ཡང་འདི་སྐད་དུ་ཇི་ལྟར་ཤེར་ཕིན་བསོམ་པར་བ་

ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ཉིད་དུ་སོམ་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་བསོམ་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ལེགས་པའི་ལམ་ནི་རྣམ་གསུམ་

ལ། །ཞེས་དང་། ཕིན་ཅི་ལོག་ཞི་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་སྦོར་

བའི་ལམ་དང་། སོང་པ་ཉིད་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་མཐོང་བའི་ལམ་དང་། རང་

བཞིན་མེད་པར་སོམ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་སོམ་པའི་ལམ་ལ། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། འདིར་བསན་སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལ་དུ་མར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་གི་སོ་ནས་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ཀི་

ཡུལ་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་གསུང་རབ་མདོར་བསྡུས་མི་ཤེས་པའི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། རྒྱས་པ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀིས་བསང་བ་མེད་པའི་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། སྦོར་བའི་ལམ་མེད་

པའི་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། མཐོང་བའི་ལམ་མེད་པའི་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་དང། སོམ་པའི་ལམ་མེད་པའི་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། སྦོར་

བའི་ལམ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། མཐོང་བའི་ལམ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་དང་། སོམ་པའི་ལམ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་

ཕིར། རྟོག་པ་དེ་དག་གིས་ཡུལ་དགུ་པོ་དེ་དག་ལ་རྟོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། རྒྱན་སྣང་ལས། 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བདག་གིས་འཇུག་པར་བའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་འཇུག་པའི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་

པའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཇུག་བར་

ཞེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟོག་པ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་སང་བར་

བ་བ་ཡིན་ཏེ། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་ཐོབ་ལ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པ་ཉེར་བསོགས་ཀི་

གནས་སྐབས་འདིར་སང་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་བཤད་པ་ལ། མདོ་ལས་

གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་

ལས། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་ཡུན་

རིང་པོ་ཇི་སིད་གཅིག་ཏུ་སྤད་ན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤད་པར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་

གསུངས། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་གཟུང་རྟོག་དང་པོ་བསན་

ནས་གཟུང་རྟོག་གཉིས་པ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་དགུ་འཆད་དོ། །ཞེས་མཚམས་སྦོར་

བ་ལ། དེ་ལྟར་དང་པོ་བསན་ནས་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་པ། ཞེས་

གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། གཉིས་པ་སེམས་དང་སེམས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བྱུང་རྣམས། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་

འཆད་པ་ལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང་། རྟོག་པའི་ཡུལ། ངོ་བོ། གཉེན་པོ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། 

སེམས་མི་སྐྱེ་དང་བང་ཆུབ་ཀི། །ཞེས་སོགས་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་

སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། གཉིས་པ། ཞེས་དང་། གཟུང་བའི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་པ། ཞེས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

རྣམས། །འཇུག་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་བཞེད་དེ། །ཞེས་དང་། གནས་སྐབས་དེ་ན་སང་

བར་བ་བ་ཉིད་ཀིས་སོམ་པའི་ལམ་གི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པའི་

གནས་སྐབས་ཀི་ཡུལ་ཅན་རྣམ་པ་དགུའོ། །ཞེས་གསུངས། 

དང་པོ་ལ་ཡང་ཡུལ་གི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་མི་སྐྱེ་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། སེམས་མི་སྐྱེ་དང་། ཞེས་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་

དང་བལ་བས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མི་སྐྱེ་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ། བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོ་ཐོབ་བར་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་དེ་སོན་པ་ལ། 

སྙིང་པོ་བང་ཆུབ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་མངོན་

པར་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་སོམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་

ལ། བང་ཆུབ་ཀི། །སྙིང་པོ་ཡིད་ལ་མི་བེད་དང་། །ཞེས་དང། སངས་རྒྱས་ལ་

དམིགས་པའི་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མེད་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ཐོབ་བར་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བཞི་པ་རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་ཐོབ་བར་ཡིད་ལ་བེད་པ་གཉིས་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་སེམས་གཞན་གི་གོ་སྐབས་མི་འབེད་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤད་པར་

བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཡིད་ལ་བ་བ་གཞན་གི་གོ་སྐབས་མི་

འབེད་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤད་པར་བའོ། །ཤེར་ཕིན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་

བའོ། །ཤེར་ཕིན་ལ་བསོམ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཐེག་

པ་དམན་པ་ཡིད་བེད་དང་། །ཞེས་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེའི་

ཐེག་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེའི་ཐེག་

པ་མངོན་དུ་བེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་བར་ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཡིད་ལ་བ་བ་མི་འདོར་བས་ཇི་

ལྟར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་མི་འཇུག་པ་དེ་ལྟར་ཤེར་ཕིན་

ལ་སྤད་པར་བ། ཤེར་ཕིན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བ། ཤེར་ཕིན་ལ་བསོམ་པར་

བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཡིད་མི་

བེད། །ཅེས་དང་། ཤེར་ཕིན་སྒྲུབ་པ་མེད་པས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་སོམ་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་འོ་ན་ཅི་ལགས་སོམ་པར་བེད་པས་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཐོབ་བམ། བཅོམ་ལྡན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། སོམ་དང་། ཞེས་དང། དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀིས་སོམ་པ་དང་། 

ཞེས་གསུངས། བདུན་པ་སོམ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་

འོ་ན་ཅི་ལགས་མ་བསོམས་པས་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་འཐོབ་བམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་

པ་ལ། སོམ་པ་མེད་པ་དང་། །ཞེས་དང། དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་སོམ་པ་མེད་

པ་དང་། ཞེས་དང་། 

བརྒྱད་པ་བསོམས་པས་ཀང་མ་ཡིན་མ་བསོམས་པས་ཀང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་འོ་ན་ཅི་ལགས། བསོམས་ཀང་བསོམས་ལ་མ་

བསོམས་ཀང་མ་བསོམས་པས་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་འཐོབ་བམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གསོལ་པ་འོ་ན་ཅི་ལགས་བསོམས་པ་ཡང་མ་

ལགས་མ་བསོམས་པ་ཡང་མ་ལགས་པས་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་འཐོབ་བམ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

དེ་དག་ལས་ནི་ལྡོག་ཉིད་དང་། །ཞེས་དང་། དམིགས་པ་ཡང་མེད་མ་དམིགས་པ་

ཡང་མེད་པས་སོམ་པ་ཡང་མེད་སོམ་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། 

གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོ་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཇི་ལྟར་འཐོབ་པར་བགི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །གསོལ་པ་དེ་བཞིན་

ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཇི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །གསོལ་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། ཇི་བཞིན་དོན་མིན་རྣམ་རྟོག་པ། །ཞེས་དང། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་

ཞེན་པས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་

རྟོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་དགུར་དབེར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་གི་སོ་ནས་རྣམ་

པ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་ནས། དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བར་དགུར་

ཡོད་པའི་ཕིར། ཡུལ་དགུར་ཡོད་དེ། ཐེག་དམན་གི་ཚོགས་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་

པ་གཉིས། ཐེག་དམན་གི་སྦོར་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས། ཐེག་དམན་གི་

མཐོང་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་གཅིག །ཐེག་དམན་གི་སོམ་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་

པ་གཅིག །ཐེག་དམན་གི་མི་སློབ་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་གཅིག །དེ་དག་ལས་

ཟློག་པའི་དབང་དུ་བས་པ་གཅིག །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གོལ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་གཅིག་

སེ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟོག་པ་དགུ་པོ་དེས་ཡུལ་དགུ་པོ་དེ་ལ་རྟོག་ཚུལ་ཡོད་དེ་

དངོས་པོར་ཞེན་པའི་སོ་ནས་འདི་ནི་བདག་གི་ལྡོག་བའོ་སྙམ་དུ་རྟོག་པའི་ཕིར། རྟོག་

པ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་སང་བ་ཡིན་ཏེ། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་ཐོབ་

པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སང་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་འཛིན་རྟོག་བཤད་པ་ལ། རས་འཛིན་རྟོག་པ་དང་། བཏགས་འཛིན་

རྟོག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། མདོ་དང་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། ཞེས་སོགས་ཀིས་

འཆད། གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་གཟུང་རྟོག་དང་པོ་བསན་ཟིན་

ནས། འཛིན་རྟོག་དང་པོ་རས་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་ཡུལ་གི་སོ་ནས་དགུར་ཕེ་ནས་འཆད་

དོ། །ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། དེ་ལྟར་གཉིས་པ་བསན་ནས་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་དང་པོ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སེམས་

ཅན་བཏགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་

ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། རས་སུ་ཡོད་པར། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

དེ་ལ་ཡང་རྟོག་པའི་ངོ་བོ། ཡུལ། འཛིན་སངས། གཉེན་པོ་དང་བཞི་ལས། 

དང་པོ་ནི། འཛིན་པར་བེད་པ་དང་པོར་ཏེ། །ཤེས་པར་བ་བ་བསྒགས་པ་ཡིན། །ཞེས་

པས་འཆད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཅན། ཞེས་སོགས་དང་། རས་སུ་ཡོད་པར། 

ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ། 

ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། བཞི་པ་ནི། སོམ་པའི་ལམ་གི་སྦོར་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་

ཡུལ་ཅན་རྣམ་པ་དགུའོ། །ཞེས་འཆད། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང་། ཡུལ་དང་། ཡུལ་ཅན་དང་། ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་སེམས་ཅན་

དུ་བཏགས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་

ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

བདག་གི་ཁམས་དང་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་སོག་གི་ཁམས་དང་གང་ཟག་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་དང། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོ་ན་བང་

ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པས་གཟུགས་ལ་བསླབ་པ་དང་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་ལ་བསླབ་

པར་བགི་འམ། ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སེམས་ཅན་བཏགས་པའི་

སྤོད་ཡུལ་དང་། །ཆོས་བཏགས་པ་དང་། ཞེས་དང་། རས་སུ་ཡོད་པར་མི་སྐྱེ་བས་

སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་དང་། སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་ཆོས་སུ་བཏགས་པ་

དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། ཡུལ་ཅན་གི་དབང་དུ་བས་པའི་སོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། གཟུགས་ལ་འབི་བ་

དང་བསྣན་པ་མེད་པར་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་

ལ། སོང་མིན་ཉིད། །ཅེས་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་ཕིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སོང་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། འཕགས་ལམ་དང་། བིས་པའི་ལམ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་

ཐབས་ཤེས་གཉིས་ལས། དང་པོའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཐེག་དམན་གི་ཤེས་རབ་ཀི་

དབང་དུ་བས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་

གི་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་

སྤོད་པའི་ཚེ་དམིགས་པ་ལ་ཡང་མི་ཆགས་མི་དམིགས་པ་ལ་ཡང་མི་ཆགས་ན། འོ་

ན་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པས་ས་ནས་ས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བགི། 

ཞེས་སོགས་དང་། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

དམིགས་སུ་མ་མཆིས་པ་སེ། གང་ཡང་བང་ཆུབ་ཏུ་སྤོད་པ་དེ་ཡང་དམིགས་སུ་མ་

མཆིས་པ་ལགས་ན། བླ་མེད་རོགས་བང་གི་བར་དུ་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་

ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་དབེ་བར་བགིའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཆགས་

དང་རབ་འབེད་བདག་ཉིད་དང་། །ཞེས་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་

པ་མ་སངས་པས་ཆོས་ལ་ཆགས་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་རྟོགས་པས་ཆོས་རབ་

ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང་། ཐེག་དམན་གི་ཐབས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་དངོས་པོའི་

ཆེད་དུ་བ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་དེའི་དབང་དུ་

བས་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་སོན་པ་

ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་གཟུགས་ཀང་མི་དམིགས། ཞེས་

སོགས་དང་། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་

བགིས་པ་སེ། མངོན་པར་འདུ་མ་བགིས་པ་ལགས་ན། འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་

པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་འདི་

དག་རྣམ་པར་དགོད་པར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབོར་འདུ་མ་བས་མངོན་པར་འདུ་མ་བས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ནི་རྣམ་པར་དགོད་

པ་གང་ཡང་དམིགས་སུ་མེད་དེ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

དངོས་པོར་བེད་དང་ཐེག་གསུམ་དང་། །ཞེས་དང། ཆེད་དུ་བ་བ་མི་བེད་པས་དངོས་

པོའི་ཆེད་དུ་བ་བ་བེད་པ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཐེག་

པ་གསུམ་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་ལ་ཡང་། ལྟ་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཡོན་ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་ལ་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། སྤོད་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་སྤོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་ལ་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་སྤྲུལ་

པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་ན་ཡོན་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཡང་

ཇི་ལྟར་འགྱུར་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཡོན་བསབས་པ་དང་དེའི་སྤྲུལ་པ་ལ་

ཡོན་བསབས་པ་ནི་དེ་ལྟར་དོན་ཆེའོ། །རབ་འབོར་རྣམ་གངས་དེས་ན་དེ་ལྟར་ཆོས་

རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་བཙན་པར་བས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ལ་བེ་བག་

གང་ཡང་མེད་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་དང་། རབ་འབོར་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཆོས་

རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་ཤིང་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤད་པར་བའོ་ནས། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་མ་མཆིས་ཤིང་མཚན་མ་མ་མཆིས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་མིང་དང་

མཚན་མས་ཐ་སྙད་དུ་མཛད། ཅེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཡོན་ནི་དག་པ་

མ་ཡིན་དང་། །སྤོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་ལ། །ཞེས་དང་། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་མ་

ཞུགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཡོན་མ་དག་པ་དང་། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པར་དམིགས་ཏེ་སྒྲུབ་

པས་སྤོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་ལ། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟོག་

པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་དགུར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་བས་རྣམ་

པ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ལ་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

ནས། སྤོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བར་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རྟོག་པ་དེ་དག་གིས་ཡུལ་དགུ་པོ་དེ་ལ་རྟོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཡུལ་དགུ་པོ་དེ་དག་དང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ལྡན་པའི་ཆོས་ལ་རས་ཡོད་ཀིས་འཛིན་པ་པོའི་བདག་གོ་སྙམ་དུ་ཞེན་ནས་འཛིན་

པའི་ཕིར། རྟོག་པ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་སང་བ་ཡིན་ཏེ། སོམ་

ལམ་རྩེ་སྦོར་ཐོབ་ལ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པའི་སྦོར་བ་ཉེར་བསོགས་ཀི་གནས་

སྐབས་སུ་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། མདོ་དང་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བཏགས་

འཛིན་རྟོག་པ་སྤིར་བསན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་

ཐ་སྙད་ནི་མིང་དང་མཚན་མ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ཏེ། རབ་འབོར་འདི་ནི་མིང་

ལ་ཐ་སྙད་བེད་པ་མིན་ཞིང་མཚན་མ་དང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་བེད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ནས། མིང་དང་མཚན་མ་དེ་ལ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་གནས་པ་

ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་སོ་སོར་སོན་པ་ལ། གསོལ་

པ་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཅེས་བའམ། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར་དང་། དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་

འཛིན་རྟོག་དང་པོ་རས་འཛིན་རྟོག་པ་བསན་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་འཛིན་རྟོག་གཉིས་པ་

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་སོན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་དང་པོ་བསན་ནས་

འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་མདོར་བསན་དང། རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྩ་

འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་མདོར་བསན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

སེམས་ཅན་བཏགས་དང་དེ་རྒྱུ་ཡི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་

ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་ཡང་། རྟོག་པའི་དབེ་བ། མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བསན་པ། ཡུལ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། གཞན་རྣམ་པ་དགུ། ཞེས་དང་། རྣམ་པ་དགུའོ། །ཞེས་འཆད། གཉིས་པ་

ནི། དེ་ཡིས་རྣམ་འཇོམས་པས། །སོམ་པའི་ལམ་དང་འབེལ་བ་ཡི། །མི་མཐུན་

ཕོགས། ཞེས་དང་། སོམ་པའི་ལམ་གིས་ཡང་དག་པར་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དེ་དང་འབེལ་བ། ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་བཏགས་དང་

དེ་རྒྱུ་ཡི། །ཡུལ་ཅན། ཞེས་དང་། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

གཉིས་པ་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་དང་། དེར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་རྒྱུ་སྣང་བ་ཙམ་

གི་ཡུལ་ཅན། ཞེས་འཆད། 

གཞུང་དོན་ནི། སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་རས་འཛིན་རྟོག་པ་ལས་གཞན་དེ་

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་དགུར་དབེར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་

ཡུལ་གི་སོ་ནས་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟོག་པ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་རྩེ་

སྦོར་དང་སང་གཉེན་དུ་འབེལ་ཏེ། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་དེའི་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་

བེད་པའི་ཕིར། དེའི་ཡུལ་ཡང་ཡོད་དེ། སྐྱེ་འཕགས་ཀི་སེམས་ཅན་དུ་ཐ་སྙད་དུ་

བཏགས་པ་དང་བཏགས་པ་དེར་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀི་ཡུལ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འདིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་

གཉིས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་ཇི་ལྟར་

རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ལན་བསན་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཚམས་སྦོར་བ་ལ། ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཞེ་ན། བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བཅད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་གསུངས་པ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་

དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད། །ཅེས་སོགས་

གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད། ཅེས་སོགས་གསུངས། 

དེ་ལ་ཡང་། རྟོག་པའི་ཡུལ། ངོ་བོ། འཛིན་སངས། གཉེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ནི། 

བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད། །ཅེས་སོགས་དང། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད། ཅེས་

སོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐ་མར་བཞེད། །ཅེས་དང་། སྔ་མ་

བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐ་མ། ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། སོམ་པའི་

ལམ་གི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡུལ་ཅན་རྣམ་

པ་དགུར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད། 

དང་པོ་ལ་ཡང་ཡུལ་གི་སོ་ནས་དགུ་ཡོད་དེ། བང་སེམས་ལམ་གི་སྒིབ་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་གསུམ། ངོ་བོའི་དབང་དུ་བས་པ་གཅིག །དམིགས་པའི་དབང་དུ་

བས་པ་གཉིས། ཁྱད་པར་གི་དབང་དུ་བས་པ་གཅིག །སང་བའི་དབང་དུ་བས་པ་

གཅིག །ལམ་གི་རྣམ་པའི་དབང་དུ་བས་པ་གཅིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དང་པོ་ལ། རྣམ་མཁྱེན་སྐྱེད་པའི་སྒིབ་པ་སེལ་བའི་ཐབས་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་

པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ལམ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་སྒིབ་པ་སེལ་བའི་ཐབས་ལ་ཀུན་ཏུ་

རྨོངས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་སྐྱེད་པའི་སྒིབ་པ་སེལ་

བའི་ཐབས་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གསུམ་སོན་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཁྱེན་པ་ཉིད་ཅེས་སྨྲའོ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ལགས། ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཅིའི་སླད་དུ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལགས། ཞེས་

སོགས་དང་། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་ཐམས་ཅད་

ཤེས་པ་ཉིད་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ལགས། ཞེས་སོགས་

གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད། །གསུམ་གི་

སྒིབ་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། །ཞེས་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་སྒིབ་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་དང་། ལམ་ཐམས་

ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྒིབ་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་དང་། 

གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་སྒིབ་པ་ལ་ཀུན་

ཏུ་རྨོངས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བེད་པའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་ལ་ཀུན་ཏུ་

རྨོངས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས་

བང་ཆེན་གི་ལམ་ལ་གནས་ཏེ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་དུ་བགིའམ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ནས། ཤེར་ཕིན་འདིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

མཆོག་གི་ཚུལ་ཕེད་དེ་ཆོས་དེ་དག་ཀུན་ལ་ཡང་འཁོར་བ་མ་དམིགས་པས་དེའི་

ཕིར་ཤེར་ཕིན་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཞི་ལམ། ཞེས་

དང་། ཤེར་ཕིན་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

དང་། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། གཟུགས་སོགས་ཤེས་བ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་སོགས་དང་ལྡན་

པ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་སོགས་

བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སོན་པ་

ལ། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་འདིར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀང་ཆུད་ཡང་དག་པའི་

མཐའ་ཡང་ཆུད་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀང་ཆུད་དེ། ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་གཞན་

ཡང་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་འདིའི་དོན་སྤད་པས་མི་རྟག་པའི་དོན་ཉིད་ལ་སྤད་པར་

བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དེ་བཞིན་ཉིད་སོགས་

དང་། །མཚུངས་པར་ལྡན་དང་མི་ལྡན་དང་། །ཞེས་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་

དང་། །ཞེས་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དག་ཡོངས་

སུ་མ་ཤེས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་

ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་དང་། ཞེས་དང་། དོན་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀིས་སྡུག་

བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལམ་གཞན་དང་མི་མཉམ་ཞིང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་

པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་ཤེར་ཕིན་ནི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཀི་སོབས་པ་ཐམས་ཅད་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་སེ། ནས། ཤེར་ཕིན་དེ་

ནི་བདུད་དམ་བདུད་ཀི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་གང་ཟག་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཐེག་པ་ནས་མུ་སེགས་ཅན་གཞན་གི་བར་དང་སིག་པའི་གོགས་པོ་རྣམས་ཀིས་མི་

ཆོད་མི་འཕོག་པ་སེ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། མི་མཉམ། ཞེས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་། བདུད་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་མི་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་

ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་སང་བ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ལ་རྨོངས་པའི་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདི་ལ་

དོན་དང་དོན་མ་ལགས་པ་མི་དམིགས་ན། འོ་ན་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མོ་

འདིའི་དོན་ལ་སྤད་པར་བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་

བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མོ་འདི་ལ་སྤོད་པས་འདི་ལྟར་སྤད་པར་བའོ། །འདོད་ཆགས་

བདག་གི་དོན་ཞེའམ། དོན་མིན་ཞེས་སྤད་པར་མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དང། །ཞེས་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ལ་ཀུན་ཏུ་

རྨོངས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ལ་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་

པའི་ཆོས་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པར་བགིའམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ་ཡིན་ནོ། །ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དམིགས་སུ་མེད་ཅིང་ཐོབ་པ་

མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། གཉིས་སུ་མེད་ལ་ཀུན་རྨོངས་

ལ། །ཞེས་དང་། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་གཉིས་

སུ་མེད་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ལ། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་བཏགས་འཛིན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དགུར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རྣམ་མཁྱེན་སྐྱེད་པའི་སྒིབ་པ་སེལ་བའི་ཐབས་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ནས། ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་རགས་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་བར་དགུར་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟོག་པ་དགུ་

ཚན་བཞི་པོ་དེ་དག་མདོ་ལས་གཉེན་པོ་དངོས་སུ་བསན་ནས་ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་

བསན་བཅོས་སུ་གསུངས་པའོ། །

གཞུང་འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཁ་ཅིག །རང་གི་དམིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མདོ་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་བརོད་བ་དང་བཅས་པ་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས། སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་

འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ལྷན་

སྐྱེས་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ལེགས་

པའི་ལམ་ནི་རྣམ་གསུམ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངས་སྤད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས། སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་

གཟུང་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་དང་། 

དེ་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་གཉིས་སུ་ཡོད། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་འཛིན་པ་

ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས། 

སོམ་སང་ཤེས་སྒིབ་འཛིན་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། དེ་རས་འཛིན་རྟོག་པ་དང་། 

དེ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་གཉིས་སུ་ཡོད། མཚན་ཉིད་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེས་ན་མདོར་བསྡུས་པའི་གསུང་རབ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་སྤད་བར་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་རྟོག་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཆོས་ཅན། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་སང་བ་ཡིན་

ཏེ། དེའི་གཞོམ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ལྷག་མ་བརྒྱད་ལ་རིགས་འགེ། ཉན་ཐོས་ཀི་

ཚོགས་ལམ་དུ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་མི་སྐྱེ་བར་མཐོང་ནས་དེ་ལ་ལྡོག་བར་

བདེན་པར་ཞེན་པའི་རྟོག་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཆོས་ཅན། རྟགས་ཆོས་སྔར་བཞིན། དེས་

ལྷག་མ་བརྒྱད་ལ་རིགས་འགེ། སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པའི་འཛིན་པ་ལ་

དམིགས་ནས་ལོངས་སྤོད་བེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཆོས་

ཅན། རྟགས་ཆོས་སྔར་བཞིན། དེས་ལྷག་མ་བརྒྱད་ལ་རིགས་འགེ། ཞི་བ་བགོད་པ་

གཅིག་པུ་པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པའི་སྒིབ་པ་

སོང་བ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་གཉིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་ཤེས་པའི་ཉན་

ཐོས་ཡིན་པའི་ཕིར། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བསན་བཤད་སྦར་ནས་རས་འཛིན་

རྟོག་པ་ལ་དེ་མ་སྦར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བསན་བཤད་

སྦར་བས་རས་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་དེ་ལྟར་སྦར་བར་གོ་ནུས་པའི་ཕིར། མཐོང་ལམ་རྩེ་

སྦོར་གི་ཚེ་མཐོང་སང་རྟོག་པ་སྔར་བསན་ནས་སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་ཚེ་དེ་ལས་

ཟློག་སེ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་རེས་སུ་མཐོང་སང་

རྟོག་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་རེས་སུ་སོམ་སང་རྟོག་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། འོ་ན་བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་གི་སྔ་རོལ་ཏུ་

སོམ་སང་རྟོག་པ་འཆད་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེའི་རེས་སུ་བསལ་བ་ལོག་སྒྲུབ་འབྱུང་

བའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཁ་ཅིག །སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་འཇུག་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་སྦོར་བ་ཉེར་

བསོགས་ཀི་ལམ་དོན་གཅིག་ཟེར་ན། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་དྲོད་སོགས་བཞི་

ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་འཇུག་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་

སྦོར་བ་ཉེར་བསོགས་ཀི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སེ། མཛོད་

ལས། མདོར་ན་ལམ་ནི་རྣམ་བཞི་སེ། །ཞེས་སོགས་དང་། དེའི་འགེལ་པར། སྦོར་བ་ནི་

གང་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་སྐྱེ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་གཉིས་འགལ་ཟེར་ན། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་དེ་གཉིས་འགལ་བར་

ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་སྦོར་བ་ཉེར་

བསོགས་ཡིན་ན་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མའི་ཐུང་མཐའ་གཅིག་ལ་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་དངོས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ས་བཅུ་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། རྣམ་བཤད་ལས། སྐད་ཅིག་

སྦོར་སོམ་པའི་སྐབས་སུ། ཇི་ལྟར་སྐྱེས་བུས་ཟོ་ཆུན་རྒྱུད། །ཅེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ན་

ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་གཅིག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་རྩོལ་མི་དགོས་པར་

དཀྱུས་གཅིག་ལ་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །དེ་ནི་རྒྱུན་མཐའི་སྦོར་

བའི་ལམ་གི་ཚེ་ཡིན་གི། བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་ཚེ་ནི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་འདྲའི་ས་བཅུ་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་རྒྱུན་མཐའི་སྔ་ལོགས་ན་ཡོད་པར་ཐལ། 

དེ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེ་རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མཐར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གིས་སྦོར་དུ་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་བརྟན་པ་

ཐོབ་པའི་མཐར་གིས་སྦོར་བ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། མཐོང་

ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་འཇུག་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་སྦོར་བ་ཉེར་

བསོགས་ཀི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་

མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་དེས་མཐོང་སང་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་དང་། དེ་

རས་འཛིན་རྟོག་པ་གཉིས་ཀའི་ས་བོན་སོང་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་མཐོང་ལམ་རྩེ་

སྦོར་གིི་སྦོར་བ་ཉེར་བསོགས་དང་། མཐོང་སང་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་དང་། བཏགས་

འཛིན་རྟོག་པ་གཉིས་ཀི་ས་བོན་སོང་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་དེའི་འཇུག་པ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དུ་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། ས་བོན་སོང་བའི་དབང་དུ་བས་

ནས་སང་བའི་དབང་གིས་གཉེན་པོའི་མིང་སོ་སོར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་སུ་ན་

མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ཉིད་ཀིས་མཐོང་སང་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་བཞི་ཀའི་ས་བོན་དུས་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་ཡིན་གི་རིམ་ཅན་དུ་སོང་བར་

འདོད་པ་ལ་རིགས་པ་དུ་མས་གནོད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གཉེན་པོ་མཚོན་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། སོམ་པའི་ལམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་

རྣམ་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་སང་བ་ཉིད་དུ་གཉེན་པོ་རྣམ་པ་བཞི་ཡང་དེའི་དབེ་བས་འཐད་

དོ་ཞེས་བ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། སོམ་སང་གཟུང་འཛིན་གི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཞིའི་དབེ་བས་གཉེན་པོ་སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཞིར་

དབེར་ཡོད་དེ། སང་བའི་དབེ་བས་གཉེན་པོའི་དབེ་བ་འཐད་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གསུམ་པ་བརྟེན་པ་ཡོན་ཏན་སོན་པ་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། 

བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་

གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕིན་

ཟབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་ཞུགས་པ་ཡང་དཀའ་བ་

བགིད་པ་སེ། སེམས་ཅན་ཞེས་བགི་བའམ། སེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་ནི་གང་ཡང་

མི་དམིགས་ན་དེ་དག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སླད་དུ་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་སོ། །ནས། སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་སོང་པོ་སྐྱེད་པར་འདོད་དེ། སྐྱེས་བུ་

དེས་དེའི་རྩ་བ་ལ་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབས་

བུ་ལ་དམིགས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་དེས་སོང་པོ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པས་དུས་དུས་སུ་ཆུ་བན་

ཏེ། ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང། འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། 

ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། འདིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

གཉིས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྔ་མ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་སྐབས་

སུ་བསན་པ་བཞིན་དུ་སོམ་སང་གི་རྣམ་རྟོག་མངོན་གྱུར་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སངས་པ་

དང་དུས་མཉམ་པ་ཁོ་ནར་རྟོག་པ་དེ་དག་གིས་རྒྱུར་བསྡུས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་

ལ་ཉལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སངས་པའི་མཐུས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་བང་སེམས་སོམ་ལམ་ལ་གནས་པ་ལ་བརྟེན་ཏོ་ཞེས་

ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སངས་པ་དང་དུས་མཉམ་པ་ཁོ་ནར་དེ་དག་གིས་བསྡུས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སངས་པས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ལ་བརྟེན་ཏོ་ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་

ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གིས་གསུངས་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཡམས་ནད་འདི་རྣམས་ཟད་ནས་

ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

སོམ་པའི་ལམ་གོམས་པས། ཞེས་སོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་། གང་ལ་རྟེན་པ་

དང་། གང་བརྟེན་པ་དང་། དཔེ་དང་། རྟེན་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྒྱུ་མཚན་དེའི་

དཔེ་བསན་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། འབས་བུ་མཆོག་གིས་སྦ་བ་ཡི། །སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ནི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྟེན་པར་བེད། །ཅེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་འབས་བུ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་ཐོབ་པ་དེ་དག་

གིས་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་དུ་འོང་བའི་རྣམ་པས་རྟེན་

པར་བེད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་

ཡི། །བདེ་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀུན། །ཞེས་དང་། སྙིང་རེའི་གཞན་གི་དབང་དུ་

གྱུར་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད། ཅེས་པས་འཆད། གསུམ་

པ་ནི། རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལ་ཆུ་བོ་བཞིན། །ཞེས་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་ཆུ་བོ་དག་བཞིན་

དུ། ཞེས་པས་འཆད། བཞི་པ་ནི། ཡམས་ནད་འདི་རྣམས་ཟད་ནས་ནི། །ཞེས་དང་། 

སོམ་པའི་ལམ་ལ་གོམས་པས་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རིགས་བཞི་པོ་འཚེ་བར་བེད་པ་

ཉིད་ཀིས་ཡམས་ཀི་ནད་དུ་གྱུར་པ་འདི་རྣམས་ཟད་ནས་གེགས་བེད་པ་མེད་པས། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཞེས་པས་འཆད། ལྔ་པ་ནི། ཡུན་རིང་ལོན་ནས་དབུགས་ཕིན་ལྟར། །ཞེས་དང་། 

དགའ་བས་དབུགས་ཕིན་པ་ཐོབ་པ་བཞིན་དུ། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། རྟེན་པར་བེད། །ཅེས་པ་བཤད་པའི་གཞིར་དྲངས་ལ། གང་ལ་

རྟེན་པར་བེད་ན་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ལའོ། །གང་རྟེན་

པར་བེད་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་བདེ་བ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་

སྐྱེད་པ་ལ་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་

ཡོན་ཏན་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འབད་རྩོལ་རགས་པ་ལ་ལྟོས་པར་མངོན་དུ་འོང་བའི་

རྣམ་པས་སོ། །དཔེར་ན། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཆུ་བོ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པ་བབས་

པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་ལ་རིང་དུ་

གོམས་པར་བས་པས་སོམ་སང་རྟོག་པའི་རིགས་བཞི་པོ་རྒྱུད་ལ་ཉེར་འཚེ་བེད་པ་

ཉིད་ཀི་ཡམས་ནད་དང་འདྲ་བར་གྱུར་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་འདི་དག་ཟད་པར་སངས་

ནས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་བརྟེན་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་མེད་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་དཔེ་

ནི། ནད་པ་ཡུན་རིང་ནས་ནད་ཀིས་གཟིར་བ་དེ་ལས་གོལ་ཏེ་དགའ་བས་དབུགས་

ཕིན་པས་ངལ་བསོས་པ་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །དོན་དྲིལ་ན། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། ཐེག་པ་གསུམ་གི་སངས་རྟོགས་ཀི་

ཡོན་ཏན་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་རང་

རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་འགལ་རྐྱེན་དང་བལ་བའི་ཕིར། འགལ་རྐྱེན་

དང་བལ་བའི་དཔེ་ནི། ནད་པ་རིམས་ནད་ལེགས་པར་བང་སེ་དགའ་བས་དབུགས་

ཕིན་པ་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བའི་དཔེ་ནི། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཆུ་བོ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞི་པོ་ངང་གིས་འདུ་བ་བཞིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གི་སོམ་ལམ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་སེམས་

དཔའ་ཆོས་ཅན། ཐེག་པ་གསུམ་གི་སངས་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་རིགས་རང་རྒྱུད་

ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་བསེན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་། འགལ་

རྐྱེན་ཡམས་ནད་དང་འདྲ་བའི་ཤེས་སྒིབ་རྟོག་པ་ཟད་པར་སངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

ཐེག་ཆེན་གི་སོམ་ལམ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དེས་ཤེས་

སྒིབ་རྟོག་པ་ཟད་པར་སངས་པར་ཐལ། སྦོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་

ཅན། ཤེས་སྒིབ་སངས་པར་ཐལ་ལོ། །ཁོ་ན་རེ། ཤེས་སྒིབ་རྟོག་པའི་བག་ཆགས་དང་

ཤེས་སྒིབ་ལ་སང་དཀའ་སླའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་ཁྱབ་

འབེལ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བདེན་འཛིན་དང་བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་ལ་

སང་དཀའ་སླའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བདེན་འཛིན་

མངོན་གྱུར་པ་དང་། བདེན་འཛིན་གི་ས་བོན་ལ་སང་དཀའ་སླའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་བར་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །

བཞི་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་ལ། 

ངོ་བོ། རྒྱུ། སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། མདོ་དང་། བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ནི། གོང་དུ་ཡོན་ཏན་སོན་པའི་སྐབས་སུ་རང་གིས་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་གཞན་ཡང་

དེ་ལྟར་སྐྱེད་དུ་གཞུག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་འཕོས་ནས། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་བང་ཆེན་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་བླ་མེད་

རོགས་བང་དུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འཚལ་བར་འདོད་པ་དེས། བསོད་ནམས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཅི་ཙམ་ཞིག་འཕེལ་བར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་

གལ་ཏེ་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉན་ཐོས་ཀི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ནས་གངས་སུ་ཡང་མི་

བཟོད་ཆར་ཡང་མི་བཟོད་བགང་བར་ཡང་མི་བཟོད་དཔེར་ཡང་མི་བཟོད་རྒྱུར་ཡང་

མི་བཟོད་དོ། །ཞེས་པས་བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་བསོད་ནམས་མང་པོས་མཚོན་

ནས་བསན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པས་ཅི་ཡིད་ལ་བགི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཡིད་ལ་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་གི་འོག་ཏུ་བར་ཆད་མེད་

པའི་རྩེ་སྦོར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སོམ་རྩེའི་རེས་སུ་རང་གི་འབས་བུར་

གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་སྐྱེ་བས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཚམས་སྦོར་བ་ལ། སོམ་པའི་ལམ་གི་རེས་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་

བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་

པ་ལ། སོང་གསུམ་སྐྱེ་བོ་ཉན་ཐོས་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་

ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། འགའ་ཞིག་གིས། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་

ཡང་མདོ་ཚན་དང་པོའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སོང་གསུམ་སྐྱེ་བོ་ཉན་ཐོས་དང་། །ཞེས་

སོགས་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྐྱོན་མེད་པ་ལ་བཀོད་ནས་བསོད་ནམས་བསྐྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དཔེར་མཛད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས་དེ་བས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསོད་ནམས་མང་བ་ཉིད་ཀིས། ཞེས་

གསུངས། མདོ་ཚན་གཉིས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་བར་མེད་

དེ། །ཞེས་སོགས་དང་། རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡིན་པས་

སངས་རྒྱས་ཉིད་འཐོབ་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

འདིར་བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་པའི་

རྩེ་སྦོར་ཡིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་བསོམས་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་གང་ཞིག །རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་

པའི་རྣམ་མཁྱེན་དངོས་སུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་བསལ་བ་དེའི་མཚན་

ཉིད། མདོ་ལས་བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་བསོད་ནམས་མང་པོས་མཚོན་ནས་

བསན་པ་ཡིན་ཏེ། སོང་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་ལ་བཀོད་པའི་དགེ་བ་དཔེར་མཛད་ནས་དེ་བས་ཀང་བསོད་ནམས་ཆེས་

མང་བས་མཚོན་ནས་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་

འབས་བུ་རྣམ་མཁྱེན་དེ་བསོད་ནམས་མང་བས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཆོས་ཅན། ཟུར་

གཉིས་པ་དེར་ཐལ། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀི་དངོས་འབས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་མཐའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པས་ཆོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར་

ན་མ་ཁྱབ་སེ། དངོས་པོ་ཡིན་ན། རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་དངོས་སུ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

སྐྱེད་བེད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་བསོམས་རབ་ཏུ་

གྱུར་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་གང་ཞིག །རང་འབས་རྣམ་མཁྱེན་དངོས་སུ་སྐྱེད་

བེད་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར། ཁ་ཅིག །དེ་འདྲའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཞེས་སོགས་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དང་པོ་ལ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། གཉིས་པ་ལ་

ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་གིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་གང་ཞིག །ཤེས་སྒིབ་ཀི་དངོས་གཉེན་བེད་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་

ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་

ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །དེ་གང་ཞིག །རང་འབས་རྣམ་མཁྱེན་ཉེར་ལེན་གི་སོ་ནས་དངོས་

སུ་སྐྱེད་བེད་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐད་ཅིག་དང་

པོ་ཆོས་ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་

དང་ཁྱོད་ཀིས་ཉེར་ལེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་

མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པས་ཆོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཆོས་ཅན་

དེའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །དེ་འདྲའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་གང་ཞིག །རང་

འབས་རྣམ་མཁྱེན་ཉེར་ལེན་གི་སོ་ནས་འབིན་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་འཕགས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་

ཅན། ཟུར་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་

འབས་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་དེ་ཁྱོད་ཀིས་ཉེར་ལེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། སོན་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་

འཕགས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཉེར་ལེན་བས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ཆོས་ཅན། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་ཀི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་མདོ་བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གསོལ་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་མཆིས། དམིགས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞིག་མཆིས། དབང་བསྒྱུར་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་མཆིས། རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་མཆིས། 

མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་མཆིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབོར་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པ་མཚན་མ་

མེད་པ་བེད་པ་མེད་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་འབྱུང་བ་མེད་པ་སེ་རབ་འབོར་གང་ཡང་འདི་

སྐད་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་དམིགས་པ་ཇི་ལྟ་བུ། དབང་བསྒྱུར་བ་ཇི་ལྟ་བུ། མཚན་

ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ། ཞེས་ཟེར་བ་ནི། རབ་འབོར་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་དམིགས་པ་ནི་དངོས་

པོ་མེད་པ། བདག་པོ་ནི་དྲན་པ། རྣམ་པ་ནི་ཞི་བ་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རབ་

འབོར་འདི་ནི་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་དམིགས་པའོ། །འདི་ནི་དབང་བསྒྱུར་བའོ། །འདི་ནི་

རྣམ་པའོ། །འདི་ནི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འདིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་གཅིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དེའི་དམིགས་པའི་ཡུལ་དང་བདག་པོ་དང་རྣམ་པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ལན་བསན་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། དེའི་

དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པས་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། འདི་ཡི་དམིགས་པ་དངོས་མེད་དེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་འདིའི་དམིགས་པའི་རྐྱེན་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པར་དམིགས་པ་

ཡིན་ནོ། །བདག་པོའི་རྐྱེན་ནི་དྲན་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །གནས་འདི་ལ་ནི་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཕིར་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་ཐབས་ལ་

མཁས་པ་མ་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀླན་ཀའི་རྒོལ་བ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བས་ཐབས་

ལ་མཁས་པས་དེ་དག་བསལ་བར་བ་སེ། འདིས་ནི་འདིའི་ཟབ་པ་ཉིད་བསྙད་དོ་སྙམ་

དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་

ལྡན་ཏེ། དམིགས་པའི་ཁྱད་པར། བདག་པོའི་ཁྱད་པར། རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་གསུམ་

དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཕུང་པོ་བདེན་མེད་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་གི་

དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྒོ་འདོགས་གཅད་པར་བ་བའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། བར་

ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ལ་ཡོད་པའི་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་

ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་གི་བདག་རྐྱེན་ཡིན་ཏེ། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་

སྦོར་རང་དབང་དུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་ཆོས་ཅན། 

རྣམ་པ་གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་དང་ལྡན་ཏེ། ཕུང་སོགས་བདེན་མེད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བར་ཆད་མེད་རྩེའི་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དངོས་སྨྲ་བས་ཀླན་ཀ་འབྱུང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་ལ་མི་མཁས་པའི་དངོས་སྨྲ་བས་

རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་ཟབ་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། གཞུང་འདིའི་བར་རྩེའི་དམིགས་རྣམ་བསན་པར་ཐལ། སྦོར་བ་དང་པོ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་རྣམ་མཁྱེན་གི་དམིགས་རྣམ་བསན་པའི་ཕིར་

ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་དམིགས་པ་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ། གཞན་ཡང། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་བར་མེད་དེ། །ཞེས་པས་བར་ཆད་མེད་

རྩེའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བསན་ལ། འདི་ཡི་དམིགས་པ་དངོས་མེད་དེ། །ཞེས་པས། དེའི་

དམིགས་རྣམ་བསན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་རྣམ་མཁྱེན་གི་དེ་བསན་པའི་

ཕིར། དེ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བོ། །

གསུམ་པ་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས་རྣམ་

མཁྱེན་ཉིད་འབའ་ཞིག་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་ལགས་སམ། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་གི་འོག་ཏུ་བསལ་བ་

ལོག་རྟོག་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བདེན་གཉིས་ཚུལ་བཞིན་འབེད་པའི་བློ་ཤེས་

རབ་ཀི་ནོར་ཅན་བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསལ་བས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བསྐྱེད་པར་བ་ཞེས་བསན་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཚམས་སྦོར་བ་ལ། བློའི་ནོར་ཅན་རྣམས་ཀིས་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བསལ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བསྐྱེད་པར་བ་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འོག་ཏུ་ལོག་པར་

རྟོག་པ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དམིགས་པ་འཐད་

དང་དེ་ཡི་ནི། །ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

འདུས་བས་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས། གསེར་ཕེང་ལྟར་ན་བསལ་བ་ལོག་རྟོག་ལ་

བསན་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རབ་ཏུ་སྨྲ་རྣམས་བརྒྱུད་མར་རྒོལ། །ཞེས་དང་། 

གནས་འདི་ལ་ནི། ཞེས་སོགས་རྩ་འགེལ་གིས་བསན་ནས། གཉིས་པ་དེ་སོན་པ་ལ། 

དམིགས་པ་འཐད་དང་། ཞེས་སོགས་རྩ་འགེལ་གིས་བསན། 

འདི་ལ་བསལ་བ་ལོག་རྟོག །

སེལ་བེད་ཀི་ལན། བསལ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་

པོ་ནི། འདུས་བས་དང་། ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། དེ་བས་ན་ཀུན་

རོབ་དང་། དོན་དམ་པའི་སོ་ཅན་གི་ཀླན་ཀ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པ་དང་ཀུན་

རོབ་ཀི་སོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས་པས། ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དགེ་བ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐབས་

ལ་མཁས་པས་རྣམ་པ་སོང་དུ་བསལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ངེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་ཡང་དག་པར་བསྐྱེད་ནས་བར་ཆད་མེད་པའི ་ཏིང་ངེ ་འཛིན་བསྐྱེད་པར་

བའོ། །ཞེས་པས་འཆད། དང་པོ་ལ་ཡང་། བསལ་བ་ལོག་རྟོག་གི་དབེ་གཞི། དབེ་

བས་ངོ་བོ་བཅུ་དྲུག །བཅུ་དྲུག་ཏུ་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན། སོ་སོའི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ནི། 

རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་རྟེན་ཅན། །ཞེས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་རྟེན་

ཅན། ཞེས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་བཞེད། །ཅེས་དང་། ལོག་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་རྟོག་པ་བཅུ་དྲུག་གོ། །ཞེས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཡུལ་ཅན་

ཉིད་ཀིས། ཞེས་འཆད། 

བཞི་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའི། དང་པོ་དམིགས་པ་འཐད་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་

པ་དེ་སོན་པ་ལ། མདོ་ལས། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་

འབའ་ཞིག་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་ལགས་སམ། འོན་ཏེ་གཟུགས་ཀང་དངོས་པོ་མ་

མཆིས་པ་ལགས། ནས། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཁམས་ཀང་དངོས་པོ་

མེད་དོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དམིགས་པ་འཐད་དང་། 

ཞེས་དང་། འདུས་བས་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཡང། ཡུལ་གང་ལ་རྟོག་པ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་རྟོག་པ། དེ་ལྟར་རྟོག་པའི་རྒྱུ་

མཚན། ལོག་པར་རྟོག་མཁན་གི་གང་ཟག་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། དམིགས་པ་

འཐད་པ་དང་། ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པས་

མི་འཐད་པ་ཉིད་ཀིས་ཐེ་ཚོམ་གི་ངོ་བོ་ཞེས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། འདུས་བས་དང་

འདུས་མ་བས་ཀི་ཁམས་དག་དངོས་པོ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས། ཞེས་འཆད། བཞི་པ་ནི། 

སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ལོག་རྟོག་པ། །ཞེས་དང། སྐྱེ་བོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་ལ་

མཁས་པ་མི་ཤེས་པའི་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀི་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཞེས་འཆད། 

རྟོག་ཚུལ་དང་། རྟོག་མཁན་གཉིས་འོག་མ་ཀུན་ལ་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་དམིགས་པ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། རབ་

འབོར་འདི་ལྟར་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་

དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

འཆད་པ་ལ། གང་ལ་རྟོག་པའི་ཡུལ་ནི། དེ་ཡི་ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་ངེས་གཟུང་བ་

དང་། །ཞེས་དང་། དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ངེས་པར་གཟུང་བ་དང་། ཞེས་འཆད། དེ་

ལྟར་རྟོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པས་འཆད། 

འོག་མ་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། 

དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

ལ་རྣམ་པར་ལྟ་ན་དངོས་པོ་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས་ན་དངོས་པོ་ཡོད་པར་ལྟ་སོས་

ཀང་ཅི་དགོས། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་

ཡེ་ཤེས་དང་། །ཞེས་པའོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་མི་དམིགས་པས་རྣམ་

མཁྱེན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་བདེན་གཉིས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཅི་ལགས། འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀང་གཞན་ལ་དོན་དམ་པ་ཡང་

གཞན་ཞིག་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་འཇིག་

རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀང་གཞན་ཞིག་ལ་དོན་དམ་པ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཅེས་བ་བ་ཡང་

མེད་དེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་པའི་

དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དམ་པའི་དོན་དང་

ཀུན་རོབ་དང་། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་གཉིས་དང་། ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་སྦོར་བའི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། དེ་ནས་ཚེ་ལྡན་རབ་



  148  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཞེས་བགི་ན། དེ་སྐད་དུ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཞེས་པ་གང་གི་ཚིག་བླ་དྭགས་ལགས། ནས། 

གཟུགས་སོང་པ་ཞེས་བ་བར་སྤོད་དེ་ཅི་ནས་ཀང་བློ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་མི་འགྱུར་བ་

དེ་ལྟར་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སྦོར་དང་། ཞེས་

དང་། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པས་སྦོར་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། བདུན་པ་ཆོས་

དཀོན་མཆོག་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། བརྒྱད་པ་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལ་ལོག་པར་

རྟོག་པ་གསུམ་སོན་པ་ལ། དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང། ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་གིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་

སངས་རྒྱས་ཞེས་བགི་ན་སངས་རྒྱས་ཞེས་བགི་བ་དེ་གང་གི་ཚིག་བླ་དྭགས་

ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་ཡང་དག་པའི་དོན་གིས་

སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་སེ། ནས། ཡང་དག་པའི་དོན་དུ་རྟོགས་པས་དེའི་ཕིར་སངས་

རྒྱས་ཞེས་བའོ། །ཞེས་དང་། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བགི་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཞེས་བགི་བ་དེ་གང་གི་ཚིག་བླ་དྭགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཚིག་བླ་དྭགས་ལགས་

སོ། །ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་བ་ནི་མིང་དང་མཚན་མ་ཙམ་སེ་དེའི་

ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་དང་། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བང་ཆེན་གང་བང་ཆུབ་འདིའི་དོན་དུ་སྤོད་པ་དེ་ཅི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་སྤོད་པ་

དང་། སོང་པ་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་སྤོད་པ་དང་། ནས། རབ་འབོར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་

ལ་སྤོད་པའི་བང་ཆུབ་ནི་ཆོས་གང་ཡང་ཚོགས་སུ་གྱུར་པའམ་འགིབ་པར་བ་བའམ་

འགོང་བར་བ་བའམ་འཕེལ་བར་བ་བའམ་སྐྱེ་བར་བ་བའམ་འགག་པར་བ་བའམ་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བ་བའམ་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དམིགས་

པའི་ཚུལ་གིས་ཉེ་བར་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དང། །ཞེས་དང་། རྟོགས་པར་བ་བ་མེད་པས་

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང་། མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཆོས་དཀོན་

མཆོག་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པར་དམིགས་པ་བཀག་པས་དགེ་འདུན་དཀོན་

མཆོག་དང་། ཞེས་གསུངས། 

དགུ་པ་སྤོད་པའི་ཁྱད་པར་ཐབས་མཁས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་སོན་པ་ལ། 

གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པས་རྣམ་མཁྱེན་

ཉིད་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་དེ་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། བང་ཆེན་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤོད། ནས། དེ་རྣམ་མཁྱེན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བ་དེ་དང་ལྡན་

པས་སྦིན་པ་ལ་ཡང་སྦིན་པའི་འདུ་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་ལེན་པ་ལ་ཡང་ལེན་པའི་འདུ་

ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་གཏོང་བ་ལ་ཡང་གཏོང་བའི་འདུ་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཐབས་བཅས། ཞེས་དང་། སྦིན་པ་ལ་

སོགས་པར་མི་དམིགས་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 
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བཅུ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་

སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས། དངོས་པོ་མ་མཆིས་པས་དངོས་

པོ་མ་མཆིས་པ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བགི་བར་ནུས་སམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ནས། དེ་ལྟར་དངོས་པོ་མ་མཆིས་

པས་དེ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར། དངོས་པོས་ཀང་དེ་མངོན་པར་རྟོགས་

པར་མི་འགྱུར། དངོས་པོས་ཀང་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་མི་

འགྱུར། དངོས་པོ་མ་མཆིས་པས་ཀང་དངོས་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་ན། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་ཐོབ་པ་མ་མཆིས་ཤིང་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མ་

མཆིས་པ་གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་རམ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

ཐུབ་པའི་རྟོགས་པ་དང། །ཞེས་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་གཉིས་

ཀའི་ངོ་བོ་རྟོགས་པ་བཀག་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་། 

ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གཅིག་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་གི་སྤོས་པ་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། གཟུགས་རྟག་ཅེས་བ་བའམ། མི་རྟག་ཅེས་བ་བ་ནི་བང་ཆེན་གི་སྤོས་

པའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཕིན་ཅི་ལོག་ནི། ཞེས་དང་། 

སྤོས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཀིས་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པར་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གཉིས་པ་ལམ་གི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བང་ཆེན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བགི་སེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མ་མཆིས་པ་ལ་འཇུག་པར་བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

འདི་ལྟར་ས་བརྒྱད་པའི་ལམ་ཡང་གཞན། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆེན་བརྒྱད་པར་འགྱུར་

ཏེ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པའམ། ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བའི་འབས་བུ་ཐོབ་

པའམ། ཕིར་མི་འོང་བའི་འབས་བུ་ཐོབ་པའམ། དག་བཅོམ་པ་ཉིད་ཐོབ་པའམ། རང་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མེད་པར་འཇུག་པའི་

གནས་དང་སྐབས་མེད་དེ། དེ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། ལམ་བཅས་དང་། །ཞེས་དང་། ལམ་རྣམ་པར་བསོམས་པའི་འབས་

བུ་མངོན་སུམ་དུ་མི་བེད་པས་ལམ་དང། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་གསུམ་པ་གཉེན་པོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་། བཅུ་བཞི་པ་སང་བ་མི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་གཉིས་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་འོན་ཀང་འདི་ལྟར་

གཟུགས་གང་ཡིན་པ་དང་། ནས། ཇི་ཙམ་གིས་ན་འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ཞེས་

བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་འདི་ལ་ཉན་ཐོས་རྣམས་

དང། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་འདོད་

ཆགས་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། བལ་བ་ཡང་མ་ཡིན། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། གཉེན་པོ་མི་མཐུན་ཕོགས་དག་དང་། །ཞེས་དང་། དོར་བ་དང་བླང་

བ་མེད་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་དང་། གཉེན་པོ་དག་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཅོ་ལྔ་པ་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་
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པ་ལ། རབ་འབོར་འདི་ནི་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་གཟུགས་མེད་པ་བསན་དུ་མེད་པ་

ཐོགས་པ་མེད་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཚན་ཉིད་གཅིག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སེ། 

ཆོས་འདི་དག་ནི་སྔོན་ཆད་ཀང་མཚན་ཉིད་མེད་ལ་ད་ལྟར་མཚན་ཉིད་མེད་པས་ན་

དེའི་ཕིར་བང་ཆེན་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་བསླབ་པར་མི་བ། མཚན་ཉིད་མེད་པ་ལ་

ཡང་བསླབ་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་

དང་ནི། ཞེས་དང་། ཆོས་ཅན་མེད་པས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཅུ་དྲུག་པ་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་སོམ་པའི་ལམ་ལ་ལོག་

པར་རྟོག་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

མཚན་ཉིད་མ་མཆིས་ཤིང་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ལགས་ན། དེ་ཇི་ལྟར་བང་

ཆེན་གིས་ཤེར་ཕིན་སོམ་པ་མཆིས་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་ནས། བླ་མེད་རོགས་བང་

དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཕུང་པོ་གསུམ་དུ་ལུང་བསན་

ཏོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཡུལ་གང་ལ་རྟོག་པ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་

རྟོག་པ། དེ་ལྟར་རྟོག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ལོག་པར་རྟོག་མཁན་གི་གང་ཟག་དང་བཞི་

ལས། དང་པོ་ནི། སོམ་པ་ལ། །ཞེས་དང་། སོམ་པ་ལ། ཞེས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། 

ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པས་མི་འཐད་པ་ཉིད་ཀིས་ཐེ་ཚོམ་གི་ངོ་བོ། ཞེས་

འཆད། གསུམ་པ་ནི། རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པས། ཞེས་འཆད། བཞི་པ་

ནི། སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ལོག་རྟོག་པ། །ཞེས་དང་། སྐྱེ་བོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་

ལ་མཁས་པ་མི་ཤེས་པའི་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀི་ལོག་པར་རྟོག་པ། ཞེས་

པས་འཆད་དོ། །
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

གཞུང་དོན་ནི། སྐབས་འདིར་བསན་གི་བསལ་བ་ལོག་རྟོག་ཆོས་ཅན། བཅུ་

དྲུག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཡུལ་གི་སོ་ནས་དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕིར། རྣམ་མཁྱེན་གི་དམིགས་

པའམ་བར་རྩེའི་དམིགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་

ཁམས་དག་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

དབུ་མ་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་དབུ་མ་

པས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་དོན་མཐུན་ཐེབ་པའི་ཕིར། རང་གཞན་གི་དོན་གཉིས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། བདེན་

གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་གི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལོག་རྟོག་བཅུ་དྲུག་བསལ་ནས་བར་ཆད་

མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མདོར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པར་བ་དགོས་ཏེ། ཀུན་རོབ་སོ་ཅན་གི་ཀླན་ཀ་

ལ་དོན་དམ་གི་སོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས། དོན་དམ་སོ་ཅན་གི་ཀླན་ཀ་ལ་ཀུན་རོབ་

ཀི་སོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདུ་མི་རུང་བར་འཛིན་པའི་ས་བོན་

དང་མངོན་གྱུར་པ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ། འདིར་བསན་བསལ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཀི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན། བར་ཆད་མེད་རྩེའི་དམིགས་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། དེའི་ངོ་བོ་

ཉིད་དམ་རྣམ་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། འབས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། བདེན་གཉིས་

ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། སྦོར་བའི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། སྤོད་པའི་རྟེན་སྐྱབས་འགོ་

ཡུལ་དང་བཅས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་གསུམ། སྤོད་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱད་ཆོས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། མངོན་རྟོགས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། སང་བ་ལ་ལོག་

པར་རྟོག་པ། ལམ་གི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། སང་གཉེན་གི་རྣམ་དབེ་ལ་ལོག་

པར་རྟོག་པ་གཉིས། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། རང་

སྤིའི་མཚན་ཉིད་སོམ་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡོད། 

ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཙམ་པས་འདིར་བསན་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདུ་མི་

རུང་བར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་བདེན་

གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁ་

ཅིག །བདེན་གཉིས་འགལ་བར་འཛིན་པའི་བློ་མངོན་གྱུར་པ་དང་ས་བོན་གང་རུང་

གིས་བསྡུས་པ། འདིར་བསན་བསལ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། བདེན་

གཉིས་འགལ་བར་འཛིན་པའི་བློ་དེ་འདིར་བསན་བསལ་བ་ལོག་རྟོག་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ལོག་ཤེས་སུ་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། བདེན་གཉིས་མི་འགལ་བར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག །དེ་འདིར་བསན་

བསལ་བ་ལོག་རྟོག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འདིར་བསན་བསལ་བ་ལོག་

རྟོག་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་མི་རུང་བར་འཛིན་

པའི་བློ་མངོན་གྱུར་པ་དང་ས་བོན་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ། འདིར་བསན་བསལ་བ་

ལོག་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་

རུང་བར་ཐལ། མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །བདེན་པར་མེད་པ་དང་ཐ་སྙད་

དུ་ཡོད་པ་འགལ་བར་འཛིན་པའི་བློ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་ས་བོན་གང་རུང་གིས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

བསྡུས་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སེམས་ཙམ་པས་དེ་གཉིས་འགལ་བར་ཁས་ལེན་

པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་ཀུན་བརྟགས་བདེན་

པར་མེད་ཅིང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦོར་དང་རྣམ་མཁྱེན་གི་དམིགས་པ་ཆོས་

ཅན། བདེན་པར་ཡོད་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་

སྐབས་འདིར་བསན་གི་ཀུན་རོབ་སོ་ཅན་གི་ཀླན་ཀ་དང་། དེ་ཆོས་ཅན། ཐ་སྙད་དུ་

མེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་སྐབས་འདིར་

བསན་གི་དོན་དམ་སོ་ཅན་གི་ཀླན་ཀ་ཡིན། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཐལ་འགྱུར་དེ་

གཉིས་དབུ་མ་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་རྣམ་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་དངོས་སྨྲ་

བ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བེ་བག་སྨྲ་བས་ཀང་ཁས་མི་ལེན། དེ་ལྟར་མདོ་སེ་པས་

ཀང་ཁས་མི་ལེན། དེ་ལྟར་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། དང་པོ་

གྲུབ་སེ། དེས་ཐལ་འགྱུར་དེའི་ཁྱབ་པ་རང་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་

ཕིར། དེས་བུམ་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། དོན་དམ་པར་མེད་པར་ཁས་ལེན་པའི་

ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡི་གཞན། །བསལ་ན་དེ་བློ་མི་འཇུག་

པ། །བུམ་ཆུ་བཞིན་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེས་སྤི་མཚན་བདེན་པར་མེད་ཅིང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་

པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། དེས་དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་གི་ཁྱབ་པ་

རང་ལུགས་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་ཀུན་བརྟགས་

དོན་དམ་པར་མེད་ཅིང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེས་ན་འདིར་བསན་ཀླན་ཀ་དང་། དེའི་ལན་ལ་དོགས་པ་དཔད་པ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ལ། སྤིར་ཀླན་ཀ་ལ་བཞིར་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཐལ་རྟགས་རིགས་མཐུན་

གཉིས་དང་། དེ་རིགས་མི་མཐུན་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། ཀུན་

རོབ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་ཀུན་རོབ་ཐལ་བར་འཕེན་པ་དང་། དོན་དམ་རྟགས་སུ་

བཀོད་ནས་དོན་དམ་ཐལ་བར་འཕེན་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

ཀུན་རོབ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་དོན་དམ་དང་། དོན་དམ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་ཀུན་

རོབ་ཐལ་བར་འཕེན་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། འགེལ་པར་གཉིས་གསུངས་པ་

དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ལམ་

གསུམ་བསོམ་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། ལམ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་ཉིད་མྱང་

འདས་མངོན་དུ་མི་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། དོན་དམ་པར་བར་

ཆད་མེད་རྩེའི་དམིགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་ཡུལ་གཉིས་མེད་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ས་བོན་ཆོས་ཅན། བློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་

བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་ཐལ། རང་

ངོས་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་དེ་ཕི་ནང་

ལོག་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེས་ན་འགེལ་པར་བཤད་པ་རྣམས་ལ། དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ་དང་། བཅུ་

གཉིས་པ་གསུམ་ནི་ཀུན་རོབ་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ལ། གཞན་རྣམས་ལ་ཀུན་རོབ་

དང་དོན་དམ་རིགས་མི་མཐུན་གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། ཐལ་བའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་

རིམ་པས་དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕིར། དོན་དམ་གི་རིགས་མི་མཐུན་ཚིག་ཟིན་ལ་མེད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་ལྔ་པའི་སྤི་དོན།

ཀང་མཐའ་འགེགས་ལ་བཀོད་པའོ། །ཞེས་གསེར་ཕེང་ལས་བཤད་པའོ། །དེས་ན་

དབུ་མ་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་ཁས་བླངས་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་དོན་དམ་སུན་འབིན་

པར་བེད་པའི་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་། སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཀུན་རོབ་

སོ་ཅན་གི་ཀླན་ཀའི་མཚན་ཉིད། དབུ་མ་པའི་དོན་དམ་གི་ཁས་བླངས་རྟགས་སུ་

བཀོད་ནས་ཀུན་རོབ་སུན་འབིན་པར་བེད་པའི་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་། སྐབས་འདིར་

དངོས་སུ་བསན་པའི་དོན་དམ་སོ་ཅན་གི་ཀླན་ཀའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ལ། རྟོགས་

དཀར། དགུ་པ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་ལོག་

གཉིས་སུ་ཕེ་བ་དང་། གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་ལན་འདེབས་པར་བཤད་པ་

མི་འཐད་དེ། དགུ་པ་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་ལན་འདེབས་ཚུལ་དེ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་

མཚུངས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཀུན་རོབ་སོ་ཅན་གི་ཀླན་ཀ་ལ་དོན་དམ་

དང་། དོན་དམ་སོ་ཅན་གི་ཀླན་ཀ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་སོ་ནས་ལན་འདེབས་ལ། ཀུན་རོབ་

རིགས་མཐུན་ལ་ཀུན་རོབ་དང་། དོན་དམ་རིགས་མཐུན་ལ་དོན་དམ་གི་སོ་ནས་

ལན་འདེབས་པར་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསེར་གི་ཕེང་བ་ལས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནི། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་

བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་

པ་ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ཕེང་བ་དང་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོའི་རྒྱན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་

དགོངས་པ་གསལ་བར་བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་དབང་གི་རོལ་མཚོ་

ཞེས་བ་བ་ལས་སྐབས་ལྔ་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པའོ།།   །།

སྨྲས་པ། བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལེའུ་ཡི། །མདོ་ཡི་སྦས་དོན་རྩེ་སྦོར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚོན་པའི་ཆོས། །བཞི་ཕག་གཉིས་པོ་རྩ་བས་བཀྲལ་བ་བཞིན། །འགེལ་པའི་

དགོངས་པ་རྣམ་བཤད་རྣམ་གཉིས་ཀི། །ལེགས་པར་བཤད་པའི་དཀའ་བའི་གནད་

རྣམས་ཀུན། །རེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར་གི་ལེགས་བཤད་རྣམས། །ཡོངས་འཛིན་

རྣམས་ཀི་གསུང་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད། །འདིར་འབད་རྣམ་དཀར་གངས་ཀི་ས་

འཛིན་ལ། །མཚན་མོའི་མགོན་གི་འོད་ཀིས་ཕོག་པ་བཞིན། །གསལ་བར་མཚོན་

པའི་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་རྣམས། །རེ་བཙུན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསན་པ་

ནི། །སིད་མཐའི་བར་དུ་གནས་པར་བ་ཕིར་བསྔོ། །བདག་ཀང་དེང་ནས་རྒྱལ་བ་

གཉིས་པ་ཡི། །བསན་ལ་ཡིད་ཆེས་དད་པ་རེད་གྱུར་ནས། །ཐོས་བསམ་སོམ་པས་

ཚུལ་བཞིན་རབ་འབད་དེ། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཤེར་

ཕིན་སྦས་དོན་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་གཏེར། །མདོ་རྒྱན་འགེལ་གསུམ་སྦར་བའི་

ལེགས་བཤད་ཆེ། །ཀླུ་དབང་རོལ་མཚོ་རྒྱས་བེད་སྦོར་བརྩོན་དགེས། །རྨད་བྱུང་

བཤད་སྒྲུབ་དགའ་སོན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།    །།
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ཕར་ཕིན་སྐབས་དྲུག་པའི་སྤི་དོན།

༄༅། །བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་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་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་ 

སྐབས་དྲུག་པའི་སྤི་དོན་ 

བཞུགས་སོ། །

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

བརྟན་པའི་རྒྱུ་མཐར་གིས་སྦོར་གི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། བརྟན་པའི་འབས་

བུ་སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། 

འབེལ་བཀོད་པས་མཚམས་སྦར་བ། མཐར་གིས་སྦོར་མཚོན་བེད་ཀི་ཆོས་རྒྱས་

པར་བཤད་པ། སྐབས་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། རྩེ་

མོར་ཕིན་དང་མཐར་གིས་པ། །ཞེས་འཆད་ན། རྩེ་སྦོར་གི་འོག་ཏུ་མཐར་གིས་སྦོར་

འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྩེ་སྦོར་ཐོབ་པས་མཁྱེན་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་གོ་རིམས་ངེས་ཅན་དུ་བསོམ་དགོས་སོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བསོམས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཁྱེན་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཚམས་སྦོར་བ་ལ། རྩེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་སོ་སོ་བ་དང་བསྡུས་པ་

ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་དོན་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བླགས་ནས་བརྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་

རྣམ་པར་སོམ་པར་བེད་པས་མཐར་གིས་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། ལོག་ཞུགས་བཅུ་དྲུག་པའི་མདོར། ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པ་ལས་འཕོས་ནས། དེ་སྐད་

ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་

སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་ཆོས་ཐམས་ཅད་

དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་

ལྔས་བླ་མེད་རོགས་བང་དུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཇི་ལྟར་

དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་བང་ཆེན་མཐར་གིས་སྤོད་པ་དང་། མཐར་

གིས་སློབ་པ་དང་། མཐར་གིས་ནན་ཏན་དུ་བགི་བ། གང་གིས་བླ་མེད་རོགས་བང་

དུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའི་མཐར་གིས་སྤོད་པ་དང་། མཐར་གིས་སློབ་

པ་དང་། མཐར་གིས་ནན་ཏན་དུ་བགི་བ་མཆིས་པར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་འདི་ལྟར་བང་ཆེན་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྣམས་དང། ཞེས་པ་ནས། ཤེར་ཕིན་དང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་

པའི་བར་གིས་མཐར་གིས་སྦོར་མདོར་བསན་ནས། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་དྲུག་པའི་སྤི་དོན།

དེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། 

རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། རྩ་འགེལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

སྦིན་པ་ཤེས་རབ་བར་དག་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་

དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཞི་ནི། ཞེས་སོགས་གསུངས། མདོ་

རྩ་འགེལ་འདི་རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུ་ན། ལམ་གི་མཐར་གིས་པ་དང་། ལམ་ཁྱད་པར་དུ་

བེད་པའི་མཐར་གིས་པ་དང་། ལམ་དག་བེད་ཀི་མཐར་གིས་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ལ། སྦིན་སོགས་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་མཐར་གིས་སྦོར་དྲུག་ཡོད་པ་རིམ་བཞིན་

སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་

བཟུང་སེ་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་བདག་ཀང་སྦིན་པ་གཏོང་། ཞེས་

སོགས་དང་། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་

བཟུང་སེ་བདག་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོགས་དང་། རབ་

འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་བདག་

ཀང་བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤོད་དོ། །ཞེས་སོགས་དང། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་

བང་ཆེན་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་བདག་ཀང་དགེ་བའི་ཆོས་

རྣམས་ལ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་མོ། །ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་

ཆེན་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་བདག་ཀང་ཚད་མེད་པ་དང་

བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་

གོ །ཞེས་སོགས་དང། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་བདག་ཉིད་ཀང་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་ཅིང་སྦིན་པ་ཡོངས་སུ་

གཏོང་ངོ་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སྦིན་པ་ཤེས་རབ་བར་

དག་དང་། །ཞེས་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཞི་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

ནང་དུ་འདུ་བའི་ཕིར། སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་

པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དྲུག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ས་བཅུ་

ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ། ཆོས་རེས་སུ་དྲན་པ། དགེ་འདུན་

རེས་སུ་དྲན་པ། ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་དྲན་པ། གཏོང་བ་རེས་སུ་དྲན་པ། ལྷ་རེས་སུ་དྲན་

པའི་མཐར་གིས་སྦོར་དྲུག་ཏུ་ཡོད་པ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་གཞན་

ཡང་བང་ཆེན་མཐར་གིས་པའི་བ་བ་དང་། མཐར་གིས་པའི་སློབ་པ་དང་། མཐར་གིས་

པའི་སྒྲུབ་པ་ལ་བསླབས་ཏེ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་རྣམ་མཁྱེན་

དང་ལྡན་པའི་བ་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ལྷག་པར་མོས་

པས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་སོམ་མོ། །ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་ཇི་ལྟར་བང་

ཆེན་ཆོས་རེས་སུ་དྲན་པ་སོམ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་

སྤོད་པའི་ཚེ་ཆོས་རེས་སུ་དྲན་པ་སོམ་པ་ན། དགེ་བའི་ཆོས་ཡིད་ལ་མི་བེད་མི་དགེ་

བའི་ཆོས་ཡིད་ལ་མི་བེད་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཆོས་ཡིད་ལ་མི་བེད། ཅེས་སོགས་

དང་། རབ་འབོར་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་དགེ་འདུན་རེས་སུ་དྲན་པ་སོམ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་

འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་དགེ་འདུན་རེས་སུ་དྲན་པ་བསོམས་

ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་དྲུག་པའི་སྤི་དོན།

ཤེས་རབ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བེད་དོ། །ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་

རེས་སུ་དྲན་པ་སོམ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་

ཚེ་ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་དྲན་པ་སོམ་པ་ན་ཚུལ་ཁིམས་མ་ཉམས་པ་སྐྱོན་མེད་པ། ཞེས་

སོགས་དང་། རབ་འབོར་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་གཏོང་བ་རེས་སུ་

དྲན་པར་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་གཏོང་བ་

རེས་སུ་དྲན་པ་སོམ་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་གིས་གཏོང་བ་རེས་སུ་

དྲན་པར་བ་སེ། ཞེས་སོགས་དང། རབ་འབོར་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་ལྷ་རེས་སུ་དྲན་པ་སོམ་

པ་ཡིན་ཞེ་ན། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་ལྷ་རེས་སུ་དྲན་པ་

སོམ་པ་ན་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀི་ལྷར་སྐྱེས་པ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དྲན་དང་ཆོས། །ཞེས་དང་། དྲན་པ་ཉེ་བར་

བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་དང་། འཕགས་པའི་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སེ། དོན་དམ་པར་དྲན་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སངས་

རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་དང་

མཐུན་པ་དང་མཐོང་བ་དང་སོམ་པའི་ལམ་རོད་པར་བེད་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་

དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཆོས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། སྔ་མ་བཞིན་དུ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་དང་གཏོང་བ་དང་ལྷ་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པ་

མཐར་གིས་པའི་བ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འདོད་པ་དང་མཐར་གིས་པའི་སློབ་པ་

དང་མཐར་གིས་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་བར་འདོད་པས་སེམས་དང་

པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་རྣམ་མཁྱེན་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བས་དངོས་

པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་གིས་ནང་སོང་པ་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་པ་

ནས། བདུད་ཀི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཚུགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པར། དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ནི། །མཐར་གིས་པ་ཡི་

བ་བར་བཞེད། །ཅེས་དང། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིར་མཐར་གིས་

པའི་བ་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། མཐར་གིས་སྦོར་སོམ་ཚུལ་ཡོད་དེ། 

བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མའི་ཐུང་མཐའ་གཅིག་ལ་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་སོམ་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་དོན་དུ་དེ་རྣམས་

དཀྱུས་གཅིག་ལ་སོམ་པ་དེ་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སོམ་པ་ཡང་ཆོས་བཅུ་

གསུམ་གིས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་ཚོགས་ལམ་གི་སྐབས་སུ་སོམ་པ་མཐར་གིས་སྤོད་

པ་དང་། སྦོར་ལམ་གི་སྐབས་སུ་སོམ་པ་མཐར་གིས་སློབ་པ། མཐོང་སོམ་གི་སྐབས་

སུ་སོམ་པ་མཐར་གིས་ནན་ཏན་དུ་བགི་བ་ཡིན་ཏེ། ཉི་སྣང་ལས། དེ་ལ་སེམས་

བསྐྱེད་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་ནི་སྤོད་པ་སོས་སོ། །ངེས་པར་འབེད་པའི་ཆ་

དང་མཐུན་པ་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་ནི་སློབ་པ་སོས་སོ། །མཐོང་བའི་ལམ་དང་

སོམ་པའི་ལམ་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་ནི་ནན་ཏན་དུ་བ་བ་སོས་ཏེ། མངོན་པར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་དྲུག་པའི་སྤི་དོན།

རྟོགས་པའི་གོ་རིམ་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་ནི་གསུམ་ཆར་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། སོ་སོ་བ་དང་བསྡུས་པ་ཉིད། ཅེས་པའི་དོན་ལ། སློབ་དཔོན་ཆེན་

པོས་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ལ་སོ་སོ་བ་དང་ཇི་ལྟ་བ་ལ་བསྡུས་པ་ཞེས་བཤད། རྟོག་གེ་

སྣང་བར་དང་པོ་ལུགས་འབྱུང་དང་གཉིས་པ་ལུགས་ལྡོག་ལ་བཤད། རྣམ་བཤད་

གཉིས་དང་། འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་རྣམས་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་གི་གནས་སྐབས་

སུ་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསན་པ་ལ་སོ་སོ་བ་དང་། སྐབས་བཞི་པར་དེ་བསན་པ་

ལ་བསྡུས་པ་ཞེས་པའི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །

དེས་ན་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སོམ་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་དོན་དུ་མཁྱེན་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་སོམ་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་

འབོར་གང་ཞིག །རྒྱུན་མཐའི་སྔ་ལོགས་ཚུན་ཆད་ཀིས་བསྡུས་པ། མཐར་གིས་སྦོར་

གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་མཐར་གིས་སྦོར་བ་དྲུག །རེས་དྲན་དྲུག་གི་

མཐར་གིས་སྦོར་བ་དྲུག །དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཐར་གིས་སྦོར་བ་དང་བཅུ་

གསུམ་དུ་ཡོད། སྦིན་པ་ཉམས་ལེན་གི་བ་བས་ཟིན་པའི་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་

བརྟན་པ་ཐོབ་དོན་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་རིམ་གིས་སོམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་གང་ཞིག །རྒྱུན་མཐའི་སྔ་ལོགས་ཚུན་ཆད་ཀིས་

བསྡུས་པ། སྦིན་པའི་མཐར་གིས་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད། དེས་ཕར་ཕིན་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་

རིགས་འགེའོ། །སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་གི་ཉམས་ལེན་གི་བ་བས་ཟིན་པའི། ཞེས་

སོགས། སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་གི་མཐར་གིས་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད། དེས་ཆོས། 

དགེ་འདུན། ཚུལ་ཁིམས། གཏོང་བ། ལྷ་རེས་དྲན་རྣམས་ལ་རིགས་འགེའོ། །ས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚམས་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་སྔ་ལོགས་ཀི་བར་དུ་ཡོད། 

ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་སོམ་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབོར། མཐར་གིས་སྦོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ། མི་འཐད་དེ། དེ་གོ་

རིམ་འཆོལ་བར་སོམ་པའི་དེ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །དེ་ལྟར་སོམ་པའི་ཤེས་རབ་

ཀིས་ཟིན་པའི་ཞེས་སོགས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་དེ་མཐར་

གིས་སྦོར་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སོམ་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབོར། དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སོམ་པའི་རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །མཐར་གིས་སྦོར་བའི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་སོམ་པ་དེ་

མཐར་གིས་སྦོར་སོམ་པའི་དོན་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འགེལ་པ་དང་འགལ་བའི་

ཕིར་ཏེ། རྒྱན་གི་དོན་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྐབས་སུ་མཐར་གིས་སྦོར་བས་མཁྱེན་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་རིམ་ཅན་དུ་སོམ་པ་དེ་དེའི་སོམ་ཚུལ་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་

ན་རྟོགས་པའི་དངོས་པོ་ངེས་པར་བ་བའི་ཕིར་སོ་སོ་བ་དང་མཐའ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་

སོམ་པའི་དོན་གཞུང་སོང་བར་བེད་པའི་མཐར་གིས་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་གོ་རིམ་གི་གནས་སྐབས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཞུང་དོན་ནི། མཐར་གིས་སྦོར་ཆོས་ཅན། དུ་མར་ཡོད་དེ། 

བཅུ་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནི། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་དྲུག་པའི་སྤི་དོན།

བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་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་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་སྐབས་དྲུག་པའི་དཀའ་བའི་གནད་ལེགས་པར་

བཤད་པའོ།། །།

སྨྲས་པ། བསླབ་པ་ལ་ནི་རིམ་གིས་འཇུག་པ་ཡི། །ལེའུའི་མདོ་ཡི་སྦས་དོན་

མཐར་གིས་པ། །མཚོན་བེད་ཆོས་རྣམས་གསལ་བེད་མཐར་གིས་པའི། །སྐབས་ཀི་

རྩ་འགེལ་དོན་རྣམས་ཇི་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བཤད་པ་རེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་

གཏེར། །གསུང་གི་གནད་རྣམས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཡི། །གསུང་ལས་བྱུང་བ་ཇི་

བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད། །དགེ་བས་བདག་གཞན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཤེར་

ཕིན་སྦས་དོན་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་གཏེར། །མདོ་རྒྱན་འགེལ་གསུམ་སྦར་བའི་

ལེགས་བཤད་ཆེ། །ཀླུ་དབང་རོལ་མཚོ་རྒྱས་བེད་སྦོར་བརྩོན་དགེས། །རྨད་བྱུང་

བཤད་སྒྲུབ་དགའ་སོན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།    །།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་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་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་ 

སྐབས་བདུན་པའི་སྤི་དོན་ 

བཞུགས་སོ། །

གཉིས་པ་བརྟན་པའི་འབས་བུ་སྐད་ཅིག་སྦོར་བཤད་པ་ལ། 

འབེལ་བརོད་པས་མཚམས་སྦར་བ་དང་། སྐད་ཅིག་མ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆོས་རྒྱས་

པར་བཤད་པ། སྐབས་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། 

མཐར་གིས་པ། །སྐད་ཅིག་གཅིག་མངོན་རོགས་བང་ཆུབ། །ཅེས་འཆད་ན། མཐར་

གིས་སྦོར་གི་རེས་སུ་སྐད་ཅིག་སྦོར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སོམ་པའི་མཐར་གིས་སྦོར་ཉམས་སུ་

བླངས་པས། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སོམ་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། མཐར་གིས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བདུན་པའི་སྤི་དོན།

པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་རྣམ་པར་སོམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གོམས་པར་བ་བའི་ཕིར་དེ་

དག་ཉིད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་སོམ་པས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་

རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། 

འོ་ན་སྐད་ཅིག་སྦོར་མཚོན་བེད་ཀི་ཆོས་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། 

དེ་ལ་ཡང་བཞིར་ཡོད་དེ། མཚན་ཉིད་ཀིས་ཏེ་ལྡོག་པས་ཕེ་བ་བཞིར་ཡོད་

པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པས། ཞེས་

གསུངས། འོ་ན་བཞི་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བེད་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་དང་། ཡུལ་གི་རང་བཞིན་རྟོགས་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་དང་། རྣམ་པར་

སིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། 

བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མཐར་གིས་སྦོར་བཅུ་

གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་ཕིན་དྲུག་མི་དམིགས་

པར་བསོམས་པར་གསུངས་པ་ལས་འཕོས་ནས། དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་སེམས་

བསྐྱེད་པ་གཅིག་གིས་ཕར་ཕིན་དྲུག་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལགས། ཞེས་པ་ནས། 

ཇི་ལྟར་དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལགས། ཞེས་པའི་བར་གིས་

སྐད་ཅིག་སྦོར་སྤིར་བསན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདི་ལ་བང་ཆེན་སྦིན་པ་གང་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་

མཚན་མ་མེད་པ་ལ་མཚན་མ་དང་བལ་བའི་སེམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཕར་ཕིན་

དྲུག་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་དང་པོ་དེ་བསན་ནས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར། དོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྐད་

ཅིག་སྦོར་བཞིའི་ནང་ནས་དང་པོར་རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་རྟོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་

གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་འཆད་དོ། །ཞེས་

མཚམས་སྦོར་བ་ལ། དང་པོ་རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་

པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། དངོས་ཀི་དོན་དང། དེ་མཚོན་པའི་དཔེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ། རྩ་བ། འགེལ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པའི་སོ་ནས་རྣམ་

པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་དེ་སོན་པ་ལ། སྦིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེས་

ཀང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་

ལ། ལུགས་ལས། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོར། །དངོས་གཅིག་དངོས་པོ་ཀུན་

གི་ངོ་བོ་ཉིད། །དངོས་ཀུན་དངོས་པོ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །གང་གིས་དངོས་གཅིག་

དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བ། །དེ་ཡིས་དངོས་ཀུན་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་མཐོང། །ཞེས་འབྱུང་

བའི་ཕིར། མང་པོས་གཅིག་བསྡུས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། འོན་ཀང་སྦིན་པ་ལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བདུན་པའི་སྤི་དོན།

སོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པར་བ་བའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པོ་དངོས་པོ་སོ་

སོར་ངེས་པར་འཛིན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་བལ་བའི་ངོ་བོས་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་

ནས་དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའི་བར་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆོས་རྣམས་བསྡུས་པའི་

ཕིར་ཐུབ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟོགས་པ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་

པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའོ། །ཞེས་བ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་བ། རྩ་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཇི་

ལྟར་ན་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་དམིགས་པ་ན་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཟག་

མེད་ཐམས་ཅད་ཡུལ་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་དུ་འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པའི་

དཔེས་སོན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་

དམིགས་ན་ཟག་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེས། 

ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་དཔེ་དངོས་སོན་པ་ལ། ཇི་ལྟར་སྐྱེས་བུས་ཟོ་ཆུན་

རྒྱུད། །ཅེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུས་རོག་

ཐབས་གཅིག་གིས་བསྐྱོད་ན་བཟོ་བོ་མཁས་པས་སྔོན་བཟོ་ལེགས་པར་བས་པའི་

མཐུས་ཟོ་ཆུན་གི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུས་གཅིག་ཏུ་འགུལ་བ་དེ་བཞིན་དུ། 

སྔོན་གི་སོན་ལམ་གི་འཕེན་པ་དང། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་མཐུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

ཁོ་ན་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་དམིགས་ན་རིགས་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་

མངོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་



  172  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་བང་

ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཆོས་ལ་གནས་ནས་ཤེར་ཕིན་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་ཡང་དག་པའམ་ཡོངས་སུ་

གྲུབ་པའི་ཆོས་གང་ཡང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མཐོང་བ་མེད་དོ། །གཟུགས་ཡང་

དག་པའམ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་པ་ནས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར། རྩ་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་

ལྟར་སྐད་ཅིག་སྦོར་དང་པོ་བསན་ནས་གཉིས་པ་རྣམ་པར་སིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་

གནས་སྐབས་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་

ཀི་སོ་ནས་རྟོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་

པའི་སྦོར་བ་འཆད་དོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་དང་པོ་བསན་ནས་གཉིས་པ་རྣམ་

པར་སིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གནས་སྐབས་ཀི་ཟག་པ་མེད་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐད་

ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་

བང་ཆུབ་པ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། གང་ཚེ་ཆོས་

དཀར་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། གང་གི་ཚེ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་གཉེན་པོ་བསོམས་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བདུན་པའི་སྤི་དོན།

བས་ན་རྣམ་པར་བང་བའི་ཕོགས་རྣམ་པར་སིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གནས་སྐབས་དྲི་

མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་སོན་ཀའི་ཟླ་བའི་འོད་བཞིན་དུ་དཀར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་སིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་

གྱུར་པའི་ཟག་པ་མེད་པ་རྣམས་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པའི་

སྐད་ཅིག་སྦོར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་

བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་

གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དབེར་མ་མཆིས་ཤིང་མཚན་མ་མ་མཆིས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་སོང་པ་ཉིད་ལགས་ན་ཇི་ལྟར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པོ་སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང། བསམ་གཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་རྨི་

ལམ་ལྟ་བུའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་གནས་ཤིང་སྦིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་

ངོ༌། །ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་ངོ་། །བཟོད་པ་སོམ་མོ། །བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་མོ། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་སོམ་མོ། །ཤེས་རབ་སོམ་མོ། །ཞེས་པ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་བརན་ལྟ་བུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང། མིག་ཡོར་ལྟ་བུ་དང་། སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུར་

ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་བ། རྩ་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་

ལྟར་སྐད་ཅིག་སྦོར་གཉིས་པ་བསན་ནས་སྐད་ཅིག་སྦོར་གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་མེད་

པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་རྟོགས་པའི་

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྦོར་བ་འཆད་

དོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་གཉིས་པ་བསན་ནས་གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་

མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་མདོ་དེའི་དོན་འཆད་

པའི་སོ་ནས་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་སོན་པ་ལ། སྦིན་པ་ལ་སོགས་སྤོད་

པ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། སྔོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་

ལམ་ལྟ་བུར་གོམས་པས་ཚོགས་གཉིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བས་ནས་རྟོགས་པའི་

གནས་སྐབས་ན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྨི་ལམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕར་ཕིན་དྲུག་བསྒྲུབས་པས་གནས་ཏེ། སྦིན་

པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ངེས་པར་རྟོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

ཁོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་ཉིད་མེད་པའོ་ཞེས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་

རྣམ་པར་བང་བའི་ངོ་བོའི་ཆོས་རྣམས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པས་ན། སྐད་

ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 



  175  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བདུན་པའི་སྤི་དོན།

གཉིས་པ་ལ། མདོ་དང་། བསན་བཅོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་

ལྟ་བུར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་རྨི་ལམ་མི་

མཐོང་། རྨི་ལམ་མཐོང་བ་ཡང་མི་མཐོང། ཞེས་པ་ནས། རབ་འབོར་དེ་ལྟར་བང་ཆེན་

མཚན་མ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཤེར་ཕིན་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར་བ། རྩ་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་

ལྟར་སྐད་ཅིག་སྦོར་གསུམ་པ་བསན་ནས་བཞི་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་རྟོགས་པའི་མངོན་

པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་འཆད་དོ། །ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། 

དེ་ལྟར་གསུམ་པ་བསན་ནས་བཞི་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཆོས་ཐམས་

ཅད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ། 

ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པར། རྨི་ལམ་དང་ནི་དེ་མཐོང་

ཉིད། །ཅེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་

བར་ཆད་མེད་པར་གཉིས་སུ་སྣང་བ་སོང་བ་ལ་གོམས་པ་ངང་དུ་གྱུར་པས་གཉིས་སུ་

སྣང་བའི་བག་ཆགས་དྲུང་ཕྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གི་ཚེ་གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པའི་ཚུལ་དུ་རྨི་ལམ་ལ་གཟུང་བ་དང་རྨི་ལམ་མཐོང་བ་ལ་འཛིན་པར་མི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་རྣམས་

ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ནས་རྟོགས་པས་ན་སྐད་

ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། སྐད་ཅིག་སྦོར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དུ་མར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་

རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་དང་། རྣམ་པར་སིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་

དང། མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཟག་མེད་རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་

གི་རིགས་རྣམས་བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངོན་དུ་བེད་ནུས་པའི་

སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་དེ། རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་མཚན་

ཉིད། ཟག་མེད་རྣམ་པར་སིན་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རིགས་རྣམས་བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་

མ་གཅིག་ལ་མངོན་དུ་བེད་ནུས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་དེ། རྣམ་པར་སིན་

པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད། སོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་

ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་དེ། མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་

མཚན་ཉིད། གཉིས་སོང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་

དཔའི་རྣལ་འབོར་དེ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་

རྣམས་མི་འཐད་དེ། དེ་འདྲའི་མཐར་གིས་སྦོར་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་

འབོར་མཐར་ཐུག་དེ། སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། རྣམ་པར་སིན་པ་མ་

ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་དང་། རྣམ་པར་སིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་དང་། མཚན་ཉིད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བདུན་པའི་སྤི་དོན།

མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་དང་བཞི་ཡོད། བ་

རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མའི་ཐུང་མཐའ་གཅིག་ལ་ཟག་མེད་རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཆོས་གཅིག་མངོན་དུ་བས་པ་ན་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

མངོན་དུ་བེད་ནུས་པའི་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་དངོས་གཉེན་བེད་

པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་དེ། དང་པོའི་

མཚན་ཉིད། བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མའི་ཐུང་མཐའ་གཅིག་ལ་ཟག་མེད་རྣམ་པར་

སིན་པའི་ཆོས་གཅིག་མངོན་དུ་བས་པ་ན་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་མངོན་དུ་བེད་ནུས་པའི་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་དངོས་གཉེན་

བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་དེ། གཉིས་

པའི་མཚན་ཉིད། སོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སོ་

ནས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་དངོས་གཉེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་

འབོར་མཐར་ཐུག་དེ། གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་

པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་ཤེས་སྒིབ་ཀིི་དངོས་

གཉེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་དེ། 

བཞི་པའི་མཚན་ཉིད། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་སིན་པ་མ་

ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་ཡིན་ཏེ། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་

དམིགས་པར་བ་བའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པོ་སེ། རེ་རེའི་ངོ་བོ་ཡུལ་དུ་བས་པས་ཀང་

སྦིན་སོགས་ནས་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་བར་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་

རྣམས་བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། བ་རོགས་

ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་ཐུང་མཐའ་གཅིག་ལ་ཟག་མེད་རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཆོས་གཅིག་མངོན་དུ་བས་པ་ན་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བེད་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྔོན་བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་

མ་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སོན་

ལམ་བཏབ་པའི་སོན་ལམ་གི་དོན་གྲུབ་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐ་མི་

དད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྔོན་བཟོ་བོ་མཁས་པས་ཟོ་ཆུན་གི་འཁོར་ལོ་ལེགས་པར་

བཅོས་པ་དེ་སྐྱེས་བུའི་རྩོལ་བས་རོག་ཐབས་ཀིས་བསྐྱོད་པ་ན་ཐམས་ཅད་འབད་

མེད་དུ་འཁོར་བ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། རྣམ་

པར་སིན་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་ཡིན་ཏེ། བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་རང་

རྒྱུད་ལ་རྣམ་པར་སིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་

རྟོགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། 

མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་ཡིན་ཏེ། བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་

ཀུན་བང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། 

གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་པར་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་མཐར་

ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིའི་རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཡིན་པའི་དོན་གང་ཞེ་ན། 

ཚིག་གསལ་ལས། རྣམ་པར་སིན་པ་ནི་གསུམ་སེ། ས་དང་པོ་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བདུན་པའི་སྤི་དོན།

འདས་པ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ལ་མཚན་མ་མེད་པ་དང། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་སིན་པའོ། །རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་

པ་ནི་མཐོང་ལམ་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཟུང་འཛིན་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཇི་སྙེད་

པའོ། །ཟག་མེད་ནི་དེ་དག་ཟག་མེད་མ་ཡིན་ཀང་། དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ནི་ཟག་མེད་

ཡིན་ཏེ། བིས་པས་བང་ཆུབ་མི་ཤེས་ཀང་། །དེ་ཉིད་དེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞེས་པ་

ལྟར་རོ། །ཞེས་འཆད། རྟོགས་དཀར། ཕི་རོལ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གིས་མངོན་པར་འདུ་མ་

བས་པ་རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཚང་རྒྱ་བའི་འབས་བུ་སེར་བ་ལ་མངོན་

དུ་ཕོགས་ཤིང་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་རྣམ་པར་སིན་པའི་དོན་དུ་བཤད། མཁས་པ་སྔ་མ་

རྣམས་ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའི་བར་འབད་རྩོལ་ལ་ལྟོས་པས་རྣམ་པར་མ་སིན་པ་

དང་། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ནི་དེ་ལ་མི་ལྟོས་པར་འབྱུང་བས་རྣམ་པར་སིན་

པའོ། །ཞེས་འཆད། རེ་ཞིག་ལུགས་དང་པོ་མི་འཐད་དེ། ཆོས་ཉིད་ལ་བེད་ན་ཆོས་

ཉིད་ལ་དབེར་མེད་པས་ས་དང་པོ་བཞག་དགོས་ལ། ཆོས་ཅན་ལ་བེད་ན་རྣམ་པར་

མ་སིན་པ་ལ་ཟག་མེད་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསེར་ཕེང་ལས་བཤད། ལུགས་

གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དང་པོའི་ཟག་མེད་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་སིན་

པའི་དོན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྨྲ་དགོས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལྟར་ན་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

མདོ་འགེལ་རྣམས་སུ་མཚན་དཔེ་དང་སོབས་དང་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་འཆད་པས། 

ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ལ་མི་འགིག་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སྐད་ཅིག་སྦོར་འདི་བཞི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡིན་པས། ཡུལ་ཅན་

རྣམ་པར་སིན་པ་ཡིན་མིན་མི་རུང་བས་ཡུལ་ལ་བ་ཞིང། དེ་ཡང་གཅིག་གི་ཡུལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་ཀའི་ཡུལ་ཡིན་པས་མདོ་བསན་བཅོས་ནས་བསན་ཚོད་ཀི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་

སིན་པ་དང་། རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སུ་དབེ་སེ། དང་པོའི་ཡུལ་ནི་རང་

གི་རྒྱུད་ལ་ནུས་པ་མཐར་ཐུག་པ་མ་སིན་པ་དང་ཕི་མའི་ཡུལ་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་

ལྟར་སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་བཞག་པའི་ཕིར། ཞེས་ལེགས་

པར་བཤད་པ་གསེར་གི་ཕེང་བ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྒྱུན་མཐའི་སྦོར་བའི་ལམ་དེ་སྐད་ཅིག་སྦོར་མིན་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་

དེ་ཡིན་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་སོམ་པར་

བེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦོར་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྙིང་པོའི་རྒྱན་ལས། དེ་ཡང་རྒྱུན་

མཐའི་སྦོར་བའི་ཚེ་ཡིན་གི་རྒྱུན་གི་མཐའ་མའི་ཚེ་ཆོས་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་

པའོ། །དེ་ལ། ཇི་ལྟར་སྐྱེས་བུས་ཟོ་ཆུན་རྒྱུད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནི། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་

བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་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་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་སྐབས་བདུན་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པའོ།། །།

སྨྲས་པ། བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ལེའུ་ཡི། །མདོ་ཡི་སྦས་དོན་སྐད་

ཅིག་སྦོར་བ་ནི། །མཚོན་བེད་ཆོས་བཞི་གསལ་བར་བེད་པ་ཡི། །རྒྱན་གི་སྐབས་ཀི་

དོན་རྣམས་ཆེས་གསལ་བར། །ཇི་བཞིན་འགེལ་པ་འགེལ་པའི་གནད་དོན་

རྣམས། །ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་གཉིས་ཀི། །དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་

རེ་བཙུན་བླ་མ་ཡི། །ཞལ་གི་བུམ་བཟང་ལས་འོངས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ཡོངས་འཛིན་



  181  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བདུན་པའི་སྤི་དོན།

དམ་པའི་གསུང་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད། །དགེ་བས་བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅན་རྣམས། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །ས་གསུམ་འགོ་བ་

འདྲེན་པའི་དཔལ་གྱུར་ཅིག །ཤེར་ཕིན་སྦས་དོན་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་གཏེར། །མདོ་

རྒྱན་འགེལ་གསུམ་སྦར་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེ། །ཀླུ་དབང་རོལ་མཚོ་རྒྱས་བེད་

སྦོར་བརྩོན་དགེས། །རྨད་བྱུང་བཤད་སྒྲུབ་དགའ་སོན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་

འཕེལ།། །།
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༄༅། །བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་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་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་ 

སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན་ 

བཞུགས་སོ། །

གསུམ་པ་འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

འབེལ་བཀོད་པས་མཚམས་སྦར། ཆོས་སྐུ་མཚོན་བེད་ཀི་ཆོས་རྒྱས་པར་

བཤད། སྐབས་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་འོག་ཏུ་

འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་མངོན་

པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྦོར་བ་རྣམ་པར་བསོམས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་

པ་ལ་འབས་བུ་ཆོས་ཀི་སྐུར་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་མདོའི་འབེལ་གི་དབང་དུ་བས་ན། སྐད་ཅིག་སྦོར་

བཞི་པའི་སྐབས་སུ་མདོ་ལས། བང་སེམས་ཀིས་མཚན་མ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡུམ་ལ་བསླབ་པར་བ་བར་གསུངས་ནས་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་རྨི་

ལམ་ལྟ་བུ་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་ལ་བསླབ་པར་གསུངས་པས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

གསུངས། བསན་བཅོས་ཀི་འབེལ་གི་དབང་དུ་བས་ན། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། སྐད་

ཅིག་གཅིག་མངོན་རོགས་བང་ཆུབ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་། ཞེས་བཤད་ན། སྐད་ཅིག་

སྦོར་གི་རེས་སུ་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་སྦོར་

བསོམས་པས་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ཡང་། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་

བསོམས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུར་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་

ཆུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན། སྐབས་བརྒྱད་པ་འདིར་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་དེ་རྒྱས་པར་

འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ། བེད་པ་པོ་སྐུའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་

དང་། བ་བ་འཕིན་ལས་ཀི་རང་བཞིན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་དང་

བཞི་ལས། དང་པོ་དེ་སོན་པ་ལ། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དེ་སོན་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་

གསུངས། གསུམ་པ་དེ་སོན་པ་ལ། མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་སོགས་

གསུངས། བཞི་པ་དེ་སོན་པ་ལ། གང་གིས་སིད་པ་ཇི་སིད་པར། །ཞེས་སོགས་

གསུངས། གཉིས་པ་བ་བ་འཕིན་ལས་ཀི་རང་བཞིན་སོན་པ་ལ། དེ་བཞིན་འཁོར་བ་

ཇི་སིད་འདིའི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 
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འོ་ན། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་འཆད་ན་

འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་

འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གོང་དུ་སྐད་ཅིག་སྦོར་བཞི་པའི་སྐབས་སུ། 

རབ་འབོར་དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཚན་མ་མེད་

པའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་

ནས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར། གཞན་ཡང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྨི་

ལམ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་དང་མི་ལྡན་པ་དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་སོང་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་

རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པོ་འདི་ལྟ་སེ་མཚན་ཉིད་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡིན་

པར་རིག་པར་བ་སེ། རབ་འབོར་དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། རྩ་བས་བསན་ཚུལ་དང་། འགེལ་པས་བཤད་ཚུལ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ལ། མདོ་དེའི་དོན་འགེལ་བའི་སོ་ནས་སྐུ་དང་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་འཆད་

པ་ལ། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གསུངས། གཉིས་པ་

ལ། མཚམས་སྦར་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་

དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་པས། དང་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ། ཞེས་གསུངས། ཚིག་དོན་

གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་སོགས་གསུངས། བརྒལ་ལན་གི་

སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་ཡང་། ཐུབ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པས་ཁྱད་གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་བསན་ནས། དེ་ཉིད་ཚིག་

དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་

སྐུ་ནི། ཞེས་གསུངས། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་གང་དག །ཐོབ་འགྱུར། ཞེས་པས། ངོ་

བོ་ཉིད་སྐུའི་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་དེ་བསན་ནས། དེའི་དོན་འགེལ་བ་ལ། དྲན་པ་ཉེ་བར་

བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཀི་

དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཟག་པ་མེད་པའི། ཞེས་གསུངས། རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་

པ། །ཞེས་པས། དེའི་བལ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་བསན་ནས། དེའི་དོན་འགེལ་བ་ལ། དྲི་མ་

རྣམས་གོ་བུར་བ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་། ཞེས་གསུངས། 

དེ་དག་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཞེས་པས། དེའི་ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དེ་བསན་ནས། 

དེའི་དོན་འགེལ་བ་ལ། རང་བཞིན་གིས་དབེན་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་གང་དག་

ཡིན་པ་དེ་དག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

གསུངས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་སྒ་དོན་དེ་སོན་པ་ལ། བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་དོན་གིས་

ཞེས་གསུངས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པ་དེ་འཆད་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་འཐོབ་ཀི། ཞེས་གསུངས། ཐོབ་ཚུལ་དེ་འཆད་པ་ལ། 

བས་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པས་

ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་

ཆུབ་པ་རྣམ་པར་བསོམས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུར་མངོན་པར་

རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ། མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཁ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅིག །སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་རེས་སུ་ཆོས་སྐུ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཆོས་སྐུ་དེ་

སྐད་ཅིག་སྦོར་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཆོས་སྐུ་ལ་དབེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། 

ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་

ཟེར་ན། ལོངས་སྐུ་དེ་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སྦོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། དེ་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོར་རང་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པར་ཐལ། ཆོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

གཙོ་བོར་རང་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསོམས་

སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རིན་ཆེན་ཕེང་

བར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས་

པ་སེ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་དེ་མདོར་བསྡུས་ན། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་

འཁྲུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

བསོམས་སོབས་ཀིས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཙོ་བོར་རང་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་

སུ་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསོམས་སོབས་ཀིས་བྱུང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། རང་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་

བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཞན་ཡང་ཚོགས་གཉིས་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྐུ་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོར་རང་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་

ཚོགས་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཙོ་བོར་རང་ཐོབ་བེད་ཀི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། དེར་ཐལ། གཙོ་བོར་དེར་གྱུར་པའི་ཚོགས་གཉིས་བསོམས་སོབས་ཀིས་

ཐོབ་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། གཞི་ཤེས་

ཀི་རྣམ་པ་བསོམ་བའི་གཙོ་བོར་བེད་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་བསོམ་

བའི་གཙོ་བོར་བེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འགིག །དེ་དེར་ཐལ། དེ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་། བང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

བསོམ་བའི་གཙོ་བོར་བེད་པར་ཐལ། བདག་མེད་གཉིས་ཀ་བསོམ་བའི་གཙོ་བོར་

བེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འགིག །རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འབས་བུ་འགྲུབ་པའི་དུས་མཚམས་ལ་ཁ་ཅིག །བང་

སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པས་ཆོས་ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ངང་

ནས་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་། དེས་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པ་དུས་མཉམ་ཟེར་ན། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་ཆོས་

ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་མངོན་

སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུན་མཐའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་པ་དེས་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུན་

མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་

ལ་དེ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རང་རིག་ཡོད་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁོ་ན་རེ། སློབ་ལམ་ན་བློ་གཅིག་གིས་བདེན་གཉིས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་གང་ཟག་གཅིག་གིས་བདེན་གཉིས་ཅིག་ཅར་

དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་

གཟིགས་ངོར་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་དེ། སྙིང་པོའི་རྒྱན་ལས། དེ་ནས་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་

པ་ལ་རྣམ་གོལ་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་ནས་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་པ་བཞིན་སོང་བ་དེའི་གཟིགས་ངོར་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་

མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་དེའི་ཚེ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གིས་ཕུང་སོགས་ཀི་

ཆོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་ཕུང་པོ་ལྔ་གཟིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་

ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མདོ་སྡུད་པར་གཟུགས་རྣམས་མི་མཐོང་ཚོར་བ་དག་ཀང་

མི་མཐོང་ཞིང་། །འདུ་ཤེས་མཐོང་བ་མེད་ལ་སེམས་ཡིད་མཐོང་བ་མེད། །གང་ལ་

རྣམ་པར་ཤེས་དང་སེམས་ཡིད་མཐོང་མེད་པ། །འདི་ནི་ཆོས་མཐོང་ཡིན་ཞེས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་བསན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་

གཟིགས་ངོར་ཇི་སྙེད་པ་མ་གཟིགས་པར་ཐལ། དེས་ཕུང་སོགས་ཀི་གནས་ལུགས་

གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་ཕུང་སོགས་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཕུང་སོགས་ཀི་

གནས་ལུགས་གཟིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་འགེལ་ལས། དངོས་པོ་བས་པ་ཅན་ལ་

མ་རེག་པར་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པ་དེ་ཉིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པས་དེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་དང་། མདོ་ལས། མ་མཐོང་བ་ནི་

མཐོང་བ་དམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གིས་ཇི་སྙེད་པ་མ་གཟིགས་པར་

ཐལ། དེས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་ཇི་སྙེད་པ་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཇི་ལྟ་བ་

རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་ཁྱོད་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་

གཟིགས་ངོར་ཇི་སྙེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། 

དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། སྙིང་པོའི་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་ནི་རྟག་ཏུ་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་གཟིགས་པའི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པའི་

དོན་ནོ་ཞེ་ན་དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གིས་གཟུགས་

སྐུ་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་མ་གཟིགས་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེས་དེ་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་

པའི་ངང་ནས་དེ་གཉིས་གཟིགས་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་སྐུ་བཞི་པོ་རིམ་ཅན་དུ་མངོན་དུ་བེད་

པ་ཡིན་ཏེ། དེས་དང་པོར་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་གཉིས་མངོན་དུ་བེད། 

དེ་རེས་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། ཤེས་བ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆོས་ཅན། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་ནས་གཟུགས་སྐུ་མངོན་དུ་མ་བས་པའི་སངས་

རྒྱས་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

མཐར་ཕིན་ནས་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐར་མ་ཕིན་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་མཐར་ཕིན་པ་དང་

ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པ་དུས་མཉམ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐར་ཕིན་པ་དང་གཟུགས་

སྐུ་ཐོབ་པ་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། རྟགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་སེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །ཞེས་སོགས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་བཤད་ལས། སོགས་སྒས་ཆོས་སྐུས་ལོངས་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་

དང་། ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པར་སྡུད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་སྐུ་བཞི་རིམ་ཅན་དུ་མངོན་དུ་མི་བེད་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཆོས་སྐུས་རང་འབས་ལོངས་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པ་

དང་། ལོངས་སྐུས་རང་འབས་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་། སྙིང་པོའི་རྒྱན་ལས། ལོངས་སྐུས་བདག་རྐྱེན་བས་ནས་མཛད་

པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེའི་

ཚེ་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་མེད་ཀང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་

སྤྲུལ་སྐུ་མེད་པའི་ཕིར། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པས་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་

རིམ་བཞིན་དུ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། 



  191  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་

འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྤྲུལ་པ་པོའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བང་

སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་ཡང་དེ་སྤྲུལ་པ་པོ་མ་ཡིན། ལོངས་སྐུ་དེ་ཡང་དེ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དང་པོ་སླ། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་དེ་དང་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན། བེ་

བག་སྨྲ་བས་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྤྲུལ་པ་པོའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡོད་པར་

ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་དེ་སྤྲུལ་སྐུར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འགིག །དེར་

ཐལ། དེས་སྤྲུལ་སྐུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་རྒྱལ་པོ་གཞོན་ནུ་

དོན་གྲུབ་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་འོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཚེ། དེའི་སྤྲུལ་པ་འདོད་ཁམས་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་

སངས་རྒྱས་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་

ཀི་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེའི་ཚེ་དེ་

འདོད་པའི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །དེའི་ཚེ་ན་དེ་འདོད་

ཁམས་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེའི་ཚེ་དེ་འོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འོག་མིན་གི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དེར་ཐལ། དེ་ཡོད། དེ་

འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པའི་སྤྲུལ་པར་གྱུར་པའི་འདོད་པའི་རྟེན་

ཅན་གི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་གི་གང་ཟག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་ཡོད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་དྭགས་རུ་རུར་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་

པ་དེ། རི་དྭགས་ཀི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་འདོད་རྟེན་

ཅན་དུ་སྤྲུལ་པའི་གང་ཟག་དེ་འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་

ན། དེ་དུད་འགོའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆུ་དང་ཟམ་པ་

དང་གོང་ཁྱེར་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་དེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆུ་དང་ཟམ་པ་

སོགས་སུ་འདོད་རིགས་པར་ཐལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འགིག །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

གྲུབ་སེ། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་པ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུར་ནི་

འདོད་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

མཁས་པའི་དབང་པོ་ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པར་

གྱུར་པའི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་

མ་ཡིན་ན། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་ཆུ་དང་ཟམ་པ་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་དེ་

བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆུ་དང་ཟམ་པ་སོགས་

སུ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་དེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་

མི་མཚུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་། དབུ་མ་འཇུག་པར། བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས། །ལྷན་ཅིག་རོགས་སངས་རྒྱས་སྐུ་གངས་འདས་དང་། །དེ་བཞིན་ལྷ་དང་ལྷ་

མིན་མི་དག་ཀང་། །སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་ནི་སོན་པར་ནུས། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་



  193  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

འཐད་པར་ཐལ། བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་ནས་རང་གི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེར་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་འཁོར་བང་སེམས་གངས་ལས་འདས་པས་བསྐོར་བ་རེ་རེ་

སྤྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་སྤྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེའི་སྤྲུལ་པར་གྱུར་པའི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོད་པར་

ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེ་བཞིན་དུ། བང་སེམས་འཕགས་པ་དུད་

འགོར་སྤྲུལ་པ་སོགས་རིགས་འགེའོ། །

རང་ལུགས་ལ། འབས་བུ་འགྲུབ་པའི་དུས་མཚམས་བཤད་པ་དང་། སྐུའི་

རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། བཤད་བའི་ལུང་འགོད་པ་དང་། 

དེའི་དོན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོའི་རྒྱན་ལས། ས་བཅུ་

རྒྱུན་གི་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཏུ་མཉམ་

པར་བཞག་བཞིན་པ་ན། བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་དེའི་ཚེ་མཉམ་གཞག་དེའི་

གཟིགས་ངོ་ན་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པའི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འཆར་ཏེ། བདེན་གཉིས་

ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་དྲི་མ་ཟད་པར་མ་སངས་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་དེའི་ཚེ་ཟག་

པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རིགས་མ་

ལུས་པ་ཐོབ་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་

རྣམ་གོལ་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་ནས་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་ཏུ་སོང་བ་དེའི་གཟིགས་པའི་ངོར་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་

དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་དེའི་ཚེ་ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་

སངས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་དུ་བས་པ་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་མངོན་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བས་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་

ཆུབ་པ་ཞེས་བའོ། །ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའ་ལ་གནས་པའི་ཚེ་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་སྐུ་

དེ་ཉིད་ཀི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་ཚེ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་དང་། ཡོན་ཏན་

ལྔ་ལྡན་དང་། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་འགྲུབ་ལ། ལོངས་སྐུས་

བདག་རྐྱེན་བས་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་

མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེའི་ཚེ་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་མེད་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་

པའི་སྐུའི་བེ་བག་འགའ་ཞིག་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་

ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཐོབ་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ལམ་ལ་བསླབས་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

ཡིན་ལ། དེ་དངོས་སུ་ཐོབ་པའི་རྟེན་ནི་བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་ཡིན་གི། དེས་

སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་གནས་འོག་མིན་དུ་མངོན་དུ་བེད་

པ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པར། འོག་མིན་དུ་ནི་གང་གི་དོན་དུ་འབད་གྱུར་གོ་འཕང་མཆོག་

ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐར་ཐུག་མཚུངས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀིས་

བརེས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་སྐབས་འདིའི་འོག་མིན་དེ་གང་ལ་བེད་ཟེར་ན། ཁ་ཅིག །གནས་གཙང་

ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འོག་མིན་ལ་བེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལང་གཤེགས་

དང་འགལ་བའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེས་འཛམ་བུའི་གིང་པའི་མིའི་རྟེན་ལ་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་བེད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པས་དེ་གང་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་འཛམ་བུའི་གིང་གི་གནས་དེ་འོག་མིན་ཡིན། ཞེས་

སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། སྔགས་བླ་མེད་ལ་དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་བཤད་ཀང་སྐབས་

འདིར་དེ་ལྟར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་གང་དུ་

སངས་རྒྱ་བའི་ལོངས་སྐུའི་རྩ་བའི་གནས་འོག་མིན་ནི། གཟུགས་ཁམས་གནས་

རིགས་བཅུ་བདུན་ལས་གཞན་པའི་གཟུགས་ཁམས་ཀི་གནས་བཻཌཱུརྱའི་ས་གཞི་ལ་

གསེར་གིས་མིག་མང་རིས་སུ་བིས་པ་སྣོད་བཅུད་ཀི་འབོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དང་ལྡན་ཞིང་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཡན་ཆད་ཁོ་ན་བཞུགས་པའི་གནས་གཅིག་ལ་

བེད་པར་ཕལ་ཆེན་ལས་གསུངས་ལ་རང་ལུགས་ཀང་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ཏེ། ལང་

གཤེགས་ལས། གཙང་མའི་གནས་ལྔ་སངས་པ་ཡི། །འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་

དགའ་བ། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱ། །སྤྲུལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་སངས་

རྒྱ། །ཞེས་དང་། འདོད་པ་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་དུ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་

སངས་མི་རྒྱ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་དུ། །འདོད་ཆགས་བལ་ཁྱོད་མངོན་

སངས་རྒྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པས་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པའི་དུས་ཡོད་

དེ། ས་བཅུའི་རྒྱུན་གི་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་དེས་

དྲངས་པའི་རྣམ་གོལ་ལམ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ་ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་ནས་

ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་དུ་སོང་བའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་

ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་རློན་པ་བཞག་པ་ལྟར་གསལ་སིང་ངེ་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པ་དེའི་ཚེ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པས་ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་དག་མཐའ་མངོན་དུ་བས་པ། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། ས་བཅུ་རྒྱུན་གི་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་དེའི་

གཟིགས་ངོར་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པའི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འཆར་ཏེ། རྒྱུན་མཐའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་པ་དེས་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་དྲི་མ་ཟད་པར་མ་

སངས་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་དེའི་ཚེ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་པ་དེས། ཟག་མེད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མཐའ་དག་གི་རིགས་ཏེ་

དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་

རྣམ་མཁྱེན་དང་། ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གཉིས་ཀའི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་

དུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ས་བཅུ་རྒྱུན་གི་ཐ་མ་ལ་གནས་པའི་ཚེ། རྒྱུན་

མཐའ་པས་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་བང་སེམས་ཀི་སྐུ་ཐོབ་ལ། རྒྱུན་མཐའ་པའི་རྒྱུད་

ལ་ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་བང་སེམས་ཀི་

སྐུ་དེའི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུར་གྱུར་ལ། 

དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་དབིངས་དེ་ཡང་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་དང་ཡོན་

ཏན་ལྔ་ལྡན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་གྱུར་ཅིང་། རྒྱུན་མཐའ་པའི་སྤྲུལ་པ་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྤྲུལ་སྐུར་གྱུར་

པ་ཡིན་ཏེ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པས་སྐུ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་དུ་བེད་པའི་

ཕིར། རྒྱུན་མཐའ་བ་དེ་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལོངས་སྐུས་བདག་རྐྱེན་བས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་

པའི་སྐུ་དེའི་ཚེ་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། དེའི་ཚེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལོངས་སྐུ་

དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

མ་གྲུབ་ཀང་། དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་འགའ་ཞིག་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། བང་

སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་འོག་མིན་དུ་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། 

དེའི་སྤྲུལ་པ་འདོད་ཁམས་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འདོད་ཁམས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་

མངོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྐུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། 

ཁ་ཅིག །སྦོར་བཞི་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་འབས་བུ་མཐར་

ཐུག །འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅིག །ལོངས་སྐུའི་སེན་མོ་

ཟངས་མདོག་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་

སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀག་ནས། ཁོ་རང་གི་ལུགས་ལ། སྦོར་བཞི་བསོམས་

སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་དམིགས་པ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་

ཟེར་ན། ལོངས་སྐུའི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་ཡིན། གནས་སྐབས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། སངས་རྒྱས་སུ་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ལོངས་སྐུའི་དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལྟར་གནག་ནག་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པོ་ཡིན་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུའི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་དམར་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ནག་པོ་མེད་ན་ཁྱོད་

མེད་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། ལོངས་སྐུའི་ལྤགས་པ་གསེར་མདོག་སེར་

པོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་དམར་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

རྒྱལ་བ་སན་གི་བླ་ལ་ལྤགས་པ་གསེར་མདོག་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། སྦོར་

བཞིའི་སྔ་རོལ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམ་མཁྱེན་ཡང་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་

བ་དེའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་སེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ། བེད་པ་པོ་སྐུའི་རང་བཞིན་དང་། བ་བ་འཕིན་ལས་ཀི་རང་

བཞིན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ངོ་བོ། དབེ་བ། སོ་སོའི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་

པོ་ནི། ཡོན་ཏན་གི་ཆ་ཤས་དུ་མ་འདུས་པའམ་ཚོགས་པ་མཐར་ཐུག་པས་ན་སྐུ་

ཞེས་བ་བ་སེ། སཾ་ᨬྀ་ཏའི་སྐད་ལ་སྐུའི་སྐད་དོད་ཀཱ་ཡ་ཞེས་པ་བསགས་པའམ་

འཚོགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་སྦོར་བཞི་བསོམས་སོབས་ཀིས་

ཐོབ་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག །འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ལ། གཉིས་སུ་དབེ་བ། གསུམ་དུ་དབེ་བ། ལྔར་དབེ་བ། བཞིར་དབེ་བ་

དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལ་དབེ་ན། རང་དོན་ཆོས་སྐུ་དང་། གཞན་

དོན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། རིན་ཆེན་འཕེང་བར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

གཟུགས་སྐུ་འདིར། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་སེ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་མདོར་

བསྡུས་ན། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡང་དེ་ལ། རང་དོན་ཆོས་སྐུ་དམ་པ་དང་། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་

གཉིས་སུ་ཡང་ཡོད་དེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །བསོད་

ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་

པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་དེ་ལ། རང་དོན་དོན་དམ་པའི་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་ཀུན་རོབ་པའི་སྐུ་

གཉིས་སུ་ཡང་དབེར་ཡོད་དེ། རྒྱུད་བླར། རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་དང་

ནི། །དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཀུན་རོབ་སྐུ་ཉིད་དེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཡང་དེ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་ཡང་

ཡོད་དེ། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། སྐུ་གསུམ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི། །སྐུ་བསྡུས་པར་

ནི་ཤེས་བ་སེ། །སྐུ་གསུམ་དག་གིས་རང་གཞན་གི། །དོན་འདི་རྟེན་དང་བཅས་པར་

བསན། །ཞེས་ལོངས་སྐུ་རང་དོན་སྤྲུལ་སྐུ་གཞན་དོན་གི་སྐུ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་

གཉིས་ཀི་རྟེན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་བླར་ཡང་། དེ་དབེ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་

དང་། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་གི། །ཆོས་ཀི་རབ་དབེ་རང་བཞིན་ལ། །སོགས་

པའི་སྐུ་གསུམ་དག་གིས་འཇུག །ཅེས་དང་། ཉི་སྣང་ལས། ད་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་བརོད་

པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་། 

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

ཡང་དེ་ལ། རང་དོན་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་ཡང་དབེར་

ཡོད་དེ། རྒྱན་སྣང་ལས། ཡུམ་གི་བཤད་སྦར་བས་པ་ལས་བྱུང་བདག་གི་དགེ་བའི་

ས་བོན་ལས། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐུ་ནི་གསུམ་པོ་ངེས་པར་ཐོབ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ལ་ལྔར་གངས་ངེས་པར་འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་

བཞེད་དེ། ཚིག་གསལ་ལས། ཡང་ཁ་ཅིག་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ལ་མངོན་པར་

རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ས་བཅུ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་འབའ་ཞིག་གི་

སྣང་བའི་ལམ་དུ་གྱུར་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཡེ་

ཤེས་རྣམས་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ་དང་། ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པའི་

སྣང་བའི་ལམ་དུ་གྱུར་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པར་བཏགས་པ་དང་། 

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སེ་ལྔར་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་དང་། 

རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་དབེ་བས་སྐུ་ལྔར་སོན་པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོ། ལོངས་སྐུ་བཏགས་པ་བ། སྤྲུལ་སྐུ་སེ་ལྔ་

དང་། ཡང་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་སེང་དུ་ལོངས་སྐུ། རྣམ་པར་སིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། རྣམ་པར་

སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་སེ་ལྔར་བཤད་ལ། རྟོགས་དཀར་ཡང་། མཚན་ཡང་དག་

པར་བརོད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཞེས་སོས་པ་དེ་ཡང་

འཐད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་དབེ་བ་རྣམ་པར་སིན་པའི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་། ཆོས་

ཀི་སྐུ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་སེ་ཆོས་ཀི་སྐུའི་དབེ་བ་གསུམ་དང་། ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའི་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་སྐུའོ། །ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་སེག་པའི་རོ་རེས། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། 

ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་སིན་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་དང་། ཆོས་ཀི་

སྐུའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བཞི་པ་ལ། བཞིར་བཞེད་པ་དང་། དེ་མི་བཞེད་པའི་ལུགས་དགོད། འཐད་

པའི་ཕོགས་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱན་སྣང་དང་འགེལ་པ་འདི་གཉིས་སུ་སྐབས་

བརྒྱད་པའི་དངོས་བསན་གི་གཙོ་བོའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་བཞིའི་དབེ་བ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་

ལ་སོགས་པའི་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་སྐུ་དང་པོ་བསན་

ནས་གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་ཕིར་ཕོགས་

གཞན་ནས་སྐུ་བཞིར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འགལ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་

དང་། དེ་དང་མཐུན་པར་རྟོགས་དཀའ་དང་། ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་གསུངས། ཤེར་

འབྱུང་དང་བུད་དྷ་ཤིས་ཀང་སྐུ་བཞིར་བཤད་ལ། གཞོན་ནུ་དཔལ་གིས་ཀང་སྐུ་

གསུམ་དུ་འདོད་པ་བཀག་ནས་བཞིར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པ་གོལ་སེས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་དངོས་བསན་གི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་

བཞེད་དེ། ཉི་སྣང་ལས། ད་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་དང་མཐུན་པར་ཉི་

ཁིའི་རྣམ་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང་། སྙིང་པོ་མཆོག་ལས་ཀང་། མངོན་པར་རྟོགས་པ་

བརྒྱད་པ་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུའོ། །དེའི་དངོས་པོ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སེ། སྐུ་གསུམ་དང་མཛད་

པའོ། །ཞེས་དང་། དེ་དང་མཐུན་པར་ཐུབ་དགོངས་སུ་ཡང་། དེའི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་གཉིས་སུ་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་སེ་བཞི་པའོ་ཞེས་གང་དུ་ཡང་རྣམ་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞག་པ་མེད་ཀི། རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་ནི་སེང་གེ་བཟང་པོའི་རང་དབང་ལས་ཏེ་

སང་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ལུགས་དེ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སློབ་དཔོན་གི་ལུགས་འདི་ཉིད་

རང་ལུགས་སུ་ཁས་བླང་བར་བ་སེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འོག་ཏུ་གངས་ངེས་ཀི་སྐབས་

སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྐུ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུའོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་དང་བཞི་ཡོད་པ་འོག་ཏུ་རང་རང་གི་

སྐབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ། 

དེའི་རྒྱུ། དེ་སྐུར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤིར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ། 

ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས། མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས། སོ་

སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས། བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྔར་མཁས་པ་མང་པོས་

གསུངས་ཀང་། འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལས། ཤིན་ཏུ་འདུས་པ་སངས་རྒྱས་

ཀི་ས་ནི་རྣམ་པ་ལྔས་བསྡུས་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པ་

དང་། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། སོ་སོར་རྟོགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བ་བ་ནན་ཏན་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལྔར་གསུངས་པའི་དང་

པོ་ལ་ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཞེས་པ་མ་གཏོགས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མིང་

གིས་མ་གསུངས་པས་དང་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་གསེར་འཕེང་ལས་བཤད་པ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལྟར་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕི་མ་བཞིར་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་དང་

མཐུན་པར་མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས་ཀང་བཤད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མི་

གཡོ་སེ། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་ནི་དེ་ལ་བརྟེན། །མཉམ་པ་ཉིད་དང་སོ་སོར་རྟོགས། །བ་བ་

སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་མི་

གཡོ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དུས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བས་དེ་

ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བ་སྒྲུབ་ཡེ་

ཤེས་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་རྟེན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་

ཤེས་ལ་བརྟེན་པའི་ཕིར། 

མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁྱད་ཆོས་ལྔའི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས། 

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ང་ཡི་མེད། །ཡོངས་སུ་མ་ཆད་རྟག་ཏུ་ལྡན། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མ་

རྨོངས་པ། །རྟག་ཏུ་དེ་ལ་མངོན་ཕོགས་མིན། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། མེ་ལོང་ལྟ་

བུའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། ང་དང་ང་ཡི་བ་དང་གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ང་ཡི་བ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་ཁྱད་

པར། ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་གི་སོ་ནས་རིས་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཁྱད་པར། 

དུས་ཀི་སོ་ནས་རྟག་ཏུ་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར། རྟག་ཏུ་སྒིབ་པ་དང་བལ་བས་ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་མ་རྨོངས་པར་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར། རྟག་ཏུ་ཡུལ་རེ་རེ་བ་ཁོ་ན་ལ་

མངོན་སུམ་དུ་ཕོགས་པ་མིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

དེའི་སྒ་དོན་ནི། དེ་ཉིད་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀུན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཕིར། །ཡེ་ཤེས་

འབྱུང་གནས་ཆེན་པོ་འདྲ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཡེ་ཤེས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་བརན་འབྱུང་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཀི་

འབྱུང་གནས་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཕི་མ་གསུམ་པོ་ཀུན་གི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་

ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཅེས་

གདགས་སུ་རུང་སེ། དེའི་གདགས་གཞི་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། 

མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་གཞན་གསུམ་གི་

གཟུགས་བརན་འབྱུང་བའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། 

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་

ལས། སོམ་པ་དག་པ་སེམས་ཅན་ལ། །མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདོད། །མི་གནས་

ཞི་བར་ཞུགས་པ་ནི། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་འདོད། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

བམས་པ་དང་། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དག་དང་ལྡན། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། མཉམ་

ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ་བང་སེམས་ཀི་དུས་སུ་བདག་

གཞན་མཉམ་པ་ཉིད་བསོམས་པ་དྲི་མས་དག་པ་ལས་ཐོབ་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། སིད་ཞི་མཐའ་

ལ་མི་གནས་པར་ཞུགས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་

ཅན། བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བམས་པ་དང་ཐུགས་

རེ་ཆེན་པོ་དག་དང་ལྡན་ཞིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྔོ་

སེར་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ནི་ངེས་པར་སོན་པའི་ཕིར། 

སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཉིད་ལས། སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་རྟག་མི་ཐོགས། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་ཀི། །གཏེར་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དོན་

ནི། སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། ཤེས་བ་

ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཡོན་

ཏན་གི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀི་

གཏེར་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་

ལྡན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་འབོར་པ་

ཐམས་ཅད་སོན་པར་མཛད་ཅིང་། ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་ཆོས་ཀི་ཆར་ཆེན་

པོ་འབེབ་པར་མཛད་པའི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒ་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས། བ་བ་

སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཁམས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་ཞིང་། །དཔག་མེད་བསམ་

ཡས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པའོ། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། བ་བ་

སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བ་བ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་ཞིང་གངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲུལ་

པས་གདུལ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཅན་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་མཐར་ཐུག་

པའི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེའི་རྒྱུ་སོན་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས། འཛིན་པའི་ཕིར་དང་སེམས་

མཉམ་ཕིར། །ཡང་དག་ཆོས་རབ་སོན་ཕིར་དང་། །བ་བ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །ཡེ་

ཤེས་བཞི་པོ་ཡང་དག་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་བཞི་པོ་དེ་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དམ་པའི་ཆོས་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པར་འཛིན་པ་དང་། སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་སོམ་པ་དང་། ཆོས་ཡང་དག་

པར་རབ་ཏུ་སོན་པ་དང་། གདུལ་བའི་བ་བ་སྒྲུབ་པས་ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་དེ་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཏེ། གནས་

གྱུར་མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་པོ་དང་དོན་ལྔ་པོ་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལྔ་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གཉིས་འབྱུང་བའི་འབོར་པ་དམ་པ་

ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་དབང་པོ་ལྔ་ཟག་བཅས་རྣམས་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་

མཐར་ཐུག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། དབང་པོ་ལྔ་ནི་གཞན་

གྱུར་ན། །དོན་ཀུན་འཇུག་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་

འབྱུང་། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ནི། 

གནའ་མཆན་ལས་བཤད་པ་ནི་མིག་གི་དབང་ཤེས་ལ་ཡང་ཕོགས་བཞི་སེང་

འོག་གི་ཡུལ་དྲུག་ལ་འཇུག་པའི་དབང་ཤེས་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས་དྲུག་པོ་རེ་རེས་ཀང་

ཕོགས་བཅུ་བཅུའི་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་སེ་ཡུལ་བཞི་པོ་དེ་ལ་བཅུ་བཅུ་སེ་ཡུལ་བཞི་བཅུ་

རེ་ལ་འཇུག་པས་བཞི་བཅུ་ཚན་པ་དྲུག་བསོམས་པས་ཉིས་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་སེ་

མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་མཐོང་བ་མི་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་སངས་རྒྱས་

ཁོ་ནའི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ། རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། ལུས་ཀི་དབང་ཤེས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བཞི་ལ་ཡང་དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས་དྲུག་པོ་རེ་རེས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕོགས་བཅུ་

བཅུའི་གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བ་བཞི་དང་། གཟུགས་སྒ་རོ་རེག་བ་བཞི་དང་། གཟུགས་

སྒ་དྲི་རེག་བ་བཞི་དང་། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཇུག་པས་དེ་

ལྟར་ཕེ་བས་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་བཞི་བཅུ་པ་དྲུག་ཡོད་པས་སྔ་མ་དང་བསོམས་

པས་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གང་ཐང་པ་མཚན་སོ་གཉིས་དང་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུ་ལ་འདོད་ལ། འགའ་

ཞིག་ས་དང་པོའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ལ་འདོད་ལ། རེ་བཙུན་ཆ་པ་ན་རེ། 

དེ་ལྟར་གགས་ཀང་སུས་ཀང་མཐོང་བ་དང་རྟོགས་པ་མེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་ལ་

ཟུར་ཟ་མཛད་ཀང་། འགེལ་བཤད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་ཤིང་། གནའ་མཆན་

གིས་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་མདོ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ། །

སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལྔའི་འབོར་བ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་

པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་

མཐར་ཐུག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཡིད་ནི་གནས་

གཞན་གྱུར་པ་ན། །འབོར་དང་མཐུན་སྤོད་མི་རྟོག་པའི། །ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་

པ། །འབོར་བ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པའི་

ལོངས་སྤོད་དག་སོན་པའི་བཅུད་དག་པ་དང་སྣོད་ཀི་ཞིང་དག་པ་ལ་འབོར་བ་དམ་པ་

ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་ལྔ་དེར་འཛིན་གི་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་གནས་གཞན་དུ་



  208  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དོན་བཅས་འཛིན་

པ་གཞན་གྱུར་ན། །ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་ལོངས་སྤོད་དང་། །བརྟན་ཕིར་ཞིང་ནི་དག་

པ་ལ། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྟག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དང་འཕིན་ལས་

རྣམས་ཀུན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ལ་འབོར་བ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་རྟོག་

གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 

རྣམ་རྟོག་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནི། །དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དང་། །ལས་རྣམས་ཀུན་

ལ་ཐོགས་མེད་ལ། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་དྲི་མ་མེད་པའི་གནས་ལ་ནི་གནས་ཤིང་

མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་

བང་གི་ཆོས་ཀུན་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་

མཐར་ཐུག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རྟེན་ནི་གཞན་དུ་གྱུར་པ་

ན། །སངས་རྒྱས་དྲི་མེད་གནས་ལ་ནི། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡི། །འབོར་པ་

དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། མོ་

མཐོང་བའི་ཚེ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་འབོར་བ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འཁིག་

པའི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་

སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འཁིག་པ་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་

བདེ་བར་གནས་པ་དང་། །མོ་མཐོང་ཉོན་མོངས་མེད་པ་ལ། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཆར་འབབ་པ་སོགས་ཀི་བསམ་པའི་

དོན་འབོར་པ་དང་གཟུགས་རྣམ་པར་འབེད་པ་སེ་ཐོགས་མེད་དུ་འགོ་བ་ལ་འབོར་པ་

དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ནམ་མཁའི་འདུ་ཤེས་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་

ཐུག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ནམ་མཁའི་འདུ་ཤེས་གཞན་གྱུར་

ན། །བསམ་པའི་དོན་ནི་འབོར་པ་དང་། །འགོ་གཟུགས་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ། །འབོར་

པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། ཙནྡྲ་གོ་མིས། གང་ཡང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་

ཉིད་གྱུར་པ། །ཞེས་དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིད་གནས་གྱུར་པ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་

བརོད་པར་བ། །སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་དོ། །ཞེས་

དང་། དབང་པོ་ལྔ་ཡི་རྣམ་ཤེས་གང་། །དེ་ནི་དོན་ཀུན་ཡོངས་འཛིན་ཕིར། །སེམས་

ཅན་ཀུན་གི་དོན་དུ་ནི། །བ་བ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ཉིད་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ཡང་འདི་

བཞིན་དུ་བཤད་པར་བའོ། །དེའི་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བང་གི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་གཞན་དུ་

གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་གཞན་

དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། སོ་སོར་རྟོགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དབང་

ཤེས་ལྔ་ཆོས་ཅན། བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་དབང་ཤེས་

ལྔ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་

འཕགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ཏེ། 

གནས་གྱུར་མཐར་ཕིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཟག་མེད་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཀང་གོ་བུར་

དྲི་མས་དག་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལ་རྡུལ་མ་ཞུགས་

ཀང་གོ་བུར་གི་རྡུལ་དང་བལ་བ་དང་། གསེར་གི་རང་བཞིན་ལ་གཡའ་མ་ཞུགས་ཀང་

གོ་བུར་གི་གཡའ་དང་བལ་བ་དང་། ཆུའི་རང་བཞིན་ལ་རོག་པ་མེད་ཀང་གོ་བུར་གི་རོག་

པ་དང་བལ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ཆུ་གསེར་

ལྟར། །ཉོན་མོངས་པ་ལ་རྣམ་དག་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བ་བ་འཕིན་ལས་ཀི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ། 

ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད་ཀི་

གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་གསུམ་

ག་ཡང་ཀུན་སློང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་མི་ལྟོས་པ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབད་

མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པར་བེད་པར་དཔེའི་སོ་ནས་རྒྱུད་བླ་མར་བསན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བརྒྱ་བིན་རྔ་སྤིན་ཚངས་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ལ་བ་བ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའི་འཕིན་ལས་དང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའི་འཕིན་ལས་གཉིས་སུ་འབེད་མི་རིགས་པར་ཐལ། གདུལ་

བའི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཇི་སིད་གནས་ཀི་བར་དུ་དེའི་

འཕིན་ལས་གནས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་

ལས་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་སླ། གཞན་ཡང་། དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཇི་སིད་

འདིའི། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་འཁོར་བ་

མ་སོང་གི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ཡོད་པར་ཐལ། 

དེའི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ལུང་རྟོགས་ཀི་

དམ་ཆོས་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་པའི་ཆར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་འཕིན་ལས་མེད་དེ། དག་ལྡན་ལས། མཛད་པ་དང་མཛད་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐ་མི་

དད་པའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་སྐུར་རྣམ་པར་བཞག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འོ་ན། གདུལ་

བ་ལམ་ལ་འགོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་མེད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀིས་

གདུལ་བ་ལམ་ལ་བཀོད་ནས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་ལམ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་

པས་གདུལ་བ་ལམ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མི་མཛད་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་ལུང་

དེའི་དོན་ནི། བེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའི་འཕིན་ལས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའམ། ཆོས་སྐུ་

མཚོན་བེད་ཀི་འཕིན་ལས་ངོས་འཛིན་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྣང་ལས། ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས། སྐབས་བརྒྱད་པར་སྒྲུབ་

པ་མི་འཐད་དེ། དེར་ལམ་ལ་སློབ་པའི་བ་བ་དང་བལ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །

དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་བ་ཡིན་ལ། བ་

བ་དེ་ཉིད་ཀང་བེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པ་དང་། གདུལ་བ་ལ་ཡོད་པའི་ཐར་ལམ་སོགས་ནི་

བ་བ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའི་འཕིན་ལས་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བ་

ལམ་དང་ལམ་གི་རྟེན་ལ་འགོད་པ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་ལ། བཀོད་པའི་ཆ་ནི་གདུལ་

བ་ལ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་ཤིང་གཤགས་པའི་རྩོལ་བ་ནི་སྐྱེས་བུ་ལ་ཡོད་

ཅིང་། ཤིང་དུམ་བུ་དུམ་བུར་གཤགས་པའི་ཆ་ཡུལ་ཤིང་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་

ཕིར། གདུལ་བ་ལམ་གི་རྟེན་ལ་འགོད་པ་ནས་འབས་བུ་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པའི་

བར་ཉེར་བདུན་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་སུ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བཀོད་པའི་ཆ་དང་འགོད་པའི་ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་

ཉེར་བདུན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། སྤི་དོན་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

ངག་དོན་ནི། སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་རེས་སུ་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་འཆད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། སྐད་ཅིག་སྦོར་བསོམས་སོབས་ཀིས་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་འཐོབ་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཡང་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་

བཞིར་ཡོད་དེ། 

ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། 

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། ཁ་ཅིག །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཟེར་ན། སངས་པ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་

ཡང་། སངས་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་བདེར་གཤེགས་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

དེའི་ཕིར། འདོད་ན། རྣམ་འགེལ་ལས། རྒྱུ་སངས་ཡོན་ཏན་གསུམ་བདེར་

གཤེགས། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། མ་རིག་པའི་གཉིད་སངས་ཤིང་ཤེས་བ་ལ་

བློ་གོས་རྒྱས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སྐམས་ལས་

སྐྱེས་པའི་པད་ཆོས་ཅན། མཚོ་ལས་སྐྱེས་པར་ཐལ། མཚོ་སྐྱེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་འགིག །གཞན་ཡང་། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་

པས་གང་ཞིང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

འགིག་གོ །

ཁ་ཅིག །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འདུས་མ་བས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སློབ་པའི་དུས་སུ་མེད་

ཅིང་ཕིས་སངས་རྒྱས་ཀི་དུས་སུ་ཡོད་པའི་རེས་འགའ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ་སེ། རེས་འགའ་བའི་རྟག་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡུལ་དུས་འགའ་ཞིག་ན་མེད་

ཅིང་ཡུལ་དུས་ལ་ལར་ཡོད་པའི་རྟག་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་སླ། 

ཁ་ཅིག །དབིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སང་བ་གོ་བུར་གི་དྲི་

མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་ཆོས་

ཅན། དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་

ཐལ། ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ཆོས་ཉིད་དུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འགོག་བདེན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྐྱོན་མེད་དེ། འགོག་བདེན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དོན་དམ་

བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། སོང་ཉིད་མ་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། བདེན་བཞི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དག་

བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སོང་ཉིད་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་

ན། ཆོས་ཉིད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཆོས་ཉིད་ཀི་

སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་སྐུ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་པའི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འགིག །སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁོ་ན་རེ། འགོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་ལ་སོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འབེད་པ་མི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

རིགས་པར་ཐལ། འགོག་བདེན་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། འགོག་པའི་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ནང་དང་ཕི་དང་གཉིས་ཀའི་དངོས་པོ་

རྣམ་པར་དག་པས། ནང་དང་ཕི་དང་གཉིས་ཀའི་སོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། 

ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དེས་

སོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་བལ་ཆ་ལ་འགོག་བདེན་གི་རྣམ་

པར་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཐར་ཐུག་དཔོད་པའི་རིགས་ཤེས་དེ་ཁྱོད་ལ་མཐར་ཐུག་

དཔོད་པའི་རིགས་ཤེས་སུ་སོང་བའི་ཕིར། དེ་དེར་ཐལ། བདེན་གཉིས་ལས། རིགས་

པའི་རེས་འབང་ངོ་བོའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དེས་

རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་ཡིན་པར་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་འགོག་བདེན་མཐར་ཐུག །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། འགོག་བདེན་མཐར་

ཐུག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། འགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། ཁོ་ན་རེ། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ཏེ། སངས་པ་

མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་པ་མཐར་ཕིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། 

དེ་ཆོས་ཅན། རྟོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྟོགས་པ་མཐར་ཕིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། སངས་རྟོགས་མཐར་
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ཕིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྒིབ་གཉིས་ཟད་པར་སངས་པའི་འདུས་མ་བས་ཀི་སྐུ། དེའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

རྟགས་སླའོ། །ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་དེ་

ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་གི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་

ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། རྒྱུད་བླར། འབའ་ཞིག་བག་ཆགས་བཅས་སངས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དེས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་

ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། ལམ་སྒིག་ལས། 

ཐེག་དམན་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མོ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་

ལྟར་ན་ནི་ཉན་ཐོས་འཕགས་པས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་

བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་

འཕགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་སེམས་ཅན་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་ཡིན། གནས་སྐབས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་རྒྱུད་

ལྡན་གི་སེམས་ཅན་མེད་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་བདེན་སོང་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། 

དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གི་སེམས་ཅན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་བདེན་སོང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་

བདེན་གྲུབ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། དེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་ན། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་

མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་སླ། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་བདེན་སོང་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས། ཡོན་ཏན་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དབིངས་མཐར་

ཐུག །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་

ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་། གོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

གཉིས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། 

དེའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད་དོ། །

བཞི་པ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་དང་། ཡོན་ཏན་ལྔ་ལྡན་དུ་ཐེག་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་བླ་མར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མཚན་ཉིད་ལྔ། །མདོར་ན་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ནི། །ལྡན་པ་ཉིད་དུ་རིག་

པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ཡང་ལྡན་ཏེ། སྐྱེ་འཇིག་དང་བལ་

བ་འདུས་མ་བས་པ་དང་། སངས་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ངོ་བོ་དབེར་མེད་པ་དང་། 

སྒོ་སྐུར་གི་མཐའ་གཉིས་སངས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་དང་

སྙོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་གསུམ་ལས་གོལ་བ་དང་། རང་བཞིན་གི་འོད་གསལ་བའི་

ཡོན་ཏན་དག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སེ། རང་བཞིན་གིས་དྲི་མ་མེད་ཅིང་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་རྟོག་པ་མེད་ཅིང་། རྣལ་འབོར་པ་སེ་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་། རང་བཞིན་གིས་དྲི་མ་རྣམ་པར་དག་

པའི་དབིངས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱུད་བླར། འདུས་མ་བས་

ཤིང་རྣམ་དབེར་མེད། །མཐའ་གཉིས་དག་ནི་རྣམ་པར་སངས། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བ་

སྙོམས་འཇུག་གི །སྒིབ་གསུམ་ལས་ནི་ངེས་གོལ་ཏེ། །དྲི་མེད་རྣམ་ཐར་རྟོག་མེད་

དང་། །རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་ཕིར། །ཆོས་དབིངས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

ནི། །དག་པའི་ཕིར་ན་འོད་གསལ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ཡང་ལྡན་ཏེ། གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། 

གངས་ཀི་མཐའ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། མུ་བཞིར་རྟོག་གེ་བའི་བློས་བསམ་དུ་མེད་པའི་

ཡོན་ཏན། མཉམ་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། དྲི་མ་དག་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། གཞལ་དུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་གོ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

རིམས་བཞིན་དུ་ལྡན་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། གངས་མེད་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོག་

གེ་བའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་འབའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་

ལ་ཡོད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་དང་ལྡན་པར་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླར། གཞལ་མེད་གངས་

མེད་བསམ་མེད་པ། །མཉམ་མེད་དག་པའི་མཐར་ཐུག་པའི། །ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་

ཡང་དག་པར། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལྡན་ཏེ། །རྒྱ་ཆེའི་ཕིར་དང་གངས་མེད་ཕིར། །རྟོག་

གེའི་ཡུལ་ནི་མིན་ཕིར་དང་། །འབའ་ཞིག་བག་ཆགས་བཅས་སངས་ཕིར། །གཞལ་

མེད་ལ་སོགས་གོ་རིམས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ངག་དོན་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། ལྡན་པའི་ཁྱད་པར། བལ་བའི་ཁྱད་པར། 

ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་

རོབ་ཏུ་སྣང་བ་ཇི་ལྟར་མོས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

པའི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདིས། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་བརྒལ་ལན་

གི་སོ་ནས་བཤད་ན་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། མཚམས་སྦར་དུ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་པས། ཞེས་བཤད་པ་ལ། འོ་ན། 

ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དེ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་ནམ། ངོ་

བོ་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་གཉིས་ཆོས་ཆོས་ཅན་མིན་པར་འགྱུར། གཉིས་པ་

ལྟར་ན་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ལ་གཞུང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདི་གསུངས། 

དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དེ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་

མ་ཡིན་ཀང་། དེ་གསུམ་དེ་དང་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ལྟར་བསན་པ་

ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་

ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་

ཀི་སྐུའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་པར་

ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ། ཞེས་གསུངས། དེ་གསུམ་དེ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཀང་། དེ་

དང་ཐ་དད་དུ་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གདུལ་བའི་མོས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་

བཞག་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྣང་བ་ཇི་ལྟར་མོས་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནི། ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་

ཡུལ་དང་། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དེ་སར་གནས་ཀི་བང་སེམས་ཡན་ཆད་ཁོ་

ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དང་། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལས་དག་

ཡན་ཆད་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་

ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་

གསུམ་དེ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་བེད་འགོད་པ་ལ། ལུགས་ལས། གང་

ཕིར་དབེན་པ་དབེན་གྱུར་ལ། །ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་དུ་འདོད། །ཅེས་གསུངས། 

ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། དེ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་

གྲུབ་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་

ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རྟགས་གྲུབ་སེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། 

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཡུལ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་མེད་པར་

ཐལ། དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བང་འཕགས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་རྟག་སོང་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུ་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གིས་སོང་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ན་

གོང་དུ་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བང་འཕགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་

མངོན་སུམ་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་འདྲའི་མངོན་སུམ་དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པར་ཐལ། དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ལ་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་
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ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་རྟག་པ་ལ་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་གང་ཞིག །ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་

དང་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་རྟག་པ་གཉིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གང་ལ་ལྟོས་ཀང་གྲུབ་

བདེ་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའི་བང་འཕགས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་རྟག་

པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་ཀི་བློ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་གང་ཞིག །དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མ་

རྟོགས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་རྟག་པ་སྣང་བ་གང་

ཞིག །དེ་དང་དེ་གཉིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གང་ལ་ལྟོས་ཀང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་ཀི་བློ་མེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། བློ་གོས་ཆེན་པོས་མཐོང་ཉིད་ལས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

ངེས་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་སོ་སྐྱེ་དེ་ཡིན་ན་

སོ་སྐྱེ་ལས་དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སྦོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དགེ་སློང་ལྷས་བིན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ཏེ། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བའི་སོ་སྐྱེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལས་མ་དག་པའི་སོ་སྐྱེ་མེད་

པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྐབས་འདིའི་ལས་དག་པ་དེ། 

མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་བེད་ཀི་ལས་སྒིབ་མངོན་གྱུར་

པས་དག་པ་ལ་བེད་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། གཞུང་

འདིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་ཡང་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གོང་དུ། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། །ཅེས་གསུངས་

པ་ལས་འཕོས་ནས། འོ་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་གང་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ལ་

མདོ་འདི་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟག་

པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། 

བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དང་། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་། རྣམ་

པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་དང་། 

ཟད་པར་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་དང་། ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད་དང་། ཉོན་

མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སོན་གནས་མཁྱེན་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་

དྲུག་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་

དག་པ་བཞི་དང་། དབང་བཅུ་དང་། སོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། 

བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ་དང་། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་དང་། བསྙེལ་བ་མི་

མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་། བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང་། ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དེ། 

རབ་འབོར་འདི་དག་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། རྩ་བས་བསན་ཚུལ་དང་། འགེལ་པས་བཤད་ཚུལ་གཉིས་
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ལས། དང་པོ་ལ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། དེའི་ཁྱད་པར། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་པ་དང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་ཐ་དད་པའི་སྐུར་བསན་པ། ཐ་མི་དད་

པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ཐ་དད་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་དེ་དག་གི་

དོན་འཆད་པའི་སོ་ནས་སྐུ་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་སོན་པ་ལ། བང་ཆུབ་

ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

དེ་ཡང་རྒྱུད་བཙན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཡོན་ཏན་དང་། མཚན་ཉིད་བཙན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཉན་ཐོས་དང་རྟོགས་

རིགས་ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་སོན་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་

དང་། །ཞེས་པ་ནས། མངོན་ཤེས་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག །ཅེས་པའི་བར་གསུངས། 

རྒྱུད་བཙན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་

དང་། མཚན་ཉིད་བཙན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བང་སེམས་དང་རྟོགས་རིགས་ཐུན་

མོང་བའི་ཡོན་ཏན་དེ་སོན་པ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་བཞི་དང་། །དབང་བཅུ་དང་

ནི། ཞེས་གསུངས། རྒྱུད་དང་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀ་བཙན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་འཆད་པ་ལ། སོབས་བཅུ་

དང་། །ཞེས་པ་ནས། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། ཞེས་སོགས་ཀིས་བཤད། གསུམ་པ་ནི། ཁོ་ན་རེ། ངོ་

བོ་ཉིད་ལོངས། ཞེས་སོགས་ཀིས་བཤད། 

གཉིས་པ་དེའི་ཁྱད་པར་ལ། ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཁྱད་པར་དང་། སོན་གནས་

མཁྱེན་པའི་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་དེ་སོན་པ་ལ། ཉན་ཐོས་ཉོན་མོངས་མེད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པའི་ལྟ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་དེ་སོན་པ་ལ། སངས་རྒྱས་སོན་གནས་

མཁྱེན་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ལ། ཆོས་སྐུ་ཁྱབ་པར་ལ་རྩོད་པ་

སང་བ་དང་། རྟག་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། དོན་དངོས་དང་། 

དཔེས་བསྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་དེ་སོན་པ་ལ། རྒྱུ་ནི་ཡོངས་སུ་སིན་གྱུར་

ནས། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་དེ་སོན་པ་ལ། ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབ་

ཀང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་སོན་པ་ལ། དེ་ལྟར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེའི་

ཕིར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ། མཚམས་སྦར་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་སྐུ་དང་པོ་བསན་

ནས་གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་སྤོས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཟག་པ་མེད་པའི་

དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ། ཞེས་གསུངས། ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་

འཆད་པ་ལ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། ཞེས་པ་ནས། སྔར་བཤད་

པ་དག་ཀང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། བསྡུས་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་སྤོས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་

ཉིད་གནས་གྱུར་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་ཀི་སྐུར་མངོན་པར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་གིའོ། །ཞེས་གསུངས། བརྒལ་ལན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་

ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པ་ནས། སྐུ་ནི་གསུམ་ཁོ་

ནའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དགོས་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

གཞན་དག་ན་རེ། དགོས་པ་ཉེ་བར་བསན་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་

སྦར་བའི་ངོར་རམ། ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་སྦར་བའི་ཕིར་དེ་སྐད་གསུངས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་ཕོགས་གཞན་ནས་སྐུ་བཞིར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འགལ་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འདིའི་དོན་བསྡུ་ན། འོ་ན། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ། 

ཞེས་སོགས་ཀིས་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་མདོ་རྩ་

འགེལ་སྦར་ནས་བཤད་ན། མདོ་ལས། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་

བདུན་དང་། ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་པོ་དེ་བསན་ནས་

དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན། ཞེས་དང་། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་

ལ་སོགས་པ་ནས། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བར་བང་ཆུབ་ཀི་

ཕོགས་རྣམས་དང་། ཞེས་གསུངས། དེས་བསན་ཚུལ་རིགས་འགེ་ཞིང་། ཚད་མེད་

པ་བཞི་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཚད་མེད་དང་། ཞེས་དང་། སྔ་མ་བཞིན་དུ་

བམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་ཚངས་པའི་གནས་པ་རྣམས་དང་། ཞེས་

གསུངས། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རྣམ་པར་ཐར་

དང་། ཞེས་དང་། ནང་གཟུགས་ཅན་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པས་

ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བ་བ་གཉིས་དང་། སྡུག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་

པ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བས་ཏེ་རོགས་པར་བས་ནས་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་

གཅིག་དང་། ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤེས་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་

ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་བ་བ་བཞི་དང་། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་

ཞེས་བ་བ་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། ཞེས་གསུངས། མཐར་

གིས་གནས་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མཐར་གིས་ནི། །སྙོམས་འཇུག་དགུ་ཡི་བདག་ཉིད་དང་། །ཞེས་དང་། གཟུགས་ཀི་

ཁམས་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་

དང་། འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙོམས་

པར་འཇུག་པ་དགུ་དང་། ཞེས་གསུངས། ཟད་པར་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་དང་། ཞེས་

པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཟད་པར་བཅུ་ཡི་བདག་ཉིད་དང་། །ཞེས་དང་། ས་དང་། ཆུ་

དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དང་། 

ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་ཟད་པར་རྣམ་པ་བཅུ་དང་། ཞེས་

གསུངས། ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །རབ་ཏུ་དབེ་བས་རྣམ་བརྒྱད་དང་། །ཞེས་དང་། 

ནང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་དག་གིས་སོ་སོར་ཆུང་ངུ་དང་

ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞིང་དེ་དག་ཟིལ་གིས་

མནན་ནས་ཤེས་ཞེས་བ་བ་བཞི་དང་། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་དག་ཁོ་

ནས་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་

ནས་མཐོང་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཞི་སེ། དེ་ལྟར་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམ་

པ་བརྒྱད་དང་། ཞེས་གསུངས། ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཞེས་པའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། ཉོན་མོངས་མེད་དང་། ཞེས་དང་། ཕ་རོལ་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་

ཉོན་མོངས་པའི་དགའི་རྒྱུན་དྲུང་འབིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་

ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། སོན་གནས་མཁྱེན་པ་དང་། ཞེས་པའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། སོན་མཁྱེན་དང་། །ཞེས་དང་། ཡང་དག་པར་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་
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དང་བལ་ཞིང་ཆགས་པ་བཅོམ་པ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བར་མཛད་པའི་སོན་ལམ་གྲུབ་པས་

འཁོར་བ་ཇི་སིད་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཇི་སིད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་འཇུག་པ་

ཞེས་བ་བ་སོན་གནས་མཁྱེན་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། 

ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། མངོན་ཤེས། ཞེས་དང་། སྔར་བཤད་པའི་མངོན་པར་

ཤེས་པ་དྲུག་དང་། ཞེས་གསུངས། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་། ཞེས་པའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། སོ་སོ་ཡང་དག་རིག །ཅེས་དང་། •སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་

བཞི་དང་། ཞེས་གསུངས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཞི་དང་། ཞེས་

པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་བཞི་དང་། །ཞེས་དང་། རྟེན་དང་

དམིགས་པ་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བ་བ་དག་པ་བཞི་དང་། 

ཞེས་གསུངས། དབང་བཅུ་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དབང་བཅུ་དང་ནི། 

ཞེས་དང་། ཚེ་དང་། སེམས་དང་། ཡོ་བད་དང་། ལས་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། མོས་པ་

དང་། སོན་ལམ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་། ཆོས་ལ་དབང་བ་ཞེས་བ་བ་

དབང་བཅུ་དང་། ཞེས་གསུངས། སོབས་བཅུ་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

སོབས་བཅུ་དང་། ཞེས་དང་། སྔར་བཤད་པའི་སོབས་བཅུ་དང་། ཞེས་གསུངས། མི་

འཇིགས་པ་བཞི་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། མི་འཇིགས་པ་ནི་བཞི་དག་

དང་། །ཞེས་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། ཞེས་གསུངས། བསྲུང་བ་མེད་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བསྲུང་བ་མེད་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། །ཞེས་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་

པ་སེ། འདི་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་གཞན་གིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་
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བསྙེངས་པས་བཅབ་པར་བའོ་སྙམ་པའི་དགོངས་པ་མི་མངའོ་ཞེས་བ་བ་བསྲུང་བ་

མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ཞེས་གསུངས། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་

དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་རྣམ་གསུམ་དང་། །ཞེས་དང་། 

ཆོས་སོན་པ་ན་ཉན་པར་འདོད་པ་དང་། ཉན་པར་མི་འདོད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དག་ལ་

གོ་རིམས་བཞིན་དུ་རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། གཉིས་ཀས་དབེན་པ་

ཁོ་ནར་བཏང་སྙོམས་སུ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པར་གནས་སོ་ཞེས་བ་བ་དྲན་པ་ཉེ་བར་

བཞག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ཞེས་གསུངས། བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་

དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བསྙེལ་བ་མི་མངའི་ཆོས་ཉིད་དང་། །ཞེས་དང་། 

~སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པའི་དུས་ལས་མི་འདའ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བ་བ་

བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་

བཅོམ་པ་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བག་ཆགས་ཡང་དག་བཅོམ་པ་

དང་། །ཞེས་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་བག་ལ་ཉལ་གི་ངོ་བོའི་ས་

བོན་སངས་པས་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། ཐུགས་

རེ་ཆེན་པོ་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སྐྱེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་། །ཞེས་

དང་། སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་སྐྱེ་བོ་ལ་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་

དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཐུབ་པ་ཁོ་ནའི་མ་འདྲེས་ཆོས། །བཅོ་བརྒྱད་

བཤད་པ་གང་ཡིན་དང་། །ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་

དང་། ཞེས་གསུངས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་
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པ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་དང་། །ཞེས་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་

ཉིད་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། འགེལ་པར། དང་ཞེས་བ་བའི་སྒས་བསྡུས་པ་

ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དག་ཀང་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

འདིའི་སྐབས་སུ། ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་མཐར་

གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་པོ་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཟེར་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་

སྙོམས་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་

དགུ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཟེར། དེ་ལ་ཁ་

ཅིག །སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་རྒྱུད་

ལ་འགོག་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་འགོག་སྙོམས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཚོར་འདུ་རགས་པ་བཀག་པའི་སྙོམས་འཇུག་མེད་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། འགོག་སྙོམས་ཡིན་ན་ཚོར་འདུ་རགས་པ་བཀག་པའི་སྙོམས་

འཇུག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཟིགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་

ཤེས་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དེ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཤེས་པ་དོན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གཅིག །དབེ་ན། སེ་ཚན་གི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་

ཚན་ཉེར་གཅིག་ཡོད། རྒྱས་པར་ཕེ་ན། རྩ་བས་དངོས་སུ་བསན་པ་བརྒྱ་དང་ཞེ་བཞི། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་པའི་དང་ཞེས་པའི་སྒས་བསྡུས་པ་

གཉིས་ཏེ། བརྒྱ་དང་ཞེ་དྲུག་ཡོད་ཏེ། སྔར་བཤད་པའི་བང་ཕོགས་སོ་བདུན། ཚད་

མེད་བཞི། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད། མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ། ཟད་པར་གི་

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ། ཟིལ་གནོན་བརྒྱད། ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སོན་གནས་

མཁྱེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། མངོན་ཤེས་དྲུག །སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི། 

ལུས་དག་པ་དམིགས་པ་དག་པ་ཐུགས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་དག་པ་སེ་ཡོངས་

སུ་དག་པ་བཞི། ཚེ། སེམས། ཡོ་བད། འབས་བུ། སྐྱེ་བ། མོས་པ། སོན་ལམ། རྫུ་

འཕྲུལ། ཡེ་ཤེས། ཆོས་ལ་དབང་བ་སེ་དབང་བཅུ་དང་། སྔར་བཤད་པའི་སོབས་བཅུ་

དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་དག་པས་བསྲུང་བ་མེད་

པ་གསུམ་དང་། ཆོས་བསན་པ་ལ་གུས་པས་ཉན་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་། མི་ཉན་པ་ལ་

ཁོང་ཁོ་བ་དང་། གཉིས་ཀ་འདྲེས་མ་ལ་ཆགས་སང་གཉིས་ཀས་དབེན་པའི་དྲན་པ་ཉེ་

བར་བཞག་པ་གསུམ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དོན་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་བསྙེལ་བ་

མི་མངའ་བ་དང་། སོ་གསུམ་གི་བག་ཆགས་ཏེ་སྒིབ་གཉིས་ཀི་ས་བོན་སངས་པ་

དང་། གདུལ་བའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། སྔར་བཞིན་མ་འདྲེས་པ་

བཅོ་བརྒྱད་དང་། རྒྱུ་འབས་གཙོ་བོའི་ཆོས་བཅུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་། སྒས་བསྡུས་པ་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་

ཤེས་པ་ཉིད་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེས་ན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ན་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དང་། ཡིད་ཤེས་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་མིག་ཤེས་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡིན་ན་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཀང་མ་ཁྱབ་སེ། སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རང་རིག་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཟིགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་

ཏེ། རང་འབས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་འོད་ཟེར་འགེད་པ་

དང་ཆོས་སོན་པའི་བ་བ་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། སངས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་

ཏེ། ཟག་མེད་དུ་གནས་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དང་

ལྡན་ཏེ། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། འོ་ན། ཟག་

མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་དེ་སོ་སོར་བཤད་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་

ཡང་སེ་ཚན་དང་པོ་བཞི་པོ་དེ་སྔར་བསན་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

ལྔ་པ་ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་ལ། ཟད་པར་གི་ངོ་བོ། དབེ་བ། 

རྟེན། སྦོང་ཚུལ། མཚན་མ། དེ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཚུལ། བེད་ལས། སྐྱེ་མཆེད་གཞན་

ལ་ཟད་པར་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ངེས་ཚིག་དང་དགུ་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་

བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་གཞིའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་

ཇི་ལྟར་བཞེད་པ་ལྟར་སྤོ་བར་ནུས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིག་པ། ཟད་པར་གི་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་ངོ་བོ། དེ་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅི་རིགས་སུ་ཡོད། མཛོད་འགེལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལས། དང་པོ་བརྒྱད་མ་ཆགས་པའི་དགེ་བ་དང་ཐ་མ་གཉིས་གཟུགས་མེད་དང་པོ་

གཉིས་ཀི་དངོས་གཞི་དག་པ་བ་ལ་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཟད་པར་ས། ཆུ། མེ། རླུང་། སྔོན་པོ། སེར་པོ། དམར་པོ། 

དཀར་པོ། ནམ་མཁའ། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཅུ་ཡོད། 

གསུམ་པ་ནི། དང་པོ་བརྒྱད་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་། ཐ་མ་གཉིས་

གཟུགས་མེད་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་

ལས། ཟད་པར་བཅུ་པོ་བརྒྱད་མ་ཆགས། །བསམ་གཏན་མཐའ་ན་སྤོད་ཡུལ་

ནི། །འདོད་པའོ་གཉིས་ནི་གཟུགས་མེད་དག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། སྔར་སྦང་བ་བས་པས་འགྲུབ་ཚུལ་དང་། མ་བས་པའི་སྦོང་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་གོམས་པར་བས་པས་ནི་སོ་སོའི་དམིགས་རྟེན་མཐོང་བ་ཙམ་

གིས་དེ་དང་དེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། ཆུ་ཀླུང་སོགས་

སུ་ཆུ་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་འབད་པ་མ་བས་པར་ཟད་པར་ཆུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབྱུང་

ངོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནགས་ཀི་མེ་འབར་ཞིང་དུ་བ་འཐུལ་བ་དང་། རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་

འོད་མ་དང་འཁི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རླུང་འདི་ནི་གནས་འདིར་རབ་

ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀུན་ཏུ་ལྟ་བ་ཙམ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། ནོར་བུ་དང་གོས་ལ་

སོགས་པ་སྔོན་པོ་བཏིང་བ་དང་། དེ་དག་ཉིད་སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་

པོར་གྱུར་པ་དང་། ཚོན་མོ་སེང་དངུལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་སོགས་དང་། སྐར་ཁུང་

ནང་ན་ཤིང་གི་ལོ་མའི་གསེབ་ནས་ཟླ་བ་དང་ཉི་འོད་བྱུང་བས་ས་གཞི་ལ་སྐྱེད་པའི་

འོད་ཀི་ཐིག་ལེ་ལ་ལྟ་བ་དང་། སྐར་ཁུང་དང་རྩིག་པའི་བུ་ག་མཐོང་བ་ན་རིམ་པ་ལྟར་
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ཟད་པར་མེ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། དམིགས་རྟེན་བེད་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་ཡིད་གཏོད་པའི་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་པོ་སོགས་ཀི་ཁ་དོག་གི་དབེ་བ་དང་བལ་བའི་ཆུ་དྲི་མ་མེད་

པས་སྣོད་གཙང་མ་ལེགས་པར་བཀང་བ་དང་། སྣུམ་ཞིང་སྙིང་པོ་དང་བཅས་པའི་

ཤིང་དུམ་བུར་གཏུབ་ནས་ཤིང་དྲུང་ངམ་མགོན་ཁང་ཡང་རུང་སེ་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

གནས་སུ་སྤུངས་ཏེ་མཐའ་རྩིག་པས་བསྐོར་བ་ལ་མཐོ་གང་སོར་བཞི་ཙམ་གི་བུ་ག་

བས་ལ་མེ་སྦར་ཏེ། འོག་ཏུ་ཤིང་དང་། སེང་དུ་དུ་བ་དང་། བར་དུ་མེ་འབར་བར་བས་

པ་དང་། ཡན་ལག་གི་ཕོགས་གང་དུ་རླུང་གིས་རེག་པར་འགྱུར་བའི་སྐར་ཁུང་དང་

རྩིག་པའི་བུ་ག་བས་པ་དང་། རས་རྔ་བོ་ཆེའི་མཐིལ་ལྟར་བརྐྱངས་པ་ལ་ནི་མཐའ་མི་

མཐུན་པས་བཅད་དེ། སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་སོགས་

བས་པ་དང་། བུམ་ནང་དུ་མར་མེ་སྦར་ཏེ་ཁ་བཅད་ཅིང་བུ་ག་མི་ཆེ་བར་བཏོད་ནས། 

དེའི་འོད་ཀིས་རྩིག་ངོས་ལ་ཕོག་པའི་སྣང་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཡུན་རིང་བར་བས་པ་

དང་། རྩིག་པ་སྣམ་བུ་སོགས་ཀིས་གཡོགས་པའི་གནས་སུ་མཐོ་གང་སོར་བཞི་ཙམ་

གི་བུ་ག་བཏོད་པ་མཐོང་བའི་ཡུལ་དུ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དམིགས་རྟེན་དེ་དག་མཐོང་བའི་གནས་ཡིད་དང་མཐུན་པར་

སན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སེ། ས་ས་ཆུ་ཆུ་ཞེས་སོགས་བཅུ་པོ་སོ་སོའི་མིང་ཙམ་ལ་

དམིགས་ནས་ཡང་ཡང་གོམས་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་ནི། ལྦུ་བ་དང་ཆུ་བུར་འདྲེས་པའི་ཆུ་གཡོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། མེ་ཆད་

ཅིང་ཆད་ཅིང་ལྟུང་བ་དང་། འགལ་དུམ་དང་། ཐལ་བ་དང་། སོལ་བ་རྣམས་ལ་ཅུང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཟད་གནས་པ་དང་། འོ་མ་བསྐོལ་བ་ཕོག་མ་ཐག་པའི་རླངས་པ་འཐུལ་བ་ལྟ་བུར་

གནས་པ་དང་། མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་གེ་སར་དང་སོང་བུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་སེ། སེར་པོ་སོགས་

གསུམ་ལའང་དེ་བཞིན་ཏེ། སའམ་རྩིག་པར་སྐྱེས་པའི་འོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ལྟར་

དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་གསལ་བ་དང་། རྩིག་མཐའ་ལ་སོགས་པའི་བུ་ག་ལྟར་

སྣང་ལ་བློས་སྐྱེད་ཀང་མི་འཕེལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་ནི་མ་གྲུབ་པའི་མཚན་

མའོ། །ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་ནོར་བུའི་རླུང་གཡབ་དང་། ནོར་བུའི་རང་བཞིན་

གི་མེ་ལོང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་མི་གཡོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་བ་དང་། ནམ་

མཁའ་ལ་གནས་པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དམར་པོ་ཟླུམ་པོ་དང་། གསེར་གི་རླུང་

གཡབ་དང་། དེའི་ཀ་བ་ལྟ་བུར་གནས་པ་དང་། འདུག་པ་ལྟར་མི་གཡོ་བར་གནས་པ་

མཐོང་བ་དང་། དམིགས་རྟེན་ཟད་པར་གི་དཀིལ་འཁོར་ལས་འཕགས་ནས་ནོར་བུའི་

རླུང་གཡབ་ལྟ་བུ་ནམ་མཁའ་ལ་སྣང་སེ་གཞན་གསུམ་ལའང་དེ་ལྟར་དང་། སྣང་བའི་

ཚོགས་སྟུག་པོ་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་འདྲ་བར་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་བ་དང་། ནམ་

མཁའི་དཀིལ་འཁོར་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས་གནས་ཤིང་བློས་སྐྱེད་ན་ནི་འཕེལ་བར་སྣང་

བ་རྣམས་ཟད་པར་ཆུ་ལ་སོགས་པ་དགུའི་གྲུབ་པའི་མཚན་མའོ། །ས་ལ་སྔར་སྦངས་

པས་འགྲུབ་ཚུལ་དང་། མ་སྦངས་པས་སྦོང་བའི་དམིགས་རྟེན་དང་། གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་

མཚན་མ་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དཔད་དགོས་པར་སྣང་ངོ། །

དྲུག་པ་ནི། དེ་ལྟར་མཚན་མ་དེ་དག་བྱུང་བའི་ཚེ་ཁ་དོག་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་

དང་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སངས་ཏེ། དེ་དང་དེའི་མིང་ལ་གསལ་བར་དམིགས་

ནས་བསོམ་པར་བའོ། །
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བདུན་པ་ནི། གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་གྱུར་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་

ལ་སར་སྤྲུལ་ནས་རྐང་པས་འགོ་བ་སོགས་བེད་པ་དང་། ས་ལ་བིའུ་འཛུལ་བེད་ཅིང་

སེང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། ཆུའི་ཆར་འབེབས་པ་དང་། ས་དང་རི་བོ་སོགས་ཆུ་བོ་དང་། 

རྒྱ་མཚོར་སྤྲུལ་པ་དང་། དུ་བ་འཐུལ་ཞིང་མེ་འབར་བ་དང་མེ་མདག་གིས་ཆར་

འབེབས་པ་དང་གང་འདོད་པ་དེ་སེག་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ན་ལུས་མེས་

སེག་པ་དང་། ལྷའི་མིག་གིས་ཡུལ་སྣང་བར་བེད་པ་དང་། རླུང་ལྟར་མགོགས་པར་

འགོ་ཞིང་རླུང་གི་ཆར་འབེབ་པ་དང་། གཟུགས་སྔོན་པོར་སྤྲུལ་ཞིང་མུན་པར་བེད་པ་

སོགས་དང་། གཟུགས་སེར་པོར་སྤྲུལ་ཞིང་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། གཟུགས་

དམར་པོར་སྤྲུལ་བ་སོགས་དང་། གཟུགས་དཀར་པོར་སྤྲུལ་ཞིང་གཉིད་རྨུགས་རིང་

དུ་བེད། མུན་པ་འཇིག་པར་བེད། ལྷའི་མིག་གིས་ཡུལ་སྣང་བར་བེད་པ་དང་། 

གཟུགས་གསལ་བ་དང་། གཉིད་རྨུགས་རིང་དུ་བེད་པ་སོགས་དང་བསྒིབས་པ་

རྣམས་འབེད་ཅིང་ས་དང་རི་བོ་སོགས་ཀི་ནང་ནས་ནམ་མཁར་སྤྲུལ་ཞིང་སྤོད་ལམ་

བེད་པ་དང་། རྩིག་པ་སོགས་ལ་ཐད་ཀར་འགོ་བར་བེད་པ་རྣམས་ཟད་པར་ཆུ་ལ་

སོགས་པའི་བེད་ལས་སོ། །སའི་དངོས་གཞིར་གསེར་ལ་སོགས་པ་གང་མོས་མོས་

སུ་ཟད་པར་གིས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཞིང་གསེར་ལ་སོགས་

པས་ཀང་དེ་དང་དེའི་བ་བ་བེད་ནུས་པར་བཤད་དོ། །

བརྒྱད་པ་ནི། གཟུགས་དང་རེག་བ་གཉིས་ལ་ཟད་པར་བཞག་ནས་གཟུགས་

ཅན་གཞན་བརྒྱད་ལ་ཟད་པར་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། གཟུགས་རེག་གཉིས་ནི་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་དང་། གཟུགས་ཅན་གི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པ་དང་། དབང་པོ་ལྔ་གཞན་རྒྱུད་ལ་མེད་

པ་དང་། དྲི་རོ་གཉིས་གཟུགས་ཁམས་ན་མེད་པས་མ་བཞག་ཅིང་། སྒ་ལ་རིགས་

འདྲའི་རྒྱུན་མེད་པས་མ་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་ནི་ནམ་མཁའ་

ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀང་ཡུལ་ཟད་པར་གི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་

པས་བཞག་གོ། །གཟུགས་མེད་ཕི་མ་གཉིས་ལ་མི་བཞག་སེ། གསུམ་པས་ནི་

དམིགས་པ་གཅོད། བཞི་པས་སེམས་ནང་དུ་བསྡུས་པས་མི་གསལ་བའི་ཕིར། 

དགུ་པ་ནི། ཉི་སྣང་ལས། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཁྱབ་པར་སྤོ་པས་ན་ཟད་པར་གི་

སྐྱེ་མཆེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

སེ་ཚན་དྲུག་པ་ཟིལ་གནོན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ནི། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་

དངོས་གཞིའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཟད་པར་གི་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འདོད་

པ་བཞིན་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་ནུས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིག་པ། ཟིལ་གནོན་གི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་ནང་རྣལ་འབོར་པ་རང་ཉིད་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་

འདུ་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་སེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་དག་

གི་རྣམ་པ་དགུ་དག་ཏུ་ལྟ་ཞིང་གཟུགས་དེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤེས་ཤིང་

མཐོང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པའི་ཟིལ་གནོན་གི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། དེའི་སོ་ནས་ཕི་

རོལ་གི་གཟུགས་ཆེན་པོ་སེ་གཞལ་མེད་ཁང་དང་རི་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་དག་གི་རྣམ་

པ་ཞེས་སོགས་སྔར་བཞིན་བས་པའི་དང། ནང་རྣལ་འབོར་པ་རང་ལ་གཟུགས་མེད་

པར་འདུ་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་ཞེས་སོགས་

སྔར་བཞིན་སྦར་བ་གཉིས་ཏེ་དབིབས་ཟིལ་གནོན་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་དང་། ནང་རྣལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབོར་པ་རང་ལ་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་

སྔོན་པོ་རྣམས་ལ་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་ལྟ་ཞིང་དེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤེས་

ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སེར་པོ། དམར་

པོ། དཀར་པོ་རྣམས་ལ་སྦར་བས་ཁ་དོག་ཟིལ་གནོན་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་སེ་བརྒྱད་དུ་

ཡོད་དོ། །ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་ཡོད་དོ། །

འདི་དག་མདོ་ལས། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་

གཟུགས་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ་འདི་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་

ལ་བལྟ་སེ། དཔེར་ན་ཡུལ་བ་ར་ཎཱ་སིའི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་

སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ་འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་ནང་གཟུགས་མེད་

པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་

པ་འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་བལྟ་ཞིང་དེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤེས་ཟིལ་

གིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་འདི་ནི་ཟིལ་གིས་གནོན་

པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་པའོ། །ཞེས་པས་བསན། དེ་བཞིན་དུ་སེར་པོ་དོང་ཁ། དམར་པོ་

བན་དུ་ཛི་ཀའི་མེ་ཏོག །དཀར་པོ་སྐར་མ་པ་སངས་དང་སྦར་ནས་གསུངས། དེ་ལ་

ནང་གཟུགས་ནས་བལྟ་སེའི་བར་མདོར་བསན་དང་། དཔེར་ན་མན་ཆད་རྒྱས་བཤད་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཡན་ཆད་དཔེ་དང་། ཕིན་ཆད་དོན་ནོ། །དེ་ལ་སྔོན་པོ་ནི་

མདོར་བསན་ནོ། །ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་སོ། །སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ་ནི་སྦར་

བྱུང་གི་སྔོན་པོའ།ོ །འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་འོད་གསལ་པོ་འབྱུང་བ་སེ་

ཐུན་མོང་བའོ། །མེ་ཏོག་ནི་ལྷན་སྐྱེས་དང་རས་སྦར་བྱུང་གི་དཔེའོ། །
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གཉིས་འོག་ཏུ་འཆད། དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ནི་སྔར་

བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །

སེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་ནི། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གི་

དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་འདོར་ལེན་སོགས་ལ་དབང་འབོར་པ་ཐོབ་པས་རབ་

ཏུ་ཕེ་བའི་རིག་པ་དེ། ཡོངས་སུ་དག་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ལུས་འདོར་ལེན་ལ་

དབང་ཐོབ་པའི་རྟེན་དང་། མེད་པ་ཡོད་པར་སྤྲུལ་ཏེ་བསྒྱུར་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་

དམིགས་པ་དང་། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གངས་མེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་

ཐུགས་དང་། གཟུངས་ཀི་སོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་དབང་འབོར་པ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་

དག་པ་སེ་བཞི་ཡོད། 

སེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་ནི། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གི་

དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེའི་འདུ་བེད་འདོར་བ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་བེད་པ་ལ་

སོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་རིག་པ། འདིར་བསན་དབང་གི་ངོ་

བོ། དབེ་ན། ཚེའི་འདུ་བེད་འདོར་ལེན་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་བེད་པས་བསྡུས་པའི་

ཚེ་ལ་དབང་བ་དང་། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པས་

བསྡུས་པའི་སེམས་ལ་དབང་བ་དང་། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོ་བད་ཉེ་བར་

གནས་པར་བེད་པས་བསྡུས་པའི་ཡོ་བད་ལ་དབང་བ་དང་། ལུས་ངག་གི་ལས་ཇི་

ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ཉེ་བར་བསྒྱུར་བས་བསྡུས་པའི་ལས་ལ་དབང་བ་དང་། འགོ་བ་

གང་དུ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་སྐྱེ་བས་བསྡུས་པའི་སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བ་དང་། ས་

སོགས་གསེར་སོགས་ཀི་དངོས་པོར་ཇི་ལྟར་མོས་པ་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་བས་བསྡུས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་མོས་པ་ལ་དབང་བ་དང་། ཇི་ལྟར་མོས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པས་བསྡུས་པའི་སོན་

ལམ་ལ་དབང་བ་དང་། མངོན་ཤེས་ཀིས་བསྡུས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ་དང་། ཇི་

ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བེད་པས་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་

དང་། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་སོན་ནུས་པས་

བསྡུས་པའི་ཆོས་ལ་དབང་བ་དང་བཅུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་པོ་དེ་

སྦིན་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། ལོངས་སྤོད་བིན་པས་ཚེའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བསམ་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀི་རེས་སུ་གཙོ་བོར་

འཇུག་པ་དང་། བསམ་པ་བཞིན་དུ་ཡོ་བད་སྦིན་པས་དེ་གསུམ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

ལས་དང་སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བ་གཉིས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་

རྣམས་ལུས་ངག་གི་ལས་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་བསམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐུལ་བ་དང་ཚུལ་ལྡན་

གིས་སོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། མོས་པ་ལ་དབང་བ་བཟོད་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། 

སེམས་ཅན་གི་མོས་པའི་རེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕིར། སོན་ལམ་ལ་དབང་བ་ནི། བརྩོན་

འགྲུས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བརྩོན་པ་མ་བཏང་བའི་

ཕིར། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ་བསམ་གཏན་གི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་སེམས་ཅན་གི་

དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར། ཐ་མ་གཉིས་ཡུམ་གི་འབས་

བུ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་སེམས་ཅན་གི་འདོད་པ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བེད་པ་དང་

འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་མདོ་སོགས་ལ་སྦར་བའི་ཕིར། བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅུ་

བཞི་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

སེ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྤོད་པ་



  241  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཉེས་སྤོད་མཐའ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་སེ་དེའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་ལ་

ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ཀུན་སྤོད་ངན་པ་གང་ཟག་གཞན་གིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཀིས་དོགས་

པའི་བསྙེངས་པའམ་འཇིགས་པས་བཅབ་སེ་གསང་བར་བའོ་སྙམ་པའི་དགོངས་པ་

མི་མངའ་བའི་མཁྱེན་པ་གསུམ་མོ། །

སེ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གསུམ་ཡོད་དེ། 

རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་

སོན་པ་ན་གུས་པས་ཉན་པ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་མེད་པར་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། 

དེ་ལས་བཟློག་པ་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་མེད་པར་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་

ཆགས་སང་གཉིས་ཀས་དབེན་པ་ཁོ་ནར་བཏང་སྙོམས་སུ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པའི་དྲན་

པ་ཉེར་གཞག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

སེ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་ནི། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གི་

དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས། སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་དགོངས་པ་ན་དེའི་དུས་ལས་མི་

འདའ་བར་བེད་པའི་མཁྱེན་པ། བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ། 

སེ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ་ནི། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒིབ་གཉིས་ཀི་བག་ཆགས་ཡང་

དག་པར་བཅོམ་པ་སེ་སངས་པའི་མཁྱེན་པ། བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ། 

སེ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་ནི། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉིན་མཚན་ལན་དྲུག་ཏུ་སེམས་

ཅན་གི་དོན་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པར་བེད་པའི་བརྩེ་བ། འདིར་བསན་སྐྱེ་བ་ལ་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོའི་ངོ་བོ། སེ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་དང་། རྩ་བའི་དང་ཞེས་པའི་སྒས་བསྡུས་པ་ལམ་ཤེས་

དང་སོགས་པས་གཞི་ཤེས་གསུམ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་རྩ་འགེལ་

རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུ་ན། སྔར་ལྟར་དུ། དངོས་ཀི་དོན་དང་། དེའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། 

དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཐ་དད་པའི་སྐུར་

བསན་པ། ཐ་མི་དད་པར་འདོད་པ་དགག་པ། ཐ་དད་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་པ་དང་གསུམ་

ལས། དང་པོ་འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་བཤད་ནས། གཉིས་པ་སོན་པ་ལ། གཞན་དག་ན་

རེ། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། འདི་ལ་ཡང་འདོད་པ་བརོད་

པ་དང་། དེ་དགག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ་ནི། །ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་གང་དག །ཐོབ་གྱུར་རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་པ། །དེ་དག་

རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཞེས་བ་བའི་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཁོ་ན་ཁས་བླངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ནི་དེ་དག་

གི་རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་

ཀང་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཡིན་པས་ཆོས་ཀི་སྐུའོ་ཞེས་ངོ་བོའི་རྐྱེན་མ་ནོར་བར་བས་ནས་

བསན་ཏོ་ཞེས་རྣམ་པར་བཤད་ནས། ཆོས་ཀི་སྐུ་གང་དག་གི་རང་བཞིན་གི་མཚན་

ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་གང་དག་ཅིག་ཡིན་ཞེ་ན། བང་

ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་

ལས་འཇུག་པར་བེད་དོ། །ཞེས་པས་འཆད། 

གཉིས་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། དེ་དག་གི་ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་པའི་ཀུན་རོབ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཏུ་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས། གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པས་གྱུར་

པ། ཆོས་སོན་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གི་བ་བ་མཛད་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སེམས་

དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ། གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བླང་དགོས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་བསྡུས་

ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་པས་འཆད། 

གསུམ་པ་ལ་རྩོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ཀི་དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་

ལོངས་རོགས་བཅས་དང་། །དེ་བཞིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནི། །ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་

བཅས་པ། །རྣམ་པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་བརོད། །ཅེས་བ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་

ལས་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་སྒའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་མི་

འབྱུང་བས་སྐུ་ནི་གསུམ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་པས་འཆད། 

གཉིས་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། དགོས་པ་ཉེ་བར་བསན་པའི་ཤུགས་ཀིས་

ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སྦར་བའི་ངོར་རམ། ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་སྦར་བའི་ཕིར་

དེ་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་ཕོགས་གཞན་ནས་སྐུ་བཞིར་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་མི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་པས་འཆད། 

དེས་ན་འདི་དག་གི་དོན་ནི། སྐུ་བཞིར་འདོད་པ་ལས་གཞན་འཕགས་པ་གོལ་

སེའི་རེས་འབང་སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་དག་ནི། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་

དང་། །ཞེས་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པ་མི་

འཐད་དེ། དེས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐུབ་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་གང་དག །ཅེས་པར་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་དངོས་སུ་བསན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས། དེའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་

ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་མི་འབྱུང་བར། ཆོས་ཉིད་སྐུ་

ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སེབ་

སྦོར་གི་དབང་གིས་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུའི་སྐད་དོད་དྷརྨ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ངོ་བོའི་

རྐྱེན་ཏ་ཕིས་ཏེ་མི་མངོན་པར་བས་ནས་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེས་ན་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་ཡིན་

ཏེ། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུས་བསྡུས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དོན་དྲིལ་ན། འཕགས་པ་གོལ་སེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བཞེད་ཀང་། དེས་

སྐབས་བརྒྱད་པའི་བསན་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་བཞེད་དོ། །སྐུ་

གསུམ་འདོད་པ་ལས་གཞན་སྐུ་བཞིར་འདོད་པ་དག་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་ངོ་

བོ་ཉིད་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་བཞེད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན། ཁྱད་པར་

གསུམ་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་གསུམ་པོ་དེར་གངས་ངེས་པ་གང་ཞིག །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

ཡང་མ་ཡིན། ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་ཡང་མ་ཡིན། སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱད་པར་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་

ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་སེམས་དང་སེམས་ལས་

བྱུང་བ། སངས་པའི་ཁྱད་པར་ཟག་མེད་དུ་གནས་གྱུར་པ། བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

རྣལ་འབོར་པའི་ཀུན་རོབ་སེ་རེས་ཐོབ་ཏུ་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་

སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་གདུལ་བ་ལ་ཆོས་སོན་པ་ལ་སོགས་པས་འོད་འབེད་པའི་

དོན་གི་བ་བ་མཛད་པའི་ཕིར། ཁྱད་ཆོས་ཕི་མ་འདིས་འཕགས་པ་གོལ་སེས་ཁྱད་

པར་གསུམ་ལྡན་གི་ཡེ་ཤེས་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དེ་

དག་མེད་ན་བདག་རྐྱེན་མེད་པའི་ཕིར་བདག་འབས་ཆོས་སོན་པ་སོགས་མེད་པར་

ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཁོ་ན་རེ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ཉིད་ཁྱོད་ནི་སོང་

པར་བཞེད། །ཅེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆོས་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྐུ་བསན་པ་ཉིད་

ཀིས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྐུ་བསན་པ་ཡིན་པས། ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུས་བསྡུས་སོ་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་ལོངས་སྤྲུལ་གཉིས་ཀང་

དེ་ལྟར་བསན་དགོས་པས་སྐུ་ལ་སོགས་པར་སོན་མི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་

པ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལོངས་སྤྲུལ་གཉིས་པོ་དེ་རྣལ་འབོར་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་

སྐུ་ལ་སོགས་པར་བཞག་སེ། གསུང་རབ་ལས་སྐུ་གསུམ་དུ་བརོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འོ་ན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཡང་ལོངས་སྤྲུལ་བཞིན་དུ་སྐུ་ལོགས་སུ་

བཞག་དགོས་པར་ཐལ། གསུང་རབ་ལས་སྐུ་བཞིར་ཡང་བརོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་

ལན་སོན་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། དེ་དག་གི་ལྟར་ན། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཐ་དད་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ། རྩོད་པ་དང་། ལན་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། སྐུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་

དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མི་འཐད་དེ། དེས་དེ་ལྟར་བསན་ན། ངོ་བོ་ཉིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང་། །ཞེས་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྒའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་འབྱུང་རིགས་པ་ལ། དེ་

ལྟར་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་

པ། །ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་དེ། མདོར་

བསན་དང་རྒྱས་བཤད་གཉིས་གོ་རིམ་མི་མཐུན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ནི། སྐུ་བཞིར་འདོད་པ་གཞན་དག་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྒའི་མཇུག་

ཐོགས་སུ་ཆོས་སྐུའི་སྒ་མི་འབྱུང་བ་ནི་ཁྱེད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་སེ། དགོས་པ་

རྣམ་པ་གསུམ་གི་ཕིར་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་སྐུ་གསུམ་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་སྦར་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་དགོས་པའི་དབང་གིས་ལུས་དང་ཡན་ལག་མི་མཐུན་པ་ཡོངས་འཛིན་དང་

རྟོག་པ་བཞིན་ནོ། །ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། །ཞེས་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་སྐུ་གསུམ་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་དང་

སྦར་ནས་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་གསུམ་ཡང་ཡོད་དེ། སྔར་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་

གསུམ་ལྡན་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་སྐུ་གཞན་གསུམ་དུ་མི་འདུ་ཞིང་ཆོས་སྐུར་འདུ་དགོས་

པའི་ཤུགས་ཀིས་ཏེ་ཆེད་དུ་སྐུ་གཞན་གསུམ་བཤད་པའི་འོག་ཏུ་ཆོས་སྐུ་གསུངས་

པའི་ཕིར་དང་། རྒྱན་གི་ཚིགས་བཅད་སེབ་སྦོར་སླ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་འཕིན་ལས་བ་བ་དང་བེད་པ་པོར་སྦར་བར་བ་

བའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་རྒྱས་བཤད་དུའང་མདོར་བསན་བཞིན་མི་འཆད་པ་ཅི་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མཚན་ཡོད་དེ། སྐུ་བཞི་གཙོ་བོའི་རིམ་པས་བསན་པ་དང་། སྐུ་དང་པོ་གཉིས་ཆོས་

ཆོས་ཅན་གི་འབེལ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ཚིག་གསལ་ལས་

བཤད་དོ། །དེས་ན་ཕོགས་གཞན་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ནས་སྐུ་བཞིར་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་མི་འགལ་ཞིང་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐུ་བཞིར་འདོད་པ་ལ་གནོད་

བེད་མེད་ཅིང་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞུང་འདི་དག་གི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག །ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལོངས་སྐུ་

སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འཕགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྐུ་ལ་དེ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་ཁས་བླངས་པའི་སེང་དུ་སོང་། ཞེས་ཟེར་ཞིང་། 

འཕགས་པ་གོལ་སེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁས་མི་ལེན་ཞེས་བ་བ་ནང་འགལ་ཏེ། དེས་

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡེ་ཤེས་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་

ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་ཐལ་འགྱུར་འདི་འཕགས་པ་གོལ་སེ་ལ་མི་འདོད་པ་ཐལ་བར་འཕེན་པའི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་ཐེབས་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་

ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་སོང་ཕག་བརྒྱ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ལས། གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་མཐོང་བར་འཚལ་བ་

དང་ཤེས་པར་འཚལ་བས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །ཞེས་

བ་བ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་དང་། ཉི་སྣང་ལས། གང་དག་གིས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཆོས་ཀི་སྐུར་གྱུར་པ་ཟག་པ་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་དག་ཀང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་

དང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་

གཅིག་པོ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། རྒྱན་སྣང་ལས། རྟེན་ཅིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ཉིད་ཁྱོད་ནི་སོང་པར་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་

བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྐུ་བསན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་རིགས་པ་དེ་མཚུངས་པ་ཉིད་

ཀིས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཉིས་ཀང་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསན་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་གཞུང་འདི་འཕགས་པ་གོལ་

སེའི་བཞེད་པ་བསྐྱར་ནས་དེ་འགོག་བེད་ཀི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འཕགས་

སེང་གཉིས་ཀས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་

གསུམ་དུ་འདུས་པར་བཞེད་དེ། འཕགས་པས་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་གང་ཞིག །སློབ་

དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་ཀང་དེ་ལྟར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་

ངོ་བོ་ཉིད་སྐུས་བསྡུས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་སྣང་ལས། རྣམ་པ་ཀུན་གི་

མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་ནི་གསུམ་པོ་ཁོ་ན་ངེས་པར་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་བཤད་ལས། ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གིས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་སྔགས་ཀི་ཕོགས་ནས་ཀང་སྐུ་བཞི་བར་

གསུངས་ལ། རྒྱལ་བའི་སས་པོ་སེང་གེ་བཟང་པོས་ཀང་སྐུ་བཞི་བར་མཛད་པ་ནི་

དབེ་བསྡུ་ཙམ་ཡིན་གི། གསུམ་དུ་མ་འདུས་པར་བཞེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་འཕགས་སེང་གཉིས་སྐུའི་གངས་ངེས་ལ་རྩོད་

ཚུལ་ཡོད་དེ། འཕགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་

གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་བཞེད། སློབ་དཔོན་གིས་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་བཞིར་གངས་ངེས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་

སེ། ཉི་སྣང་ལས། ད་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

རིག་པར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འཕགས་པས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བཞེད་

ཀང་། དེས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་བསན་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་

བཞེད་དེ། དེས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་བསན་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མངོན་རྟོགས་

ལ། མཁྱེན་གསུམ་དང་སྦོར་བཞི་སེ་བདུན་དུ་གངས་ངེས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཉི་ཁི་རྣམ་འགེལ་ལས། མངོན་རྟོགས་བདག་ཉིད་བདུན་ཡིན་ཕིར། །ཤེས་རབ་ཕ་

རོལ་ཕིན་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། སློབ་དཔོན་གིས་སྐུ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་དེ་

མཁན་པོ་ཡང་དག་རྣམ་སྣང་མཛད་ཀི་བཞེད་པ་བཀོད་པ་ཡིན་གི། སློབ་དཔོན་གི་

རང་ལུགས་མ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་དབེ་

བས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་སྐུ་དང་པོ་བསན་ནས་གཉིས་པ་ཆོས་

ཀི་སྐུ་ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་སྐུ་གཉིས་པ་བསན་ནས། ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསན་ནས་བཞི་པ་སྤྲུལ་བའི་སྐུ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་སློབ་དཔོན་གི་རང་གཞུང་

རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྐབས་བརྒྱད་

པའི་འགེལ་བའི་གཞུང་ཚིག་རྣམས་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

ཉན་ཐོས་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ལྟ། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདིས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་ན་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལ་

མཚམས་སྦར། རྩ་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གོང་དུ། ཉོན་མོངས་མེད་

དང་། ཞེས་བཤད་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཉན་

ཐོས་ཀི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན་དེ་

གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་མཚམས་སྦར་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཉན་ཐོས་ལ་

སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཉོན་མོངས་

མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་དུ་བ་བའི་ཕིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། 

ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཚུལ་དེ་སོན་པ་ལ། ཉན་ཐོས་ཉོན་

མོངས་མེད་པའི་ལྟ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་བདག་མཐོང་བ་

ལས་འགའ་ཞིག་གི་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་ཞེས་མིའི་ཉོན་མོངས་པ་

སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་

མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། གོང་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་གི་ཉོན་མོངས་པའི་

རྒྱུན་དྲུང་འབིན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

ངག་དོན་ནི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་ཁྱད་

པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྔ་མས་གོང་སོགས་སུ་མིས་མཚོན་པའི་སེམས་ཅན་

གང་དག་གིས་ཉན་ཐོས་རང་ཉིད་མཐོང་བ་ན་རང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་

སྐྱེ་བ་སོང་པར་འདོད་པ་ཙམ་གིས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཟིལ་གིས་གནོན། ཕི་མས་ནི་སེམས་

ཅན་འདི་བདག་ལ་དམིགས་ནས་ཉོན་མོངས་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

དེ་ལ་ལྷག་པར་གཟིགས་པར་བཞེད་ཅིང་གོང་སོགས་སུ་གཤེགས་ནས་སེམས་ཅན་

དེའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་རྒྱུན་གཅོད་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དག་ལྡན་ལས། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་གོང་སོགས་སུ་གང་དག་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ནི་

དེའི་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བར་ཤེས་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་མཐོང་བ་ཉིད་ཟློག་པར་བེད་ཀི། 

ཉོན་མོངས་མངོན་དུ་གྱུར་ཟིན་ཟློག་པར་མི་བེད་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་ཉོན་མོངས་མེད་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། མཐོང་བ་མི་ཟློག་གི་མཐོང་བ་ཡོད་ཀང་དེ་དག་གི་ཉོན་

མོངས་རྒྱུན་གཅོད་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉོན་མོངས་མེད་པའོ། །ཞེས་

བཤད། འདི་གཉིས་ལྟར་ན་ཉན་ཐོས་ཀིས་ནི་དམིགས་རྐྱེན་དུ་གྱུར་དོགས་ནས་

སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་མི་འགོ་བར་མངོན་ནོ། །

དེས་ན། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་

ནས། རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་དེ་ལ་དམིགས་པའམ་གང་ཟག་གཞན་ལ་དམིགས་

པའི་ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུ་ཟིལ་གིས་གནོན་ནུས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་དག་བཅོམ་པའི་

རྒྱུད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ངོ་བོ། དབེ་ན། ཉོན་

མོངས་མེད་པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཉོན་མོངས་མེད་པའི་དེ་བཞིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཤེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་སུ་ཡོད། ས་མཚམས། རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་

ཐོབ་པའི་དག་བཅོམ་པ་མཐའ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དོ། །

སངས་རྒྱས་སོན་གནས་མཁྱེན་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། གཞུང་

འདིས་སོན་གནས་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་པར་འཆད་ཚུལ་གང་ཞེ་ན་འདི་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། གོང་དུ། སོན་མཁྱེན་དང་། །ཞེས་བཤད་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སོན་གནས་

མཁྱེན་པ་དང་ཉན་ཐོས་ཀི་དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། དེ་གཉིས་ལ་

ཁྱད་པར་ཡོད་པར་གཞུང་འདིས་འཆད་ཅེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། ཉན་ཐོས་ལ་

སོགས་པའི་སོན་གནས་ཤེས་པ་བས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སོན་གནས་མཁྱེན་

པ་ཁྱད་པར་དུ་བསན་པའི་ཕིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་གང་ཞེ་ན། དེ་སོན་པ་ལ། སངས་རྒྱས་སོན་

གནས་མཁྱེན་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། དེའི་དོན་འགེལ་པ་ལ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སོན་གནས་མཁྱེན་པ་ནི། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དུ་རང་གི་

ངང་གིས་འཇུག་པ་དང་། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་མ་ཞེན་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་

པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་བག་ཆགས་

དང་བཅས་ཏེ་སངས་པས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། འཁོར་བ་

ཇི་སིད་བར་གནས་པའི་ཕིར་རྟག་ཏུ་གནས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་སོ་སོར་རིག་པ་

བརེས་པས་འདྲི་བའི་ལན་འདེབས་པར་མཛད་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །ཉན་ཐོས་ལ་

སོགས་པ་ཡི་ནི་བཟློག་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

དོན་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སོན་གནས་མཁྱེན་པ་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཀི་སོན་གནས་མཁྱེན་པ་ལས་ཁྱད་ཆོས་ལྔའི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་

ཏེ། འབད་རྩོལ་མེད་པར་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ། རྒྱུན་མི་

འཆད་པས་ཆགས་པ་སངས་པ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པས་ཐོགས་པ་མེད་

པ། འཁོར་བ་མ་སོང་གི་བར་དུ་གཞན་དོན་དུ་གནས་པས་རྟག་ཏུ་གནས་པ། ཞུས་

པའི་ལན་ཐམས་ཅད་འདེབས་པས་དྲི་བའི་ལན་ལྡོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྔས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ལན་ལྡོན་པ་ནི། བདེན་སྨྲས་ཞུས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་

སེམས་ཅན་ཀུན་གིས་ངེས་ཚིག་གིས། །མང་པོ་དག་གིས་དུས་གཅིག་ཞུ་ཞུས་

ཀང་། །སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐུགས་ཆུད་ནས། །གསུང་དབངས་གཅིག་

གིས་སོ་སོར་ལན་ཡང་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡེ་ཤེས་བརྒྱ་ཞེ་དྲུག་

ལས་འདི་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་འཆད་པ་ནི་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་མཚོན་པའི་ཆེད་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པས་རབ་

ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་རབ་མཐའི་བསམ་

གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་ཐོགས་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་

མཁྱེན་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་སོན་གནས་མཁྱེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

རྒྱུ་ནི་ཡོངས་སུ་སིན་གྱུར་ནས། །ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། སངས་རྒྱས་འཕགས་

པ་འདི་དུས་རྟག་ཏུ་ཉེ་རིང་དང་བལ་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་བཞུགས་ཀང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དེ་གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བ་དང་། གཞན་དག་

ལ་དངོས་སུ་མི་སྣང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། སྐུ་དངོས་སུ་སྣང་མི་སྣང་

གདུལ་བ་རང་ངོས་ནས་སྐལ་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རེའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉེ་རིང་གི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། ལྷའི་རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབ་ཀང་ས་

བོན་མ་རུལ་བ་ལ་མྱུ་གུ་འབྱུང་གི །ས་བོན་རུལ་བ་ལ་མྱུ་གུ་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེའི་ཕིར། །ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་

ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཀང་། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་

འཕིན་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་

ཕིར། དེ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་བེད་ཀང་། དེ་ལ་རྟག་གནས་དང་ཞེས་བཤད་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་འཁོར་བ་མ་སོང་གི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། 

མཚན་ནི་སུམ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདི་དག་

གིས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དེ་འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཡང་། 

མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། མདོ་ལས། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ལ་

བསླབས་ཤིང་ཆོས་ཉིད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐོབ་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

ནས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀིས་བརྒྱན་པ། 

དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ལོངས་སྤོད་བླ་ན་མེད་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་དང་

ཚིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སོན་པར་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །རབ་འབོར་དེ་ལྟར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ། རྩ་བས་

བསན་ཚུལ་དང་། འགེལ་བས་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་

བཤད་པའི་སོ་ནས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའི་རང་བཞིན་མདོར་བསན་གི་སོ་

ནས་འཆད་པ་ལ། མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་

གསུངས། དེ་ཉིད་ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ཕག་ཞབས་འཁོར་

ལོའི་མཚན་དང་རུས་སྦལ་ཞབས། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་ལ། འོ་ན་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུའི་རེས་སུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུས་གདུལ་བའི་མིག་ཤེས་རང་འབས་

ལོངས་སྐུའི་སྣང་བ་སྐྱེད་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་མཚམས་སྦར་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་སྐུ་གཉིས་བསན་ནས། གསུམ་

པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་དང་དཔེ་བད་

འབར་བ། ཞེས་གསུངས། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། མཚན་སུམ་ཅུ་

རྩ་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའི་ངོ་བོ་ཉིད་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ས་བཅུ་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་ཀི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཉེ་བར་

སྤོད་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་

སྐུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། མཚན་དང་། དཔེ་

བད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། འོ་ན། མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་བཤད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དེ་དག་གང་ཡིན་ཞེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། མཚན་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དེ་དག་གང་དག་ཅིག་ཡིན་ཞེ་ན་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་ལྔ་ནི། ཞེས་གསུངས། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དེ་དག་སོ་སོར་འཆད་

པ་ལ། ཕག་ཞབས། ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

བླ་མ་སྐྱེལ་བ་དང་བསུ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕག་དང་ཞབས་འཁོར་ལོའི་མཚན་དང་

ལྡན་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་པ་ནས། ཁོང་ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་བལྟས་པས་རི་མ་

བའི་ལྟ་བུ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེ་ཡང་། ཕག་ཞབས་འཁོར་ལོའི་

མཚན་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བླ་མ་སྐྱེལ་བ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

རུས་སྦལ་ཞབས། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལ་

བརྟེན་པ་ཉིད་ཀིས་རུས་སྦལ་བཞིན་དུ་ཞབས་ཤིན་ཏུ་གནས་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་

གསུངས། ཕག་དང་ཞབས་སོར་དྲ་བས་འབེལ་བ་དང་། །ཞེས་བའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་བསེན་པས་ཕག་དང་ཞབས་ཀི་སོར་མོ་ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་

བུར་དྲ་བས་འབེལ་བ་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། ཕག་ནི་ཞབས་བཅས་འཇམ་ཞིང་

གཞོན་ཤ་ཆགས། །ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ལ་སོགས་པ་

ག་ནོམ་པ་བིན་པས་ཕག་དང་ཞབས་འཇམ་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་

གསུངས། འདི་ཡི་སྐུ་ནི་བདུན་དག་མཐོ་བ་དང་། །ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བལྡག་

པ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་ག་ནོམ་པ་བིན་པས་ཕག་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས། སོར་

མོ་རིང་དང་། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བསད་པར་བ་བ་ཐར་པར་བས་པས་སོར་

མོ་རིང་བ་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། རྟིང་ཡངས། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། འཚོ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བ་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ཉིད་ཀིས་རྟིང་པ་ཡངས་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་གསུངས། དེས་

མཚོན་ནས་རྩ་འགེལ་སྦོར་ཚུལ་ཤེས་པར་བའོ། །

འོ་ན་མཚན་དེ་དག་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་དེ་གང་ཞེ་ན། དེ་མདོར་བསན་གི་སོ་ནས་

སོན་པ་ལ། འདི་ལ་མཚན་ནི་གང་གང་གི །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གསུངས། 

དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། མཚན་གང་གི་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་གང་

ཡིན་པ་དེ་རབ་ཏུ་རོགས་པས་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་འདི་དག་འབྱུང་ངོ། །ཞེས་

གསུངས། དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། བླ་མ་སྐྱེལ་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་འཆད་པ་ལ། འོ་ན། དཔེ་བད་བརྒྱད་

ཅུའི་བདག་ཉིད་འདི། །ཞེས་འཆད་ན། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུ་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་

སོན་པ་ལ། ཐུབ་པའི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་དང་། །ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་དཔེ་

བད་བཟང་པོར་བཞེད། །ཅེས་པའི་བར་གསུངས། འོ་ན་མཚན་དཔེ་གཉིས་ཀི་གོ་

རིམ་འདི་ལྟར་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཚན་རྣམས་

གཙོ་བོ་དང་། དཔེ་བད་རྣམས་འཁོར་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཁ་

ཅིག་ཟེར་རོ། །དེ་ཉིད་འགེལ་བས་འཆད་ཚུལ་ལ་ཡང་། མཚམས་སྦར་གི་སོ་ནས་

འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་མཚན་རྣམས་བརོད་ནས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

བཅུ་གཉིས་ཀིས་དཔེ་བད་བཟང་པོ་གསུངས་པ། ཞེས་གསུངས། ཚིག་དོན་གི་སོ་

ནས་འཆད་པ་ལ། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀིས་སེན་

མོ་ཟངས་ཀི་མདོག་ལྟ་བུ་ཉིད་དང་། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཛེས་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་ཕག་དང་ཞབས་དཔལ་གི་བེའུ་བཀྲ་ཤིས་དང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་

པས་བརྒྱན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

དེས་ན་འདིའི་སྐབས་སུ།

ཁ་ཅིག །ལོངས་སྐུ་ལ་ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོ་དང་། ལོངས་སྐུ་བཏགས་པ་བ་གཉིས་

ལས། 

དང་པོ་ནི། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སག་གིས་

བསྐོར་བའི་ལོངས་སྐུ་སེ། འདི་ལོངས་སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན། གཉིས་པ་ནི། ས་དང་པོ་

ཡན་ཆད་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་ཤ་སག་གིས་བསྐོར་བའི་གཟུགས་སྐུ་སེ། འདི་

ནི་ལོངས་སྐུ་བཏགས་པ་བ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན། འདི་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་སྐུ་འདི་

ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་

ཚུལ་གིས་ཐོབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཟེར་ན། ལོངས་སྐུ་ཡིན་ན། འཁོར་ངེས་པ་བང་

སེམས་ས་བཅུ་པ་པ་ཤ་སག་གིས་བསྐོར་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དམ་བཅའ་དེ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལོངས་སྐུའི་སྐུ་དངོས་ཀི་གདུལ་བ་དེ་ཡིན་ན། བང་

སེམས་ས་བཅུ་པ་བ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་

ཡིན་པ་དང་། ལོངས་སྐུ་དེ་སར་གནས་ཀི་བང་སེམས་ཡན་ཆད་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་

དུ་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལས་དག་ཡན་

ཆད་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ལ་གནས་པའི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བང་འཕགས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་དེ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའི་སྐུ་དངོས་ཀི་གདུལ་བར་གྱུར་པའི་

དེ་འདྲ་བ་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཇི་ལྟར་མོས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནི་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་

རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྤྲུལ་སྐུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཁྱོད་སྐུ་ངེས་པ་མཚན་དཔེ་གསལ་རོགས་ཀིས་སྤས་པ་དང་། གནས་ངེས་པ་

འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ་དང་། འཁོར་ངེས་པ་བང་འཕགས་ཤ་སག་གིས་བསྐོར་

བ་དང་། ཆོས་ངེས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འབའ་ཞིག་གསུངས་པ་དང་། དུས་ངེས་པ་

འཁོར་བ་མ་སོང་གི་བར་དུ་བཞུགས་པའི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་དང་ཐ་

མ་གཉིས་སླ། བར་པ་གསུམ་གྲུབ་སེ། དེ་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁོ་

ན་རེ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུའི་སྐུ་དངོས་ཀི་གདུལ་བ་ཡིན་ན་བང་སེམས་ས་

བཅུ་པ་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འགེལ་བར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་

བཅུ་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་ཐེག་བ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀི་ལོངས་

སྤོད་ཀིས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། མཚན་གཞི་བཟུང་བ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་ན། འཁོར་ངེས་པ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སག་

གིས་བསྐོར་བས་མ་ཁྱབ་སེ། རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་དེ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དང་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པ་སོགས་ལོངས་སྐུར་བཤད་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ཆོས་ཅན། འོག་མིན་གི་རྟེན་ཅན་གི་

གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

གཟུགས་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བདེ་བ་ཅན་དེ་

གཟུགས་ཁམས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཁམས་

གསུམ་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དག་པའི་ཞིང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུའི་འཁོར་གི་བང་སེམས་དེ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་བང་

སེམས་ཁོ་ན་ལ་བེད་རིགས་ཏེ། གཞུང་མང་པོ་ལས་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་བང་

སེམས་ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། འགེལ་བཤད་ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་

བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བོ། །དེས་མཚོན་ནས་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་

བའོ། །ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་གདུལ་བའི་གཞན་སྣང་ཙམ་ཡིན་གི་སངས་

རྒྱས་རང་སྣང་ལ་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཏན་ནས་མེད་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་

ན། སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་ཆོས་ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་ངོར་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་མེད་པ་དེ་དེ་

གཉིས་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་འདྲའི་མཉམ་

གཞག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་གཟིགས་ངོར་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཁྱེད་ཀིས་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་ཟེར་ན། 

གཟུགས་སྐུ་གཉིས་གང་ཟག་སུ་གང་གི་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་གདུལ་

བའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས། དང་པོ་ལྟར་ན། བང་སེམས་འཕགས་པས་སྦིན་པ་གཏོང་བ་

དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་སོགས་རང་རྒྱུད་ལ་གོམས་པར་བས་པ་ལས་འབས་བུ་

མཐར་ཐུག་ཐོབ་པ་མི་སིད་བར་ཐལ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གོམས་པའི་འབས་

བུ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་གང་ཟག་གང་གི་རྒྱུད་ཀིས་ཐོབ་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

གཟུགས་སྐུ་གཉིས་གང་ཟག་སུ་གང་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྐྱོན་མེད་དེ། ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་

པའི་ཚོགས་གཉིས་གོམས་པར་བས་པས་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་

ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། འོ་ན་རྒྱང་འཕེན་གིས་འཆི་ཁ་ཚུན་ཆད་དུ་རིག་པ་ཡོད་ཀི་དེ་ཕན་ཆད་ན་མེད་

པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། གང་ཟག་ལྷས་བིན་གི་གཏོང་སེམས་དང་སོང་སེམས་མཐར་ཐུག་

པ་ན། དེ་དང་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའི་མཆོད་སྦིན་ཚེ་རིང་བ་དང་ལོངས་སྤོད་ཆེ་

བའི་མཐར་ཐུག་པར་འདོད་རིགས་པརཐལ། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་

ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཟེར་ན། ངག་སྨྲ་དེ་ངག་སྨྲ་

བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། 
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དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དམ་བཅའ་དེར་ཐལ། སུམ་བརྒྱ་པར། གང་དག་ང་ལ་

གཟུགས་སུ་མཐོང་། །གང་དག་ང་ལ་སྒར་ཤེས་པ། །ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་

སེ། །སྐྱེ་བོ་དེ་དག་ང་མི་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། གཟུགས་སྐུ་

གཉིས་སངས་རྒྱས་མིན་པའི་ཤེས་བེད་དུ་ལུང་དེ་འདྲེན་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ལུང་དེ་གསུང་བ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་

པའི་ལུས་ཡོད་ཟེར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་མེད་པར་ཐལ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་

གདུལ་བའི་སྣང་ངོར་གཟུགས་སྐུར་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་

གདུལ་བ་ལ་གཟུགས་སྐུར་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། སྙིང་པོའི་རྒྱན་ལས། མཆོག་གི་སྤྲུལ་

པའི་སྐུ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཉིད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་འགའ་ཞིག་ལ་མཚན་དཔེས་སྤས་

པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུར་སྣང་བ་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་འཕོ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་

པས་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསན་པ་

དེ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། 

དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གདགས་པའི་གཞིར་བས་ནས་གཟུགས་ཀི་

སྐུར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡིན་གི། བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའི་

ལུས་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་། བེམ་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ཕི་དོན་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་པ་



  263  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་གཉིས་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། 

བཻཌཱུརྱའི་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ་ཤར་བའི་བརྒྱ་བིན་གི་གཟུགས་བརན་དེ་བརྒྱ་བིན་

ཡིན་པར་ཐལ། གདུལ་བའི་མིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་སྐུར་སྣང་བའི་གཟུགས་སྐུ་

གཉིས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྱབ་པར་ཐལ། རྒྱུད་བླར། ཇི་ལྟར་

བཻཌཱུརྱའི་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །ལྷ་དབང་ལུས་ཀི་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་

བཞིན། །དེ་བཞིན་འགོ་བའི་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུ་ཡི་

གཟུགས་བརན་འཆར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དེས་བཻཌཱུརྱའི་

ས་གཞི་གཙང་མ་ལ་བརྒྱ་བིན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞིན་དུ། གདུལ་བ་ལས་

དག་པའི་མིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་སྐུ་སྣང་བ་དེ་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལོངས་སྐུའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་

མར། གཟུགས་བརན་གི་ནི་རང་བཞིན་ཕིར། །སྤྲུལ་པ་གསེར་གི་གཟུགས་ལྟ་

བུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དེས་ཟླ་བས་བདག་རྐྱེན་བས་ནས་

ཆུའི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་བཞིན་དུ། ལོངས་སྐུས་བདག་རྐྱེན་

བས་ནས་གདུལ་བ་ལས་དག་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བ་འཆར་བ་དེ་བསན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་བད་བཞིན་དེ་ལོངས་སྐུའི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་

བརན་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བད་བཞིན་གི་
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གཟུགས་བརན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བད་བཞིན་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་

འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་ཟེར་ན། དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བ་དེ་ལོངས་སྐུའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་

ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྤྲུལ་སྐུའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་

ཅན་དེའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ལོངས་སྐུའི་གནས་འོག་མིན་དེ་གནས་གཙང་ལྔའི་ནང་ཚན་

གི་འོག་མིན་ལ་བེད་ཟེར་ན། ལོངས་སྐུའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཕིར་མི་འོང་ཡོད་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པ་གང་ཞིག །གནས་གཙང་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་

འོག་མིན་གི་རྟེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་འོང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་སུ་ཉེར་འགོའི་

ཕིར་མི་འོང་འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགོ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལོངས་སྐུ་བཞུགས་པའི་གནས་འོག་མིན་དེ་གཟུགས་ཁམས་མ་

ཡིན་ཏེ། ལོངས་སྐུ་དེ་གཟུགས་ཁམས་ཀི་རྟེན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

གཟུགས་ཁམས་ཀི་རྟེན་ལ་ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། ལོངས་སྐུའི་རྒྱུད་ལ་ལྕེའི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལ་རོ་མི་

ཞིམ་པ་རོ་མཆོག་སྣང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ན་དྲི་རོ་ཡོད་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། དེ་ན་དྲི་དང་རོ་ནི་རང་

བཞིན་གིས་མེད་དེ། ཁམ་ཟས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན། གཟུགས་ཁམས་ན་མི་དགེ་བ་མེད་པར་ཐལ། མཛོད་ལས། དེ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལས་འགོད་གཉིད་མི་དགེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་ན་མེད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། སྐྱོན་མེད་དེ། གཟུགས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་མི་དགེ་བ་མེད་པ་ལུང་

དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ལུང་སྔ་མ་ལ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་སོ། །གཞན་

ཡང་། གཟུགས་ཁམས་ན་ལྕེའི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་སྣའི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པ་གང་

ཞིག །དེ་འདྲ་བ་དེ་གཟུགས་ཁམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྣའི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྲི་ཟ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཁྱོད་བར་སིད་ཀི་སེམས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། མཛོད་ལས། མི་ལྡོག་དེ་ནི་དྲི་

ཟའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ། ལོངས་སྐུ་ལ་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི། ཁྱད་ཆོས་ཡོན་ཏན་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་མཐར་

ཐུག་པའི་གཟུགས་སྐུ། ལོངས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། ངེས་པ་ལྔ་ཡང་ཡོད་དེ། གནས་

ངེས་པ་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ། འཁོར་ངེས་པ་བང་འཕགས་

ཤ་སག་གིས་བསྐོར་བ། ཆོས་ངེས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འབའ་ཞིག་གསུངས་པ། སྐུ་

ངེས་པ་མཚན་དཔེ་གསལ་རོགས་ཀིས་སྤས་པ། དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་མ་སོང་གི་

བར་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། གཞན་གང་དག་

ལས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཤད་པ་དེ་དག་ནི་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུར་བཏགས་པའི་དབང་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བས་པ་ཡིན་གི། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པའི་གཞིར་གྱུར་

པ་ན་ནམ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་སྐད་ཅིག་མའི་རྒྱུན་ཅན་ཉིད་དུ་ནི་གནས་

པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ངེས་པ་ལྔའི་ཐ་སྙད་བེད་པ་ཡང་མདོ་

དང་བསན་བཅོས་རྣམས་སུ་ཕོགས་རེ་ཙམ་བསན་པ་སྣ་བསྡུས་ནས་བས་པ་ཡིན་གི། 

དེ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ནས་སོན་པའི་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་མེད་དེ། 

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་ལས། འདི་ལ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་སྨྲ་བ་ནི། དོན་བསྡུས་སྒོན་

མེར། ངེས་པ་བཞི་སེ་འཁོར་དང་ནི། །གནས་དང་སོན་པ་ཆོས་སུ་སེ། །ཞེས་པ་ཙམ་

ལས་མ་མཐོང་ལ། འདིས་ནི་ཁུངས་མི་ཐུབ་ཅིང་དེར་མ་ཟད་ཐེག་བསྡུས་ལྟར་ན་དེ་

ལ་གནོད་པ་ཡང་སྣང་བས་དཔད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐེག་བསྡུས་

ཀི་གནོད་པ་ནི། ཐེག་བསྡུས་ལས་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ལོངས་སྐུར་བཤད་པས་

སོ། །སྐབས་འདིའི་མདོས་ཀང་གནས་ངེས་པ་མ་གཏོགས་ངེས་པ་བཞི་བསན་ལ། རྩ་

བར་སྐུ་ངེས་པ་དང་ཆོས་ངེས་པ་གཉིས་དངོས་སུ་བསན་ནས་འགེལ་པར་དེའི་སེང་

དུ་འཁོར་ངེས་པ་དང་གསུམ་དངོས་སུ་བསན་ཏོ། །

འདིའི་འཁོར་གི་བང་འཕགས་དེ་གང་ལ་བེད་ཅེ་ན། གཞུང་ཁ་ཅིག །ས་བཅུ་

པ་ལ་གནས་པ། ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ཀང་བཞེད་

ལ། ཉི་སྣང་དང་ཉི་ཁི་རྣམ་འགེལ་ལས་ནི། བང་ཆེན་ས་ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་

ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ལ། རང་ལུགས་ནི་ས་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་ཐམས་

ཅད་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ། ཞེས་འབྱུང་

ཞིང་། རྒྱན་སྣང་ལས། བང་ཆེན་ས་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ཞེས་དང་། ཤེར་



  267  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སྒོན་དང་གགས་ཆར་ཡང་དེ་ལྟར་བཤད་ཅིང་། དག་ལྡན་ལས་ཀང་། བང་སེམས་ས་

ཐོབ་པ་རྣམས་ཀི་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་དང་

མཐུན་པར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཀང་བཞེད་དེ། སྐྱབས་འགོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ནི། །མཚན་དང་དཔེ་བད་རབ་འབར་ཞིང་། །སྐྱེ་བོ་

རྣམས་ལས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས། །རང་མོས་དབང་གིས་འཛིན་པར་བེད། །བསོད་

ནམས་ཚོགས་ནི་དཔག་མེད་ལས། །བྱུང་བ་དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་སས། །ས་བཅུ་ལ་ནི་

གནས་རྣམས་ཀིས། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་སྐུར་གཟིགས་སོ། །འདི་དེ་ཆོས་རོགས་ལོངས་

སྤོད་ལས། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་སྦང་བའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འོག་མིན་གི་རྟེན་ཅན་གི་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ལ། རྒྱུད་བླར་གསུངས་ཚུལ་དང་། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས་གསུངས་

ཚུལ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། སྐུ་སོན་པ་དང་། 

གསུང་བརོད་པ་དང་། ཐུགས་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་གསུམ་དང་། དེ་དག་ལ་

འབད་རྩོལ་གི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པ་དང་། རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུ་དུ་མར་སྣང་

ཡང་དེ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་སོན་པའི་ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་བའི་ཕིར། རྟགས་དང་པོ་

གཉིས་གྲུབ་སེ། དྲང་ངེས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པའི་རང་

བཞིན་གང་ཞིག །གསུང་གི་ཆོས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་སྣང་བའི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དག་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་བང་ཆེན་རྣམས་

དང་། བརྒྱུད་ནས་རིགས་ཅན་གསུམ་གའི་འགོ་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་མཛད་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་སེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་དེ་ལ་འབད་རྩོལ་གི་

རྣམ་རྟོག་མེད་ཅིང་གདུལ་བའི་འདོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་སྐོང་བར་མཛད་

པའི་ཕིར། ལྔ་པ་གྲུབ་སེ། ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུའི་མཐུན་པའི་ངོ་བོ་དང་ཁ་དོག་སྣ་

ཚོགས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་ཚོན་སྣ་ཚོགས་དང་འཕད་པ་ན་ནོར་བུ་དེ་རང་གི་ཁ་དོག་

དངོས་མ་ཡིན་པར། ཚོན་དེ་དང་དེའི་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་བ་ལྟར། རང་གི་བསམ་པ་སྣ་

ཚོགས་པའི་འགོ་བའི་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་ཁྱབ་བདག་ལོངས་སྐུ་རང་གི་

སྐུ་དངོས་མ་ཡིན་པར་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་གཟུགས་སྐུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། བརོད་སོན་མཛད་རྒྱུན་མི་འཆད་

དང་། །མངོན་པར་འདུ་བེད་མེད་པ་དང་། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་མིན་སོན་ལ། །འདིར་ནི་སྣ་

ཚོགས་རྣམ་ལྔར་བརོད། །ཇི་ལྟར་ཚོན་ནི་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །ནོར་བུ་དེ་དངོས་མིན་

སྣང་ལྟར། །དེ་བཞིན་འགོ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །ཁྱབ་བདག་དེ་དངོས་མིན་པར་

སྣང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་དྲུག་དང་ལྡན་

ཏེ། ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་ཁྱད་

པར། བཻཌཱུརྱའི་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་གི་ཁྱད་པར། དབང་པོའི་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་

མཚན་གི་ཁྱད་པར། ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་པའི་སྐུའི་ཁྱད་པར། བློ་གོས་མི་ཟད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པའི་ཁྱད་པར། མཛད་པ་འཕིན་ལས་

དག་གི་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་། མདོ་སེའི་

རྒྱན་ལས། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཁམས་ཀུན་ཏུ། །འཁོར་ཡོངས་སྡུད་དང་ཞིང་དང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མཚན། །སྐུ་དང་ཆོས་རོགས་ལོངས་སྤོད་དང་། །མཛད་པ་དག་གི་ཐ་དད་དེ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། ངོ་བོ། དབེ་བ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེ་མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབ་

པ། ཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་

གཏན་གི་དངོས་གཞིའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྐྱེས་བུ་

དམ་པར་མཚོན་པར་བེད་པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་

གཞན་དག་གི་གོ་བེད་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་དཀར་གི་ཡོན་ཏན་དེ། སངས་

རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། ལུས་

ཅན་རྣམས་ཀིས་ཁྱོད་མཐོང་ན། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལེགས་པར་མཐོང་། །མཐོང་བ་

ཙམ་གིས་རབ་དང་བར། །མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས། མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀིས་ལས་ཅི་

མཛད་ཅེ་ན། མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཉིད་དུ་ཡིད་ཆེས་པར་མཛད་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ལས། 

རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་མཚོན་པར་བེད་པའི་རྣམ་དཀར་

གི་ཡོན་ཏན། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་བཟང་གི་ཡོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམ་དག་

གདུལ་བ་གཞན་དག་ལ་གོ་བར་བེད་པའི་རྣམ་དཀར་གི་ཡོན་ཏན། སངས་རྒྱས་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དཔེ་བད་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། འོ་ན་མཚན་དཔེ་འདི་དག་གཟུགས་ཤེས་ལྡན་

མིན་འདུ་བེད་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་ཟེར་ན་འདི་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་དེ་རྣམས་ལ་

ཤེས་པ་དང་རྣམ་སིན་གི་ཆར་གྱུར་པའི་དབིབས་དང་ཁ་དོག་སོགས་དུ་མ་ཡོད་དེ། 

ཀུན་བཏུས་ལས། མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོ་གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་

ནས་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་སོན་པ་དང་ཡང་དག་པར་

འབོར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་

ལྡན་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་དང་། དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་

རྣམ་པར་སིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

ཁ་ཅིག །དེ་རྣམས་ཤེས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། མཚན་དཔེ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་

འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། བང་འཕགས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དེར་ཐལ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེ་དེ་རྣམས་བང་འཕགས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་པོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་རྣམས་ཁ་དོག་དང་དབིབས་ཅི་རིགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་

གཟུགས་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྣམས་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་སེམས་ཅན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་མི་

འཐད་དེ། དེར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་བོ། །དང་པོ་ལ་

དབེ་ན་སོ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཕག་ཞབས་ཀི་འཁོར་ལོའི་མཚན་དང་། རུས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སྦལ་གི་ལྟོ་བཞིན་ཞབས་མཐིལ་མཉམ་པ་དང་། ཕག་ཞབས་ཀི་སོར་མོ་རྣམས་ངང་

པ་ལྟར་དུ་བར་འབེལ་བ་དང་། ཕག་ཞབས་རྣམས་འཇམ་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་

དང་། ཕག་ཞབས་ཀི་རྒྱབ་བཞི་དང་ཕག་པའི་ཐལ་གོང་གཉིས་དང་ལྟག་པའི་རྒྱབ་སེ། 

བདུན་ཤས་ཁེངས་ཏེ་མཐོ་བ་དང་། སོར་མོ་རྣམས་རིང་བ་དང་། ཞབས་མཐིལ་གི་

བཞི་ཆ་ཕིར་འཕགས་པའི་རྟིང་པ་ཡངས་པ་དང་། སྐུ་ཆེ་ཞིང་དྲང་བ་དང་། ཞབས་ཀི་

ལྷ་ང་དང་ལོང་བུ་ཆེར་མི་མངོན་པ་དང་། སྐུའི་སྤུ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་གེན་དུ་ཕོགས་པ་

སེ་བཅུ་དང་། ཞབས་ཀི་བིན་པ་ཟླུམ་ཞིང་རྒྱས་པར་རི་དྭགས་ཨེ་ན་ཡའི་འདྲ་བ་དང་། 

ཕག་རིང་ཞིང་མཛེས་པ་དང་། འདོམས་ཀི་སྦ་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་དང་། ལྤགས་པའི་

མདོག་གསེར་ལྟར་དག་ཅིང་གསལ་བ་དང་། ལྤགས་པ་སབ་ཅིང་འཇམ་པ་དང་། བ་

སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་ནས་སྤུ་གཉིས་གཉིས་མེད་པར་རེ་རེ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་པ་དང་། 

སིན་མཚམས་སུ་མཛོད་སྤུས་བརྒྱན་པ་དང་། རོ་སོད་སེང་གེ་ལྟར་རྒྱས་པ་དང་། 

དཔུང་མགོ་བུམ་པའི་མགིན་པ་ལྟར་ཟླུམ་པ་དང་། དཔུང་མགོ་ཕན་ཚུན་གི་བར་ཐལ་

གོང་རྒྱས་པ་སེ་བཅུ་དང་། རོ་མཆོག་ཏུ་སྣང་ཞིང་མཁྱེན་པ་དང་། སྐུའི་ཡན་མན་དང་

འདོམ་མཉམ་པ་ནྱ་གོ་ཏ་ལྟར་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་དང་། དབུ་གཙུག་ཏོར་དང་ལྡན་པ་དང་། 

ལགས་རིང་ཞིང་མཛེས་པ་དང་། གསུང་ཤེས་ཤིང་རྣམ་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་པ་

དང་། མཉན་པར་འོས་ཤིང་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། ཟབ་ཅིང་རེས་སུ་སྒོག་པ་དང་། 

བཏང་མི་བ་ཞིང་རྣར་སྙན་པ་དང་། མ་འཁྲུགས་ཤིང་གསལ་བའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་

ཚངས་དབངས་དང་ལྡན་པ་དང་། འགམ་པ་ཟླུམ་ཞིང་རྒྱས་པ་སེང་གེའི་འདྲ་བ་དང་། 

ཚེམས་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་དང་། ཚེམས་ཚད་མཉམ་པ་དང་། བར་མཚམས་མ་དོད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཚེམས་ཐགས་བཟང་བ་དང་། ཚེམས་བཞི་བཅུ་ཚང་བ་དང་། དཀར་ནག་གི་ཆ་

མ་འདྲེས་པ་སོགས་ཀི་སྤན་ནོར་བུ་མཐོན་མཐིང་དང་འདྲ་བ་དང་། སེང་འོག་གི་རི་མ་

རྣམས་ལེགས་པར་གཞོལ་ཞིང་མ་འདྲེས་པ་བའི་རི་མ་ལྟ་བུ་དང་བཅུ་གཉིས་ཏེ་སོ་

གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་དཔེ་བད་ལ་དབེ་ན་བརྒྱད་ཅུ་ཡོད་དེ། 

ལོངས་སྐུའི་སེན་མོ་ཟངས་ཀི་མདོག་ལྟ་བུ་དང་། སེན་མོའི་མདོག་སྣུམ་པ་

དང་། སེན་མོ་ཤང་ཤོང་མེད་པར་མཐོ་བ་དང་། སོར་མོ་རྣམས་ཟླུམ་པ་དང་། སོར་མོ་

རྣམས་རྒྱས་པ་དང་། སོར་མོ་བིན་གིས་ཕ་བ་དང་། ལུས་ཀི་རྩ་ཕི་ནས་མི་མངོན་པ་

དང་། རྩ་ལ་མདུད་པ་མེད་པ་དང་། ཞབས་ཀི་ལོང་བུ་ཆུང་བ་མི་མངོན་པ་དང་། 

ཞབས་རིང་ཐུང་མེད་པར་མཉམ་པ་སེ་བཅུ་དང་། སེང་གེའི་སབས་སུ་གཤེགས་པ་

དང་། གང་པོ་ཆེའི་སབས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། ངང་པ་ལྟར་ནམ་མཁར་གཤེགས་པ་

དང་། ཁྱུ་མཆོག་གི་སབས་སུ་སེམས་ཅན་གི་སྣ་འདྲེན་པར་འདོད་པའི་གནས་སུ་

གཤེགས་པ་དང་། གཡས་ཕོགས་སུ་ལྡོག་ཅིང་གཤེགས་པ་དང་། མཛེས་པར་

གཤེགས་པ་དང་། མི་གཡོ་བར་གཤེགས་པ་དང་། ཤ་རྒྱས་ཤིང་འགིང་ལེགས་པས་

སྐུ་འཁིལ་བག་ཆགས་པ་དང་། གཙང་ཞིང་དག་པས་སྐུ་བི་དོར་བས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

སྐུ་རིང་ཐུང་དང་ཕ་སྦོམ་སོགས་ཐད་ཀར་མ་འཆོལ་བས་རིམ་པར་འཚམས་པ་སེ་

བཅུ་དང་། སྐུ་རྣམ་པར་དག་པས་གཙང་བ་དང་། སྐུ་འཇམ་པ་ཉིད་དང་། སྐུ་རྣམ་པར་

དག་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དང་། མཚན་རོགས་པ་དང་། སྐུའི་ཁྱོན་ཆེ་ཞིང་ཁོ་ལག་

ཡངས་པ་དང་། གོམ་པ་ཆེ་ཆུང་མེད་པས་སྙོམས་པ་དང་། སྤན་གཉིས་ར་རི་སོགས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མེད་པར་དག་པ་དང་། སྐུ་ཤིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་དང་། སྐུ་ཤ་ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་། སྐུ་

ཤ་རྒྱས་པ་སེ་བཅུ་དང་། སྐུ་ཤ་མི་ལྷོད་པས་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གིམ་པ་དང་། ཕག་ཞབས་

སོགས་ཡན་ལག་དང་སོར་ཚིགས་སོགས་ཉིང་ལག་རིང་ཐུང་སོགས་ཆ་ཕེད་པས་

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་འབེས་པ་དང་། གཟིགས་པ་གོ་བུར་གི་དྲི་མའི་རབ་རིབ་མེད་པར་

རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྐུའི་ཕལ་ཟླུམ་བ་དང་། སྐད་སྐབས་འཚམ་པས་སྐུ་སྐབས་

ཕིན་པ་དང་། རྐེད་པ་ཧ་ཅང་མི་རིང་བས་སྐུ་མ་རོངས་པ་ཉིད་དང་། སྐུའི་ཕལ་ཕང་ངེ་

བ་མཐོ་དམན་མེད་པ་དང་། ལྟེ་བ་གཏིང་ཟབ་པ་དང་། ལྟེ་བའི་རི་མོ་གཡས་ཕོགས་

སུ་འཁྱིལ་བ་དང་། སྤོད་ལམ་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པ་སེ་བཅུ་དང་། སོ་

གསུམ་གི་ཀུན་སྤོད་གཙང་བ་དང་། སྐུ་ལ་སེ་བ་དང་ནག་བགས་མེད་པ་དང་། ཕག་

ཤིང་བལ་ལྟར་འཇམ་པ་དང་། ཕག་གི་རི་མོ་མདངས་གསལ་བ་དང་། ཕག་གི་རི་མོ་

ཟབ་པ་དང་། དེ་རིང་བ་དང་། ཞལ་ཧ་ཅང་མི་རིང་པ་དང་། ཞལ་ལ་གཟུགས་ཀི་

གཟུགས་བརན་སྣང་བ་མཆུ་བིམ་པ་ལྟར་དམར་བ་དང་། ལགས་མཉེན་པ་དང་། 

ལགས་སབ་པ་སེ་བཅུ་དང་། ལགས་དམར་བ་དང་། གསུང་འབྲུག་གི་སྒ་དང་ལྡན་པ་

དང་། གསུང་སྙན་ཅིང་མཉེན་ལ་འཇམ་པ་དང་། མཆེ་བ་ཟླུམ་པ་དང་། མཆེ་བ་རྣོ་བ་

དང་། མཆེ་བ་དཀར་བ་དང་། མཆེ་བ་རིང་ཐུང་མེད་པར་མཉམ་པ་དང་མཆེ་བ་བིན་

གིས་ཕ་བ་དང་། ཤངས་གཟིངས་མཐོ་པ་དང་། ཤངས་སྣབས་སོགས་ཀིས་དག་པའི་

གཙང་བ་སེ་བཅུ་དང་། སྤན་ཡངས་པ་དང་། རི་མ་མཛེས་ཤིང་སྟུག་པ་དང་། སྤན་

དཀར་ནག་མ་འདྲེས་པར་འབེས་ཤིང་པདའི་འདབ་མ་རོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སིན་

ཚུགས་རིང་བ་དང་། སིན་མ་འཇམ་པ་དང་། སིན་མ་སྣུམ་པ་དང་། སིན་མའི་སྤུ་རིང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐུང་མེད་པས་མཉམ་པ་དང་། ཕག་རིང་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། སྙན་རིང་ཐུང་དང་ཆེ་

ཆུང་མེད་པར་མཉམ་པ་དང་། སྒ་ལ་འཇུག་པ་བེད་པ་སོགས་སྙན་གི་དབང་པོ་མ་

ཉམས་པ་སེ་བཅུ་དང་། དཔྲལ་བ་ལེགས་པར་འབེས་པས་སྐྲ་མཚམས་ལེགས་པར་

དོད་པ་དང་། དཔྲལ་བ་དབེས་ཆེ་བས་རྒྱས་པ་དང་། དབུ་གདུགས་ལྟར་ཤིན་ཏུ་

རྒྱས་པ་དང་། དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལྟར་གནག་པ་དང་། དབུ་སྐྲ་བར་མཚམས་མེད་པར་

སྟུག་པ་དང་། དབུ་སྐྲ་འཇམ་པ་དང་། དབུ་སྐྲ་མ་འཛིངས་པ་དང་། དབུ་སྐྲ་མི་རྩུབ་ཅིང་

མི་བཤོར་བ་དང་། དབུ་སྐྲ་དྲི་ཞིམ་པ་དང་། ཕག་དང་ཞབས་ཀི་མཐེ་བོང་ལ་རོ་རེའི་

རི་མོ་ལྟ་བུ་དཔལ་གི་བེའུ་དང་དེ་གཉིས་ཀི་མཐིལ་ལ་རི་མོ་གྲུ་བཞི་པའི་བཀྲ་ཤིས་

དང་དེའི་མཐའ་སིན་ལག་ལ་སོགས་པའི་ཞབས་ན་རི་མོ་བདུན་གཡས་སུ་འཁྱིལ་

བའི་རྒྱན་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་པས་བསན་པ་དང་བཅུ་སེ་བརྒྱད་ཅུར་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དཔལ་བེའུ་ཐུགས་ན་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། མཚན་དཔེ་འདི་དག་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་དང་

སྦར་ནས་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། རྒྱུད་བླར། མཐོང་ན་ཚིམ་བེད་ཡོན་ཏན་གང་། །སུམ་

ཅུ་རྩ་གཉིས་ཞེས་བ་བ། །སྤྲུལ་པ་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ནི། །ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་

གཉིས་ལ་བརྟེན། །ཞེས་གསུངས། མཚན་སོ་གཉིས་པོ་དེ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་

ཀ་ལ་ཡོད་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་དེ་ཡོད་ཀང་མཚན་

དཔེ་དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྤོད་པའི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་དངོས་ནི་ལོངས་སྐུའི་

མཚན་དཔེ་ཡིན་པས་ན་དེ་རྣམས་ལོངས་སྐུ་དང་སྦར་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འདི་དག་ཡོད་པར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

འདོད་མོད་ཀི། །དག་དང་མཛེས་དང་གསལ་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆར་མི་

ཕོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། མཛོད་ལས། ཐུབ་མཚན་ཡུལ་ན་གནས་པ་

དང་། །གསལ་ལ་རོགས་པས་འཕགས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། མཚན་དང་། དཔེ་བད་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་གཉིས་ལ་

ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། མཚན་བཟང་རྣམས་གཙོ་བོ་དང་། དཔེ་བད་རྣམས་འཁོར་ཡིན་

པས་གཙོ་འཁོར་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། གཙོ་འཁོར་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་ཡོད་

དེ། སེན་མོ་ཟངས་མདོག་ནས་སོར་མོ་བིན་གིས་ཕ་བའི་བར་གི་དཔེ་བད་དྲུག་ནི། 

ཕག་སོར་རིང་པའི་མཚན་གི་འཁོར་དང་། དབུ་རྒྱས་པ་དང་། དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལྟར་

གནག་ནས་དྲི་ཞིམ་པ་དང་ལྡན་པའི་བར་གི་དཔེ་བད་དྲུག་དང་བདུན་ནི། གཙུག་

ཏོར་དང་སྤུ་གེན་དུ་ཕོགས་པ་དང་། སྤུ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་པའི་མཚན་གི་འཁོར་དང་། 

དཔྲལ་བ་འབེས་པ་དང་དབེས་ཆེ་བ་གཉིས་དང་ཤངས་མཐོ་བ་དང་དག་པ་གཉིས་ཏེ་

བརྒྱད་ཀི་དཔེ་བད་རྣམས་ནི་མཛོད་སྤུའི་མཚན་གི་འཁོར་དང་། སྤན་ཡངས་སོགས་

སྤན་གི་དཔེ་བད་བཞི། སིན་ཚུགས་རིང་བ་སོགས་བཞི་དང་བརྒྱད་ནི་སྤན་མཐོན་

མཐིང་ལྟ་བུའི་མཚན་གི་འཁོར་དང་། རི་མ་སྟུག་པའི་དཔེ་བད་ནི་རི་མ་བའི་རི་མ་ལྟ་

བུའི་མཚན་གི་འཁོར་དང་། གཟིགས་པ་སྒིབ་མེད་དག་པ་ལ་སྤན་མཛེས་པར་འཛུམ་

པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྙན་མཉམ་སོགས་གཉིས་ཀི་དཔེ་བད་ནི་འགམ་པ་སེང་གེའི་འདྲ་

བའི་འཁོར་དང་། ཞལ་ཧ་ཅང་མི་རིང་བ་སོགས་གཉིས་དང་། ལགས་མཉེན་སོགས་

གསུམ་སེ་ལྔ་ནི་ལགས་རིང་བ་དང་རོ་བོ་བའི་མཆོག་མཁྱེན་པ་གཉིས་ཀི་འཁོར་

དང་། གསུང་འབྲུག་གི་སྒ་དང་། འཇམ་མཉེན་རྣམས་ཚངས་དབངས་ཀི་འཁོར་དང་། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཆེ་བ་ཟླུམ་པ་སོགས་མཆེ་བའི་ལྔ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀར་པ་སོགས་ཚེམས་ཀི་མཚན་

བཞིའི་འཁོར་དང་། རྩ་མི་མངོན་པ་དང་། མདུད་པ་མེད་པ། ལོང་བུ་མི་མངོན་པ། སྐུ་

གཞོན་ཤ་ཅན། ཕག་འཇམ་པ་ཕག་རིས་ཀི་གསུམ་སེ་བརྒྱད་ནི། ཕག་ཞབས་འཇམ་

ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་དང་ཞབས་ལོང་མི་མངོན་པའི་འཁོར་དང་། ཞབས་མཉམ་

པ་ནི་བིན་པ་ཨེནྱའི་འདྲ་བ་དང་། རུས་སྦལ་ཞབས་ཀི་འཁོར་དང་། སེང་གེ་སོགས་

གཤེགས་སབས་བདུན་དང་གོམ་སྙོམས་དང་བརྒྱད་ནི་སོར་མོ་དྲ་བས་འབེལ་བ་

དང་རྟིང་པ་ཡངས་པ་གཉིས་ཀི་འཁོར་དང་། སྐུ་འཁིལ་བག་ཆགས་པ་ནས། དག་པའི་

བར་བདུན་དང་། མཚན་རོགས་པ། ཁོ་ལག་ཡངས་པ། སྐུ་མ་ཞུམ་པ་སོགས་གསུམ་

དང་། ཡན་ལག་རྣམ་འབེས་སྐུ་ཟླུམ་པ་ནས། ཕལ་ཕང་ངེ་བའི་བར་བཞི་དང་། ཀུན་

ནས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ནས། སེ་བ་གནག་བག་མེད་པའི་བར་གསུམ་སེ་བཅུ་དགུ་ནི། སྐུ་

ཆེ་ཞིང་དྲང་བ་བདུན་མཐོ་བ། གསེར་མདོག་འདྲ་བ། པགས་པ་སབ་པ། དཔུང་མགོ་

ཟླུམ་པ། ཐལ་གོང་རྒྱས་པ། རོ་སོད་སེང་གེ་འདྲ་བ། ཆུ་ཞེང་གབ་པ་རྣམས་ཀི་འཁོར་

དང་། ལྟེ་བ་ཟབ་པ་དང་། གཡས་སུ་འཁྱིལ་པ་གཉིས་གསང་གནས་སྦུབས་སུ་ནུབ་

པའི་འཁོར་དང་། ཕག་རིང་ཞིང་རྒྱས་པ། ཕག་རིང་ཞིང་མཛེས་པའི་འཁོར་དང་། 

དཔལ་བེའུ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཉ་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་པ་སོགས་ནི་འཁོར་ལོའི་མཚན་དང་

དྲ་བས་འབེལ་བའི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་ལས་ནི། སྔོན་སློབ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བླ་མ་ལ་

སྐྱེལ་བསུ་ལ་སོགས་པ་བས་པ་ནས། ཁོང་ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་བལྟས་པའི་

དབང་པོ་གཉིས་ལ་གོམས་པར་བས་པས་ཕག་ཞབས་འཁོར་ལོའི་མཚན་ནས། རི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མ་བའི་རི་མ་ལྟ་བུའི་བར་མཚན་སོ་གཉིས་དང་། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཛེས་པར་གྱུར་པའི་བར་བརྒྱད་ཅུ་

ལ་གོམས་པར་བས་པས་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུ་གྲུབ་པར་བཤད་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་

འགེལ་པ་འདིར་ཡང་བཤད་དོ། །མདོ་སྐལ་བཟང་ལས་ནི་མཚན་སོ་གཉིས་པོ་རེ་རེ་

ཡང་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་མཛོད་སྤུ་ལྟ་བུ་ལ་

མཚོན་ན། ཁ་དོག་དཀར་བ་དང་། གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་དང་། ས་ཞིང་ཟིལ་གིས་མི་

ནོན་པ་དང་། དྲང་ན་ཁྲུ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་རིང་བར་གནས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་འཁྱིལ་

ཞིང་ལེགས་པར་གནས་པ་དང་། འོད་མཐའ་ཡས་པས་ཁྱབ་པ་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་

ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་འབས་བུར་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་རང་རྒྱལ་སོགས་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བཅུ་འགྱུར་གི་ཚོགས་

ཀིས་ཐུབ་པའི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་འགྲུབ་ལ། བ་སྤུ་བུ་ག་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་

བསོད་ནམས་བརྒྱ་འགྱུར་གི་ཚོགས་ཀིས་དཔེ་བད་གཅིག་འགྲུབ་པ་དང་། དཔེ་བད་

ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་འགྱུར་གིས་མཚན་གཅིག་འགྲུབ་པ་དང་། 

མཚན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་སོང་འགྱུར་གི་ཚོགས་ཀིས་མཛོད་སྤུ་

འགྲུབ་པ་དང་། མཛོད་སྤུ་སྐྱེད་པའི་བསོད་ནམས་སོང་ཕག་བརྒྱར་བསྒྱུར་བའི་

ཚོགས་ཀིས་གཙུག་གཏོར་འགྲུབ་ལ། དེ་སྐྱེད་པའི་བསོད་ནམས་བེ་བ་འབུམ་ཕག་

བརྒྱར་བསྒྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུངས་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་འགྲུབ་པ་

ཡིན་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། བསོད་ནམས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པས། །ཇི་ལྟར་

སངས་རྒྱས་མཚན་འབྱུང་བ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་བསན་ལས། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་བཞིན་གསོན། །རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། །སློབ་དང་མི་སློབ་ལས་

འབྱུང་དང་། །འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་ཀུན་བསོད་ནམས། །འཇིག་རྟེན་བཞིན་དུ་དཔག་

མེད་གང་། །དེ་བཅུར་བསྒེས་པར་གྱུར་པ་ཡི། །བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་འགྲུབ་

སེ། །སངས་རྒྱས་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནི། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་འདྲ་བར་འབྱུང་། །བ་སྤུའི་བུ་

ག་ཐམས་ཅད་ནི། །སྐྱེད་པར་བེད་པའི་བསོད་ནམས་གང་། །དེ་དག་བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་

བ་ཡིས། །དཔེ་བད་བཟང་པོ་གཅིག་ཏུ་བཞེད། །བསོད་ནམས་ཇི་སྙེད་དེ་སྙེད་

ཀིས། །རྒྱལ་པོ་དཔེ་བད་བཟང་པོ་ནི། །རེ་རེ་མཐར་ཕིན་དེ་ལྟ་བུར། །བརྒྱད་ཅུའི་

བར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དག །འགྲུབ་པའི་བསོད་

ནམས་ཚོགས་གང་ཡིན། །དེ་དག་བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་

མཚན་གཅིག་གོ །མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ། །བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་གང་

ཡིན་པ། །དེ་དག་སོང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །ཟླ་བ་ཉ་འདྲའི་མཛོད་སྤུའོ། །མཛོད་སྤུ་ཡི་

ནི་བསོད་ནམས་དག །སོང་ཕག་བརྒྱར་ནི་བསོམས་པ་ཡིས། །སྤི་གཙུག་ལྟར་ནི་མི་

སྣང་བ། །སྐྱོབ་པའི་གཙུག་ཏོར་སྐྱེད་པར་བེད། །གཙུག་ཏོར་བསོད་ནམས་བེ་བ་

ནི། །གངས་མེད་རྒྱ་ཆེན་བཅུ་པོ་དག །སངས་རྒྱས་གསུང་གི་སྒ་དབངས་ནི། །ཡན་

ལག་དྲུག་ཅུ་སྐྱེད་པའི་མཆོག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རེ་བཙུན་ཆ་པ་ན་རེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེ་དེ་རྣམས་ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྐུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལྟར་ནག་དེ་ནག་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན། བེམ་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེ་དེ་རྣམས་བེམ་པོ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཕི་དོན་བེམ་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། ཕི་དོན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འགེལ་པར། སྔོན་པོ་

དང་དེའི་བློ་དག་ལྷན་གཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། འདི་ནི་སེམས་ཁོ་ན་ཡིན་

གི། ཕི་རོལ་གི་དོན་ནི་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་རྣམས་

བེམ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གདུལ་བ་ལས་དག་པའི་

དབང་ཤེས་ལ་མཚན་དཔེར་ཤར་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གདུལ་

བའི་དབང་ཤེས་ལོག་ཤེས་སུ་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མཚན་དཔེ་མ་ཡིན་པ་

གང་ཞིག །དེ་གདུལ་བ་ལས་དག་གིས་མཚན་དཔེར་སྣང་བའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་

རྡུལ་ཕན་བསགས་པའི་གཟུགས་སུ་མེད་དེ། ལོངས་སྐུ་ལ་འབྱུང་བཞིས་བསྡུས་

པའི་གཟུགས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླར། འབྱུང་མེད་གཟུགས་སོན་ལྟ་དང་གཏམ་

བཟང་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་དཔེ་རྣམས་བེམ་པོ་

ཡིན་ཏེ། སྤྲུལ་སྐུའི་གདུང་རུས་རིང་བསེལ་སོགས་ཁ་དོག་དབིབས་བསྡུས་ཀིས་

གཟུགས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བེམ་པོ་མེད་པའི་

ཕིར་དང་། ཁ་དོག་དང་དབིབས་བསྡུས་ཀིས་གཟུགས་ཡིན་ན་བེམ་པོ་ཡིན་པས་མ་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུད་ལ་བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཡོད་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་

རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའི་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་

མཚན་དཔེ་གང་རུང་ཡིན་ན། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། མཚན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་མཚོན་བེད་དང་། དཔེ་བད་

རྣམས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ལ་ནང་ན་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པ་

དག །གཞན་ལ་གོ་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། མཚན་དཔེ་དེ་རྣམས་ལ་

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀིས་བསྡུས་པ་དང་། སྒ་དང་། དྲི་དང་། རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་

ཀིས་བསྡུས་པ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་སླ། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། གསུང་ཚངས་

དབངས་ཀི་མཚན་བཟང་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་སླ། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། དབུ་སྐྲ་

དྲི་ཞིམ་པོ་སྐྱེས་བུའི་ཡིད་འཕོགས་པར་བེད་པའི་མཚན་བཟང་ཡོད་པའི་ཕིར། བཞི་

པ་གྲུབ་སེ། དབུ་སྐྲ་འཇམ་པའི་མཚན་བཟང་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་གོང་དུ་ཀུན་བཏུས་ཀི་ལུང་དྲངས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ཡོད་པར་བཞེད་ན། 

འདི་ལ་རོ་མི་ཞིམ་པ་རོ་མཆོག་སྣང་། །ཞེས་པའི་མཚན་བཟང་དེ་ཤེས་པ་ཡིན་པར་

བཞེད་དམ་སྙམ་མོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་ལགས་ཤེས་ལ་རོ་མི་ཞིམ་པ་

ཞིམ་པར་སྣང་ཞེ་ན། རེ་ཞིག །རོ་མི་ཞིམ་པ་རོ་ཞིམ་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྣང་

བ་ལྟར་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ལགས་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ལྟར་

གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་ལ་སྣང་བ་གང་ཞིག །དེ་ལ་སྣང་བ་དེ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ལགས་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་

སྣང་བ་ཁྱོད་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་ཐལ། མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་

བར་འདོད་ན། རོ་མི་ཞིམ་པ་རོ་ཞིམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

དེས་ན་ལུང་དེའི་དོན་ནི། གང་ཟག་ཕལ་པའི་ལགས་ཤེས་ལ་རོ་མི་ཞིམ་པར་

སྣང་བའི་རོ་དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ལགས་ཤེས་ཀི་སེང་དུ་བཞག་པ་ན་དེའི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཐུགས་རེའི་དབང་གིས་གནས་གྱུར་ནས་རོ་ཞིམ་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་རྟ་ཆས་ཀི་ནས་རུལ་བ་བཞེས་པའི་ཚེ་ཀུན་

དགའ་བོས་སེམས་ཁལ་བས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚེམས་ཀི་བར་ནས། ནས་རུལ་

བ་བཏོན་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བིན་པས་དེས་ཟོས་པ་དང་སྔར་མ་མྱོང་བའི་རོ་ཞིམ་

པ་གཅིག་མྱོང་བ་བཞིན་ནོ། །འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དཔད་པར་བ་བ་མང་དུ་སྣང་ཡང་

མང་དུ་དོགས་པས་རེ་ཞིག་བཞག་གོ །དེས་ན་མཚན་དཔེ་དེ་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞིང་། རོ་མཆོག་སྣང་བའི་མཚན་ནི་ལྡན་མིན་

འདུ་བེད་དུ་འདོད་དགོས་སམ་དཔད་པར་བའོ། །

ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུའི་མཚན་དཔེ་རྣམས་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་རྣམས་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་དངོས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

དེ་ཆོས་ཅན། ལུང་མ་བསན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྣམ་སིན་ལུང་

དུ་མ་བསན་ཆོས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ཟག་བཅས་ཀི་རྣམ་

སིན་གི་འབས་བུ་ཡིན་ན་ལུང་མ་བསན་ཡིན་དགོས་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། 

དེ་ལ་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་ཆོས་ཀི་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། རྒྱུད་བླར། བལ་དང་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབས་བུ་ནི། །ཡོན་

ཏན་དབེ་བས་དྲུག་ཅུ་བཞི་འདི་དག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁོ་ན་རེ། སྦོར་བ་བཞི་པོ་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་

རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་ལ་མི་དགེ་

བ་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་ལས། རྣམ་

སིན་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་དང་། །དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཁོ་ན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། འཁོར་བས་བསྡུས་པའི་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་གངས་

ངེས་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གང་གིས་སིད་པ་ཇི་སིད་བར། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདིས་

སྤྲུལ་སྐུ་འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན།

འདི་ལ་ཡང་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་འདི་ལ་སློབ་པ་ནི། ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་བས་ནས་བླ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་

ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཐའ་མེད་པར་དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྤིན་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་མཛད་དེ། རབ་

འབོར་དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་གོང་དུ་གསུངས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་དེ་རྣམས་

ཐོབ་པར་བས་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྤྲུལ་པ་བེད་པར་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། རྩ་བས་བསན་ཚུལ་དང་། འགེལ་པས་འཆད་ཚུལ་གཉིས་ལས། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དང་པོ་ནི། མདོ་དེའི་དོན་བཤད་པའི་སོ་ནས་སྐུ་བཞི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་འཆད་པར་བེད་པ་

ལ། གང་གིས་སིད་པ་ཇི་སིད་བར། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གསུངས། གཉིས་

པ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ངོ་བོ་ཉིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང་། །དེ་བཞིན་གཞན་

པ་སྤྲུལ་པ་ནི། །ཞེས་འཆད་ན། ལོངས་སྐུའི་རེས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་

གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལོངས་སྐུས་གདུལ་བའི་མིག་ཤེས་ལ་རང་འབས་

སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ན་སྐབས་བརྒྱད་པ་འདིར་སྐུ་བཞིའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་རྟེན་དང་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

དང་པོར་བསན། སྐུ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུས་རང་འབས་ལོངས་སྐུའི་

བདག་རྐྱེན་དང་། ལོངས་སྐུས་ཀང་རང་འབས་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པས་ན་དེ་

ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་གསུམ་དམན་མཆོག་གི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

ཀང་དེ་ལྟར་འཆད་རིགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་

མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན། ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་དེ་སར་གནས་ཀི་བང་

སེམས་ཡན་ཆད་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་སོ་སྐྱེ་

ལས་དག་ཡན་ཆད་ཀི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚམས་

སྦོར་བ་ལ། དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་བསན་ནས། བཞི་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བིས་པའི་སྐྱེ་བོ་

ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་བ། ཞེས་གསུངས། 

ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་སྐུ་

གང་གིས་འཁོར་བ་ཇི་སིད་པར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམས་ཀི་འདོད་པའི་དོན་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མཛད་པའི་སྐུ་དེ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཉིད་

ཀིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས། འདིའི་སྐབས་སུ་ཁ་ཅིག །ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་

ཐུག་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པ་གང་ཞིག །གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་

མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་གང་ཞིག །གཟུགས་སྐུ་མཐར་

ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་དངོས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལོངས་སྐུ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཡིན་ན་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་ཅན། 

མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་

ཁས། ཞེས་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ན་མཐར་ཐུག་གི་

སྐྱབས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་ཐལ། 

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཆོས་ཅན་སོང་། 

ཁ་ཅིག །ལོངས་སྤྲུལ་གང་རུང་གང་ཞིག །ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པའི་

གཟུགས་སྐུ་དེ་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་དང་། གནས་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་

ཁོ་ནར་བཞུགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་ཟེར་བ་ནང་འགལ་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་

དེར་ཐལ། སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་གང་

ཞིག །གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་འཁོར་ངེས་པ་བང་འཕགས་

ཤ་སག་གིས་བསྐོར་བ་གང་ཞིག །དེ་གནས་འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས། ཆོས་ངེས་

པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འབའ་ཞིག་གསུངས། དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་མ་སོང་གི་བར་དུ་

བཞུགས། སྐུ་མཚན་དཔེ་གསལ་རོགས་ཀིས་སྤས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་

སེ། དེའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་སོ་སྐྱེ་མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། འོག་མིན་གི་རྟེན་ཅན་

གི་སོ་སྐྱེ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་གང་ཞིགདེ་གནས་འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་

པའི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། གཉིས་པ་དངོས། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། 

དེ་ལ་ཆོས་དངོས་སུ་ཉན་པའི་གདུལ་བ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་མེད་པའི་ཕིར། 

རྟགས་གྲུབ་ཟིན། 

གཞན་ཡང་། དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེའི་སྐུ་དངོས་ཀི་གདུལ་བ་དེ་ལོངས་སྐུའི་སྐུ་

དངོས་ཀི་གདུལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཞུགས་པའི་གནས་དེ་ལོངས་

སྐུ་བཞུགས་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་དང་ལོངས་སྐུ་གཉིས་ལ་ཁྱད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། གནས་འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་

པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་

ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རེ། དེ་

འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་གནས་འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་པར་ཐལ། དེ་གནས་འོག་མིན་དུ་

བཞུགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འོག་མིན་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འོག་མིན་གི་རྟེན་

ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་

འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་མེད་དེ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པས་དང་པོར་ལོངས་སྐུ་

མངོན་དུ་བས་ནས། དེ་རེས་སྤྲུལ་སྐུ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། རྣམ་

བཤད་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་བེ་བག་འགའ་ཞིག་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་

སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་

གིས་ཐོབ་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

དེའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་

ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཐོབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་

ཀང་། དེ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་

སྤྲུལ་སྐུ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། ལུང་དེའི་སྔ་ལོགས་དེ་མ་ཐག །ལོངས་སྐུས་

བདག་རྐྱེན་བས་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་

མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེའི་ཚེ་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་མེད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་

པའི་བེ་བག་འགའ་ཞིག་ཞེས་པའི་ཀང་སྒ་སོས་པ་ལ་དགོས་ནུས་གང་ཡང་མེད་པར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཐལ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་མ་ཐག་པའི་ཚེ་དེ་དང་

རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

ཁ་ཅིག །སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལོངས་སྐུའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་གི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་

ཟེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་བྱུང་བའི་མཚམས་མེད་ཀི་

ལས་བསགས་པ་གཅིག་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། གདུལ་བ་ལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་སངས་

རྒྱས་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དམ་བཅའ་དེའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་། བང་འཕགས་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་སངས་རྒྱས་མེད་པར་ཐལ། 

དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། དར་ཊིཀ་གི་རེས་འབང་ཁ་ཅིག །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལོངས་

སྐུའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་ཟེར་ན། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་བརན་

ཡིན་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

དེ་ཆོས་ཅན། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བློ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འཇིག་རྟེན་

རང་ག་པས་རྟོགས་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་སོ་སྐྱེ་ཡོད་པ་

གང་ཞིག །ཁྱོད་གཟུགས་བརན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གཟུགས་བརན་དེ་རང་

སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བློ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་འཇིག་རྟེན་རང་ག་པས་

རྟོགས་ནུས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཟུགས་དེ་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བློ་ལ་སྣང་

བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འཇིག་རྟེན་རང་ག་པས་རྟོགས་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་

ཀི་སྤྲུལ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལསྐུ་མ་ཡིན་པ་སོགས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། 

རང་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། རྒྱལ་བའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀི་མཛད་པའི་གཙོ་བོ་བཤད་པ། དེས་གདུལ་བ་སིན་གོལ་ལ་འགོད་

ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་མཐར་ཐུག་

པའི་གཟུགས་སྐུ་དེ། སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། བང་ཆུབ་ཆེན་

པོའི་སྤྲུལ་སྐུ་སེ་གསུམ་དུ་ཕལ་ཆེ་བས་བཞེད་ལ། ཀུན་མཁྱེན་བུ་སོན་སོགས་དང་

བདག་གི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་ནི། དེའི་སེང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོགས་མཛད་པ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སེ་བཞིར་

མཛད། དང་པོ་ནི། དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་དྲི་ཟའི་པི་ཝང་ལེན་

པའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རི་དྭགས་རུ་རུར་སྤྲུལ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། 

རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་དང་། རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། སོན་པ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། བཟོ་དང་སྐྱེ་བ་བང་ཆུབ་ཆེ། །མྱ་

ངན་འདས་པ་རྟག་སོན་པ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ནི། །རྣམ་པར་གོལ་བའི་

ཐབས་ཆེན་པོ། །ཞེས་དང་། དེའི་འགེལ་པར། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་ནི་རྟག་ཏུ་འདུལ་བའི་

དོན་དུ་པི་ཝང་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ། བཟོ་དང་སྐྱེ་བ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པར་

བང་ཆུབ་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོན་པ་དག་གིས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཐབས་

ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་རིག་

པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྤིར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

གཅིག་ཡོད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་གང་དང་གང་འདོད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པའི་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་པར་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་པ། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པའི་གཙོ་བོ་རྣམས་བསྡུ་ན་བཅུ་གཉིས་

སུ་འདུ་ལ། འདི་ལ་ཡང་མདོ་བསན་བཅོས་རྣམས་སུ་འདྲེན་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་སེ། 

མདོ་ཁ་ཅིག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པ་ཡང་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་གཅིག་ཏུ་

བགངས་ལ། དེའི་དོན་ནི་གདུལ་བའི་དོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་གཟིགས་ནས་དམ་བའི་

ཆོས་བསྡུས་པ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པའི་མཛད་པ་ཞེས་བའོ། །རིན་ཆེན་ཕེང་བར། 

བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཡུམ་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་བོན་ནས་སླར་

འཛམ་བུའི་གིང་དུ་འབོན་པ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀིས་རི་རབ་ལ་བཌཱཻུརྱའི་ཐེམ་སྐས་བཙུགས་

པ་སོགས་ལྷ་བབས་ཀི་མཛད་པ་ཡང་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་

ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སྙིང་པོའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས། །གཤེགས་དང་བལྟམས་དང་རོལ་

པ་དང་། །ངེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སྤོད་པ་དང་། །བདུད་སེ་བཅོམ་དང་བང་ཆུབ་དང་། །དེ་

བཞིན་ལྷ་ལས་བབས་པ་དང་། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་མྱ་ངན་ལས། །འདས་པ་སོན་པའི་

མཛད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱུད་བླར། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་འཇིག་རྟེན་

མཁྱེན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གཟིགས་ནས་ནི། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་པར། །སྤྲུལ་

པའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །སྐྱེ་བ་མངོན་པར་སྐྱེ་བ་དང་། །དགའ་ལྡན་གནས་

ནས་འཕོ་བ་དང་། །ལྷུམས་སུ་ཞུགས་དང་བལྟམས་པ་དང་། །བཟོ་བའི་གནས་ལ་

མཁས་པ་དང་། །བཙུན་མོའི་འཁོར་དགེས་རོལ་པ་དང་། །ངེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སྤོད་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་། །བང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་པ་དང་། །བདུད་སེ་བཅོམ་དང་རོགས་པར་

ནི། །བང་ཆུབ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་གཤེགས་མཛད་

རྣམས། །ཡོངས་སུ་མ་དག་ཞིང་རྣམས་སུ། །སིད་པ་ཇི་སིད་གནས་པར་སོན། །ཞེས་

གསུངས་ལ། འདིའི་དོན་དར་ཊིཀ་ཏུ། སོན་པ་དགའ་ལྡན་ནས་འཕོ་བའི་མཛད་པ་དེ་

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་དང་པོར་འདྲེན་པའི་ཚུལ་གཅིག་དང་། སོན་པ་དམ་པ་ཏོག་

དཀར་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་སྐྱེ་བ་མངོན་པར་སྐྱེ་བའི་མཛད་པ་དེ་མཛད་པ་དང་པོར་

འདྲེན་པའི་ཚུལ་གཅིག་དང་གཉིས་སུ་གསུངས་པས། རང་ལུགས་ཕི་མ་ལྟར་འདྲེན་པ་

ཡིན་ཏེ། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་འདི་སྔོན་བམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མར་གྱུར་པ་དེ་ཚེ་འཕོས་

ནས་དགའ་ལྡན་དུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་ནི་མཛད་པ་དང་པོ་སྐྱེ་བ་

མངོན་པར་སྐྱེ་བའི་མཛད་པ་དང་། དགའ་ལྡན་ནས་གང་པོ་ཆེ་ཐལ་དཀར་གི་གཟུགས་

ཀིས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་བོན་པ་ནི་མཛད་པ་གཉིས་པ་དགའ་ལྡན་ནས་འཕོ་བའི་མཛད་

པ་དང་། འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཡུམ་གསོ་སྦོང་ལ་གནས་པའི་ཚེ་གོ་གཡས་པ་ནས་

ཞུགས་ཏེ་མངལ་དུ་ཟླ་བ་བཅུ་རོགས་པར་བཞུགས་པའི་ཚུལ་བསན་པ་ནི་མཛད་པ་

གསུམ་པ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་མཛད་པ་དང་། དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལུམིའི་ཚལ་དུ་

ཡུམ་གི་གོ་གཡས་པ་ནས་བལྟམས་ཏེ་ལྷ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན་གིས་ཀ་ཤི་ཀའི་

རས་ཀི་སེང་དུ་བླངས་ནས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་སོགས་མཛད་པ་བཞི་པ་བལྟམས་པའི་

མཛད་པ་དང་། དེ་ནས་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་བཟོ་པའི་རིག་བེད་ཀི་གནས་མཐའ་དག་ལ་

མཁས་པར་བས་པ་ནི་མཛད་པ་ལྔ་པ་བཟོ་པའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ་དང་། 

དེ་ནས་ས་འཚོ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ་བཙུན་མོ་རྣམས་དང་རྩེ་དགས་རོལ་པའི་ཚུལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བསན་པ་ནི་མཛད་པ་དྲུག་པ་བཙུན་མོའི་འཁོར་དགེས་རོལ་པའི་མཛད་པ་དང་། དེ་

ནས་མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ་རང་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་པ་ནི་མཛད་

པ་བདུན་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཛད་པ་དང་། དེ་ནས་ཆུ་བོ་ནེ་རཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་

ཏིལ་འབྲུ་བཞི། རྒྱ་ཤུག་འབྲུ་བཞི། འབས་འབྲུ་དྲུག་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་

སྤད་མཛད་པའི་ཚུལ་བསན་པ་ནི་མཛད་པ་བརྒྱད་པ་དཀའ་བ་སྤད་པའི་མཛད་པ་དང་། 

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སྙིང་པོ་སེ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་མ་ག་ཏ་རོ་རེ་གདན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་

དྲུང་དུ་གཤེགས་ནས་སོད་ལ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའི་བདུད་བཅོམ། 

གུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པར་མཛད་པ་ནི་མཛད་པ་དགུ་པ་བང་ཆུབ་སྙིང་པོར་

གཤེགས་ཏེ་བདུད་སེ་བཅོམ་པའི་མཛད་པ་དང་། འདྲེན་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་ན་འདི་སོ་

སོར་གཉིས་སུ་འདྲེན་ནོ། །དེ་ནས་ཐོ་རངས་ཀི་ཆ་ལ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་

བའི་ཚུལ་བསན་པ་ནི་མཛད་པ་བཅུ་པ་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་མཛད་པ་དང་། དེ་

ནས་ཡུལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་སི་སོགས་སུ་གདུལ་བ་ལ་ཆོས་གསུངས་པ་ནི་མཛད་པ་བཅུ་

གཅིག་པ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་དང་། དེ་ནས་གོང་ཁྱེར་རྩྭ་མཆོག་ཏུ་

སེམས་ཅན་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་

མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསན་པ་ནི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་ཅིག་ཅར་དུ་མཛད་དམ་རིམ་ཅན་དུ་མཛད་

ཅེ་ན། བདག་ཅག་གི་སོན་པས་སྤིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་མངོན་པར་

སྐྱེ་བའི་མཛད་པ་སོན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཞན་དང་གཞན་དུ་དགའ་ལྡན་

ནས་འཕོ་བའི་མཛད་པ་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་སོན་པའི་བར་རྣམས་

དུས་མཉམ་དུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། དེ་ནི་ཅིག་ཅར་ལ་ལར་སོ་

མང་བརྒྱ་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་། །ལ་ལར་སྐྱེ་བ་མི་མངའ་ལ་ལར་སྐྱེ་བའི་སྤོད་

པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ལ་ལར་བང་ཆུབ་དང་ནི་ལ་ལར་དེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་སོན་

ཀང་། །དེ་ནི་གནས་དེ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་གཡོ་མི་མངའ་ལ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་

མཛད། །ཅེས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པར་ཡུལ་འཇུག་པ་བསན་པའི་མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འདི་སེམས་ཅན་ལ་ལ་དག་གིས་ནི་འཁོར་བ་འདི་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་

དང་། ཁྱིམ་ནས་མངོན་པར་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །ལ་ལ་དག་གིས་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་དཀའ་བ་སྤད་པ་ལ་གནས་པ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་བང་

ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོར་འགོ་བ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་པ་

དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་བདུད་བཅོམ་པ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་མངོན་པར་རོགས་

པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན་དང་འཇིག་

རྟེན་སྐྱོང་བ་རྣམས་ཀིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་ཆོས་ཀི་འཁོར་

ལོ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །ཞེས་སོགས་དང་། དགོངས་འགེལ་གི་འགེལ་ཆེན་ལས། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་དང་པོ་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་

བབས་པ་ནས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་སོན་པའི་བར་གི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཅིག་ཅར་དུ་སོན། ཞེས་དང་། 

ཕལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཆོས་

ཀི་དབིངས་ཀི་ཀླས་པ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པ་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་

ཅད་དུ་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རེ་རེ་དང་། གིང་རེ་རེ་དང་། སྐྲའི་ཁྱོན་ཙམ་རེ་རེ་ལ་

ཡང་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་འཆི་འཕོ་བ་དང་། ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ཞེས་པ་

ནས། སྐྱེས་པའི་རབས་ཐམས་ཅད་དུའང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་

བཞིན་དུ་ཅིག་ཅར་ཀུན་ཏུ་སྣང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་ཞིང་འདི་ཉིད་

དུ་དགའ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བ་མངོན་པར་སྐྱེ་བའི་མཛད་པ་ནས། གོང་ཁྱེར་རྩྭ་མཆོག་ཏུ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསན་པའི་བར་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀིས་གདུལ་བ་སིན་གོལ་ལ་

འགོད་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། དེས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་སྐལ་པ་དང་འཚམ་

པར་མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སོང་བདག་མེད་སོགས་ཀི་སྒས་ཆོས་བསན་པའི་སོ་ནས་

སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་དེ། རིམ་གིས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འགོད་པར་

མཛད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མར། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སོང་བདག་མེད། །ཞི་བའི་སྒ་

ཡིས་ཐབས་མཁྱེན་པས། །སིད་གསུམ་སེམས་ཅན་སྐྱོ་བསྐྱེད་ནས། །མྱ་ངན་འདས་

ལ་རབ་འཇུག་མཛད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཇི་སིད་འདིའི། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདིས་

སངས་རྒྱས་ཀི་བ་བ་འཕིན་ལས་ཀི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་གང་ཞེ་

ན། འདི་ལ་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལས། དང་པོ་ནི། སྐད་ཅིག་སྦོར་བཞིའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་

མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པར་གསུངས་པ་ལས་འཕོས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་

ལས། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་རྣམས་ལ་འདི་དག་ནི་དག་པའི་ཆོས་

སོ། །འདི་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་སོ། །ཞེས་སོགས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་རབ་འབོར་

འདི་ལ་བིས་པ་ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་ནི་རྨི་ལམ་ཡང་དམིགས་ལ། རྨི་

ལམ་མཐོང་བ་ཡང་དམིགས་སོ། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ལ་སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེས་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་བཅད་ཅིང་གཏུབ་ཀང་བདག་ལ་སུ་ཡང་

གཏུབ་བམ་བཅད་དོ་སྙམ་པའི་སེམས་མི་འབྱུང་ངོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་མདོར་བསན་

ནས། དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། རབ་འབོར་ངས་འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་

གིས་འཇིག་རྟེན་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་ན། ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར་དང་། རྩ་བ། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། 

བཤད་ཟིན་གིས་མཚམས་སྦར་དང་། འཆད་འགྱུར་གིས་མཚམས་སྦར་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་བདག་ཉིད་བསོམས་པའི་སོབས་ལས་

བྱུང་བ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཉིད་དུ་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་

རབ་ཏུ་བཏགས་པའི་སྐུ་གསུམ་བསན་ནས། ཞེས་འཆད། དོན་ནི། དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་

བརྟགས་པ་སེ་བློས་ཇི་ལྟར་མོས་པ་བཞིན་དུ་ཕེ་བའི་སྐུ་གསུམ་བསན་ཏེ། བང་ཆུབ་

ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཕེ་ནས་བསན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པའི་ཕིར་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་བདག་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་བསོམས་པའི་སོབས་

ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་

དང་། དེ་བསོམས་སོབས་ཀིས་བང་སེམས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ་མཚན་དཔེར་

སྣང་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ལོངས་སྐུ་དང་། དེ་ལ་མོས་པ་ཙམ་དང་ཅུང་

ཟད་བསོམས་པས་ཉན་ཐོས་དང་སོགས་པས་སོ་སྐྱེའི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ་སྤྲུལ་

པ་སྐྱེད་བའི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྤྲུལ་སྐུར་བཏགས་ནས་བསན་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ནི། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་

སྐྱེད་པའི་སོ་ནས་དོན་བ་བ་མཛད་པས་ན། གདུལ་བའི་སྐྱེ་བོའི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་

ལས་དེའི་བདག་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུའི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

འཆད། དོན་ནི། དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་བསན་ཟིན་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་

གདུལ་བའི་དག་པའི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་པ་སེ་དེའི་ངོ་བོར་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་

ལས་བསན་པ་ཡིན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེའི་བདག་པོའི་རྐྱེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་

རྣམས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེའི་འཕིན་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣལ་འབོར་པའི་ཀུན་

རོབ་སེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཁོ་ན་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་། 

སོགས་པས་སྤྲུལ་སྐུར་སྣང་བ་གདུལ་བ་ལ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་དེ་དག་གི་དོན་བ་བ་

མཛད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། དུས་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསན། དབེ་བའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་

བཤད། གངས་ཀི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་

འཁོར་བ་ཇི་སིད་འདིའི། །ལས་ནི་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འདོད། །ཅེས་འཆད། གཉིས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སོན་པ་ལ། འགོ་རྣམས་ཞི་བའི་ལས་དང་ནི། །ཞེས་པ་ནས། མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད་

པ་སེ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས།

གསུམ་པ་སོན་པ་ལ། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡི་འཕིན་ལས་ནི། །རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་བདུན་དུ་

བཞེད། །ཅེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། འཕིན་ལས་ཀི་དབེ་བ། དེའི་དུས། རིམ་པ་དེས་གཞན་ཡང་

མཚོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དང་པོར་འགོ་བ་བཟང་པོ་དང་། ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་འགོད་པར་མཛད་དེ། ཞེས་པའི་བར་

གསུངས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀི་སྐུ་བཞིན་དུ་འདིའི་འཕིན་ལས་རྣམ་པ་ཉི་

ཤུ་རྩ་བདུན་ཡང་འཁོར་བ་ཇི་སིད་བར་བཞེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་མཛད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་དང་ཐ་མའི་ལས་བསན་པའི་

གོ་རིམ་བསན་པའི་རིམ་པས་ལྷག་མ་བར་གི་ཚིག་གི་དོན་རྣམས་ཀི་གོ་རིམ་ཡང་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སེ། ཚིག་མངས་སུ་དོགས་པས་བདག་གིས་ནི་མ་བིས་

སོ། །ཞེས་འཆད། 

འདིའི་སྐབས་སུ་འཕགས་པ་ལྟར་ན་སྤྲུལ་སྐུའི་འཕིན་ལས་དང་། སློབ་དཔོན་

ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། གཞུང་གིས་བསན་

ཚུལ། འཕིན་ལས་འཇུག་ཚུལ། འཕོས་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་

གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུས་བདག་རྐྱེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་གི་ཡོན་

ཏན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་ཀི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན་བ་བ་

ཡུལ་ལ་ཡོད་པའི་འཕིན་ལས་དང་། བེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའི་འཕིན་ལས་གཉིས་སུ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡོད། རྒྱས་པར་དབེ་ན། ལམ་གི་རྟེན་ལ་འགོད་པ་ནས་ལམ་གི་འབས་བུ་ལ་འགོད་

པའི་བར་ཉེར་བདུན་དུ་ཡོད། ས་མཚམས། ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་

བར་དུ་ཡོད། གསུམ་པ་ནི། མདོ་ཚན་དང་པོས་འཕིན་ལས་མདོར་བསན་ནས། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཇི་སིད་འདིའི། །ལས་ནི་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་

འདོད། །ཅེས་གསུངས། 

དེས་ན་འཕིན་ལས་ཉེར་བདུན་པོ་དེ་ལ་ཡང་། གདུལ་བ་ལམ་གི་རྟེན་ལ་

འགོད་པ་དང་། ལམ་ལ་འགོད་པ་དང་། ལམ་གི་འབས་བུ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྐྱེས་བུ་འབིང་གི་བསམ་པ་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ལ་

འགོད་པའི་འཕིན་ལས་དེ་སོན་པ་ལ། མདོ་ལས། རབ་འབོར་ངས་འདི་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་འཇིག་རྟེན་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་ན་ཤར་ཕོགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དག་ན་བང་ཆེན་དག་ཆེད་དུ་བསམས་ཏེ་

སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་འདོང་ཞིང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་

བས་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་ཀུན་བརོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་རེས་སུ་བསན་

པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་

སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཆོས་སོན་ཅིང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་གིས་སེམས་ཅན་

དམྱལ་བ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བས་ཏེ། ཀུན་བརོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་རེས་སུ་

བསན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གིས་ཆོས་སོན་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། འཕགས་པའི་ཆོས་

འཇིག་རྟེན་པའི་སྦིན་པ་ལ་བཀོད་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀི་བར་ལ་

བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འགོ་བ་ལྔའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་མཛད་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཕིན་ལས་དེ་བསན་ནས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། འགོ་རྣམས་ཞི་བའི་ལས་དང་

ནི། །ཞེས་དང་། དང་པོར་འགོ་བ་བཟང་པོ་དང་བཟང་པོ་མ་ཡིན་པ་ལ་མངོན་པར་

ཞེན་པ་མེད་པར་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་འགོ་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་མཛད་

ནས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། ཚོགས་ལམ་ལ་འགོད་པ། སྦོར་ལམ་ལ་འགོད་པ། མཐོང་ལམ་

ལ་འགོད་པ། སོམ་ལམ་ལ་འགོད་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ། བསྡུ་བ་བཞི་ལ་

འགོད་པ། བདེན་བཞི་ཤེས་པ་ལ་འགོད་པ། གཞན་དོན་གི་བསམ་པ་ལ་འགོད་པ། 

སྤོད་པ་ལ་འགོད་པ། དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་ལ་འགོད་པ་དང་ལྔ་ལས། 

དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། རབ་འབོར་བང་ཆེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་

སེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་དང་། ཞེས་པ་ནས། རབ་འབོར་དེ་ཡང་བང་ཆེན་

རྣམས་ཀི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ནས། 

དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བསྡུ་རྣམ་བཞི་ལ་འགོད་པ་དང་། །ཞེས་དང་། སྦིན་པ་ལ་

སོགས་པ་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་བཀོད་དེ། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་

ལས། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་བང་ཆེན་གཞན་

དག་ལ་འདི་སྐད་དུ་འདོམས་ཤིང་འདི་སྐད་དུ་སོན་ཏོ། །རིགས་ཀི་བུ་ཁྱོད་ཚུར་ཤོག་

ཡི་གེ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པར་གིས་ཤིག །ཡི་གེ་གཅིག་ལ་མཁས་པར་

གིས་ཤིག །ཡི་གེ་གཉིས་ནས་ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་མཁས་པར་གིས་

ཤིག །ཅེས་པ་ནས། འདི་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་བར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཞེས་བ་བར་ཆོས་སོན་ཏོ། །ཞེས་པའི་བར་ཀིས་བཤད་ནས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་བཅས་པ་ཡི། །རྣམ་པར་བང་བ་རྟོགས་པ་དང་། །ཞེས་དང་། 

ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་

དོར་བ་དང་བླང་བར་བ་བའི་སོ་ནས་རྟོགས་པར་མཛད་ནས། ཞེས་གསུངས། གསུམ་

པ་ནི། རབ་འབོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི་མཁན་པོའམ་སྒྱུ་མའི་མཁན་པོའི་

མཆན་བུ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་རས་ཀི་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ཏེ། གཟུགས་ཀི་

བེ་བག་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་ལྟ་སེ། གང་པོའི་གཟུགས་སམ། ཞེས་པ་ནས་ཐབས་

མཁས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་ཀང་སེམས་ཅན་དུ་མི་

དམིགས་སེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་ཡང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་

ནས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་དོན་ཇི་བཞིན་གིས། །དོན་དང་། 

ཞེས་དང་། སྒྱུ་མ་མཁན་བཞིན་དུ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་དབེན་

པ་ཉིད་ཀི་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཏེ་གཞན་གི་དོན་བམས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཇི་ལྟ་བའི་བདག་ཉིད་ལ་བཀོད་དེ། ཞེས་གསུངས། བཞི་པ་ནི། དེ་བདག་ཀང་སྦིན་པ་

གཏོང་བ་ཡིན། གཞན་སྦིན་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བསྐུལ་བ་ཡིན། སྦིན་པའི་ལེགས་པ་

བརོད་པ་ཡིན། གཞན་གང་སྦིན་པ་གཏོང་བ་དེ་དག་གི་ལེགས་པ་བརོད་ཅིང་མཐུན་

པས་དགའ་བར་སྤོད་པ་ཡིན། ཞེས་པ་ནས། གཞན་གང་ཤེས་རབ་བསོམས་པ་དེ་

དག་གི་ལེགས་པ་བརོད་ཅིང་མཐུན་པས་དགའ་བར་སྤོད་པ་ཡིན། ཞེས་པའི་བར་

གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་དང་། །ཞེས་དང་། དེ་རེས་ལ་རང་

གི་དོན་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གོམས་པ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། ལྔ་པ་ནི། བདག་ཀང་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་

ཡང་དག་པར་འཛིན། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་གང་དག་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེ་དག་གི་

ལེགས་པ་བརོད་ཅིང་མཐུན་པས་དགའ་བར་སྤོད་པ་ཡིན། ཞེས་པའི་བར་གིས་

བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ལམ་དང་། ཞེས་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་རང་

དང་གཞན་གི་དོན་གི་མཚན་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་སེ། དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་

ལམ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། རབ་འབོར་གལ་ཏེ་ཆོས་ཀི་དབིངས་སྔོན་ཇི་ལྟར་ཕིས་ཀང་དེ་

ལྟར་མ་ཡིན་ནམ། བར་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་མིན་དུ་ཟིན་ན་ནི། བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་

སྤོད་པའི་ཚེ་ཐབས་མཁས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་དབིངས་སོན་པར་

མི་འགྱུར། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པར་མི་འགྱུར། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབོར་ཆོས་ཀི་དབིངས་དེ་སྔོན་ཇི་

ལྟར་ཕིས་ཀང་དེ་བཞིན་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་བང་ཆེན་ཤེར་

ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་ཐབས་མཁས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་དབིངས་

སོན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་འོང་། ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རང་

བཞིན་གིས། །སོང་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་དང་། དེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་སོང་པ་ཉིད་གོམས་པ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། རབ་འབོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པས་དགེ་སློང་ངམ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དགེ་སློང་མའམ་དགེ་བསྙེན་ནམ་དགེ་བསྙེན་མ་ལ་བསྐལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་

སོང་དུ་མར་རྒྱུན་དུ་ཆོས་བསན་ན། རབ་འབོར་དེ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། སྤྲུལ་པ་དེ་དག་

ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་སྐལ་པ་ཡོད་དམ། ཞེས་པ་

ནས། རང་བཞིན་དེ་ཡང་ཉེ་བར་ཞི་བ་སེ་ཆོས་གང་ཡང་འཕེལ་བའམ་འགིབ་པར་

བེད་པའམ་སྐྱེ་བའམ་འགག་པའམ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ་རྣམ་པར་བང་བའམ་

ཐོབ་པའམ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་བེད་པ་མེད་དོ། །ཞེས་པས་བསན། དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། གཉིས་ཟད་དང་། །ཞེས་དང་། དེའི་རེས་ལ་སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་ས་དང་པོ་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བར་ཙམ་དུ་རྟོགས་པའི་ས་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་

པའི་བར་ལ་འགོད་པ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་ཆོས་རྣམས་དམིགས་སུ་

མེད་པ་དྲུག་པ་ལ། ལུས་ཅན་གི་རྒྱུད་སྒིབ་པ་སང་རུང་དང་གཉེན་པོ་སྐྱེ་རུང་དུ་

ཡོངས་སུ་སིན་པར་བེད་པ་ས་བདུན་པ་ལ། ས་བརྒྱད་པ་ལ། ས་དགུ་པ་ལ། ས་བཅུ་

པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་དང་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། རབ་འབོར་དེ་

ཡང་འཇིག་རྟེན་གིས་ཐ་སྙད་དུ་བཏགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཉེ་བར་བཟུང་ན་བང་ཆེན་བླ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་

ཡི། དོན་དམ་པར་ནི་གཟུགས་སམ། ཚོར་བའམ། ཞེས་པ་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དོན་བེད་དོ། །ཞེས་པས་བསན་ནས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བར་དང་། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་དང་། དེ་ནས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པས་ས་གཉིས་པ་ལ་

སོགས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརར་

བཏགས་པའི་ཤེས་པ་ལ་འགོད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་

སྤོད་པ་དང་། སོང་པ་ཉིད་བཅུ་བཞི་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་

བདུན་ལ་སྤོད་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། དེའི་ཕིར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་

ཐབས་མཁས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པར་མཐོང་ནས་བླ་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་པའི་བར་གིས་

བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དམིགས་པ་མེད་པ་དང་། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

རིམས་ཀིས་ཤེར་ཕིན་ལ་བརྟེན་ནས་ས་དྲུག་པ་ལ་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་བའི་དངོས་

པོར་མངོན་པར་མ་ཞེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མེད་པ་

ལའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐབས་མཁས་པ་གང་གིས་བང་

ཆེན་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པར་མཐོང་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་ཐབས་མཁས་པ་དེ་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་

ཆོས་གང་ཡང་གང་ལ་ཐོགས་པར་འགྱུར་བའི་དངོས་པོའམ། གང་ལ་ཐོགས་པར་

འགྱུར་ནས། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་དང་། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བེད་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་

སིན་པར་བེད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་ལ་ཞིག་དམིགས་པར་བས་ཤིང་གདུལ་བར་བ་བ་

དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་གང་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་

དོན་འཆད་པ་ལ། ལུས་ཅན་རྣམས་ནི་ཡོངས་སིན་དང་། །ཞེས་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་ས་

བདུན་པ་ལ་ཐབས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སོབས་ཀིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སིན་

པར་བེད་པ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ། སྤོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འགོད་པ་དང་། བདེན་འཛིན་མངོན་དུ་

གྱུར་པ་ཞི་བ་ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་གིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་བང་

ཆུབ་ཀི་ལམ་གང་ལ་སྤད་དེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བ་བ་དང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བགི་བའི་བང་ཆེན་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་གང་

ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་སེམས་

དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤོད། ཅེས་པ་

ནས། སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་རྣམ་པར་འགོད་པར་བས་ཤིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཆོས་སོན་ཏོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ལམ་དང་ནི། །ཞེས་དང་། དེ་ནས་སོབས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སོབས་ཀིས་

ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ལམ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། རབ་འབོར་དེ་ལ་བང་ཆེན་བང་ཆུབ་

ཀི་ལམ་ལ་སྤོད་པས་འདི་ལྟར་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་འདི་ལྟར་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་བ་སེ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མངོན་པར་འདུ་བ་བ་མ་གཏོགས་པར་འདི་ལ་ཆོས་གང་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

དམིགས་སུ་མེད་དོ། །ཞེས་བ་བར་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་བའོ། །ཞེས་པ་ནས། བང་

ཆུབ་ཀི་ལམ་བསྐྱེད་དེ། ལམ་དེས་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་

བེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ཏོ། །དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། མངོན་པར་ཞེན་པ་

ཟློག་པ་དང་། །ཞེས་དང་། དེ་ནས་དེ་ཉིད་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་

སངས་པ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་འགོད་པ་ནི། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་

ལགས། སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་ལམ་གིས་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ལགས་སམ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཕིན་

ཆད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཐོབ་

དང་། ཞེས་དང་། དེའི་རེས་ལ་ས་དགུ་པ་ལ་སོན་ལམ་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མཐུས་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་ལ། ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་པ་ལ། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ལ། སིད་

པ་ཐ་མ་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་

པ་ལ་འགོད་པ་ནི། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པ་ལགས་ན་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་

འདི་ལ་བང་ཆེན་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ། བདག་དང་གཞན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གི་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང་། ངག་གི་གནས་ངན་ལེན་དང་། ཡིད་ཀི་གནས་ངན་

ལེན་ཡོངས་སུ་སྦོང་སེ། དེ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

ཡོངས་སུ་དག་པར་བེད་དོ། །ཞེས་པ་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཞིང་། །རྣམ་པར་དག་དང་། ཞེས་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པའི་སོབས་ཀིས་ས་བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམ་པར་

དག་པ་ལ་བཀོད་ནས། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། སྐྱེ་བ་ཕི་མར་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་པ་ལ་འགོད་པ། གཞན་དོན་

ལྷུན་གྲུབ་ལ་འགོད་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལྷག་མ་རོགས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ངེས་པ་ཞེས་བགིའམ་མ་

ངེས་པ་ཞེས་བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་བང་ཆེན་

ངེས་པ་སེ་མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གསོལ་པ། ཉན་ཐོས་ཀི་ཕུང་པོའམ་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཕུང་པོའམ་ཕུང་པོ་གང་དུ་ངེས་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། རབ་འབོར་བང་ཆེན་ནི་ཉན་ཐོས་ཀི་ཕུང་པོའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕུང་

པོར་ངེས་པ་མ་ཡིན་གི། རབ་འབོར་བང་ཆེན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕུང་པོར་ངེས་

པའོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་ལུས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་ཐབས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་

སེ། དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ནས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

ངེས་པ་དང་། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སོ་སོར་ངེས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཆོས་དཀར་པོ་གང་དང་གང་ལ་

གནས་ཤིང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་མཁས་པ་བགིད་ཀང་ལས་དེ་ལྟ་བུས་མི་གོས་

པར་བགིད་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་ཤེར་ཕིན་

ལ་གནས་ཤིང་བང་ཆེན་ཐབས་མཁས་པ་ལ་སྤོད་དེ། ཐབས་མཁས་པ་དེ་དག་གིས་

ཕོགས་བཅུ་རེ་རེའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དུ་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དོན་བེད་ཀང་དེས་དེ་ལ་གང་ཡང་རེག་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་

ནས། རྣམ་གངས་དེས་ན་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་གནས་ཤིང་དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་མཁས་

པ་ལ་སྤད་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

སེམས་ཅན་དོན་ནི་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་དང་། ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

ཀི་སེམས་ཅན་གི་དོན་དང་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་

དུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་བཀོད་དེ། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་ཅིང་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་ཏེ་ཕོགས་བཅུའི་ཕོགས་རེ་རེའི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དག་ཏུ་མཆི་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དེ་

དག་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་སྐྱོང་བ་

དང་། ཆོས་སོན་པ་དེ་དག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བེད་པ་དང་ཆོས་ཉན་ཅིང་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཕ་རོལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཏུ་ཕིན་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པ་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རབ་འབོར་

འདི་ལ་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པའི་ཚེ་ཕོགས་བཅུའི་ཕོགས་རེ་རེའི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དེ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པར་མཐོང་

ངོ། །ཞེས་པ་ནས། ལམ་གི་ཡན་ལག་དང་མི་ལྡན་པའི་བང་ཆེན་ལ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་མེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་

པ་ལ། སངས་རྒྱས་བསེན་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་། །ཞེས་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་

བཀོད་དེ། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་སིད་པ་ཐ་མ་ལ་འགོད་པ་ལ། ནུས་པའི་ཁྱད་པར། རྟོགས་པའི་ཁྱད་

པར། སངས་པའི་ཁྱད་པར། དག་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་འགོད་པ་དང་བཞི་

ལས། དང་པོ་ལ། བང་ཆུབ་འདྲེན་པར་བེད་པ་ལ་འགོད་པ་དང་། ལས་ཆུད་མི་ཟ་བ་

ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

བང་ཆེན་ལམ་གི་ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བགིས་ཤིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའི་

ལམ་དེ་དག་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་དགེ་

བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བང་ཆེན་གི་ལམ་གི་ཡན་ལག་གོ །ཞེས་པ་ནས། རབ་

འབོར་དེ་ནི་བང་ཆེན་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁྱད་པར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བང་ཆུབ་ཡན་ལག །ཅེས་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ཁྱད་པར་གི་ལམ་གི་

རང་གི་ངོ་བོ་བང་ཆུབ་མཐའ་དག་འདྲེན་པར་བེད་པའི་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་བང་ཆུབ་

ཀི་ཡན་ལག་དང་། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་ལགས་ན། རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པའི་ཆོས་དེ་དག་ལ་འདི་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའོ། །ཞེས་

པ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་ཅིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །མངོན་པར་རོགས་པར་

སངས་རྒྱས་ནས་རྒྱུད་ལྔའི་འཁོར་བ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་འགོལ་

ཏོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ལས་རྣམས་ནི། །ཆུད་མི་ཟ་

དང་། ཞེས་དང་། ལས་དང་འབས་བུར་འབེལ་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། བདེན་བཞི་མཐོང་བ་ཇི་སྙེད་པ་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་། 

འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་ལགས་ན་ཇི་ལྟར་བང་ཆེན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། རྒྱུད་ལྔའི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་འདྲེན་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབོར་འདི་ལ་བང་ཆེན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་

པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང་སྡུག་

བསྔལ་འགོག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགོ་བའི་ལམ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཆོས་སོན་ཏོ། །ཞེས་པ་ནས། གཞན་དུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀིས་མི་ཤེས་མི་མཐོང་བས་དེའི་ཕིར་བང་ཆེན་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་ཅིང་

ཐབས་མཁས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་ཏོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བདེན་མཐོང་དང་། །ཞེས་དང་། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་

སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ཉིད་དད་པའི་རེས་སུ་

འབང་བ་རྣམས་དང་། ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་དང་བརྒྱད་པ་རྣམས་དང་

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་རྣམས་དང་ཕིར་མི་འོང་བ་རྣམས་

དང་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་བང་ཆེན་རྣམས་ཀི་མཉམ་པ་

ཉིད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་མཉམ་པ་ཉིད་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བའི་ཆོས་འདི་ལྟ་

སེ། གཟུགས་དང་། ཚོར་བ་དང་། ཞེས་པ་ནས། འདུས་བས་ཀི་ཁམས་ཀི་འདུ་ཤེས་

དང་བལ་བར་བེད་ཅིང་། འདུས་བས་ཀི་ཁམས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་བལ་ནས་འདུས་མ་

བས་ཀི་དབིངས་སོང་པ་ཡིན་ཡང་འདུས་མ་བས་ཀི་དབིངས་སུ་འགོད་པ་ཡང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མཐར་ཐུག་པར་རིག་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་

པ་ལ། །ཐ་དད་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་དང་། །ཞེས་དང་། སོང་པ་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཐ་མི་དད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་བཀོད་ནས། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་གསུངས། འདི་འདིར་བཤད་པ་ནི་དོན་འབེལ་དབང་བཙན་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཕིན་ཅི་ལོག་ཟད་པ་ལ་འགོད་པ་དང་། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གཞི་

ཟད་པ་ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་བང་ཆེན་བམས་པས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཚེ་ཤེར་ཕིན་

ལ་སྤོད་པའི་བང་ཆེན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པར་འཚལ་བས་

གཟུགས་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བགི། ཞེས་པ་ནས། མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པའི་འདུ་ཤེས་

སུ་གྱུར་པ། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེ་བའི་འདུ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ། བདག་མེད་པ་ལ་

བདག་གི་འདུ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ། མི་སྡུག་པ་ལ་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ་དངོས་

པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དངོས་པོ་ལས་རྣམ་པར་འགོལ་ཏོ། །ཞེས་པས་

བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་སངས་པ་དང་། །ཞེས་དང་། ཕིན་ཅི་

ལོག་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལགས། 

བིས་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་དངོས་པོར་ཞེན་ནས་མངོན་པར་ཞེན་པར་གྱུར་པ་དེ་

ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་དེ་བཞིན་མ་ནོར་བ་དེ་བཞིན་ཞེས་བགི་བ་མ་མཆིས་སམ། དེ་སེ་

མ་མཆིས་ན་ནི་མངོན་པར་འདུ་བགིད་པར་ཡང་ཇི་ལྟར་འགྱུར། སུག་ལས་དེས་ཀང་

ཤུལ་རྒྱུད་ལྔའི་འཁོར་བ་ལས་ཅི་སེ་མི་འགོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ། ཕིན་ཅི་ལོག་མ་གཏོགས་པར་གང་ལ་གནས་ཏེ། བིས་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་

ལས་མངོན་པར་འདུ་བེད་པའི་དངོས་པོ་ནི་ཆུང་ངུ་ན་སྐྲའི་རྩེ་མོའི་ཆ་ཤས་གཤགས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་པ་ནས། ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་པའམ་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། 

དེ་གཞི་མེད་པའི་ཚུལ་དང་ནི། །ཞེས་དང་། ཕིན་ཅི་ལོག་གཞི་མེད་པར་སངས་པའི་

ཡེ་ཤེས་དང་། ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ། རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་ཚོགས་དྲི་མས་རྣམ་པར་

བང་བ་ལ་འགོད་པ། གོ་བུར་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ནི། དེ་ནས་ཚེ་ལྡན་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་

བའམ་རྣམ་པར་བང་བར་གྱུར་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཡང་དག་པ་མ་མཐོང་བ་

ལ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་བ་མ་མཆིས་ཏེ། ཞེས་

པ་ནས། དེ་ནི་བརོད་དུ་མེད་ཅིང་སོས་སུ་མེད་པ་སེ་སྒ་དང་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལམ་

ལས་འདས་པའི་ཆོས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། རྣམ་

པར་བང་དང་། ཞེས་དང་། རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་བང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་

ལྟ་བུ་སྒ་བརན་ལྟ་བུ་མིག་ཡོར་ལྟ་བུ་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ལགས་

ན། ཇི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་

ལྟ་བུ་དང་། ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་ལ་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་གཞན་གང་ཡང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ནས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཚོགས་དང་

ནི། །ཞེས་དང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་རྣམ་པར་བང་བའི་རྒྱུའི་ཚོགས་དང་། 

ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལམ་གི་འབས་བུ་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ས་ལ་འགོད་པ་ནི། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཅིས་སོང་པ་ལགས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ནི་སོང་སེ། རབ་འབོར་ལ་ལ་

ཞིག་གིས་སྤྲུལ་པ་ཞིག་སྤྲུལ་པ་ན་དེ་ལ་གང་སོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་

པོ་གང་ཡང་ཡོད་དམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་

ནས། དེ་ལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་

ཡོད་པར་འགྱུར་རེ་སྐན། ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ནས། དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། མྱ་

ངན་འདས་ལ་འགོད་པ་སེ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་ལ་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བ་ལ་བཀོད་པར་མཛད་དེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་སློབ་དཔོན་གི་ལུགས་དེ་

སོང་ནས། འཕགས་པ་ལྟར་ན་སྤྲུལ་སྐུའི་འཕིན་ལས་ལ། ལམ་ལ་འགོད་པ་དང་། ལམ་

གི་འབས་བུ་ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་

ལམ། སོམ་ལམ་ལ་འགོད་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་

འགོད་པ། གཞན་རྒྱུད་སིན་བེད་སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་ལ་འགོད་པ། བདེན་བཞི་

རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འགོ་རྣམས་ཞི་བའི་ལས་དང་

ནི། །ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། བསྡུ་རྣམ་བཞི་ལ་འགོད་པ་དང་། །ཞེས་པས་

འཆད། གསུམ་པ་ནི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་བཅས་པ་དང་། །རྣམ་པར་བང་བ་རྟོགས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པ་དང་། །ཞེས་པས་འཆད། 

གཉིས་པ་ལ། བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་འགོད་པ། གཞན་རྒྱུད་སིན་བེད་

སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་ལ་འགོད་པ། ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སེམས་ཅན་རྣམས་དོན་ཇི་བཞིན་གིས། །དོན་དང་། ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ལ། 

དངོས་དང་། གཉིས་དོན་གི་སྤོད་པ་ལ་འགོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཕ་རོལ་

ཕིན་དྲུག་དང་། ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལམ་དང་། ཞེས་པས་

འཆད། གསུམ་པ་ནི། རང་བཞིན་གིས། སོང་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་

པ་ནི། གཉིས་ཟད་དང་། ཞེས་པས་འཆད། 

བཞི་པ་ལ། ས་གཉིས་པ་སོགས་གཉིས་ལ་འགོད་པ། བཞི་པ་སོགས་གསུམ་

ལ་འགོད་པ། ས་བདུན་པ་ལ་འགོད་པ། བརྒྱད་པ་ལ་འགོད་པ། དགུ་པ་ལ་འགོད་པ། 

ས་བཅུ་པ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བར་དང་། ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། 

དམིགས་པ་མེད་པ་དང་། ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། ལུས་ཅན་རྣམས་ནི་

ཡོངས་སིན་དང་། །ཞེས་པས་འཆད། བཞི་པ་ལ། ལམ་གསུམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་

ལ་འགོད་པ། བདེན་འཛིན་ཞི་བ་ལ་འགོད་པ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་བཏགས་པ་

བ་ལ་འགོད་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པའི་སྦོར་བ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་དང་ནི། ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། མངོན་པར་

ཞེན་པ་ཟློག་པ་དང་། །ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཐོབ་དང་། ཞེས་

པས་འཆད། བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཞིང་། རྣམ་པར་དག་དང་། ཞེས་པས་འཆད། ལྔ་

པ་ལ། རང་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་པ་ལ་འགོད་པ། གཞན་རྒྱུད་སིན་པ་ལ་འགོད་པ་
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དང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ངེས་པ་དང་། ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། སེམས་

ཅན་དོན་དང་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་པས་འཆད། དྲུག་པ་ལ། ས་བཅུ་པས་བསྡུས་

པའི་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་ལ་འགོད་པ། རྟོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་

འགོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་བསེན་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་། །ཞེས་

པས་འཆད། 

གཉིས་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་ལ་འགོད་པ། ལས་འབས་ཆུད་མི་ཟ་

བ་ལ་འགོད་པ་དང་། བདེན་བཞི་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པ། ཕིན་ཅི་ལོག་ཟད་པ་ལ་

འགོད་པ། གཞི་མེད་པ་ལ་འགོད་པ། རྣམ་བང་རོགས་པ་ལ་འགོད་པ། ཚོགས་

རོགས་པ་ལ་འགོད་པ། སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་བརྒྱད་ལས། 

དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་ཡན་ལག །ཅེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། ལས་རྣམས་ནི། ཆུད་

མི་ཟ་དང་། ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། བདེན་མཐོང་དང་། ཞེས་པས་འཆད། 

བཞི་པ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་སངས་པ་དང་། །ཞེས་པས་འཆད། ལྔ་པ་ནི། དེ་གཞི་མེད་

པའི་ཚུལ་དང་ནི། །ཞེས་པས་འཆད། དྲུག་པ་ནི། རྣམ་པར་བང་དང་། ཞེས་པས་

འཆད། བདུན་པ་ནི། ཚོགས་དང་ནི། ཞེས་པས་འཆད། བརྒྱད་པ་ནི། འདུས་བས་

འདུས་མ་བས་པ་ལ། །ཐ་དད་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་དང་། །ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་

ནི། མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད་པ་སེ། །ཞེས་པས་འཆད་དོ། །

འོ་ན་གང་དུ་ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པའི་

སྣང་བ་འབྱུང་བར་བཤད་ན། དེའི་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་

བསྐུར་ཐོབ་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་སྣང་བས་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། མཆོད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། སྣོད་དག་པའི་སྣང་བ་དང་། བཅུད་

དག་པའི་སྣང་བ་དང་། འཕིན་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ས་བཅུ་

ཐོབ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་ཐོབ་པའི་རེས་ལ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་དབང་བསྐུར་

བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ། ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྒྱ་དང་

མཉམ་པའི་པད་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མས་སྤས་པའི་གདན་དང་། དེའི་འཁོར་དུ་སོང་གསུམ་

འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་གི་གངས་དང་མཉམ་པའི་པདས་གང་བའི་སྣང་བའི་སྣང་བ་

འབྱུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ལ། དེ་ནས་རང་ཉིད་གདན་དེ་ལ་འཚམས་ཤིང་རྐྱེན་དུ་འབབ་

པར་འདུག་ལ། འཁོར་གི་པད་ལ་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀི་བང་སེམས་བཞུགས་པས་

བསྐོར་ཏེ་འདུག་པའི་སྣང་བ་འབྱུང་ངོ། །གསུམ་པ་ནི། བང་སེམས་དེའི་ཞབས་

མཐིལ་གཉིས་དང་པུས་མོའི་ལྷ་ང་གཉིས་དང་ལྟེ་བ་དང་རྩིབ་ལོགས་གཉིས་དང་ཕག་

མཐིལ་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་བཅུ་སྤོས་པས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ཡི་དྭགས་དང་། དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགོ་དང་། མི་དང་། ལྷ་དང་། ལྷ་མ་

ཡིན་གི་གནས་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བེད་

དོ། །ཕག་པ་གཉིས་དང་རྒྱབ་མགུལ་གཉིས་དང་ཞལ་གི་སོ་ནས་འོད་ཟེར་གངས་

མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་བཅུ་སྤོས་པས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕོགས་བཅུའི་ཉན་ཐོས་

དང་། རང་རྒྱལ་དང་། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་ས་དགུ་པའི་བར་གི་གནས་

གསུམ་པ་རྣམས་སྣང་བར་བས་ཤིང་ཆོས་སྣང་བའི་སོ་དང་། ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གི་སོའི་ཚུལ་དང་། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་མཁས་པའི་ཚུལ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཉེ་
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བར་སྒྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ་ལ། མཆོད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བང་

སེམས་དེའི་མཛོད་སྤུ་ནས་འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་སྤོས་པས་ཕོགས་

བཅུའི་བདུད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ཏེ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་

རྣམས་སྣང་བར་བས་ཏེ། དེ་དག་གི་ལུས་ལ་ནུབ་པར་བེད་དོ། །བང་སེམས་དེའི་སྤི་

གཙུག་ནས་འོད་ཟེར་གངས་མེད་སོང་གསུམ་གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་

དང་མཉམ་པ་འཕོས་ནས་ཕོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་

ཅད་སྣང་བར་བས། འཇིག་རྟེན་ལན་བཅུར་བསྐོར་ནས་སེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འོད་ཟེར་

གི་དྲ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་བས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གི་དོན་

བས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ཀི་མཐིལ་དུ་ནུབ་པར་བེད་

དོ། །གཉིས་པ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དེ་དག་གིས་

བང་སེམས་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིགས་ནས་ཕོགས་བཅུ་ནས་

ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་མཐའ་ཡས་པ་འོངས་ནས། བང་

སེམས་དེ་ལ་ལྟ་ཞིང་མཆོད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སོང་ཕག་བཅུ་བཅུ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་

གོ། །བང་སེམས་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་དཔལ་བེའུ་དང་རོ་རེ་དང་བཀྲ་

ཤིས་ལས་བདུད་ཀི་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་བའི་འོད་ཟེར་གཅིག་འཁོར་

འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་བཅུ་དང་བཅས་པ་བྱུང་སེ། ཕོགས་བཅུ་སྣང་

བར་བས། ཆོ་འཕྲུལ་མུ་མེད་པ་བསན་ཏེ། བང་སེམས་དེའི་དཔལ་བེའུ་དང་རོ་རེ་དང་

བཀྲ་ཤིས་རྣམས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ནུབ་པས། བང་སེམས་དེའི་མཐུ་སོབས་སྔར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལས་ཀང་ལྷག་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་མཛོད་སྤུ་

ནས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའི་འོད་ཟེར་གཅིག་

འཁོར་འོད་ཟེར་གངས་མེད་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་བཅུ་དང་བཅས་པ་བྱུང་སེ་ཕོགས་བཅུ་

ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས། འཇིག་རྟེན་ལན་བཅུ་བསྐོར་ནས། ངན་སོང་བ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བས་ཤིང་བདུད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་བང་སེམས་

དེའི་སྤི་བོར་ནུབ་ལ་འཁོར་གི་འོད་ཟེར་རྣམས་ནི་འཁོར་རྣམས་ཀི་སྤི་བོར་ནུབ་པར་

འགྱུར་ཞིང་། འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་ཕོག་མ་ཐག་ཏུ་བང་སེམས་དེ་དག་གིས་སྔོན་མ་

ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོང་ཕག་བཅུ་བཅུ་འཐོབ་ཅིང་། འོད་ཟེར་དེ་དག་ཀང་བང་

སེམས་དེའི་མགོ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་དག་གི་སོ་ནས་རེ་བཙུན་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་བམས་པ་མགོན་པོ་ལ་བསོད་པའི་ཚིགས་བཅད་མང་དུ་ཡོད་ཀང་

མང་དོགས་ནས་མ་དྲངས་སོ། །

ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡི་འཕིན་ལས་ནི། །ཞེས་སོགས་རྩ་འགེལ་ལས། ཆོས་སྐུའི་

འཕིན་ལས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཉེར་བདུན་དུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་གདུལ་བ་ལམ་གི་རྟེན་

ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་ནས་ལམ་གི་འབས་བུ་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པའི་བར་ཉེར་

བདུན་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་དང་ཐ་མའི་ཞེས་སོགས་ལ། 

འགེལ་པ་འདིར་དང་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཐ་མར་འཕིན་ལས་ལ་ས་མཚམས་ཀི་

སྐྱེ་རིམ་བརོད་ནས་བར་པ་དོན་བདུན་ཅུ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་ས་མཚམས་དངོས་སུ་མི་

སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཐོག་མཐའ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བར་པ་རྣམས་ཀང་གོ་

ནུས་པ་ལ་དགོངས་ནས་དངོས་སུ་མ་སོས་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞི་པ་འཕིན་ལས་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་གསུངས་ཚུལ་

དང་། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས་གསུངས་ཚུལ། འཇུག་ཚུལ་དེ་དཔེས་སྒྲུབ་པ་དང་གསུམ་

ལས། དང་པོ་ལ། འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་ཚུལ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་

ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ལ། སྤིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་འཕིན་ལས་དུས་རྟག་ཏུ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་

འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གང་གི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་གང་གིས་གདུལ་བ་འདུལ་བའི་

བ་བ་གང་ཡུལ་གང་དུ་དུས་གང་གི་ཚེ་འདུལ་དགོས་པའི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་

རྩོལ་གི་རྣམ་རྟོག་སྐྱེ་བ་མེད་པར་འཕིན་ལས་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་

རྒྱུད་བླ་མར། གང་གི་གང་གིས་འདུལ་བ་ཡི། །བ་གང་གང་དུ་གང་གི་ཚེ། །དེ་ཡི་རྣམ་

རྟོག་སྐྱེ་མེད་ཕིར། །ཐུབ་པ་རྟག་ཏུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། 

རིགས་དང་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་གདུལ་བའི་ཁམས་ནི་གང་གི་རྒྱུད་ལ་འདུལ་བའི་

ཐབས་མང་པོ་གང་དག་གིས་གདུལ་བ་འདུལ་བའི་བ་བ་གང་དགོས་པ་དང་ཡུལ་

གང་དུ་ནི་དུས་གང་གི་ཚེ་འདུལ་དགོས་པའི་ཡུལ་དང་དུས་དེ་དག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

འབད་རྩོལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་སོ་ནས་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ཉིད་ལས། གདུལ་བའི་ཁམས་ནི་གང་ཞིག་གི །འདུལ་བའི་ཐབས་མང་གང་དག་

གིས། །གདུལ་བའི་བ་གང་གང་དུ་ནི། །གང་ཚེ་ཡུལ་དང་དུས་དེ་དག །ཅེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། སྤིའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་



  319  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བང་

ཆུབ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་འབིན་པ་དང་། ངེས་འབིན་དེའི་རྟེན་དང་། རྟེན་དེའི་འབས་བུ་

དང་། འབས་བུ་དེ་ཡོངས་སུ་འཛིན་བེད་དང་། འབས་བུ་དེ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བེད་ཀི་

སྒིབ་པ་དང་། སྒིབ་པ་དེ་སོང་བེད་ཀི་གཉེན་པོ་རྐྱེན་རྣམས་ལ་འབད་རྩོལ་གི་རྣམ་

རྟོག་མེད་པར་འཕིན་ལས་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ངེས་འབིན་དེ་

ཡི་རྟེན་པ་དང་། །དེ་འབས་དེ་ཡི་ཡོངས་འཛིན་དང་། །དེ་སྒིབ་དེ་སྤོད་རྐྱེན་ལས་

ནི། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་དོན་དྲུག་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དཔེ་དྲུག་བཀོད་པ་དང་། དཔེ་

དོན་ཆོས་མཐུན་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ངེས་པར་འབིན་པ་ནས། 

རྐྱེན་གི་བར་དྲུག་པོ་དེ་ཡང་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ས་བཅུ་པོ་དེ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ངེས་

པར་འབིན་བེད་དང་། ཚོགས་གཉིས་པོ་དེ་བང་ཆེན་ངེས་པར་འབིན་བེད་དེའི་རྟེན་

ནམ་རྒྱུ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ནི་དེ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་

དང་། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་རིགས་དེ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེ་ཡོངས་སུ་

འཛིན་པར་བེད་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་དང་། སྒིབ་པ་དེ་

རྣམས་འཇོམས་པར་བེད་པའི་རྐྱེན་དང་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་རྐྱེན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ངེས་པར་འབིན་པ་ས་བཅུ་

སེ། །ཚོགས་གཉིས་དག་ནི་དེ་ཡི་རྒྱུ། །དེ་འབས་བང་ཆུབ་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །བང་ཆུབ་

སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་འཛིན། །དེ་སྒིབ་མཐའ་ཡས་ཉོན་མོངས་དང་། །ཉེ་བའི་ཉོན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མོངས་བག་ཆགས་སོ། །དུས་ཀུན་དུ་ནི་དེ་འཇོམས་པའི། །རྐྱེན་ནི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པའི་གནས་དྲུག་པོ་དེ་

རྣམས་དཔེ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡང་ཡོད་དེ། དྲུག་པོ་དེ་དག་རྣམས་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཉི་མ་དང་ནམ་མཁའ་དང་གཏེར་དང་སྤིན་དང་རླུང་བཞིན་དུ་

ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། གནས་དྲུག་པོ་ནི་འདི་དག་

རྣམས། །གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཉི་མ་དང་ནི་ནམ་མཁའ་གཏེར། །སྤིན་དང་

རླུང་བཞིན་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ས་བཅུ་པ་དེ་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆུས་རྒྱས་པར་

བེད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས། ཤེས་ཆུ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དང་། །ལྡན་ཕིར་ས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་བཞིན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཚོགས་གཉིས་པོ་དེ་ཉི་མ་དང་འདྲ་སེ། དེ་གཉིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཉེར་འཚོའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེར་འཚོའི་ཕིར། །ཚོགས་གཉིས་དག་ནི་ཉི་མ་བཞིན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་སེ། དེ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་

ཆེ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རྒྱ་ཆེ་མཐའ་

དང་དབུས་མེད་ཕིར། །བང་ཆུབ་ནམ་མཁའི་ཁམས་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་རུང་གི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་

ནི་གཏེར་དང་འདྲ་སེ། དེ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་རང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་རུང་སེ་དེ་ཉིད་ཀི་གནས་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཡང་དག་རོགས་སངས་ཆོས་ཉིད་ཕིར། །སེམས་ཅན་

ཁམས་ནི་གཏེར་དང་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་

མོངས་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ནི་སྤིན་དང་འདྲ་སེ། དེ་

རྣམས་གོ་བུར་བ་དང་། བསྒིབ་བ་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། བདེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། གོ་བུར་ཁྱབ་དང་མ་གྲུབ་ཕིར། །དེ་ཡི་ཉོན་མོངས་སྤིན་

ཚོགས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རེ་མི་ཟད་པ་རླུང་

དང་འདྲ་སེ། དེ་སྒིབ་པ་དེ་འཐོར་བར་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས། དེ་འཐོར་བར་ནི་ཉེར་གནས་ཕིར། །ཐུགས་རེ་མིི་ཟད་རླུང་དང་འདྲ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། 

ས་བཅུ་དང་ཚོགས་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་རྐྱེན་གཞན་གི་དབང་གིས་ངེས་པར་

འབྱུང་བ་གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང་། བདག་དང་སེམས་ཅན་

མཚུངས་པར་ཆོས་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པར་གཟིགས་ནས་བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་

དང་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་གཉིས་ཏེ་གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་

དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་འཇོམས་

པར་བེད་པའི་རྐྱེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སེ་གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་འབས་བུའི་

ཁྱད་པར་དང་གསུམ་གི་སོ་ནས་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས། གཞན་གི་དབང་གིས་ངེས་འབྱུང་དང་། །བདག་དང་སེམས་ཅན་མཚུངས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟིགས་དང་། །མཛད་པ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་ཕིར། །འཁོར་བ་སིད་དུ་མཛད་མི་

འཆད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་ཚུལ་

དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་

ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་དག་མ་

བརྡུངས་པར་ཡང་སྔོན་གི་སོན་ལམ་གི་མཐུས་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སོགས་སོན་པའི་

སྒ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་བེད་པ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་འབད་རྩོལ་མེད་པར་རང་གི་

འོད་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་འབད་རྩོལ་གི་གཟོ་དང་རྣམ་རྟོག་

གི་རྒྱུ་བ་མེད་པར་གདུལ་བ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་འཆད་ཅིང་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པའི་

འཕིན་ལས་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། ཇི་ལྟར་རྔ་དག་མ་

བརྡུངས་པར། །སྒ་ནི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་རྒྱལ་བ་གཟོ་མེད་

པར། །བཤད་པ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། །ཇི་ལྟར་ནོར་བུ་འབད་མེད་པར། །རང་གི་

འོད་ནི་སོན་པ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་གཟོ་མེད་པར། །དེ་བཞིན་མཛད་པ་

ངེས་པར་སོན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་བ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་། 

ནམ་མཁའ་ལ་སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་བ་བ་སྔ་མ་ཉམས་པ་སེ་འཇིག་ཅིང་ཕི་མ་

བྱུང་བ་སེ་འཆགས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཀི་དབིངས་ལས་མ་

གཡོས་པར་གདུལ་བ་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་འཇིག་རྟེན་གི། །བ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་

པར་སྣང་། །དེ་བཞིན་ཟག་མེད་དབིངས་ན་ཡང་། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་

འཆད། །ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་རྟག་ཏུ་ནི། །བ་བ་ཉམས་ཤིང་འབྱུང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་

ཟག་མེད་དབིངས་ན་ཡང་། །སངས་རྒྱས་འཕིན་ལས་སྐྱེ་ཞིང་འབི། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་

གི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་

མཁའ་ལ་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་མེད་ཅིང་། ནམ་མཁར་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་མ་

ཅིག་ཅར་དུ་ཤར་ཡང་འོད་ཟེར་རྣམས་ནམ་མཁའ་དེ་ཉིད་དུ་འདྲེས་ཤིང་ལོ་ཐོག་སིན་

པ་དང་། འདམ་སྐམ་པ་དང་། ཀུ་མུ་ད་ཁ་ཟུམ་པར་བེད་པའི་བ་བ་འདྲེས་པ་བཞིན་དུ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་མེད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀི་འཕིན་ལས་ཀིས་གདུལ་བའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་བེད་པར་

མཛད་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁོར་གི། །འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་འདྲེས་ཤིང་། །རྟག་ཏུ་བ་བ་གཅིག་ལ་

འཇུག །འཇིག་རྟེན་ལ་ཡང་སྣང་བར་བེད། །དེ་བཞིན་ཟག་མེད་དབིངས་ན་

ཡང་། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་འདྲེས་ཤིང་། །མཛད་པ་གཅིག་ནི་མཛད་པ་

ལ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཛད་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། བསན་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

འཕིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། བརྒྱ་བིན་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་ཀི་དཔེས་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བ་

དང་། ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེའི་དཔེས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་

བ་དང་། ཆར་སྤིན་གི་དཔེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་

འབྱུང་བ་དང་། ཚངས་པའི་སྤྲུལ་པའི་དཔེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་གི་འཕིན་

ལས་གཉིས་དང་། ཉི་མའི་དཔེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་

རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་དཔེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་

ཀི་གསང་བ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། སྒ་བརན་གི་དཔེས་སངས་

རྒྱས་ཀི་གསུང་གི་གསང་བ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། ནམ་མཁའི་

དཔེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་གསང་བ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། ས་

གཞི་རིན་པོ་ཆེའི་དཔེས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་འབད་མེད་ལྷུན་

གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བ་དེ་མཚོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མར། བརྒྱ་

བིན་རྔ་སྤིན་ཚངས་པ་དང་། །ཉི་མ་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་བཞིན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

སྒ་བརན་བཞིན། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་ས་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་དགུ་ལས། དང་པོ་གཟུགས་སྐུ་བརྒྱ་བིན་གི་དཔེས་མཚོན་

ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་བརྒྱ་བིན་གི་གཟུགས་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བིན་གི་ལུས་གཅིག་ཉིད་བཻ་ཌཱུརྱའི་ས་གཞི་གཙང་མ་དུ་

མར་གཟུགས་བརན་རེ་རེ་འཆར་བ་ལྟར། འགོ་བ་ཐ་དད་པ་མང་པོའི་དད་སོགས་ཀི་

སེམས་ཀི་སྣང་པ་དག་པ་ལ་གཟུགས་སྐུའི་སྣང་བ་འཆར་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 

ཇི་ལྟར་བཻཌཱུར་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །ལྷ་དབང་ལུས་ཀི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལྟར། །དེ་བཞིན་འགོ་སེམས་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུ་ཡི་

གཟུགས་བརན་འཆར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གསུང་ལེགས་པར་འདོམས་པ་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེའི་དཔེས་བསན་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་

ལ་སོགས་པའི་ལྷ་གནས་དག་ན་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་རྣམས་མ་བརྡུངས་པར་སྔོན་གི་སོན་

ལམ་ལ་སོགས་པ་ལས་དཀར་པོའི་མཐུ་ལས་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་ལ་སོགས་པ་སོན་

པའི་སྒ་འབྱུང་བ་ལྟར། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་ཆོས་སོན་

པའི་འབད་རྩོལ་རྣམ་རྟོག་མེད་པར་འགོ་བ་རང་རང་གི་ལས་དང་སྐལ་བ་དང་འཚམ་

པར་ཆོས་སོན་པར་མཛད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་ལྷ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀི། །རྔ་

སྒ་རང་གི་ལས་ལས་བྱུང་། །དེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་ཐུབ་པའི་ཆོས། །གསུང་པ་རང་གི་

ལས་ལས་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཐུགས་ཆར་སྤིན་གི་དཔེས་བསན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་

ཆར་སྤིན་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དབར་གི་དུས་ན་སྤིན་འཁིགས་པ་ལས་

འཇིག་རྟེན་གི་ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཆུའི་ཆར་ས་ལ་རྒྱུན་དུ་

འབེབས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རེའི་སྤིན་ལས་ཀང་འགོ་བའི་དགེ་བའི་ལོ་

ཐོག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཆར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབད་རྩོལ་གི་རྣམ་

རྟོག་མེད་པར་འབབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་དབར་གི་དུས་ན་སྤིན། །ལོ་

ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ། །ཆུ་ཡི་ཕུང་པོ་འབད་མེད་པར། །ས་ལ་རྒྱུན་དུ་

འབེབས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཐུགས་རེའི་སྤིན་ལས་ནི། །རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་ཆུ་ཡི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆར། །འགོ་བའི་དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་རྒྱུ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པར་འབབ། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དང་གསུང་གི་འཕིན་ལས་གཉིས་ཚངས་

པའི་དཔེས་བསན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དང་གསུང་གི་འཕིན་ལས་

གཉིས་ཚངས་པའི་སྤྲུལ་པ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཚངས་པ་དེ་རང་གི་གནས་

ནས་འཕོ་བ་མེད་པར་ཡང་ལྷའི་གནས་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཚངས་པའི་སྣང་བ་དུ་མ་

འབད་མེད་དུ་སོན་པ་ལྟར། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་

གཡོས་པར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་

ལ་སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གིས་དམ་པའི་ཆོས་འབད་པ་མེད་པར་སོན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་ཚངས་པ་ཚངས་པ་ཡི། །གནས་ལས་འཕོ་བ་མེད་

བཞིན་དུ། །ལྷ་ཡི་གནས་ནས་ཐམས་ཅད་དུ། །སྣང་བ་འབད་མེད་སོན་པ་ལྟར། །དེ་

བཞིན་ཐུབ་པ་ཆོས་སྐུ་ལས། །སྐྱོད་པ་མེད་པར་ཁམས་ཀུན་ཏུ། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་

འབད་མེད་པར། །སྤྲུལ་པ་དག་གིས་སོན་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཉི་མའི་དཔེས་བསན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཉི་མ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གིས་

གདུངས་པའི་ཚེ་དུས་གཅིག་ཏུ་པད་ཁ་འབེད་པ་དང་། ཀུ་མུ་ཏ་ཁ་ཟུམ་པར་བེད་པ་

དང་། ལོ་ཐོག་སིན་པར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དུས་གཅིག་འབྱུང་ཡང་ཉི་མའི་

འོད་ཟེར་ལ་ཆུ་སྐྱེས་བེ་བར་བེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཀུ་མུ་ཏ་ཟུམ་པར་བེད་པའི་སྐྱོན་

དེ་དང་དེ་བེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དབང་པོ་དང་འཚམ་པར་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་གོ་

འཕང་ལ་འགོད་པའི་ཆོས་སོན་ཀང་གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་ལས་དབང་གིས་མངོན་

མཐོ་དང་འགའ་ཞིག་ལས་དབང་གིས་ངེས་ལེགས་ལ་འགོད་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པར་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་

འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་ཉི་མས་གདུངས་པའི་དུས་གཅིག་ཚེ་ཉིད་

ལ། །པད་སོགས་རྒྱས་དང་ཀུ་མུ་ཏ་ནི་རབ་ཟུམ་པ། །ཆུ་སྐྱེས་ཕེ་དང་ཟུམ་པའི་ཡོན་

ཏན་སྐྱོན་དག་ལ། །ཉི་མ་རྟོག་མེད་འདིར་ནི་འཕགས་པའི་ཉི་དེ་བཞིན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུའི་དཔེས་བསན་པ་ནི། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཟས་གོས་སོགས་དོན་དུ་གཉེར་བ་

རྣམས་ཀིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་རང་རང་གི་འདོད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་འགྱུར་ཀང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དེ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་སོ་སོར་སྐོང་བར་བེད་

པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བ་ལ་ཆོས་གསུངས་

པའི་ཚེ་གདུལ་བའི་བསམ་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གང་མོས་ཀི་ཆོས་སྣ་

ཚོགས་པ་ཐོས་པར་འགྱུར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གདུལ་བ་འདི་ལ་ཆོས་འདི་

བསན་པར་བའོ་སྙམ་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པར་འཕིན་ལས་ངང་གིས་འཇུག་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ནི། །རྟོག་པ་མེད་ཀང་ཅིག་

ཅར་དུ། །སྤོད་ཡུལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ནི། །བསམ་ཀུན་སོ་སོར་རོགས་བེད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཡིད་བཞིན་ལ། །བརྟེན་ནས་བསམ་པ་ཐ་དད་

རྣམས། །སྣ་ཚོགས་ཆོས་ནི་ཐོས་འགྱུར་ཡང་། །དེ་ནི་དེ་ལ་རྣམ་མི་རྟོག །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་གསུང་གི་གསང་བ་སྒ་བརན་གི་དཔེས་བསན་པ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གསུང་གི་གསང་བ་སྒ་བརན་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒ་བརན་

གི་སྒ་ནི་གཞན་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྣམ་རྟོག་གི་རྒྱུ་བ་མེད་པ་

དང་། འབད་རྩོལ་གི་གཟོ་མེད་པ་དང་ཕི་དང་ནང་ན་མི་གནས་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་ཡང་གཞན་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལས་བྱུང་བ་དང་། 

རྣམ་རྟོག་གི་རྒྱུ་བ་མེད་པ་དང་། འབད་རྩོལ་གི་གཟོ་མེད་ཅིང་ཕི་དང་ནང་ན་གནས་

པ་མ་ཡིན་པར་འཕིན་ལས་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་སྒ་

བརན་གི་ནི་སྒ། །གཞན་གི་རྣམ་རིག་ལས་བྱུང་བ། །རྣམ་པར་རྟོག་མེད་གཟོ་མེད་

པ། །ཕི་དང་ནང་ན་མི་གནས་ལྟར། །དེ ་བཞིན་དེ ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

གསུང་། །གཞན་གི་རྣམ་རིག་ལས་བྱུང་བ། །རྣམ་པར་རྟོག་མེད་གཟོ་མེད་ཉིད། །ཕི་

དང་ནང་ན་གནས་པ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བརྒྱད་པ་སྐུའི་གསང་བ་ནམ་མཁའི་དཔེས་བསན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སྐུའི་གསང་བ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཐོགས་བཅས་ཀི་རེག་བ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་ཅིང་ཁ་དོག་དང་དབིབས་དང་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་མིན་པ་དང་

གཟུགས་མེད་པ་དང་བསན་དུ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་མཐོ་དམན་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་

པར་མཐོང་བ་ཡོད་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་མཐོ་དམན་སོགས་མེད་པ་བཞིན་དུ། དེ་བཞིན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གཤེགས་པའི་སྐུ་ཡང་གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་མཐོ་བ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་དམའ་བ་

ལྟར་སྣང་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་དེ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ཉིད་ལས། ཅུང་ཟད་མེད་ཅིང་སྣང་བ་མེད། །དམིགས་པ་མེད་ཅིང་རྟེན་མེད་པ། །མིག་

གི་ལམ་ལས་རབ་འདས་པ། །གཟུགས་མེད་བསན་དུ་མེད་པ་ཡི། །མཁའ་ལ་ཇི་ལྟར་

མཐོ་དང་དམའ། །མཐོང་ཡང་དེ་ནི་དེ་ལྟར་མིན། །དེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་

ལ། །མཐོང་ཡང་དེ་ནི་དེ་ལྟར་མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དགུ་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེའི་དཔེས་

བསན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ནི་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་དང་

འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་ཀང་ལོ་ཐོག་ལ་

སོགས་པའི་སྐྱེ་བ་ཀུན་ས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་འཕེལ་བ་དང་བརྟེན་པ་དང་ཡངས་པར་

འགྱུར་བ་ལྟར། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་འབད་རྩོལ་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་

པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགོ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ནི་མ་ལུས་པར་འཕེལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་ས་ལ་སྐྱེ་བ་ཀུན། །རྟོག་མེད་ས་ལ་བརྟེན་

ནས་ནི། །འཕེལ་དང་བརྟེན་དང་ཡངས་འགྱུར་ལྟར། །དེ་བཞིན་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ས། །རྣམ་རྟོག་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །འགོ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ནི། །མ་ལུས་

པར་ནི་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མདོར་ན་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་འབད་རྩོལ་གི་གཟོ་མེད་ཅིང་ཀུན་སློང་གི་རྣམ་རྟོག་མེད་པར་བརྩེ་བ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་གསུངས་པས་

སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཉིན་མཚན་དུ། །ལན་དྲུག་ཏུ་

ནི་སོ་སོར་གཟིགས། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། །ཕན་དགོངས་ཁྱོད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་འཕོས་དོན་ནི། ཁོ་ན་རེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

གསུམ་གི་གསང་བ་ནོར་བུ་སོགས་ཀི་དཔེས་བསན་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་ཤེས་བེད་

མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེའི་ཤེས་བེད་ཡོད་དེ། མདོ་སེ་དུ་མ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་ལ་སྐུའི་གསང་བ་ནི། དཔེར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤུགས་འཆངས་ཀིས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་མི་མཐོང་ལ་སྐུ་ཚད་མེད་ཅིང་མཐའ་ཡས་ཀང་

བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐའ་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བའོ་སྙམ་སེ། རང་

གི་ལུས་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་དུ་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་

བལྟས་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པར་

མཐོང་ནས། དེ་ནས་དེས་རང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོབས་བསྐྱེད་ནས་སེང་གི་ཕོགས་སུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གང་གཱའི་ཀླུང་ཕག་བརྒྱའི་བེ་མ་སྙེད་འདས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་པད་ཅན་དུ་ཕིན་ཏེ་བལྟས་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་མཐོང་མ་

ནུས་ཤིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་ཚད་དམ་སྐུའི་མཐའ་མཐོང་བར་མ་ནུས་པར་

གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུང་གི་གསང་

བ་ནི། མོའུ་འགལ་གི་བུ་ཆེན་པོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་གི་ཚད་བརྟག་

པའི་ཕིར་དུ་རི་རབ་ཀི་རྩེ་མོར་ཕིན་ཏེ་འདུག་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་དེ་

འདྲར་ཐོས། དེ་ནས་རང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོབས་བསྐྱེད་དེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མཇེད་ཀི་ནུབ་ཕོགས་ཀི་རི་ལ་འཕགས་ཏེ་གིང་བཞི་ལས་ཀང་འདས་ཏེ། ཁོར་ཡུག་

ལས་འདས་ནས། འཇིག་རྟེན་གི་བར་གི་ཁོར་ཡུག་གི་ཟོམ་ལ་འདུག་ན་ཡང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་དེ་འདྲར་ཐོས། དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུ་

དང་རང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོབས་ཀིས་ནུབ་ཕོགས་ལོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

གང་གཱའི་ཀླུང་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུའི་བེ་མ་སྙེད་འདས་པ་ན། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འོད་

ཟེར་གི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བ་བར་ཕིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་གི་རྒྱལ་

པོའི་ལྷུང་བཟེད་ཀི་ཞབས་སྐྱག་གི་གདུ་བུ་ལ་འཆག་ཅིང་འདུག་ཀང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གསུང་སྔ་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐོས་པར་རྒྱས་པར་མདོ་དེ་ཉིད་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ནི། མདོ་དེ་ཉིད་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཐུགས་ལ་བཟློག་པ་མི་མངའ། ཐུགས་ལ་རྟོག་པ་མི་མངའ། ཞེས་སོགས་རྒྱས་

པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ངག་དོན་ནི། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བཞིན་དུ་

ཁྱོད་ཀི་འཕིན་ལས་ཀང་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་འཁོར་བ་ཇི་སིད་གནས་ཀི་

བར་དུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པ་མཐར་ཕིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནི། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་

བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་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་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པའོ། །

གཉིས་པ་བར་མ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ལ། མཚམས་སྦར། རྩ་བ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགེལ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་

གདགས་པར་དེ་ལྟར་དོན་བརྒྱད་ཀི་སོ་ནས་རྣམ་པར་བཤད་ནས། ཡང་གཞན་དུ་

རྣམ་པར་བཤད་པ། ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། མཚན་ཉིད་དེ་ཡི་སྦོར་བ་

དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། དང་པོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་གསུམ་ནི་མངོན་པར་མཚོན་པའི་

གནས་ཉིད་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། 

དོན་ནི། མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཀི་རིམ་པ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་ནས་བསན་པའི་འོག་ཏུ། 

དོན་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དོན་གིས་སྤོས་པ་

བར་མ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། མངོན་རྟོགས་

རྒྱན་གི་བརོད་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བར་རུང་སེ། མཚན་ཉིད་དེ་གཏན་

ལ་དབབ་བ་མཁྱེན་པ་གསུམ། ཉམས་ལེན་སྦོར་བ་བཞི་དང་། རྣམ་མཁྱེན་ཏེ་འབས་

བུ་ཆོས་སྐུ་དང་དྲུག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་བསྡུས་པ་ལ་དད་པ་ལ་མངོན་རྟོགས་གསུམ་དུ་དབེ་བ་ལ་གསུམ་

ལས། དང་པོ་ནི། བར་མ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པར་དེ་ལྟར་

དོན་བསྡུས་པ་དྲུག་གིས་སོ་ནས་རྣམ་པར་བཤད་ནས། ཡང་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་

དགའ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པར་གཞན་དུ་རྣམ་པར་བཤད་པ། ཞེས་

པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། 

དང་པོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་

གསུམ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་འཇུག་པའི་ཡུལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དོན་ནི། མངོན་རྟོགས་ཀི་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་པའི་འོག་ཏུ་

དོན་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དོན་གི་སྤོས་པ་

མདོར་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བ་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་བརོད་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་གསུམ་དུ་དབེ་བར་རུང་སེ། ཡུལ་

ལ་འཇུག་པ་མཁྱེན་གསུམ། ཉམས་ལེན་སྦོར་བཞི། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་རྣམས་སུ་

ཡོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་བརྩམས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚུལ་ལ། གཞུང་གཟུགས་པ་དང་། 

དགེ་བ་བསྔོ་བ་དང་། ཁེངས་བསྐྱུངས་པ་དང་། རྟོགས་པའི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ། ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་དང་། དགོས་པ་དང་། བརྩམ་པར་དམ་

བཅའ་བའི་གཞུང་གཟུགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁོ་ན་རེ། ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་

ནི། །ཞེས་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། རྒྱན་འདི་ལ་རྒྱས་འབིང་གི་དོན་ཚང་བར་སྣང་ཡང་

བསྡུས་པའི་དོན་མ་ཚང་སེ། བསྡུས་པར་སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་དང་གདམས་

ངག་དྲུག་གི་མདོ་ལ་སོགས་པ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། དེའི་ལན། དོན་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་པར་རེས་འགོ་དང་། ལྡོག་འགོའི་སོ་ནས་བསན། དེ་ལ་ཟློས་སྐྱོན་སང་

པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལ་ལ་ལས་དོན་གཞན་ལས་ཚིག །གཞན་ལས་རྣམ་

གངས་མིང་གིས་ཏེ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཡུམ་ཀུན་ལ། །དོན་བསྡུས་དེ་ཙམ་ཤེས་

པར་བ། །ཞེས་པས་འཆད། དོན་ནི། སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀིས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཡུམ་གསུམ་གའི་རྒྱན་དུ་བཀྲོལ་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་ཡུམ་རྒྱས་

འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས་བསན་པའི་མངོན་རྟོགས་འགེལ་བ་འདིར་རྒྱན་གིས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བརོད་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རིམ་པ་ལེགས་པར་བསྡུས་མ་

ཡིན། །ཞེས་པས་འཆད། དོན་ནི། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། ཡུམ་བསྡུས་པས་མངོན་རྟོགས་

བརྒྱད་བསན་པ་མིན་ན་ཡུམ་བསྡུས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་

གཉིས་ལས་བསན་པའི་མངོན་རྟོགས་ཀི་རིམ་པ་ཚང་བར་བསན་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་བརོད་བར་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལ་བསྡུས་སོགས་རབ་དབེ་བས། །ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་

ཟད། །ཅེས་པས་འཆད། དོན་ནི། འོ་ན་ཟློས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་

བསྡུས་གསུམ་ཆོས་ཅན། བརོད་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ན་ཁྱད་པར་མེད་མི་དགོས་

པར་ཐལ། ཁྱོད་གསུམ་ལ་དོན་ལ་རྒྱས་བསྡུས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་དོན་སོན་པའི་

ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དགོས་པ་ནི། འཕགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་སེ་ཡི། །མཐུ་ཡིས་དོན་

མཐོང་སོ་ནས་ནི། །གོ་བར་སླ་ཕིར་ཚིག་དང་ནི། །ངག་སོགས་སྦོར་བ་མ་བས་

པར། །ཞེས་པས་འཆད། དོན་ནི། ཁོ་ན་རེ། བསན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཡུམ་

ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་གྲུབ་ཀང་ཁྱོད་ཀིས་འགེལ་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་རྟོགས་མི་

ནུས་ཏེ། མདོ་སེ་གསུམ་པོ་འདིར་མ་སྦར་བའི་ཕིར་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། འཕགས་པ་

གོལ་སེའི་འགེལ་པ་ལ་འདྲིས་པར་བས་པའི་མཐུས་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པར་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མདོའི་ཚིག་དང་ངག་དང་དོན་ལ་སོགས་པས་མིང་

གི་རྣམ་གངས་དང་བསན་བཅོས་སྦོར་བ་མ་བས་པར་ཚིག་ཉུང་ངུས་བས་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དེ་ལྟར་བས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཞུང་དོན་གོ་སླ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། མཁན་པོ་ཡང་དག་རྣམ་སྣང་མཛད། །བླ་མ་བཟང་ལ་ཕག་འཚལ་

ནས། །ཚིག་ལེའུར་བས་པའི་འགེལ་གསལ་བ། །འདི་ནི་སེང་གེ་བཟང་པོས་

བས། །ཞེས་པས་འཆད། དོན་ནི། དེ་ལྟར་མཁས་པས་སྣང་བས་ཤིང་། །ཞེས་འཆད་ན། 

མཁས་པ་གང་གི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་འཆད་ཅེ་ན། སློབ་དཔོན་སེང་

གེ་བཟང་པོ་ཆོས་ཅན། འགེལ་པ་བརྩམ་པའི་བ་བ་མཐར་ཕིན་པ་ཡིན་ཏེ། མཁན་པོ་

ཡང་དག་རྣམ་སྣང་མཛད་སོགས་མཁས་པ་སྔ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་བསོས་ཀི་

དོན་རྟོགས་པ་དེ་ཉིད་ཁྱོད་ཀིས་འགེལ་ཆུང་འདིར་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི། དེ་བསེབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །དགེ་བ་བདག་

གིས་གང་ཐོབ་པ། །དེ་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི། །བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་

ཤོག །ཅེས་པས་འཆད། དོན་ནི། སློབ་དཔོན་གིས་འགེལ་པ་དེ་བསེབས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་དགེ་བ་གཞན་དོན་དུ་བསྔོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་དགེ་བ་མི་ཟད་ཅིང་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཁེངས་བསྐྱུངས་པ་ལ། ནོངས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་བཟོད་པར་

གསོལ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཤེས་རབ་མི་གསལ་བསན་བཅོས་ཀུན། །ཕི་རོལ་

གྱུར་བདག་གང་ན་ཞིག །འཕགས་བློའི་སྤོད་ཡུལ་བདག་ཉིད་ཆེ། །བསན་བཅོས་དོན་

ནི་གང་ན་ཡིན། །ཞེས་པས་འཆད། དོན་ནི། བདག་གི་ནི། །སྤོད་ཡུལ་མིན་ཡང་། ཞེས་

འཆད་ན་ཡུམ་དོན་ཁྱོད་ཀི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་

དེ་ཁྱོད་ཀི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ན། དེ་སུའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཟེར་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁོ་བོ་ཤེས་རབ་མི་གསལ་ཞིང་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་

ཁོ་བོའི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མདོ་དང་

བསན་བཅོས་ཀི་དོན་དེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་

ཡུལ་ཡིན་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོན་ཀང་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ལ། །རང་དང་གཞན་གི་དོན་གི་

ངོར། །བདག་གིས་འབད་བགིས་ནོངས་པ་ལ། །སྐྱེ་བོ་མཁས་རྣམས་བཟོད་པར་

མཛོད། །ཅེས་པས་འཆད། ངག་དོན་ནི། བསན་བཅོས་ཀི་དོན་མཐའ་དག་ཁོ་བོའི་

མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་འགེལ་པ་བས་པ་ལ་ནོངས་པ་བྱུང་བ་མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་བཟོད་པར་མཛད་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་ཡང་རང་གཞན་ལ་ཕན་

གདགས་པའི་བསམ་པས་འགེལ་པ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། ཀེ་མ་གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །དུབ་པ་བདག་གི་ངལ་

བསོའི་གནས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་ལུགས། །རིང་མོ་ཞིག་ནས་མཐོང་བ་

ཡིན། །ཞེས་པས་འཆད། དོན་ནི། སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་ཆོས་ཅན། འགེལ་བ་

རྩོམ་རིགས་ཏེ། གཞུང་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ལ་ངལ་བ་དུ་མ་བས་པས་ངལ་བསོའི་

གནས་སུ་གྱུར་པ་ཤེར་ཕིན་གི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་མཁས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅོས་མངོན་པར་

རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཅེས་བ་བའི་འགེལ་བ་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་མཛད་པ་

རོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། འདི་ལོ་པཎ་གང་གིས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་གར་གི་མཁན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ། ཞེས་པ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་འོད་ཟེར་རམ། རིག་བེད་འོད་

ཟེར་དང་། བདག་ཅག་གངས་རིའི་ཁོད་པ་རྣམས་ཀི་མིག་གཅིག་པུ་ཚིག་དོན་གཉིས་

ཀའི་ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀི་ཏ་ཞེས་མཚན་ཡོངས་སུ་

གགས་པ་དེས་རྒྱ་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་དག་པར་

ཞུས་ཏེ། འཆད་ཉན་གིས་ཀང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །སླད་ཀིས་ཏེ་དུས་ཕིས་ཀི་པཎི་ཏ་

གོ་མི་ནི་བཙུན་པའམ་དགེ་བསྙེན་འཆི་མེད་ལ་སོགས་པ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་ནི་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་ཐུགས་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བདག་ཉིད་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་པོ་ཆོས་རེ་རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་ཀང་སྔར་ལྟར་བསྒྱུར་ཏེ་ལེགས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅོས་མངོན་པར་

རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལེགས་བཤད་གསེར་

གི་ཕེང་བ་དང་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོའི་རྒྱན་ཅེས་བ་བ་གཉིས་ཀི་དཀའ་བའི་གནས་

གསལ་བར་བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་དབང་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་

ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་གསུང་འགོས་ལྟར་ཟིན་བིས་སུ་བས་པ་འདིས་ཀང་

བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །

སྨྲས་པ། བསླབ་པའི་འབས་བུའི་ལེའུའི་མདོ་ཡི་ནི། །ཤུགས་ལ་འཕངས་པའི་

ཞུགས་འབས་ཆོས་ཀི་སྐུ། །མཚོན་པར་བེད་པའི་ཆོས་བཞི་ཆེས་གསལ་

བར། །འཆད་བེད་སྐབས་ཀི་རྩ་འགེལ་རྣམས་ཀི་ནི། །རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་རྣམ་བཤད་

རྣམ་གཉིས་ཀི། །དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བ། །རེ་བཙུན་དམ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པས་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྣམས། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པའི་གསུང་བཞིན་ཡི་གེར་

བཀོད། །མདོར་ན་རབ་འབོར་ལེའུ་ནས་བཟུང་སེ། །བསླབ་པའི་འབས་བུའི་ལེའུའི་

བར་དག་གི །མདོ་ཡི་སྦས་དོན་རྒྱན་གིས་བཀྲལ་བ་ཡི། །མངོན་རྟོགས་རྣམ་བརྒྱད་

མཚོན་པར་བེད་པའི་དོན། །བཅུ་ཕག་བདུན་པོ་འཕོས་དང་བཅས་པ་ཡི། །མཚན་

ཉིད་གངས་ངེས་གོ་རིམ་ལ་སོགས་པ། །རྩ་འགེལ་དོན་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་

ཡི། །རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་དཀའ་བའི་གནས། །དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་རེ་

བཙུན་བླ་མ་ཡིས། །གཟིགས་ཤིང་གཞན་ལ་ལེགས་པར་འདོམས་པ་ཡི། །གསུང་གི་

བདུད་རྩི་གང་གཱའི་ཆུ་རྒྱུན་ནི། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པའི་ཞལ་གི་བུམ་བཟང་

ལས། །བྱུང་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་དགེ་བ་འདིས། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཕོགས་

བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །བསན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀི་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །ལུས་ཅན་

ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀང་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་རྒྱལ་བ་ཡི། །བསན་

ལ་ཡིད་ཆེས་དད་པས་རབ་ཞུགས་ཏེ། །གཅིག་ཏུ་ཐོས་བསམ་སོམ་ལ་བརྩོན་པ་

དང་། །ལས་འབས་སེམས་ཤིང་མང་དུ་ཐོས་པ་སོགས། །རྣམ་པར་དཀར་བའི་བ་བ་

མ་ལུས་པ། །ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཏེ། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་

མྱུར་ཐོབ་ནས། །འགོ་རྣམས་སིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒོལ་བར་ཤོག །། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

༄༅། །རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ཇི་ 

ལྟ་བ་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད་པ་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ 

སྤི་དོན་བཞུགས་སོ། །

གསུམ་པ་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ་གསུམ། 

འབེལ་བཀོད་པས་མཚམས་སྦར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། སྐབས་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་འཆད་པ་ལ། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པའི་མངོན་པར་རོགས་པ་བང་ཆུབ་

པ། ཞེས་སོགས་གསུངས། གཞུང་འདི་གང་ལས་འཕོས་ན། ལེའུ་དང་པོ་བདུན་གི་

སྐབས་སུ་རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་བའི་ཡུམ་

མཁྱེན་པ་གསུམ། དེ་ཉམས་སུ་ལེན་བེད་ཀི་ཐབས་སྦོར་བ་བཞི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ལས། འོ་ན་རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེས། ཐབས་སྦོར་བ་བཞིའི་སོ་ནས། 

ཡུམ་མཁྱེན་པ་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས། །ལམ་གོང་མ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་མངོན་

དུ་བེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་མའི་སྦོར་བའི་རེས་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབས་བུ་

ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བེད་ཅིང༌། དེ་ལ་དབེ་ན་བཞི་ཡོད་ཅེས་ལེའུ་སྔ་ཕིའི་འབེལ་བཀོད་

པའི་སོ་ནས་མཚམས་སྦར་ཏེ། འཆད་པ་ལ་གཞུང་འདི་བྱུང་། 

དེས་ན་འདིའི་སྐབས་སུ། སྤིའི་དོན། གཞུང་གི་དོན། རང་ལུགས་ངེས་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བ་བའི་ཕིར་དེ་དག་ལ་མཐའ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་མཚན་

ཉིད། དེ་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུའི་རྣམ་གཞག །དེ་གང་དུ་མངོན་དུ་བེད་པའི་གནས། 

གནས་དེར་འབས་བུ་གྲུབ་པའི་དུས་མཚམས། གྲུབ་པའི་འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་དབེ་བ། 

སྐུ་དེ་དག་གང་དང་གང་གི་ཡུལ་ཡིན་པ་དཔད་པ། སྐུ་དེ་དག་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

འཇོག་ཚུལ། དེ་དག་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་པ། ཞར་ལ་བང་ཆེན་རྒྱས་པར་

བཤད་པ། །དེ་དག་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་དང་བཅུ། 

དང་པོ་ནི། རང་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་

བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་དེ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་མཚན་

ཉིད། དེ་དང་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་དོན་གཅིག །ས་མཚམས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། གཉིས་པ་ནི། བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་དུ་མར་

ཚོགས་གཉིས་རླབས་པོ་ཆེ་བསགས་པས་སྒིབ་གཉིས་སངས་པའི་འབས་བུ་ཆོས་

སྐུ་འཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དཀའ་སྤོད་དཔག་མེད་བརྒྱ་ཕག་

དང་། །དཔག་མེད་དགེ་བ་བསགས་པ་དང་། །དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དུས་དང་

ནི། །དཔག་མེད་སྒིབ་པ་ཟད་པའི་ཕིར། །སྒིབ་པ་ཀུན་གི་དྲི་མེད་པ། །རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་ཉིད་འཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་འདིར། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་

སེ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་དེ་མདོར་བསྡུ་ན། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞེས་

དང། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་

ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཤིང་། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གཉིས་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་རིགས་ངེས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ནི། དང་

པོར་གཟུགས་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཁོ་ནར་སངས་རྒྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟ་བུ་དེ་འདོད་པའི་རྟེན་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་སངས་རྒྱས་པ་མི་

སིད་པའི་ཕིར། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་མཛེས་པ་

ཡི། །འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བར། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་འཚང་

རྒྱ། །སྤྲུལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་འཚང་རྒྱ། །ཞེས་པ་དང་། སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་

ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འོག་མིན་དུ། །སངས་རྒྱས་མ་གྱུར་འདོད་ཁམས་

སུ། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་མི་མཛད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱུད་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལས། 

གཙང་མའི་གནས་འདི་སངས་པ་ན། །འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་ཡོད། །ཡང་

དག་སངས་རྒྱས་དེར་འཚང་རྒྱ། །སྤྲུལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་འཚང་རྒྱ། །ཞེས་པ་དང་། 

ལང་གཤེགས་ལས། འདོད་པ་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་དུ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་

འཚང་མི་རྒྱ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་དུ། །འདོད་ཆགས་བལ་ཁྱོད་དེར་

འཚང་རྒྱ། །ཞེས་པ་དང་། སྐྱབས་འགོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། འོག་མིན་གཞལ་ཡས་ཁང་

དུ་ནི། །དེ་ཉིད་མངོན་དུ་བ་བར་བཞེད། །ཅེས་པ་དང། སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གགས་

པའི་འཆི་སླུ་ལས། དཔལ་ལྡན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཉིད་དུ་དོན་དམ་ཐུགས་ཆུད་

ཀང་། །དགའ་ལྡན་སྐྱེ་བོའི་དོན་མཛད་ཕིར་ནི་དམ་པ་ཏོག་དཀར་གྱུར། །ཞེས་པ་

དང་། འཇུག་པ་རྩ་འགེལ་ལས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། འོག་མིན་དེ་གང་ན་ཡོད་སྙམ་ན། བཀས་བཅད་བར་པར། འོག་མིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནས་གཙང་མའི་ལོགས་ཤིག་ན་ཡོད་དེ། སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། འོག་མིན་

ཞེས་བ་བ་མིང་ལྷས་བཏགས་ཏེ། དེ་དག་གི་ཕོགས་ན་གནས་གཙང་མའི་རིགས་ཀི་

ལྷ་རྣམས་ཡོད། དེར་འཕགས་པ་ཉིད་འབའ་ཞིག་གནས་སོ། །དེ་དག་གི་སེང་ན་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པོའི་གནས་ཞེས་བ་བའི་གནས་ཡོད་དེ། དེར་ས་བཅུ་པ་ལ་བཞུགས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིད་པ་ཐ་མ་པ་ཁོ་ན་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དེ་ལྟ་

བུའི་སྤྲུལ་པ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བའི་ལུང་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། རིན་ཆེན་

སྣ་ཚོགས་མཛེས་པ་ཡི། །འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བ། །གཙང་མའི་གནས་

ཀི་སེང་བཞུགས་ན། ཞེས་པ་དང་། གཙང་མའི་གནས་ནི་སངས་པ་ན། །འོག་མིན་

གནས་ནི་ཉམས་དགའ་ཡོད། །ཅེས་པ་རྣམས་ཀིས་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་དེ་

ཉིད། གནས་གཙང་མའི་འོག་མིན་ཕལ་པ་དེའི་སེང་ན་གོང་ལས་དགོན་པའི་ཚུལ་དུ་

ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་གིས། གཞི་དང་སྙིང་པོ་མེ་

ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་ཁམས་ཉིད་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་བཞེད་ཅིང་། དེ་ན་

བཞུགས་པའི་རྣམ་སྣང་གངས་ཅན་མཚོ་རྒྱལ་དེ་ཡང་ལོངས་སྐུར་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟ་

བུའི་ཞིང་ཁམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གིང་བཞི་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་སོང་གསུམ། དེ་བེ་བ་

ཕག་བརྒྱ་ལ་རབ་འབམས་ཀི་མཚམས་སྦོར་གཅིག །དེ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་རབ་

འབམས་ཀི་རྒྱུད་བར་པ་གཅིག །དེ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་རབ་འབམས་ཀི་རྒྱུད་

གཅིག །དེ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མེ་ཏོག་གི་གཞིའི་སྙིང་པོ་རྒྱན་བཀོད་པ་སེ། དེ་རབ་

འབམས་རྒྱ་མཚོ་གཅིག་གི་ཚད་ཀང་ཡིན་ནོ། །རྣམ་སྣང་གི་ཞིང་ཁམས་དེ་ཡང་རྣམ་

སྣང་གངས་ཅན་མཚོའི་ཕག་གི་རྡུལ་ཕན་གཅིག་ལ་གནས་པར་མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བཤད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་དེ་གང་ན་ཡོད་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག །མི་མཇེད་འདི་ནས་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་བཅུ་གསུམ་འདས་པའི་འོག་ན་ཡོད་དེ། རྣམ་སྣང་དེའི་ཕག་གི་

ལྷུང་བཟེད་ཀི་ནང་དུ་པདའི་སོང་བུ་ཆེན་པོ་པད་འདབ་ཉེར་ལྔ་ཡོད་པའི་པད་འདབ་

རེ་རེའི་སེང་དུ་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རེ་རེ་ཆགས་པས་འདི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་། སྔར་བཤད་པའི་ཞིང་ཁམས་དེ་ནི་རྣམ་སྣང་དེའི་ཕག་གི་

རྡུལ་ཕན་གཅིག་ལ་གནས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་དེར་བང་སེམས་འོག་མ་རྣམས་བསྐལ་པ་

གངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་བསགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་དུས་རེ་

ཞིག་ན། བང་སེམས་སིད་པ་ཐ་མ་པར་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལྟར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚེ་ནམ་ཞིག་ན། བང་སེམས་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་

དངོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནམ་སྐྱེས་པ་ན། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

སྐྱེས་པ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་ལམ་དེ་ཉིད་ལ། ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་

པའི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འཆར་ཏེ། དེས་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་

དྲི་མ་ཟད་པར་མ་སངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་བདེན་འཛིན་ཟད་པར་མ་སངས་པའི་

ཕིར། འོན་ཀང་དེའི་ཚེ་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་འཐོབ་པའི་བདག་

ཉིད་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་རང་གི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཤེས་

སྒིབ་སངས་པའི་རྣམ་གོལ་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་

ནས་ཆུ་ལ་ཆུ་གཞག་ཏུ་སོང་བའི་ཡེ་ཤེས་དེའི་གཟིགས་ངོར་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་དེའི་ཚེ། 

ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པ་དང་། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་དྲི་མ་

ཟད་པར་སངས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་དུ་བས་པ་དང་། ཆོས་སྐུ་མངོན་

དུ་བས་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་སྐུ་བཞི་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ས་བཅུ་རྒྱུན་གི་ཐ་མའི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་མཚན་དཔེ་རེས་མཐུན་པས་སྤས་པའི་སྐུ་དེ་ཉིད་ཀི་

རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་ཚེ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་དང་། ཡོན་ཏན་ལྔ་ལྡན་གི་

ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་གྲུབ་ཅིང་། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་ལོངས་སྤོད་རོགས་

སྐུ་ཡང་གྲུབ་ལ། ལོངས་སྐུས་བདག་རྐྱེན་བས་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་

གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི། དེའི་ཚེ་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་

མེད་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བེ་བག་འགའ་ཞིག་ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་

རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཐོབ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས། ས་བཅུ་རྒྱུན་གི་ཐ་མའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་གཞག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་

ན། བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་དེའི་ཚེ་མཉམ་གཞག་དེའི་གཟིགས་ངོར་ཤེས་བ་ཇི་

སྙེད་པའི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འཆར་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་

དུ་ཐོབ་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

ལྔ་པ་ནི། གཉིས་སུ་དབེ་བ། གསུམ་དུ་དབེ་བ། བཞིར་དབེ་བ། ལྔར་དབེ་བ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དང་བཞི། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དེ་ལ་དབེ་ན། ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་དང་། ཆོས་

ཉིད་ཀི་སྐུ་གཉིས་སུ་ཡང་དབེ་རུང་སེ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉིད་

ཀི་ངོ་བོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དང་པོ་ལ་སྣང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད། 

ཡང་དེ་ལ་རང་དོན་ཆོས་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་དབེར་རུང་སེ། 

རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཆོས་ཀི་སྐུ་དེ་མདོར་བསྡུ་ན། །ཞེས་སོགས་དང་། རིགས་པ་

དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་དེ་ལ། རང་དོན་དོན་དམ་པའི་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་ཀུན་རོབ་པའི་སྐུ་གཉིས་སུ་

ཡོད་དེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་དང་ནི། །དེ་ལ་བརྟེན་པ་

ཀུན་རོབ་སྐུ་ཉིད་དེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ལ་དབེ་ན། རང་དོན་བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་སྐུ། གཞན་དོན་སྐྱོབ་པའི་སྐུ་གཉིས་སུ་དབེར་རིགས་ཏེ། ཚད་

མའི་མདོ་ལས། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །སོན་པ་བདེར་གཤེགས་

སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ལ་རང་དོན་དོན་དམ་

པའི་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་བརའི་སྐུ་གཉིས་སུ་ཡང་དབེར་རུང་སེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། 

བདག་ཉིད་ཀི་ནི་འབོར་པའི་གནས། །དམ་པའི་དོན་གི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། །དྲང་སོང་རྣམས་

ཀི་བར་ཡི་སྐུ། །ཕ་རོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དེ་ལ་གསུམ་དུ་ཡང་དབེར་ཡོད་དེ། ཟབ་པ་

ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ། རྒྱ་ཆེ་བ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དེ་དབེ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་

དང་། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་གི། །ཆོས་ཀི་རབ་དབེ་རང་བཞིན་ལ། །སོགས་
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པའི་སྐུ་གསུམ་དག་གིས་འཇུག །ཅེས་དང་། འདི་དག་གངས་བཞིན་ཟབ་པ་དང་། །རྒྱ་

ཆེ་བདག་ཉིད་ཆེ་ཞེས་བ། །ཞེས་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་

དབེ་བ། །རང་བཞིན་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་། །གཞན་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་

ཏེ། །དང་པོ་གཉིས་པོའི་རྟེན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། སྐུ་གསུམ་དག་གིས་སངས་

རྒྱས་ཀི། །སྐུ་བསྡུས་པར་ནི་ཤེས་བ་སེ། །སྐུ་གསུམ་དག་གི་རང་བཞིན་གི། །དོན་

འདི་རྟེན་དང་བཅས་པར་བསན། །ཞེས་པ་དང་། ཉི་སྣང་ལས། ད་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་བརོད་

པར་བ་བ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིགས་པར་བ་སེ། ཞེས་པ་དང་། འགེལ་

ཆེན་ལས། ཡུམ་གི་བཤད་སྦར་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་བདག་གིས་ཐོབ་པའི་དགེ་བའི་

ས་བོན་ལས༌རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐུ་ནི་གསུམ་པོ་ངེས་པར་ཐོབ་པར་

ཤོག །ཅེས་པ་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཐམས་ཅད་

ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་སྐུ་གསུམ་ལ་བསོད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལ་བཞིར་དབེར་རུང་སེ། རྣམ་པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་

བརོད། །ཅེས་པ་ནི། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞི་

ཡིན་པས། དང་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཞེས་དང་། དེའི་ཕིར་ཕོགས་གཞན་ནས་སྐུ་བཞིར་

གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། སྙིང་པོ་མཆོག་

ལས་ཀང་། མངོན་པར་རྟོགས་པ་བརྒྱད་པ་ནི། ཆོས་ཀི་སྐུ་དེའི་ངོ་བོ་ཡང་རྣམ་པ་

བཞི་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལྔར་དབེ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དེ་ལྔར་དབེ་རུང་སེ། མཚན་
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བརོད་ལས། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འོ་ན་

སྐུ་ལྔ་པོ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་ཆོས་བཤེས་ན་རེ། ས་བཅུ་པ་ལ་

གནས་པའི་བང་སེམས་ཡན་ཆད་ཁོ་ན་ལ་སྣང་བའི་ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོ་དང་། ས་བཅུ་

ག་ཡན་ཆད་ཁོ་ན་ལ་སྣང་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ལོངས་སྐུར་བཏགས་པ་གཅིག་དང་། སྤྲུལ་

སྐུ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་རྣམས་ཡིན། ཞེས་གསུངས། རྟོགས་

དཀའ་མཁན་པོས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་རྣམ་

པར་སིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་

ལྔར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་བཤད་ཚིག་གསལ་ལས། ཡང་ཁ་ཅིག་ནི། ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ས་བཅུ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

འབའ་ཞིག་གི་སྣང་བའི་ལམ་དུ་གྱུར་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ་དང་། ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་

ལ་གནས་པའི་སྣང་བའི་ལམ་དུ་གྱུར་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པར་

བཏགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སེ་སྐུ་ལྔར་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ནི་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ལ་

རྣམ་པར་སིན་པ་དང་རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་དབེ་བས་ལྔར་སོན་པར་བེད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་། ཆོས་སྐུ། ཡེ་ཤེས་

ཀི་སྐུ་སེ། ཆོས་སྐུའི་དབེ་བ་གསུམ་དང་། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ། སྤྲུལ་པའི་སྐུ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྔར་བཞེད་དོ། །སློབ་དཔོན་སེག་པའི་རོ་རེས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། 

ལོངས་སྐུ། རྣམ་སིན་གི་སྤྲུལ་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ། ཆོས་སྐུ་རྣམས་ལ་བཞེད། རྟོག་གེ་སྣང་བ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལས། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་

ཅན། །ཞེས་སོས་པ་དེ་ཡང་འཐད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་དབེ་བ་རྣམ་པར་

སིན་པའི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་རྣམ་པར་སིན་མ་

སིན་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྔར་བཞེད་དོ། །

དྲུག་པ་ནི། སྐུ་དེ་རྣམས་གདུལ་བ་གང་དང་གང་གི་ཡུལ་ཡིན་པ་བསན་པ་ནི། 

ཆོས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའི་མངོན་

སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དང་། ཆོས་སྐུ་རེས་མཐུན་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡུལ་དུ་བེད་ནུས་

ལ། མོས་པས་སྤོད་པ་ཡང་དོན་སྤི་ཙམ་ཡུལ་དུ་བེད་ནུས་སོ། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལ་

གཉིས་ལས། རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། སོང་ཉིད་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཉན་རང་བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་ཀང་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ་

བེད་ནུས་ལ། གོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི་སངས་རྒྱས་

འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འབའ་ཞིག་

བག་ཆགས་བཅས་སངས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་

གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་མེད་པའི་ཕིར། 

ལོངས་སྐུ་ནི་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་ཡན་ཆད་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་

དུ་འདོད་པ་དང་། ས་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་

གཉིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། དབུ་མ་པ་ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་གིས་ལོངས་སྐུ་ལ་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལ་ལོངས་སྐུར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བཏགས་པ་དང་གཉིས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་དང་པོ་ནི། བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་བ་

ཡན་ཆད་ཁོ་ནའི་ཡུལ་དུ་འདོད། 

གཉིས་པ་ནི། ས་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་དུ་འདོད། དེས་ན་

འཁོར་གི་བང་སེམས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བ་བཞིན་དུ་འདོད་དགོས་སོ། །འཕགས་སེང་

གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཕལ་ཆེར་རྣམས་ཀིས་ལོངས་སྐུ་ས་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་

ཐམས་ཅད་ཀི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ་འདོད་དེ། ལོངས་སྐུའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་བང་

སེམས་ལ་ས་བཅུ་ག་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འགེལ་པ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་བཅུ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་། 

ཐབས་ཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀི་ལོངས་སྤོད་ཀི། ཞེས་པ་དང་། རྒྱན་སྣང་

ལས། བང་ཆེན་ས་བཅུ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ཞེས་པ་དང་། དག་ལྡན་ལས། 

བང་སེམས་ས་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པས་ན་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྒོན་མེ་དང་། གགས་ཆར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་

གསུངས་ཤིང་། སྐྱབས་འགོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། ལོངས་སྐུ་དེ་ས་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་

དཔག་མེད་ལས། །བྱུང་བ་དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་སས། །ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་རྣམས་

ཀིས། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་སྐུ་གཟིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཉི་ཁི་རྣམ་འགེལ་

གཉིས་ལས་ནི་བང་ཆེན་ས་ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས། ཞེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་

གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ཡང་། ལོངས་སྐུ་དེ་ས་ཐོབ་པའི་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་དུ་

འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །སྤྲུལ་སྐུ་ལ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། དྲོད་ཡན་ཆད་ནས་ནམ་འདོད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་མཐོང་ཞིང་། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ནས་དུས་ཕལ་ཆེར་མཐོང་སེ། རྒྱན་སྣང་ལས། 

དེ་ལྟར་མཐོང་དཀའ་ཐུབ་པ་ཡང་དག་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལམ་མ་

ཞུགས་ཀི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལས་དག་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་བ་ཡོད་དེ། ལམ་ཤེས་ཀི་

མདོ་ལས། ལྷའི་བུ་གང་དག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཏུ་སེམས་མ་བསྐྱེད་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་བླ་ན་མེད་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་

སོགས་ནི། གདུལ་བ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་སྐུ་ཇི་ལྟ་བུས་འདུལ་བའི་གང་ལ་

གང་འདུལ་གི་སྐུར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། རྒྱུ་ནི་ཡོངས་སུ་སིན་

གྱུར་ནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འདུལ་བའི་དུས་ལ་མ་བབ་ན་མི་སྣང་སེ། 

མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ཇི་ལྟར་ཆུ་ཡི་སྣོད་ཆག་ན། །ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་མི་སྣང་

བ། །དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ངན་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀང་མི་སྣང་ངོ་། །ཞེས་

པ་དང་། ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབ་ཀང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ནི། དང་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི་ཐ་མ་ཆོས་ཀི་སྐུ་གསུམ་པོ་དེའི་རྟེན་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནི་གཟུགས་བརན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན་ཡིན་པ་བཞིན་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ནམ་མཁའ་ལ་ནི་གཟུགས་བརན་གནས་པ་

བཞིན། །དང་པོ་ལ་ནི་ཐ་མ་གནས། །ཞེས་པ་དང་། རང་དོན་གཞན་དོན་དོན་དམ་སྐུ་

དང་ནི། །དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཀུན་རོབ་སྐུ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། སྐུ་

གསུམ་དག་གིས་རང་བཞིན་ཀི། །དོན་འདི་རྟེན་དང་བཅས་པར་བསན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ནམ་མཁའ་ནི་གཟུགས་བརན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན་ཡིན་ཏེ། ཡོན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས། མཁའ་ལ་རླུང་རྟེན་དེ་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོ་རྟེན། །དེ་ལ་ས་

ཆེན་འདི་རྟེན་དེ་ལ་འགོ་བ་རྟེན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རིགས་པ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་གི་རྟེན་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་

མཐུ་ལས་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བརྒྱད་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཤེས་བ་ལ་བློ་

མ་རྒྱས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། འོ་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གནས་

སྐབས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་ཡིན། དེ་མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། 

སངས་པ་མཐར་ཐུག་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྟོགས་

པ་མཐར་ཐུག་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་གདུལ་བའི་གཞན་སྣང་ཙམ་ཡིན་གི། སངས་

རྒྱས་རང་སྣང་ལ་མེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་ཟེར་ན། འོ་ན། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་གཏན་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་

སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སངས་

རྒྱས་ནི་རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་གཟིགས་ངོར་མ་

གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །ཞེ་ན་མི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་སྐུ་

གཉིས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ངང་ནས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེས་དེའི་

ངང་ནས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པའི་ཕིར། རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ནས་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་ལ་རྣམ་གོལ་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་ནས་

ཆུ་ལ་ཆུ་གཞག་ཏུ་སོང་བ་དེའི་གཟིགས་ངོར་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་

མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་གང་ཟག་སུ་གང་གིས་ཀང་རྒྱུད་ཀིས་མ་

བསྡུས་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་

ན། བང་སེམས་འཕགས་པས་སྦིན་པ་གཏོང་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བ་སོགས་

རང་རྒྱུད་ལ་གོམས་པར་བས་པ་ལས་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། 

བསོད་ནམས་ཀི་རིགས་བསོམས་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་གང་ཟག་སུ་གང་གི་

ཡང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐའི་བར་དུ་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་སྦིན་

སོགས་གོམས་པར་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་

པའི་ཆ་ནས། དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། རྒྱང་འཕེན་གིས་འཆི་ཁ་ཚུན་ཆད་རིག་པ་འབྱུང་གི །ཤི་ནས་

རིག་པ་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པའི་ལུགས་དེ་རང་ལུགས་སུ་ཁས་ལེན་

དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདི་ནི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ན་བློ་

མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡང་ལེགས་པར་བཀག་གོ །གལ་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་

ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། འོ་ན། གང་ཟག་ལྷ་སྦིན་གི་གཏོང་བའི་སེམས་པ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དང་། སོང་བའི་སེམས་པ་སོགས་གོམས་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་ན། དེ་ལས་རྒྱུད་

ཐ་དད་པའི་མཆོད་སྦིན་ཡང་ཚེ་རིང་བའི་མཐར་ཐུག་པ་དང་། ལོངས་སྤོད་ཆེ་བའི་

མཐར་ཐུག་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་བར་འདོད་རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། ལས་བས་པ་ཆུད་ཟོས་པ་དང་། ལས་མ་བས་པ་དང་ཕད་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་འདུས་བས་ཀི་ཡོན་ཏན་

མེད་ཟེར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་བློ་ཟད་ཆོས་ཟད་དུ་སོང་བར་

འདོད་རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། ཡང་ཁ་ཅིག །ལོངས་སྤྲུལ་

གཉིས་པོ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཏེ། རོ་རེ་གཅོད་པ་ལས། གང་དག་ང་ལ་གཟུགས་སུ་

མཐོང་། །གང་དག་ང་ལ་སྒར་ཤེས་པ། །ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡི། །སྐྱེ་བོ་དེ་

དག་ང་མི་མཐོང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཆོས་ཉིད་སེ། །འདྲེན་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཀི་

སྐུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ངག་སྨྲ་བ་དེ་ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་

རོལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། འདོད་

པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ལུང་དེ། དེའི་ཤེས་བེད་དུ་འདྲེན་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

ལུང་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གསུང་བ་པོ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་

ས་ན་བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་རྡུལ་ཕ་རགས་བསགས་པའི་ལུས་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་
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དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གདགས་པའི་གཞིར་བས་ནས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་

བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྐབས་འདིར་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ན་བེམ་

པོ་ཡིན་མི་དགོས་སྙམ་མོ། །

དགུ་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དོན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀི་སོ་ནས་བཤད་

པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པར། དེ་ཡང་མདོར་བསྡུ་ན། དོན་རྣམ་པ་

བརྒྱད་ཀི་དབང་དུ་བས་པར་རིག་པར་བའོ། །དོན་རྣམ་པ་བརྒྱད་པོ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་

མཚམས་སྦར་ནས། དག་ཐོབ་བལ་བ་རང་གཞན་དོན། །དེ་རྟེན་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་

དང་། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ནི། །ཇི་སིད་དུས་དང་ཇི་ལྟ་ཉིད། །ཅེས་པ་དང་། 

དེའི་འགེལ་པར། འདི་ལྟ་སེ། ངོ་བོའི་དོན་དང་། རྒྱུའི་དོན་དང་། འབས་བུའི་དོན་དང་། 

ལས་ཀི་དོན་དང་། ལྡན་པའི་དོན་དང་། འཇུག་པའི་དོན་དང་། རྟག་པའི་དོན་དང་། 

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་དང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་ཀི་དོན་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ངོ་བོ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་། །ལས་དང་ལྡན་ལ་

འཇུག་པ་དང་། །དེ་རྟག་བསམ་མི་ཁྱབ་ཉིད་ཀིས། །སངས་རྒྱས་ས་ནི་མཉམ་པར་

བཞག །ཅེས་སོགས་ཀིས་འཆད་ཀང་། འདིར་ཧ་ཅང་མང་བར་འགྱུར་བས་རྒྱས་

པར་རྒྱུད་བླ་མ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

བཅུ་པ་རྩོད་སོང་ནི། ཁོ་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། 

འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་

པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འབས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ན། 

མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

འཁོར་གསུམ། ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུའི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་

ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྐུ་བཞི་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན། འོ་ན། ལོངས་སྐུའི་དབུ་སྐྲ་བུང་བ་ལྟར་ནག་དེ། ནག་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ལོངས་སྐུའི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་དེ་དམར་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཁ་དོག་ཡིན་

པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ནག་པོ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ནག་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ནག་པོས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་པགས་པ་གསེར་མདོག་དེ་སེར་པོ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དམར་པོ་དང་ནག་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། རྒྱལ་བ་སན་བླ་ལ་པགས་པ་གསེར་མདོག་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 

དེ་ལ་མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་ཀང་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། བ་གང་ཁ་བོ་ཁ་

བོ་ཡིན་པར་ཐལ། སེན་མོ་ཟངས་མདོག་དམར་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་ན། གང་ཟག་དང་ཁ་དོག་གི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཁམས་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་

ཡོད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཁམས་ཀི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། མ་དག་པའི་ལུས་རྟེན་ལ་གསར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡོད་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཁམས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། མ་དག་པའི་
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འཇིག་རྟེན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་དེ་ཁམས་གསུམ་པོ་

གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། རྩ་བར་མ་ཁྱབ་སེ། 

གཟུགས་ཁམས་ཡིན་ན། ཁམས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཁམས་

ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་ཡིན་ན། ཁམས་གསུམ་གི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་བའི་གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར། 

གཟུགས་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་ཡིན་ན། གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན་

གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འོག་མིན་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། གསར་དུ་

འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་དེ་ལ་གཟུགས་ཁམས་

གནས་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཐ་སྙད་མཛད་ཅིང་། མདོ་ལས། གཟུགས་ཀི་ཁམས་

ཀི་འོག་མིན་དུ། །འདོད་ཆགས་བལ་ཁྱོད་དེར་འཚང་རྒྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གནས་གཙང་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འོག་མིན་ཡིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མདོ་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་ལས། གཙང་མའི་

གནས་ནི་སངས་པ་ན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ལོངས་སྐུའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཕིར་མི་འོང་ཡོད་པར་

ཐལ། གསར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་དེ་གནས་གཙང་

ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འོག་མིན་ལ་བེད་རིགས་པ་གང་ཞིག །གནས་གཙང་ལྔའི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་འོག་མིན་གི་རྟེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་འོང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགོ་བའི་ཕིར་མི་འོང་འོག་མིན་མཐར་ཐུག་འགོ་ཡོད་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལོངས་སྐུའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་ན། བང་སེམས་

འཕགས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་པས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་དུ་མ་

བས་པར་ཐལ། དེས་དེ་མངོན་དུ་བེད་པ་དང་། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བེད་པ་དུས་མཉམ་

པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངོན་དུ་བས་

པར་ཐལ། དེ་ལ་སླར་མི་ལྡང་བའི་ཚུལ་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེ་ལ་

སླར་ལྡང་མི་སིད་པའི་ཚུལ་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མཉམ་གཞག་དེ་

ལས་ལྡང་མི་སིད་པ་ནི་གང་ཞིག །དེས་དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་དེ་

ལས་ལྡང་བར་བའོ་སྙམ་པའི་འཕེན་པ་སྔོན་དུ་མ་བཏང་བའི་ཕིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

དང་པོ་དེར་ཐལ། དེས་དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངང་ནས་རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་

པོ་མངོན་དུ་བེད་པ་གང་ཞིག །རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་ན་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སླར་ལྡང་

མི་སིད་པས་ཁྱབ་བའི་ཕིར། ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི། རྣམ་བཤད་

ལས། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཙམ་ལ་བས་ནས་དེ་མངོན་དུ་བས་པའི་དོན་

དེ་ལ་སླར་མི་ལྡང་བའི་ཚུལ་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་བེད་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། 

འཐད་པར་དཀའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕོགས་སྔ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་སྐུ་བཞི་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་དུ་བེད་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། དེས་དང་པོར་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བེད། དེ་རེས་ལོངས་སྐུ། དེ་རེས་

སྤྲུལ་སྐུ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས། སོགས་སྒས་

ཆོས་སྐུས་ལོངས་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་དང་། ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྡུད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དེའི་དོན་ནི། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུས་རང་འབས་ལོངས་སྐུའི་བདག་རྐྱེན་དང་། ལོངས་སྐུས་རང་འབས་སྤྲུལ་

སྐུའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུས་རང་འབས་ལོངས་སྐུ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཀི་ངོར་རང་འབས་ལོངས་

སྐུའི་སྣང་བ་སྐྱེ་བ་དང་། ལོངས་སྐུས་རང་འབས་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཀི་

ངོར་རང་འབས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བ་སྐྱེད་ཅེས་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

མ་ཡིན་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་གཟུགས་སྐུ་མངོན་དུ་མ་བས་

པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་རོགས་ནས། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རོགས་པ་དང་། 

ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པ་དུས་མཉམ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རོགས་པ་དང་། 

གཟུགས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར་ཏེ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་

བོ་ཀུན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། ཚོགས་གཉིས་རོགས་

པར་མ་བས་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། རྣམ་བཤད་ལས། ལོངས་སྐུས་བདག་རྐྱེན་བས་ནས་མཛད་པ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེའི་ཚེ་

ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་མེད་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བེ་བག་འགའ་ཞིག་

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་

འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཐོབ་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་པ་

གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་མེད་བའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་ལོངས་སྐུ་

དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་དུ་བེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་

ན་རེ། ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་པ་གྲུབ་

བའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྤྲུལ་པ་པོའི་སངས་རྒྱས་ཤིག་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། 

བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བ་དེ་ཡང་དེ་མ་ཡིན། ལོངས་སྐུ་དེ་ཡང་དེ་སྤྲུལ་པ་པོའི་

སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་སླ། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། ལོངས་

སྐུ་དེ་དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། རྩ་བར་མ་ཁྱབ་སེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་སྤྲུལ་པ་པོའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡོད་

པས་ཁྱབ་པ་བེ་བག་སྨྲ་བས་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཁྱབ་པ་དབུ་མ་པས་ཁས་

ལེན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བེ་བག་སྨྲ་བ་གཞིར་ཞོག །སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་སྤྲུལ་པ་པོའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་ཐལ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་

གཞི་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་དང་། ལྷའི་བུ་དམ་པ་

ཏོག་དཀར་པོ་སོགས་དེ་སྤྲུལ་པ་པོའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་དེ་བང་

སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་སིད་པ་ཐ་མ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཛོད་

ལས། སོན་དང་བསེ་རུ་བང་ཆུབ་བར། །བསམ་གཏན་མཐའ་སན་གཅིག་ལ་ཀུན། །དེ་
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ཡི་སྔོན་དུ་ཐར་ཆ་མཐུན། །ཞེས་པ་དང་། སྐྱེ་མཐའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །ཡོན་

ནི་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་རོལ་པ་ལས། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡིན་ཡང་

ང་མི་འཆི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་

ཀིས་འབེལ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡོད་པར་ཐལ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བ་འོག་མིན་

དུ་སངས་རྒྱས་བའི་ཚེ། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དེའི་སྤྲུལ་པ་ཁམས་འོག་མའི་རྟེན་ལ་

ཡོད་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་པའི་ཕིར། དེའི་སྤྲུལ་པ་ཁམས་འོག་མའི་རྟེན་ལ་ཡོད་པ་

གང་ཞིག །དེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་སིད་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། བང་

སེམས་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་སྤྲུལ་པ་ཁམས་འོག་མའི་རྟེན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

དེར་ཐལ། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དང་པོར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ། དེ་དང་རྒྱུད་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱལ་བོ་ང་ལས་ནུས་སོགས་སངས་རྒྱས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་

བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་ཅིག །འདོད་པའི་རྟེན་ལ་གསར་དུ་

སངས་རྒྱས་པ་ཡོད་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། ཕར་ཕིན་པའི་སྤི་སྐད་དང་འགལ་བའི་

ཕིར། དེས་ན་བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བ་འོག་མིན་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ། དེའི་སྤྲུལ་

པ་འདོད་ཁམས་ན་ཡོད་པ་རྣམས་འོག་མིན་གི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ། འཕགས་པའི་ལུགས་དང་། སློབ་དཔོན་གི་ལུགས་

གཉིས། དང་པོ་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྐབས་བརྒྱད་པར་ཆོས་སྐུ་འཆད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་དེ་བཤད་བ་རགས་པས་དེ་ལྟར་བཤད་

པའི་ཕིར། དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ། ལོངས་སྐུ་རྣམས་



  361  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཉི་སྣང་ལས། ད་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་བརོད་པར་བ་བ་

ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་དང་། 

སྤྲུལ་པའི་སྐུའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ནི་ཉི་སྣང་གི་མཚམས་སྦར་གི་གཞུང་

དོན་ཡིན། གཉིས་པ་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། སྐད་ཅིག་གཅིག་མངོན་རོགས་བང་

ཆུབ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་ཞེས་སྐད་ཅིག་མའི་སྦོར་བའི་རེས་སུ་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་

འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་དེ་སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་རེས་དེ་མ་ཐག་

ཏུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་དབེ་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། 

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རང་ལུགས་ངེས་པར་བ་བའི་ཕིར་མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཁ་ཅིག །སྦོར་

བཞི་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག །འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། སྦོར་བཞིའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། རྟགས་སླ། འདོད་ན། སྦོར་བཞིའི་རེས་སུ་བྱུང་བར་ཐལ། འདོད་

པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །མཁྱེན་གསུམ་གི་

རྣམ་པ་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་དེ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་

མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སོམ་པའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་རྣམ་

མཁྱེན་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལོངས་སྐུ་བཞུགས་པའི་འོག་མིན། གཟུགས་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་

ལ་མི་བེད་ཟེར་ན། འོ་ན། གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་དུ། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་
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རེ། ལོངས་སྐུ་དེ། གཟུགས་ཁམས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་གནས་འོག་མིན་དེ་

གཟུགས་ཁམས་ཀི་འོག་མིན་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་

ཁམས་ན་ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པ་གང་ཞིག །དེའི་ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རོ་

མི་ཞིམ་པ་རོ་ཞིམ་པོར་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། འདི་ལ་རོ་མི་

ཞིམ་པའང་རོ་མཆོག་སྣང་། །ཞེས་པ་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཁ་ཟས་ཕལ་པ་ལ་ལོངས་སྤོད་ན་དེ་ཡང་དེ་ལ་རོ་བརྒྱར་འགྱུར། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དེ་ན་དྲི་རོ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། 

ཁམས་ཀི་ཟས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཕིར། དྲི་དང་རོ་ནི་རང་བཞིན་གིས་

མེད་དེ། དེ་ན་སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་

མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། གཟུགས་ཁམས་ན་མི་དགེ་བ་མེད་པར་

ཐལ། མཛོད་ལས། དེ་ལས་འགོད་གཉིད་མི་དགེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དང་པོ་དག་

ན་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཁོ་ན་རེ། སྐྱོན་མེད་དེ། གཟུགས་

ཁམས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་མི་དགེ་བ་མེད་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། ལུང་སྔ་མ་

ཡང་དེ་དང་མཚུངས་སོ། །རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ན་མི་དགེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། གཟུགས་

ཁམས་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་ལེན་ཁ་མའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་

ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། གཟུགས་ཁམས་ན་སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

གཟུགས་ཀི་བར་སིད་ཀི་རྟེན་ལ་སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེ་འདྲའི་

བར་སིད་པ་དེ་གཟུགས་ཁམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་དེ་དྲི་ཟ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བར་སིད་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

སེ། མི་ལྡོག་དེ་ནི་དྲི་ཟའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འབས་བུ་འགྲུབ་པའི་དུས་

མཚམས་ལ། ཁ་ཅིག །བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་བདེན་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚེ། ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་འཇོག་ཟེར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བང་

སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་བདེན་གཉིས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་དེ་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པར་ཐལ། དེས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་

རྒྱུད་ལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་

ལ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེའི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རང་རིག་མངོན་

སུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སློབ་ལམ་ན་བློ་གཅིག་གིས་བདེན་གཉིས་

དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སློབ་ལམ་ན་གང་ཟག་

གཅིག་གིས་བདེན་གཉིས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཟེར་ན། རེ་ཤིག་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེས། ཆོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་

གཟིགས་ངོར་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དེའི་ཚེ། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་

འཇོག་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་ཇི་སྙེད་པ་གཟིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། དེས་ཕུང་སོགས་ཀི་གནས་ལུགས་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་

ཕུང་སོགས་གཟིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་རྣམ་

མཁྱེན་གིས་ཕུང་སོགས་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཕུང་སོགས་ཀི་གནས་ལུགས་

གཟིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མདོ་སྡུད་པ་ལས། 

གཟུགས་རྣམས་མི་མཐོང་ཚོར་བ་དག་ཀང་མི་མཐོང་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས། དེ་ནས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་རྣམ་

གོལ་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་ནས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཏུ་

སོང་བ་དེའི་གཟིགས་པའི་ངོར་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་

ར་བཞག་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་དེའི་ཚེ། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་

ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ལུང་དེའི་དོན་ནི། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་

དོན་ཡིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་ནི་རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་ཉིད་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་གཟིགས་པའི་ངོར་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་

ནོ། །ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་དེས། གཟུགས་

སྐུ་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་མ་གཟིགས་

པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དོན་སྔར་དང་འདྲ། ཁོ་ན་རེ། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་

རྣམ་མཁྱེན་གིས་ཇི་སྙེད་པ་མ་གཟིགས་པར་ཐལ། དེས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་

གཟིགས་ངོར་ཇི་སྙེད་པ་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཞན་ཡང་། ཁྱོད་དོན་དམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་རྣམ་

མཁྱེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་བའི་གཟིགས་ངོར་ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་

འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེས་དེ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་ཇི་སྙེད་པ་མེད་

པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་

གྲུབ་ན། ཤེས་བ་དེ་དེས་དེ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་ཡོད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པ་

དེ་དེས་དེ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མཚམས་སྦོར་གི་གཞུང་དོན་ལ། ཁ་ཅིག །སྐད་ཅིག་སྦོར་གི་རེས་སུ་ཆོས་

སྐུ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཆོས་སྐུ་དེ་སྐད་ཅིག་མའི་སྦོར་བ་བསོམས་སོབས་

ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་

ཀི་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། རེ་ཞིག་ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་པོ་དེ་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦོར་བ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། གཟུགས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བསོམས་སོབས་

ཀིས་ཐོབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཙོ་བོར་

བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྔ་ཕི་གཉིས་ཀར་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། རིན་ཆེན་ཕེང་

བ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

བསོམས་སོབས་ཀིས་མ་ཐོབ་པར་ཐལ། གཙོ་བོར་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་

བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེ་དེར་ཐལ། གཙོ་བོར་རང་

འཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསོམས་སོབས་ཀིས་

ཐོབ་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

གཞན་ཡང་། གཙོ་བོར་ཚོགས་གཉིས་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བསོམས་སོབས་ཀིས་

མ་ཐོབ་པར་ཐལ། གཙོ་བོར་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཙོ་བོར་ཚོགས་གཉིས་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། གཞན་ཡང་། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོར་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་བསོམས་སོབས་ཀིས་ཐོབ་པར་ཐལ། གཙོ་བོར་ཕར་ཕིན་དྲུག་བསོམས་

སོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། གཙོ་བོར་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཉམས་སུ་བླངས་སོབས་

ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །སློབ་ལམ་ན་ཕར་ཕིན་དྲུག་བསོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སློབ་ལམ་ན་

རྣམ་མཁྱེན་སོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ལམ་མ་ཞུགས་ན་ལམ་སོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་

ཏེ། ལམ་མ་ཞུགས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སེམས་བསྐྱེད་སོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་

ཁྱབ་སེ། རྣམ་མཁྱེན་གི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པའི་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མཁྱེན་སོམ་པའི་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྣམ་བཤད་ལས། བློ་

སྙིང་རེའི་ངོ་བོར་སྐྱེད་པ་ལ་སྙིང་རེ་སོམ་ཞེས་པ་ལྟར། མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སྦོར་

བའི་ངོ་བོར་བསྐྱེད་ནས་སོམ་པ་ཡིན་གི། མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཆོས་ཅན། 

ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཉིས་པ་ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་ལ། 

བེད་པ་པོ་སྐུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། 

བ་བ་ཕིན་ལས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་གཉིས། དང་པོ་འཆད་པ་ལ། 

ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པ་ནས། ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་འཆད། །ཅེས་

པའི་བར་གསུངས། གཉིས་པ་འཆད་པ་ལ། དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཇི་སིད་འདིའི། །ཞེས་

པ་ནས། རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་བདུན་དུ་བཞེད། །ཅེས་པའི་བར་གསུངས། 

འོ་ན། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པ་ནས། ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་

འཆད། །ཅེས་པའི་བར་གི་གཞུང་འདི་གང་ལས་འཕོས་སྙམ་ན། ཉེ་འཕོས་ཀི་དབང་

དུ་བས་ན་མཚམས་སྦར་གི་སྐབས་སུ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་དབེ་

བའི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་པས། ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་ལས་འཕོས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་

འཕོས་ན། གཞུང་འདིས་རྒྱན་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་འབས་བུའི་སྐྱབས་སུ་

གྱུར་པའི་སྐབས་བརྒྱད་པའི་བསན་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་དེ་ལ་

དབེ་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་སུ་ཡོད་ཅེས་

བསན་པ་ལ། འོ་ན། སྐུ་བཞི་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་སོན་པ་ལ། ཐུབ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པ་ནས། ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་འཆད། །ཅེས་པའི་

བར་གི་གཞུང་འདི་བྱུང་། 

འོ་ན། གཞུང་འདི་རྣམས་ཀིས་སྐུ་བཞི་སོ་སོའི་ངོ་བོ་སོན་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་

ཞེ་ན། དེ་ཡང་། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི་ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཁྱད་

ཆོས་གསུམ་ལྡན་གི་སོ་ནས་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་

པོར་འཆད་པར་བེད། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་པ་ནས། རྟག་པ་

ཞེས་ཀང་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་གིས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ཟག་མེད་

ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་སེང་གི་སྒིབ་གཉིས་སངས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པའི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆ་དང་། གོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆ་རྣམས་གོང་དུ་ངོ་བོར་

ཉིད་སྐུར་བསན་པ་ལ། འོ་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་

ཉེར་གཅིག་པོ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྐུ་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་འཆད་པར་བེད། 

མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་དཔེ་བད་བཟང་པོར་

བཞེད། །ཅེས་པའི་བར་གིས་ལོངས་སྐུ་མཚན་ཉིད་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསན། མཚན་

དཔེའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཆ་ནས་ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

གསུམ་པར་འཆད་པར་བེད། གང་གིས་སིད་པ་ཇི་སིད་བར། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་

གཅིག་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་པའི་སོ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཉིད་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྐུ་བཞི་པར་འཆད་པར་བེད། 

འོ་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་དང་པོར་འཆད་པའི་སོ་ནས། སྐུ་བཞིའི་རིམ་པ་འདི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལྟར་དུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེ་ཡང་། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལྷག་མ་

གསུམ་གི་རྟེན་དང་། དེ་གསུམ་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་རིམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་

པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་རྟོགས་པའི་དགོས་པ་ཡང་ཡོད། དེར་མ་ཟད་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་གཉེར་བའི་གཙོ་བོ་ནི་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་

ཀང་། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་དེ་མ་ཐོབ་པར་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་དེ་

སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས། དང་པོར་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་གཉིས་པོ་དེ་དང་པོར་འཆད་པར་བེད། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་

ཐོབ་ནས། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་ནུས་ཤིང་སྒྲུབ་ཀང་དགོས་པས། དེའི་རེས་

སུ་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་པོ་དེ་

འཆད་པར་བེད། དེ་ཡང་འོག་མིན་དུ་དང་པོར་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་ནས། དེས་

བདག་རྐྱེན་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འདོད་ཁམས་སོགས་སུ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

སོགས་གདུལ་བ་རང་རང་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སོན་པ་

ཡིན་པས། དང་པོར་ལོངས་སྐུ་བཤད་ནས། དེའི་རེས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པ་ནས། ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་

འཆད་ཅེས་པའི་བར་གི་གཞུང་འདི་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ། མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། 

དེ་བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཉི་སྣང་དང་ཉི་ཁི་ལེའུ་བརྒྱད་པའི་

ལུགས་བཤད་པ་དང་། རྒྱན་སྣང་དང་འགེལ་པ་དོན་གསལ་གི་ལུགས་བཤད་པ་

གཉིས། དང་པོ་ནི། ཡུམ་འདི་ནི་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའོ། །ཞེས་པ་ནས། 

རྨི་ལམ་མི་དམིགས་རྨི་ལམ་མཐོང་བ་ཡང་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་པའི་བར་གི་སྦོར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞིས་མཁྱེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་སོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་ནས། དེས་དེ་སོམ་པའི་

འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་དེ་འཆད་པ་ལ། རབ་འབོར། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་

ཞེས་སོགས་འབས་བུ་ཆོས་སྐུའི་མདོ་རྣམས་གསུངས། དེ་ཡང་རབ་འབོར། ཟག་པ་

མེད་པའི་ཆོས་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་དང་མི་ལྡན་པ་དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ནི་གང་ཡིན་པ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པོ་འདི་ལྟ་སེ། མཚན་

ཉིད་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། རབ་འབོར་གིས་

གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་གང་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་

སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དང་། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་། ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དེ། འདི་དག་ལ་

ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་པའི་བར་གི་མདོ་རྣམས་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ་མདོར་བསན་རྒྱས་བཤད་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་བསན། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་ཡུམ་

འདི་ལ་བསླབས་ཤིང་། ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐོབ་ནས་བླ་ན་མེད་པར་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་དུ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀི་སྐུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀིས་བརྒྱན་པ། དཔེ་བད་བཟང་པོ་

བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཐེག་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པ་མཆོག་ལ་སྤོད་པ་བླ་ན་མེད་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་དང་། ཚིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་

དགའ་བ་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་བསན་བའི་གཙོ་

བོར་བས་ནས་བསན། རབ་འབོར། གཞན་ཡང་ཡུམ་འདི་ལ་བསླབས་པ་དང་། ཆོས་

དེ་དག་རྟོགས་པར་བས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་

སངས་རྒྱས་ནས། ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པ་སེ། བང་ཆེན་འདི་ལྟར་ཡུམ་

ལ་བསླབ་པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། འོག་ནས་འཆད་འགྱུར་གི་ཕིན་ལས་ཀི་

མདོ་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་གཉིས་ཀི་

སོ་ནས་བསན་པར་འདོད། གཉིས་པ་རྒྱན་སྣང་དང་། འགེལ་པ་དོན་གསལ་གི་

ལུགས་ནི། རབ་འབོར། གཞན་ཡང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཞེས་

སོགས་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་རྒྱས་པར་བཤད། རབ་འབོར་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་གང་ལགས། ཞེས་སོགས་ཀིས། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུ་རྒྱས་པར་བཤད། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་ཡུམ་འདི་ལ་བསླབས་ཤིང་། ཞེས་

སོགས་ཀིས་ལོངས་སྐུ་རྒྱས་པར་བཤད། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་ཡུམ་འདིར་སློབ་པ་

ནི་ཞེས་སོགས་ཀིས། སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱས་པར་བཤད། འོག་ནས་འཆད་འགྱུར་གི་ཕིན་

ལས་ཀི་མདོ་རྣམས་ཀིས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕིན་ལས་ཀི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པར་མི་

འདོད་པར་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་ཕིན་ལས་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པར་འདོད། 

གཉིས་པ་ནི། མདོ་དེ་དག་བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་ནི། ཉི་སྣང་ཉི་ཁི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་འགེལ། ཉི་ཁི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་སོགས་ཀི་འཆད་ཚུལ་དང་། རྒྱན་སྣང་དང་། འགེལ་

པ་དོན་གསལ་གི་བཞེད་ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ནི། མདོ་ཚན་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དོན་

འཆད་པ་ལ། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པ་ནས། རྟག་པ་ཞེས་ཀང་བརོད་པ་

ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། ལོངས་སྐུའི་མདོ་དེའི་དོན་བཤད་པ་ལ། མཚན་ནི་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་དཔེ་བད་བཟང་པོར་བཞེད་ཅེས་

པའི་བར་གསུངས། མདོ་ཚན་བཞི་པ་དང་། འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་གི། ཕིན་ལས་

ཀི་མདོ་རྣམས་ཀི་དོན་འཆད་པ་ལ། གང་གིས་སིད་པ་ཇི་སིད་བར། །ཞེས་པ་ནས། 

རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་བདུན་དུ་བཞེད། །ཅེས་པའི་བར་གསུངས། གཉིས་པ་ནི་མདོ་ཚན་དང་

པོའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་

གསུངས། མདོ་ཚན་གཉིས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་

དང་། །ཞེས་པ་ནས། རྟག་པ་ཞེས་ཀང་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

མདོ་ཚན་གསུམ་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་པ་

ནས། །སངས་རྒྱས་དཔེ་བད་བཟང་པོར་བཞེད། །ཅེས་པའི་བར་གསུངས། མདོ་ཚན་

བཞི་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། གང་གིས་སིད་པ་ཇི་སིད་བར། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་

གཅིག་གསུངས། འོག་ནས་འཆད་འགྱུར་གི་ཕིན་ལས་ཀི་མདོ་རྣམས་ཀི་དོན་འཆད་

པ་ལ། དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཇི་སིད་འདིའི། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་བདུན་དུ་

བཞེད། །ཅེས་པའི་བར་གསུངས་པར་བཞེད་དོ། །

དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། 

སློབ་དཔོན་གི་འགེལ་པའི་སྐབས་འདིར། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས། རབ་འབོར་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་རྨི་ལམ་ལྟ་

བུ། ཞེས་སོགས་མདོ་ཚན་དང་པོའི་དོན་བཤད་པའི་སོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འཆད་ན་

འཆད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་རྩ་བའི་བསན་ཚུལ་དང་། འགེལ་བའི་བཤད་

ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གི་སོ་ནས་མདོ་དེའི་

དོན་དུ་འཆད་པ་ལ། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི་ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་བྱུང་། དེ་

ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། ཞེས་པས་ཁྱད་གཞིའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་བསན། ཟག་པ་མེད་པའི་

ཆོས་གང་དག །ཐོབ་གྱུར། ཞེས་པས་འདིའི་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་དེ་བསན། རྣམ་ཀུན་

རྣམ་དག་པ། །ཞེས་པས་བལ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་བསན། དེ་དག་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་

ཅན། །ཞེས་པས་དེའི་ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དེ་བསན། 

གཉིས་པ་ནི་ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཞེས་སོགས་མཚམས་སྦར་གི་སོ་ནས་འཆད་

པ་ལ། དང་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་

པར་བེད་པ་ལ། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ནི། ཞེས་པ་

ནས། ལྟ་བུས་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། བརྒལ་

ལན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་

ཞེས་པ་ནས། ཐ་དད་པར་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

འོ་ན། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་ཚིག་

དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁྱད་གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བསན་

པའི་སོ་ནས། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པ་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། 

ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། ངོ་བོ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉིད་སྐུ་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་བསན་པའི་སོ་ནས། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་གང་དག །ཐོབ་

གྱུར་ཞེས་པ་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་

པ་ཞེས་པ་ནས། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་བལ་

བའི་ཁྱད་པར་བསན་པའི་སོ་ནས། རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་པ། །ཞེས་པ་ཚིག་དོན་གི་སོ་

ནས་འཆད་པ་ལ། དྲི་མ་རྣམས་གོ་བུར་བ་ཉིད་ཀི་ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པར་དག་ཅིང་། 

ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དེའི་ཁྱད་པར་བསན་པའི་སོ་ནས། དེ་དག་རང་བཞིན་

མཚན་ཉིད་ཅན། །ཞེས་པ་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། རང་བཞིན་དབེན་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་

གསུངས། དེའི་སྒ་དོན་དེ་འཆད་པ་ལ། བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་དོན་གིས་ཞེས་པ་འདི་

བྱུང་། དེ་ལམ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འཐོབ་ཅེ་ན། འདས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཐོབ་ཅེས་

འཆད་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་ཀི་ཞེས་གསུངས། ཐོབ་

ཚུལ་དེ་འཆད་པ་ལ། བས་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི། ཞེས་པ་ནས། ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པས་

ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། དེ་ཉིད་བརྒལ་ལན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། སྐུ་

ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཞེས་པ་ནས། ཐ་དད་པར་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། 

དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། སྤིའི་

དོན། གཞུང་གི་དོན། མཐའ་དཔད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ངེས་ཚིག །ས་མཚམས། 

ཁྱད་ཆོས། རྩོད་པ་སོང་བ་དང་དྲུག །དང་པོ་ནི། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དབིངས་

མཐར་ཐུག་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། རང་བཞིན་རྣམ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་། གོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་སྐུ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུ། གཉིས་

པ་ནི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་རྐྱེན་

གིས་གསར་དུ་བཅོས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་པའི་སྐུ་ཡིན་པས་

ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཞེས་བ་སེ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་ན་མ་བཅོས་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་

བརོད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ས་མཚམས་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁོ་ན་ན་

ཡོད། ལྔ་པ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་

ལྡན། ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀི་ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མཚན་ཉིད་ལྔ། །མདོར་ན་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ནི། །ལྡན་པ་ཉིད་དུ་

རིག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་སྐྱེ་གནས་

འཇིག་གསུམ་དང་བལ་བའི་འདུས་མ་བས་པ། སོབས་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ངོ་བོ་

དབེར་མེད་པ། སྒོ་སྐུར་གི་མཐའ་གཉིས་སངས་པ། ཉོན་མོངས་ཤེས་བ་སྙོམས་

འཇུག་གི་སྒིབ་པ་གསུམ་ལས་ངེས་པར་གོལ་བ། རང་བཞིན་གི་འོད་གསལ་བའི་

ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ། རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་མེད་ཀང་། སྒོ་འདོགས་རྟོག་པའི་ཡུལ་མ་

ཡིན་པ་དང་། རྣལ་འབོར་པ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་

ཡིན་པ་དང་། རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འདུས་མ་བས་ཤིང་རྣམ་དབེར་མེད། །མཐའ་གཉིས་

དག་ནི་རྣམ་པར་སངས། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བ་སྙོམས་འཇུག་གི །སྒིབ་གསུམ་ལས་

ནི་ངེས་གོལ་ཏེ། །དྲི་མེད་རྣམ་པར་རྟོག་མེད་དང་། །རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། །ཆོས་དབིངས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ནི། །དག་པའི་ཕིར་ན་འོད་གསལ་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། 

གངས་ཀི་མཐའ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། བསམ་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན། ཉམས་པ་མེད་

པའི་ཡོན་ཏན། དག་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། གོ་རིམས་

བཞིན་དུ་འཕགས་པ་འོག་མ་རྣམས་ཀི་ཚད་བཟུང་དུ་མེད་པས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། 

གངས་ཀི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུས་བགང་དུ་མེད་པས་གངས་མེད་པའི་ཕིར་དང་། 

རོད་བེད་ཀི་སྒ་དང་རྟོག་པའི་རྐྱེན་གི་མུ་བཞིར་བསམ་དུ་མེད་པས་རྟོག་གེའི་ཡུལ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སངས་རྒྱས་འབའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དང་སྒིབ་གཉིས་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གཞལ་མེད་གངས་

མེད་བསམ་མེད་པ། །མཉམ་མེད་དག་པའི་མཐར་ཐུག་པའི། །ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་

ཡང་དག་པར། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལྡན་ཏེ། །རྒྱ་ཆེའི་ཕིར་དང་གངས་མེད་ཕིར། །རྟོག་

གེའི་ཡུལ་ནི་མིན་ཕིར་དང་། །འབའ་ཞིག་བག་ཆགས་བཅས་སངས་ཕིར། །གཞལ་

མེད་ལ་སོགས་གོ་རིམས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་ཆོས་

ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ཆོས་དབིངས་ཡིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཆོས་དབིངས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཉེར་ཞིའི་དབིངས་དེ་དོན་དམ་བདེན་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞི་བའི་དབིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སོང་ཉིད་མ་

རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སེམས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར། སངས་རྒྱས་པའི་དུས་འབའ་ཞིག་ཏུ་འབྱུང་བར་ཐལ། དེ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། རེས་འགའ་བ་

ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། 

བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་འགའ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། བུམ་པ་རེས་འགའ་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །བུམ་པའི་

ཆོས་ཉིད་དེ། བུམ་པ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བེད་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ན། བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་

དངོས་པོ་རེས་འགའ་བ་དང་། འདུས་མ་བས་རེས་འགའ་བའི་ཁྱད་པར་མ་ཕེད་པའི་

སྐྱོན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། སྔ་དྲོ་ཁང་པ་གསར་དུ་ཞིག་པ་དེ་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་

ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན། གཞི་གྲུབ་ན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། 

དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། མེད་ན་སྔ་དྲོ་གསར་དུ་ཁང་པ་ཞིག་པ་དེ། མི་རྟག་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རེས་འགའ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

དེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མེད་པར་སྔ་དྲོའི་དུས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཕི་དྲོ་

གསར་དུ་ཁང་པ་ཞིག་པ་དེ་ཡང་སྔ་དྲོའི་དུས་སུ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་ཕི་དྲོ་སྔ་དྲོའི་

དུས་སུ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། མེད་ན་ཕི་དྲོ་གསར་དུ་ཁང་པ་

ཞིག་པ་དེ། རེས་འགའ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྔ་དྲོའི་དུས་ན་མེད་པར་ཕི་དྲོའི་དུས་ན་

ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅིགངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། འཇུག་འགེལ་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མདོ་དྲངས་པ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདོ་བརོད་པ་ལས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་གསུངས་པ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རང་བཞིན་

གིས་འོད་གསལ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་ཐོག་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་མཚན་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ཀི་ནང་ན་མཆིས་པར་

བརོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་གོས་དྲི་མ་ཅན་གིས་

ཡོངས་སུ་དཀྲིས་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གོས་ཀིས་ཡོངས་སུ་

དཀྲིས་པ། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་གི་ཟིལ་གིས་ནོན་པ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ལ་

དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་ཐལ། སྒིབ་

གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་འདྲའི་སངས་རྒྱས་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུད་བླ་མ་

ལས། འབའ་ཞིག་བག་ཆགས་བཅས་སངས་ཕིར། །ཞེས་པའི་འབའ་ཞིག་ཅེས་

སངས་རྒྱས་འབའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། གསེར་འཕེང་

ལས། འབའ་ཞིག་ནི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའོ། །ཡོན་ཏན་ཕི་མ་འདི་གཉིས་དང་

མཚན་ཉིད་གསུམ་པས་ནི་འདིས་སློབ་ལམ་དང་ལམ་མ་ཞུགས་ལ་ཡོད་པ་འདི་

བཀག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཐར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཐུག་དཔོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཚད་མའི་རེད་དོན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་

ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་ལུས་ཡིན་

ཕིར། །དཔག་ཡས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཕིར། །རིག་པའི་རེས་འབང་ངོ་བོའི་

ཕིར། །སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀི་ཆོས་སྐུར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། རྩ་

བར་མ་ཁྱབ། ལུང་དེས། རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

མཐར་ཐུག་དཔོད་པའི་རིག་ཤེས་ཚད་མའི་རེད་དོན་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་

ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

འབའ་ཞིག་བག་ཆགས་བཅས་སངས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་ལུང་

དོན་བཤད་ཟིན་ཏོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བང་སེམས་འཕགས་པས་ཁྱོད་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་

སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བང་འཕགས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བང་འཕགས་ཡོད་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་

ཡུལ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། སོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་

འཕགས་པས་ཀང་། རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཊིཀ་ལས། ཉན་ཐོས་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པར་



  380  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདོད་པ་ལྟར་ན། ཉན་ཐོས་འཕགས་པས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་དོན་དམ་པའི་ཆོས་

ཉིད་ཀི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་ན། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་དགོས་པར་ཐལ། དེ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་

མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་སེམས་ཅན་གི་

རྒྱུད་ལ་མེད་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། སངས་རྒྱས་བདེན་སོང་ཆོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གནས་

སྐབས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་ཡིན། མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་སླ། ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་བདེན་སོང་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་བདེན་པར་

མེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་མེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་

བདེན་པས་སོང་པ་དེ་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་གི་རྟེན་ཆོས་

སུ་གྱུར་པའི་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་གང་ཞིག །གནས་འགྱུར་བ་

ན་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་དེར་ཐལ། རང་བཞིན་རྣམ་དག་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་

ཏེ། ལྡན་པའི་ཁྱད་པར། བལ་བའི་ཁྱད་པར། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ལྡན་

པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

བལ་བའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། སྒིབ་གཉིས་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཕིར། ངོ་བོའི་

ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། བདེན་པས་སོང་བའི་ཆོས་དབིངས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཟག་

མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་

པར། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པས་བལ་

བའི་ཁྱད་པར། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་དེ་དག་དོན་དམ་པར་

བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནམ། བདག་ཉིད་ཅན་གི་ངོ་བོའི་ཁྱད་

པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་གང་དག །ཐོབ་གྱུར་ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས། 

ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་ཡོན་ཏན་དུ་དངོས་སུ་

བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་གཞུང་དོན་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་ཟག་མེད་ཡེ་

ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ། འདོད་ན། དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། གཞུང་འདི་དང་། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་པའི་

གཞུང་འདི་གཉིས་མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཁ་ཅིག །དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་ཉིད་

མཐར་ཐུག་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སྒིབ་གཉིས་སངས་པའི་སངས་པ་

ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་

ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག །དབིངས་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སང་བ་གོ་བུར་གི་དྲི་

མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་འདུས་མ་བས་ཀི་སྐུ། ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། རང་དོན་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་

ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་ཆོས་ཅན་གིས་འགྲུབ་པའོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་

སྐུ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་ལྟ་བུས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། དེ་

བཞིན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་

ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །བས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། འགོག་བདེན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན། ཟེར་

ན། འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དོན་

དམ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སོང་ཉིད་མ་རྟོགས་པའི་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་

པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། བས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། བུམ་པ་བདེན་མེད་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། ཟེར་ན། ཁྱོད་འགོག་བདེན་དང་གཅིག་

གང་ཞིག །ཅེས་སོགས་ཞིབ་ཆ་བའོ། །

ཁ་ཅིག །བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། 

བདེན་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདེན་

མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྩ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་སྐྱོན་འཕེན་པ་ལ། ཁ་

ཅིག །བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཞིག །དེ་སང་བ་གོ་བུར་གི་དྲི་མ་

མཐའ་དག་དང་བལ་བའི་ཕིར། དེ་དེ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་རྒྱུད་ལ་གོ་བུར་

གི་དྲི་མ་མེད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་དེ་གོ་བུར་གི་

དྲི་མ་དང་བལ་བར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་དེའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

དེ་གོ་བུར་དྲི་བལ་གི་འགོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བང་

སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བས་གོ་བུར་དྲི་བལ་གི་འགོག་པ་ཐོབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། གོ་བུར་དྲི་བལ་གི་འགོག་པ་ཡང་དག་པའི་

མཐར་བས་ནས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། གོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་

མ་བལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ཉིད་ཀི་གཟིགས་ངོར་རང་ཉིད་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་

བ་ལྟར་སྣང་ཡང་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་མ་བལ་བའི་རྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་དེ་དང་བལ་བར་ཐལ། དེ་བདེན་འཛིན་གི་རྟོག་

པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རྟོག་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་འགོག་བདེན་མཐར་ཐུག །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། འགོག་བདེན་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

བས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། འགོག་བདེན་ཡིན་པར་

ཐལ། འགོག་བདེན་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་

ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སངས་རྟོགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐལ། སངས་རྟོགས་མཐར་ཕིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སེ། 

དེ་མཐར་ཕིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། བུམ་པ་བདེན་སོང་ཆོས་ཅན། 

ཆོས་ཉིད་མཐར་ཕིན་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཉིད་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་དབིངས་མཐར་ཐུག །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། 

ཆོས་དབིངས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

གསལ་ཁས། ཁ་ཅིག །དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་མཚན་

ཉིད་ཟེར་ན། རེ་ཞིག་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཡིན་

ན་ཆོས་ཉིད་ཡིན་མི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །བས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། 

ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །སྒིབ་གཉིས་མ་ལུས་པ་སངས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་འདུས་མ་

བས་ཀི་སྐུ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ན། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་

ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་

པོ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ། 

ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདི་གང་ལས་འཕོས་ན། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་

ལ་སོགས་པའི་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་པས། ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་ལས་འཕོས། 

ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཕོས་ན། འདིའི་སྐབས་སུ་སྐུ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དེ། ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་ངོ་

བོ་ཐ་དད་ཡིན་ནམ། ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་

གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་

པར་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་

དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ལ་གཞུང་འདི་

བྱུང་། དེས་ན་ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་རིགས་པས་ཀང་གྲུབ། ལུང་གིས་ཀང་གྲུབ་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་པོ་གྲུབ་སེ། ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་བདག་ཉིད་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ལྷའི་ལུགས་

ལས། སོང་ཉིད་ཅེས་བ་ཤེས་པ་ལས། །གཞན་གི་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། །གང་

ཕིར་དབེན་པ་དབེན་གྱུར་ལ། །ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་དུ་འདོད། །ཅེས་བདེན་གྲུབ་ཀིས་

དབེན་པ་བདེན་གྲུབ་ཀི་དབེན་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་

པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཀང་། དེ་དེ་དང་ཐ་དད་དུ་

བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གདུལ་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་དུ་བསན་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་

འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དང་། ལོངས་སྐུ་བང་སེམས་འཕགས་

པ་ཡན་ཆད་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དང་། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་སོ་སྐྱེ་ལས་

དག་ཡན་ཆད་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཞུང་གི་བསན་ཚུལ་ནི། ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་

དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ལ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་

པར་ཆོས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེ་དེ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་མིན་ཀང་ཐ་དད་དུ་

བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ལ། ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྣང་བ་ཇི་ལྟར་མོས་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནི། ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེ་ལྟར་བསན་པའི་དགོས་པ་འཆད་པ་ལ། 

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་

རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། ཤེས་བེད་ཀི་ལུང་འགོད་པ་ལ། གང་

ཕིར་དབེན་པ་ཞེས་སོགས་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་གཉིས་ཀ་སོན་པ་ལ་དེ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དང་ཐ་མི་དད་ཀང་ཞེས་སོགས་བྱུང་། 

རྩོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁ་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་

ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆོས་ཅན། འཕགས་པ་ཁོ་ནས་རྟོགས་པར་ཐལ། 

འཕགས་པ་ཁོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། ཁྱོད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རྟོགས་པའི་སོ་སྐྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྟོགས་པའི་སོ་སྐྱེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་

སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ལམ་ཤེས་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ལམ་ཤེས་ཡོད་པ་གང་

ཞིག །དེ་དང་དེ་མི་རྟག་པ་གཉིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གང་ལ་ལྟོས་ཀང་གྲུབ་སེ་

དབེར་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དེ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ལམ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གིས་སོང་

པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ལམ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར་ན་གང་རུང་ལ་མ་ཁྱབ་

བོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སོང་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་

རྒྱུ་ལམ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་བདག་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་

རྒྱུ་ལམ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ལམ་

ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་རྟག་པར་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ལམ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་

འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལོངས་སྐུའི་མངོན་

སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ལོངས་སྐུ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལས་གཞན་

ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལས་གཞན་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་

འཕགས་པ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་

འཕགས་པའི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། དེ་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་

ལ། ཆོས་ཅན་གི་སྐུ་གསུམ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་བསན་པ་

ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་

ཡུལ་དང་། ལོངས་སྐུ་དེ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་བློའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་

ཡུལ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལས་དག་ཡན་ཆད་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་

སྤོད་ཡུལ་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། ཁ་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ཆོས་

སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཏེ། དེའི་ཡུལ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ལོངས་སྐུ་དེ་

བང་སེམས་འཕགས་པའི་བློའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་བློ་དེ་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དང་རྟོག་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

ཁ་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་

སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་ལོངས་སྐུའི་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་འདྲའི་

ལོངས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལོངས་སྐུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་

དངོས་གཞལ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་དེའི་དངོས་གཞལ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེའི་དངོས་གཞལ་དུ་གྱུར་པའི་བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡོད་

པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་དངོས་གཞལ་དུ་གྱུར་པའི་བུམ་པ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀི་ཆོས་ཉིད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མེད་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། སློབ་

དཔོན་གི་འགེལ་པའི་སྐབས་འདིར། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་

པ་ནས། རྟག་པ་ཞེས་ཀང་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་གིས། རབ་འབོར་གིས་

གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་གང་ལགས། ཞེས་

སོགས་ཀིས་མདོའི་དོན་བཤད་པའི་སོ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་

དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདི་ལ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དངོས་ཀི་དོན་དང་། 

དེའི་ཁྱད་པར་དང་། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སྐུ་

གསུམ་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་པ། ཐ་དད་དུ་མི་འདོད་པ་དགག་པ། ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་

ལ་རྩོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་

དང་། །ཞེས་པ་ནས། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། 

དེས་ན་འདིའི་སྐབས་སུ། གཞུང་རྩ་བའི་བསན་ཚུལ། འགེལ་པས་འཆད་ཚུལ། དེ་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ལ་ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་ན། ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་

མཐར་ཐུག་དང་། ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་དང་གཉིས། ལྡོག་པའི་སོ་

ནས་དབེ་ན། ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་སོགས་ལྔ། སེ་ཚན་གི་སོ་ནས་དབེ་ན། ཟག་མེད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིགདེ་ལ་རྒྱས་པར་དབེ་ན། ཡེ་ཤེས་བརྒྱ་དང་ཞེ་དྲུག་

རྣམས་སུ་དབེ་བའི་སོ་ནས་མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་

མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་དེ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་དབང་བཙན་

པའི་དབང་དུ་བས་ན། ཐུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་

མཚན་ཉིད་དབང་བཙན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཉན་ཐོས་དང་རྟོགས་རིགས་ཐུན་

མོང་བའི་ཡོན་ཏན་འཆད་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་པ་ནས། 

མངོན་ཤེས་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག །ཅེས་པའི་བར་བྱུང་། མཚན་ཉིད་དབང་བཙན་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས། བང་སེམས་དང་རྟོགས་རིགས་ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་དེ་འཆད་

པ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་བཞི་དང་། །དབང་བཅུ་དང་ནི་ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། མཚན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཉིད་དབང་བཙན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་

ཏན་གི་སེ་ཚན་དེ་འཆད་པ་ལ། སོབས་བཅུ་དང་། །ཞེས་པ་ནས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་

པ་ཡིན་ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། 

འོ་ན། སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། ལམ་གི་དབང་

དུ་བས་ནས་སེ་ཚན་བདུན། ལམ་གི་འབས་བུའི་དབང་དུ་བས་ནས་སེ་ཚན་བཅུ་

གསུམ། དེ་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་ནས་སེ་ཚན་གཅིག་བཞག་པའི་ཕིར། དང་པོ་

བཞག་སེ། ལམ་གི་ངོ་བོའི་དབང་དུ་བས་ནས་བང་ཕོགས་སོ་བདུན། ལམ་གི་ཁྱད་

པར་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚད་མེད་བཞི། མངོན་ཤེས་དྲུགམཐར་གནས་སྙོམས་

འཇུག་དགུ། རྣམ་ཐར་བརྒྱད། ཟད་པར་བཅུ། ཟིལ་གནོན་བརྒྱད་ཀི་སེ་ཚན་བཞག་

པའི་ཕིར། དང་པོ་བཞག་སེ། རྣམ་བང་གི་ཡུལ་བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་འབེད་

པའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་ནས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བཞི། དེ་ལས་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་

ཏིང་འཛིན་གི་ཆ་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི་བཞག་ཅིང་། རྣམ་བང་གི་རྒྱུའི་

དབང་དུ་བས་ནས། དབང་པོ་ལྔ་དང་སོབས་ལྔ་བཞག་ཅིང་། རྣམ་བང་དངོས་ཀི་

དབང་དུ་བས་ནས། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་

བཞག་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལམ་གི་ཁྱད་པར་གི་དབང་དུ་བས་ནས་སེ་ཚན་དྲུག་

བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཡང་། གཞན་དོན་གིས་ཁྱད་པར་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚད་མེད་བཞི། 

མངོན་ཤེས་དྲུག་གི་སེ་ཚན་གཉིས་བཞག །རང་རྒྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་

བས་ནས་ཕི་མ་བཞི་བཞག་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། སྙོམས་འཇུག་གི་ཁྱད་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ། སྙོམས་འཇུག་དེ་ལ་

རང་སའི་ཉོན་མོངས་དག་བེད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་རྣམ་ཐར་བརྒྱད། རྣམ་ཐར་གི་

དམིགས་པ་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཟིལ་གནོན་བརྒྱད། ཟིལ་

གནོན་གི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བེད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཟད་པར་བཅུ་

བཞག་པའི་ཕིར། 

ལམ་གི་འབས་བུའི་དབང་དུ་བས་ནས། སེ་ཚན་བཅུ་གསུམ་བཞག་པ་ཡིན་

ཏེ། རང་དོན་མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་སེ་ཚན་བདུན། གཞན་དོན་མཐར་

ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་ནས། སེ་ཚན་དྲུག་བཞག་པའི་ཕིར། དང་པོ་ཡིན་ཏེ། རང་དོན་

རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་ནས། སེ་ཚན་ལྔ། རང་དོན་སངས་པ་མཐར་

ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་ནས། སེ་ཚན་གཉིས་བཞག་པའི་ཕིར། དང་པོ་ལྔ་བཞག་པ་

ཡིན་ཏེ། རང་དོན་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ཤེས་བ་མཁྱེན་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་

ནས། ཡུལ་ཤེས་བ་ལ་ཆགས་ཐོགས་སངས་པའི་ཚུལ་གིས་མཁྱེན་པའི་ཆ་ནས་

སོབས་བཅུ་དང་། ཡོན་ཏན་འོག་མ་རྣམས་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཆ་ནས། མ་འདྲེས་པ་

བཅོ་བརྒྱད་ཀི་སེ་ཚན་གཉིས་བཞག་པའི་ཕིར། རང་དོན་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་

ཡོན་ཏན་གི་དབང་དུ་བས་ནས། སེ་ཚན་གསུམ་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། རྟོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་ལ་གཞན་གིས་བརིར་མི་ནུས་པའི་ཆ་ནས། མི་འཇིགས་པ་བཞི། རང་གི་འབས་

བུ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཆ་ནས། དབང་བཅུ་དང་། དག་པ་

བཞིའི་སེ་ཚན་བཞག་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་སངས་པ་མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་

ནས། སེ་ཚན་གཉིས་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ངོ་བོའི་དབང་དུ་བས་ནས། བག་ཆགས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡང་དག་བཅོམ་པ་དང་། དེའི་ཡོན་ཏན་གི་དབང་དུ་བས་ནས། སྲུང་བ་མེད་པ་རྣམ་

པ་གསུམ་གི་སེ་ཚན་བཞག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གཞན་དོན་མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་དྲུག་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། 

གཞན་དོན་གི་བསམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་། གཞན་དོན་གི་དུས་ལས་འདས་པའི་

བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཀི་སེ་ཚན་གཞན་དོན་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་

མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སོན་གནས་མཁྱེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཞན་ལ་

ཆོས་སོན་པའི་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་བཞི། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་མོངས་མི་འབྱུང་

བའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་གི་སེ་ཚན་བཞག་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལམ་དང་

འབས་བུ་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་ནས་མཁྱེན་པ་གསུམ་གི་སེ་ཚན་བཞག་པ་ཡིན་

ཏེ། ལམ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་གཞི་ཤེས་དང་། ལམ་ཤེས་བཞག །ལམ་གི་འབས་

བུའི་དབང་དུ་བས་ནས། རྣམ་མཁྱེན་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་མཚམས་སྦར་གི་

སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་སྐུ་དང་པོ་བསན་ནས་ཞེས་སོགས་གསུངས། ཚིག་དོན་

གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཞེས་པ་ནས། 

སྔར་བཤད་པ་དག་ཀང་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། བསྡུས་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་

པ་ལ། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་བ་བ་ནི་

ཁ་ཅིག་གི་འོ་ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། བརྒལ་ལན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། གཞན་དག་

ནི། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི་ཞེས་པ་ནས། སྐུ་ནི་གསུམ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་

པའི་བར་བྱུང་། དགོས་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། དགོས་པ་ཉེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བར་བསན་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཞེས་པ་ནས། མི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ་

ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། 

གསུམ་པ་ལ། སྤི་དོན། གཞུང་དོན། མཐའ་དཔད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། 

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས། གནས་འགྱུར་རྒྱས་པར་

བཤད་པ། རྩོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་གཟིགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དེ་

དང་རྣམ་མཁྱེན། སངས་རྒྱས་ཀི་མཁྱེན་པ། འབས་བུ་ཤེར་ཕིན། རྣམ་མཁྱེན་གི་

ཤེས་རྣམ་རྣམས་དོན་གཅིག །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་ན། ཇི་

ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དང་ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་

གཉིས། ལྡོག་པའི་སོ་ནས་དབེ་ན་ཡེ་ཤེས་ལྔ། སེ་ཚན་གི་སོ་ནས་དབེ་ན། ཟག་མེད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག །རྒྱས་པར་དབེ་ན། མཐའ་དང་སྒས་བསན་པའི་

མཁྱེན་པ་གཉིས་དང་བཅས་པའི་བརྒྱ་དང་ཞེ་དྲུག་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡོད་དེ། 

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཞེས་བ་བའི་མདོ་ལས། ཤིན་ཏུ་འདུས་པ་སངས་

རྒྱས་ཀིས་ནི། རྣམ་པ་ལྔས་བསྡུས་ཏེ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་

པ་དང་། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། སོ་སོར་རྟོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བ་བ་ནན་ཏན་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། ཡེ་ཤེས་དེ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཀུན་གཞི་འདོད་པའི་

སེམས་ཙམ་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་གིས། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སོགས་ཡེ་ཤེས་

ཕི་མ་བཞི་བོ་དེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་གཞི་དང་། ཉོན་ཡིད་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དང་། དབང་ཤེས་རྣམས་གནས་འགྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་འདོད། ཀུན་

གཞི་མི་འདོད་པའི་དབུ་མའི་ལུགས་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་

དུ་འདོད། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐ་སྙད་མ་གསུངས་ལ། ཡེ་

ཤེས་ཕི་མ་བཞི་པོ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། མེ་ལོང་ཡེ་

ཤེས་མི་གཡོ་སེ། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་བཅུ་གསུངས། དེ་ཡང་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་

ཤེས་དེ། ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། 

ཡུལ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ལྡན་

པ་དང་། ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་དང་། ཇི་སྙེད་པ་ལ་མ་རྨོངས་པར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

འཇུག་པ་དང་། རྟག་ཏུ་ཡུལ་རེ་རེ་བ་དེ་ཁོ་ན་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་

ཆོས་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ང་ཡི་མེད། །ཡོངས་

སུ་མ་ཆད་རྟག་ཏུ་ལྡན། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མ་རྨོངས་ལ། །རྟག་ཏུ་དེ་ལ་མངོན་ཕོགས་

མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དེ། ཡེ་ཤེས་ཕི་མ་གསུམ་

གི་རྟེན་བེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཕི་མ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས། ཕན་ཚུན་

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མི་གཡོ་བ། །ཡེ་ཤེས་

གསུམ་ནི་དེ་ལ་བརྟེན། །མཉམ་པ་ཉིད་དང་སོ་སོར་རྟོག །བ་བ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་འོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། ཁྱོད་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། 

བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཕི་མ་གསུམ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་

པས་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་དང་འདྲ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་པའི་འབོར་པ་ཐམས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅད་ཀི་རྟེན་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལོངས་སྐུར་གདགས་སུ་རུང་སེ། དེ་ལོངས་

སྐུའི་གདགས་གཞི་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་བཤད་ལས། དེས་ན་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གདགས་པའི་གཞིར་བས་ནས། གཟུགས་ཀི་སྐུར་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཡིན་གི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་

ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཕི་མ་གསུམ་གི་གཟུགས་བརན་ཏེ་རྣམ་

པ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀུན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཕིར། །ཡེ་

ཤེས་འབྱུང་གནས་ཆེན་པོ་འདྲ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཡེ་

ཤེས་གཟུགས་བརན་འབྱུང་བའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མཉམ་ཉིད་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་གཞན་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བསོམས་པས་དྲི་

མ་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། མཉམ་ཉིད་

ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། སིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པར་ཞུགས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། དུས་

རྣམ་ཀུན་ཏུ་བམས་པ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཅིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

མོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐུའི་སྣང་བ་སོན་པའི་བེད་ལས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་

ལས། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཅན་ལ། །བསོམ་པ་དག་པ་ལ་འདོད་དོ། །མི་

གནས་ཞི་བར་ཞུགས་པ་ནི། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་འདོད། །དུས་རྣམ་ཀུན་

ཏུ་བམས་པ་དང་། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དག་དང་ལྡན། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མོས་པ་

བཞིན། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་ངེས་པར་སོན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སོ་སོར་རྟོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། ཤེས་བ་ཀུན་ལ་བཞེད་པ་ཙམ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གིས་མཁྱེན་པ་འཇུག་པས་རྟག་ཏུ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་མཁྱེན་པ་མཐར་ཐུག་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་

རྣམས་ཀི་གཏེར་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། བེད་ལས་ཁྱད་པར་

ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་འབོར་པ་ཐམས་

ཅད་སོན་པའི་སོ་ནས་དད་པར་བས་ནས། དེ་རེས་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་

བེད་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སོ་སོར་རྟོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་རྟག་མི་ཐོགས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་

རྣམས་ཀི། །གཏེར་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ཡིན། །འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་

ནི། །འབོར་པ་ཐམས་ཅད་སོན་མཛད་པ། །ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པ་ཡི། །ཆོས་

ཆེན་ཆར་ནི་རབ་ཏུ་འབེབས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་ཅན། བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། སྐུ་སྣ་ཚོགས་པ་གངས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་གདུལ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲུལ་པའི་སྣོད་སེམས་ཅན་གི་དོན་ཀུན་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཁམས་

རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་ཤིང་། །དཔག་མེད་བསམ་ཡས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་

ཀུན་དོན་སྒྲུབ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་

ཡོད་དེ། སློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་རྒྱ་

ཆེར་བས། དེའི་དོན་བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དེ་འཐོབ། 

བདག་གཞན་ཆགས་སང་ཉེ་རིང་མེད་པར་བསོམས་པས་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དེ་

ཐོབ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚིག་དོན་རང་ཉིད་ཀིས་གཟུང་ཞིང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གདུལ་བ་གཞན་ལ་དཔེ་མཁྱུད་མ་བས་པར་བསན་པས། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་

དེ་ཐོབ། གཞན་གི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་དོན་བས་པས། བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཐོབ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འཛིན་པའི་ཕིར་དང་སེམས་མཉམ་ཕིར། །ཡང་དག་ཆོས་

རབ་སོན་ཕིར་དང་། །བ་བ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་ཡང་དག་

འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ས་མཚམས། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁོ་ན་ན་ཡོད། བཞི་པ། གཞན་

འགྱུར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་གཞན་གྱུར་

ན། །དོན་ཀུན་འཇུག་དང་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་

འབྱུང་། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཡིད་ནི་གཞན་དུ་གྱུར་པས་ན། །འབོར་

དང་མཐུན་སྤོད་མི་རྟོག་པའི། །ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་ལ། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་

པར་འགྱུར། །དོན་བཅས་འཛིན་པ་གཞན་གྱུར་ན། །ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་ལོངས་སྤོད་

དག །བསེན་ཕིར་ཞིང་ནི་དག་པ་ལ། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །རྣམ་རྟོག་

གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནི། །དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དང་། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཐོབ་

མེད་ལ། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །བརྟེན་ནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་

ན། །སངས་རྒྱས་དྲི་མེད་གནས་ལ་ནི། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡི། །འབོར་པ་

དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །འཁིག་པ་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་བདེ་བར་

གནས་པ་དང་། །མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་མེད་པ་ལ། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར། །ནམ་མཁའི་འདུ་ཤེས་གཞན་གྱུར་ན། །བསམ་པའི་དོན་ནི་འབོར་པ་

དང་། །འགོ་གཟུགས་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ། །འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དེ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལྟར་སངས་རྒྱས་དྲི་མེད་པའི། །གནས་ནི་གཞན་གྱུར་དཔག་མེད་ལ། །བསམ་ཡས་

བ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །འབོར་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས། 

དེ་རྣམས་ཀི་དོན་གོ་བདེ་བར་བརོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དོན་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྔ་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གཉིས་ཏེ། བང་ཆུབ་པའི་འབོར་པ་དམ་

པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དབང་པོ་ལྔ་པོ་ཟག་བཅས་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་མཐར་

ཐུག་གི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ནི། སྣ་མཆན་ལས། མིག་

དབང་སོགས་ལ་ཕོགས་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ལ། དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་བཅུ་བཅུར་ཕེ་ནས། མིག་

གིས་ཤར་གི་གཟུགས་མཐོང་བར་བཞག་ལ། སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་བཞི་དང་། ཕོགས་

ལྷག་མ་དགུ་ལ་ཡང་བཞི་བཞི་སེ་བཞི་བཅུ། དེ་བཞིན་དུ་ཕོགས་ལྔ་ལ་ཡང་བཅུ་

བཅུར་ཕེ་ནས་བཞི་བཅུ་བཞི་བཅུར་ཕེ་སེ། དེ་ལྟར་བཞི་བཅུ་ཕག་དྲུག་བསོམས་པས་

ཉིས་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་སེ། རྣ་བ་སྣ་ལྕེ་ལུས་ལ་ཡང་རང་རང་གི་ཡོན་ཏན་བོར་བས། 

དེ་བཞིན་དུ་བརྩིས་པས་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་འབྱུང་སེ། ཕོགས་ལ་ཤར་སོགས་

དྲུག་ཕེ་ནས། །མིག་དབང་སོགས་ལ་བཅུར་ཕེ་བས། །ཕོགས་བཅུར་དོན་འཇུག་

རང་མ་རྟོགས། །ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་སོ། །ཞེས་གསུངས། གང་ཐང་པ་

སོགས་མཚན་སོ་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུ་ལ་འདོད། འགའ་ཞིག་ས་དང་

པོར་འཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ལ་འདོད། འོན་ཀང་སྣ་མཆན་གི་

བཤད་པ་མདོ་དང་ཅུང་ཟད་མཐུན་པར་སྣང་ངོ༌། །

སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་ལྔ་པོའི་འབོར་པ་དང་འཐུན་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་གཞན་དུ་

གྱུར་པའི་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་

ཟས་གོས་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་སྤོད་དག་ཐོབ་པའི་བཅུད་དག་པ་དང་། སྣོད་ཀི་

ཞིང་དག་པ་ལ་འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏེ། དོན་ལྔ་དང་དེ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་

དང་བཅས་པ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ཆོས་ཅན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྟག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དང་ཕིན་ལས་རྣམས་ཀུན་

ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ལ་འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་རྟོག་དུས་

གཞན་དུ་གྱུར་པས་མཐར་ཕིན་པའི་སྐྱེས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་

ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་དྲི་མ་མེད་པའི་གནས་ལ་གནས་ཞིང་། མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ལ་འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བང་གི་ཆོས་ཀུན་

གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་སྐྱེས་

བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟི་འོད་ཀིས་བདེ་བར་གནས་པ་

དང་། མཐོང་བའི་ཚེ་ཉོན་མོངས་མེད་པ་ལ་འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏེ། འཁིག་

པའི་འདོད་ཆགས་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། 

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཐོབ་པས་བསམ་པའི་དོན་འབོར་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་

དང་། གཟུགས་རྣམ་པར་འབེད་པ་སེ། རི་བོ་ཆེ་སོགས་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་འགོ་བ་ལ་

འབོར་པ་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའི་འདུ་ཤེས་གནས་གཞན་དུ་

གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུ་ན་རོགས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་

གདུལ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པའི་འབོར་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཐོབ་པར་འདོད་དེ། གོང་དུ་

བཤད་པ་དེ་ལྟར་དྲི་མ་མེད་པའི་དབིངས་གནས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཕིན་པའི་

སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་རྩོད་པ་སོང་བ་ནི། ཁ་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཁས་ལེན་མཁན་གི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁས་ལེན་མཁན་གི་གང་ཟག་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

འཕགས་པ་གོལ་སེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། ཟེར་ན། འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་བས་

པ་ལ། མཚན་ཉིད་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁས་ལེན་མཁན་གི་གང་ཟག་ཡིན་ན། རས་ཡོད་

ཆོས་གསུམ་ཁས་ལེན་མཁན་གི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཆོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་དབེ་ཆོས་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། གསེར་འཕེང་ལས། དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཡིན་ལ་ཕི་མ་བཞི་ནི་མདོ་སེའི་

རྒྱན་ལས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། ཙཎ་གོ་མིས་ཀང་། གང་ཡང་ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གྱུར་པ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀི་

ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་དུ་འགའ་ཞིག་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། 

གསེར་འཕེང་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དབིངས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས། 

ཕི་མ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་དབིངས་ཆོས་ཅན། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགྱུར་བར་ཐལ། ཟག་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་དབིངས་ཀི་

ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཀང་། གོ་བུར་གི་དྲི་མས་དག་པ་ན། ཟག་མེད་དུ་གྱུར་པར་

འཇོག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལ་རྡུལ་མེད་ཀང་། གོ་བུར་གི་

ཁུག་རྣ་སོགས་དང་བལ་བ་དང་། གསེར་གི་རང་བཞིན་ལ་གཡའ་མེད་ཀང་། གོ་བུར་

གི་གཡའ་དང་། ཆུའི་རང་བཞིན་ལ་རོག་པ་མེད་ཀང་། གོ་བུར་གི་རོག་པ་དང་བལ་བ་

བཞིན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བང་ཕོགས་སོ་

བདུན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ལ་

ལྟོས་ནས་གཟིགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐུན་མོང་དུ་བསྡུ་ན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་ཆོས་ཅན། རྟགས་དང་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་སྔར་བཞིན། ཉི་སྣང་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཟག་མེད་ཀི་སེ་ཚན་ཉེར་

གཅིག་གི་སེང་གི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་དབིངས་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་

ཡིན་ཏེ། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་དབིངས་ཀི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་མཐའ་བཅད་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ཟག་བཅས་གནས་གྱུར་མཐར་ཕིན་

པའི་རིག་པ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། ཁ་ཅིག །བདེན་གཉིས་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་རིག་པ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་རྣམས་

ལ། སྐྱོན་རོད་འཕེན་པ། ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་སླ། 

འདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྣལ་འབོར་མངོན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ལས་བྱུང་བར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དབང་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རང་རིག་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རང་རིག་དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རང་

རིག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། ཁ་ཕིར་ལྟས་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་

སེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མ་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་དབང་ཤེས་ཡིན་ན་དེ་མ་ཡིན་དགོས། དེའི་རྒྱུད་ཀི་

ཡིད་ཤེས་ཡིན་ནའང་དེ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀི་

ཡིད་ཤེས་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྣལ་འབོར་མངོན་

སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་

རྐྱེན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེ་འདྲའི་ཡིད་དབང་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་རིག་གི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དགོས་པར་ཐལ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་འགྱུར་རུང་གི་རང་རིག་ཡིན་ན་ཁ་ཕིར་ལྟས་

ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རང་རིག་

ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། དེས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་ན། 

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་གནས་སྐབས་

ན་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཟག་བཅས་གནས་གྱུར་པའི་མཁྱེན་པ་མཐར་ཐུག་དེ། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཟག་བཅས་དེ་གནས་གྱུར་མཐར་

ཐུག་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་གྱུར་ཟིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། 

ཟག་བཅས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ཡིན་ན། ཟག་བཅས་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ཟག་བཅས་ཡིན་ན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་འགྱུར་རུང་མ་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་འགྱུར་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

འདོད་ན། གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གང་

ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་

འགྱུར་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མཐར་གིས་ནི། །སྙོམས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

འཇུག་དགུ་ཡི་བདག་ཉིད་ལ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་སྐབས་

སུ། ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཟེར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་

འགོག་སྙོམས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། མཐར་གིས་ནི། །སྙོམས་འཇུག་

དགུ་ཡི་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། འདིའི་དོན་ལ། ཁ་ཅིག །སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་

པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པ་དེའི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་

འགོག་སྙོམས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་

དགུ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེའི་

རྒྱུད་ལ་འགོག་སྙོམས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འགོག་སྙོམས་

རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་རགས་པ་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་དེ་རགས་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། དེ་ཡིན་ན་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། མཐར་གནས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་

ནུས་པ་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པ་དེའི་དོན་ནོ། །

ཟད་པར་བཅུ་ཡི་བདག་ཉིད་ལ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྐབས་སུ་སྤི་དོན། གཞུང་དོན། མཐའ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ངོ་བོ། དབེ་བ། སེམས་རྟེན། སྦངས་ཚུལ། མཚན་མ། དེ་ཡིད་ལ་བེད་ཚུལ། 

བེད་ལས། སྐྱེ་མཆེད་གཞན་ལ་ཟད་པར་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ངེས་ཚིག་བཤད་

པ་དང་དགུ། 

དང་པོ་ནི། རང་གི་སེམས་རྟེན་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་དངོས་

གཞི་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས། རང་གི་དམིགས་པ་ས་སོགས་བཅུ་པོ་གང་རུང་གི་

རང་ཡུལ་ལ་ཁྱབ་པར་སྤོ་བར་བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་དམིགས་པ་

དེ། ཟད་པར་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ངོ་བོ་ཡིན། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། ཟད་པར་སའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་

བརྟེན་པ་བཞི། ཟད་པར་སྔོན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བརྟེན་པ་

བཞི། ཟད་པར་ནམ་མཁའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཟད་པར་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་

བཅུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། མཛོད་ལས། ཟད་པར་བཅུའོ་བརྒྱད་མ་ཆགས། །བསམ་གཏན་

མཐའ་ན་སྤོད་ཡུལ་ནི། །འདོད་པའོ་གཉིས་ནི་གཟུགས་མེད་དག །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར། དང་པོ་བརྒྱད་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་། ཐ་མ་གཉིས་གཟུགས་མེད་དང་པོ་

གཉིས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་མངོན་པ་གོང་མ་ཡང་འདོད་དགོས་ལ། 

སྙིང་པོ་རྒྱན་དུའང་དེ་ལྟར་བཤད་ཅིང་། ཉི་སྣང་ལས་ནི། ཟད་པར་བཅུ་ག་བསམ་

གཏན་གི་དངོས་གཞི་བཞི་ག་ལ་བརྟེན་ནས་འཐོབ་པར་བཤད་དོ། །

བཞི་པ། སྔར་སྦངས་པ་བེད་མྱོང་བ་དང་། མ་མྱོང་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སྔར་སྦངས་པ་བེད་མྱོང་བ་ནི། ས་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་རྟེན་མཐོང་བ་ཙམ་ལས། 

དེ་དང་དེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བ་ཡོད་དེ། སྔོན་ཁ་དོག་ལེགས་མཐོང་གིས། ཨུད་པ་ལ་

སྔོན་པོ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མོད་ལ་ཟད་པར་སྔོན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེས་པར་

གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སྔར་སྦངས་པ་བེད་མ་མྱོང་བ་ནི། ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། ས་སྣུམ་ཞིང་འཁོད་སྙོམས་པ་ལ་དམིགས་ནས་སྦོང་བར་

བེད། དེ་བཞིན་དུ། ཆུའི་དེ་སྐྱེད་པའི་ཚེ་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་དྲི་མ་མེད་

པར་ཆུ་དྭངས་ཤིང་བསིལ་བ་བླུགས་ཏེ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་སྦོང་བར་བེད། མེའི་དེ་

སྐྱེད་པའི་ཚེ། ཤིང་དྲུང་ངམ་མགོན་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་སྣུམ་ཞིང་སྙིང་པོ་དང་

བཅས་པའི་ཤིང་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་སྤུངས་ཏེ། མཐའ་རྩིག་པས་བསྐོར་བ་ལ་

མཐོ་གང་སོར་བཞི་ཙམ་གི་བུ་ག་བས་པར་མེ་སར་ནས། འོག་ཏུ་བུད་ཤིང་སེང་དུ་བུ་

ག་བར་དུ་མེ་འབར་བ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་སྦོང་བར་བེད། རླུང་གི་དེ་སྐྱེད་པའི་ཚེ་

རྩིག་པའི་ངོས་ཀི་བུ་ག་ལས་རླུང་བྱུང་བ་རང་གི་ལུས་ལ་རེག་པ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་

སྦོང་བར་བེད། སྔོན་པོའི་དེ་སྐྱེད་པའི་ཚེ་རས་སྔོན་པོ་རྔ་བོ་ཆེའི་མཐིལ་ལྟར་གིས་

སྦངས་པ་ལ། མིག་སན་སྔོན་པོ་སོགས་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚོན་གིས་འཕོ་བ་དང་། 

མི་འཕོ་བའི་དཀིལ་འཁོར་བས་ནས་དེའི་མཐའ་ཁ་དོག་མི་མཐུན་པས་བཅད་པ་ལ་

དམིགས་ནས་སྦོང་བར་བེད། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་ལ་དེ་བཞིན་

ཏེ། སྔོན་པོའི་གནས་སུ་སེར་པོ་སོགས་བཞག་པ་ནི་ཁྱད་པར་རོ། །དེ་དང་མཐུན་

པར་འདུལ་བའི་མདོ་ལས་ཀང་། ཟད་པར་གི་མཚན་མ་མངོན་དུ་བ་བའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནས་ཁང་གི་རྩིག་པ་དག་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་རྣམ་པ་བཞི་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

ནམ་མཁའི་དེ་སྐྱེད་པའི་ཚེ། བུམ་ནང་དུ་མར་མེ་བཅུག་སེ་བུ་ག་ཧ་ཅང་མི་ཆེ་བ་

གཏུམས་ཏེ། དེ་ལས་མར་མེའི་འོད་བྱུང་བ་རྩིག་པའི་ངོས་ལ་ཕོག་པ་དེ་ལ་དམིགས་

ནས་སྦོང་བར་བེད། རྣམ་ཤེས་ཀི་དེ་སྐྱེད་པའི་ཚེ་རང་གི་གནས་ཁང་ལ་སོགས་པའི་

ནང་དུ་རེ་ལྡེ་ལ་སོགས་པ་ཕུབ་སེ། དེ་ལ་མཐོ་གང་སོར་བཞི་ཙམ་གི་བུ་ག་བརྟོལ་ཏེ་

དེ་མཐོང་བའི་ཡུལ་དུ་བེད་པ་རྣམས་ནི་དེ་དག་གི་དམིགས་རྟེན་ཡིན་ནོ། །

ལྔ་པ། མཚན་མ་ལ། མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་འཛིན་པའི་མཚན་མ་དང་། གྲུབ་པའི་

རྟགས་སྣང་བས་མཚན་མ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ས་ཚྭ་སོ་ཅན་དང་། གཡང་ས་

ཅན་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་ཚེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་གི་མཐིལ་ལྟར་

སྣང་བའི་ཚེ་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཟད་པར་ཆུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

ཡང་། ཆུ་ལྦུ་བ་ཅན་དང་། རོག་མ་ཅན་ལ་སོགས་པར་མཐོང་བའི་ཚེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

ནོར་བུའི་རླུང་གཡབ་ལྟར་སྣང་བའི་ཚེ་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་ཡིན། མེ་ཆད་ཅིང་གཡོ་བ་

དང་དུ་བ་སོགས་དང་འདྲེས་པ་ལྟར་སྣང་བའི་ཚེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་

གནས་པའི་ཟླ་བ་དམར་པོ་ཟླུམ་པོ་དང་། གསེར་གི་རླུང་ལྟར་སྣང་བའི་ཚེ་གྲུབ་པའི་

མཚན་མ་ཡིན། འོ་མ་སྐོལ་བ་ཕོག་མ་ཐག་པའི་རླངས་པ་ལྟར་ཆད་ཅིང་གཡོ་བའི་ཚེ་

མ་གྲུབ་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ལོང་གི་མཐིལ་ལྟར་སྣང་བའི་ཚེ་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན། 

སྔོན་པོ་དེ་ལ་ཡང་། ཨུཏྤ་ལའི་ལོ་མ་དང་། ཡལ་ག་སོགས་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་

ཚེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དམིགས་རྟེན་དེ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ། ནོར་བུའི་རླུང་

གཡབ་ལྟར་སྣང་བའི་ཚེ་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་ཡིན། དེས་སེར་པོ། དམར་པོ། དཀར་པོ་



  409  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །ནམ་མཁའ་དེ་ལ་གཉིས་ཡོད་པ་

ལས། རྩིག་ངོས་ཀི་ཕུག་པ་ལྟར་བློ་སྐྱེད་ཀང་མི་ཕལ་བ་ལྟར་སྣང་བའི་ཚེ་མ་གྲུབ་པ་

དང་། དམིགས་རྟེན་དེ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ། གཟུགས་ཐམས་ཅད་ནམ་

མཁས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཚེ་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་ཡིན། རྣམ་ཤེས་ཀི་དེ་ལ་

དམིགས་རྟེན་དེ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ། གཟུགས་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་འཐུག་

པོས་ཁྱབ་པ་ལྟར་སྣང་བའི་ཚེ་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་ཡིན། ས་ལ་སྔར་སྦོང་བ་བས་པ་

དང་། མ་བས་པ་ཡང་སྦོང་བའི་དམིགས་རྟེན་དང་། གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་མཚན་མ་ལ་

སོགས་པ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པ་ནི། གོ་སླ་བར་དགོངས་པ་ཡིན་གི་མེད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ཡིད་ལ་བེད་ཚུལ་ནི། རང་གི་སེམས་རྟེན་བསམ་གཏན་དང་། 

གཟུགས་མེད་ཀི་དངོས་གཞི་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས། སྔར་གི་དམིགས་རྟེན་དེ་དག་

ལ་དམིགས་ཏེ། ཁ་དོག་སོ་སོར་རྟོག་པ་དང་། མཚན་མ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སངས་ཏེ། 

ས་ས་ཆུ་ཆུ་ཞེས་སོ་སོའི་མིང་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ཡང་དང་ཡང་གོམས་པར་བས་

པས་ནམ་ཞིག་ན་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་ས་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རང་ཡུལ་མ་ལུས་

པར་སྤོ་ནུས་ཤིང་སླར་སྡུད་ནུས་པ་སོགས་ཀི་ཚེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ས་ཚྭ་སོ་ཅན་ལ་

སོགས་སྣང་བའི་ཚེ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

བདུན་པ་བེད་ལས་ནི། ཟད་པར་བཅུ་པོ་དེའི་བེད་ལས་སོ་སོར་བཤད་དུ་

ཡོད་དེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་དང་པོ་ས་ཆུ་དང་བར་སྣང་སོགས་སུ་སའི་དཀིལ་འཁོར་

སྤྲུལ་ཏེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོ་གྱུར་པ་དང་། མང་པོར་གྱུར་ནས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་ལ་སར་སྤྲུལ་ནས་རྐང་པས་འགོ་བ་དང་། ས་ལ་བིའུ་

འཛུལ་བེད་ཅིང་སེང་དུ་བྱུང་བ་དང་། གཉིས་པས་ངན་སོང་གི་གནས་སུ་ཆུའི་ཆར་

འབེབས་པ་དང་། ས་དང་རི་བོ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤྲུལ་པ་དང་། གསུམ་པས། རང་གི་

ལུས་ལ་དུ་བ་འཐུལ་ཞིང་མེ་འབར་བ་དང་། བདུད་ཀི་གཞལ་མེད་ཁང་སེག་པ་དང་། 

ལྷག་མེད་དུ་འདས་པ་ན་རང་གི་ཕུང་པོ་རིང་བ་སེག་པ་དང་། བཞི་པས་ནམ་མཁའ་

ལ་རླུང་ལྟར་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱུག་པ་དང་། བདུད་ཀི་གཞལ་མེད་ཁང་གཞོམ་པ་དང་། 

ལྔ་པས། ལུས་སྔོན་པོར་སྤྲུལ་ནས་བདུད་ཀི་གནས་རྣམས་མུན་པར་བེད་པ་དང་། 

དྲུག་པས། གཟུགས་སེར་པོར་སྤྲུལ་ནས་གསེར་དུ་བེད་པ་སོགས་དང་། བདུན་པས། 

གཟུགས་དམར་པོར་སྤྲུལ་པ་སོགས་དང་། བརྒྱད་པས། གཟུགས་དཀར་པོར་སྤྲུལ་

ནས་རྨུགས་གཉིད་རིང་དུ་བེད། མུན་པ་འཇིགས་པར་བེད། དགུ་པས། ཐོགས་པའི་

སྒིབ་པ་རྣམས་འབེད་ཅིང་། ས་དང་རི་བོའི་ནང་དུ་ནམ་མཁའ་སྤྲུལ་ནས་སྤོད་ལམ་

བཞི་བེད་པ་དང་། བཅུ་པས་རྩིག་པ་ལ་ཐལ་བྱུང་དུ་འགོ་བ་སོགས་བེད་པའི་བེད་

ལས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

བརྒྱད་པ་ནི། སྤིར་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་ལ་ཟད་པར་སྔོན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་བཞི། རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་ཟད་

པར་སའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་བཞི། ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་ཟད་པར་ནམ་མཁའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན། ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་ཟད་པར་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་བཞག་

ནས། སྐྱེ་མཆེད་གཞན་སྒ་དྲི་རོ་གསུམ། མིག་རྣ་བ་སྣ་ལྕེ་ལུས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་

ལ་ཟད་པར་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཟད་པར་ཞེས་པའི་དོན་ཁྱབ་པར་བེད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པའི་དོན་ཡིན་ལ། སྐྱེ་མཆེད་གཞན་བརྒྱད་པོ་དེས་ཁྱབ་པར་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

གསལ་དེས་རིགས་པ་དེ་ལ་དེས་ཁྱབ་པར་བེད་ནུས་ལ། དབང་པོ་ལྔའི་རིགས་འདྲ་

མེད། གཟུགས་ཁམས་ཀི་གཟུགས་ལ་དྲི་རོའི་རིགས་མེད། སྒ་ལ་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་

མེད་པས་ཁྱབ་པར་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

དགུ་པ་ནི། རང་གི་སེམས་རྟེན་བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་ཀི་དངོས་

གཞི་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་དམིགས་རྟེན་ས་སྣུམ་ཞིང་འཁོད་སྙོམས་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་དམིགས་ནས། འཇིག་རྟེན་གི་ས་ལ་སོགས་པའི་ཁྱབ་པར་སྤོ་ནུས་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཟད་པར་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

དམིགས་པས་ས་སོགས་མི་ཟད་པར་ཁྱབ་པར་སྤོ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་

རོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉི་སྣང་ལས། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཟད་པར་སྤོ་བས་ན་ཟད་པར་གི་

སྐྱེ་མཆེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞུང་དོན་སྔར་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ། མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཁ་ཅིག །བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་

བརྟེན་ནས་དམིགས་པ་ས་སོགས་བཅུ་པོ་གང་རུང་གི་ཡུལ་ཁྱབ་པར་སྤོ་བར་ནུས་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དེ་ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། རང་གི་སེམས་རྟེན་གཟུགས་མེད་ཀི་

དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་

པའི་ཟད་པར་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་

བཤད་ལས། དང་པོ་བརྒྱད་བསམ་གཏན་བཞི་ག་དང་། ཐ་མ་གཉིས་ནམ་མཁའ་དང་། 

རྣམ་ཤེས་ལ་བརྟེན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁ་ཅིག །བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་དངོས་གཞི་གང་རུང་ལ་བརྟེན་

ནས་དམིགས་པ་ས་སོགས་བཅུ་པོ་གང་རུང་གི་ཡུལ་ཁྱབ་པར་སྤོ་བར་བེད་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་འདི། ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བང་སེམས་ས་བདུན་པ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ལྟར་སྤོ་

བར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་འདྲའི་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཁྱོད་

རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། སྒ་ལ་རིགས་འདྲའི་

རྒྱུན་མེད་བས་པ་ལ། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། སྒའི་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒའི་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་རོ། །བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཟད་པར་གི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ན། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་བས་པ་ལ། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ས་གཞི་ཀེང་རུས་དཀར་པོས་

ཁྱབ་པར་སྤྲུལ་པའི་ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདོད་

ན། དེ་མ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། དེ་ས་གཞི་ཀེང་རུས་ཀིས་ཁྱབ་པ་ལ་མ་འཁྲུལ། དེ་ཀེང་

རུས་ལ་ཡང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དེས་ས་གཞི་ཀེང་རུས་ཀིས་

ཁྱབ་པར་སྤྲུལ་པ་དེའི་ཚེ་ན། ས་གཞི་ཀེང་རུས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེས་དཔག་

ཚད་བརྒྱའི་ཁྱོན་ཙམ་གི་ས་གཞི་ཀེང་རུས་ཀིས་ཁྱབ་པར་སྤྲུལ་པའི་ཚེ་ན། དཔག་

ཚད་བརྒྱའི་ཁྱོན་ཙམ་གི་ས་གཞི་ཀེང་རུས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཀེང་རུས་ཡོད་པ་གང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཞིག །གསེར་ལ་དེའི་ཕིར། རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་ས་གཞི་གསེར་གིས་ཁྱབ་པར་སྤྲུལ་བའི་ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ། 

གསེར་ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་ན། རེ་ཤིག་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་རོ། །ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་

སྐྱེ་མཆེད་ནི། །རབ་ཏུ་དབེ་བས་རྣམ་བརྒྱད་དང་། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་

ཡིན། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ལ། ཟིལ་གིས་

གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་དབེ་ན། རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། དབིབས་དང་། ཁ་དོག་ཟིལ་

གནོན་བཞི་བཞི་སེ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་དང་པོ་བཞི་ནི། ནང་རྣལ་འབོར་པ་

རང་ཉིད་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་

རྣམས་ལ་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་ལྟ་ཞིང་། གཟུགས་དེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤེས་

ཤིང་། ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་

དང་པོའ།ོ །ཆུང་ངུའི་གནས་སུ་ཆེན་པོ་སྦར་ནས། གཞན་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦར་

བ་ནི་གཉིས་པའོ། །ནང་རྣལ་འབོར་པ་རང་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད་དུ་འདུ་ཤེས་པའི་སོ་

ནས་ཞེས་སྦར་ནས། ཆུང་ཆེ་གཉིས་རེ་རེ་བས་པ་ནི་ཕི་མ་གཉིས་པོ་སོ་སོར་ཞེས་

པ་ཡང་དོན་དེའོ། །དེ་ལ་ཆུང་ངུ་ནི་སེམས་ཅན་གི་གཟུགས་ཡིན་ལ། དེའི་བཟང་ངན་

ལྷ་མིའི་གཟུགས་ལ་བ་ཞིང་། ཆེན་པོ་ནི་ཁང་པ་གཞལ་མེད་ཁང་རི་ལ་སོགས་པ་སེ། 

དེའི་ཁ་དོག་མཛེས་སྡུག་ནི་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་ལ་བའོ། །ཤེས་པ་ནི་ཞི་གནས་དང་

མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན། དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ཟིལ་གིས་མནན་ནམ་མནོན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རུང་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པར་བསན་པའོ། །ཕི་མ་བཞི་ནི་སྔར་ལྟར། གཟུགས་ཆེ་

ཆུང་ལ་ལྟ་བ་ན། རྣལ་འབོར་པ་རང་ལ་གཟུགས་ཅན་གི་འདུ་ཤེས་མི་བེད་པར་

གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཁོ་ནས། སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། 

དཀར་པོ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤེས། ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་། དེ་ལྟར་

འདུ་ཤེས་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་རེ་རེའི་མཐར་སྦར་བ་བཞིའོ། །ཁ་དོག་ཟིལ་གནོན་མདོ་

ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཁོ་ནས། ཕི་རོལ་གི་

གཟུགས་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་

རྣམས་ལ་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་ཟར་མའི་མེ་ཏོག་གམ། ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སའི་རས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་

བ་དེ་བཞིན་དུ། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་ཁོ་ནས། ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་

སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་

བལྟ་སེ། དེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་འདི་

ནི་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་པའོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ། སེར་པོ་

ལ་དོང་གའི་མེ་ཏོག་དང་། དམར་པོ་ལ། བན་དྷུ་ཛི་བ་ཀའི་མེ་ཏོག་དང་། དཀར་པོ་ལ་

སྐར་མ་པ་སངས་སྦར་ནས་སྔོན་པོའི་འདོན་པ་བསྒྱུར་ནས་གསུངས་སོ། །དོན་ནི་

ནང་ཞེས་པ་ནས། འདི་ལྟ་སེ་ཞེས་པའི་བར་མདོར་བསན་དང་། དེ་མན་ཆད་རྒྱས་

བཤད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཡན་ཆད་དཔེ་དང་། དེ་ཕིན་ཆད་དོན་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་སྔོན་པོ་ནི་མདོར་བསན་དང་། 

ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ལྷན་སྐྱེས་སོ། །སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ་ནི། སྦར་བྱུང་གི་སྔོན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པོའ།ོ །འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་ནི། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་སྔོན་པོའི་འོད་གསལ་པོ་འབྱུང་བ་

ཐུན་མོང་ངོ༌། །མེ་ཏོག་ལྷན་སྐྱེས་དང་། རས་ནི་སྦར་བྱུང་གི་དཔེའོ། །སྤིར་ཟིལ་གིས་

གནོན་ཚུལ་ལ། ཆེ་བས་ཆུང་བ་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང་། སོབས་ཆེ་བས་ཆུང་བ་

ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང་། སྔར་སྣང་བ་མི་སྣང་བར་བས་ནས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་

དང་། ཉོན་མོངས་སངས་པ་ལྟ་བུའི་སུན་འབིན་པས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང་། རེ་

བོས་བན་ལ་དབང་བེད་པས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་ལྟ་བུ་དང་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་

ནི་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པས་བསྡུས་པའི་ཟིལ་གིས་གནོན་པའོ། །སྐབས་འདིའི་དངོས་

བསན་གི་དབང་དུ་བེད་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁོ་ན་ན་ཡོད། སྤིར་ཟིལ་གནོན་གི་སྐྱེ་

མཆེད་ཙམ་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ནས་ཀང་ཡོད། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་སྔར་བཞིན་ཡིན་ནོ། །གཞན་དག་ནི། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་ནས། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་

བརྒལ་ལན་གི་སོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་ན། དེའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་

གཉིས། སྐུ་གསུམ་ལས་ཐ་དད་དུ་མི་འདོད་པ་དང་། འདོད་པ་དགག་པ་གཉིས། དང་

པོ་ནི། སྔར་གི་ཚིགས་བཅད་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སོན་པའི་ཚིགས་བཅད་དུ་

འདོད་པའི་ལུགས་བརོད་པ། དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་གཉིས། དང་པོ་འཆད་པ་ལ། 

གཞན་དག་ནི། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པ་ནས། འཇུག་པར་བེད་དོ་ཞེས་

པའི་བར་གསུངས། 

གཞུང་དོན་ནི། འཕགས་པ་གོལ་སེ་དང་དེའི་རེས་འབང་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ། 

ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མདོར་བསན། བང་ཆུབ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕོགས་མཐུན་ཞེས་སོགས་ཀིས་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོའི་སེང་གི་

དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་དབིངས་མཐར་ཐུག་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་བསན་ནས། འོ་

ན། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་དེ་གང་། དེའི་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

ཡིན་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་པ་

ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་དང་། །ཞེས་པའི་བར་གིས། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་ངོས་བཟུང་ནས། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་

པས། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་གི་སེང་གི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་

ཉིད་དེ། ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུའམ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་བསན། 

འོ་ན། སྐབས་འདིར། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་མི་འབྱུང་བར། 

ཆོས་ཉིད་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་རིགས་པར་ཐལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་

མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ་སྐབས་འདིར། ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་ཚིག་

བསྡུ་བ་བས་ནས་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུའི་སྐད་དོད། དྷརྨ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཞེས་

པའི་ངོ་བོའི་རྐྱེན་མི་མངོན་པར་བས་ནས། དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་། 

དྷརྨ་ཆོས་དང་ཏ་ཉིད་ཀཱ་ཡ་སྐུ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །ངོ་བོའི་རྐྱེན་མི་མངོན་ཞེས་པ་

ཡང་། ཏ་དེ་རྣམ་དབེ་དང་པོ་ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པས། ཏ་དེ་ལ་ངོ་བོའི་རྐྱེན་

ཞེས་བའོ། །

དེས་ན། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཆོས་སྐུ་དེ་ཟག་མེད་ཀི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་བསགས་པ་ལ་འཆད་རིགས་པར་ཐལ། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་

པ་ཡིན། །ཞེས་པ་དེས་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་ཚིག་བསྡུ་བ་བས་ནས་

བསན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པས། 

ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མ་བསན་པའམ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དེ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་

བསགས་པ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

དེ་མ་བསན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྐབས་བརྒྱད་པ་འདིར་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ་སོན་བེད་ཀི་གཞུང་ཚིག་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་

པས་མ་བསན་པའི་ཕིར། དེས་དེ་མ་བསན་ན། ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པས་

ཀང་། དེ་མ་བསན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བསགས་པ་ལ་འདོད་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འདུས་

བས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་བསགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཁྱོད་ལ་སྐུ་ཞེས་རོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

བསགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྐུའི་སྐད་དོད་བསགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་

ཕིར། ཞེ་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བསགས་པ་མ་ཡིན་ཀང་། ཁྱོད་ལ་སྐུ་ཞེས་

རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་སྔོན་སློབ་ལམ་དུ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་དེ་ལྟར་རོད་པའི་ཕིར། དེ་འགེལ་པ་རྣམས་ལ་ཉེར་བཏགས་ཞེས་པ་

དང་། ཉེར་གདགས་ཞེས་པ་སྐུའི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་དང་། གདགས་པ་དང་རོད་པར་

བེད་པ་ཡིན་གི། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སྐུ་བཏགས་པ་བར་བསན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་། ཉི་སྣང་ལས། རྐྱེན་ཕིས་པ་བསན་པའི་ཕིར་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་

ཞེས་བའོ། །གཞན་དུ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི། ཆོས་ཀི་སྐུའོ་ཞེས་བས་ནས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

བཀག་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྐུའི་དོན་གིས་ནི་བསགས་པ་ལ་ཡང་འགོ་བས་འདུས་

བས་སུ་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་ཡོད་དོ། །དེས་ན་སྐུ་ཞེས་རོད་པ་ནི། སྔོན་གི་གནས་

སྐབས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་ཉེ་བར་གདགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་

གསུངས། དོན་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་འགྱུར་ཉི་ཁི་རྣམ་འགེལ་དེ་ཉིད་ལས། གང་ཉིད་ཀི་

རྐྱེན་ཕིས་པས། ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བའོ། །གཞན་དུ་ན་ཆོས་རྣམས་

ཀི་སྐུ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཞེས་བས་ནས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བཀག་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

སྐུའི་དོན་བསགས་པ་ལ་ཡང་འགོ་བས་འདུས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་ཡོད་དོ་

ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་དག་ན་རེ། དེ་དག་གི་ལྟར་ན་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་ཟེར་རོ་

ཞེས་པའི་བར་བཞིན་རྩོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚུལ་ནི། ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་གང་ཞིག །དེ་དེ་གསུམ་པོ་གང་རུང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་བར་

རང་འབས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་སྐྱེད་པའི་སོ་ནས་ཆོས་སོན་པ་དང་། འོད་

ཟེར་འགེད་པ་སོགས་བེད་པ་དང་། བལ་བའི་ཁྱད་པར་ཟག་བཅས་རྣམས་གནས་

འགྱུར་ནས་ཟག་ཟད་དུ་གྱུར་པ་དང་། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཡིན་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐབས་བརྒྱད་པ་འདིར། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་

ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའི་སྐུར་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་མི་དགོས་ཏེ། 

ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བསན་ན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡང་བསན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུ་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུས་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་གི་ཚུལ་གིས་བསྡུས་པའི་ཕིར། ཞེ་

ན། འོ་ན་སྐབས་བརྒྱད་པ་འདིར་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའི་ལོངས་སྐུ་

སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཀང་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་མི་དགོས་པར་ཐལ། ངོ་བོ་

ཉིད་སྐུ་བསན་པས། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཀང་བསན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུས་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་གི་ཚུལ་གིས་བསྡུས་པའི་ཕིར། སོང་

གཞི་ཆོས་ཅན་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་བདེན་པས་སོང་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུས་བསྡུས་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐབས་བརྒྱད་པ་འདིར། ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་

སྐུ་གཉིས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལས་ལོགས་སུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་

དགོས་ཏེ། གསུང་རབ་ལས། ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལས་ལོགས་སུ་

བཤད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། འོ་ན་སྐབས་བརྒྱད་པ་འདིར། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡང་། ངོ་

བོ་ཉིད་སྐུ་ལས་ལོགས་སུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་དགོས་པར་ཐལ། 

གསུང་རབ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སྐུ་གསུམ་ལས་ཐ་དད་པའི་སྐུར་བསན་པའི་ཕིར་

ཏེ། གསུང་རབ་ལས་སྐུ་བཞིར་ཡང་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཇི་ལྟར་བསྡུ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་པའི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ། རྒྱན་སྣང་ལས། རྟེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་

གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་ཁྱོད་ནི་སོང་པར་བཞེད། །ཅེས་བ་བའི་ཚུལ་གིས། ཆོས་ཉིད་

ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྐུ་བསན་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅན་གི་ཆོས་ཀི་སྐུ་བསན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ནི་རིགས་པ་མཚུངས་པ་

ཉིད་ཀིས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཉིད་ཀང་བསན་པ་ཡིན་པས་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་གསུང་རབ་ལས་

བརོད་པའི་ཕིར་དེ་དག་ནི་རྣལ་འབོར་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསན་ཏོ། །ཞེས་འདོད་ན། 

རིགས་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡང་དེ་

བཞིན་དུ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེས་ན་འཕགས་སེང་གཉིས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་

པའི་སྐུའི་གངས་ངེས་དང་གཞུང་གི་བསན་ཚུལ་ལ་རྩོད་དེ། སློབ་དཔོན་ནི། བང་ཆུབ་

ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་

བོར་བས་ནས་མ་བསན་ན། དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུས་ཇི་ལྟར་བསྡུས་ཏེ། བསྡུས་པ་མི་

འཐད་པར་བཞེད། འཕགས་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་ན་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ངོ་བོ་

ཉིད་ཅེས་པའི་སྒའི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཆོས་སྐུ་ཞེས་པའི་སྒ་འབྱུང་དགོས་

པ་ལས་དེ་ལྟར་མི་འབྱུང་བས། སྐབས་བརྒྱད་པའི་བསན་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐུ་

དེ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུར་གྱུར་པའི་སྐུ། ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ཁོ་ནར་བཞེད། 

དེས་ན་འཕགས་པའི་ལུགས་ལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་ཀང་བསན་བའི་གཙོ་བོར་མི་བཞེད་དེ། ངོ་བོ་

ཉིད་སྐུའི་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་འཕགས་སེང་གཉིས་ཀས་སྐུའི་གངས་ངེས་ཙམ་ལ་རྩོད་པ་མ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀས་སྐུ་ཐམས་ཅད་གཉིས་སུ་འདུས་པར་ཡང་བཞེད་གསུམ་དུ་

འདུས་པར་ཡང་བཞེད། བཞིར་འདུས་པར་ཡང་བཞེད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུའི་མཚན་བཟང་པོ་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་

ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་

སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་བཞིར་གངས་ངེས་པ་གང་ཞིག །དེ་དེ་བཞི་

རེ་རེ་ནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞུང་གི་

དོན་སྦོར་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། གོང་དུ་མ་ཁྱབ་

མཚམས་ལ་མི་མཚུངས་ཏེ། ལོངས་སྐུའི་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་དང་། 

དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུ་པོ་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལས་ལོགས་སུ་འདྲེན་རིགས་པར་ཐལ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

ལས་ལོགས་སུ་འདྲེན་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་རྣམ་གཞག་འཐད་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །འཕགས་སེང་གཉིས་སྐུའི་གངས་ངེས་ལ་མི་རྩོད་དེ། སློབ་དཔོན་

ཀང་འཕགས་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་ཕིར། དེ་གཉིས་གཞུང་གི་བསན་ཚུལ་ལ་མི་

རྩོད་དེ། དེ་གཉིས་ཀས་བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འདིས། ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཉི་སྣང་དང་། རྒྱན་སྣང་གཉིས་ཀི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་གཉིས་པོ་སྐུའི་གངས་ངེས་ལ་རྩོད་དེ། དང་པོས་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྐུ་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སོགས་གསུམ་པོ་དེར་གངས་ངེས་པར་བཞེད། རྒྱན་

སྣང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སོགས་བཞིར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གངས་ངེས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་གཞུང་གི་བསན་ཚུལ་ལ་རྩོད་དེ། དང་

པོས་བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་སོགས་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་

བས་ནས་བསན་པར་བཞེད། རྒྱན་སྣང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་

སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། ཁ་ཅིག །དེ་

མི་འཐད་དེ། གདུལ་བ་དེ་གཉིས་ཀིས་སྐུའི་གངས་ངེས་ལ་མི་རྩོད་པར་ཐལ། དེ་

གཉིས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་མ་ངེས་ལ་མི་རྩོད། གསུམ་

དུ་གངས་ངེས་མ་ངེས་ལ་མི་རྩོད། བཞིར་གངས་ངེས་མ་ངེས་ལ་མི་རྩོད་པའི་ཕིར་ན་

མ་ཁྱབ། དང་པོ་དེར་ཐལ། གདུལ་བ་དེ་གཉིས་ཀས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་རྣམས་རང་

དོན་ཆོས་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་འདུས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། 

རྟགས་ཕི་མ་གཉིས་པོ་དེས་ཤེས་ནུས་སོ། །

ཁ་ཅིག །ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སངས་

རྒྱས་ཀི་སྐུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡང་མ་ཡིན། ལོངས་སྐུ་ཡང་མ་ཡིན། 

སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་འཕགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་གསུམ་

དུ་གངས་ངེས་པར་བསན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་སོང་ཟེར་ཞིང་། འཕགས་པས་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་ན། འོ་ན། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་

འཕགས་པས་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་མི་ཐེབས་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞན་དག་ན་རེ་

ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག །འཕགས་པ་གཞུང་དེའི་

ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཕགས་པས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་

གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། འདོད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་སོང་ཕག་བརྒྱ་

པའི་མདོ་ལས། གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་མཐོང་པར་

འཚལ་ཞིང་། ཤེས་པར་འཚལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བསླབ་པར་

བའོ། །ཞེས་པའི་མདོ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་

གང་ཟག་ཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དེས་དེ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག །ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་ཁས་ལེན་པའི་

ཕིར་ཏེ། རྒྱན་སྣང་ལས། རྟེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་ཁྱོད་ནི་སོང་

པར་བཞེད། །ཅེས་བ་བའི་ཚུལ་གིས་ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འདི་འཕགས་པ་གོལ་

སེའི་བཞེད་པ་བསྐྱར་ནས་དེ་འགོག་བེད་ཀི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྐྱབས་གནས་

ཡང་དག་ལ་ལོག་ལྟ་མངོན་གྱུར་ཏུ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་དེ་མེད་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མེད་པར་

ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དེས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཁས་མི་

ལེན་པར་ཐལ། དེས་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། བཙུན་པ་གོལ་

སེས་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉི་ཁི་རྣམ་འགེལ་ལས། མངོན་

རྟོགས་བདག་ཉིད་བདུན་ཡིན་ཕིར། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་ཅེས་བ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཉི་ཁི་རྣམ་འགེལ་གི་ལུགས་ལ། སྐབས་བརྒྱད་པའི་བསན་བའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་མེད་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འཕགས་སེང་གཉིས་སྐུའི་གངས་ངེས་ལ་མི་རྩོད་པར་ཐལ། སློབ་

དཔོན་གིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སོགས་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་

པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་པ་གོལ་སེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་གསུམ་དུ་

གངས་ངེས་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆེན་

འཕགས་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་དམ་བཅའ་གང་ཞིག །འཕགས་པ་

གོལ་སེ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་

ཡི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་འཕགས་པ་གོལ་སེ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་མཁན་གི་གང་

ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ལས། རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་

གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་ན་སྨྲ་བ་པོ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་མི་རུང་པའི་ཕིར་དང་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། རྟགས་དེར་ཐལ། དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་དེ་གསུམ་དུ་གངས་

ངེས་པར་འདོད་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟར་གངས་ངེས་པ་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་

གནོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་དེ་གསུམ་དུ་གངས་མ་

ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། འཕགས་སེང་གཉིས་སྐུའི་གངས་ངེས་ལ་མི་རྩོད་པར་ཐལ། སློབ་

དཔོན་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དེ་ལ་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་

པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དེ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། སྐུ་གསུམ་དག་གི་སངས་

རྒྱས་ཀི། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རིགས་འདི་གཉིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི། །སྐུ་

གསུམ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། འགེལ་ཆེན་ལས། ཡུམ་གི་བཤད་བར་

བས་པ་ལས་བྱུང༌བའི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིའི་ལན་ལ། གསེར་འཕེང་དུ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་ལུང་དེའི་

དོན་དུ་འཆད། སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། 

ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ལུང་དེའི་དོན་དུ་འཆད། རྣམ་བཤད་ལས། 

ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་

སྐུ་ནི། སྔགས་ཀི་ཕོགས་ནས་ཀང་སྐུ་བཞི་པར་གསུངས་ལ། རྒྱལ་བའི་སས་པོ་སེངེ་

བཟང་པོས་ཀང་སྐུ་བཞི་བར་མཛད་པ་ནི་དབེ་བསྡུ་ཙམ་ཡིན་གི། སྐུ་གསུམ་དུ་མ་

འདུས་པར་བཞེད་པ་ནི་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འཕགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་

འཛིན་པའི་བློ་དེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་དེ་སྐུ་

གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་འཛིན་པའི་བློ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེ་ལ་སྐུ་གསུམ་དུ་

གངས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་སང་བ་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལོག་

ཤེས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་ན། དེ་སང་བ་ཀུན་བཏགས་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་མཐོང་སང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། འཕགས་པ་གོལ་སེས་ཁྱོད་སངས་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཐོང་སངས་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། འཕགས་པ་གོལ་སེ་དེ་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཐོབ་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བང་འཕགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བང་འཕགས་གང་ཞིག །དེ་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་བང་འཕགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །རྩ་བར་

མ་ཁྱབ་སེ། བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་མར་

འཛིན་པའི་བློ་དེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དེ་འདྲའི་བློ་ཡོད་པ་གང་

ཞིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བང་འཕགས་ཀི་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་བང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་དང་

དུས་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱ་བར་འདོད་པའི་བློ་དེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། བང་སེམས་

འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་དེ་འདྲའི་བློ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། མཉན་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་

བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །རོང་

ཊིཀ་པ་ན་རེ། སློབ་དཔོན་གི་སྐུ་བཞིར་མཛད་པ་ནི། མཁན་པོ་ཡང་དག་རྣམ་སྣང་

མཛད་ཀི་བཞེད་པ་བཀོད་པ་ཡིན་གི། སློབ་དཔོན་རང་ལུགས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར། 

འོ་ན། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་དབེ་བས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ལ། ཞེས་སོགས་

སློབ་དཔོན་གི་རང་གཞུང་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། སྐབས་བརྒྱད་པའི་འགེལ་པ་དོན་གསལ་གི་གཞུང་རྣམས་སློབ་དཔོན་གི་

རང་གཞུང་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། འགེལ་བ་དོན་གསལ་སློབ་དཔོན་

གི་རང་གཞུང་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁོ་ན་རེ། གཞན་དག་ན་རེ་ཞེས་པའི་

སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེ། འཕགས་པ་གོལ་སེ་ལ་གནོད་བེད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡང་དག་ཏུ་འཇུག་པར་ཐལ། འཕགས་པ་གོལ་སེ་གཞུང་དེའི་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་གང་

ཞིག །དེའི་སྐབས་སུ་བསན་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་དང་པོ་ཁས། འདོད་ན། འཕགས་པ་གོལ་སེ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་

དག་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འཕགས་པ་གོལ་སེ་དེ་ཆོས་

མཐུན་གི་རྒོལ་བས་ཚར་གཅོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཟེར་ན། དེ་འཕགས་པ་གོལ་སེ་རེས་འབང་རྣམས་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་

སོང་ཞེས་སྨྲ་དགོས་སམ་དཔད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ། རྩོད་པ་དང་། སྐུ་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་སོ་སོར་བསན་ཀང་ཚིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །དང་པོ་

འཆད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང་། །ཞེས་པ་ནས། སྐུ་

ནི་གསུམ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། གཉིས་པ་འཆད་པ་ལ། གཞན་

དག་ན་རེ་དགོས་པ་ཉེ་བར་བསན་པའི་ཤུགས་ཀི་ཞེས་པ་ནས། མི་འགལ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། དང་པོའི་སྐབས་སུ། སློབ་དཔོན་གིས། 

ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། །ཞེས་པས། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་

བསན། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་

བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལ། འཕགས་པ་དང་དེའི་

རེས་འབང་ཁ་ཅིག །ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་སྒའི་མཇུག་ཐོག་དེ་

མ་ཐག་ཏུ། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་འབྱུང་རིགས་པར་ཐལ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་

སོགས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའི་ཕིར། མ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སྐབས་གཞན་བདུན་ལ་མདོར་བསན་དང་རྒྱས་

བཤད་སྦར་བའི་ཚིག་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྐབས་བརྒྱད་པ་ལ་ཡང་ཡོད་དགོས་པའི་

ཕིར་ཏེ། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་རྒྱས་

བཤད་ཡིན་པ་ནི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་པ་ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། 

ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་འཆད་དོ། །

བསྡུ་ན། སྐབས་བརྒྱད་པར་བསན་བའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐུ་དེ་ལ། ངོ་བོ་

ཉིད་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ཁོ་ནར་གངས་ངེས་ཏེ། སྐབས་བརྒྱད་པས་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་མ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། བང་ཆུབ་

ཕོགས་མཐུན་ཞེས་སོགས་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་

པའི་ཕིར་ཏེ། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྒའི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་

ཏུ། ཆོས་སྐུ་ཞེས་པའི་སྒ་མི་འབྱུང་བ་གང་ཞིག །བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་

སོགས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་ན། སྐུ་དེ་སོན་

བེད་ཀི་ལུས་རྣམ་གཞག་གི་ཚིག་ཅིག་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དེ་

འབྱུང་ན་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ངོ་བོ་ཉིད་ཆོས་སྐུ་བཅས་དང་། །ཞེས་འབྱུང་རིགས་པ་

ལས་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ལན་ནི། གཞན་དག་ན་རེ་ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། འདིའི་དོན་

རྒྱན་སྣང་ལྟར་ན། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་

བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་ན་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྒའི་

མཇུག་ཐོགས་སུ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་པའི་སྒ་མི་འབྱུང་བར། ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བཅས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སེམས་

སེམས་བྱུང་རྣམས་སྐུ་གཞན་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསྡུ་

བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་མཚན་ཉིད་སྦོར་སླ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་དང་མཛད་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦར་ནས་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སེ། རྒྱན་སྣང་ལས། ཆོས་སོན་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གི་བ་

བ་མཛད་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་

ཁས་བླངས་དགོས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཞེས་པའི་ཤུགས་ལ་བསན་པའི་ཕིར། རྟགས་

གཉིས་ཀ་ཁེགས། ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། །ཞེས་སོས་པ་དེ། ཚིག་བར་

སྦོར་སླ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཆོས་སྐུ་དང་བཅས། །ཞེས་སྦར་ན་

ཚིག་རོད་པ་མི་བདེ་བའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དང་མཛད་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

སྦར་ནས་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ཐམས་

ཅད་རང་གི་བདག་རྐྱེན་རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྒྱན་སྣང་ལས། གཞན་དག་ན་རེ། 

ཉེ་བར་བསན་ཟིན་པའི་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སྦར་བའི་ངོར་

བས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་དང་མཛད་པར་སྦར་བའི་ཕིར་དེ་སྐད་གསུངས་པ་ཡིན། 

དེའི་ཕིར་ཕོགས་གཞན་ནས་སྐུ་བཞིར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མི་འགལ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སློབ་དཔོན་གི་ལུགས་ལ། ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། །ཞེས་

པའི་ཆོས་སྐུའི་སྒས་དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་སྐུ་དང་སྐུ་བཞིའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དབེ་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་སྐུ་ཙམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་གཉིས་ཀར་དངོས་སུ་བསན་

པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་སོགས་ཀིས། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་བསན་བའི་

གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་ན། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ། ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་པའི་མཇུག་

ཐོགས་སུ་ཆོས་སྐུ་ཞེས་འབྱུང་དགོས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། གོང་དུ་བཤད་པའི་དགོས་

པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྔགས་ཀི་ཕོགས་ནས་སྐུ་བཞིར་བཤད་པ་དང་

མཐུན་ཏེ། རྒྱན་འདིར་སྐུ་བཞིར་བཤད་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་ཅིང་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དཔེ་ཁྱད་པར་ཅན་བཤད་པ་ལ། ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཁྱད་པར། 

སོན་གནས་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་འཆད་པ་ལ། ཉན་ཐོས་ཉོན་

མོངས་མེད་པའི་ལྟ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་འཆད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་

སོན་གནས་མཁྱེན་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་གསུངས། 

དེས་ན་འདིའི་སྐབས་སུ་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་ན། འོ་ན། སངས་རྒྱས་

འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སོན་གནས་མཁྱེན་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་པོ་ཙམ་ཞིག །ཉན་ཐོས་ཀི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་། སོན་གནས་མཁྱེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་

པར་རྩ་བར་དངོས་སུ་བསན་ནས་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པོ་གཞན་

རྣམས་དེ་ལྟར་དངོས་སུ་མི་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཟེར་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། འདི་གཉིས་དབུས་ཀི་གསལ་བེད་ཡིན་པས་ཐོག་མཐའ་གཞན་རྣམས་ཀང་། དེ་

ལྟར་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན། 

སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ། ཉན་ཐོས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཀི་དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། 

ཁ་ཅིག །དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དོན་ཡོད་དགོས། ཉན་ཐོས་ཀི་

ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལ། གང་ཟག་

གཞན་གིས་དམིགས་ཏེ། ཉོན་མོངས་སྐྱེད་པའི་དམིགས་རྐྱེན་མི་བེད་པ་ཙམ་དང་

ལྡན་ཞིང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལ་

གཞན་གིས་དམིགས་ཏེ། ཉོན་མོངས་སྐྱེས་པ་རྒྱུན་གཅོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་ཉོན་

མོངས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ལ་

དམིགས་ཏེ་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཁོ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གིས་དེའི་སྐུ་ལ་ངན་

སེམས་ཀིས་ཁག་འབིན་པའི་སོ་ནས་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་བས་པ་གཅིག་མེད་

པར་ཐལ་ལོ། །བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་བཅད་དེ་ཞེས་པའི་དོན་ནི། 

སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གིས་དམིགས་ནས་ཉོན་མོངས་

སྐྱེས་པ་རྒྱུན་གཅོད་པ་ནི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པའི་ཚེ། དེ་ལྟར་རྒྱུན་གཅོད་པར་བེད་པའི་དོན་ཡིན་ཟེར། འོ་ན། དེའི་ཚེ་སངས་

རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཁོ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐྱེས་

པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་དེ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་

ཁག་ཕྱུང་བའི་སོ་ནས་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་བྱུང་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་ལྷས་བིན་དེ་དེ་ལྟར་བྱུང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཉན་ཐོས་སེ་པས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་ཉོན་མོངས་མེད་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དེ། ཉན་ཐོས་ཀི་དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དོན་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་ཀི་

ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལ། གང་ཟག་

གཞན་གིས་དམིགས་ཏེ། ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བ་མགོ་གནོན་ནུས་པ་ཙམ་དང་ལྡན་ཡང་

གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་དྲུང་ནས་འབིན་ནུས་པའི་ནུས་པ་

དང་མི་ལྡན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེས་དེ་ལྟར་ནུས་པར་མ་ཟད། ཅིག་

ཤོས་དྲུང་ནས་འབིན་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་གོལ་བར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པ་གང་ཞིག །སངས་

རྒྱས་འཕགས་པས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་དྲུང་ནས་

འབིན་པ་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་

གོལ་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཆགས་སོགས་དྲུང་

ནས་འབིན་པའི་ཐབས་མ་ནོར་བར་སོན་པ་གང་ཞིག །སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་དེ་དེ་

ལྟར་སོན་པ་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གསུམ་པ་རྩོད་སོང་ནི། ཆོས་སྐུ་རྟག་པ་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་དང་། ཁྱབ་རྟག་

གཉིས་ཀ་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་དང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐུབ་པ་སངས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་སྐུ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་

སོ་ནས་དེའི་དོན་བེད། འགའ་ཞིག་ལ་དེ་ལྟར་མི་བེད་པའི་ཁྱད་པར་དེ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དུ་མར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་གོམས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་སྐྱེས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་རྩོད་པ་བཀོད་པའི་སོ་ནས་རྩོད་པའི་མཚམས་སྦར་བ་དེ་འཆད་པ་

ལ། རྟག་ཏུ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་བཞུགས་ན་ཡང་། རྟག་ཏུ་

ཇི་ལྟར་དོན་མི་མཛད། ཅེས་གསུངས། 

དེའི་ལན་ལ་སེམས་ཅན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཚོགས་ཀིས་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་དང་། 

རང་རྒྱུད་ཀི་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་དངོས་སུ་མི་སྣང་བ། དཔེ་དོན་གཉིས་

ཀི་སོ་ནས་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་

གདུལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་སོ་ནས་དོན་

མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་རང་རྒྱུད་

ཀི་དགེ་རྩ་བསགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། རྒྱུ་ནི་ཡོངས་

སུ་སིན་གྱུར་ནས། །ཞེས་སོགས་གསུངས། འདིའི་ཤུགས་བསན་འགེལ་པས་ཁ་

བཀང་བ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དངོས་སུ་མི་སྣང་བའི་སེམས་ཅན་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དངོས་སུ་མི་སྣང་བ་དེ་སངས་རྒྱས་ལ་ཐུགས་རེ་མེད་པ་

དང་ཉེ་རིང་གི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་

དགེ་རྩ་མ་བསགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལོག་ལྟ་ཅན་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་ཀང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱོད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་དངོས་སུ་མི་ཉན་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་སངས་རྒྱས་དངོས་

སུ་མཐོང་ནས་ཆོས་ཉན་པའི་སྐལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན། རྟོགས་དཀའ་ལྟར་ན་

བརྒྱ་བིན་དང་། འདུས་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་གོས་རྒྱ་

མཚོར་བཅུག་སེ་སྤྲུགས་ནས་ཆར་འབེབས་པ་ན། ས་བོན་རུལ་པ་སོགས་ལ་མྱུ་གུ་

མི་སྐྱེ་ཞིང་། མ་རུལ་བ་ལ་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ནི་ཆར་གི་ཉེས་པ་མིན་པར་ས་བོན་རང་ཉིད་

ཀི་ཉེས་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའི་ལན་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་འཆད་པ་ལ། ལྷ་ཡི་

རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབ་ཀང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཁྱབ་རྟག་གཉིས་ཀ་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་

སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཁྱབ་པ་ཞེས་རོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཁོ་

ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྟག་པ་ཞེས་རོད་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་སྐྱེ་འཇིག་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྩོད་པ་བཀོད་པའི་མཚམས་སྦོར་བ་

འཆད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་རྣལ་འབོར་པ་སོ་སོར་ངེས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་རྟེན་ལ་ཡོད་པ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་ཁྱབ་པ་དང་། རྟག་པ་ཞེས་

ཀང་རོད་ཅེ་ན་ཞེས་གསུངས། དེའི་ལན་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱབ་པ་ཞེས་

རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་མཛད་པ་དང་ཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འཁོར་བ་ཇི་སིད་བར་བཞུགས་

ཀང་མི་ཟད་པའི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ལན་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་མཛད་པ་རྒྱ་

ཆེའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། སློབ་དཔོན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གི་འགེལ་པའི་སྐབས་འདིར། མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས། 

རབ་འབོར་ཡུམ་འདི་ལ་བསླབ་ཅིང་ཞེས་སོགས་ཀི་མདོའི་དོན་བཤད་པའི་སོ་ནས། 

ལོངས་སྐུ་འཆད་ན། དེའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལ་རྩ་བས་བསན་ཚུལ་དང་། 

འགེལ་པས་འཆད་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། 

ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་རྟགས་ངེས་པ་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། 

དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་སྤས་པ། ཆོས་ངེས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་

འབའ་ཞིག་གསུང་པ། འཁོར་ངེས་པ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སག་གིས་བསྐོར་བ། 

གནས་ངེས་པ་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ། དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་

ཇི་སིད་མ་སོང་གི་བར་དུ་བཞུགས་པའི་ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པར་དངོས་སུ་བཤད་པའི་

སོ་ནས་མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་སོགས་

གསུངས། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་ཕིར། །ཐུབ་པའི་ལོངས་སྤོད་རོགས་

སྐུར་བཞེད། །ཅེས་པས། ལོངས་སྐུའི་ངེས་ཚིག་བསན་པའི་སོ་ནས་ཁྱད་གཞིའི་ལོངས་

སྐུ་དེ་བསན། མཚན་ནི་ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀིས་ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་མཚན་སོ་

གཉིས་དང་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུས་སྤས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་བསན། ཐེག་ཆེན་ཉེ་བར་

ལོངས་སྤོད་ཕིར། །ཞེས་པས། ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འབའ་ཞིག་གསུང་

བའི་ཁྱད་པར་དེ་དངོས་སུ་བསན། གནས་ངེས་པ་དང་། དུས་ངེས་པ་གཉིས་ཤུགས་ལ་

བསན། འཁོར་ངེས་པ་ཤུགས་ལ་བསན་པ་དེ་ཉིད། འགེལ་པས་ཁ་བཀང་ནས་འཆད་པ་

ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་བཅུ་པ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ཐབས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཅིག་ཏུ་ཞེས་གསུངས། མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། །ཞེས་བཤད་ན། དེ་དག་

གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་དག་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ཕག་ཞབས་འཁོར་ལོས་མཚན་

དང་། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་གསུངས། མཚན་འདི་དག་རྒྱུ་ཅི་ལས་བྱུང་སྙམ་ན། 

འདི་དག་རྒྱུ་མེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་རྒྱུ་བླ་མ་

སྐྱེལ་བ་སོགས་གཙོ་བོར་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལས་འགྲུབ་པར་མདོ་ལས་བཤད་

པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། འདི་ལ་མཚན་ནི་གང་གང་གིས། །ཞེས་སོགས་

གསུངས། འོ་ན་མཚན་རྣམས་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། དཔེ་བད་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ཐུབ་པའི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་དང་། །ཞེས་ཤོ་ལོ་ཀ་བཅུ་

གཉིས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། གཞུང་འདི་མཚམས་སྦར་གི་སོ་ནས་སྤིར་འཆད་པ་

ལ། དེ་ལྟར་སྐུ་གཉིས་བསན་ནས། གསུམ་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་

སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོ་འབར་བ་ཞེས་གསུངས། མཚན་ནི་སུམ་

ཅུ་ཞེས་སོགས་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་

བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའི་ངོ་བོ་ཉིད་འདི་ནི་ཞེས་གསུངས། ཕག་ཞབས་འཁོར་ལོས་

མཚན་དང་ཞེས་སོགས་མཚམས་སྦོར་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་

གཉིས་པོ་དེ་དག་གང་དག་ཅིག་ཡིན་ཞེ་ན་ཞེས་གསུངས། དེ་དག་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་

འཆད་པ་ལ། བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱེལ་བ་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས། དེས་འོག་མ་རྣམས་

ལ་ཡང་ཤེས་ནུས། 

དེས་ན་འདིའི་སྐབས་སུ་སྤི་དོན། གཞུང་དོན། མཐའ་བཅད་པ་དང་གསུམ་

ལས། དང་པོ་ལ་ལོངས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྒ་བཤད་པ། ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པར། རྩོད་པ་སོང་པ་དང་ལྔ། དང་པོ་ནི། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་

དེ། ལོངས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། ལོངས་སྐུ་དེ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཡིན་ཏེ། དེ་གནས་ངེས་པ་

འོག་མིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ། འཁོར་ངེས་པ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཁོ་ནས་བསྐོར་

པ། ཆོས་ངེས་པ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་ཁོ་ན་གསུང་པ། སྐུ་ངེས་པ་མཚན་དཔེ་གསལ་

རོགས་ཀིས་སྤས་པ། དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་ཇི་སིད་མ་སོང་བར་དུ་བཞུགས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྤྲུལ་སྐུ་ནི་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ་འབོན། ཉན་ཐོས་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་

ཡང་ཆོས་སོན། དེ་ཡང་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་ཆོས་སོན། བ་རི་དྭགས་གཟིངས་ཟམ་པ་

སོགས་ལ་སྤྲུལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསན་ནས་སྐུ་གདུང་རིང་བསེལ་

སོགས་ཀིས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སོན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་རིང་བསེལ་ཡོད་པར་ཐལ། སྤྲུལ་སྐུ་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་ཚུལ་བསན་ནས། མཚན་དཔེའི་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་ཆད། སྐུ་གདུང་རིང་

བསེལ་སོགས་ཀི་མཛད་པ་ཡང་བསན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། གསེར་

འོད་ལས། མཐོ་རིས་གནས་སུ་བསྙེགས་པའི་ཕིར། །ནམ་ཞིག་རི་བོང་རྭ་རྣམས་

ལས། །སྐས་ནི་ལེགས་པར་བས་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་རིང་བསེལ་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་

རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་དཔེའི་སོ་ནས་རིང་བསེལ་མེད་པར་བསན་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཁོ་ན་རེ། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ལ་རིང་བསེལ་མེད་པར་ཐལ། 

དེ་ལ་རིང་བསེལ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཤ་ཁག་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སྐུ་ལ་རུས་

པ་ཁག་མེད་ན། །རིང་བསེལ་འབྱུང་བར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྐྱོན་མེད་དེ་དེའི་སྐུ་ལ་ལས་ཉོན་གིས་འཕངས་པའི་ཤ་ཁག་ལས་བྱུང་བའི་རིང་

བསེལ་མེད་པའི་དོན་ཡིན་གི། སྤིར་རིང་བསེལ་མེད་པའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མ་འོངས་པའི་གདུལ་བ་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཕིར་དུ་ཐབས་མཁས་ཀི་མཛད་

པས་རིང་བསེལ་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུང་དེའི་མཇུག་ཐོགས་སུ། གདུལ་བ་

རྣམས་ནི་འདུལ་བའི་ཕིར། །ཐབས་ཀིས་རིང་བསེལ་བཞག་པར་མཛད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ལ་རིང་བསེལ་ཡོད་པར་

ཐལ། དེའི་རིང་བསེལ་དེ་ཡོན་ཏན་གི་སོབས་ཀིས་བྱུང་བའི་ཕིར། སོམ་གསུམ་རབ་

དབེ་ལས། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རིང་བསེལ་ནི། །ཡོན་ཏན་སོབས་ཀིས་བྱུང་བ་

སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ལ་ཤ་ཁག་མེད་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

དེའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བའི་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་བྱུང་བའི་གང་ཟག་

ཡོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་ལ་ཤ་ཁག་ཡོད་དེ། སྐྱེ་གནས་བཞིའི་ནང་ནས་རྫུས་

སྐྱེས་མཆོག་ཡིན་ཀང་། མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་བཟུང་ནས་ཤ་ཁག་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་

བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ངེས་པ་ལྔའི་སྐབས་ཀི་འོག་མིན་དང་འཁོར་གི་བང་

སེམས་རྣམས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་ནུས་ཤིང་། མཚན་དཔེའི་རྣམ་གཞག་ནི་

འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

འོ་ན་ལོངས་སྐུ་ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་ཞེས་དྲངས་པ་འདི་མདོ་དང་། རྒྱ་འགེལ་

ཚད་ལྡན་དག་ལས་དངོས་སུ་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཁ་ཅིག །སྐྱབས་

འགོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ནི། །མཚན་དང་དཔེ་བད་



  439  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

རབ་འབར་ཞིང་། །སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས། །རང་མོས་དབང་གིས་

འཛིན་པར་བེད། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་དཔག་མེད་ལས། །བྱུང་བ་དེ་ནི་རྒྱལ་

བའི་སས། །ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་རྣམས་ཀི། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་སྐུར་གཟིགས་སོ། །འདི་དེ་

ཆོས་རོགས་ལོངས་སྤོད་ལམ། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་སྤད་བ་འོ། །ཆོས་རྣམས་

རང་བཞིན་ཁོ་ན་ལ། །གནས་པའི་བློ་ལ་སངས་རྒྱས་བརོད། །འོག་མིན་གཞལ་ཡས་

ཁང་དུ་ནི། །དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་བ་བར་བཞེད། །རྣམ་པར་རྟོག་དེ་སངས་རྒྱས་

ཀི། །གཟུགས་ཀི་སྐུ་རྣམས་ཡང་དག་འབྱུང་། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་བང་ཆུབ་པ། །ས་

ཡི་སེང་དུ་སོན་པར་བེད། །ཅེས་པ་འདིས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་དངོས་སུ་བསན་པར་

འོས་ཀང་། དུས་ངེས་པ་བཤད་པ་མི་སྣང་ལ། དོན་བསྡུས་སྒོན་མེར། ངེས་པ་བཞི་སེ་

འཁོར་དང་ནི། །གནས་དང་སོན་པ་ཆོས་སུ་སེ། །ཞེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ངེས་པ་ལྔ་

ལྡན་དུ་མ་བཤད། རྒྱུད་བླ་མ། རྒྱན་རྣམ་པ་གཉིས་རྩ་འགེལ་སོགས་ལས་ཀང་གསལ་

བར་མ་བཤད། གསེར་འཕེང་ལས་ནི་ལོངས་སྐུ་ལ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་

དཔད་གཞིར་མཛད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། འདི་ལ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ནི། དོན་

བསྡུས་སྒོན་མེར། ངེས་པ་བཞི་སེ། འཁོར་དང་གནས་དང་སོན་པ་ཆོས་སུ་སེ། །ཞེས་

པ་ཙམ་ལས་མ་མཐོང་བས། འདིས་ནི་ཁུངས་མི་ཐུབ་ཅིང་། དེར་མ་ཟད་ཐེག་བསྡུས་

ལྟར་ན། ལོངས་སྐུ་ལ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། རྒྱལ་བ་འོད་

དཔག་མེད་ལ་ལོངས་སྐུར་གསུངས་ཤིང་། དེས་ན་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་ཆེས་མི་འཐད་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས་ངེས་པ་ལྔའི་ཐ་སྙད་མང་དུ་

གསུངས་ཤིང་། དོན་ཐོབ་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཡིན་ཏེ། འཁོར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནས། སྐུ་སོན་པ། གསུང་། ཆོས་ངེས་པ་སེ་སྔར་བཤད་པ་བཞི་པོ་དེའི་སེང་དུ། 

དུས་ངེས་པ་འཇུག་པ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འགོ་གོལ་བར་དུ་

འཇིག་རྟེན་འབོར་སླད་རྟག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ས་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པའི་བང་འཕགས་ཡན་ཆད་ཁོ་ན་ལ་

སྣང་བའི་ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོ་གཅིག་དང་། ས་བཅུ་གའི་བང་སེམས་ཡན་ཆད་ལ་སྣང་

བའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལ་ལོངས་སྐུར་བཏགས་པའི་ལོངས་སྐུ་བཏགས་པ་བ་

གཅིག་དང་གཉིས་ཡོད། ཅེས་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་གིས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། འོག་མིན་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལ་ལོངས་སྐུ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་

རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པས་ན། དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སྣ་

ཚོགས་ཆོས་ལ་རོགས་ལོངས་སྤོད། །ཅེས་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། ཐེག་

ཆེན་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་ཕིར། །ཞེས་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། སྐུ་དང་ཆོས་རོགས་

ལོངས་སྤོད་དང་། །ཞེས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཀང་། འདི་དེ་ཆོས་རོགས་ལོངས་

སྤོད་ལས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་

ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྒྱུད་བླ་མར། སྣ་ཚོགས་ཆོས་ལ་རོགས་ལོངས་སྤོད། །དྲན་

བཞིན་ཆོས་ནི་སྣང་ཕིར་དང་། །ཐུགས་རེ་དག་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ། །འགོ་དོན་རྒྱུན་མི་

འཆད་ཕིར་དང་། །རྣམ་པར་རྟོག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་པར། །འདོད་པ་ཇི་བཞིན་ཡོངས་སྐོང་

ཕིར། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས། །རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་རྣམ་པར་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གནས། །བརོད་དོན་མཚན་རྒྱུན་མི་འཆད་དང་། །མངོན་པར་འདུ་བེད་མེད་པ་

དང་། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་མི་སོན་ལ། །འདིར་ནི་སྣ་ཚོགས་རྣམ་ལྔར་བརོད། །ཇི་ལྟར་ཚོན་ནི་

སྣ་ཚོགས་ཀིས། །ནོར་བུ་དེ་དངོས་མིན་སྣང་ལྟར། །དེ་བཞིན་འགོ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་

པས། །ཁྱབ་བདག་དེ་དངོས་མིན་པར་སྣང་། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་གོ་བདེ་བར་

བརོད་ན། ལོངས་སྐུ་ཆོས་ཅན། སྐུ་སོན་པ་དང་གསུང་བརོད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་

ཡིན་ཏེ། དྲང་ངེས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པའི་རང་བཞིན་

ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་གསུང་ཆོས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྣང་བའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་

ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཐུགས་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་རིགས་ཅན་

གསུམ་གའི་འགོ་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་མཛད་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། འབད་རྩོལ་གི་རྣམ་རྟོག་མེད་ཅིང་། ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ཡོན་ཏན་ལྡན་ཏེ། 

བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་དེ་ལ་འབད་རྩོལ་གི་རྣམ་རྟོག་མེད་ཅིང་། ལྷུན་

གྲུབ་ཀི་སར་གདུལ་བའི་འདོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་སྐོང་བར་མཛད་པའི་

ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ནུས་མཐུའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྣང་

ཡང་། བདེན་པར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ནུས་པ་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཐེག་ཆེན་གི་

ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པའི་རྣམ་པར་གནས་ནས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་

སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་

པར་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། གསུང་བརོད་པ་དང་། སྐུ་སོན་པ་དང་། ཐུགས་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཆད་པ་དང་། དེ་གསུམ་ལ་འབད་རྩོལ་གི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པ་དང་། སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་ནི་སྣ་

ཚོགས་པ་སེ་རྣམ་པ་ལྔར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། གོང་དུ་བསན་པ་དེའི་ཕིར། དཔེར་ན། 

ནོར་བུ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་། ཚོན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་

སུ་བསྒྱུར་བའི་ནོར་བུ་དེ་རང་གི་ཁ་དོག་དངོས་མ་ཡིན་པར་སྣང་བ་ལྟར་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་ཡིན་ཏེ། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལོངས་སྐུ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུའི་ང་ཙམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡིན་ན་ལོངས་སྐུ་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ། ཁྱོད་ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་

མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། ལོངས་སྐུའི་མཚན་གཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལོངས་སྐུའི་

རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལོངས་

སྐུའི་ང་ཙམ་གི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན། འོ་ན། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡིན་ན། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་

ཡོད་པས་ཁྱབ། ཁྱོད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་བདེན་སོང་

ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་

མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལོངས་སྐུའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

ལོངས་སྐུའི་བདག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ལོངས་སྐུའི་བདག་ཡིན་ན། ལོངས་སྐུ་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན་བུད་ཟེར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ལོངས་སྐུའི་ང་ཡིན་ན། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལོངས་སྐུ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུའི་བདག་ལ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། བདག་

ཅག་གི་སོན་པའི་ང་ཡིན་ན། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་རི་དྭགས་རུ་རུའི་

ང་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་རྒྱུད་ཀི་ང་

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རི་དྭགས་རུ་རུར་གྱུར་ཏོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་སྔོན་གནས་རེས་དྲན་

ཀི་མངོན་ཤེས་དེ། རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དང་། སྣང་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་མ་འཁྲུལ་

པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་ང་ཡིན་ན། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཡིན་

མི་དགོས་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་གི་ང་ཡིན་ན། སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་ཡིན་མི་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའི་ང་ཡིན་ན། སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་དམིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་ང་དེ་ལ། སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐྱེ་བ་སྔ་

ཕི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ང་གཅིག་དང་། ཚེ་འདིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པའི་ང་གཅིག་དང་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ངར་འཛིན་ལྷན་

སྐྱེས་ཡིན་ན། ཚེ་འདིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ང་ཁོ་ན་

ལ་དམིགས་པས་མ་ཁྱབ་པ་སྔར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རིང་གི་ཉིན་དུས་

འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་གི་སྔ་དྲོའི་དུས་ཁོ་ན་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་མི་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རིང་གི་ཉིན་དུས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་དེ་དེ་རིང་གི་སྔ་དྲོ་དང་

ཕི་དྲོ་གཉིས་ཀ་འཛིན་པའི་ཤེས་པའི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཏེ། དེ་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རི་དྭགས་རུ་རུའི་ང་

དེ། བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་ང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒིབ་པ་སངས་པའི་གང་ཟག་དང་རྒྱུད་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རི་དྭགས་རུ་རུའི་ང་དེ། སྒིབ་པ་སངས་པའི་གང་ཟག་གི་ང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སྒིབ་པ་སངས་པའི་ང་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་

དེའི་ཕིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རི་

དྭགས་རུ་རུའི་ང་དེ་ཆོས་ཅན། བདེ་འགོའི་ང་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་གི་ང་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་གིས་ཚེ་སྔ་ཕི་སོ་སོར་མ་

ཕེ་བར་ངའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ལྷས་བིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

དམིགས་པར་གྱུར་བའི་ང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ང་དེ་

ལ་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་ཀའི་ང་ཅི་རིགས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་

ལས། ལྷས་བིན་གིས་དུས་སྔ་ཕིའི་བདག་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་ངའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་

དམིགས་པའི་གཞིར་གྱུར་བའི་བདག་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞུགས་པའི་ང་ཙམ་ཡིན་

པས། ལྷ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་བླངས་དུས་ཀི་འགོ་བ་སོ་སོ་བའི་བདག་རྣམས་ནི་སྔ་

མའི་བེ་བག་རེ་རེའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ལོངས་སྐུའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ལོངས་སྐུའི་བདག་ཡིན་བས་

པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁྱོད་ཀི་བདག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུའི་

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ལོངས་སྐུའི་བདག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མ་ཁྱབ། འདོད་ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁྱོད་ཀི་བདག་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། ལོངས་སྐུའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ལོངས་སྐུའི་བདག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

འདོད་ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་པར་

ཐལ། ལོངས་སྐུ་ལ་དེའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་ཡིད་

ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ། གང་ཟག་གི་ང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་ཐལ། གང་

ཟག་གི་ང་ཡོད་པ་གང་ཞིག །ང་ཡིན་ན་བདག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

དངོས་པོའི་རྟག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་ཡོད་པ་གང་ཞིག །ཆོས་ཉིད་

རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྟག་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཕག་ཞབས་འཁོར་ལོས་མཚན་དང་རུས་སྦལ་ཞབས། །ཞེས་སོགས་ཀི་

སྐབས་སུ། མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། 

མཚན་དཔེའི་དབེ་བ། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེ་གཞན་

རྣམས་ལས་མཆོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ། མཚན་དཔེ་དེ་དག་འགྲུབ་ཚུལ། དེ་དག་འཐོབ་བེད་

ཀི་རྒྱུ། གཙོ་འཁོར་གི་ཁྱད་པར་དང་གནས་ཚུལ། སྐབས་འདིར་མཚན་དཔེ་རྣམས་

ལོངས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན། ངེས་ཚིག །ས་མཚམས་དང་བཅུ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་པོ་ནི། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིའི་

སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་མཚོན་པར་བེད་པའམ། དེའི་

ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་གཞན་དག་གིས་གོ་བེད་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་དཀར་

གི་ཡོན་ཏན་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྐད་དུ་

ཡང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཁྱོད་མཐོང་ན། །སྐྱེས་བུ་དམ་པར་

ལེགས་པར་འཚལ། །མཐོང་བ་ཙམ་གིས་རབ་དང་བར། །མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། མཐོང་ན་ཚིམ་བེད་ཡོན་ཏན་གང་། །སུམ་

ཅུ་རྩ་གཉིས་ཞེས་བ་བ། །ཞེས་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས། མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་

པོ་རྣམས་ཀིས་ལས་ཅི་བེད་ཅེ་ན། མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཉིད་དུ་ཡིད་

ཆེས་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མཚན་དཔེ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དེ། མཚན་ལ། ཕག་

ཞབས་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་སོགས་སོ་གཉིས། དཔེ་བད་ལ་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་

སོགས་བརྒྱད་ཅུ་སེ་བསྣན་པའི་དེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྒྱུད་བླ་མར། མགིན་པ་

དྲི་མེད་དུང་འདྲ་དང་། །ཞེས་མགིན་པ་དུང་འདྲ་མཚན་དུ་གསུངས་ལ། ཁ་

ཅིག །མཚན་དཔེ་འདི་རྣམས་ལ་ཤེས་པའི་ཆར་གྱུར་པ་དང་། རྣམ་སིན་གི་ཆར་གྱུར་

པ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཀུན་བཏུས་ལས། མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། 

བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་ཀུན་ཏུ་

སོན་པ་ཡང་དག་པར་འབོར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་

དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སོ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་སིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ལུང་དེའི་དོན་ནི། མཚན་དཔེ་དེ་རྣམས་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་

དང་། སེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་བྱུང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། 

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་རྒྱས་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེ་ནི། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་གི་མཚན་

དཔེ་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། དེ་ནི་དག་པ། མཛེས་པ། གསལ་བ། 

རོགས་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རིན་ཆེན་

ཕེང་བ་ལས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འདི་དག་ཡོད་པར་འདོད་མོད་

ཀི། །དག་དང་མཛེས་དང་གསལ་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆར་མི་ཕོད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། མཛོད་ལས། ཐུབ་མཚན་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། །གསལ་

ལ་རོགས་པས་འཕགས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། དེ་རྣམས་འགྲུབ་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་

སོགས་པའི་དགེ་རྩ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ་བཅུར་བསྒེས་པའི་དགེ་རྩས་

སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་འགྲུབ། དེ་འགྲུབ་བེད་ཀི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་

ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ་བརྒྱར་བསྒྱུར་བ་དེས། སངས་རྒྱས་ཀི་དཔེ་བད་

གཅིག་འགྲུབ། དེ་འགྲུབ་བེད་ཀི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ་

བརྒྱར་བསྒྱུར་བ་དེས་མཚན་བཟང་པོ་གཅིག་འགྲུབ། མཚན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་བེད་

ཀི་དགེ་རྩ་སོང་དུ་བསྒྱུར་བ་དེས། སིན་མཚམས་ཀི་མཛོད་སྤུ་དེ་འགྲུབ། དེ་འགྲུབ་

བེད་ཀི་དགེ་རྩ་སོང་དུ་བསྒྱུར་བ་དེས་དབུའི་གཙུག་ཏོར་ལྟར་མི་མངོན་པ་དེ་འགྲུབ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ་འགྲུབ་བེད་ཀི་དགེ་རྩ་འབུམ་ཕག་བརྒྱར་བསྒྱུར་བ་དེས་གསུང་དབངས་ཡན་

ལག་དྲུག་ཅུའི་གསུང་གཅིག་འགྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 

བསོད་ནམས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ལས། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་མཚན་འབྱུང་

བ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་ཆེན་ལས། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གསོན། །རང་

སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་བྱུང་དང་། །སློབ་དང་མི་སློབ་ལས་བྱུང་དང་། །འཇིག་རྟེན་མ་

ལུས་ཀུན་བསོད་ནམས། །འཇིག་རྟེན་བཞིན་དུ་དཔག་མེད་གང་། །དེ་བཅུར་བསྒེས་

པར་གྱུར་པ་ཡིས། །བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་འགྲུབ་སེ། །སངས་རྒྱས་བ་སྤུའི་བུ་ག་

ནི། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་འདྲ་བས་འབྱུང་། །བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནི། །སྐྱེད་པར་

བེད་པའི་བསོད་ནམས་གང་། །དེ་དག་བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་བ་ལས། །དཔེ་བད་བཟང་པོ་

གཅིག་ཏུ་བཞེད། །བསོད་ནམས་ཇི་སྙེད་དེ་སྙེད་ཀི། །རྒྱལ་པོ་དཔེ་བད་བཟང་པོ་

ནི། །གཅིག་མཐར་ཕིན་ཏེ་དེ་ལྟ་བུར། །བརྒྱད་ཅུའི་བར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དཔེ་

བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དག །འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་ཚོགས་གང་ཡིན། །དེ་དག་

བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་གཅིག་གོ །མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་

འགྲུབ་པའི་རྒྱུ། །བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་གང་ཡིན་པ། །འདི་དག་སོང་དུ་བསྒྱུར་བ་

ཡིས། །ཟླ་བ་ཉ་འདྲའི་མཛོད་སྤུའོ། །མཛོད་སྤུ་ཡི་ནི་བསོད་ནམས་དག །སོང་ཕག་

བརྒྱར་ནི་བསོམས་པ་ཡིས། །སྤི་གཙུག་བལྟར་ནི་མི་སྣང་བ། །སྐྱོབ་པའི་གཙུག་ཏོར་

སྐྱེད་པར་བེད། །གཙོ་བོར་བསོད་ནམས་བེ་བ་དག །འབུམ་ཕག་བརྒྱར་ནི་བསྒེས་པ་

ཡིས། །གངས་མེད་རྒྱ་ཆེན་བཅུ་པོ་དག །སངས་རྒྱས་གསུང་གི་སྒ་དབངས་

ནི། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་སྐྱེད་པའི་མཆོག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དྲུག་པ་དེ་དག་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་དེ། མཚན་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་རེ་

རེ་ཡང་ཕར་ཕིན་དྲུག་དྲུག་གི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བར་མདོ་བསྐལ་བཟང་ལས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སིན་མཚམས་ཀི་མཛོད་སྤུ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཁ་དོག་དཀར་བ་

དང་། བཏང་ན་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་དང་། དཔའ་ཞིང་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་དང་། 

བརྐྱང་ན་ཁྲུ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་འབྱུང་བ། ཤིན་ཏུ་འཁྱིལ་ཤིང་ལེགས་པར་

གནས་པ། འོད་མཐའ་ཡས་པས་ཁྱབ་པ་རྣམས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་

འབས་བུར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡུམ་གི་མདོ་ལས་བླ་མ་སྐྱེལ་བ་སོགས་མཚན་

རྣམས་འཐོབ་བེད་ཀི་རྒྱུར་གསུངས་སོ། །

བདུན་པ་ནི། མཚན་དཔེ་རྣམས་ལ་གཙོ་འཁོར་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། མཚན་

རྣམས་གཙོ་བོ་དང་། དཔེ་བད་རྣམས་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར། གཙོ་འཁོར་དུ་གནས་

ཚུལ་དེ། སོར་མོའི་གསུམ་དང་སེན་མོའི་གསུམ་སེ་དཔེ་བད་དྲུག་ནི། ཕག་སོགས་

དྲ་བས་འབེལ་བའི་འཁོར་དང་། དབུ་རྒྱས་པ་དང་དབུ་སྐྲ་དྲུག་སེ་བདུན་ནི་གཙུག་

ཏོར་དང་། སྤུ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་གཉིས་ཀི་འཁོར་དང་། དཔྲལ་བའི་གཉིས་དང་

སིན་མའི་བཞི་དང་ཤངས་ཀི་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་ནི་མཛོད་སྤུའི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །

བརྒྱད་པ་ནི། ཁོ་ན་རེ། མཐོང་ན་ཚིམ་བེད་ཡོན་ཏན་གང་། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་

ཞེས་བ་བ། །སྤྲུལ་པ་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ནི། །ལོངས་སྤོད་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ལ་

བརྟེན། །ཞེས་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་རྣམས། ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་

མོང་གི་ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྐབས་འདིར། ཕག་ཞབས་འཁོར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལོས་མཚན་དང་ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་དཔེ་བད་བཟང་པོར་བཞེད་ཅེས་པའི་

བར་ལོངས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་འཆད་བེད་ཀི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། 

དོགས་པ་དེའི་སྐྱོན་མེད་དེ། གསེར་འཕེང་ལས། ལོངས་སྐུའི་མཚན་དཔེ་རྣམས་ནི། 

སྔོན་སློབ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་

མཐའ་ཡས་པ་བསགས་པའི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ཡིན་ཞིང་། སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་དཔེ་

རྣམས་ནི་དེའི་བདག་པོའི་འབས་བུ་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལོངས་

སྐུའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པར་གསུངས་པས། འདིར་མཚན་དཔེ་རྣམས་ལོངས་སྐུའི་

ཡོན་ཏན་དུ་གསུངས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

དགུ་པ་ནི། ཐུབ་པའི་ཕག་ཞབས་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་སོགས་སོ་གཉིས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མཚན་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྔོན་སློབ་ལམ་དུ་བླ་མ་

སྐྱེལ་བ་སོགས་བས་པའི་མཚན་མའམ། འབས་བུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་

རོད་པའི་ཕིར། ཐུབ་པའི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་སོགས་བརྒྱད་ཅུ་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལ་དཔེ་བད་ཅེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དཔེ་དང་ཆ་བད་འདྲ་བས་དེ་ལྟར་རོད་

པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དཔེ་དང་ཆ་བད་འདྲ་ཚུལ་ཡོད་དེ། དཔེ་ལས་དོན་གོ་

སླ་བར་བེད་པ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ལས་ཀང་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་འདུ་བེད་ཐམས་

ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་སོགས་སུ་གོ་བར་བེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མཚན་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་

རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོར་མཚོན་པར་བེད་པས་དེ་ལྟར་རོད་པའི་ཕིར། 

དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དཔེ་བད་ཅེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གཞན་རྒྱུད་ལ་གོ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བར་བེད་པས་ན། དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་དག་མཚན་དཔེའི་

ངེས་ཚིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྣམས་མཚན་དཔེའི་བེད་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཅུ་པ་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལས་དག་ཡན་ཆད་ལ། མཚན་

དཔེ་རེས་མཐུན་པ་ཡོད་ཀི་དེ་མཚན་ཉིད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད། གང་

གིས་སིད་པ་ཇི་སིད་བར། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་སློབ་དཔོན་གི་འགེལ་པའི་

སྐབས་འདིར། གང་གིས་སིད་པ་ཇི་སིད་པ་ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས། རབ་

འབོར་གཞན་ཡང་ཡུམ་འདི་ལ་སློབ་པ་ན། ཞེས་སོགས་ཀི་མདོ་འཆད་པའི་སོ་ནས། 

སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱས་པར་བཤད་ན། དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་རྩ་བས་བསན་ཚུལ། 

འགེལ་བས་བསན་ཚུལ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་ཉིད་ཉན་རང་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལས་དག་

ཡན་ཆད་ལ་སྣང་ཞིང་། དེ་དག་ལ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་བསན་པའི་སོ་ནས་

འཁོར་བ་ཇི་སིད་བར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བཞུགས་ཞེས་སོན་པའི་སོ་ནས་མདོ་དེའི་དོན་

འཆད་པ་ལ། གང་གི་སིད་པ་ཇི་སིད་བར་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གཞུང་འདི་མཚམས་སྦར་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་སྐུ་

གསུམ་བསན་ནས། བཞི་པ་རང་གི་བསམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་འགོ་བ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་

པས་ཁྱབ་པ་དག་ལོངས་སྐུ་དེ་རང་གི་དངོས་མ་ཡིན་པར་སྣང་བའི་ཕིར། ཞེས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཁམས་ཀུན་

ཏུ། །འཁོར་ཡོངས་སྡུད་དང་ཞིང་དང་མཚན། །སྐུ་དང་ཆོས་རོགས་ལོངས་སྤོད་

དང་། །མཛེས་པ་དག་གིས་ཐ་དད་དོ། །རང་བཞིན་སྐུ་ནི་མཉམ་པ་དང་། །ཕ་ཞིང་དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་འབེལ་བ་དང་། །དགེས་དགུར་ལོངས་སྤོད་བསན་པ་དང་། །ལོངས་སྤོད་རོགས་

འབོར་རྒྱུར་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་རྣམས་ཀི་དོན་གོ་སླ་བར་བརོད་ན། ལོངས་

སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་དེ་དྲུག་དང་ལྡན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་

སྡུད་པའི་ཁྱད་པར། བཻཌཱུརྱ་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་གི་ཁྱད་པར། འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

ལ་སོགས་པའི་མཚན་གི་ཁྱད་པར། ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་པའི་སྐུའི་ཁྱད་པར། བློ་གོས་

མི་ཟད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པའི་ཁྱད་པར། མཛད་པ་

ཕིན་ལས་དག་གིས་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག་གིས་མཚན་ཉིད་ལ། དེ་རིང་གི་དུས་ཀི་ལོངས་སྐུ་ཆོས་ཅན། དུས་

ངེས་པ་འཁོར་བ་ཇི་སིད་མ་སོང་གི་བར་དུ་བཞུགས་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སང་ཉིན་གི་བར་དུ་བཞུགས་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སང་ཉིན་གི་དུས་སུ་བཞུགས་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ། ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་ངེས་པའི་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་དེ་རིང་གི་དུས་ཀི་བིས་པ་

ཆོས་ཅན། ལོ་བརྒྱའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། སང་

ཉིན་གི་བར་དུ་བཞུགས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སང་ཉིན་གི་དུས་སུ་

བཞུགས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། འཁོར་བའི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ལོངས་སྐུ་ཆོས་ཅན། དུས་

འཁོར་བ་ཇི་སིད་མ་སོང་གི་བར་དུ་བཞུགས་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། འཁོར་བའི་དུས་སུ་བཞུགས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

འོ་ན། ཇི་སིད་འཚོ་དང་ཉིན་ཞག་ཏུ། །སོམ་པ་ཡང་དག་བླང་བར་བ། །ཞེས་པའི་ལུང་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་གནས་པའི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་མེད་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། ཁོ་ཁོ་རང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཇི་

སིད་འཚོའི་བར་དུ་གནས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སང་ཉིན་གི་དུས་

སུ་གནས་པར་ཐལ་ལོ། །འཁོར་གསུམ། 

ཁོ་ན་རེ། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ངེས་པ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་

མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་གི་ངེས་པ་ལྔ་པོ་དེ་གཞན་

དོན་གཟུགས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལོངས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཟེར་ན། གོང་འདིར་མ་ཁྱབ། འོ་ན། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་དེ་ཐེག་དམན་གི་

ཆོས་གསུང་བ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འབའ་ཞིག་གསུང་བ་པོ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ངེས་པ་ལྔའི་ནང་ཚན་གི་ཐེག་ཆེན་གི་ཆོས་འབའ་ཞིག་གསུང་བ་

དེ། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གང་ཟག་གི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཟག་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཟག་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། འཁོར་ངེས་པ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སག་གིས་

བསྐོར་བར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་གཟུགས་སྐུའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་དེ། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དེ་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེར་ཐལ། ཡིད་ཀི་རྣམ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་ཤེས་པ་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་ལས། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་

གི། །ཞེས་སོགས་དང་། སེམས་དུལ་བས་ནི་ལེགས་པ་སེ། །ཞེས་སོགས་དང་། རྟོག་

གེ་འབར་བ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གི་སྒ་

དངོས་སུ་འདོགས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན། འཁོར་ངེས་པ་བང་

སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སག་གིས་བསྐོར་བར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་གི་ཆོས་གསུང་བ་པོའི་ལོངས་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་

དམན་གི་ལམ་སོན་པའི་སོན་པ་པོའི་ལོངས་སྐུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གའི་ལམ་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སོན་པའི་ལོངས་སྐུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུ་སྐད་

ཅིག་དང་པོ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དུས་རྟག་ཏུ་གནས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རང་གི་དུས་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པར་གནས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་ན། སྐུ་ངེས་པ་མཚན་དཔེ་གསལ་རོགས་ཁོ་ནས་

སྤས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་དེ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ཚོན་

ནི་སྣ་ཚོགས་ཀི། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་དང་། གསུམ་པ་མཐའ་བཅད་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ལོངས་

སྐུའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལོངས་སྐུ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

འཁོར་ངེས་པ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སག་གིས་བསྐོར་བར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀི་འཁོར་ཡིན་ན་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་ཆོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཙོ་

སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ལོངས་སྐུའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའི་བང་འཕགས་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། ཁྱབ་སེ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཀི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་བང་འཕགས་ཡོད་

དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའི་

མངོན་སུམ་གིས་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་

མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་དོན་ཆོས་

སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ལོངས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུའི་ཐ་སྙད་

བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ། ལོངས་སྐུ་རེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ལོངས་སྐུའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པར་

ཐལ། ལོངས་སྐུའི་མཚན་གཞི་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། གཞན་ཡང་། དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལོངས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལོངས་སྐུའི་བདག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེའི་

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ། ལོངས་སྐུའི་ང་ཙམ་གི་མཚན་གཞི་དང་། ལོངས་སྐུའི་

ང་ཙམ་དེ། ལོངས་སྐུའི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལམ་རིམ་ལས་དེ་དག་གི་

ལུགས་ལ་ཡང་ལམ་སོམ་པ་པོ་དང་འཁོར་བར་འཁོར་མཁན་སོགས་ཀིས་ཐ་སྙད་

འཇུག་པའི་དོན་ང་ཙམ་དང་། ང་དེའི་མཚན་གཞིར་ཀུན་གཞི་སོགས་འཇོག་པའི་

ཚུལ་གཉིས་ཤེས་དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུའི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ། 

ལོངས་སྐུའི་ང་ཙམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལོངས་སྐུའི་ང་ཙམ་གི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལོངས་སྐུའི་ང་ཡི་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ལོངས་སྐུའི་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་བས་པ་ལ་ཁོ་ན་

རེ། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུའི་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོ་དེ། ལོངས་སྐུའི་ང་

ཡི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ག་དེའི་ང་

ཡི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ལོངས་སྐུའི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་

ཡིན་ན། ལོངས་སྐུའི་ང་ཡི་བ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུའི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་

དེ། ལོངས་སྐུའི་ང་ཡི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ལོངས་སྐུའི་ཕུང་པོ་

ལྔ་ག་ལོངས་སྐུའི་ང་ཡི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལོངས་སྐུ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། ཞེས་སོགས་གསུངས། འདི་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་

སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས། །གང་གིས་འཁོར་བ་ཇི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སིད་བར། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེས་ན་འདིའི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན་གཞུང་དོན་

མཐའ་དཔད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དབེ་

བ། ངེས་ཚིག །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པའི་གཙོ་བོ་རྣམས་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྡུས་

ནས་དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་ཞིག་བཤད་པ། དེ་ཉིད་ཀིས་གདུལ་བ་སིན་

གོལ་ལ་འགོད་པའི་ཚུལ། དེ་རྣམས་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་དང་དྲུག །

དང་པོ་ནི། རང་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་ལོངས་སྐུ་ཡིན་པ་མེད་པ་གང་

ཞིག །ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་

པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། རྣམ་པར་སིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་

དང་། རྣམ་པར་སིན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་ཡོད་པར་རྟོགས་དཀའི་

སྣང་བ་ལས་བཤད། 

ཡང་དེ་ལ་དབེ་ན། བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་གསུམ་ཡོད་དེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། བཟོ་དང་སྐྱེ་དང་བང་ཆུབ་

ཆེ། །མྱ་ངན་འདས་པ་རྟག་སོན་པ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ནི། །རྣམ་པར་

གོལ་བའི་ཐབས་ཆེན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞི་ཡོད་

དེ། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པར་གྱུར་པའི་བཟོ་བོ་བི་ཤཱོ་ཀརྨ་དང་བདག་ཅག་

གི་སོན་པས་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་གདུལ་བའི་ཕིར་དུ་དྲི་ཟའི་པི་ཝང་བརྡུང་བའི་

གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། སོན་པ་བ་རི་དྭགས་སོགས་སུ་

སྤྲུལ་པའི་དེ་ལྟ་བུ་དང་། དགའ་ལྡན་གི་རྟེན་ཅན་གི་རེ་བཙུན་བམས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་

པ་ནི། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་ལ་དག་ཞིང་གི་མཆོག་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྤྲུལ་སྐུ་དང་མ་དག་པའི་ཞིང་གི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཡོད། 

ནིར་མ་ཎ་ཀ་ཡ་སྤྲུལ་སྐུ་སེ། ངེས་པར་འགྱུར་བ་སེ། རྒྱུན་མི་བརྟན་པས་ན་

སྤྲུལ་སྐུ། ཡང་ན། ངེས་པར་གནས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་ཞིང་སྒྱུར་བས་ན་སྤྲུལ་སྐུའོ། །

བཞི་པ་ནི། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་མཛད་པ་རྣམས་ལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

ཀང་། འདིར་གདུལ་བ་གངས་ལ་དགའ་བ་རེས་སུ་གཟུང་བ་དང་། གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་

ཉེ་བར་བཟུང་བ་ནི། མདོ་དང་རང་གི་བསན་བཅོས་ཚད་ལྡན་རྣམས་སུ་མཛད་པ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀིས་

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་མཛད་པ་སོན་ཚུལ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་ལོངས་

སྐུ་དེ་ཉིད་གནས་ངེས་པ་འོག་མིན་དུ་བཞུགས་ནས། ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་

མི་སིད་པས། དག་མ་དག་གི་གདུལ་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་དོན་མཉམ་ཉིད་དུ་མཛད་པའི་

ཕིར་དུ་ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་འོག་མིན་དུ་ཆོས་ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་

བཞིན་པའི་ངང་ནས་འཛམ་གིང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བེ་བ་ཕག་

བརྒྱར་སྤྲུལ་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་གདུལ་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་དོན་འཁོར་བ་

ཇི་སིད་གནས་ཀི་བར་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོས་འཇིག་རྟེན་མཁྱེན། །ཞེས་པ་ནས། སིད་པ་ཇི་སིད་གནས་པར་སོན། །ཞེས་

པའི་བར་གསུངས་ཤིང་། སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

འོག་མིན་དུ། །སངས་རྒྱས་མ་གྱུར་འདོད་ཁམས་སུ། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་མི་

མཛད་དོ། །ཞེས་དང་། འཆི་བསླུ་ལས་ཀང་། དཔལ་ལྡན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཉིད་དུ་

དོན་དམ་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་། །དགའ་ལྡན་སྐྱེ་བོའི་དོན་མཛད་ཕིར་ན་དམ་པ་ཏོག་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དཀར་གྱུར། །དེ་ནས་འདིར་ནི་འགོ་བའི་དོན་དུ་ཤཱཀའི་ཏོག་གྱུར་གང་། །ཞེས་དང་། 

རྒྱུད་རྩེ་མོ་ལས། ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་འཚང་རྒྱ། །སྤྲུལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་

འཚང་རྒྱ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་བང་ཆུབ་པ། །ས་ཡི་སེང་དུ་སོན་པར་བེད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། འཛམ་གིང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་

སྤྲུལ་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་སོན་ན། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་བེ་བ་

ཕག་བརྒྱ་སོན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཡང་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་

གདུལ་བ་ཐུན་མོང་བའི་ངོར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སོན་པ་ཡིན་

ལ། འཛམ་བུ་གིང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་སོན་པ་ན། ཁ་ཅིག་ཏུ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་སོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

མཛད་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་མཛད་པ་སོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ལྟ་བུ་འཛམ་བུ་གིང་འདིར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་སོན་པའི་

འོག་ཏུ། སེ་པ་ཁ་ཅིག་འདོད་པ་ལྟར། བེམ་རིག་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡིན། སྤྲུལ་པ་

རྣམས་འོག་མིན་གི་ལོངས་སྐུ་ལ་བསྡུས་ནས་གདུལ་བ་རིགས་ཅན་གསུམ་གའི་དོན་

མི་མཛད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་དུས་ཇི་སིད་འཁོར་བ་མ་སོང་གི་བར་དུ་མཛད་པ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ཚུལ་ཡང་ཡང་སོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དེ་

ནི་ཅིག་ཅར་ལ་ལར་སོ་མང་བརྒྱ་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་། །ལ་ལར་སྐྱེ་བར་མི་

སྣང་ལ་ལར་སྐྱེ་བའི་སྤོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ལ་ལར་བང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་ལ་ལར་

དེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་སོན་ཀང་། །དེ་ནི་གནས་དེ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་གཡོ་མི་མངའ་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐམས་ཅད་མཛད། །ཅེས་དང་། བེ་བ་བརྒྱད་ཅུར་རྒྱལ་བ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་

བསན་གྱུར་ཀང་། །ད་དུང་ཆོག་པའི་འདུ་ཤེས་གསལ། །བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་

ཀང་འཇུག །ཅེས་དང་། ད་དུང་དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པས། །དེ་དང་དེར་ནི་དངོས་

བསན་ཏེ། །ད་དུང་དུ་ཡང་འདྲེན་པ་ཁྱོད། །སངས་རྒྱས་མང་པོ་སོན་པར་མཛད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འཛམ་གིང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱར་སོན་པ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡོད་པ་དེ་

བཞིན་དུ། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང་། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་མ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཁས་

ལེན་དགོས་ཏེ། དེར་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡོད་པ་གང་ཞིག །དེ་ཡིན་

ན་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་སས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་གང་ཟག་རང་ག་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་དེར་ཐལ། ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་གསང་བ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་རྒྱུད་ལས། འཇམ་དཔལ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཟས་

གཙང་མར་གྱུར་ཏོ། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ནི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དུ་གྱུར་

ཏོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། འཛམ་བུའི་གིང་གཅིག་ཏུ་གདུལ་བ་ཐུན་མོང་

བའི་ངོར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་རིམ་ཅན་དུ་སོན་པར་མཛད་ཀང་། གདུལ་བའི་ཁྱད་

པར་འགའ་ཞིག་ལ་སྣང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་དེ། ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་

ཤེས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་

སེམས་ཅན་ལ་ལ་དག་གིས་ནི་འདི་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཁྱིམ་

ནས་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཤེས་སོ། །ལ་ལ་དག་གིས་ནི་དཀའ་བ་སྤད་པ་ལ་གནས་

པ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོར་འགོ་བ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོར་འདུག་པ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་བདུད་བཅོམ་པ་དང་། ཞེས་

པ་ནས་ལ་ལ་དག་གིས་ནི་དེའི་སྐུ་འདོམ་གང་བར་མཐོང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་རྒྱང་

གགས་གཅིག་ཙམ་དུ་མཐོང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་དེའི་སྐུ་སིད་དུ་དཔག་ཚད་བེ་བ་

ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སོང་གངས་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་མཐོང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་དེ་

གསེར་གི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་ནས། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་

ཁ་དོག་ལྟ་བུའི་བར་དུ་མཐོང་ངོ༌། །ལ་ལ་དག་གིས་ནི་བཞུགས་ལ་ཞེན་པ་དང་། ལ་

ལ་དག་གིས་ནི་སྐུ་གཅིག་ཏུ་སྦས་པ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་རིང་བསེལ་འགོད་པར་

ཤེས་སོ། །ལ་ལ་དག་གིས་ནི་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་

པ་དང་། ལ་ལ་དག་གིས་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཅུ་ལོན་པ་དང་། ལ་ལ་དག་

གིས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ནུབ་པར་ཤེས་སོ། །ལ་ལ་དག་

གིས་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་བསྐལ་པ་བཅུ་དང་། ཉི་ཤུ་དང་། འབུམ་

ཕག་བཅུ་དང་བཞི་བཅུ་དང་བེ་བ་ཕག་ཁིག་བརྒྱ་སོང་ལོན་པར་ཤེས་སོ། །ལ་ལ་དག་

གིས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་

བསྐལ་པ་བརོད་དུ་ཡང་མེད་པའི་བརོད་དུ་ཡང་མེད་པ་གང་ཞིག་ལོན་པར་ཤེས་

ཀང་དེས་ནི་མི་རྟོག་གོ །རྣམ་པར་མི་རྟོག་སེ། འོན་ཀང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་མི་རྟོག་

བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བ་བ་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་ངོ༌། །

ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས་ཀང་། དེ་བས་ཕོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

ཆོས་ཀི་དབིངས་ཀིས་ཀླས་པ་ནམ་མཁའི་མཐར་གཏུགས་པ་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་

ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རེ་རེ་བ་དང་། གིང་རེ་རེ་བ་དང་། སྐྲའི་ཁྱོན་ཙམ་རེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རེ་ལ་ཡང་། དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་འཕོ་བ་དང་། ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ཞེས་

དེ་ནི། སྐྱེས་པའི་རབ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་བཞིན་དུ་

ཅིག་ཅར་དུ་ཀུན་དུ་སྣང་ངོ་ཞེས་གསུངས། ལུང་འདི་རྣམས་ཀིས་གདུལ་བ་སོ་སོའི་

ངོར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་ཅིག་ཅར་དུ་སོན་པ་ཡོད་པ་ཡང་བསན་ཏོ། །

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་འདི་དག་སངས་རྒྱས་དང་། བང་སེམས་གང་གི་མཛད་

པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཉན་ཐོས་སེ་པའི་ལུགས། ཐེག་ཆེན་པའི་ལུགས། དེ་ལས་

གཞན་པའི་ལུགས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ན་གནས་པ་ནས་

བཟུང་སེ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤོད་པ་ཞེས་བ་

བ་ནི་མངོན་པར་རོགས་པ་བང་ཆུབ་པ་ནས་བཟུང་སེ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཆེན་པོའི་བར་དུའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སོད་ལ་བདུད་བཏུལ་བའི་

ཚུལ་མན་ཆད་ཀི་མཛད་པ་ནི། བང་སེམས་སོ་སྐྱེའི་མཛད་པར་འདོད་ཅིང་། ཐོ་

རངས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སེ། དེ་ཕིན་

ཆད་ཀི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་

ཡིན་ཏེ། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་འདི་ལ་མཚོན་ན། འདི་ཉིད་སྔོན་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་

མེད་པའི་སྔ་རོལ་ནས། སངས་རྒྱས་ཟིན་པས་ཞིང་འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་

ཚུལ་སོན་པའི་ཐོག་མ་དགའ་ལྡན་དུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོར་སྐྱེ་བ་བཟུང་

ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་ཞིང་འདིར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སོན་པར་མཛད་པ་



  463  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡབ་སས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས། སོན་པ་འདི་ཉིད་སྔོན་བསྐལ་པ་

དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔ་རོལ་ནས་རྒྱལ་བ་དབང་པོའི་ཏོག་ཅེས་བ་བར་སངས་རྒྱས་

པར་གསུངས་ཤིང་། དམ་ཆོས་པད་དཀར་པོ་ལས། བསྐལ་པ་བེ་སོང་བསམ་གིས་

མི་ཁྱབ་པ། །དེ་ཡི་ཚད་ནི་ནམ་ཡང་མེད་པ་ནི། །བང་ཆུབ་མཆོག་རབ་འདི་ནི་ངས་

ཐོབ་སེ། །ང་ནི་རྟག་ཏུ་ཆོས་ཀང་རབ་འཆད་དོ། །ཞེས་དང་། སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་

ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འོག་མིན་དུ། །ཞེས་སོགས་དང་། ངག་དབང་གགས་

པའི་འཆི་སླུ་ལས། དཔལ་ལྡན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཉིད་དུ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

དང་། རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འགེལ་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་སྲུང་གི་དུས་ན་

བམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་བསན་ཏོ། །དེ་

ནས་དགའ་ལྡན་དུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོར་སྐྱེས་པ་དང་། དེ་ནས་ཟས་གཙང་གི་སས་

དོན་གྲུབ་པར་བསན་པ་དང་། ཁབ་ན་བཞུགས་པ་དང་། ཁབ་ནས་ངེས་པར་བྱུང་ནས་

རི་ཕུག་ལ་སོགས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་འཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། རིམ་གིས་

སངས་རྒྱས་ཏེ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་གིས་མྱ་ངན་འདས་པ་

ཆེན་པོའི་བར་དུ་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པར་བསན་ཏོ། །ཞེས་བམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མ་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་བསན་པས་དེས་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་སངས་

རྒྱས་ཡིན་པར་འགྲུབ། དེ་གྲུབ་པས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་

མཛད་པ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་ན་རེ། དཀའ་བ་སྤད་པའི་

དུས་སུ་རྣམ་སིན་གི་ལུས་ཆུ་བོ་ན་རཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་བཞག་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལུས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འོག་མིན་དུ་ཕིན་ནས་ལོངས་སྐུར་སངས་རྒྱས་ནས་སླར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལུས་དཀའ་བ་

སྤོད་པའི་ལུས་ལ་ཞུགས་ནས། བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོར་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་མཛད་

པས་དཀའ་བ་སྤོད་པ་མན་ཆད་བང་སེམས་དང་། དེ་ཡན་ཆད་སངས་རྒྱས་སུ་

འདོད་ལ། ལོ་ཙྪ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྔགས་ལོག་སུན་འབིན་དུ་དེ་ལྟར་བཤད་ལ་

དབུ་མ་པ་ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་གིས། འོག་མིན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་འདིར་མཛད་

པ་སོན་པ་ཐུབ་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་། འདོད་ཁམས་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་མཛད་པ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་མཛད་པ་སོན་པར་བེད་པ་གཉིས་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་མཛད་

པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་སོན་པ་པོའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཡིན་ན་དགེ་སློང་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། དེ་

ཡིན་ན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སོན་པའི་ཞིང་དེ་ཡིན་ན། 

འཛམ་བུའི་གིང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། བདེ་བ་ཅན་གི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་སོན་པ་པོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་

འཛམ་བུའི་གིང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདོད་ཁམས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཁམས་

གསུམ་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྔོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཀི་འབྱུང་

གནས་ཀི་སོན་ལམ་དང་དགེ་རྩ་རླབས་པོ་ཆེ་བསགས་པའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

འོ་ན་དེ་ལྟར་མཛད་པ་མཛད་པའི་ཐོག་མ་གང་ནས་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན་སྙམ་

ན། རྒྱ་ཆེ་རོལ་པ་ལས། དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་འཕོ་བའི་མཛད་པ་མཛད་པ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་འདྲེན་པར་མཛད་དེ། འགེལ་པ་འདི་ཉིད་དུ་དགའ་ལྡན་གི་གནས་

ནས་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་ཞེས་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

དང་། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་བར། སྐྱེ་བ་མངོན་པར་སྐྱེ་བའི་མཛད་པ་དེ་མཛད་པ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ཐོག་མར་འདྲེན་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་མཛད་པ་བཅུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་

རོ་སྙམ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་ན། ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་སྐུ་བལྟམས་པ་

གཉིས་གཅིག་ཏུ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་

གངས་འདྲེན་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ལྷ་རྣམས་ཀུན་ལས་བབས་

པ་དང་། །ཞེས་ལྷ་ལས་བབས་པའི་མཛད་པ་དུས་སུ་འདྲེན་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གི་

གོང་ཁྱེར་སྒ་གཅན་ཞེས་བ་བའི་གོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སུམ་ཅུ་

རྩ་གསུམ་དུ་ཡུམ་འདུལ་བ་ལ་བོན་ནས། དེ་ནས་མར་ལམ་བཻཌཱུརྻ་ཐེམ་སྐས་ལ་བོན་

པ་ལས་ལྷ་ལས་བབས་ཤིང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདོ་ལས། ཆོས་ནུབ་པ་ལ་

མཁས་པ་ཞེས། མཛད་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་ཏེ། ཆོས་དོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ན་ནུབ་པའི་

ཚུལ་བསན་ནས་སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་སོང་གི་ལས་མི་འབྱུང་བར་བེད་པའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། གསེར་འོད་ལས། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ཡོངས་མི་འདའ། །ཆོས་ཀང་

ནུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །གདུལ་བ་རྣམས་ནི་འདུལ་བའི་ཕིར། །ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་

འདས་པ་སོན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་

ནི། རྒྱ་ཆེ་རོལ་པ། འདུལ་བ་ལུང་། མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་མདོ། གསང་ཆེན་

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདོ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་ནི། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་གདུལ་བ་རྣམས་སིན་གོལ་ལ་འགོད་ཚུལ་

ཡོད་དེ། དེས་སེམས་ཅན་རྣམས་སིད་པ་གསུམ་ལ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་ནས་མྱ་ངན་འདས་

ལ་འདུན་པར་མཛད་པ་དང་། ཐེག་དམན་དུ་ཞུགས་པ་ཟློག་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་སིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་བེད་པ་དང་། དེ་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་པའི་སོ་ནས་གདུལ་བ་སིན་

གོལ་ལ་འགོད་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་བདག་

མེད་དང་། །ཞི་བའི་སྒ་ཡི་ཐབས་མཁྱེན་པས། །སེམས་ཅན་སིད་གསུམ་སྐྱོ་བསྐྱེད་

ནས། །མྱ་ངན་འདས་ལ་རབ་འཇུག་མཛད། །ཞི་བའི་ལམ་ལ་རབ་ཞུགས་པ། །མྱ་ངན་

འདས་ཐར་འདུ་ཤེས་ཅན། །དམ་ཆོས་པད་དཀར་ལ་སོགས། །ཆོས་ཀི་དེ་ཉིད་བསན་

པ་ཡིས། །དེ་དག་ངར་འཛིན་ལས་བཟློག་སེ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡོངས་བཟུང་

བས། །ཐེག་པ་མཆོག་ལ་སིན་མཛད་དེ། །བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་ཏེ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དང་མཐུན་པར་གཟུངས་རྒྱལ་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་

གདུལ་བ་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་པའི་ཕིར། མདོར་ན་སྐུའི་འོད་དང་འོད་

ཟེར་གིས་རེག་པ། སྐུ་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཙམ་གིས་ཀང་གདུལ་བ་སིན་གོལ་ལ་

འགོད་ནུས། གསུང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་རེས་ཀང་གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་ནུས། ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཅིག་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་པས་ཀང་། གདུལ་བ་ལ་ཕན་བདེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སེར་ནུས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱུན་ཆད་

པའི་དུས་མི་སིད་དེ། དུས་འཁོར་བ་ཇི་སིད་མ་སོང་གི་བར་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་

ཀི་ཚུལ་སོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མར་འབྱུང་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ངེས་པ་

ལྔ་དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། 

སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གཉིས་ཀ་གྲུབ་སེ། ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །དེ་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། 

གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་གང་རུང་ཡིན། ལྡན་

པའི་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་གང་ཞིག །ངེས་

པ་ལྔ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་བས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཆོས་ཅན། གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲ་

ཡོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་བང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་

དང་། །ལྷན་ཅིག་རོགས་སངས་རྒྱས་སྐུ་གངས་འདས་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། ཁ་ཅིག །ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་

གཟུགས་སྐུར་དམིགས་པ། སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད་ཟེར། རེ་ཤིག །བདག་ཅག་གི་སོན་

པ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་མཆོག་གི་

སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ཅག་

གི་སོན་པའི་ལོངས་སྐུ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་གཟུགས་

སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་

ལོངས་སྐུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་ལོངས་སྐུ་བདག་

ཅག་གི་སོན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ན་བདག་ཅག་

གི་སོན་པ་མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དང་དུས་མཉམ་

དུ་གྱུར་པའི་བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ན། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དགོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་

ལོངས་སྐུ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་

སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཡང་། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གྱུར་པའི་བདག་ཅག་གི་

སོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོར་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཡང་

བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གྱུར་པའི་བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤྲུལ་སྐུ་དེ་རྣམས་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གྱུར་

པའི་བདག་ཅག་གི་སོན་པས་དང་པོར་འོག་མིན་དུ་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་བས་ཏེ། ཆོས་

ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་ངང་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱར་

མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བེ་བ་ཐེར་འབུམ་འགེད་ནུས་ཤིང་འགེད་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དག་ལས་ཉིད་དང་ཉི་རྣམས་ལས། །འཇིག་རྟེན་རྒྱལ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་དུ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་འཛམ་བུའི་གིང་འདིར་

འཚང་རྒྱ་ཚུལ་སོན་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་སྤྲུལ་པ་པོ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡོད་

པས་མ་ཁྱབ་སེ། བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་བས་བ་སྤུའི་ཁུང་བུར་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་

སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་བཞིན་དུ། སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ན་

རང་ཉིད་སྤྲུལ་པ་པོའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་

ཡིན་ན་རང་ཉིད་ཀི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ལོངས་སྐུ་ཡོད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་ནུས་ཀང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་

སྐུ་ལ་དེས་ཁྱབ་བོ། ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་

སྐུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་གཟིངས་དང་ཟམ་པ་སོགས་

ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྤོད་འཇུག་ལས། བརྒལ་འདོད་རྣམས་

ཀི་གིང་དང་ནི། །གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟར་ཁྱབ་སེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་པ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

ནི་འདོད་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་མཆོག་

གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དགེ་སློང་ཡིན་པར་ཐལ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་ཆོས་ཅན། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་

པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་བསན་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། མཆོག་གི་

སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་ཁྱིམ་ན་གནས་

པའི་མཛད་པ་སོན་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའམ། སོན་བཞིན་པའི་གང་ཟག་གང་རུང་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་མཛད་པ་དེ་

མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག །བདག་ཅག་གི་སོན་པ་རི་དྭགས་རུ་རུར་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་དེ་རི་

དྭགས་རུ་རུ་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དུད་འགོར་སྤྲུལ་པའི་དུད་འགོ་

དེ་དུད་འགོ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་དུད་

འགོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་གཟུགས་ཕུང་དེ་ཟག་བཅས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་ཐལ། ཁྱོད་དུད་འགོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་རི་དྭགས་རུ་རུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། དེས་སྤྲུལ་པའི་ཉན་ཐོས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། སྒྱུ་

མའི་རྟ་རྟ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། སྒྱུ་མའི་བེད་

ལས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒྱུ་མའི་རྟ་རྟར་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན། སིག་རྒྱུའི་ཆུ་ཆུར་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཟེར་ན། སྔར་བཀགས་ཟིན་

ཅིང་ཅུང་ཟད་དཔད་ན། སངས་རྒྱས་ཡིན་ན་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རུང་གི་རིགས་ཡིན་ན། ངོ་

བོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་རུང་གི་རིགས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དེ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

སངས་རྒྱས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་བདག་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

སོ། །ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་གི་རྒོལ་བ་སངས་པའི་ཕིར། དེས་མི་

འཇིགས་པ་བཞི་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། བ་ཻཌཱུརྻའི་

ས་གཞི་གཙང་མ་ལ་ཤར་བའི་བརྒྱ་བིན་གི་གཟུགས་དེ་བརྒྱ་བིན་ཡིན་པར་ཐལ། 

གདུལ་བ་ལས་དག་གི་སྣང་བ་ལ་ཤར་བའི་གཟུགས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྒྱུད་བླ་མར། ཇི་ལྟར་བ་ཻཌཱུར་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །ལྷ་དབང་ལུས་ཀི་



  471  

ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གཟུགས་བརན་སྣང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་འགོ་སེམས་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །ཐུབ་པའི་

དབང་པོའི་སྐུ་ཡི་གཟུགས་བརན་འཆར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་

སེ། དེའི་དོན་ནི། བཻ་ཌཱུརྻའི་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ་བརྒྱ་བིན་གི་གཟུགས་བརན་འཆར་

བ་བཞིན་དུ། གདུལ་བ་ལས་དག་གི་སྣང་བ་ལ། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་སྣང་བ་འཆར། 

ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དཔེར་ན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་ཉིད་གདུལ་བ་ལས་དག་ལ་

གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་འཆར་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་

ཏེ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སུ་ནི་སིན། སུ་ནི་མ་སིན། སུ་ནི་མངོན་མཐོའི་སྣོད། སུ་ནི་

ངེས་ལེགས་ཀི་སྣོད། སུ་ནི་རྒུད། སུ་ནི་དར། ཇི་ལྟར་འདུག་སྙམ་དུ་མཁྱེན་པའི་ཆ་

ཤས་གཅིག་གིས་གཟིགས་པ་ན། དེ་ལྟར་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་དང་། འདུལ་བའི་དུས་ལ་

བབས་པའི་གདུལ་བ་གཟིགས་པའི་ཚེ། དེ་ལྟར་གཟིགས་བེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་

གཟུགས་མ་ཡིན་ཀང་། ནམ་མཁར་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བཞིན་དུ་གང་ལ་གང་འདུལ་

གི་སྐུར་སྣང་བའི་སྣང་བ་འཆར་བའི་ཕིར། རྣམ་བཤད་སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས། ཡེ་ཤེས་

ཆོས་ཀི་སྐུ་ཉིད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཁ་ཅིག་ལ་ཡང་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་གཟུགས་ཀི་

སྐུར་སྣང་བ་ཞེས་དང་། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་གདགས་པའི་གཞིར་བས་

ནས་གཟུགས་ཀི་སྐུར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་

རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཉིད་ཀི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་ཞེས་དང་། བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་རང་

འབས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དེ་འདྲའི་སྣང་བ་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀིས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མགིན་གཅིག་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡེ་ཤེས་ངུར་སྨྲིག་གི་གར་གི་རྣམ་པར་རོལ་པ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀང་། ལོངས་སྐུ་དེ་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུའི་གཟུགས་བརན་དང་། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལོངས་སྐུའི་གཟུགས་བརན་

ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་བད་བཞིན་དེ་ལོངས་སྐུའི་བད་བཞིན་གི་

གཟུགས་བརན་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། བད་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལོངས་སྐུའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པར་ཐལ། 

རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཆུ་དང་ནམ་མཁར་གཟུགས་བརན་བཞིན། །དེ་མཐོང་བ་ནི་རྣམ་པ་

གཉིས། །ཞེས་དང་། གཟུགས་བརན་གི་ནི་རང་བཞིན་ཕིར། །སྤྲུལ་པ་གསེར་གི་

གཟུགས་ལྟ་བུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན། ཆུའི་ནང་གི་

ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་དེ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བས་བདག་རྐྱེན་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

འབྱུང་དགོས་པ་བཞིན་དུ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཡང་ལོངས་སྐུས་བདག་རྐྱེན་བས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་དགོས་པས། ཐོག་མར་འོག་མིན་དུ་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་

ནས། དེ་རེས་འདོད་ཁམས་སུ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །

དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཇི་སིད་འདིའི། །ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འདིས་བ་བ་

འཕིན་ལས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཆད་ན། འོ་ན་གཞུང་འདི་གང་ལས་འཕོས་པ་ཡིན་སྙམ་

ན། འདི་ལ་འཕགས་པའི་ལུགས་དང་། སློབ་དཔོན་གི་ལུགས་གཉིས་ལས། དང་པོ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ནི། གཞུང་འདི། གང་གི་སིད་པ་ཇི་སིད་བར། །ཞེས་སོགས་ལས་འཕོས། ཚུལ་ཇི་

ལྟར་དུ་འཕོས་ན། གཞུང་འདིས་ཐུབ་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འཁོར་བ་ཇི་སིད་བར་

རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་བཞུགས་པར་བསན་པ་ལ། འོ་ན། དེའི་འཕིན་ལས་རྣམས་ཀང་

འཁོར་བ་ཇི་སིད་བར་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཡིན་ནམ། ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་ཞེས་སོན་པ་

ལ་གཞུང་འདི་བྱུང་། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཞེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་འབེལ་བའི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞུང་འདི། དེ་ཉིད་ཟད་པ་མེད་པའི་ཕིར། །ཞེས་སོགས་ལས་

འཕོས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཕོས་ན། གཞུང་འདིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་ཉིད་འཁོར་བ་ཇི་

སིད་བར་བཞུགས་ཀང་ཟད་པ་མེད་པའི་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་བསན་པ་ལ། འོ་ན། ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་རྣམས་ཀང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཡིན་ནམ་

སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་ཞེས་སོན་པ་ལ་གཞུང་འདི་བྱུང་། 

དེས་ན་འདིའི་སྐབས་སུ། འཕིན་ལས་ཉེར་བདུན་པོ་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། 

དེ་བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། སྐད་ཅིག་

མའི་སྦོར་བཞིའི་སྐབས་སུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་

པར་གསུངས་པ་ལས་འཕོས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་

དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ། དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

སོང་པ་ལ་འདི་དག་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་སོ། །འདི་དག་ནི་མི་དགེ་བའི་ཆོས་སོ། །ཞེས་

སོགས་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། མདོ་འདིས་བདེན་པར་མེད་པ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ལ་དགེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སིག་དང་། འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཁོངས་ནས་

བསླངས་པ་ལ། དེའི་ལན་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབོར་འདི་

ལ་བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་རྨི་ལམ་ཡང་དམིགས་ལ་རྨི་ལམ་

མཐོང་བ་ཡང་དམིགས་སོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། ལན་གི་མདོ་འདིས། མ་རིག་

པའི་གཉིད་ཀིས་ལོག་པའི་སྐྱེ་བོ་བདེན་འཛིན་གིས་བཅིངས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་

བར་འཁྱམས་པ་དང་། མ་རིག་པའི་གཉིད་ལས་སད་པའི་གང་ཟག་གིས་རྨི་ལམ་གི་

ཤེས་པ་ལྟ་བུའི་བདེན་འཛིན་གི་འཁྲུལ་པ་བཅད་ནས་ལམ་བསོམས་པས་མྱང་འདས་

འཐོབ་པར་འགྱུར་བས་བདེན་པར་མེད་པ་ལ་ལས་འབས་དང་། འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ཆེས་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོན་པ་ཡིན་ཏེ། ཉི་སྣང་ལས། རྨི་ལམ་དམིགས་

སོ་ཞེས་བ་བ་ལས་བརྩམས་པས་འཁོར་བའི་རྨི་ལམ་ལ་དགོངས། རྨི་ལམ་མཐོང་བ་

དམིགས་སོ་ཞེས་བ་བས་འདས་པ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་དགོངས་སོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། ཐར་འདོད་ཀི་གདུལ་བ་རྣམས་མྱང་འདས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་ཚུལ་

དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གདུལ་བ་རྣམས་

ཀི་སིག་སྒིབ་ཕི་རོལ་གི་དྲི་མ་ཆུས་བཀྲུ་བ་ལྟར་ཡང་བར་མེད། གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་ཕག་གིས་ཚེར་མ་འདོན་པ་ལྟར་ཡང་བར་མེད། གདུལ་བ་ལ་རང་ཉིད་

ཀིས་བརེས་པའི་སངས་རྟོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བིན་ཏེ། རང་ཉིད་ཀིས་བརེས་

པའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་ཡང་བར་མེད་པས། དེས་ན་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རང་

རང་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ངོས་ནས་ཆོས་བསན་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་དགོས་པས། སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་གིས་དད་པར་

བས། ཐུགས་ཀུན་ཏུ་བརོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གིས་གདུལ་བ་རང་རང་གི་ཁམས་དང་། 

བསམ་པ་དང་། དབང་པོ་དང་། བག་ལ་ཉལ་གི་རིམ་པ་བརྟག །གསུང་རེས་བསན་གི་

ཆོ་འཕྲུལ་གིས་རང་རང་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་སོན་པའི་སོ་ནས་ལམ་ལ་

འཁིད་དགོས། ཞེས་སོན་པ་ལ། རབ་འབོར་ངས་འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་

འཇིག་རྟེན་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་ཤར་ཕོགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གང་གཱའི་

ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་ཆེད་དུ་

བསམས་ཏེ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བས་ནས། རྫུ་

འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། ཀུན་བརོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། རེས་སུ་བསན་པའི་ཆོ་

འཕྲུལ་དང་། ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། མི་མཉམ་པ་

རྨོངས་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ་ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

དེ་ཡང་ཞུ་བ་དང་ཞུས་ལན་གི་མདོ་རྣམས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་

མདོར་བསན། རབ་འབོར་ངས་འདི་ནས་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་

འཕིན་ལས་ཉེར་བདུན་པོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་བསན་བཅོས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་ལ། རྩ་བས་བསན་ཚུལ་

དང་། འགེལ་པས་བཤད་ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ལ། འཕགས་པའི་ལུགས་དང་། སློབ་

དཔོན་གི་ལུགས་གཉིས། དང་པོ་ནི། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འཕིན་ལས་ཀི་སོ་ནས་རྒྱས་

པར་བཤད་པའི་སོ་ནས། མདོ་དེའི་དོན་འཆད་པ་ལ། དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཇི་སིད་

འདིའི། །ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉིས་
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ཀིས་སྤྲུལ་སྐུའི་འཕིན་ལས་དུས་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསན། འགོ་རྣམས་ཞི་བའི་ལས་

དང་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་སྤྲུལ་སྐུའི་འཕིན་ལས་དབེ་བའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། 

ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡི་འཕིན་ལས་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་སྤྲུལ་སྐུའི་འཕིན་ལས་གངས་ཀི་སོ་

ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་གསུམ་གི་སོ་ནས་འཆད་པར་བེད། དེས་ན་སྐབས་བརྒྱད་པ་

འདིར། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་པོ་མདོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་

གཉིས་གཉིས་སུ་འདོད་པས། འཕིན་ལས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཀང་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱས་བཤད་

ཀི་གཞུང་ལ་སྦར་བས་སྐུའི་རྣམ་གཞག་ལས་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཀི་རྣམ་གཞག་

ཟུར་དུ་སོན་མི་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་ཕིན་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་སོ་ནས་

མདོ་དག་གི་དོན་འཆད་པ་ལ། དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ཡང་དེ་

བཞིན་འཁོར་བ་ཞེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀིས། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་

དུས་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསན། འགོ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་

འཕིན་ལས་དབེ་བའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། ཆོས་ཀི་སྐུའི་ཞེས་སོགས་ཀིས། ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་གངས་ཀི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་གསུམ་གི་སོ་ནས་

འཆད་པར་བེད། 

གཉིས་པ་འགེལ་པས་བཤད་ཚུལ་ནི། དོན་ནི་ཞེས་སོགས་མཚམས་སྦར་གི་

སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་བདག་ཉིད་བསོམས་པའི་སོབས་ལས་

ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་ཉིད་ཚིག་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དང་པོར་འགོ་བ་

བཟང་པོ་དང་། ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

འགོད་པར་མཛད། ཅེས་པའི་བར་དུ་བྱུང་། བསྡུས་དོན་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དེ་

ལྟར་ན་ཆོས་ཀི་སྐུ་བཞིན་དུ་འདིའི་འཕིན་ལས་རྣམས་སུ་ཞེས་སོགས་གསུངས། 

འདིའི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན། གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ནི། འཕིན་ལས་ཀི་

མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ས་མཚམས། འཕིན་ལས་འཇུག་ཚུལ། འཕིན་ལས་འཇུག་

ཚུལ་དེ་སྒྲུབ་པ་དང་ལྔ། དང་པོ་ནི། རང་ཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་རྟོགས་པ་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་རྣམ་དཀར་གི་ཡོན་ཏན་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་

འཕིན་ལས་སམ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་ཀི་མཚན་ཉིད། འཕགས་པ་ལྟར་ན་

རང་འཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་སྐུས་བདག་རྐྱེན་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཐོབ་པའི་རྣམ་དཀར་གི་ཡོན་ཏན་དེ། དེའི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། དབེ་ན། ལམ་གི་རྟེན་མངོན་མཐོ་ལ་འགོད་པ་ནས། ལམ་གི་

འབས་བུ་ངེས་ལེགས་ལ་འགོད་པའི་བར་ཉེར་བདུན་ཡོད། ཡང་དེ་ལ་དབེ་ན། ཞི་

རྒྱས་དབང་དྲག་གི་འཕིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་རྣམ་པ་

གསུམ། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་འཕིན་ལས་རྣམ་པ་གཉིས། བ་བ་

ཡུལ་ལ་ཡོད་པའི་འཕིན་ལས་དང་། བེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའི་འཕིན་ལས་རྣམ་པ་

གཉིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

སའི་བར་ན་ཡོད། 

ཁ་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུས་བདག་རྐྱེན་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རྣམ་

པར་དཀར་བའི་ཡོན་ཏན་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། ཡེ་

ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བེད་
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པ་པོ་ལ་ཡོད་པའི་འཕིན་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །རང་རྒྱུ་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་སྐུས་བདག་རྐྱེན་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་གི་ཡོན་ཏན་དེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བདེན་འཛིན་མངོན་གྱུར་པ་དང་

བལ་བའི་བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་བའི་བལ་བ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་གཞི་མེད་པའི་ཚུལ་དང་ནི། །ཞེས་པའི་སྐབས་

ནས་བསན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཙང་བདེ་རྟག་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་བཞི་དང་བལ་བའི་བང་སེམས་ས་བཅུ་པའི་བལ་བ་དེ། 

ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་སངས་པ་དང་། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

འཕིན་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་དེ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །

བཞི་པ་ལ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་

ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ལ་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་ཚུལ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་

འཇུག་ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ལ། སྤིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པ་གཉིས། དང་

པོ་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གང་གི་གང་གིས་འདུལ་བ་ཡིས། །བ་གང་གང་དུ་གང་གི་

ཚེ། །དེ་ཡི་རྣམ་རྟོག་སྐྱེ་མེད་ཕིར། །ཐུབ་པ་རྟག་ཏུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དོན་ནི་ཐུབ་པའི་འཕིན་ལས་དུས་རྟག་ཏུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་སེ། 

སེམས་ཅན་གང་གི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་གང་གིས་གདུལ་བ་འདུལ་བའི་བ་བ་གང་གི་ཚེ། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

འདུལ་དགོས་པའི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་རྩོལ་གི་རྣམ་རྟོག་སྐྱེས་པ་མེད་པའི་

འཕིན་ལས་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གདུལ་བའི་

ཁམས་ན་གང་ཞིག་གི། །གདུལ་བའི་ཐབས་མེད་གང་གང་གིས། །གདུལ་བའི་བ་

གང་གང་དུ་ནི། །གང་ཚེ་ཡུལ་དང་དུས་དེ་དག །ཅེས་གསུངས་ལ། དོན་ནི། རང་དང་

ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་ནི། གང་གིས་རྒྱུད་འདུལ་བའི་ཐབས་མེད་པ་གང་དང་

གང་གིས། གདུལ་བ་འདུལ་བའི་བ་བ་གང་དགོས་པ་དང་། ཡུལ་གང་དུ་ནི་དུས་གང་

གི་ཚེ་འདུལ་དགོས་པའི་ཡུལ་དང་དུས་དེ་དག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འབད་རྩོལ་ཉེ་བར་

ཞི་བའི་སོ་ནས་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་ཅེས་པའོ། ། 

གཉིས་པ་ལ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྤིའི་དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། ངེས་འབིན་དེ་ཡི་སོན་པ་དང་། །དེ་འབས་དེ་ཡི་

ཡོངས་འཛིན་དང་། །དེ་སྒིབ་དེ་གཅོད་རྐྱེན་ལ་ནི། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དོན་ནི། བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་འབིན་པ་དང་། ངེས་

འབིན་དེ་སོན་པ། སོན་པ་དེའི་འབས་བུ་དང་། འབས་བུ་དེའི་ཡོངས་འཛིན་དང་། 

འབས་བུ་དེ་འཐོབ་པ་ལ་གེགས་བེད་ཅིང་སྒིབ་པ་དང་། སྒིབ་པ་དེ་གཅོད་པའི་རྐྱེན་

ལ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད། ཅེས་པས་གསལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལ་དོན་དྲུག་ངོས་

བཟུང་བ། དཔེ་དྲུག་འགོད་པ། དཔེ་དོན་ཆོས་མཐུན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་

ནི། དེ་ཉིད་ལས། ངེས་པར་འབིན་པ་ས་བཅུ་སེ། །ཚོགས་གཉིས་དག་ནི་དེ་ཡི་

རྒྱུ། །དེ་འབས་བང་ཆུབ་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །བང་ཆུབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་འཛིན། །དེ་

སྒིབ་མཐའ་ཡས་ཉོན་མོངས་དང་། །ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་སོ། །དུས་ཀུན་ཏུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནི་དེ་འཇོམས་པའི། །རྐྱེན་ནི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ལ། དོན་ནི། 

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒིབ་གཉིས་འཇོམས་ཤིང་། ཚོགས་

གཉིས་བསགས་ཏེ། ས་བཅུ་ཐོབ་པའི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་འཕིན་ལས་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག །ཅེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གནས་དྲུག་པོ་ནི་འདི་དག་རྣམས། །གོ་རིམས་ཇི་

བཞིན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཉི་མ་དང་ནི་ནམ་མཁའ་གཏེར། །སྤིན་དང་རླུང་བཞིན་ཤེས་

པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དོན་ནི། འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པའི་

གནས་དྲུག་པོ་ནི། འདི་དག་རྣམས་གོ་རིམས་བཞིན་དུ། རྒྱ་མཚོ་དང་། ཉི་མ་དང་། 

ནམ་མཁའ་དང་། གཏེར་དང་། སྤིན་དང་། རླུང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་

པའོ། །དེ་ཉིད་ལས། ཤེས་ཆུ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དང་། །ལྡན་ཕིར་ས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་

བཞིན། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེར་འཚོའི་ཕིར། །ཚོགས་གཉིས་དག་ནི་ཉི་མ་

བཞིན། །རྒྱ་མཚོ་མཐའ་དང་དབུས་མེད་ཕིར། །བང་ཆུབ་ནམ་མཁའི་ཁམས་བཞིན་

ནོ། །ཡང་དག་རོགས་སངས་ཆོས་ཉིད་ཕིར། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་གཏེར་དང་

འདྲ། །གོ་བུར་ཁྱབ་དང་མ་གྲུབ་ཕིར། །དེ་ཡི་ཉོན་མོངས་སྤིན་ཚོགས་བཞིན། །དེ་ཐོབ་

དེ་ནི་ཉེར་གནས་ཕིར། །ཐུགས་རེ་མི་ཟད་རླུང་དང་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དོན་ནི། 

ས་བཅུ་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆུ་རྒྱས་པར་བེད་པ་

དང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཚོགས་གཉིས་པོ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཉི་

མ་དང་འདྲ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར། 

བང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་འདྲ་སེ། ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་པོ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

མཐའ་དབུས་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

རྒྱུད་ཀི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཆོས་ཅན། གཏེར་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་རུང་དེ་ཉིད་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་དེའི་

ཉོན་མོངས་ནི། སྤིན་ཚོགས་དང་འདྲ་སེ། གོ་བུར་བ་དང་སྒིབ་བ་ལ་ཁྱབ་པ་དང་རང་

བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཐུགས་རེ་མི་ཟད་པ་ཆོས་ཅན། རླུང་དང་འདྲ་སེ། སྒིབ་

པ་དེ་འཐོར་བ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གཞན་གི་དབང་གིས་ངེས་འབྱུང་དང་། །བདག་

དང་སེམས་ཅན་མཚུངས་གཟིགས་དང་། །མཛད་པ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་

ཕིར། །འཁོར་བ་སིད་དུ་མཛད་མི་འཆད། །ཅེས་གསུངས་ལ། དོན་ནི། ས་བཅུ་དང་

ཚོགས་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་རྐྱེན་གཞན་གི་དབང་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནི། 

གཞན་དོན་དུ་ངེས་པར་འབིན་པ་དང་། དེའི་རྟེན་དཔེ་གཉིས་བསན་པས། གཞན་དོན་

རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཁྱད་པར་བསན། བདག་དང་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པར་མཆོག་གི་

རང་བཞིན་གིས་གནས་པར་གཟིགས་པས་བང་ཆུབ་དང་སེམས་ཅན་གི་དཔེ་

གཉིས་བསན་པས། གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་བསན། ཉོན་

མོངས་པ་དང་ཐུགས་རེ་མཐའ་ཡས་པའི་དཔེ་གཉིས་ཀིས་གཞན་དོན་དུ་ངེས་པར་

འབིན་པ་དང་། མཛད་པ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པར་གཞན་དོན་མི་འཆད་པའི་འབས་

བུའི་ཁྱད་པར་བསན་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་རྔ་དག་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་བརྡུངས་པར། །སྒ་ནི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་རྒྱལ་བ་བཟོ་མེད་

པར། །བཤད་པ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། །ཇི་ལྟར་ནོར་བུ་འབད་མེད་པར། །རང་གི་

འོད་ནི་སོན་པ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་བཟོ་མེད་པར། །དེ་བཞིན་མཛད་པ་

ངེས་པར་སོན། །ཞེས་པས་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་ཚུལ་དེ་བསན་ནོ། །དེ་ཉིད་

ལས། ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་འཇིག་རྟེན་གི། །བ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྣང་། །དེ་བཞིན་

ཟག་མེད་དབིངས་ན་ཡང་། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད། །ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་

རྟག་ཏུ་ནི། །བ་བ་ཉམས་ཤིང་འབྱུང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཟག་མེད་དབིངས་ན་

ཡང་། །སངས་རྒྱས་འཕིན་ལས་སྐྱེ་ཞིང་འབི། །ཞེས་པས་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་

དུ་འཇུག་ཚུལ་དེ་བསན། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་

མེད་པ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་མེད་

ཅིང་། ནམ་མཁར་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་མ་ཅིག་ཅར་དུ་ཤར་ཡང་འོད་ཟེར་རྣམས་

ནམ་མཁའ་དེ་ཉིད་དུ་འདྲེས་ཤིང་ལོ་ཏོག་སིན་པ་དང་། འདམ་བསྐམས་པ་དང་། པད་

རྒྱས་པར་བེད་པ་དང་། ཀུ་མུད་ཁ་ཟུམ་པར་བེད་པའི་བ་བ་རྣམས་འདྲེས་པ་བཞིན་

དུ། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་རྣམས་ཀང་གདུལ་བའི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། 

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་བེད་པ་མཛད་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་ཉི་

མའི་དཀིལ་འཁོར་གི། །འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་འདྲེས་ཤིང་། །རྟག་ཏུ་བ་བ་གཅིག་ལ་

འཇུག །འཇིག་རྟེན་ལ་ཡང་སྣང་བར་བེད། །དེ་བཞིན་ཟག་མེད་དབིངས་ན་

ཡང་། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་འདྲེས་ཤིང་། །མཛད་པ་གཅིག་ནི་མཛད་པ་

ལ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཛད་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལྔ་པ་ལ། མདོར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བརྒྱ་བིན་རྔ་

སྤིན་ཚངས་པ་དང་། །ཉི་མ་སྒྱུར་བེད་རིན་ཆེན་བཞིན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྒ་

བརན་བཞིན། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་ས་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དོན་ནི། བརྒྱ་

བིན་གི་གཟུགས་དང་། ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་དང་། སྤིན་གི་དཔེ་གསུམ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་ངོ་བོ་གསུམ་མཚོན་པར་བེད། ཚངས་

པས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུང་གཉིས་ཀིས་འཕིན་ལས་མཚོན་པར་བེད། ཉི་མས་ཐུགས་

ཀི་འཕིན་ལས་མཚོན་པར་བེད། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྒ་བརན་དང་ནམ་མཁའི་

དཔེ་གསུམ་གིས་ཐུགས་ཀི་གསང་བ། གསུང་གི་གསང་བ། སྐུའི་གསང་བ་གསུམ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཚོན་པར་བེད། ས་ཆེན་པོའི་དཔེ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་རྟེན་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གནས་འགྱུར་མཐར་ཕིན་པ་དེ་མཚོན་པར་བེད། ཅེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་སྐུ་ལྔ་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་ཀི་དཔེས་བསན་པ་ལ། ཇི་ལྟར་བ་ཻ

ཌཱུརྱ་དག་པ་ཡི། །རང་བཞིན་ས་སེང་འདིར་གྱུར་ཏེ། །དག་ཕིར་ལྷ་ཡི་དབང་པོ་

དེར། །ལྷ་ཡི་བུ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ལ། དོན་བསྡུ་ན། 

རང་རྒྱུད་ཀི་དད་པའི་དབང་པོ་ལ་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དྲི་མ་རྣམ་པར་དག་པས། 

གཟུགས་སྐུའི་སྣང་བ་འཆར་ཞིང་། དེ་ཉིད་འཐད་པའི་ཕིར། དམ་པའི་ཆོས་སྤད་པས་

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། བཻ་ཌཱུརྱའི་ས་

གཞི་གཙང་མ་ལ་ཤར་བའི་བརྒྱ་བིན་གི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་ལས། བརྒྱ་བིན་

གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར། བསན་གནས་སོགས་ཀི་དགེ་བ་སྤད་པས། བརྒྱ་

བིན་གི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་གི་ཞེས་པའོ། །གསུང་ལེགས་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདོམས་པ་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེའི་དཔེས་བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ལྷ་ནང་ལྷ་རྣམས་ཀི། །སྔོན་གི་

དཀར་པོའི་མཐུ་ཡིས་ནི། །འབད་དང་གནས་དང་ཡིད་གཟུགས་དང་། །རྣམ་པར་

རྟོག་པ་མེད་བཞིན་དུ། །མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་བདག་མེད་དང་། །ཞི་བའི་སྒ་ཡིས་

ཐབས་མཁྱེན་པས། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡང་ནས་ཡང་། །ཆོས་ཀི་རྔས་ནི་སྐུལ་

བེད་ལྟར། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་ངོ་བོ་སྤིན་གིས་དཔེས་བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་

དབར་གི་དུས་ན་སྤིན། །ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ། །ཆུ་ཡི་ཕུང་པོ་འབད་

མེད་པར། །ས་ལ་རྒྱུན་ཏུ་འབེབས་པ་ལྟར། །ཞེས་གསུངས། དེའི་སྐུ་དང་གསུང་གི་

འཕིན་ལས། ཚངས་པའི་དཔེས་བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཚངས་པ་ཚངས་པ་ཡི། །གནས་

ནས་འཕོ་བ་མེད་བཞིན་དུ། །ལྷའི་གནས་ནས་ཐམས་ཅད་དུ། །སྣང་བ་འབད་མེད་

སོན་པ་ལྟར། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཉི་མའི་དཔེས་

བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཉི་མས་གདུངས་པའི་དུས་གཅིག་ཚེ་ཉིད་ལ། །པད་སོགས་

རྒྱས་དང་ཀུ་མུད་ད་ནི་ཁ་ཟུམ་ལྟར། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེའི་ཐུགས་ཀི་གསང་

བ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུའི་དཔེས་བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ནི། །རྟོག་

པ་མེད་ཀང་ཅིག་ཅར་དུ། །སྤོད་ཡུལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །བསམ་ཀུན་སོ་སོར་

རོགས་བེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཡིད་བཞིན་ལ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

གསུང་གི་གསང་བ་སྒ་བརན་གི་དཔེས་བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྒ་བརན་གི་ནི་

སྒ། །གཞན་གི་རྣམ་རིག་ལས་བྱུང་བ། །རྣམ་པར་རྟོག་མེད་བཟོ་མེད་ལ། །ཕི་དང་ནང་

ན་མི་གནས་ལྟར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྐུའི་གསང་བ་ནམ་མཁའི་དཔེས་

བསན་པ་ནི། ཅུང་ཟད་མེད་ཅིང་སྣང་བ་མེད། །དམིགས་པ་མེད་ཅིང་བརྟེན་མེད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལ། །མིག་གི་ལམ་ལས་རབ་འདས་པ། །གཟུགས་མེད་བསན་དུ་མེད་པ་ཡིས། །ཞེས་

སོགས་གསུངས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་དཔེས་བསན་པ་ནི། ཇི་

ལྟར་ས་ལ་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །རྟོག་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་། །འཕེལ་དང་བསན་དང་

ཡོངས་འགྱུར་ལྟར། །དེ་བཞིན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པ། །སྣ་ཚོགས་མེད་པ་ལ་

བརྟེན་ནས། །འགོ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ནི། །མ་ལུས་པ་ནི་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས། དེ་རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་ལ། །འབད་རྩོལ་བདེ་བར་བ་བ་

འགའ། །བེད་པ་མཐོང་མེད་དེ་བས་ན། །གདུལ་བའི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའི་ཕིར། །དཔེ་

རྣམས་དགུ་ནི་བསན་པ་ཡིན། །ཅེས་གསུངས། མདོར་ན། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་འབད་རྩོལ་གིས་བཟོ་མེད་ཅིང་ཀུན་སློང་གི་རྣམ་རྟོག་མེད་པར་བརྩེ་བ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས། དམ་པའི་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་གསུངས་

པ་ལས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀི་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། ངེས་པར་ལེགས་པའི་གོ་འཕང་

བཟང་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་བ་བཻ་ཌཱུརྱ་འདྲ་བའི། །སེམས་ལ་སངས་རྒྱས་

མཐོང་བའི་རྒྱུ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། འཇིག་རྟེན་ཀུན་

ལ་ཉིན་མཚན་དུ། །ལན་དྲུག་ཏུ་ནི་སོ་སོར་གཟིགས། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་

པ། །ཕན་དགོངས་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་རང་ཉིད་སྐལ་བ་དང་ལྡན་ན། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐུའི་སྣང་བ་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་སོ་ནས། དམ་པའི་

ཆོས་སོན་པའི་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཇུག །ཅེས་བསན་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐུགས་གསུང་སྐུའི་གསང་བ་རྣམས་ནོར་བུ་དང་། སྒ་

བརན་དང་། ནམ་མཁའི་དཔེས་བསན་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་དག་ལ་ལུང་ཚད་མའི་ཤེས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བེད་མེད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་མ་གྲུབ་སེ། གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས། 

ཞི་བའི་བློ་གོས། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་གསང་བ་གང་ཞེ་ན། ཞི་བའི་བློ་

གོས། འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་མི་དགོངས་ཤིང་རབ་ཏུ་མི་རྟོག་པར་སྤོད་

ལམ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཀུན་ཏུ་སོན་ཏེ། རིགས་ཀི་བུ། དེ་ལ་ལྷ་དང་མི་ཁ་ཅིག་འདུག་པ་

གཙོ་བོར་བས་པ་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུགས་པར་མཐོང་ཞེས་

པས་ན། རིགས་ཀི་བུ། ཁྱོད་གལ་ཏེ་ཤུགས་འདི་ཉིད་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོབས་འདི་

སྙེད་ཀིས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་ཀི་བསྐལ་པར་སེང་གི་ཕོགས་སུ་འོངས་སུ་

ཟིན་ཀང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སྐུའི་མཐའ་རྟོགས་པར་མི་ནུས་སོ། །རིགས་ཀི་བུ། 

གང་ཡང་དཔེ་བཞག་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་དཔེར་བས་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་

མཐོང་བ་དང་། སྐུ་དང་། གསུང་དང་། ཐུགས་དང་། གཟུགས་དང་མཚན་གི་དཔེར་

བ་བའི་དཔེ་འགོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐུར་པ་

འདེབས་པའོ། །དཔེ་གཅིག་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའོ་ཞེས་

སོགས་དང་། ཞི་བའི་བློ་གོས། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་གི་གསང་བ་

དང་། གསུང་གི་འཕིན་ལས་དག་པ་གང་ཞེ་ན། ཞི་བའི་བློ་གོས། གང་གི་ནུབ་མོ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་

སངས་རྒྱས་པ་དང་། གང་གི་ནུབ་མོ་ལེན་པ་མི་མངའ་བར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་བར་དུ་དེ་ལས་ཐ་ན་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་ཀང་མ་གསུངས་

སོ། །མཽའུ་གལ་གི་བུ། གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་གི་ཚད་ཀི་མཐའ་ཡོངས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སུ་འཚོལ་བར་སེམས་པ་དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཚད་ཀི་མཐའ་ཡོངས་སུ་འཚོལ་བར་

སེམས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ནམ་མཁས་ཅི་ཙམ་ཁྱབ་པ་དེ་ཙམ་དུ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་གིས་ཁྱབ་བོ། །ཞེས་སོགས་དང་། ཞི་བའི་བློ་གོས། དེ་

ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་དང་། ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཡོངས་

སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། གཟུགས་མེད་པ་ན་སྤོད་པའི་ལྷའི་བུའི་

རིགས་སུ་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐྱེ་བ་དེ་དག་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་གཅིག་

གིས་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གནས་ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཇི་སིད་འཚོའི་མཐར་མ་

ཐུག་གི་བར་དུ་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་གི་རེས་སུ་

མི་འབང་སེ། དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ཇི་ལྟར་བསགས་པ་ལྟར་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་

ཏོ། །ཞི་བའི་བློ་གོས་དེ་ལྟར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མི་

གནས་པ་སེ། གང་གི་ནུབ་མོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། གང་གི་ནུབ་མོ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དུ། དེའི་ཐུགས་ལ་རྟོགས་པ་མི་

མངའ། ཐུགས་ལ་འགྱུར་བ་མི་མངའ། ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་པ་མི་མངའ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ལུང་དོན་མདོར་བསྡུ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུའི་

གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤུགས་ཀི་འཆང་ཞེས་བ་

བས་དེའི་སྤི་གཙུག་དང་སྐུའི་ཚད་གཞལ་ལོ་སྙམ་ནས་རང་གི་ལུས་དཔག་ཚད་

བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བལྟས་པ་ན། དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་འབུམ་ཕག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པར་

མཐོང་ནས། སླར་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་དང་། རང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོབས་

བསྐྱེད་པས་སེང་ཕོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གང་གཱའི་ཀླུང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱའི་བེ་

མ་སྙེད་འདས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་པད་ཅན་ཞེས་བ་བར་ཕིན་ནས་བལྟས་ཀང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྤི་གཙུག་དང་། སྐུའི་ཚད་ཀི་མཐའ་མ་རྟོགས་

པ་དེ་ལྟ་བུའི་སྐུའི་གསང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དེའི་གསུང་གི་གསང་བ་བསམ་གིས་

མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ཏེ། མོའུ་གལ་གི་བུ་ཆེན་པོས་དེའི་དཀིལ་འཁོར་དཔག་པར་

འདོད་ནས། རི་རབ་ཀི་རྩེ་མོར་ཕིན་ནས་ཉན་ནའང་། དཔེར་ན། འདོམ་གང་ཙམ་གི་

ནང་ན་འདུག་པའི་གསུང་བཞིན་དུ་ཐོས། ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོབས་

ཀིས་མི་མཇེད་འདིའི་ཕོགས་ལོགས་ཀི་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་ཁོར་ཡུག་གི་

ཟོམ་ལ་འདུག་ནས་ཉན་ན་ཡང་། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐོས་སོ། །སླར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་

མཐུ་དང་རང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སོབས་བསྐྱེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གང་གཱའི་ཀླུང་

དགུ་བཅུ་རྩ་དགུའི་བེ་མ་སྙེད་འདས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འོད་ཟེར་གི་རྒྱལ་

མཚན་ཞེས་བ་བར་ཕིན་ནས་ཉན་ནའང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐོས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀི་བིན་རླབས་ཀིས་མི་མཇེད་འདིར་ཕིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕག་

འཚལ་བསྐོར་བ་བས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

གསུངས་དབངས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་རྟོགས་འཚལ་དེ་སིད་དུ་མཆིས་པས། བདག་

ནོངས་པ་ཅན། ནོངས་པ་འཆགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་སིད་རིང་དུ་མཆིས་

ཀང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་ནི་འདི་ན་ཇི་ཙམ་དེ་ཙམ་ལགས་སོ། །ཞེས་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

སོགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་གསུང་གི་གསང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ། འཕགས་པའི་ལུགས་དང་། སློབ་དཔོན་གི་ལུགས་

གཉིས། དང་པོ་ལ་དུས་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསན་པ། དབེ་བའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་

བཤད་པ། གངས་ཀི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་འཁོར་

བ་ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། ངག་དོན་ནི། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱུན་

མི་ཆད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀི་འཕིན་ལས་ཀང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་

འཕིན་ལས་འཁོར་བ་ཇི་སིད་མ་སོང་གི་བར་དུ་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། ལམ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས། ལམ་གི་འབས་བུ་ལ་འགོད་

པའི་འཕིན་ལས་དང་གཉིས། དང་པོ་ལ། ཚོགས་ལམ་ལ་འགོད་པ། སྦོར་ལམ་ལ་

འགོད་པ། མཐོང་ལམ་ལ་འགོད་པ། སོམ་ལམ་ལ་འགོད་པ་དང་བཞི། དང་པོ་ལ། 

བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་འགོད་པ། གཞན་རྒྱུད་སིན་བེད་ཀི་སྦོར་བ་ལ་འགོད་པ། 

བདེན་བཞི་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། འགོ་ཞེས་པས་

འཆད། གཉིས་པ་ནི། བསྡུ་རྣམས་ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། ཀུན་ནས་ཞེས་

པས་འཆད། གཉིས་པ་སྦོར་ལམ་ལ་འགོད་པ་ལ་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་འགོད་པ། 

རང་རྒྱུད་སིན་བེད་ཀི་སྦོར་བ་ལ་འགོད་པ། ལྟ་བ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ལ། དངོས་

དང་། གཉིས་དོན་གི་སྤོད་པ་ལ་འགོད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་ཞེས་

པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལམ་དང་ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི། 

རང་བཞིན་གི། སོང་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་ལ་འགོད་
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པ་ནི། གཉིས་ཟད་དང་ཞེས་པས་བཤད། བཞི་པ་སོམ་ལམ་ལ་འགོད་པ་ནི། དྲི་མ་

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་གཉིས་ལ་འགོད་པ། ས་བཞི་པ་སོགས་གསུམ་ལ་འགོད་པ། ས་

བདུན་པ་ལ། ས་བརྒྱད་པ་ལ། ས་དགུ་པ་ལ། ས་བཅུ་པ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

བར་དང་ཞེས་པས་བཤད། གཉིས་པ་ནི། དམིགས་པ་མེད་པ་དང་ཞེས་པས་བཤད། 

གསུམ་པ་ནི། ལུས་ཅན་ཞེས་པས་བཤད། བཞི་པ་ལ། ལམ་གསུམ་གི་ཤེས་པའི་

ལམ་ཤེས་ལ་འགོད་པ། བདེན་འཛིན་ཞི་བ་ལ་འགོད་པ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་

བཏགས་པ་བ་ཐོབ་པ་ལ་འགོད་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པའི་སྦོར་བ་ལ་འགོད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་དང་ནི། །ཞེས་པས་བཤད། གཉིས་པ་

ནི། མངོན་པར་ཞེན་པ་ཟློག་པ་དང་ཞེས་པས་བཤད། གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཐོབ་

དང་ཞེས་པས་བཤད། བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཞིང་། རྣམ་པར་དག་པ་དང་ཞེས་

པས་བཤད། ལྔ་པ་ས་དགུ་པ་ལ་འགོད་པ་ལ། རང་སངས་རྒྱ་བར་ངེས་པ་དང་། 

གཞན་སིན་པར་བེད་པ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ངེས་པ་དང་ཞེས་པས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཅན་དོན་ནི་ཚད་མེད་དང་ཞེས་པས་བཤད། དྲུག་པ་ས་བཅུ་པ་

ལ་འགོད་པ་ལ། ས་བཅུ་པས་བསྡུས་པའི་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་ལ་འགོད་པ་

དང་། རྟོགས་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་འགོད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་བསེན་

སོགས་ཡོན་ཏན་དང་ཞེས་པས་བཤད། གཉིས་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་ལ་

འགོད་པ། ལས་འབས་ཆུད་མི་ཟ་བ་ལ་འགོད་པ། བདེན་བཞི་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པ། 

ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་ཟད་པ་ལ། གཞི་མེད་པ་ལ། རྣམ་བང་རོགས་པ་ལ། ཚོགས་རོགས་

པ་ལ། སིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་བརྒྱད། དང་པོ་བང་ཆུབ་ཡན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ལག་ཅེས་པས་བཤད། གཉིས་པ་ནི། ལས་རྣམས་ནི་ཆུད་མི་ཟ་ཞེས་པས་བཤད། 

གསུམ་པ་ནི། བདེན་མཐོང་དང་ཞེས་པས་བཤད། བཞི་པ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་སངས་

པ་དང་ཞེས་པས་བཤད། ལྔ་པ་ནི། དེའི་གཞི་མེད་པའི་ཚུལ་དང་ནི་ཞེས་པས་བཤད། 

དྲུག་པ་ནི། རྣམ་པར་བང་དང་ཞེས་པས་བཤད། བདུན་པ་ནི། ཚོགས་དང་ནི་ཞེས་

པས་བཤད། བརྒྱད་པ་ནི། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

གཉིས་ཀིས་བཤད། གཉིས་པ་ནི། མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད་པ་སེ། །ཞེས་པས་བཤད། 

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡི་འཕིན་ལས་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་བཤད། 

གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་གི་ལུགས་ནི། དུས་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསན། དབེ་བའི་

སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། གངས་ཀི་སོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། 

དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཞེས་པས་བཤད། ངག་དོན་ནི། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཁྱོད་ཀི་འཕིན་ལས་ཀང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་

ཀི་འཕིན་ལས་འཁོར་བ་ཇི་སིད་མ་སོང་གི་བར་དུ་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། ལམ་ལ་འགོད་པ། ལམ་གི་འབས་བུ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

གཉིས། དང་པོ་ལ། ཚོགས་ལམ་ལ། སྦོར་ལམ་ལ། མཐོང་ལམ་ལ། སོམ་ལམ་ལ་

འགོད་པའི་འཕིན་ལས་དང་བཞི། དང་པོ་ལ། སྐྱེས་བུ་འབིང་གི་བསམ་པ་ཐར་པ་དོན་

གཉེར་ལ་འགོད་པ། བསྡུ་བཞི་ལ། བདེན་བཞི་ཤེས་པ་ལ། གཞན་དོན་གི་བསམ་པ་

ལ། སྤོད་པ་ལ། དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་དང་དྲུགདང་པོ་

ནི། འགོ་རྣམས་ཞི་བའི་ལས་དང་ནི། །ཞེས་དང་། འགེལ་པ་ལྟར། འགོ་བ་བཟང་པོ་

དང་ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། ངག་དོན་ནི། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། རང་གི་
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གདུལ་བ་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

མཛད་དེ། རང་གི་གདུལ་བ་བདེ་འགོ་དང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་

ལས་མཛད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་བསྡུ་རྣམ་བཞི་ལ་འགོད་པ་དང་། །ཞེས་དང་། མཇུག་

ཏུ་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད་པ་སེ། །ཞེས་འགོད་སྒ་གཉིས་ནི། ཐོག་མ་དང་ཐ་མའི་

གསལ་བེད་ཡིན་ཞིང་། འགོ་རྣམས་ཞི་བའི་ལས་དང་ནི། །ཞེས་པའི་སྒས་འོག་མ་

ཉེར་དྲུག་ལ། འཕིན་ལས་ཀི་འགོད་པ་ཤེས་བེད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ཐད་ཀི་

རྣམ་བཤད་ལས། འདིས་ལམ་གི་རྟེན་ལ་འགོད་པ་ཡང་བསན་མོད་ཀི་དངོས་སུ་ནི་

ཐར་པ་དོན་གཉེར་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་བསན་ཏོ་ཞེས་གསུངས། འགོ་རྣམས་

ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས། གདུལ་བ་ལམ་གི་རྟེན་ལ་འགོད་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། ཚུལ་ཡོད་

དེ། འོག་གི་འགོད་ཅེས་པ་འདིར་ཡང་སྦར་ནས། འགོད་ཅེས་པ་བཤད་པའི་གཞིར་

དྲངས། གང་གིས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སོ། །གང་དུ་ན་གདུལ་བའོ། །གང་ལ་ན་

ཐར་ལམ་དངོས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་ལའོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། ངན་སོང་གསུམ་དང་། ལྷ་

མིའི་འགོ་བ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་སོ་ནས་

སོ། །དེ་ཡང་ངན་སོང་བ་རྣམས་ལ་ནི། སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ནས་མོས་

པའི་ཚེ་དེ་དག་གི་བསམ་པ་བརྟགས་ནས་དེ་དང་མཐུན་པར་བསན་པས་སྐྱེས་

གནས་དེ་དག་ལས་ཐར་བར་བས་ནས་ལྷ་དང་མིའི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འགོད་ཅིང་། 

བདེ་འགོ་ལ་ནི་འདོད་ལྷ་ཡུལ་ལ་སེད་པས་མྱོས་པ་རྣམས་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་མེ་

འབར་བར་བས་ནས་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་སོགས་སུ་སོན་པ་དང་། ཁམས་

གོང་མའི་ལྷ་ཚངས་པའི་ལྟ་བས་བཅིངས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་རྣམས་སོང་པར་བསན་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པས་ལྟ་ངན་དང་བལ་བར་བེད་པ་དང་། མི་རྣམས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་། བསླབ་

གཞི་བཟུང་བ་ལ་སྦར་ནས་རྒྱུད་སྣོད་རུང་དུ་བེད་པ་སེ། དེ་ཡང་འདིའི་ཐད་ཀི་མདོ་

ལས། རབ་འབོར་ངས་འདི་ནས་ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་ཡང་ཐར་ལམ་དངོས་སུ་

སྐྱེ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ལྷ་མི་གང་རུང་དགོས་ཏེ། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་ལས། ལྷ་དང་མི་

ཡི་ཐེམ་སྐས་ལ། །བརྟེན་ན་ཐར་པ་འདི་ན་འདུག །ཅེས་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 

དང་པོར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཆོས། །ཕིས་ནི་ངེས་པར་ལེགས་འབྱུང་བའོ། །གང་

ཕིར་མངོན་པར་མཐོ་ཐོབ་ནས། །རིམ་གིས་ངེས་པར་ལེགས་པ་འོང་། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་མི་དེ་ཡང་རྟེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། 

མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་རྟེན་བཟང་པོ་གཅིག་རེད་དུ་ཆུག་ཅིང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་མ་རེད་ན། ཐར་ལམ་བགོད་པའི་ས་

ཆོད་ཚེ་འདིར་མི་འོང་བས་རྟེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར། རྟེན་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དེ་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་སངས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་སིན་གི་

རྒྱུ་བརྒྱད་ལས་བྱུང་བའི་ཚེ་ཕུང་པོ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་སིན་གི་ཡོན་ཏན་

བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་དགོས་ཏེ། དེ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ན་རང་གཞན་གི་དོན་རྒྱ་

ཆེན་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། བསྡུ་རྣམ་ཞེས་པས་འཆད། 

ངག་དོན་ནི། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་བསྡུ་བཞི་ལ་

འགོད་དེ་སེམས་ཅན་འཁོར་དུ་མ་བསྡུས་པ་སྡུད་པར་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་བསྡུ་

བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། 

སློབ་དཔོན་རྟ་དབངས་ཀིས། སྦིན་པའི་གཡབ་མོས་ལེགས་བོས་ནས། །སྙན་པར་སྨྲ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བའི་གཏམ་བས་ཏེ། །དོན་སྤོད་པ་ཡི་བག་ཕབ་ནས། །དོན་མཐུན་གོས་ཆེན་ངེས་

པར་གདབ། །ཅེས་གསུངས། གསུམ་པ་ནི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་བཅས་པ་ཡི། །རྣམ་

པར་བང་བ་རྟོགས་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་བདེན་

བཞི་ཤེས་པར་འགོད་པར་མཛད་དེ། རང་གི་གདུལ་བ་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་པ་ལ་

སོགས་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་རྒྱུ་འབས་སྡུག་ཀུན་གཉིས་དོར་བ་དང་། རྣམ་པར་

བང་བ་རྒྱུ་འབས་འགོག་ལམ་གཉིས་བླང་བར་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

མཛད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་དོན་ཇི་བཞིན་གི། །ཞེས་པས་

བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་གཞན་དོན་གི་བསམ་པ་ལ་འགོད་པའི་ཕིན་

ལས་མཛད་དེ། རང་གི་གདུལ་བ་སྒྱུ་མ་མཁན་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་སང་

ཉེ་རིང་མེད་པའི་སོ་ནས། བམས་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

མཛད་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་ནི། ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་དང༌། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། 

རང་གི་གདུལ་བ་སྤོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། འཁོར་

གསུམ་བདག་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སོ་ནས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པ་དྲུག་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། དྲུག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལམ་

དང་། ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་

ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། རང་གཞན་གི་དོན་གཉིས་གང་སྒྲུབ་ཀང་ངེས་

པར་དགོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་སེ། དགེ་བ་བཅུའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་

ལས་མཛད་པའི་ཕིར། དེ་ནས་དང་། དེའི་རེས་ལ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་ཞེས་པ་དུས་

ནམ་གི་ཚེ་མཛད་ན། དེ་ནས་མཛད་ཅེས་པའི་དོན་ཏེ། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གཉིས་པ་སྦོར་ལམ་ལ་འགོད་པ་ནི། རང་བཞིན་གི། །སོང་པ་ཉིད་དང༌། ཞེས་

པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་སྦོར་ལམ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

མཛད་དེ། རང་གི་གདུལ་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་འཇིག་

རྟེན་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སོམ་བཞིན་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་མཐོང་ལམ་ལ་འགོད་པ་ནི། གཉིས་ཟད་དང༌། །ཞེས་པས་བཤད། 

དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་སྦོར་ལམ་ལ་བཀོད་པའི་རེས་ལ་མཐོང་ལམ་ལ་

འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། གཉིས་སྣང་གི་སྤོས་པ་ཟད་པའི་སོ་ནས། སོང་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་སོམ་ལམ་ལ་འགོད་པ་ལ། ས་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་ལ། ས་དྲུག་

པ་ལ། ས་བདུན་པ་ལ། ས་བརྒྱད་པ་ལ། ས་དགུ་པ་ལ། ས་བཅུ་པ་ལ་འགོད་པའི་

འཕིན་ལས་དང་དྲུག །དང་པོ་ནི་བར་དང༌། ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་

གདུལ་བ་ས་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། ཆོས་

རྣམས་མིང་བརས་བཞག་ཅིང་། དོན་དམ་པར་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ས་གཉིས་པ་

ནས་ལྔ་པའི་བར་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དམིགས་

པ་མེད་པ་དང༌། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་ས་དྲུག་པ་ལ་

འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། ཤེས་རབ་ཀི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པའི་སོ་ནས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

མཛད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ལུས་ཅན་རྣམས་ནི་ཡོངས་སིན་དང༌། །ཞེས་པས་

བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་ས་བདུན་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དེ། ཐབས་ཀི་ཕར་ཕིན་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པའི་སོ་ནས། ལུས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་

སུ་སིན་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ལ་སྤོད་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་ལ་འགོད་པ། བདེན་འཛིན་མངོན་གྱུར་བ་ཞི་བ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་དང་ནི། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་

ས་བརྒྱད་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། སོབས་ཀི་ཕར་ཕིན་ཉམས་ལེན་

ཆེས་ལྷག་པའི་སོ་ནས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ཕར་

ཕིན་དྲུག་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། མངོན་པར་ཞེན་

པ་བཟློག་པ་དང༌། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་ས་བརྒྱད་པ་

ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། བདེན་འཛིན་མངོན་གྱུར་པ་ཟད་པར་བཅོམ་

པའི་ས་བརྒྱད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། ལྔ་པ། ས་

དགུ་པ་ལ་འགོད་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཐོབ་དང༌། ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་

གདུལ་བ་ས་དགུ་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། ས་དགུ་པས་བསྡུས་པའི་

བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ལ། ས་བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པ་ལ་འགོད་པ། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་

པ་ལ་འགོད་པ། སིད་པ་ཐ་མ་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་

ནི། སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམ་དག་པ་དང༌། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་

གདུལ་བ་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། རང་གི་

གདུལ་བ་བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་

ནས་སྣོད་བཅུད་ཀི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

པའི་ཕིར། འོ་ན། ས་བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་དེ་

གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་སྣང་བས་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ། མཆོད་པས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་

ཚུལ་དང་གཉིས། དང་པོ་ལ། སྣོད་དག་པའི་སྣང་བ། བཅུད་དག་པའི་སྣང་བ། འཕིན་

ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། བང་སེམས་ས་དགུ་པ་དེས་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་

མ་ཐག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གངས་མེད་འབུམ་ཕག་བཅུ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས། དེ་མ་

ཐག་དེ་ལས་ལངས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པར་བས། དེ་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་

བཅུའི་རྒྱ་དང་མཉམ་པའི་པདའི་གདན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པས་སྤས་པ། དེའི་

འཁོར་དུ་སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་གི་གངས་དང་མཉམ་པའི་པདའི་གདན་

སྣང་བར་བས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་དབུས་ཀི་པདའི་གདན་གི་སེང་དུ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རང་ཉིད་གདན་དེ་དང་འཚམ་ཞིང་རྐྱེན་དུ་བབ་པར་བཞུགས། འཁོར་

གི་པད་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀི་བང་སེམས་ཤ་སག་བཞུགས་པས་

བསྐོར་བར་བས། གསུམ་པ་ནི། དེའི་ཚེ་བང་སེམས་དེའི་ཞབས་མཐིལ་གཉིས། 

པུས་མོའི་ལྷ་ང་གཉིས་རྩིབ་ལོག་དང་ལྟེ་བ་གཉིས། ཕག་མཐིལ་གཉིས་རྣམས་ལས་

འོད་ཟེར་གངས་མེད་འབུམ་ཕག་བཅུ་བཅུ་སྤོས་པས་རིགས་དྲུག་ཀའི་གནས་རྣམས་

སྣང་བར་བས་ནས། དེ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བས། བང་སེམས་དེའི་ཕག་

གཉིས་དང་རྒྱབ་མགུལ་གཉིས་དང་ཞལ་ནས་འོད་ཟེར་གངས་མེད་འབུམ་ཕག་བཅུ་

བཅུ་སྤོས་པས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཉན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། བང་སེམས་ས་དགུ་

པ་བ་མན་ཆད་ཀི་གནས་རྣམས་སྣང་བར་བས། ཆོས་སྣང་བའི་སོ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་། ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཚུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་བེད། གཉིས་པ་ལ། མཆོད་པ་དང་། དབང་

བསྐུར་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། བང་སེམས་དེའི་མཛོད་སྤུ་ནས་འོད་ཟེར་གངས་མེད་

འབུམ་ཕག་བཅུ་བཅུ་སྤོས་པས་བདུད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན། དབང་བསྐུར་

ཐོབ་པའི་བང་སེམས་རྣམས་སྤན་དྲངས། དེ་དག་གི་ལུས་སུ་ནུབ་པར་བས། དེ་ནས་

བང་སེམས་དེའི་སྤི་གཙུག་ནས་སོང་གསུམ་གངས་མེད་འབུམ་ཕག་བཅུའི་རྡུལ་དང་

མཉམ་པའི་འོད་ཟེར་སྤོས། ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྤན་དྲངས། འཇིག་

རྟེན་ལན་བཅུར་བསྐོར་ནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད། སེམས་ཅན་གི་དོན་

བས། འོད་ཟེར་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་མཐིལ་དུ་ནུབ་པར་

བེད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་སེམས་དེ་

དབང་བསྐུར་བར་དུས་ལ་བབ་པར་གཟིགས་ནས། ཕོགས་བཅུ་ནས་ས་དགུ་པ་མན་

ཆད་ཀི་བང་སེམས་མཐའ་དག་འདུས་ཏེ། བང་སེམས་དེ་ལ་བལྟ་ཞིང་མཆོད། ཏིང་

ངེ་འཛིན་སོང་ཕག་བཅུ་བཅུ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །བང་སེམས་དབང་བསྐུར་

ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས། མགིན་པ་དང་། ཐུགས་ཀ་ནས་དཔལ་བེའུ་དང་། རོ་རེ་དང་། 

བཀྲ་ཤིས་ལས་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་བའི་འོད་ཟེར་འཁོར་འོད་ཟེར་

གངས་མེད་འབུམ་ཕག་བཅུ་དང་བཅས་པ་ཕྱུང་བ་དེ། ཕོགས་བཅུར་སྣང་བར་བས། 

ཆོ་འཕྲུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསན། བང་སེམས་དེ་ལ་དཔལ་བེའུ་རོ་རེ་བཀྲ་ཤིས་

རྣམས་ནུབ་པས། མཐུ་སོབས་ལྷག་པར་འཕེལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་

ཀི་མཛོད་སྤུ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའི་འོད་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཟེར་འཁོར་འོད་ཟེར་གངས་མེད་འབུམ་ཕག་བཅུ་བཅུ་དང་བཅས་པ་བྱུང་སེ། ཕོགས་

བཅུ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས། འཇིག་རྟེན་ལན་བཅུ་བསྐོར། ངན་སོང་གི་སྡུག་

བསྔལ་ཞི་བར་མཛད། བདུད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ནས། བང་སེམས་དེའི་སྤི་

བོར་ནུབ་ལ་འཁོར་གི་འོད་ཟེར་རྣམས་འཁོར་གི་སྤི་བོར་ནུབས་སོ། །འོད་ཟེར་དེ་

དག་ཕོག་མ་ཐག་ཏུ། བང་སེམས་འཁོར་དང་བཅས་པས་སྔོན་མ་ཐོབ་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སོང་ཕག་བཅུ་བཅུ་ཐོབ་ཅིང་། འོད་ཟེར་དེ་དག་ཀང་བང་སེམས་དེའི་དབུ་ལ་

དུས་གཅིག་ཏུ་འབབ་པར་གྱུར་ཅིང་། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་ཀི་བང་སེམས་དེ་

ལ་རང་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་དང་། དུས་དང་། མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་བསན་

པ་ནི། འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བ། །ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཐོགས་ལ་འགོད་པ་ལ། སྐྱེ་བ་ཕི་མར་འཚང་རྒྱ་བར་

ངེས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་། གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལྷག་མ་

རོགས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ངེས་པ་དང༌། །ཞེས་པས་བཤད། 

དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་པ་ལ་འགོད་པའི་

འཕིན་ལས་མཛད་དེ། སྐྱེ་བ་གཉིས་པ་ཁོ་ནར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་

སོ་སོར་ངེས་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སེམས་

ཅན་དོན་ནི་ཚད་མེད་དང༌། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་ས་

བཅུས་བསྡུས་པའི་གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། རེས་

ཐོབ་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པའི་དོན་བེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་དང་

མཉམ་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསེན་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལྷག་མ་རོགས་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་འགོད་པ་དང་། སེམས་

ཅན་སིན་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་

ལས་མཛད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ་ནུས་པའི་ཁྱད་པར། རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར། སངས་པའི་ཁྱད་

པར། དག་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་འགོད་པའི་ཁྱད་པར་དང་བཞི། དང་པོ་ལ། བང་ཆུབ་

འདྲེན་པར་བེད་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས། ལས་ཆུད་མི་ཟ་བ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་

ལས་དང་གཉིས། དང་པོ་ནི། བང་ཆུབ་ཡན་ལག །ཅེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། 

རང་གི་གདུལ་བ་སིད་པ་ཐ་མ་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། རང་གི་གདུལ་

བའི་རྒྱུད་ཀི་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་དེ་རང་གི་འབས་བུ་བང་ཆེན་མཐར་ཐུག་དེ་ཉིད་ཚེ་

འདི་ཉིད་ལ་དངོས་སུ་འདྲེན་པར་བེད་པའི་འཕིན་ལས་ལ་འགོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ནི། ལས་རྣམས་ནི་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་

གདུལ་བ་སིད་པ་ཐ་མ་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་

ལེགས་ཀི་ལས་དང་འབས་བུ་དང་འབེལ་བ་ཆུད་མི་ཟ་བ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

མཛད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཇི་སྙེད་པ་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པ་ལ་

འགོད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། བདེན་མཐོང་དང༌། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། 

རང་གི་གདུལ་བ་ཇི་སྙེད་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། བདེན་པ་བཞིའི་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་

མཛད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་པ་ལ། །ཐ་དད་ཡོངས་སུ་

མི་ཤེས་དང་། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་

པའི་འཕིན་ལས་ལ་འགོད་པར་མཛད་དེ། ཇི་ལྟ་བ་འཁོར་འདས་བདེན་སོང་མཉམ་པ་

ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་ཟད་པ་ལ་འགོད་པ་དང་། དེའི་གཞི་ཟད་པ་

ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་དང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་སང་བ་

དང༌། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་སོབས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་

འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། གཙང་བདེ་རྟག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཉོན་སྒིབ་

སངས་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། དེའི་གཞི་མེད་

པའི་ཚུལ་དང་ནི། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་སངས་པ་ཕུན་

ཚོགས་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་པོ་བསྐྱེད་པའི་གཞིར་

གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་སངས་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ། རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆོས་སྐུའི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་འགོད་པ། བློ་

བུར་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་

བང་དང་། ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་དག་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་

འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། བང་སེམས་ས་བཅུ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་

དག་གི་བློ་བུར་དྲི་བལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་དང་ནི། །ཞེས་པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གདུལ་བ་དག་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དེ། སྒིབ་གཉིས་བལ་

བའི་བློ་བུར་གི་དྲི་བལ་གི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལམ་གི་འབས་བུ་ལ་འགོད་པ་ནི། མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད་པ་སེ། །ཞེས་

པས་བཤད། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གདུལ་བ་ཐར་པ་མྱང་འདས་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་

ལས་མཛད་དེ། སྒིབ་གཉིས་སངས་པའི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད་པའི་

འཕིན་ལས་མཛད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡི་ཞེས་སོགས་གསུངས། 

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་འཕིན་ལས་ལ་དོན་གངས་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་དུ་མདོ་ལས་

བཤད་དེ། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཚོགས་ལམ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་དྲུག །སྦོར་

ལམ་ལ་གཅིག །མཐོང་ལམ་ལ་གཅིག །ས་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་ལ་གཅིག །ས་

དྲུག་པ་ལ་གཅིག །ས་བདུན་པ་ལ་གཅིག །ས་བརྒྱད་པ་ལ་གཉིས། ས་དགུ་པ་ལ་

གཅིག །ས་བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པ་ལ་གཅིག །སྐྱེ་བ་གཅིག་ཐོགས་པ་ལ་གསུམ། སིད་

པ་ཐ་མ་པ་ལ་འགོད་པ་བརྒྱད། མི་སློབ་ལམ་ལ་འགོད་པའི་འཕིན་ལས་གཅིག་སེ་

ཉེར་བདུན་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་བསྡུས་དོན་བཤད་པ་ལ། དོན་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་དོན་གསུམ་

དུ་བསྡུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་དོན་གི་སྤོས་པ་རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བ་

རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ། བསྡུས་དོན་བརྒྱད་དུ་བཤད་ནས། དོན་གི་སྤོས་པ་

འབིང་ལ་དད་པའི་གང་ཟག་ལ་བསྡུས་དོན་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་ལ། མཚན་

ཉིད་དེ་ཡི་སྦོར་བ་དང༌། །ཞེས་སོགས་གསུངས། གཉིས་པ་དོན་གི་སྤོས་པ་མདོར་

བསྡུས་པ་ལ་དད་པའི་གདུལ་བ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཆེད་དུ་བསྡུས་དོན་གསུམ་དུ་
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

འཆད་པ་ལ། ཡུལ་ནི་རྣམ་པ། ཞེས་སོགས་གསུངས། ཅི་བསྡུས་དོན་གསུམ་ལ་སོ་

སོར་དད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཚིག་དོན་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་བསན་དགོས་སམ་མི་

དགོས། མི་དགོས་ན་བསན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ། དགོས་ན་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

པ་ལ་དད་པའི་གང་ཟག་སོ་སོར་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་དགོས་པའི་ཕིར། 

འོན་ཏེ་དེ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ན། སྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་

ཤིང་། ཡུམ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་བསྡུས་དོན་གསུམ་ག་བེད་པར་གསུངས་པས། 

དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གི་རིམ་པ་དགུ་ངེས་པར་ཁས་བླང་དགོས་སོ། །ཞེ་ན། ཁ་

ཅིག །མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ངེས་པ་དང་། གངས་ངེས་པ་དང་། གོ་རིམ་ངེས་

པར་བེད་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་ལ་

དད་པའི་གང་ཟག་གསུམ་ག་ལ་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་བསན་དགོས་པ་ལ་ཁྱད་པར་

མེད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ལ་དགའ་བའི་

གདུལ་བ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་འབིང་རྟུལ་གསུམ་གིས་ཁྱད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། ཡུམ་

རེ་རེ་ལ་བསྡུས་དོན་གསུམ་གསུམ་དུ་མཛད་པ་ནི་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གི་ཁྱད་པར་མ་

ཡིན་ཡང་། དོན་གི་སྤོས་པ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཡུམ་རེ་རེ་ལ་བསྡུས་དོན་གསུམ་གསུམ་

དུ་མཛད་པ་ནི་དོན་གི་སྤོས་པ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའི་གདུལ་བའི་ཆེད་དུ་

མཛད་པ་ཡིན་ན། དེ་གདུལ་བ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གི་ཆེད་དུ་མཛད་པ་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར། ཡུམ་རེ་རེ་ལ་བསྡུས་དོན་གསུམ་གསུམ་དུ་མཛད་པ་དེ། བསྡུས་དོན་ལུས་རྣམ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞག་གི་ཚིག་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར་ཙམ་དུ། ཟད་པ་ཡིན་ན། ལམ་ཤེར་ཕིན་དང་། 

འབས་བུ་ཤེར་ཕིན་ཅེས་བསྡུས་དོན་གཉིས་སུ་བསྡུ་རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་

ཕིར། བརྒྱད་སོང་པ་ལྟ་བུའི་གདུལ་བ་གསུམ་ག་ལ་ཡང་ཚིག་དོན་རོགས་པར་འཆད་

དགོས་པ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་མེད་ལ། དེ་ཡང་ཚིག་དོན་མཐའ་དག་ལ་རིགས་པས་སྒོ་

འདོགས་ཆོད་པའི་ཚུལ་གིས་ངེས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། བསྡུས་དོན་མི་འདྲ་བ་

གསུམ་བཤད་པ་ནི། དང་པོར་བསྡུས་དོན་དེ་ཙམ་ཞིག་བཤད་པ་ན། ཡན་ལག་རྒྱས་

བཤད་ཀི་དོན་རགས་པ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་དང་། མི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །དཔེར་ན་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་ཚེ། རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བཞིན་དུ་ཁོན་

པ་རིང་པ་དེ་ན་ཆུ་ཡོད་སྙམ་པ་དང་། ཆུ་ཚད་མས་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་བཞིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་བསན་བཅོས་ལས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །ལུས་རྣམ་གཞག་གི་ཚུལ་ལ་ཚིག་

མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་གིས་དོན་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར་མ་ཡིན་ལ་ཡན་ལག་རྒྱས་

བཤད་ལ་ནི་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །འོ་ན། ལུས་གཉིས་སུ་བསྡུས་པའི་ཉེས་པ་འདི་ལ་ཡང་

མཚུངས་སོ། །ཞེ་ན་མི་མཚུངས་ཏེ། དེ་ཙམ་གིས་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཚིག་དོན་

རགས་པ་ལ་ཡིད་དཔོད་འདྲེན་ནུས་ན་མདོ་ལས་འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱས་བཤད་དང་བསྡུས་

བཤད་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་མཇུག་གི་དོན་ནི། འགེལ་པ་དོན་གསལ་འདི་སློབ་དཔོན་གང་

གིས་མཛད་ན། སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་མཛད་པ་ཡིན་ལ། འོ་ན། སློབ་དཔོན་

དེ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞེ་ན་བཤད་དུ་ཡོད་དེ། སློབ་དཔོན་འདི་

རྒྱལ་རིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ། 
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ཕར་ཕིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤི་དོན།

ཁྱད་པར་དུ་ཡུམ་གི་དོན་ལ་རིང་དུ་གོམས་པ་ཞིག་བྱུང་སེ། དེ་ནས་རང་ཉིད་ཀི་

མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་མཛད་བཟང་པོ་ལ་བམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞུས་ནས་བསྒྲུབས་

པས། རྨི་ལམ་དུ་དགེ་སློང་གུར་གུམ་གི་མདོག་ཅན་སྤོད་ལམ་མཛེས་པ་ཞིག་རྨིས་

ཏེ། ཤར་ཕོགས་ཁ་སར་པ་ཎིར་སོང་ཞིག །ཅེས་ལུང་བསན་ནོ། །སད་དེ་དེར་སོང་

ནས་ཞག་གསུམ་དུ་སྨྱུང་གནས་བས་ཏེ། རྨི་ལམ་བརྟགས་པས་ཐོ་རེངས་རྨི་ལམ་ན། 

ཨོ་ཏ་རྟ་རིར་པ་ཧའི་གྷནྡོ་ལའི་སེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤིན་ཕུང་འཐུག་པོ་གཅིག་གི་

གསེབ་ན་ལྷའི་ལུས་སོང་སྤིན་གི་གསེབ་ནས་བྱུང་ནས། མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

མཆོད་པ་མཐོང་སེ། ཅི་བེད་དྲིས་པས་རེ་བཙུན་བམས་པ་བརྒྱད་སོང་པ་གསུང་པ་

ལ་མཆོད་པ་བེད་པ་ཡིན་ཟེར་ཏེ། རིང་དུ་བལྟས་པས། རེ་བཙུན་ཞལ་གསེར་གི་

མདོག་ཅན་སྤི་གཙུག་མཆོད་རྟེན་གིས་སྤས་པ། ཕག་གཡས་ཆོས་འཆད་ཀི་ཕག་རྒྱ་

མཛད་པ་ཞིག་མཐོང་ནས། ཕག་དང་མཆོད་པ་མཛད་དེ། ཉིད་ཀི་བསན་བཅོས་ལ་

དེང་སང་འགེལ་པ་མང་དུ་མཆིས་ན། གང་གི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བགི་ཞེས་ཞུས་

པས། གཞུང་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ལོངས་ལ། འཐད་པ་བསྡུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་

བསན་བཅོས་མང་དུ་རྩོམས་ཤིག་ཅེས་གནང་བ་ཐོབ་བོ། །སང་དེ་མཆོད་པ་བས་ཏེ། 

བསན་བཅོས་རྩོམ་པའི་སྦིན་བདག་བཙལ་བའི་ཕིར། ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་བོན་པ་ན། 

རྒྱལ་པོ་ས་སྐྱོང་གིས་ཡུམ་འཆད་པ་ལ་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་མཁས་པར་

ཐོས་ནས། གདན་འདྲེན་དུ་བཏང་བའི་བང་ཆེན་དང་ཕད་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ། 

འཕགས་པའི་འགེལ་པ་དང་མཐུན་པར་ཉི་ཁིའི་བསྡུས་དོན་ལེའུ་བརྒྱད་པ་དང་། 

བརྒྱད་སོང་འགེལ་ཆེན་དང་། འགེལ་པ་དོན་གསལ་དང་། བསྡུས་འགེལ་རྟོགས་སླ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་། ཤེར་ཕིན་འབུམ་འགེལ་ལ་སོགས་པ་མཛད་དོ། །ཞེས་གགས་སོ། །བརྒྱད་

སོང་འགེལ་ཆེན་དུ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་གིས་སྦིན་བདག་མཛད་ནས། ཊིཀ་ཊུཀ་

ཆེ་བ་གསུམ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བས་པར་བཤད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཤེར་འབྱུང་བློ་

གོས་ཀིས། སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་སྐྱེ་དགུའི་དོན་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་ཏེ། ཤེས་

རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སོན་པ་ན། པོ་ཏི་དུ་མ་དག་ན་འདོད་པ་དུ་མ་དང་། འཆད་པ་

པོ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ཡང་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་མཐོང་བས་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ཏེ། མཐའ་

གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ན། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བམས་པས་

དེའི་སྐྱོ་བ་བསལ་བའི་ཕིར། མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་བཅས་པའི་བསན་བཅོས་ཀང་

བཤད་དོ། །ཞེས་ཟེར་བ་རེས་སུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། སློབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་ནི་ལོ་བཅུ་བདུན་དུ། བཤེས་གཉེན་བསེན་པར་བས་ནས། རྨི་ལམ་དུ་བམས་པས་

རེས་སུ་བཟུང་ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་སློབ་མ་འཇམ་དཔལ་ལ་དབང་བསྐུར་དངོས་སུ་

ཐོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་བའི་སོ་ནས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

སྒིབ་གཉིས་བེད་པ་དང་བལ་འབས་བུའི་སྐུ། །མཛད་པ་འཕིན་ལས་དང་

བཅས་ཁྱད་པར་ཆོས། །ཇི་བཞིན་འདོམས་ལ་ཚད་མས་ངེས་རེད་ནས། །རྣམ་ཀུན་

མཐར་ཐུག་རྒྱལ་སར་དབང་འབོར་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ། །



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང་། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འགེལ་

ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ།། །།



སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གིས་རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མ་ཞུ་སྒིག་སྐབས་ཀི་ལས་བེད། 

ལས་གཞི་འདི་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་དང་དཔར་སྐྲུན་གནང་མཁན་

བཅས། 

སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད་སྐབས་ཉི་ཤུ་པ། 

ཞུ་སྒིག་འགན་ཁུར་བ། 

སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས། 

དཔེ་རིང་ཁག་དྲུག་དང་ཞིབ་བསྡུར་གནང་མཁན། 

ཕི་ལོ་(༢༠༡༢)ལོའི་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་འདུལ་བ་གསར་རིང་། 

དབུ་མ་གསར་རིང་གོང་འོག །ཕར་ཕིན་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་འདེམས་བསྐོས་ཞིབ་བསྡུར་ལས་

བེད་རྣམ་པ། 

ཐ་མའི་ཞུ་དག་གནང་མཁན། 

སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ། 

དཀར་ཆག་སྒིག་མཁན། 

ཕི་ལོ་(༢༠༡༢)ལོའི་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་ལྷ་རམས་འཛིན་གྲྭ། 

ཡིག་ཆར་དྲངས་པའི་མདོ་བསན་བཅོས་ཀི་ལུང་འཚོལ་མཁན་དང་དེབ་སྒིག་པ། 

ཕི་ལོ་(༢༠༡༢)ལོའི་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་འདུལ་རིང་འཛིན་གྲྭ་དང་འདུལ་གསར་འོག་

མའི་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་འདེམས་བསྐོས་ལུང་འཚོལ་བའི་ལས་བེད་རྣམ་པ། 

ལས་དུས། 

ཕི་ལོ་(2012)ནས་(2015/08/07)བར་ལོ་ངོ་བཞིའི་ཪིང་། 

འགེམ་སེལ་བེད་མཁན་དང་དཔར་སྐྲུན་བདག་དབང་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་། 

ཕི་ལོ་(2015)ལོར་གོག་ཀླད་ཐོག་དཔེ་བསྡུར་མའི་པར་གཞི་ཐོག་མར་བསྒིགས། 


	༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནང་བ། 
	རྗེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	༄༅།  །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་
བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་
དབང་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་
སྐབས་ལྔ་པའི་སྤྱི་དོན་
བཞུགས་སོ།  ། 
	གཉིས་པ་དབང་དུ་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་རྩེ་སྦྱོར་གྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 
	རྩེ་སྦྱོར་གྱི་རྟེན་བཤད་པ་དང་། 
	རྩེ་སྦྱོར་གྱི་མཚན་ཉིད། 
	གཉིས་པ་ལ། སྦྱོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦྱོར་དང་བཞི་ལས། 
	དེ་ཡང་དྲོད་ཀྱི་རྩེ་སྦྱོར་ཐོབ་པའི་རྟགས་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་བཞི་སྟོན་པ་ལ། 
	རྟགས་གསུངས་པའི་འོག་ཏུ་བསོད་ནམས་གང་ལས་འཕེལ་ཚུལ། 
	སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་རྩེ་མོས་རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་རྟོགས་པ་ལ་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ནི་ངེས་པར་བརྟན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར། 
	དེ་ལྟར་ངེས་པར་བརྟན་པར་བྱེད་པའི་བཟོད་པའི་ངེས་པར་བརྟན་པར་འགྱུར་བའམ་བྱས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་རྩེ་སྦྱོར་ཡིན་པས་ན་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར། 
	གཉིས་པ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ་ལ། 
	སྤང་བྱ་རྟོག་པ་དང་། 
	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལེན་པ་དང་འདོར་བའི་སྒོ་ནས་གཟུང་བའོ་ཞེས་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ། 
	དེ་ལྟར་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཕྱོགས་གཉིས་བསྟན་ནས་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་པོ། 
	རྫས་འཛིན་རྟོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། 
	མཐོང་སྤང་ཤེས་སྒྲིབ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་ལ་དགུར་ཡོད་ན། དེ་དག་གང་ཡིན་ཞེས་དྲི་བའི་སྒོ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ། 

	གཉིས་པ་མཐོང་སྤང་རྟོག་པའི་གཉེན་པོ་བཤད་པ་ལ། 
	གཉིས་པ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦྱོར་གྱི་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་ལ། 
	མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦྱོར་དངོས་དང་། 
	གསུམ་པ་སྒོམ་ལམ་རྩེ་སྦྱོར་བཤད་པ་ལ། 

	བཞི་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦྱོར་ལ། 
	འདི་ལ་བསལ་བྱ་ལོག་རྟོག །














	༄༅། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་
བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་
དབང་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་
སྐབས་དྲུག་པའི་སྤྱི་དོན་
བཞུགས་སོ། །
	གཉིས་པ་བརྟན་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 
	དེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། 


	༄༅། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་
བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་
དབང་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་
སྐབས་བདུན་པའི་སྤྱི་དོན་
བཞུགས་སོ། །
	གཉིས་པ་བརྟན་པའི་འབྲས་བུ་སྐད་ཅིག་སྦྱོར་བཤད་པ་ལ། 
	འོ་ན་སྐད་ཅིག་སྦྱོར་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། 


	༄༅། །བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་
བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་
དབང་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་
སྐབས་བརྒྱད་པའི་སྤྱི་དོན་
བཞུགས་སོ། །
	གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 
	གཉིས་པ་སྐུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། 
	དེས་ན་རང་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་སྦྱོར་བཞི་བསྒོམས་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག །འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། 
	ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ། 
	ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ནི། 
	གཉིས་པ་བྱ་བ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ། 
	ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ། 
	བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདིས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། 
	ཁ་ཅིག །ལོངས་སྐུ་ལ་ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོ་དང་། ལོངས་སྐུ་བཏགས་པ་བ་གཉིས་ལས། 
	རང་གི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་དཀར་གྱི་ཡོན་ཏན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བཟང་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་མཚན་ཉིད། 
	གཉིས་པ་དཔེ་བྱད་ལ་དབྱེ་ན་བརྒྱད་ཅུ་ཡོད་དེ། 
	གང་གིས་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བར། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདིས་སྤྲུལ་སྐུ་འཆད་ན་འཆད་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན།
	གསུམ་པ་སྟོན་པ་ལ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་འཕྲིན་ལས་ནི། །རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་བདུན་དུ་བཞེད། །ཅེས་གསུངས། 













	༄༅། །རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད་པ་སྐབས་བརྒྱད་པའི་
སྤྱི་དོན་བཞུགས་སོ། །
	གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ་གསུམ། 
	བྱེད་པ་པོ་སྐུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། 
	དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ནི། ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། 
	འདི་ལ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། 
	ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་རྟགས་ངེས་པ་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། 
	ཕྱག་ཞབས་འཁོར་ལོས་མཚན་དང་རུས་སྦལ་ཞབས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་གྱི་མཚན་ཉིད། 
	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག










