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སུམ་ཚོགས་པོ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཆྗེན་པོ་རྒྱ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་གྲུ་སོགས་སུའང་བསན་འགོའྱི་ཞབས་

འདྗེགས་བླ་མྗེད་བསྒྲུབས་ཡོད། 

སྐབས་དོན་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་དངོས་བསན་སོང་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིམ་པ་

གསལ་བར་བྗེད་པ་ལ་རྱིགས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་དང་། སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གསལ་

བར་བྗེད་པ་ལ་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྒྱན་གཉྱིས་བྱུང་ཞྱིང་། དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་

པ་འགྗེལ་བ་ལ་འཕགས་བོད་ཀྱི་འགྗེལ་མཛད་མཁན་པོ་དུ་མས་ཡྱིག་འཇོག་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་ལས་

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་ཕར་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་སོགས་ནྱི་གཞུང་

སྤྱིའྱི་ཁོག་ལ་བཤད་པ་ཚང་ལ། དཀའ་བའྱི་གནས་རྣམས་ལ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དོགས་པའྱི་

མཐའ་གཅོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་བ་དང་། ཡོངས་གགས་ཡོངས་འཛིན་བསྡུས་རར་



  iv  

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

གགས་པའང་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞྱིང་བློ་གསར་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་ལམ་གྱི་སོ་འབྗེད་པའྱི་ཐབས་

ཚུལ་ཟབ་པས་དོན་གཉྗེར་ཅན་དུ་མར་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེར་འབྱུང་བར་གདོན་མྱི་ཟ། 

ད་ལམ་སྗེར་བྗེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ནས་རྗེ་བཙུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་པོད་ལྔ་སོགས་ཡྱིག་ཁག་

གྱི་མ་དཔྗེ་སྔ་ཕྱི་གང་བྱུང་སྡུར་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཞུ་དག་ངྗེས་འདྲོངས་ཐོག་ཕོགས་སྒྱིག་པར་སྐྲུན་བགྱིས་

པར་འབྗེལ་ཡོད་ཀུན་ལ་ཡྱི་རང་བསྔགས་བརོད་དང་། འབད་པས་བསགས་པའྱི་ལྗེགས་བས་ལ་

བསྔོ་བ་དང་པར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་ལྗེགས་བཤད་དྗེ་དག་གྱིས་བསན་འགོའྱི་ཞབས་འདྗེགས་རྒྱ་ཆྗེར་

ཡོང་བའྱི་སོན་ལམ་དང་བཅས། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མར་འབོད་པ། ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བདུན་པའྱི་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་༩ཚེས་༤དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ཟླ་༡༡ཚེས་༧ལ། 
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རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་ལས་རྱིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་ལས་རྱིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་

བསྡུས། 

༄༅། །འདྱིར་འཇམ་དབངས་རྣམ་འཕྲུལ་རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་༧རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྱི་གསུང་འབུམ་དཔྗེ་རྱིང་ཁག་དང་ཞྱིབ་བསྡུར་དང་འབྗེལ་པོད་གསར་

བཞྗེས་སྐབས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་སོ་ནས་ངོ་སྤོད་ཐུང་ཙམ་ཞུ་ན། 

༡༽བ་བ་འདྱི་ལ་འཇུག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཕྱི་ལོ་(༡༩༨༩)ལོར་རྒྱ་ནག་ནས་པར་སྐྲུན་

བས་པའྱི་རྗེ་བཙུན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་དྗེབ་གཟུགས་སོད་སད་གཉྱིས་དང་། དྗེའྱི་ར་བ་ལྟ་བུ་སྐུ་

འབུམ་པར་མ་བཅས་སུ། སྔ་སོར་སྗེར་བྗེས་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་དང་། 

འབས་ལོངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཔྗེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་དཔྗེ་རྱིང་

བཅས་དང་མྱི་མཐུན་པ་མང་དུ་བྱུང་ཞྱིང་། དྗེ་ཡང་ཚིག་ནོར་ཙམ་མྱིན་པར་དོན་ནོར་མངོན་གསལ་

ཅན་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་བ་བ་འདྱི་ལ་མ་འཇུག་ཐབས་མྗེད་དུ་གྱུར། དྗེ་ཡང་དཔྗེར་མཚོན་ཙམ་

ཞྱིག་འགོད་ན༑ སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཇོག་པའྱི་སྐབས་སུ། 

སྗེར་བྗེས་གྲྭ་ཚང་དང་འབས་ལོངས་དཔྗེ་མཛོད་ཁང་བཅས་སུ་བཞུགས་པའྱི་དཔྗེ་རྱིང་ཡྱིག་ཆ་

ཁག་ལས། ཀུན་རོབ་བདྗེན་པ་གང་ཞྱིག་ཅྗེས་གསུངས་ཀང་། སྐུ་འབུམ་དང་མཚོ་སྔོན་པར་མ་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ། ཡང་ལོག་གང་རུང་གང་ཞྱིག་ཅྗེས་གསལ། འདྱི་ལྟར་ན། བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་དྗེ་

ཡང་ལོག་གཉྱིས་ཀའྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་རྱིགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་འདྱིར་

དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དང་། དང་པོ་ཉྱིད་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་རྱིགས་ངྗེས་

པའྱི་བང་སྗེམས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་ཐོབ་མྱོང་བའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དང་

དོན་གཅྱིག་ཅྗེས་གསལ་ཡང་། སྐུ་འབུམ་པར་མའྱི་ནང་དུ། དང་པོ་ཉྱིད་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་རྱིགས་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

ངྗེས་པའྱི་བང་སྗེམས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་ཐོབ་མྱོང་བའྱི་སྗེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་དང་དོན་གཅྱིག །ཅྗེས་

གསལ། འདྱི་ལྟར་ན་དྗེ་འདྲའྱི་བང་སྗེམས་སྦོར་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདྗེན་འཛིན་སྗེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་དྗེ། 

སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སུ་འགྱུར་ཞྱིང་། དྗེ་ལྟར་ན་རྱིགས་སྤྱི་

དོན་ལས་བདྗེན་འཛིན་སྗེང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སུ་བཀག་པ་དང་ནང་འགལ་

འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་གྲྭ་ཚང་དང་འབས་ལོངས་དཔྗེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་རྱིང་ཁག་

མཐུན་པར་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀྱི་སྗེམས་རྟྗེན་ལ་འདོད་སྗེམས་ཡོད་པར་བཀག་ཅྱིང་། རྣམ་རོགས་

སྦོར་བ་ཐོབ་ན་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྗེལ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་ཀང་། གོང་གསལ་པར་མ་གཉྱིས་

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

ཚིག་དོན་གཉྱིས་ཐད་ནས་མྱི་མཐུན་པ་མང་དུ་སྣང་ཡང་འདྱིར་དཔྗེར་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཟུར་འདོན་

བས་པ་ཡྱིན། 

སྐུ་འབུམ་པར་མ་འདྱི་དབུས་པར་གྱི་དཔྗེ་རྒྱུན་རྣམས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། འདྱི་

པར་ཤྱིང་གསར་བཞྗེས་སྐབས་སུ་ཞུ་བཅོས་བས་འདུག་སྙམ་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། རྗེ་བཙུན་པས་མཛད་

པའྱི་མཁས་གྲུབ་རྗེའྱི་རྣམ་ཐར་གཙང་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོར་པར་སྐྲུན་བས་པ་དང་། སྐུ་འབུམ་པར་

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

ཆྗེན་ཡོད་པར་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་ནས་བལྟས་ཀང་བལྟས་ཙམ་གྱིས་ཤྗེས་ནུས་པའྱི་

བཅོས་ལྷད་མང་དུ་སྣང་། འདྱིར་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་བཀྲྱིས་ལྷུན་པོའྱི་པར་མ་ལ་བཀྲར་དང་སྐུ་འབུམ་

པར་མ་ལ་སྐུར་གྱིས་མཚོན་པར་བས་ཏྗེ་འགོད་ན། བཀྲར། རྗེ་བཙུན་གྱིས་གསུང་གྱིས་བསྐུལ་བ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་མཛད་ཅྱིང་། རྱི་ཁོད་དགའ་ལྡན་ན། ཞྗེས་ལས་མྱི་གསལ་ཡང་། སྐུར། རྗེ་བཙུན་གྱིས་

གསུང་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་ཐོས་སོ། །འདྱི་ལ་ལོ་རྒྱུས་གཞན་

ཡང་སྣང་སྗེ། གནས་རྱི་ཁོད་དགའ་ལྡན་ན། ཞྗེས་ཐད་རྱིས་བས་ན་ཡྱིག་འབྲུ་སོ་གཉྱིས་ཚིག་ལྷག་

བཅུག་ཡོད་པ་དང་། དྗེ་བཞྱིན་དུ་བཀྲར། བདག་ཀང་། ཞྗེས་ལས་མྱི་གསལ་ཡང་། སྐུར། ཡང་ཀླུ་
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རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་ལས་རྱིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་བདག་ཀང་། ཞྗེས་ཡྱིག་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། ཡང་

བཀྲར། འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་འགྱུར། ཞྗེས་ལས་མྱི་གསལ་ཡང་། སྐུར། འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་གདུལ་

བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། ཞྗེས་ཡྱིག་འབྲུ་བཅུ་གཅྱིག་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྱིབ་

པར་པར་མ་གཉྱིས་ཀ་འོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་པས་དྗེ་ལ་གཟྱིགས། 

༢༽བསྡུར་རྒྱུའྱི་མ་དཔྗེ་དང་ཟུར་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་སྐོར། དང་པོ་སྗེར་བྗེས་གྲྭ་ཚང་དུ་

སྔར་བོད་ནས་གདན་ཞུ་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་རྱིང་དཔྗེ་རྱིང་གས་སུ། དྲང་ངྗེས་སྤྱི་དོན་དང་། 

རྟྗེན་འབྗེལ་སྤྱི་དོན་དང་། རྱིགས་སྤྱི་དོན་དང་། སྦོར་ལམ་སྤྱི་དོན་བཅས་ཕུད་པས། གཞན་སྤྱི་

མཐའ་ཟུར་བཀོལ་དང་། དབུ་མའྱི་སྤྱི་དོན་དང་། འདུལ་བའྱི་སྤྱི་དོན་དང་། མཛོད་སྤྱི་དོན་དང་། 

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

ཐོག་འབྗེབས་བཅས་ཆ་ཚང་བཞུགས། 

གཉྱིས་པ་འབས་ལོངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཔྗེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཡྱིག་རྱིང་དཔྗེ་རྱིང་

གས་སུ། ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པའྱི་བར་གྱི་སྤྱི་མཐའ་ཟུར་བཀོལ་མཐའ་དཔོད་

བཅས་ཆ་ཚང་དང་། དབུ་མ་དང་། འདུལ་བ་དང་། མཛོད་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཆ་ཚང་དང་། དགག་

ལན་གཞུང་ཚན་གསུམ་དང་མཁས་གྲུབ་རྱིན་པོ་ཆྗེའྱི་རྣམ་ཐར་དད་པའྱི་རོལ་མཚོ་བཅས་ཆ་ཚང་

བཞུགས། 

གསུམ་པ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སྗེར་བྗེས་དཔྗེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའྱི་དཔྗེ་རྱིང་གས་སུ། 

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

བཞྱི་པ་སྐུ་འབུམ་པར་མ་དཔྗེ་རྱིང་གས་ནས་སྐབས་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པའྱི་བར་གྱི་སྤྱི་དོན་

ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བསྡུར་མཆན་དུ་བཀོད་ཡོད། འདྱི་འབས་ལོངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཔྗེ་མཛོད་དུ་

བཞུགས་པའྱི་དཔྗེ་རྱིང་གས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་རྣམས་དང་། དྗེ་བཞྱིན་བྗེས་གྲྭ་ཚང་དུ་སྔར་བོད་

ནས་གདན་ཞུ་གནང་བའྱི་གས་དང་། དཔྗེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་རྣམས་དང་

ཚིག་དོན་གཉྱིས་ཐད་ནས་མྱི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་སྔར་དཔྗེར་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དྗེ་ཡྱིན། 
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

ལྔ་པ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་པར་མའྱི་གས་ནས་གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན་དང་། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་

མུན་སྗེལ་དང་། གོ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐོག་འབྗེབས་དང་གསུམ་བསྡུར་གཞྱིའྱི་གས་སུ་བཞུགས། 

དྲུག་པ་ཟུར་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནྱི། མཚོ་སྔོན་པར་མ་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་ཆ་ཚང་དང་། ལྷ་ས་ནས་

པར་སྐྲུན་བས་པའྱི་སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་མཐའ་དཔོད་ཆ་ཚང་དང་། སྗེར་བྗེས་གྲྭ་ཚང་དང་དགའ་བང་

གྲྭ་ཚང་བཅས་ནས་སྔ་ཕྱིར་པར་སྐྲུན་གནང་པའྱི་གས་ནས་པོད་ལྔ་ཆ་ཚང་དང་། ཐྗེན་ཝན་ནས་པར་

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

ཟུར་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་གས་སུ་བཞུགས་ཡོད། 

བདུན་པ་འདྱིར་བསྡུར་གཞྱི་དང་ཟུར་ལྟའྱི་གས་སུ་མ་འཁོད་པར་རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་

ཞྱིག་ཉྱིན་ཧོང་དུ་ཡོད་པར་གགས་པ་དང་། ལྷ་སའྱི་པར་རྱིང་ཁག་ནྱི་འབས་ལོངས་དཔྗེ་མཛོད་དང་། 

རྒྱ་གར་བྗེས་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཞྗེས་ཐོས་པ་ལྟར་བསྡུར་

གཞྱི་དང་ཟུར་མཆན་གང་གྱི་གས་སུའང་མྗེད། 

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

པོ་བཀའ་བསན་པར་མ་གང་ཡྱིན་དང་། གཉྱིས་པ་དྗེབ་གངས་གང་ཡྱིན་དང་། གསུམ་པ་པོད་གང་

ཡྱིན་དང་། བཞྱི་པ་རོམ་པ་པོའྱི་མཚན་དང་། ལྔ་པ་གཞུང་དངོས་ཀྱི་མཚན་དང་། དྲུག་པ་ཤོག་

གངས་ཡྱིག་ཕྗེང་བཅས་བཀོད་ཡོད། དཔྗེར་ན། བཀའ་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཁ། སོན་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས། ཉྱི་ཁྱི། ༤༨༧’༦ལྟ་བུ་ཡྱིན། འདྱིས་བསན་འགྱུར་ལའང་མཚོན་ནས་ཤྗེས་ནུས། 

གཉྱིས་པ་བོད་མཁས་པས་བརམས་པའྱི་ལྗེགས་བཤད་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དང་པོ་གང་གྱི་པར་མ་

ཡྱིན་པ་དང་། གཉྱིས་པ་པོད་གང་ཡྱིན་དང་། གསུམ་པ་རོམ་པ་པོའྱི་མཚན་དང་། བཞྱི་པ་བསན་

བཅོས་ཀྱི་མཚན་དང་། ལྔ་པ་ཤོག་གངས་ཐྱིག་ཕྗེང་བཅས་བཀོད་ཡོད། དཔྗེར་ན། སྐུ་འབུམ་པར་

མ། གསུང་འབུམ་ཙ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་ཕྗེང་། ༨༦༧་༦། ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

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

དགོས་རྱིགས་ལ་མདུན་རྟགས་(ན)དང་རྒྱབ་རྟགས་ལ་(བ)བཅས་བཀོད་ཡོད། ལུང་བསྩལ་ཀང་མ་
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རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་ལས་རྱིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

རྗེད་པ་དང་། རྗེད་ཀང་ལུང་མཆན་བཏགས་མཁན་ངོས་ནས་ལྷག་ལུས་ལ་བྱུང་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་

ལས་གཞན་ཡྱིག་ཆར་དྲངས་པའྱི་མདོ་བསན་བཅོས་ཇྱི་ཡོད་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་ཡོད། འདྱིར་

དམྱིགས་བསལ་མཁྱྗེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ནྱི། རྗེ་བཙུན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དུ་ཡུམ་

བར་མའྱི་མདོ་ལུང་བཀོད་པ་རྣམས་ཉྱི་ཁྱི་ལྗེའུ་བརྒྱད་མར་དྲངས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ཡང་། འདྱིར་ཡུམ་

བར་མའྱི་ལུང་མཆན་བཀོད་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་བཀའ་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མར་གཞྱིར་བཞག་ནས་བཀོད་

ཡོད་པས་འགྱུར་གྱི་དབང་གྱིས་ཚིག་མྱི་འདྲ་བ་ཕན་བུར་སྣང་། 

༥༽དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་མཆན་བཏགས་སངས་ཀྱི་སྐོར། སྔར་བོད་ནས་གདན་ཞུ་གནང་བའྱི་

གས། སྗེར་བྗེས་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཐོག་ཁར་རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་ལ་

༼ག༽དང་། སྗེར་བྗེས་དཔྗེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་༼པ་༽དང་། འབས་ལོངས་རྒྱ་གར་

གཞུང་གྱི་དཔྗེ་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་༼ཏ༽དང་། ལྡྱི་ལྱིའྱི་པར་མ་ལ་༼ད༽དང་། སྐུ་

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

པར་མ་མྱི་འདྲ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མྱི་མཐུན་པར་བྱུང་བའྱི་མཚམས་སུ་གྲྭ་ཚང་དང་དཔྗེ་མཛོད། 

འབས་ལོངས་དཔྗེ་རྱིང་བཅས་གཞྱི་རར་བཟུང་སྗེ་གཞུང་དཀྱུས་སུ་བཀོད་ཅྱིང་། མྱི་མཐུན་གཞན་

ཇྱི་ཡོད་འོག་མཆན་བཏགས་ཡོད། པར་མ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་འབས་སུ། ཡྱི་གྗེ་ཆད་པ་དང་། ལྷག་པ་

དང་། མྱི་འདྲ་བ་སྗེ་ཆད་ལྷག་མྱི་འདྲ་གསུམ་སོགས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་འཆད་ཉན་སབས་བདྗེའྱི་

ཆྗེད་དུ་དྗེའྱི་གོང་འགོ་གྱི་ཚིག་རྱིས་དང་སྦར་ནས་ཚིག་གསལ་པོར་བཀོད་པ་ལས་ཆད་རྟགས་དང་

ལྷག་རྟགས་གང་ཡང་བཀོལ་སྤོད་བས་མྗེད། ནོར་མཆན་དང་ལུང་མཆན་དང་དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་

མཆན་བཅས་ལ་ཨང་རྟགས་སོར་ཁྱྱིམ་མ་འདྱི་( )བྗེད་སྤོད་བས་ཡོད། 

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

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

ཤྱིང་ཡྱིག་འབྲུ་ཆག་སྐྱོན་བྱུང་བ་ཁག་དང་། ས་བཅད་གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་པ་བྱིས་པ་ལྟ་བུ་གོང་

འོག་གངས་འཁྲུགས་པ་སོགས་མདོར་ན་ཡྱི་གྗེ་ནོར་ངྗེས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཞྱིག་
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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

ལས། ཚིག་དོན་ངོས་མ་ཟྱིན་པ་བརྟག་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཤྗེས་བཞྱིན་དུ་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་ཀང་

འགྱུར་བ་བཏང་མྗེད། ནོར་བ་ངོ་ཤྗེས་ངྗེས་ཅན་ཡོངས་གགས་རྣམས་མཆན་སྦར་བས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཆྗེར་མྗེད་ཀང་གང་བཅོས་པ་རྣམས་ངོས་ཟྱིན་པའྱི་ཆྗེད་དུ་ཕལ་ཆྗེར་འོག་མཆན་

བཏགས་ཡོད། འོན་ཀང་ནོར་བ་གཅྱིག་མཐུན་ཧ་ཅང་མང་བའྱི་རྱིགས། དཔྗེར་ན། ས་མཚམས་ལ་

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

བཀོད་མྗེད། བ་ཚིག་ཡྱིག་གཟུགས་མྱི་མཐུན་པར་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་བསྡུར་གཞྱིའྱི་མ་དཔྗེ་

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

འོག་མཆན་བཏགས་ཡོད། ཡྱིག་ཆར་དྲངས་པའྱི་ལུང་ལ་ཆད་ལྷག་ནོར་གསུམ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་

བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་དྲངས་རྒྱུའྱི་ལུང་གྱི་མ་དཔྗེ་དང་ཞྱིབ་བསྡུར་ཐོག་དྗེའྱི་ཤོག་གངས་ཐྱིག་

ཕྗེང་བཅས་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་དང་། བཞྱི་བརྒྱ་པ་མྱིན་པ་ལ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས་ལྟ་བུ་ལུང་མྱིང་ནོར་

བའྱི་རྱིགས་ལ་གསལ་བཤད་ཉུང་ཙམ་རྗེས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། 

༧༽དག་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་སྐོར། སྤྱིར་རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་པོད་ལྔའྱི་ནང་གསྗེས་ལ་དག་གཅྱིག་

འགྱུར་མ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་ལྟ་བུ་གཞུང་གཅྱིག་གྱི་གོང་འོག་ལའང་དག་མྱི་མཐུན་

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

མངོན་གྱུར་པ། འགྗེལ་བ་འགྗེལ་པ། མཐའ་དཔད་མཐའ་བཅད། གོ་རྱིམ་གོ་རྱིམས། ཊྱིཀ་ཏཱྱིཀྐ། ཅྱིག་

ཆར་ཅྱིག་ཅར་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་སྣང་། འདྱི་ནྱི་རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་པོ་མྱིན་པ་ཡྱིག་ཆ་

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

ཆ་ནས་གཞུང་དོན་གོ་བ་ལྗེན་པ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆྗེན་པོ་མྗེད་པར་བརྟྗེན། དཔྗེ་ཁྱིད་དགྗེ་རྒན་དུ་མ་

ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་རྱིགས་རང་སོར་འཇོག་ན་དགྗེ་མཚན་ཆྗེ་བའྱི་སྐོར་དགོངས་འཆར་བྱུང་པ་བཞྱིན་

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

༣༽པོད་གངས་སྒྱིག་སངས་ཀྱི་སྐོར། གསུང་འབུམ་ཕོགས་སྒྱིག་སྐབས་སུ་པོད་གངས་གོ་

རྱིམ་འགོད་སངས་ཐད་མདོ་སྔགས་གཉྱིས་ལས་སྔགས་དང་པོ། པོད་ལྔ་ལས་དབུ་མ་དང་པོར་
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རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་ལས་རྱིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

མཛད་པ་སོགས་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་སྣང་ཡང་། འདྱིར་པོད་ལྔའྱི་གོ་རྱིམ་རྣམས་གཙོ་བོར་

སྗེར་བྗེས་གྲྭ་ཚང་གྱི་རོད་པའྱི་བང་རྱིམ་ལྟར་བསྒྱིགས་པ་ཡྱིན། བསྡུས་གྲྭ་གསུམ་བློ་རྟགས་གཉྱིས་

བཅས་རྗེ་བཙུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱིན་ཡང་སྗེར་བྗེས་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་གས་སུ་བཞུགས་པར་

བརྟྗེན། འདྱིར་པོད་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཐ་མར་བསྒྱིགས་འཇུག་བས་ཡོད། རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་རྱིང་ཁག་

ཏུ་ཕར་ཕྱིན་སྤྱི་དོན་རྣམས་ལ་པོད་ཀ་པ་ནས་ཏ་པའྱི་བར་པོད་དགུ་དང་། རྣམ་འགྗེལ་ལ་པོད་ཀ་པ་

ནས་ང་པའྱི་བར་པོད་བཞྱིར་བས་ནས་འདུལ་མཛོད་དབུ་མ་ཟུར་བཀོལ་སོགས་ལ་པོད་རྟགས་མ་

མཛད་ཀང་། འདྱིར་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་བསྡུར་མ་པོད་གསར་བསྒྱིགས་སྐབས་སུ་པོད་ཀ་པ་ནས་མ་པའྱི་

བར་པོད་བཅུ་དྲུག་བས་ནས་བསྒྱིགས་ཡོད། 

དྗེ་ཡང་པོད་དང་པོའྱི་ནང་རྗེ་བཙུན་པའྱི་རྣམ་ཐར་དང་། མཁས་གྲུབ་རྗེའྱི་རྣམ་ཐར། གྲུབ་དོན་

ས་གསུམ་བཅས་བཞུགས། པོད་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་སྤྱི་དོན་དབུ་ནས་སྤན་

ལྔ་མངོན་ཤྗེས་བར་དང་། པོད་གསུམ་པའྱི་ནང་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོ་སྦོར་ལམ་སྤྱི་དོན་ནས་

སྐབས་དང་པོ་མ་རོགས་བར་དང་། པོད་བཞྱི་པའྱི་ནང་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་

སྤྱི་དོན་དང་། པོད་ལྔ་པའྱི་ནང་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞྱི་པའྱི་སྤྱི་དོན་དང་། པོད་དྲུག་པའྱི་ནང་ཕར་

ཕྱིན་སྐབས་ལྔ་པ་ནས་བརྒྱད་པ་ཆོས་སྐུའྱི་སྤྱི་དོན་བཅས་ཆ་ཚང་དང་། པོད་བདུན་པའྱི་ནང་

བསམ་གཟུགས་རྟྗེན་འབྗེལ་དགྗེ་འདུན་ཉྱི་ཤུ་དྲང་ངྗེས་སྤྱི་དོན་བཅས་དང་། པོད་བརྒྱད་པའྱི་ནང་

ཕར་ཕྱིན་སྐབས་དང་པོའྱི་མཐའ་དཔོད་དང་། པོད་དགུ་པའྱི་ནང་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་གཉྱིས་པ་ནས་

བརྒྱད་པའྱི་བར་གྱི་མཐའ་དཔོད་དང་འགོག་སྙོམས་མཐའ་དཔོད་བཅས་དང་། པོད་བཅུ་པའྱི་ནང་

བསམ་གཟུགས་རྟྗེན་འབྗེལ་དགྗེ་འདུན་ཉྱི་ཤུའྱི་མཐའ་དཔོད་བཅས་དང་། པོད་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་

ནང་དབུ་མའྱི་སྤྱི་དོན་དང་། པོད་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་འདུལ་བའྱི་སྤྱི་དོན་དང་། པོད་བཅུ་གསུམ་

པའྱི་ནང་མཛོད་སྤྱི་དོན་དང་། པོད་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་རྣམ་འགྗེལ་འགྗེལ་པ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་

རབ་གསལ། མཉན་བ་ཟུར་བཀོལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད། ལྗེའུ་

བཞྱི་པའྱི་མཐའ་དཔོད། ཕོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་བཅས་དང་། པོད་བཅོ་ལྔ་པའྱི་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་སྗེལ། གོ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐོག་འབྗེབས་བཅས་དང་། 

པོད་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ནང་བསྡུས་གྲྭ་ཆྗེ་ཆུང་གསུམ། བློ་རྟགས་གཉྱིས་བཅས་བསོམས་པོད་གངས་

བཅུ་དྲུག་ཐོག་བསྒྱིགས་བཀོད་བས་ཡོད། 

༩༽དཀར་ཆག་སྒྱིག་སངས་ཀྱི་སྐོར། སྤྱིར་དཀར་ཆག་སྒྱིག་སངས་ལ་གདན་ས་ཆྗེན་མོ་

རྣམས་སུ་རོད་པའྱི་གཞུང་ཚན་ཁག་ལ་ཐ་སྙད་བྗེད་སོལ་ལྟར་བསྒྱིགས་པ། དཔྗེར་ན། དབུ་མ་ལྟ་བུ་

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

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

བཟུང་སྗེ་བསྒྱིགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱ་གཞུང་ལྟར་ས་བཅད་དངོས་སུ་མྗེད་ཀང་ཡོངས་གགས་

བརོད་བའྱི་སྗེ་ཚན་གཞྱིར་བཟུང་ནས་བསྒྱིགས་པ་དང་། ཡང་ས་བཅད་གཙོ་བོར་བཟུང་སྗེ་

བསྒྱིགས་པ་སོགས་ཡོད་པ་ལས་འདྱིར་ཕྱི་མ་ལྟར་ས་བཅད་གཙོར་བཟུང་བས་ཡོད། དྗེ་བཞྱིན་

དཀར་ཆག་ཏུ་ས་བཅད་བཀྲམ་པའྱི་སྐབས་སུ། མ་བཅོས་ཐབས་མྗེད་འགའ་ཞྱིག་ལས། གཞུང་གྱི་

དཀྱུས་སུ་གཉྱིས་ལས་དང་། གཉྱིས་སོ་དང་། གཉྱིས་ནྱི་ལྟ་བུ་གང་འཁོད་དཀར་ཆག་ཏུའང་རང་

སོར་འཇོག་པ་ལས་ཚིག་བདྗེ་མྱིན་དང་། གཅྱིག་འགྱུར་དགོས་ཤག་གྱིས་འགྱུར་བ་གཏོང་པ་

སོགས་གང་ཡང་བས་མྗེད། གཞུང་དུ་དགག་གཞག་སོང་གསུམ་དང་། སྤྱི་དོན་དང་གཞུང་དོན་ལྟ་

བུ་དངོས་སུ་མྗེད་ཀང་དོན་ལ་ཡོད་རྱིགས་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀྲམ་ཡོད། 

༡༠༽བ་བ་འདྱི་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་སངས་ཀྱི་སྐོར། ལས་བྗེད་ལ་སྗེ་ཚན་ལྔར་བཅད་དྗེ། དང་

པོ་ལུང་འཚོལ་མཁན། གཉྱིས་པ་མ་དཔྗེ་དང་བསྡུར་མཁན། གསུམ་པ་གོག་ཀླད་དུ་འཇུག་མཁན། 

བཞྱི་པ་དཀར་ཆག་སྒྱིག་མཁན། ལྔ་པ་དྗེབ་གཟུགས་སྒྱིག་མཁན་དང་ལྔར་དབྗེ་བའྱི་ནང་ནས། 

ལུང་འཚོལ་བ་དང་དཔྗེ་བསྡུར་བ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ཕྱི་ལོ་(༢༠༡༢)ལོའྱི་འདུལ་བ་གསར་རྱིང་དང་དབུ་མ་

གསར་རྱིང་དང་ཕར་ཕྱིན་བཅས་འཛིན་གྲྭ་ལྔའྱི་ནང་ནས་ལོ་སྔ་མའྱི་རྒྱུགས་སྤོད་གནས་རྱིམ་མཐོ་

ཤོས་ཁག་ནས་འདྗེམས་བསྐོས་བས། དཀར་ཆག་སྒྱིག་མཁན་ཕྱི་ལོ་(༢༠༡༢)ལོའྱི་ལྷ་རམས་འཛིན་

གྲྭ་བ་རྣམས་ཡྱིན། གོང་གསལ་ལས་བྗེད་རྣམས་ཀྱིས་པར་མ་མྱི་འདྲ་བ་རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་ཞྱིབ་



  xiii  

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

བསྡུར་ལྗེགས་པར་ཟྱིན་པའྱི་རྗེས་སུ་དཔྗེ་ཁྱིད་དགྗེ་རྒན་རྣམ་པས་ཐ་མའྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་། དྗེ་ལས་

ནོར་ལྷག་ཆད་གསུམ་གང་བྱུང་གོག་ཀླད་དུ་འཇུག་བསྒྱིགས་ལྗེགས་པར་ཟྱིན་རྗེས་བསྐྱར་དུ་མ་

དཔྗེ་ཁག་དང་བསྡུར་ནས་བསྐྱར་ཀློག་ཐྗེངས་གཅྱིག་བས་ནས་ཐ་མའྱི་གཏན་འབྗེབས་བས་ཡོད། 

༡༡༽ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་སྐོར། ཕྱི་ལོ་(༢༠༡༢)ལོ་མགོར་སྐབས་དྗེའྱི་༧སྐྱབས་རྗེ་

མཁན་རྱིན་པོ་ཆྗེ་དང་། དབུ་ཆོས་རྣམ་གཉྱིས་དང་། སྐབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ཕག་མཛོད་དང་། དཔྗེ་

ཁྱིད་དགྗེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་། དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་ལས་བྗེད་ཆ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་

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

རྗེ་མཁན་རྱིན་པོ་ཆྗེ་དབུར་བཞུགས་ཐོག་དཔྗེ་ཁྱིད་དགྗེ་རྒན་རྣམ་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་པོད་གངས་

གཏན་འབྗེབས་དང་གོ་རྱིམ། པར་སྐྲུན་བྗེད་ཕོགས་དང་། དག་གཅྱིག་འགྱུར་དགོས་མྱིན་སྐོར་དང་། 

ཐ་ན་རྱིན་ཆྗེན་སྤུངས་ཤད་འགོད་སངས་ཡན་ཆད་བཀའ་བསྡུ་ལྷུག་པོར་གནང་སྗེ་ཐ་མའྱི་ལས་རྱིམ་

སྐོར་ཐག་བཅད་བས་པ་བཅས་སོ། །

བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༤༢དང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥.༨.༡༦ཉྱིན་

སྗེར་བྗེས་དགྗེ་བཤྗེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས་ཀྱིས།



༄༅། །རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྱི་གསུང་

རྒྱུན་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་སྤྱི་དོན་ཀླུ་དབང་གྱི་རོལ་མཚོ་ 

ཞྗེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བླ་མ་དང་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། དྗེ་ལ་འདྱིར་མཐོང་སང་རྟོག་པའྱི་ས་བོན་གྱི་དངོས་

གཉྗེན་བྗེད་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རྟོགས་དྗེ་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟར་སོམ་པའྱི་ཚུལ་

ལམ་སངས་བ་ལ་དབང་བྗེད་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། 

མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། 

བསན་བཅོས་ཀྱིས་འགྗེལ་ཚུལ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཐོང་ལམ་རྗེ་

སྦོར་གྱི་མདོར། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་རྗེ་རྗེ་ལ་གནས་ནས་གཞན་ལྔ་ལྔ་འཛིན་པར་

གསུངས་པའྱི་ཤྗེར་ཕྱིན་ལ་གནས་ནས་བསམ་གཏན་འཛིན་པའྱི་སྐབས་སུ།
1
 དྗེ་

རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་ཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་པོ་དྗེ་

དག་ཆོས་རྣམ་པར་ཕྗེ་སྗེ་སྗེང་གྗེ་རྣམ་པར་བསྒྱིངས་པའྱི་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་

པར་འཇུག་གོ །ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལ་གནས་ནས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉྱི་ཁྱི་ཨ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཉྱི་ཁྱི། ༢༠༧་༡༨།



  2  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པ་ལ་སོ་སོར་རྟོག་གོ 
1
།དྗེ་ལ་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉྱིས་གང་དག་ཅྗེ་ན། རབ་འབོར་དྗེ་ལ་བང་ཆྗེན་མ་རྱིག་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་

འདུ་བྗེད་ཅྗེས་སོ་སོར་རྟོག་གོ། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། ཉྱི་སྣང་དང་ལྗེའུ་བརྒྱད་མ་

དང་། ཉྱི་ཁྱི་རྣམ་འགྗེལ་ལྟར་ན་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱི་མཐོང་ལམ་རྗེ་སྦོར་དྗེ་ཉྱིད་འདྱིའྱི་

སྗེངྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་གསུམ་ལས་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱི་མདོ་

མ་གཏོགས། འདྱི་ལ་མདོ་སྦོར་
2
བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དག་ལྡན་ལས་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱི་

ཐ་མ་ལ་གནས་ནས་བསམ་གཏན་གྱི་བར་ལྔ་འཛིན་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་དྗེ་

ཚིགས་བཅད་འདྱིས་བསྡུས་པ་དང་། སྗེང་གྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་ནྱི་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱི་

མདོ་རོགས་པའྱི་འོག་ཏུ་ཐོད་རྒལ་གྱི་སྦོར་བ་ལ་བཤད་པའྱི་སྗེང་གྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་

དྗེ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱི་སྐབས་སུ་མདོ་ལས་གསུངས་

པ་ལྟར་སྔར་དྲངས་པ་དྗེ་ཉྱིད་ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་པའྱི་ཁྱད་པར་མ་

གཏོགས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་འབྱུང་ཞྱིང་། དྲུག་ཚན་དྲུག་རོགས་རྗེས་སུ་གསུངས་པའྱི་

སྗེངྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་རྟོག་ཚུལ་མདོ་ལ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་སྗེང་གྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་ལ་གཉྱིས་གསུངས་པའྱི་དང་པོ་མཐོང་ལམ་

རྗེ་སྦོར་ལ་དབང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གཉྱིས་པ་ཐོད་རྒལ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཆྗེད་དུ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

དྗེ་ལྟར་དུ་འཕགས་པ་དང་སོབ་དཔོན་གྱིས་བཞྗེད་པ་ཉྱིད་མདོ་དང་བསན་བཅོས་

ཀྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐོང་ལམ་རྗེ་སྦོར་ཉྱིད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་

1 པ་༡་ན་༤་རྟོགས་སོ། །ཏ་༢་ན་༡་རྟོགས་སོ། །ཀ་༤༩་ན་༢་རྟོག་གོ །

2 པ་༢་ན་༡་སྦར་བ། ཏ་༢་ན་༣་སྦར་བ། ཀ་༤༩་ན་༣་སྦར་བ།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

སྗེང་གྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ།
1
 དྗེ་

ཉྱིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་སོམ་པར་བྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། བརྒྱད་སོང་

པར
2
་ཤྗེར་ཕྱིན་ལ་གནས་ནས་དང་པོ་ལྔའྱི་སོམ་པ་རོགས་པར་གསུངས་པ་དྗེས་

གཞན་ལྔ་ལ་གནས་པ་ཡང་མཚོན་པར་བས་ནས་མཐོང་ལམ་རྗེ་སྦོར་གྱི་མདོར་

སྦར་ཞྱིང་། དྗེའྱི་འོག་ཏུ་ཐབས་མཁས་པས་ཐམས་ཅད་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་ཤྗེར་ཕྱིན་ལ་སྤོད་པ་དྗེ་ལ་བདུད་ཀྱི་ལས་གང་ཅྱི་དག་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་ཚེ་རབ་ཏུ་ཤྗེས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་འདྱིའྱི་མདོ་ལ་རྒྱན་སྣང་དུ་མཛད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཐོང་ལམ་རྗེ་མོའྱི་ངོ་བོ་དྗེ་ཉྱིད་ཡང་

དང་ཡང་དུ་སོམ་པར་བྗེད་དྗེ
3
་ཞྗེས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གསུངས་

པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། མཐོང་ལམ་རྗེ་སྦོར་དྗེ་ལ་རྟོགས་པ་རང་དབང་

དུ་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་མཚམས
4
་སྦོར་བ་ལ།

5
 དྗེ་ལ་དབང་དུ་བ་བའྱི་

ཕྱིར་དྗེ་ཉྱིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་སོམ་པར་བྗེད་དོ་ཞྗེས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པས་གསུངས
6
། ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མདོ་དྗེའྱི་དོན་བཤད་པ་ལ། དྗེ་ནས་སྗེང་གྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤྗེར་ཕྱིན་ཇ། སོབ་དཔོན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པོ། འགྗེལ་པ་དོན་གསལ། ༣༡༩་༣།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༣༣། བརྒྱད་སོང་ཀ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། བརྒྱད་སོང་པ། ༦༡༤་༡༨།

3 པ་༢བ་༣་བྗེད་དྗེ་ཞྗེས། ཏ་༢་བ་༤་བྗེད་དྗེ་ཞྗེས། ཀ་༤༩་བ་༤་བྗེད་དོ། །ཞྗེས།

4 པ་༢་བ་༤་འཚམས། ཏ་༢་བ་༥་འཚམས། ཀ་༤༩་བ་༥་མཚམས།

5 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤྗེར་ཕྱིན་ཇ། སོབ་དཔོན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པོ། འགྗེལ་པ་དོན་གསལ། ༣༡༩་༣།

6 པ་༢བ་༤་བས་གསུངས། ཞྗེས། ཏ་༢་བ་༥་པས་གསུངས། ཞྗེས། ཀ་༤༩་བ་༥་པས་གསུངས་པ། ཞྗེས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའྱི། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། གསུམ་པ་ནྱི། དྗེ་ཉྱིད་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད་པ་

ལ། 
1
མཐོང་བའྱི་ལམ་ཐོབ་པའྱི་ཞྗེས་སོགས་གསུངས། འདྱི་ལ་ཡང་མཉམ་གཞག་

གྱིས་བསྡུས་པའྱི་མཐོང་ལམ་རྗེ་སྦོར་དང་། དྗེའྱི་རྗེས་ལ་ཐོབ་པའྱི་མཐོང་ལམ་རྗེ་

སྦོར་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་དྗེ་སོན་པ་ལ། དྗེ་ནས་སྗེང་གྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་པའྱི། །ཏྱིང་

ངྗེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་ཞུགས་ནས། །ཞྗེས་དང་། 
2
མཐོང་བའྱི་ལམ་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་

འབོར་པ་དྗེ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤྗེས་བའྱི་སྒྱིབ་པའྱི་འཇྱིགས་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱིང་

ངྗེ་འཛིན་སྗེང་གྗེ་རྣམ་པར་བསྒྱིངས་པ་ལ་ཞུགས་ནས། ཞྗེས་གསུངས། གཉྱིས་པ་

དྗེ་སོན་པ་ལ། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་འབྱུང་ལུགས་མཐུན་དང་། །ལུགས་མྱི་མཐུན་ལ་

རྟོག་
3
པར་བྗེད། །ཅྗེས་དང་། 

4
དུས་ཕྱིས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་མ་རྱིག་

པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་འདུ་བྗེད་རྣམས་སོ། །ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལུགས་དང་མཐུན་

པ་དང་། སྐྱྗེ་བ་འགག་པས་རྒ་ཤྱི་འགག་གོ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལུགས་དང་

མྱི་མཐུན་པར་ཡང་དག་པར་རྟོག་གོ །ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་དོན་དང་། མཐའ་དཔད་པ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། 

མཐོང་ལམ་རྗེ་སྦོར་ལ་གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། སངས་བ་ལ་དབང་

བྗེད་པའྱི་བྗེད་ལས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྗེང་གྗེ་རྣམ་པར་

བསྒྱིངས་པའྱི་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། དྗེའྱི་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་རྟྗེན་

འབྗེལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྱི་མཐུན་ལ་རྟོག་པའྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རྟོགས་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤྗེར་ཕྱིན་ཇ། སོབ་དཔོན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པོ། འགྗེལ་པ་དོན་གསལ། ༣༡༩་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤྗེར་ཕྱིན་ཇ། སོབ་དཔོན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པོ། འགྗེལ་པ་དོན་གསལ། ༣༡༩་༧།

3 པ་༢་བ་༧་རྟོགས། ཏ་༣་ན་༡་རྟོགས། ཀ་༥༠་ན་༢་རྟོག

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤྗེར་ཕྱིན་ཇ། སོབ་དཔོན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པོ། འགྗེལ་པ་དོན་གསལ། ༣༡༩་༩།
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གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ལ་གནས་

པའྱི་སྗེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། སྗེང་གྗེ་རྣམ་པར་བསྒྱིངས་པའྱི་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་

སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཤྗེས་སྒྱིབ་ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་ས་བོན་དངོས་སུ་སངས་

པའྱི་སོ་ནས་མཐོང་སང
1
་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་མྗེད་པའྱི་བདྗེན་པ་མངོན་

རྟོགས་ལ་གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བང་སྗེམས་མཐོང་ལམ་པ་

ཆོས་ཅན། རྗེས་ཐོབ་ཏུ་རྟྗེན་འབྗེལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྱི་མཐུན་ལ་རྟོག་

པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། བདྗེན་བཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་བདྗེན་པ་མངོན་

རྟོགས་ལ་གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་དྗེས་

མཉམ་གཞག་ཏུ་སྗེང་གྗེ་རྣམ་པར་བསྒྱིངས་པའྱི་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། མཐོང་སང་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་

མྗེད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བང་སྗེམས་མཐོང་ལམ་པས་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་

རྟྗེན་འབྗེལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྱི་མཐུན་ལ་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་

ཡོད་དྗེ། བདྗེན་བཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་

དྗེས་མཐོང་སང་སྒྱིབ་གཉྱིས་སངས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བང་སྗེམས་མཐོང་ལམ་

པས་བདྗེན་བཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རོང་ཊྱིཀ་པ་ན་རྗེ། སྐབས་འདྱིའྱི་སྗེང་གྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་

1 པ་༣་ན་༤་སངས། ཏ་༣་ན་༤་སངས། ᨙ་ᨅᨀ་᪄་ᨆ་སང་།
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སོམ་ལམ་རྗེ་སྦོར་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ནས་སྗེང་གྗེ་རྣམ་བསྒྱིངས་པའྱི། །ཞྗེས་པ
1
་དྗེ་ནས་དྗེ། 

མཐོང་ལམ་རྗེ་སྦོར་བསན་ཟྱིན་པ་དྗེ་ནས་སོམ་ལམ་རྗེ་སྦོར་འཆད་ཅྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལ་དབང་དུ་བ་བའྱི་ཕྱིར་དྗེ་ཉྱིད་ཡང་དང་

ཡང་དུ་སོམ་པར་བྗེད་དོ། །ཞྗེས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གསུངས་

པ་ཞྗེས་དང་། ཐོད་རྒལ་གྱི་མཚམས
2
་སྦོར་དུ།

3
 དྗེ་ལྟར་མཐོང་བའྱི་ལམ་བརོད་ནས། 

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ། 

རྟྗེན་འབྗེལ་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། 

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་བྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉྱིས་

ལས། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། ཟབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། སྒ་དོན་དང་བཞྱི་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ། རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། གཞྱི་

གྲུབ་ན་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་སྗེ། གཞྱི་གྲུབ་ན་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བ་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ར་ཤྗེ་ལས།
4
 གང་ཕྱིར་རྟྗེན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་

འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། །དྗེའྱི་ཕྱིར་སོང་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། 

1 པ་༣་བ་༢་ཞྗེས་པ་དྗེ། ཀ་༥༠་བ་༥་ཞྗེས་པའྱི་དྗེ། ཏ་༣་བ་༡་ཞྗེས་པ་དྗེ།

2 པ་༣་བ་༣་འཚམས། ཏ་༣་བ་༢་འཚམས། ཀ་༥༠་བ་༦་མཚམས།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤྗེར་ཕྱིན་ཇ། སོབ་དཔོན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པོ། འགྗེལ་པ་དོན་གསལ། ༣༡༩་༡༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤྗེས་རབ། ༣༧་༤།
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སྤྱིར་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་དབྗེ་ན། 

ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། ཐ་སྙད་རྣམ་འཇོག་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གཉྱིས་

ལས། དང་པོ་ནྱི། མྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དུ་བ་འབྱུང་བ་དང་། ས་བོན་ལ་བརྟྗེན་ནས་མྱུ་གུ་

འབྱུང་བ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཕ་རྱི་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཚུ་རྱི་འཇོག་པ་དང་། རྱིང་པོ་ལ་ལྟོས་

ཏྗེ་ཐུང་ངུ་འཇོག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་དྗེ་ལ་འདུས་བས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་འདུས་མ་

བས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གཉྱིས་ལས། རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་རྐྗེན་གསུམ་ཀ་ལས་བྱུང་བ་

གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

ཡང
1
་དྗེ་ལ་དབྗེ་ན་ཕྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། ནང་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གཉྱིས། རྒྱུད་

ཀྱིས་མ་བསྡུས་པ་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ། དང་པོའྱི་

མཚན་ཉྱིད། དཔྗེར་ན་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་ལྟ་བུ། རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་གང་

ཞྱིག །རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ། གཉྱིས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དཔྗེར་ན། 

བཅུད་ཀྱི་སྗེམས་ཅན་ལྟ་བུ། 

ཡང་དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། རྣམ་

བང་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གཉྱིས་སུ་ཡོད། 
2
རྣམ་བང་ཕོགས་ཀྱི་བདྗེན་པ་གང་

ཞྱིག །རང་གྱི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ། གཉྱིས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དཔྗེར་ན། 

3
འགོག་ལམ་གཉྱིས་པོ་ལྟ་བུའོ། །

1 པ་༣་བ་༧་མཚན་ཉྱིད། ཡང་དྗེ། ཏ་༣་བ་༦་མཚན་ཉྱིད་ཡང་དྗེ། ཀ་༥༡་ན་༦་མཚན་ཉྱིད་། དྗེ།

2 པ་༤་ན་༡་རྣམ་བང་ཕོགས་ཀྱི་བདྗེན་པ་གང་ཞྱིག །ཏ་༤་ན་༡་རྣམ་བང་ཕོགས་ཀྱི་བདྗེན་པ་གང་ཞྱིག །ཀ་༥༡་བ་༡་རང་རྒྱུ་ལས་མ་

བྱུང་བ་གང་ཞྱིག །

3 པ་༤་ན་༢་དཔྗེར་ན། འགོག་ལམ་གཉྱིས་པོ་ལྷ་བུའོ། །ཏ་༤་ན་༡་དཔྗེར་ན། འགོག་ལམ་གཉྱིས་པོ་ལྟ་བུའོ། །ཀ་༥༡་བ་༢་དཔྗེར་ན་

ཤྗེས་བ་ལྟ་བུའོ།།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་རབ་དབྗེ་བརྒྱད་དུ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་

ཉྱིད་ལས།
1
 རབ་ཏུ་དབྗེ་བས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་འབྱུང་བའྱི་རབ་ཏུ་

དབྗེ་བ་དང་། འཆྱི་འཕོ་བ་དང་། སྐྱྗེ་བའྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བ་དང་། ཕྱིའྱི་ལོ་ཏོག་འབྱུང་

བའྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བ་དང་། འཇྱིག་
2
པ་དང་འཆགས་པའྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བ་དང་། ཟས་

ཀྱིས་བརྟན་
3
པའྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བ་དང་། འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་

པར་འབྗེད་པའྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བ་དང་། 

མཐུ་སོབས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བས་ཀང་རབ་ཏུ་དབྗེ་བར་བལྟའོ། །ཞྗེས་འབས་བུ་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་དབང་དུ་བས་

པ་དང་རྒྱུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་

དབང་དུ་བས་པའྱི་རབ་དབྗེ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། འདུས་བས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་ལྔའྱི་

སོ་ནས་ཟབ་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྒྱུས་ཟབ། མཚན་ཉྱིད་ཟབ། སྐྱྗེ་བས་ཟབ། གནས་པས་

ཟབ། འབྱུང་བས་ཟབ་པའྱི
4
་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་རྣམས་རྒྱུ་མྗེད་དང་བློ་སྔོན་དུ་

གཏོང་བའྱི་བྗེད་པ་པོ་མྗེད་ཀང་གོ་བུར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། གང་

ཟག་གྱི་བདག་གྱིས་སོང་ཡང་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་བའྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྗེ། རྐྗེན་གཞན་ལ་རག་ལས་ཏྗེ་མ་འདྲྗེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༧༠་༥།

2 པ་༤་ན་༣་འཇྱིགས། ཏ་༤་ན་༢་འཇྱིགས། ཀ་༥༡་བ་༣་འཇྱིག

3 པ་༤་ན་༣་ཟས་ཀྱི་བསན་རབ་ཏུ། ཏ་༤་ན་༢་ཟས་ཀྱི་བསན་རབ་ཏུ། ཀ་༥༡་བ་༣་་ཟས་ཀྱིས་བསན་པའྱི་རབ་ཏུ། ཀུན་བཏུས། ༡༧༠་

༨་ཟས་ཀྱིས་བརྟན་པའྱི་རབ་ཏུ།

4 པ་༤་ན་༥་པས། ཏ་༤་ན་༤་པས། ཀ་༥༡་བ་༦་པའྱི།



  9  

རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

པར་འབྱུང་ཡང་རྐྗེན་དྗེ་དག་གྱི་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་སྗེ་བྗེད་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་

གྲུབ་སྗེ། སྐད་ཅྱིག་རྗེ་རྗེ་ལ་འཇྱིག་ཀང་གནས་པ་ལྟར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། ལྔ་པ་གྲུབ་

སྗེ། རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་ཡང་བདག་གཞན་ལ་སོགས་བ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་མཐའ་

བཞྱིའྱི་སོ་ནས་བརྟགས་ན་རྟོགས་པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། ཀུན་བཏུས་

ལས།
1
 ཟབ་པས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། རྒྱུས་ཟབ་པ་དང་། མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཟབ་པ་དང་། 

སྐྱྗེ་བས་ཟབ་པ་དང་། གནས་པས་ཟབ་པ་དང་། འབྱུང་བས་ཟབ་པ་ལྟ་
2
བུའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ནྱི། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྟྗེན་འབྗེལ་

ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། བརྟྗེན་པའམ། འཕད་པའམ། ལྟོས་ནས་གྲུབ་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡང་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་སྐད་དོད། 
3
ཀྲ་

ཏྱི་ཀྲ་ཡ་ས་མུད་པཱ་ཏ་ཞྗེས་འབྱུང་བའྱི་ཀྲ་ཏྱི་ཏ་ཡ་བརྟྗེན་པ་དང་འཕད་པ་དང་ལྟོས་

པ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། ས་མུད་པཱ་ཏ་འབྱུང་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་བཏུས་ལས། 

རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་སྒ་དོན་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ཉྱིད་ལས།
4
 དོན

5
་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་

ན། བྗེད་པ་པོ་མྗེད་པའྱི་དོན་ནྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་དོན་དང་། རྒྱུ་དང་

བཅས་པ་ལ་འབྱུང་
6
བའྱི་དོན་དང་། སྗེམས་ཅན་མྗེད་པའྱི་དོན་དང་། གཞན་གྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༩། ༡༦།

2 པ་༤་བ་༡་ཟབ་པ་ལྟའོ། །ཏ་༤་ན་༧་ཟབ་པ་ལྟའོ། །ཀ་༥༢་ན་༣་ཟབ་པས་ཀང་ཟབ་པར་བལྟའོ། །

3 པ་༤་བ་༢་ཀྲ་ཏྱི་ཀྲ་ཡ་ས་མུད་པ་ཏ། ཏ་༤་བ་༡་པ་དང་མཚུངས། ཀ་༥༢་ན་༤་པྲ་ཊྱི་ཏྱ་ས་མུ་དྲ་པཱ་ཏ། མཆྱིམས་མཛོད་ལས། པྲ་ཏཱྱི་

ཏྱ་ས་མུད་པཱ་ད། ཏ་༤་བ་༡་ཀྲ་ཏྱི་ཀྲ་ཡ་ས་མུད་པ་ཏ།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༩་༡༠།

5 པ་༤་བ་༣་དོན་ཇྱི་ལྟ་བུ། ཏ་༤་བ་༢་དོན་ཇྱི་ལྟ་བུ། ཀ་༥༢་ན་༥་དོན་གྱིས་ཇྱི་ལྟ་བུ།

6 པ་༤་བ་༣་བཅས་པ་ལ་འབྱུང་། ཏ་༤་བ་༢་བཅས་པ་ལ་འབྱུང་། ཀ་༥༢་ན་༥་བཅས་པ་ལས་འབྱུང་། ཀུན་བཏུས་༡༦༩།༡༡་བཅས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དབང་གྱིས་དོན་དང་། གཡོ་བ་མྗེད་པའྱི་དོན་དང་། མྱི་རྟག་པའྱི་དོན་དང་། སྐད་

ཅྱིག་མའྱི་དོན་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་
1
རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའྱི་དོན་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་

བུ་མཐུན་པའྱི་དོན་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་དོན་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་

བུ་སོ་སོར་ངྗེས་པའྱི་དོན་གྱི
2
་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་དོན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་སྒ་དོན་བཅུ་གཅྱིག་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། 

མྱི་རྟག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། སོང་བ་དང་། བདག་མྗེད་པའྱི་དོན་བཞྱི་སོན་

པར་འདོད་ནས་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དང་པོས་སོང་བའྱི་དོན་དང་། 

གསུམ་པས་བདག་མྗེད་པའྱི་དོན་དང་། ཐ་མ་གསུམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བའྱི་དོན་

དང་། ལྷག་མ་དྲུག་གྱིས་མྱི་རྟག་པའྱི་དོན་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། 

སྐད་ཅྱིག་མའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འདོད་པའྱི་ལུགས། 

གནས་སྐབས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འདོད་པའྱི་ལུགས། འབྗེལ་བ་ཅན་གྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་འདོད་པའྱི་ལུགས། རང་ལུགས་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། རང་སྗེ་ཁ་

ཅྱིག །རྟྗེན་འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དུས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལས་གྲུབ་པ་

ཡྱིན་ཏྗེ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསང་སྗེ་སྗེམས་ཅན་གྱི་སོག་བཅད་པའྱི་ཚེ། 

དྗེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྨོངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེའྱི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་སྗེམས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེའྱི་གནས་

པ་ལས་བྱུང་།

1 པ་༤་བ་༤་འབས་བུ་རྒྱུན། ཏ་༤་བ་༣་འབས་བུ་རྒྱུན། ཀ་༥༢་ན་༦་འབས་བུ་རྒྱུན། ཀུན་བཏུས། ༡༦༩་༡༤་འབས་བུ་རྒྱུད་རྒྱུན།

2 པ་༤་བ་༥་དོན་གྱི། ཏ་༤་བ་༣་དོན་གྱི། །ཀ་༥༢་བ་༡་དོན་ནྱི། ཀུན་བཏུས་༡༦༩་༡༦་དོན་ནྱི།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

སྐབས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་སོ་སོར་རྱིག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ། དྗེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྗེ་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེའྱི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཡོད་པའྱི་དབང་པོ་དྲུག་པོ་དྗེ་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ། དྗེ་རྣམས་འདུས་པ་རྗེག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། རྗེག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཚོར་

བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། ཚོར་བ་བདྗེ་བ་
1
ལ་ཆགས་པའྱི་སྗེད་པ་དྗེ་སྗེད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། 

སྗེད་པ་དྗེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཀུན་ནས་
2
དཀྲྱིས་པ་དྗེ་ལྗེན་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེའྱི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་ལུས་ངག་གྱི་བ་བ་དྗེ་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེ་རྣམས་སྐྱྗེས་པ་སྐྱྗེ་

བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེ་རྣམས་སྱིན་པ་རྒ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེ་རྣམས་ཞྱིག་པ་ཤྱི་བའྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཞྗེས་

བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། དྗེ་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དུས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་གྲུབ་

པས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར
3
། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། 

ཁ་ཆྗེ་བྗེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རྗེ། ཁོ་བོ་ཅག་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འདོད་པ་

ཡྱིན་ཏྗེ།

 ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བའྱི་ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་

པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་

བར་བྗེད་པའྱི་ལས་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྗེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྗེ་

1 པ་༥་ན་༢་བདྗེ་བ་ལ། ཏ་༥་ན་༡་བདྗེ་བ་ལ། ཀ་༥༢་བ་༦་དྗེ་ལ།

2 པ་༥་ན་༣་ཀུན་ནས་དཀྲྱིས། ཏ་༥་ན་༡་ཀུན་ནས་དཀྲྱིས། ཀ་༥༢་བ་༦་ཀུན་དཀྲྱིས།

3 པ་༥་ན་༤་ཕྱིར། ཏ་༥་ན་༣་ཕྱིར། ཀ་༥༣་ན་༢་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེ་འདྲའྱི་ལས་གསོག་པར་བྗེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་

ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། ཚེ་འདྱིར་མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་མ་

ཐག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དྗེ་ལྔ་པོ་དྗེ་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེའྱི་སྐད་ཅྱིག་

གཉྱིས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་དབང་པོ་དྲུག་ཚང་བར་མ་དོད་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དྗེ་ལྔ་

པོ་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དབང་པོ་དྲུག་ཚང་བར་དོད་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་

མྱིག་དབང་སོགས་ལ་བརྟྗེན་ནས་མྱིག་ཤྗེས་སོགས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཡུལ་འཛིན་མྱི་

ནུས་པའྱི་བར་གྱི་དྗེ་ལྔ་པོ་དྗེ་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྗེས་

གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་བ་སྤོད་ནུས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་ཚོར་བ་བདྗེ་སྡུག་

བཏང་སྙོམས་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཤྗེས་མྱི་ནུས་པ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་དྗེ་ལྔ་

པོ་དྗེ་རྗེག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེ་ཤྗེས་ནུས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་འཁྱིག་པ་སྤོད་མྱི་ནུས་

པ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་དྗེ་ལྔ་པོ་དྗེ་ཚོར་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེ་ནུས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་འཁྱིག་

པའྱི་ཡུལ་བུད་མྗེད་འཚོལ་བ་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དྗེ་ལྔ་པོ་སྗེད་པའྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེ་ལ་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་སྐྱྗེ་བ་ཕྱི་མར་འགོ་བའྱི་ལས་ཀུན་ནས་

སོང་པར་བྗེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དྗེ་ལྔ་པོ་ལྗེན་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེར་འགོ་བའྱི་

ལས་གསོག་པར་བྗེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དྗེ་ལྔ་པོ་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། སྐྱྗེ་བ་

ཕྱི་མར་མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དྗེ་ལྔ་པོ་སྐྱྗེ་བའྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ། དྗེའྱི་སྐད་གཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། འཁྱིག་པ་སྤོད་མྱི་ནུས་པའྱི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་དྗེ་ལྔ་པོ་དྗེ་རྒ་ཤྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བའྱི་ལས་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྗེད་པའྱི་གནས་
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དྗེ་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། དྗེའྱི་

གནས་སྐབས་སུ་མ་རྱིག་པ་གཙོ་ཆྗེ་བས་དྗེ་ལྟར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་

རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་བོན་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་བོན་ཞྗེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་

ཡང་། མཛོད་ལས།
1
 མ་རྱིག་ཉོན་མོངས་སྔོན་གནས་སྐབས། །འདུ་བྗེད་དག་ནྱི་

སྔོན་ལས་ཀྱི། །རྣམ་ཤྗེས་མཚམས་སྦོར་ཕུང་པོ་ཡྱིས། །མྱིང་དང་གཟུགས་ནྱི་དྗེ་

ཕན་ཆད། །སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་དོད་ཚུན་ཆད་དོ། །དྗེ་ནྱི་གསུམ་འདུས་ཚུན་ཆད་

དོ། །རྗེག་པ་བདྗེ་སྡུག་ལ་སོགས་པའྱི། །རྒྱུ་ཤྗེས་ནུས་པ་ཚུན་ཆད་དོ། །ཚོར་

འཁྱིག་ཚུན་ཆད་སྗེད་པ་ནྱི། །ལོངས་སྤོད་འཁྱིག་པ་ཆགས་ཅན་གྱི། །ཉྗེ་བར་ལྗེན་

པ་ལོངས་སྤོད་རྣམས། །ཐོབ་པར་བ་ཕྱིར་ཡོངས་རྒྱུག་པ། །དྗེ་སྱིད་འབས་བུ་

འབྱུང་འགྱུར་ཕྱིར། །ལས་བྗེད་དྗེ་ནྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན། །ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བ་སྐྱྗེ་བ་

ཡྱིན། །ཚོར་བའྱི་བར་ནྱི་རྒ་ཤྱི་ཡྱིན། །འདྱི་ནྱི་གནས་སྐབས་པར་འདོད་ལོ། །གཙོ་

བོའྱི་ཕྱིར་ན་ཡན་ལག་བསྒགས། །ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེ་ལྟ་བུའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་རྒྱུ་འབས་ཚར་གཉྱིས་སུ་འདུ་བ་ཡྱིན་

ཏྗེ། མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྗེད་གཉྱིས་ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བའྱི་རྒྱུ་དང་། རྣམ་

ཤྗེས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་དྗེའྱི་འབས་བུ་སྗེ། ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བའྱི་རྒྱུ་འབས་

ཚར་གཅྱིག་དང་། སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་དང་། སྐྱྗེ་

རྒ་གཉྱིས་དྗེའྱི་འབས་བུ་སྗེ། འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་འབས་ཚར་གཅྱིག་སྗེ་

གཉྱིས་སུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ཉོན་གྱིས་འཁོར་བར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༡༦་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཚར་དྗེ་གཉྱིས་པོ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱིས་ཆོག་སྗེ། མ་རྱིག་པ་དང་

འདུ་བྗེད་གཉྱིས་ཀྱིས་རང་འབས་རྣམ་སྱིན་རྣམ་ཤྗེས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་འབྱིན་པ་

ཡང་སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་ལ་རག་མ་ལས། དྗེ་གསུམ་གྱིས་རང་འབས་རྣམ་

སྱིན་སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་འབྱིན་པ་ཡང་ཅྱིག་ཤོས་གཉྱིས་ལ་རག་མ་ལས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བ་འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བའྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་

ན། ཚེ་སྔ་མའྱི་སྔ་མ་ནས་སྔ་མར་འོང་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་སྐྱྗེ་བ་བླངས་པའྱི་སྗེད་ལྗེན་

གང་རུང་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཡྱིན་ན། དྗེ་འདྲའྱི་སྱིད་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེའྱི་ནང་ཚན་དུ་

གྱུར་པའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན། དྗེ་འདྲའྱི་སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ། དྗེའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

གང་རུང་ཡྱིན་ན། དྗེ་འདྲའྱི་རྒ་ཤྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། །དྗེའྱི་ནང་ཚན་དུ་

གྱུར་པའྱི་སྗེད་ལྗེན་གང་རུང་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་ཕྱི་མ་ནས་

ཕྱི་མར
1
་སྐྱྗེ་བ་བླངས་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེའྱི་ནང་ཚན་དུ་

གྱུར་པའྱི་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན། དྗེ་འདྲའྱི་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ། དྗེའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན། དྗེ་འདྲའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྒ་ཤྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན། དྗེ་

འདྲའྱི་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་བར་གང་རུང་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་བོ། །

1 པ་༦་ན་༦་ཕྱི་མར་ནས་ཕྱི་མར་སྐྱྗེ་བ། ཏ་༦་ན་༤་ཕྱི་མ་ནས་ཕྱི་མའྱི་ཕྱི་མར་སྐྱྗེ་བ། ཀ་༥༤་བ་༢་ཕྱི་མ་ནས་ཕྱི་མའྱི་ཕྱི་མར་སྐྱྗེ་བ།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

དྗེས་ན་དྗེ་འདྲའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ལ་རྒྱས་པར་དབྗེ་

ན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏྗེ། ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བའྱི་འབས་བུ་དྗེ་ལ་རྣམ་ཤྗེས་

ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ལྔ་ཡོད་པ་ལྟར། འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བའྱི་འབས་བུ་སྐྱྗེ་རྒ་

གཉྱིས་པོ་དྗེ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཡོད་ལ། འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་

དྗེ་ལ་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར། སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བའྱི་རྒྱུ་མ་རྱིག་པ་དྗེ་

ལ་ཡང་དྗེ་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པས། ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བའྱི་རྒྱུ་དྗེ་ལ་གསུམ། 

འབས་བུ་དྗེ་ལ་ལྔ། འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཡོད་པས། བཅུ་དྲུག་

ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

བསྡུ་ན་བརྒྱད་དུ་འདུ་སྗེ། ཚེ་འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བའྱི་འབས་བུ་དྗེ་སྐྱྗེ་རྒ་

གཉྱིས་སུ་འདུ་བ་བཞྱིན་དུ། ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བའྱི་འབས་བུ་ལྔ་པོ་དྗེ་ཡང་

དྗེ་གཉྱིས་སུ་འདུ་ལ། སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བའྱི་རྒྱུ་མ་རྱིག་པ་དྗེ་ཉོན་མོངས་པ་

གཅྱིག་པུར་
1
འདུ་བ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་པོ་དྗེ་

ཡང་ཉོན་མོངས་གཅྱིག་པུར་འདུ་བས། ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བའྱི་རྒྱུ་དྗེ་ལ་

གཉྱིས། འབས་བུ་དྗེ་ལ་གཉྱིས། འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་བ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་དྗེ་བརྒྱད་

དུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཛོད་ལས།
2
 གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་མདོར་བསྡུས་བ། །བར་

མའྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འདྲའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྱིས་པོ་དྗེ་རོགས་ཚུལ་ཡོད་དྗེ། མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྗེད་གཉྱིས་ཚེ་སྔ་མ་ལ་

དང་། རྣམ་ཤྗེས་སོགས་བརྒྱད་ཚེ་འདྱི་དང་། སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་རོགས་

1 པ་༦་བ་༣་གཅྱིག་བུར། ཏ་༦་བ་༡་གཅྱིག་པུར། ཀ་༥༥་ན་༡་གཅྱིག་པུར།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༡༧་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཉྱིད་ལས།
1
 སྔོན་དང་ཕྱི་མཐར་གཉྱིས་གཉྱིས་དང་། །བར་དུ་

བརྒྱད་ཡོངས་རོགས་ལྡན་ལ། 
2
།ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འདྲའྱི་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དྗེ། ཕུང་པོ་ལྔའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བཞག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལྟར་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི་མདོ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀས་འབྗེལ་བ་ཅན་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འདོད་

ཅྱིང་། 

དྗེ་དང་འདུས་བས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དོན་གཅྱིགདྗེས་ན་འབྗེལ་བ་ཅན་གྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་འདུས་

བས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་སྐད་དོད་
3
ཀྲ་ཏྱི་ཏ་ཡ་ས་མུད་པཱ་

ཏ་ཞྗེས་འབྱུང་བའྱི་ཀྲ་ཏྱི་ཏ་ཡ་ཞྗེས་པ་འཕད་པ་ལ་འཇུག་ལ་འཕད་པའྱི་དོན་ཡང་རྒྱུ་

རྐྗེན་དང་འཕད་པར་
4
འདོད། ས་མུད་པཱ་ཏ་ཞྗེས་པ་འབྱུང་བ་ལ་འཇུག་ལ་འབྱུང་བའྱི་

དོན་སྐྱྗེ་བ་ལ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། སྗེམས་ཙམ་པས་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་འདུས་བས་

ཀྱིས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེས་འདུས་མ་བས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁས་ལྗེན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་རྣམ་བང་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༡༦་༡༩།

2 པ་༦་བ་༦་རོགས་ལྡན་པ། ཏ་༦་བ་༣་རོགས་ལྡན་ལ། ཀ་༥༥་ན་༤་རོགས་ལྡན་ལོ།

3 པ་༧་ན་༡་ཀྲ་ཏྱི་ཀྲ་ཡ་ས་མུད་པ་ཏ། ཏ་༦་བ་༥་ཀྲ་ཏྱི་ཀྲ་ཡ་ས་མུད་པ་ཏ། ཀ་༥༥་བ་༡་པྲ་ཏཱྱི་ཏྱ་ས་མུ་དྲ་པཱ་ཏ།

4 པ་༧་ན་༢་འཕད་པར་འདོད། ཏ་༦་བ༦་འཕད་པར་འདོད། ཀ་༥༥་བ་༡་འཕད་པ་ལ་འདོད།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

གཟུགས་ལ་འདུས་བས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཁས་མྱི་ལྗེན་པར་ཐལ། དྗེས་འདུས་མ་བས་

ཀྱི་གཟུགས་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་ཁས་ལྗེན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞན་ཡང་། རྣམ་བང་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན་འདུས་མ་བས་

ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་མ་ཁྱབ་པ་དྗེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །

བཞྱི་པ་ལ། 

བཤད་བའྱི་ལུང་འགོད་པ་དང་། 

དྗེའྱི་དོན་བཤད་པ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ས་ལུ་ལང་བའྱི་མདོ་ལས། 

1
དགྗེ་སོང་དག་སུས་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དྗེས་ཆོས་མཐོང་

ངོ་། །སུས་ཆོས་མཐོང་བ་དྗེས་སངས་རྒྱས་མཐོང་ངོ་། །ཞྗེས་བ་བའྱི་རྟྗེན་ཅྱིང་

འབྗེལ་བར་འབྱུང་བ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་འདྱི་

ལྟ་སྗེ། འདྱི་ཡོད་པས་འདྱི་འབྱུང་། འདྱི་སྐྱྗེས་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་སྐྱྗེས་ཏྗེ། འདྱི་ལྟ་སྗེ། མ་

རྱིག་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་འདུ་བྗེད། འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྐྗེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ། རྣམ་པར་

ཤྗེས་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་མྱིང་དང་གཟུགས། མྱིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་རྐྗེན་གྱིས་སྐྱྗེ་མཆྗེད་

དྲུགསྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གྱི་རྐྗེན་གྱིས་རྗེག་པ། རྗེག་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་ཚོར་བ། ཚོར་བའྱི་

རྐྗེན་གྱིས་སྗེད་པ། སྗེད་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་ལྗེན་པ། ལྗེན་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་སྱིད་པ། སྱིད་

པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་སྐྱྗེ་བ། སྐྱྗེ་བའྱི་རྐྗེན་གྱིས་རྒ་ཤྱི་རྒ་ཤྱིའྱི་རྐྗེན་གྱིས་མྱ་ངན་དང་། སྨྲྗེ་

སྔགས་འདོན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདྗེ་བ་དང་། འཁྲུགས་པ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༢། མདོ་སྗེ་ཚ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ས་ལུ་ལང་བའྱི་མདོ། ༣༡༥་༡༠།



  18  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཆྗེན་པོ་འབའ་ཞྱིག་

པ་འདྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལ་མ་རྱིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྗེད་འགག །འདུ་

བྗེད་འགགས་པས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་འགག །རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་འགགས་པས་མྱིང་

དང་གཟུགས་འགག །མྱིང་དང་གཟུགས་འགགས་པས་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་འགག །སྐྱྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་འགགས་པས་རྗེག་པ་འགག །རྗེག་པ་འགགས་པས་ཚོར་བ་

འགག །ཚོར་བ་འགགས་པས་སྗེད་པ་འགག །སྗེད་པ་འགགས་པས་ལྗེན་པ་

འགག །ལྗེན་པ་འགགས་པས་སྱིད་པ་འགག །སྱིད་པ་འགགས་པས་སྐྱྗེ་བ་

འགག །སྐྱྗེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤྱི་འགག །རྒ་ཤྱི་འགགས་པས་མྱ་ངན་དང་། སྨྲྗེ་

སྔགས་འདོན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདྗེ་བ་དང་། འཁྲུགས་པ་

རྣམས་འགག་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཆྗེན་པོ་འབའ་ཞྱིག་

པ་འདྱི་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ལ་མདོའྱི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་དང་། 

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་བྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉྱིས་

ལས། དང་པོ་ནྱི། དགྗེ་སོང་དག་ཅྗེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་མཐོང་ངོ་། །ཞྗེས་པའྱི་

བར་གྱིས་རྟྗེན་འབྗེལ་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་བསན་ནས། འདྱི་ཡོད་པས། ཞྗེས་པ་

ནས། འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་ལུགས་འབྱུང་དངོས་སུ་བསན་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཤུགས་ལ་བསན། དྗེ་

ལ་མ་རྱིག་པ་ཞྗེས་པ་ནས། འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་རྣམ་བང་

ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལུགས་འབྱུང་དངོས་སུ་བསན་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཤུགས་ལ་
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

བསན་ཏོ། །དྗེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། འཁོར་བར་འཇུག་

ལྡོག་ལ
1
་རྨོངས་པ་རྣམས་རྨོངས་པ་དྗེ་དང་བལ་བར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས།
2
 གང་གྱི་འཁོར་བར་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་ལ་རྨོངས་པ་རྣམས་རྨོངས་

པ་དྗེ་དང་བལ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར། ལུགས་སུ་འབྱུང་བ་དང་ལུགས་སུ་མྱི་འབྱུང་བ་

གཉྱིས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་བང་གྱི་ཕོགས་ལས་བརམས་ཏྗེ་

རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུངས། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ་སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

སོ་སོའྱི་དབྗེ་བསྡུ། གོ་རྱིམས་ངྗེས་ཚུལ། གངས་ངྗེས་པའྱི་ཚུལ། རྐྗེན་དུ་

འགྱུར་ཚུལ། རང་རང་གྱི་བྗེད་ལས། ཚེ་དུ་ལ་རོགས་པ། ས་མཚུངས་པའྱི་རྣམ་

གཞག །ཇྱི་ལྟར་སོམ་པའྱི་ཚུལ། དྗེ་ལྟར་བསོམས་
3
པའྱི་འབས་བུ་དང་བཅུ་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་རྐྗེན་གསུམ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞྱིག །སྡུག་ཀུན་

གང་རུང་དུ་གྱུར་པའྱི་འཁོར་བ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་འཁོར་བ་སོས་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། མ་དག་པའྱི་

སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་དྗེ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པ་བཅད་པར་

བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་ཕུང་

དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པ་བཅད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་དྗེ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན་ནང་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

1 པ་༧་བ་༦་འཇུག་ལྡོག་ལས། ཏ་༧་བ་༤་འཇུག་ལྡན་ལས། ཀ་༥༦་བ་༢་འཇུག་ལྡོག་ལ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༧། མདོ་སྗེ་ཇྱི། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ། སཱ་ལུ་ལང་པ་རྒྱ་ཆྗེར་འགྗེལ་པ། ༣༨༩་༡༡།

3 པ་༨་ན་༡་སོམ། ཏ་༧་བ་༦་སོམ། ཀ་༥༦་བ་༥་བསོམས།



  20  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་དྗེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་

ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་དྗེ་སངས་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་སངས་པའྱི་ཕྱིར། 
1
རྣལ་

འབོར་སྤོད་པའྱི་ས་ལས།
2
 དག་བཅོམ་པས་ཡན་ལག་དུ་ཞྱིག་སངས་ཤྗེ་ན། ཁམས་

གསུམ་ན་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

རྐྗེན་གསུམ་ཡང་ཡོད་དྗེ། གཡོ་བ་མྗེད་པའྱི་རྐྗེན། ནུས་པའྱི་རྐྗེན། མྱི་རྟག་

པའྱི་རྐྗེན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་འདུས་བས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་སོན་པའྱི་ཚེ་གཡོ་བ་མྗེད་པའྱི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་བ་ཞྗེས་སོས་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་

དྗེ། སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་རྣམས་དབང་ཕྱུག་སོགས་གཞན་གྱི་བློའྱི་གཡོ་བ་

སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པ་མ་ཡྱིན་པར་དྗེ་རྣམས་རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་གཡོ་བ་

མྗེད་པའྱི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

མདོ་ལས།
3
 འདྱི་ཡོད་པས་འདྱི་འབྱུང་། ཞྗེས་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས།

4
 མཚན་ཉྱིད་

ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། གཡོ་བ་མྗེད་པའྱི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་དྗེ་སོན་པ་ན། མྱི་རྟག་པའྱི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་བ་དང་ཞྗེས་སྨྲོས་པ་ལ་དགོས་

པ་ཡོད་དྗེ། དྗེ་རྣམས་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་རྟག་པ་སོགས་ཀྱིས་བས་

པ་མ་ཡྱིན་པར་དྗེ་རྣམས་རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་མྱི་རྟག་པའྱི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་

1 པ་༨་ན་༤་ཕྱིར། ཏ་༨་ན་༢་ཕྱིར། ཀ་༥༧་ན་༢་ཕྱིར་ཏྗེ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༢། སྗེམས་ཙམ་ཚི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་ས། ༩༥༢་༡༣།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༢། མདོ་སྗེ་ཚ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ས་ལུ་ལང་པའྱི་མདོ། ༣༡༥་༡༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༧་༨།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མདོ་ལས།
1
 འདྱི་སྐྱྗེས་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་

སྐྱྗེ་སྗེ། ཞྗེས་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས།
2
 མྱི་རྟག་པའྱི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྗེ་སོན་པ་ན། ནུས་པའྱི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་བ་དང་ཞྗེས་སོས་པ་

ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། དྗེ་རྣམས་རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་རྐྗེན་དང་པོ་གཉྱིས་ལས་

འབྱུང་བར་མ་ཟད་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐམས་ཅད་ལས་འབས་བུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་ངམ་སྙམ་པའྱི་ལོག་རྟོག་བཀག་ནས་འདུས་བས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་རྣམས་རང་

སྐྱྗེད་པར་ནུས་པའྱི་རང་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་ཤྗེས་

པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མདོ་ལས།
3
 འདྱི་ལྟ་སྗེ། མ་རྱིག་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་

འདུ་བྗེད། ཅྗེས་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས།
4
 ནུས་པའྱི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཞྗེས་

གསུངས། དྗེ་རྣམས་རང་སྐྱྗེད་པར་ནུས་པའྱི་རང་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་

བྱུང་བའྱི་དཔྗེ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འབྱུང་ཡང་། 

བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། 

དབྗེ་བ། 

སོ་སོའྱི་ངོ་བོ། བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༢། མདོ་སྗེ་ཚ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ། ༣༣༦་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༧་༩།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༢། མདོ་སྗེ་ཚ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ། ༣༣༦་༡༠།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༧་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་ལ་
1
ར་བའྱི་སོ་ནས་དབྗེ་ན་གཉྱིས་སུ་ཡོད་དྗེ། དྗེར་གྱུར་པའྱི་

སྡུག་ཀུན་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་ཡན་ལག་གྱི་སོ་ནས་དབྗེ་ན་བཅུ་གཉྱིས་

སུ་ཡོད་དྗེ། མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ནས་རྒ་ཤྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་བར་བཅུ་གཉྱིས་སུ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས།
2
 ཡན་ལག་རྣམ་པར་དབྗེ་བས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། 

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་རྣམས་ཏྗེ། རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྱིས་ནྱི། མ་རྱིག་པ་དང་། ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་ཉྱིང་ལག་གྱི་སོ་

ནས་དབྗེ་ན་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དྗེ། མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་ལ་འཕྗེན་བྗེད་

དགྗེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། འཕྗེན་བྗེད་མྱི་དགྗེ་བའྱི་དྗེ་

དང་། འཕྗེན་བྗེད་མྱི་གཡོ་བའྱི་དྗེ་དང་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

ལ་ཡང་། འདོད་པའྱི་བདྗེ་འགོའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་འཕྗེན་པར་བྗེད་པའྱི་བསོད་

ནམས་ཀྱི་ལས། ངན་འགོའྱི་དྗེ་འཕྗེན་པར་བྗེད་པའྱི་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས། 

ཁམས་གོང་མའྱི་དྗེ་འཕྗེན་པར་བྗེད་པའྱི་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་གསོགས་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། 
3
མ་རྱིག་པ་ནས་རྒ་ཤྱིའྱི་བར་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་

4
ལ། 

དང་པོ་མ་རྱིག་པ་ལ། 

ཁ་ཅྱིག །རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་རྱིག་

པ། མ་རྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་དུ་

1 པ་༨་བ་༥་དྗེ་ར་བའྱི། ཏ་༨་བ་༢་དྗེ་ར་བའྱི། ཀ་༥༧་བ་༥་དྗེ་ལ་ར་བའྱི།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༧་༡༠།

3 པ་༩་ན་༢་ཕྱིར། མ་རྱིག་པ། ཏ་༨་བ་༦་ཕྱིར། མ་རྱིག་པ། ཀ་༥༨་ན་༣་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལ། མ་རྱིག་པ།

4 པ་༩་ན་༢་ཡོད་པ་ལ། ཏ་༨་བ་༦་ཡོད་པ་ལ། ཀ་༥༨་ན་༣་ཡོད་པས།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

གྱུར་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་

དྗེའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གང་ཟག་གྱི་

བདག་འཛིན་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་སྗེམས་བྱུང་དུ་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅྱིག །རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་

བྱུང་དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། དབང་ཤྗེས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རང་དང་

མཚུངས་ལྡན་གྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་བཏུས་ལས།
1
 འདོད་ཆགས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཁམས་སུ་རྣམ་པར་

ཤྗེས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་རྱིགས་པར་བའོ། །འདོད་

ཆགས་ཇྱི་ལྟ་བར་མ་རྱིག་པ་ཡང་དྗེ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དྗེ་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་ཤྗེས་སུ་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་

མྗེད་རྟོགས་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་རྱིག་

པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཡྱིད་ཤྗེས་ཡྱིན་དགོས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་དྗེ་ལ་

ཡང་དྗེ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་

ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་རང་

སོབས་ཀྱིས་རྨོངས་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་དྗེ་དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། གང་ཟག་གྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༣་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བདག་འཛིན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚོར་བ་དྗེ་མ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱི་ཟུར་དུ་རང་སོབས་ཀྱིས་རྨོངས་པ་ཞྗེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། རྣམ་འགྗེལ་ལས།
1
 རྱིག་

པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཕྱིར་དང་། །སྗེམས་བྱུང་ཉྱིད་ཀྱིས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། །ལོག་

པར་དམྱིགས་ཉྱིད་མ་རྱིག་པ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། དྗེར་ཐལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གང་ཟག་

གྱི་བདག་འཛིན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་མ་རྱིག་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ར་ཉོན་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྱི་ནུས་

ཏྗེ། ཀུན་འགོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། དྗེར་ཐལ། ཚོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། 

འཇྱིག་ལྟ་ཆོས་ཅན། ར་ཉོན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡུལ་ངྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། དྗེར་ཐལ། ཤྗེས་རབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ར་ཉོན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། རྣམ་འགྗེལ་ལས།
2
 ཉྗེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དག །འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་སྐྱྗེས་པ་སྗེ། །དྗེ་མ་རྱིག་སྗེ་དྗེ་ལས་ཆགས། །དྗེ་ལས་

ཞྗེ་སང་ལ་སོགས་འབྱུང་། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་ཡན་ལག་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༡༩་༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༨༩་༡༢།
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བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། 

ཚུར་མཐོང་ལྷས་བྱིན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་

རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅྱིག །རང་གྱིས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་ཞྗེས་སོགས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཉནོ་

མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་རྱིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་

གསོག་
1
པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྗེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་

བསངས་ཏྗེ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་

ཏྗེ་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འཕྗེན་བྗེད་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །འཁོར་བའྱི་ར་བར་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་བ་མྱི་

འཐད་དྗེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་འཁོར་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་འཁོར་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྲང་ངྗེས་

རྣམ་འབྗེད་ལས།
2
 ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་གྱི་གཞྱི་

བྗེད་པ་ནྱི་ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པ་མྗེད་པར་འདོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བཞྗེད་ལ། དྗེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཟད་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་

འཛིན་ལྡོག་ཀང་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་མ་ཟད་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་མྱི་ལྡོག་པ་

མ་ཡྱིན་ཏྗེ། འཁོར་བའྱི་གཞྱི་ར་མཐར་ཐུག་པ་དྗེ་མ་ལོག་ཀང་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་

མྱི་འགལ་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

1 པ་༩་བ་༧་སོགས། ཏ་༩་བ་༤་སོགས། ཀ་༥༩་བ་༡་གསོག །

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ལྗེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ། ༥༡༥་༡།
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ཁོ་ན་རྗེ། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པས་འཁོར་བ་མ་སངས་པར་ཐལ། དྗེས་

འཁོར་བའྱི་ར་བ་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། སྡུག་བསྔལ་སངས་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་ར་བ་སངས་པ་དུས་མཉམ་པར་ཐལ། འཁོར་བ་སངས་པ་དང་འཁོར་བའྱི་

ར་བ་སངས་པ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་

འཛིན་སངས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ར་བ་སངས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ་ལོ།
1
 །དྗེ་ཡྱིན་ན་འཁོར་བའྱི་ར་བ་སངས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ལ་གནས་པའྱི་

ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པས་རྱིམ་བཞྱིན་གཤོག །
2

ཁོ་ན་རྗེ། བང་སྗེམས་འཕགས་པས་འཁོར་བ་སང་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད་པར་

ཐལ། དྗེས་འཁོར་བའྱི་ར་བ་སང་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། དྗེར་

ཐལ། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་འཁོར་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། འཁོར་བའྱི་ར་བར་འཛིན་སངས་མྱི་མཐུན་པ་གཉྱིས་ཡོད་པར་ཐལ། 

གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་འཁོར་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་

ཡང་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། འཇུག་པའྱི་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས། དྗེ་མྗེད་པར་

བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་ནྱི་འཛིན་སངས་འགལ་བའྱི་འཁོར་བའྱི་ར་བ་མྱི་

མཐུན་པ་གཉྱིས་མྗེད་པ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། མཚན་ཉྱིད་དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། འཁོར་བའྱི་ར་བར་གྱུར་པའྱི་མ་

རྱིག་པ་ཀུན་བརྟགས་མྗེད། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་

1 པ་༡༠་ན་༥་ཐལ་ལོ། །ཏ་༡༠་ན་༢་ཐལ་ལོ། །ཀ་༥༩་བ་༦་ཐལ།

2 པ་༡༠་ན་༦་གཤོགཏ་༡༠་ན་༣་གཤོགཀ་༦༠་ན་༡་གཤགས།
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ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། ལྷག་མཐོང་ལས།
1
 སྗེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་

བར་འཆྱིང་བྗེད་ནྱི་ལྷན་སྐྱྗེས་ཀྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་བཏགས་ཀྱི་མ་

རྱིག་པ་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དྗེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས། འཁོར་བའྱི་ར་བར་མྱི་

འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལ།
2
 ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་པ་

གྲུབ་སྗེ། མཐོང་སངས་སུ་
3
གྱུར་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིས་

སངས་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་ས་ལས།
4
 རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

པས་ཡན་ལག་དུ་ཞྱིག་སངས་ཤྗེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་པ་སྗེ་གང་ཡང་

རྱིལ་སངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་རང་

སོབས་ཀྱིས་རྨོངས་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་གང་ཞྱིག །རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་

ཏུ་གཏོགས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་བྗེད་པ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ལས་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྗེད་པའྱི་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། 

བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྗེད་པའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་

རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། གཉྱིས་སུ་ཡོད་ཟྗེར་བ་ནང་འགལ་ཏྗེ། ལས་འབས་ལ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་པ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ལྷག་མཐོང་ཆྗེན་མོ། ༨༥༡་༣།

2 པ་༡༠་བ་༢་འདྱི་ལ་ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། ཏ་༡༠་ན་༦་འདྱི་ལ་ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། ཀ་༦༠་ན་༥་འདྱིའྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གནད་ཆྗེ་བར་ཡོད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་

གྲུབ་སྗེ།

3 པ་༡༠་བ་༣་སངས་སུ། ཏ་༡༠་ན་༧་སངས་སུ། ཀ་༦༠་ན་༦་སང་དུ།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༢། སྗེམས་ཙམ་ཚི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་ས། ༩༥༢་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྒྱུ་དགྗེ་

བ་སྤད་པ་ལ་འབས་བུ་བདྗེ་བ་མྱི་འབྱུང་བར་འཛིན་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་རྨོངས་པ་ཡང་

ཡྱིན་དྗེ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་དྗེ་ཆོས་ཅན། ཟུར་དང་པོ་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་དྗེར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྒྱུ་དགྗེ་བ་སྤད་པ་ལ་
1
འབས་བུ་བདྗེ་བ་འབྱུང་བར་

འཛིན་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་དྗེས་བདག་མྗེད་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་ཡྱིན་ན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་

ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང
2
་དོན་གསང་རྣམ་བཤད་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་མཐོང་སང་ཡྱིན་གསུངས། 

དྗེ་ལ་ཁ་ཅྱིག །དྗེ་ཆོས་ཅན། སང་བ་ཀུན་བརྟགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཐོང་

སང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བ་རྱི་དྭགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་མྗེད་པར་ཐལ་

ལོ། །ཟྗེར་ན་མྱི་འཐད་དྗེ། རང་རྒྱུ་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུར་

གྱུར་པའྱི་ངན་སོང་པའྱི་གཟུགས་ཕུང་ཆོས་ཅན། སང་བ་ཀུན་བརྟགས་སུ་ཐལ། 

མཐོང་སང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ངན་སོང་པའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱྗེ་

1 པ་༡༠་བ་༧་ལ་འབས་བུ། ཏ་༡༠་བ་༤་ལ་འབས་བུ། ཀ་༦༠་བ་༥་ལས་འབས་བུ།

2 པ་༡༡་ན་༢་གཞན་ཡང་དོན་གསང་། ཏ་༡༠་བ་༥་གཞན་ཡང་དོན་གསང་། ཀ་༦༡་ན་༡་དོན་གསང་།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

མཆྗེད་གསུམ་ག་མཐོང་སང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་བཏུས་ལས།
1
 ངན་སོང་པའྱི་ཕུང་

པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྗེ་མཆྗེད་རྣམས་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བར་བལྟ་བར་

བའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ངན་སོང་པའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱྗེ་མཆྗེད་ཐམས་ཅད་

མཐོང་སང་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་དྗེ་དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིས་སངས་པར་ཐལ། མཐོང་སང་དུ་གྱུར་

པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། བདྗེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་སུ་

གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིས་སངས་

པར་ཐལ། མཐོང་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་ཡྱིན་ན་སོམ་སང་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་ཉོན་ཡྱིད་འཁོར་

གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་མཐོང་སང་གྱི་

གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡྱིན་ན་སོམ་སང་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། དགྗེ་བར་གྱུར་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

ཚན་གྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། མྱི་དགྗེ་བར་གྱུར་པའྱི་དྗེ་གཉྱིས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་། ལུང་མ་

བསན་དུ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་མྗེད། དང་པོ་ཡོད་དྗེ། འཕྗེན་བྗེད་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་

དུ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ཡོད་དྗེ། འཕྗེན་བྗེད་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་

ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། དྗེའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ལུང་མ་

བསན་གྱི་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་གཉྱིས་པར་སྐྱྗེ་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༦་༧།
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གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་ལུང་མ་བསན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། ཁམས་གོང་མའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། མཛོད་ལས།
1
 གོང་མ་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་མྗེད་པར་ཐལ། དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ལས་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཀང་མྗེད། དྗེ་འདྲའྱི་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཀང་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་ཀུན་

ནས་སོང་བྗེད་ཀྱི་ལུང་མ་བསན་གྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཀུན་སོང་གྱི་ལུང་མ་བསན་དུ་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལུང་མ་བསན་དུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ་དགྗེ་བའྱི་

ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་དྗེས་རྱིགས་འགྗེ་ཟྗེར་ན། མཛོད་ལས།
2
 རབ་ཏུ་

འཇུག་པ་
3
དགྗེ་སོགས་ལས། །རྗེས་འཇུག་བྗེད་ཀང་རྣམ་གསུམ་འགྱུར། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་དགྗེ་བའྱི་
4
ཀུན་ནས་བསངས་ཤྱིང་

དུས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ལུང་མ་བསན་གྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ལས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཁོ་ཁོ་རང་དུ་ཐལ། དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། རང་

རྒྱུ་ཀུན་ནས་སོང་བྗེད་ལུང་མ་བསན་གྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ལས་སུ་ཐལ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༣༧་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༢༥་༩།

3 པ་༡༡་བ་༥་འཇུག་པ། ཏ་༡༡་བ་༢་འཇུག་པ། ཀ་༦༢་ན་༡་འཇུག་བྗེད།

4 པ་༡༡་བ་༦་དགྗེ་བའྱི། ཏ་༡༡་བ་༣་དགྗེ་བས། ཀ་༦༢་ན་༢་དགྗེ་བས།
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ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྔར་བཞྱིན་མཚུངས་པར་
1
བའོ། །

གཞན་ཡང་། དགྗེ་བར་གྱུར་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་གྱི་མ་

རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པས་སངས་པར་ཐལ། ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཤྗེས་

སྒྱིབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། 

དགྗེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །འཕགས་རྒྱུད་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་

རྱིག་པ་ཡོད་ཟྗེར་ན། དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསོག་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། འཕགས་པའྱི་རྟྗེན་ལ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་

གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ་

ལས།
2
 བདྗེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྗེན་པ་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡོད་པར་ཐལ། ལྷག་བཅས་མྱང་

འདས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་འཁོར་

བར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་སྔོན་སོ་སྐྱྗེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་

བསགས་པའྱི་ལས་ཡོད་པར་ཐལ། དྗེ་དྗེའྱི་དབང་གྱིས་འཁོར་བར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། རྣམ་འགྗེལ་ལས།
3
 འདོད་ཆགས་བལ་བའྱི་གནས་པ་

1 པ་༡༡་བ་༧་མཚུངས་བར་བའོ། །ཏ་༡༡་བ་༤་མཚུངས་པར་བའོ། །ཀ་༦༢་ན་༤་མཚུངས་པ་བའོ། །

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སྗེ་ཆྱི། སོབ་དཔོན་བ་སུ་བན་དྷུ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ། ༨༤༤་༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༡༧་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནྱི། །བརྗེ་བའམ་ཡང་ན་ལས་ཀྱིས་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། འཕགས་པའྱི་རྟྗེན་ལ་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། འཕགས་པའྱི་རྟྗེན་ལ་

གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །སོ་སྐྱྗེའྱི་

རྟྗེན་ལ་དྗེ་གསར་དུ་གསོག་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་གསོག་པ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་

དངོས་གཞྱི་སྙོམས་འཇུག་ཟག་མྗེད་ཐོབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་

བ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྗེལ་སོམ་ཐོབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། 

འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག །གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡོད་ཀང་དྗེའྱི་

ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་མྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན། གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་ཕྱིར་མྱི་

འོང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྔོན་སོ་སྐྱྗེའྱི་གནས་སྐབས་སུ་འབས་བུ་ཆྗེ་བ་ལྟ་བུར་སྐྱྗེ་

འགྱུར་ལས་བསགས་པ་དྗེ་ཉྱིད་བསམ་གཏན་གྱི་སྗེལ་སོམ་བས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་རྒྱུར་སྒྱུར་བར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། 

དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་

ཀྱི་ལས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ།
1
 མ་ཁྱབ་ན་འགོ་ཏུ་འགོག །རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་

འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་

མྗེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག །དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡང་

མྗེད། དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། 

དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་བའྱི་མ་རྱིག་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

1 པ་༡༢་བ་༡་ཕྱིར་ཏྗེ། ཏ་༡༢་ན་༥་ཕྱིར་ཏྗེ། ཀ་༦༣་ན་༢་ཕྱིར།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསོས་མ་ཐག་པའྱི་

གཙོ་བོའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། བསམ་གཏན་གྱི་སྗེལ་སོམ་བས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གནས་

གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུར་བསྒྱུར་དུ་རུང་བའྱི་འབས་བུ་ཆྗེ་བར་སྐྱྗེ་བའྱི་

འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་
1
ལས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བསགས་པས་གནས་

གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་བསགས་པར་འགོ་བར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་

འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་

བསགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། མཛོད་འགྗེལ་ལས།
2
 རྟ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་ཡྱིན་པ

3
་བོང་བུ་རྣམས་

ཀྱི་ཡང་དྗེ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། རྟར་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་འཕྗེན་

བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་ཉྱིད་བོང་བུར་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་པ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་བོང་བུར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པ་ཞྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བོང་བུར་སྐྱྗེ་

འགྱུར་གྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་བསགས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་བོང་བུར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་

བྗེད་ཀྱི་ལས་བསགས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པ་ཡོད་

པར་ཐལ་ལོ་ཟྗེར་ན། རྟར་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དང་བོང་བུར་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་

1 པ་༡༢་བ་༤་སྐྱྗེ་བའྱི་ལས། ཏ་༡༢་བ་༡་སྐྱྗེ་བའྱི་ལས། ཀ་༦༣་ན་༥་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཁུ། སོབ་དཔོན་དབྱིན་གཉྗེན། མཛོད་འགྗེལ། ༢༩༨་༥།

3 པ་༡༢་བ་༥་རྟ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་དུ་གང་ཡྱིན་པ་བོང་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དྗེ་ཡྱིན་ནོ། །ཏ་༡༢་བ་༣་རྟ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་དུ་གང་ཡྱིན་པ་

བོང་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དྗེ་ཡྱིན་ནོ། །ཀ་༦༣་བ་༡་རྟ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་ཡྱིན་པ་བོང་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དྗེ་ཡྱིན་ནོ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གཉྱིས་འགལ་བར་ཐལ། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེ་ལྟར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པ་ཞྱིག་མྗེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་མཛོད་འགྗེལ་ལས། དོམ་རྣམས་ཀྱི་
1
གང་ཡྱིན་པ་དྲྗེད་མོང་རྣམས་

ཀྱི་ཡང་དྗེ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དོམ་དུ་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་འཕྗེན་

བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་ཉྱིད་དྲྗེད་མོར་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དྲྗེད་མོར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པ་ཞྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེ་ལྟར་སྐྱྗེ་བ་

བླངས་པའྱི་དྲྗེད་མོའྱི་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་

ལས་ཀྱི་འཕངས་འབས་སུ་ཐལ། ཁྱོད་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་

དྲྗེད་མོའྱི་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ལྟར་སྐྱྗེ་བ་བླངས་

པའྱི་ཚེ་དྲྗེད་མོའྱི་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། དྗེའྱི་ཚེ་དྲྗེད་མོའྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན། དོམ་གྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དང་དྲྗེད་མོའྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་གཞྱི་

མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། འདོད་ན་དངོས། 

ཁ་ཅྱིག །འཇྱིག་ལྟ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་

པ་ཡྱིན། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་གྱི་དྗེ་དང་འཁོར་བའྱི་ར་བར་གྱུར་པའྱི་

དྗེ་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག །ས་གཞན་ནས་ཤྱི་འཕོས་ཏྗེ་སྱིད་རྗེར་སྐྱྗེ་བའྱི་
2
མ་རྱིག་པ་ཅྱི་

ཡང་མྗེད་ཀྱི་སར་གཏོགས་ཟྗེར་བ་ནང་འགལ་ཏྗེ། བདྗེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྗེན་པ་

1 པ་༡༣་ན་༡་དོམ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཡྱིན་པ་དྲྗེད་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དྗེ་ཡྱིན་ནོ། ཏ་༡༣་བ་༥་དོམ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་དྲྗེད་མོ་

རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དྗེ་ཡྱིན་ནོ། ཀ་༦༣་བ་༤་དོམ་རྣམས་ཀྱི་གང་ཡྱིན་པ་དྲྗེད་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དྗེ་ཡྱིན་ནོ། མཛོད་འགྗེལ། ༢༩༨་༦་

དོམ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་ནྱི་དྲྗེད་མོང་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱྗེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞྗེས་གསལ།

2 པ་༡༣་ན་༥་སྐྱྗེ་བའྱི་མ་རྱིག །ཏ་༡༣་ན་༣་སྐྱྗེ་བའྱི་མ་རྱིག །ཀ་༦༤་ན་༣་སྐྱྗེ་བའྱི་ཚེ་མ་རྱིག །
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་

རྱིག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འཇྱིག་ལྟ་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་

འཕགས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་

པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཇྱིག་ལྟ་ལྷན་

སྐྱྗེས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དྗེ་གཉྱིས་དོན་མྱི་གཅྱིག་པར་ཐལ། ཡན་ལག་

བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་ཡོད། 

གཅྱིག་ཤོས་སངས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང
1
་མྗེད། དང་པོར་དྗེར་ཐལ། ཅྱི་ཡང་མྗེད་མན་

ཆད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི
2
་མ་རྱིག་པ་སངས་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པ་གང་

ཞྱིག །དྗེ་ཡྱིན་ན་ཅྱི་ཡང་མྗེད་མན་ཆད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དང་

པོ་གྲུབ་སྗེ། སྱིད་ཉོན་བརྒྱད་པ་སངས་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། 

སྱིད་རྗེའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་

མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ས་གཞན་ནས་ཤྱི་འཕོས་ཏྗེ་སྱིད་རྗེར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་ཅྱི་

ཡང་མྗེད་མན་ཆད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་སོ། །

རང་ལུགས་ལ། མ་རྱིག་པ་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། སྐབས་འདྱིར་

བསན་གྱི་མ་རྱིག་པ་བྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྤྱིར་མ་རྱིག་པ་

1 པ་༡༣་བ་༡་སངས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་མྗེད། ཏ་༡༣་ན་༥་སངས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་མྗེད། ཀ་༦༤་བ་༡་སངས་པའྱི་དྗེ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར།

2 པ་༡༣་བ་༢་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ། ཏ་༡༣་ན་༦་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ། ཀ་༦༤་བ་

༡་སས་བསྡུས་ཀྱི་མ་རྱིག་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྗེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་འདོད་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བར་དུ་མ་འོངས་ཏྗེ། བྗེ་བག་སྨྲ་བས་ནྱི་

མཛའ་བ་བཀག་ཙམ་ལ་མྱི་མཛའ་བ་དང་། བདྗེན་པ་བཀག་ཙམ་ལ་རྫུན་ཚིག་ཏུ་

མྱི
1
་འཇོག་པ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པ་བཀག་ཙམ་ལ་མ་རྱིག་པ་མྱི་འཇོག་པས་རྱིག་པ་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་རྨོངས་པ་གཅྱིག་ལ་

མ་རྱིག་པར་འཇོག་ལ། རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་ཡང་དགྗེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚན་གྱི་

གཏྱི་མུག་མྗེད་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་ལ་བརོད་པས་དྗེའྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་

གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་ལ་མ་རྱིག་པ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་ལྟ་དང་མ་རྱིག་པ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་ཏྗེ། མ་རྱིག་པ་དྗེ་རང་ཡུལ་ལ་རྨོངས་པས་རང་ཡུལ་ལ་

དཔོད་པའྱི་རྣམ་པས་མྱི་འཇུག །འཇྱིག་ལྟ་ཤྗེས་རབ་ཡྱིན་པས་རང་ཡུལ་ལ་དཔོད་

པའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་གཉྱིས་འགལ་བར་ལུང་གྱིས་གྲུབ་སྗེ། ལུང་

ལས། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཞྗེས་འཇྱིག་

ལྟ་མ་རྱིག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། མཛོད་ལས།
2
 

མ་རྱིག་མྱི་མཛའ་རྫུན་སོགས་བཞྱིན། །ཀུན་སྦོར་སོགས་ཚིག་ཕྱིར་གལ
3
་

ཏྗེ། །ཤྗེས་རབ་ངན་པའོ་མྱིན་ལྟ་ཕྱིར། །ལྟ་བ་དྗེ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཕྱིར། །ཤྗེས་

རབ་ཉོན་མོངས་བསན་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

མདོ་སྗེ་པས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་

འགལ་ཟླ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་མ་རྱིག་པར་འདོད་དྗེ། རྣམ་

1 པ་༡༣་བ་༥་འཇོག་པ། ཏ་༡༣་བ་༢་འཇོག་པ། ཀ་༦༤་བ་༤་མྱི་འཇོག་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༡༧་༡༤།

3 པ་༡༤་ན་༡་འགལ་ཏྗེ། ཏ་༡༣་བ་༥་འགལ་ཏྗེ། ཀ་༦༥་ན་༢་འགལ་ཏྗེ།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

འགྗེལ་ལས།
1
 རྱིག་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཕྱིར་དང་། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེས་འཇྱིག་ལྟ་མ་རྱིག་པར་ཡང་འདོད་དྗེ། དྗེ་ཉྱིད་ལས།
2
 ཉྗེས་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དག །ཅྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་ལས་འཇྱིག་ལྟ་མ་རྱིག་པ་

དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏྗེ། འཇྱིག་ལྟ་མ་རྱིག་པའྱི་ཕོགས་

གཅྱིག་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། པ་ལ་ཤ་དང་ལྡན་པའྱི་

ནགས་ཚལ་བཞྱིན་ནོ། །བྗེ་མདོ་གཉྱིས་ཀས་མ་རྱིག་པ་ལ་སང་བ་
3
ཀུན་ལྷན་

གཉྱིས་སུ་འདོད་ཅྱིང་བྗེ་བག་སྨྲ་བས་འཇྱིག་ལྟ་ལ་སང་བ་ཀུན་བརྟགས་ཀྱིས་ཁྱབ་

པ་ཁས་ལྗེན་ཏྗེ། དྗེས་ལྟ་བའྱི་ཀུན་སྦོར་ལྔ་ག
4
་སང་བ་ཀུན་བརྟགས་སུ་ཁས་ལྗེན་

པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིས་འཇྱིག་ལྟ་སངས་པར་ཡང་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་རང་ཡུལ་ལ་རྨོངས་པའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་མ་

རྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་ངོ་བོའྱི་སོ་ནས་དབྗེ་ན། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་

དང་། ཉནོ་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས། བདག་རྐྗེན་གྱི་སོ་ནས་དབང་

ཤྗེས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། ཡྱིད་ཤྗེས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས། 

འཛིན་སངས་ཀྱི་སོ་ནས་ལོག་ཤྗེས་སུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། དྗེ་མ་ཡྱིན་པར་

གྱུར་པའྱི་དྗེ་གཉྱིས། རྟྗེན་གྱི་སོ་ནས་ཁམས་གསུམ་གྱི་མ་རྱིག་པ་གསུམ། དམྱིགས་

པའྱི་སོ་ནས་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པའྱི་

མ་རྱིག་པ་གཉྱིས། གཉྗེན་པོའྱི་སོ་ནས་མཐོང་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། སོམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༡༩་༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༨༩་༡༢།

3 པ་༡༤་ན་༤་མ་རྱིག་པ་ལ་སངས་བ་ཀུན་ལྷན། ཏ་༡༤་ན་༡་མ་རྱིག་པ་ལ་སངས་བ་ཀུན་ལྷན། ཀ་༦༥་ན་༥་མ་རྱིག་པ་ལ་ཀུན་ལྷན།

4 པ་༡༤་ན་༥་ཀ།



  38  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་གཉྱིས་སུ་ཡོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་

གྱུར་པའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དོན་

གཅྱིག །དྗེ་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ལ། 

འཁོར་བའྱི་ར་བར་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པ། དྗེ་ཡྱིན་ལ་སྔ་མ་མ་ཡྱིན་པ། 

གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ། གཉྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་དང་

བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིས་སངས་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་

ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དུ་

གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། ཚུར་མཐོང་ཐ་མལ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ལྟ་བུ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་

མཐུན་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། ཀུན་བཏུས་ལས།
1
 རྨོངས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏྗེ་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྱིན་

པ་ལ་རྨོངས་པ་དང་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པའོ། །དྗེ་ལ་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་

ལ་རྨོངས་པས་ནྱི་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ལ་
2
མངོན་པར་འདུ་བྗེད་དོ། །དྗེ་

ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པས་ནྱི་བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་མངོན་པར་འདུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༧་༡༥།

2 པ་༡༤་བ་༥་ལས་ལ་མངོན་པར། ཏ་༡༤་བ་༢་ལས་ལ་མངོན་པར། ཀ་༦༦་ན་༣་ལས་མངོན་པར།
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བྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏྗེ། འབས་བུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལ་ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེས་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ལས་དྗེའྱི་དུས་ཀྱི་ཀུན་སོང་བྗེད་པར་བསན་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དྗེའྱི་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་བྗེད་

པར་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པས། ཞྗེས་སོགས་ལ་

མྱི་མཚུངས་ཏྗེ། ལས་དྗེའྱི་དུས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ཡྱིན་ན་ལས་དྗེ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡྱིན་

དགོས་པ་གང་ཞྱིག །བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་དྗེ་

ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བསོད་ནམས་དང་མྱི་གཡོ་

བའྱི་ལས་གང་རུང་ཡྱིན་ན་དགྗེ་བ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྗེ་ལ་ཁམས་གསུམ་གྱི་དྗེ་གསུམ་དུ་ཡོད། གསུམ་པ་ནྱི། ཡན་

ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ། དགྗེ་སོགས་གསུམ་གྱི་ནང་

ནས་ལུང་མ་བསན། སང་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ངོ་བོ་སོམ་སང་། ཕུང་པོ་ལྔའྱི་ནང་

ནས་འདུ་བྗེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན། གང་ཟག་སུའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན་སོ་སྐྱྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

ཅྱིང་། འཕགས་རྒྱུད་ལ་མྗེད་དྗེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་ཡང་། 

ཁ་ཅྱིག །ཡང་སྱིད་ཕྱི་མ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས། འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། ཚུར་མཐོང་ལྷས་བྱིན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཆོས་

ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཡང་སྱིད་

ཕྱི་མའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅྱིག །རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཤྱིང་རང་



  40  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡང་སྱིད་ཕྱི་མ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་

ན། ངན་སོང་བའྱི་
1
རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཆོས་ཅན། ཟུར་གཉྱིས་

པ་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡང་སྱིད་ཕྱི་མ་དྗེ་ཁྱོད་ཀྱི་འཕངས་འབས་སུ་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། དྗེའྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ངན་སོང་པའྱི་གང་

ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེའྱི་འཕངས་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཁྱོད་དང་བདྗེ་འགོའྱི་སྱིད་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཤྱིང་རང་གྱི་

འཕང་བར་གྱུར་པའྱི་ཡང་སྱིད་ཕྱི་མ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། 

དྗེ་ལ་ཁ་ཅྱིག །ཚེ་དྗེ་ལ་དག་བཅོམ་པའྱི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་ངྗེས་པའྱི་སོ་སྐྱྗེའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་དམྱལ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྗེར་

ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་འཕང་བར་གྱུར་པའྱི་ཡང་

སྱིད་ཕྱི་མ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དག་བཅོམ་པ་ལས་ཉོན་གྱིས་དམྱལ་བར་སྐྱྗེ་

བ་ལྗེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ
2
། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་

འཕང་བར་གྱུར་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། དམྱལ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་དྗེ་དྗེ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་དྗེ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཕུང་ཡོད་དྗེ། དྗེར་

གྱུར་པའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ལས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །ལུས་ངག་གྱི་ལས་

1 པ་༡༥་ན་༤་ངན་སོང་པའྱི་རྣམ་སྱིན། ཏ་༡༥་ན་༢་ངན་སོང་བའྱི་རྣམ་སྱིན། ཀ་༦༥་བ་༤་དམྱལ་བའྱི་རྣམ་སྱིན།

2 པ་༡༥་བ་༡་ཁྱབ་སྗེ། འདོད་ན། ཏ་༡༥་ན་༦་ཁྱབ་སྗེ། འདོད་ན། ཀ་༦༧་ན་༢་ཁྱབ། འདོད་ན།
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གཟུགས་ཕུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཛོད་ལས།
1
 སྗེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་

ཏྗེ། །དྗེས་བསྐྱྗེད་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས། །ཞྗེས་དང་། 
2
ལུས་རྣམས་རྱིག་བྗེད་

དབྱིབས་སུ་འདོད། །ངག་རྣམས་རྱིག་བྗེད་ནྱི་ངག་སྒ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། ལས་ཡྱིན་ན་སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

ལྷག་མཐོང་ཆྗེན་མོ་ལས།
3
 སྗེམས་པའྱི་ལས་ནྱི་རང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་

སྗེམས་ཡུལ་རྣམས་ལ་གཡོ་ཞྱིང་སྐུལ་བར་བྗེད་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་

སོ། །བསམ་པའྱི་ལས་ནྱི་སྗེམས་པ་དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཤྱིང་ལུས་ངག་གྱི་

ལས་ཏྗེ། དྗེ
4
་རྱིག་བྗེད་དང་རྱིག་བྗེད་མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་སུ་བས་ནས་གཟུགས་ཅན་

ཁོ་ནར་བྗེ་བག་སྨྲ་བས་འདོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན་གྱིས་དྗེ་བཀག་ནས། 

ལུས་ངག་གྱི་རྱིག་བྗེད་དང་མཉམ་དུ་འཇུག་པའྱི་སྗེམས་པ་ལ་བྗེད་པས་གཉྱིས་

ཀའང་སྗེམས་པར་བཤད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ལས་དང་གཟུགས་ཕུང་གྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། དགྗེ་བའྱི་

ལས་དང་གཟུགས་ཕུང་གྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་དང་

དྗེའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། བཀའ་བརྒྱད་སོང་པ་དྗེ་དགྗེ་བའྱི་

ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་དགྗེ་བ་ཡྱིན་བའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། གཉྱིས་པ་གྲུབ་

སྗེ། རྫུན་ཚིག་དྗེ་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་མྱི་དགྗེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་བོ། །

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༢༤་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་། ༢༤་༡༡།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་པ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ལྷག་མཐོང་ཆྗེན་མོ། ༣༡༠་༣།

4 པ་༡༥་བ་༥་དྗེ་རྱིག་བྗེད། ཏ་༡༥་བ་༢་དྗེ་རྱིག་བྗེད། ཀ་༦༧་ན་༦་དྗེ་ལ་རྱིག་བྗེད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རང་ལུགས་ལ། འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་བཤད་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་སྤྱིར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་དཔད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་མ་རྱིག་པས་

ཀུན་ནས་བསངས་ཤྱིང་རང་གྱི་འཕང་བར་གྱུར་བའྱི་ཡང་སྱིད་ཕྱི་མ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་

སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་པ་དྗེ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་གྱི་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དོན་གཅྱིག

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྗེ་ལ་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་

ལས། དྗེར་གྱུར་པའྱི་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས། དྗེར་གྱུར་པའྱི་མྱི་གཡོ་བའྱི་

ལས་དང་གསུམ་ཡོད། དང་པོ་ལ་ཡང་། དྗེར་གྱུར་པའྱི་གྱིང་བཞྱིའྱི་མྱི་དང་འདོད་

ལྷ་རྱིགས་དྲུག་ཏུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་རྣམས་སུ་ཡོད། གཉྱིས་པ་ལ་ཡང་། 

ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་རྣམས་སུ་ཡོད། གསུམ་པ་ལ་

ཡང་། གཟུགས་ཁམས་གནས་རྱིགས་བཅུ་བདུན་དང་། གཟུགས་མྗེད་རྱིགས་

བཞྱིར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་རྣམས་སུ་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་དྗེ་ཡྱིན་ན། ཕུང་པོ་ལྔའྱི་ནང་ནས་འདུ་བྗེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

དྗེ་ཡྱིན་ན་མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྗེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་

སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དགྗེ་སོགས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ངོ་བོ་

ལུང་མ་བསན་དང་། སང་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ངོ་བོ་སོམ་སང་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ལས་ལ་སྤྱིར་ངོ་བོའྱི་སོ་ནས་སྗེམས་པའྱི་ལས་དང་བསམ་
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

པའྱི་ལས་གཉྱིས་སུ་ཡོད་དྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས།
1
 ལས་གང་ཞྗེ་ན། སྗེམས་པའྱི་ལས་

དང་བསམ་པའྱི་ལས་ཏྗེ། འདྱི་ནྱི་ལས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་མདོར་བསྡུས་པའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་དྗེ། ཡྱིད་ཀྱི་ལས་དྗེ་སྗེམས་

པའྱི་ལས་དང་། ལུས་ངག་གྱི་ལས་གཉྱིས་པོ་དྗེ་བསམ་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

མཛོད་ལས།
2
 སྗེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ཏྗེ། །དྗེས་བསྐྱྗེད་ལུས་དང་ངག་གྱི་

ལས། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ལས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ལས་

གསུམ་དུ་ཡོད་དྗེ། དགྗེ་མྱི་དགྗེ་གང་ཡྱིན་ཀང་རུང་དང་པོར་འདྱི་དང་འདྱི་བའོ་

ཞྗེས་ཐོག་མར་ཡྱིད་ཁོ་ན་ལ་སྗེམས་ཤྱིང་ལུས་ངག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་མ་ཐོན་

པའྱི་སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་པ་དྗེ། ཡྱིད་ཀྱི་ལས་དང་། སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་པ་དྗེས་

ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ་ལུས་ངག་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོན་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་

པ་དྗེ། ལུས་ངག་གྱི་ལས་སུ་སོ་སོར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་རྱིག་བྗེད་

དང་མཉམ་དུ་འཇུག་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་པ་དྗེ། ལུས་ཀྱི་ལས་དང་། ངག་གྱི་

རྱིག་བྗེད་དང་མཉམ་དུ་འཇུག་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་པ་དྗེ། ངག་གྱི་ལས་སུ་

འཇོག་གོ །ལུས་ཀྱི་ལས་ལ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་དྗེ། སོག་གཅོད་པའྱི་ལས། མ་བྱིན
3
་ལྗེན་

པའྱི་ལས། མྱི་ཚངས་པར་སྤོད་པའྱི་ལས་ཏྗེ་ལུས་ཀྱི་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་གསུམ། དྗེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༥་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༢༤་༩།

3 པ་༡༦་བ་༣་སོག་གཅོད་པའྱི་ལས། མ་བྱིན་ལྗེན་པའྱི་ལས། མྱི་ཚངས་པར་སྤོད་པའྱི་ལས་ཏྗེ། ཏ་༡༦་ན་༧་སོག་གཅོད་པའྱི་ལས། 

མ་བྱིན་ལྗེན་པའྱི་ལས། མྱི་ཚངས་པར་སྤོད་པའྱི་ལས་ཏྗེ། ཀ༦༨་བ་༣་སོག་གཅོད་པ། མ་བྱིན་པར་ལྗེན་པ། མ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་

སྗེ།
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ལས་བཟློག་པའྱི་ལུས་ཀྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་གསུམ་སྗེ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར
1
། ངག་

གྱི་ལས་ལ་བརྒྱད་དུ་ཡོད་དྗེ། རྫུན་གྱི་ལས། ཕ་མའྱི་
2
ལས། ཚིག་རྩུབ་ཀྱི་ལས། 

ངག་འཁྱལ་གྱི་ལས་ཏྗེ་ངག་གྱི་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་བཞྱི། དྗེ་ལས་བཟློག་པའྱི་ངག་གྱི་

དགྗེ་བའྱི་ལས་བཞྱི་སྗེ་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར
3
། ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ལ་བརྣབ་སྗེམས་དང་། 

གནོད་སྗེམས། ལོག་ལྟ་རྣམས་མྗེད་དྗེ། དྗེ་རྣམས་ལས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་

ཉོན་མོངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས།
4
 གསུམ་མམ་

5
བདུན་ནྱི་ལས་

ཀང་ཡྱིན། །ཞྗེས་དང་། 
6
བརྣབ་སྗེམས་ལ་སོགས་ལས་མྱིན་ཡང་། །ཞྗེས་གསུངས། 

ཡང་ལས་ལ་རྒྱུའྱི་སོ་ནས། ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་དང་ཟག་མྗེད་ཀྱི་ལས་

གཉྱིས། དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རང་རྒྱུ་

ཉོན་མོངས་ཅན
7
་གྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་པ་ལྟ་བུ། ཟག་

བཅས་ཀྱི་ལས་ལ་བྗེད་ལས་ཀྱི་སོ་ནས། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས། འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ལས། 

རོགས་བྗེད་ཀྱི་ལས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྣམ་སྱིན་གྱི་ངོ་བོ་འབྱིན་རུང་

ཙམ་དུ་བྗེད་པའྱི་ལས་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་སྱིན་གྱི་ངོ་བོ་འགྲུབ་ངྗེས་སུ་བྗེད་

པའྱི་ལས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱིས་འཕངས་ཤྱིང་འགྲུབ་བྗེད་

ལས་ཀྱིས་གྲུབ་པར་བས་པའྱི་རྟྗེན་དྗེ་ལ་བདྗེ་སྡུག་སོ་སོར་འབྱིན་པར་བྗེད་པའྱི་

1 པ་༡༦་བ་༤་ཕྱིར་ཏྗེ། ཏ་༡༦་བ་༡་ཕྱིར་ཏྗེ། ཀ་༦༨་བ་༤་ཕྱིར།

2 པ་༡༦་བ་༤་རྫུན་གྱི་ལས། ཕ་མའྱི་ལས། ཚིག་རྩུབ་ཀྱི་ལས། ངག་འཁྱལ་གྱི་ལས་ཏྗེ།

3 པ་༡༦་བ་༤་ཕྱིར་ཏྗེ།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༣༡་༡༢།

5 པ་༡༦་བ་༥་མམ། ཏ་༡༦་བ་༢་མམ། ཀ་༦༨་བ་༨་ལམ།

6 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༣༠་༧།

7 པ་༡༦་བ་༦་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱིས། ཏ་༡༦་བ་༣་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱིས། ཀ་༦༨་བ་༦་ཉོན་མོངས་ཙམ་གྱིས།
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ལས་ལྟ་བུ། 

དྗེས་ན་འཕྗེན་བྗེད་དགྗེ་བས་འཕངས་ཤྱིང་རོགས་བྗེད་དགྗེ་བས་རོགས་པ། 

འཕྗེན་བྗེད་མྱི་དགྗེ་བས་འཕངས་ཤྱིང་རོགས་བྗེད་མྱི་དགྗེ་བས་རོགས་པ། འཕྗེན་

བྗེད་དགྗེ་བས་འཕངས་ཤྱིང་རོགས་བྗེད་མྱི་དགྗེ་བས་རོགས་པ། འཕྗེན་བྗེད་མྱི་

དགྗེ་བས་འཕངས་ཤྱིང་རོགས་བྗེད་དགྗེ་བས་རོགས་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། 

འདོད་པའྱི་ལྷ་དང་མྱི་ཕལ་ཆྗེར་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ངན་སོང་བ་ཕལ་ཆྗེར་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནྱི། མྱིའྱི་རྟྗེན་ལ་ལོངས་སྤོད་ཆུང་ཞྱིང་ཚེ་ཐུང་ལ་ནད་མང་བ་ལྟ་བུ། བཞྱི་

པ་ནྱི། ཀླུའྱི་རྟྗེན་ལ་ལོངས་སྤོད་དཔག་མྗེད་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ལ་རྣམ་སྱིན་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས། མཐོང་ཆོས་

ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས། སྐྱྗེ་གནས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས། ལན་གངས་

གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས། རྣམ་སྱིན་འབྱིན་པར་མ་ངྗེས་པའྱི་ལས་དང་བཞྱི་

ལས། དང་པོ་ནྱི། ལས་བསགས་པའྱི་ཚེ་དྗེ་ལ་རྣམ་སྱིན་འབྱིན་པར་ངྗེས་པའྱི་ལས་

ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ལས་བསགས་པའྱི་ཚེ་ཕྱི་མ་དྗེ་ཉྱིད་ལ་རྣམ་སྱིན་འབྱིན་པར་

ངྗེས་པའྱི་ལས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། ལས་བསགས་པའྱི་ཚེ་ཕྱི་མའྱི་ཕྱི་མ་ནས་རྣམ་

སྱིན་འབྱིན་པར་ངྗེས་པའྱི་ལས་ལྟ་བུ། བཞྱི་པ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་གཉྗེན་པོ་

སོབས་བཞྱིའྱི་བཤགས་པས་འདག་ངྗེས་ཀྱི་སོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་ལྟ་བུ། ཡང་དྗེ་ལ་

རྣམ་སྱིན་མྱོང་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས། བདྗེ་བ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས། སྡུག་བསྔལ་མྱོང་

འགྱུར་གྱི་ལས། བཏང་སྙོམས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། 

བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ལྟ་བུ། གཉྱིས་
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པ་ནྱི། མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་

སས་བསྡུས་ཀྱི་ལས་ལྟ་བུ། ཡང་དྗེ་ལ། ཁམས་དང་བསམ་པའྱི་སོ་ནས། 

བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས། བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས། མྱི་གཡོ་བའྱི་

ལས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདོད་པའྱི་བདྗེ་འགོའྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་འགྲུབ་ཀྱི་

ལས་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ངན་འགོའྱི་དྗེ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། ཁམས་གོང་མའྱི་དྗེ་

ལྟ་བུ། 

ཁམས་གོང་མའྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་འགྲུབ་ཀྱི་ལས་ལ་མྱི་གཡོ་བ་ཞྗེས་བརོད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཁམས་གོང་མའྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་རྣམ་གཡྗེང་

གྱིས་མྱི་གཡོ་བའམ་དྗེའྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་དང་རོགས་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེས་

རྣམ་སྱིན་ཁམས་གཞན་དང་ས་གཞན་དུ་མྱི་གཡོ་བ་སྗེ་མྱི་འབྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པའྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་འགྲུབ་ཀྱི་ལས་རྣམས་གཡོ་

བ་ཡྱིན་ཏྗེ། མཆོད་སྦྱིན་རླབས་པོ་ཆྗེ་བཏང་བའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྗེ་གཏོང་བ་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་ན་བདྗེ་

འགོའྱི་རྟྗེན་ལ་འབྱུང་ཡང་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ངན་འགོའྱི་རྟྗེན་ལ་

འབྱུང་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཟག་མྗེད་ཀྱི་ལས་ནྱི། རང་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་ཙམ་གྱིས་ཀུན་ནས་

བསངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་རང་རྒྱུ་ཤྗེས་སྒྱིབ་ཀྱི་ཀུན་སོང་གྱི
1
་རོལ་བ་ཕ་མོ་ལས་བྱུང་

བའྱི་སྗེམས་བྱུང་སྗེམས་པ་ལྟ་བུ། འདྱི་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་དག་ཞྱིང་དུ་

1 པ་༡༧་བ་༤་ཤྗེས་སྒྱིབ་ཀྱི་ཀུན་སོང་གྱི་རོལ་བ་ཕ་མོ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྗེམས་བྱུང་། ཏ་༡༧་བ་༡་ཤྗེས་སྒྱིབ་ཀྱི་ཀུན་སོང་གྱི་རོལ་བ་ཕ་

མོ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྗེམས་བྱུང་། ཀ་༧༠་ན་༢་ཤྗེས་སྒྱིབ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱུང་བའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་རོལ་བ་ཕ་མོར་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་།



  47  

རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པའྱི་རྒྱུ་དང་དག་ས་ལ་གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་གཞན་དོན་དུ་

འཁོར་བར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པའྱི་རྒྱུར་དགོས་པར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ནྱི། མཉམ་གཞག་རྣམ་

པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ལས་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ལས་ལ་རྣམ་སྱིན་དཀར་བའྱི་ལས། རྣམ་སྱིན་གནག་པའྱི་ལས། དཀར་

ནག་འདྲྗེས་མའྱི་ལས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། བསམ་སྦོར་གཉྱིས་ཀ་དགྗེ་

བས་བས་པའྱི་ལས་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། བསམ་སྦོར་གཉྱིས་ཀ་མྱི་དགྗེ་བས་
1
བས་

པའྱི་ལས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། བསམ་པ་དགྗེ་བས་བས་ལ་སྦོར་བ་མྱི་དགྗེ་བས་

བས་པའྱི་ལས་ལྟ་བུ། ཡང་ལས་ལ་བས་ལ་མ་བསགས་པ། བསགས་ལ་མ་བས་

པ། བས་བསགས་གཉྱིས་ཀ་ཚང་བ། དྗེ་གཉྱིས་ཀ་མ་ཚང་བའྱི་ལས་དང་བཞྱི་

ལས། དང་པོ་ནྱི།
2
 རང་ཉྱིད་བྗེད་འདོད་མྗེད་ཀང་གཞན་གྱིས་དབང་མྗེད་དུ་བྗེད་དུ་

བཅུག་པའྱི་ལས་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི།
3
 རྨྱི་ལམ་དུ་བས་པའྱི་ལས་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་

པ་ནྱི། བསམ་བཞྱིན་དུ་སོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་བས་ཏྗེ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའྱི་ལས་ལྟ་

བུ། བཞྱི་པ་ནྱི། སོག་གཅོད་ཀྱི་སྦོར་བ་ཡྱིད་ལ་བསམ་སྗེ་དྗེ་རྗེས་སུ་འདུན་པ
4
་ལོག་

པའྱི་ལས་ལྟ་བུའོ། །

1 པ་༡༧་བ་༦་མྱི་དགྗེ་བའྱིཏ་༡༨་བ་༤་མྱི་དགྗེ་བའྱི། ཀ་༧༠་ན་༥་མྱི་དགྗེ་བས།

2 པ་༡༧་བ་༧་དང་པོ་ནྱི། རང་ཉྱིད། ཏ་༡༧་བ་༤་དང་པོ་ནྱི། རང་ཉྱིད། རྨྱི་ལམ་དུ་བས་པའྱི་ལས་དང་། རང་ཉྱིད། ཀ་༧༠་ན་༦་དང་པོ་

ནྱི། རྨྱི་ལམ་དུ་བས་པའྱི་ལས་དང་། རང་ཉྱིད།

3 པ་༡༧་བ་༧་གཉྱིས་པ་ནྱི། རྨྱི་ལམ་དུ་བས་པའྱི་ལས་ལྟ་བུའོ། །ཏ་༡༧་བ་༥་གཉྱིས་པ་ནྱི། རྨྱི་ལམ་བས་པའྱི་ལས་ལྟ་བུའོ། །སོག་

གཅོད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་སྦོར་བ་བས་ཏྗེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མཚན་བསྣུན་ཀང་ཕ་རོལ་པོ་མ་ཤྱི་བའྱི་ལས་ལྟ་བུ། །ཀ་༧༠་བ་༡་གཉྱིས་པ་ནྱི། 

སོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་སྦོར་བ་བས་ཏྗེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མཚན་བསྣུན་ཀང་ཕ་རོལ་པོ་མ་ཤྱི་བའྱི་ལས་ལྟ་བུ། །

4 པ་༡༨་ན་༡་རྗེས་སུ་འདུན་པ། ཏ་༡༧་བ་༦་རྗེས་སུ་འདུན་པ། ཀ་༧༠་བ་༢་རྗེས་འདུན་པ།



  48  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་ལས་ལ། སོམ་པའྱི་ལས། སོམ་མྱིན་གྱི་ལས། བར་མའྱི་ལས་དང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། དགྗེ་ཚུལ་སོང་གྱི་སོམ་པ་ལྟ་བུ། 
1
གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་ཉྱིད་

རྒྱུད་ལ་ལྡན་ན་སོམ་པ་མཐའ་དག་རྒྱུད་ལ་སྐྱྗེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅྱིང་སྱིད་པ་རྒྱུན་

2
ཆགས་སུ་འབྱུང་བའྱི་ལས་ལྟ་བུ། འདྱི་བཤན་པ་དང་བཙོན་སྲུང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

དོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བར་མ་རབ་བྱུང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་བཤད་པ་ལ། 

ཁ་ཅྱིག །རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་

ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་གང་

ཞྱིག །རྣམ་སྱིན་བྱུང་མ་ཟྱིན་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་འཛིན་པ། རྣམ་

ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། མྱིར་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་

བག་ཆགས་འཛིན་པའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན། མྱིར་སྐྱྗེ་བའྱི་ཆ་རྐྗེན་དུ་

གྱུར་པའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་འཐད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དུད་འགོ་ལ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྱིར་

སྐྱྗེ་བའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། དུད་འགོར་སྐྱྗེ་བའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

གྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་འདོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ
3
་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་

ཤྗེས་པ་གཅྱིག་གྱི་སྗེང་དུ་མྱིར་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་། 

1 པ་༡༨་ན་༢་དང་པོ་ནྱི། དགྗེ་ཚུལ་སོང་གྱི་སོམ་པ་ལྟ་བུ། ཏ་༡༧་བ་༦་དང་པོ་ནྱི། དགྗེ་ཚུལ་སོང་གྱི་སོམས་པ་ལྟ་བུ། ཀ་༧༠་བ་༣་དང་

པོ་ནྱི། སོང་བའྱི་སྗེམས་པ་ལྟ་བུ།

2 པ་༡༨་ན་༢་གཅོད་ཅྱིང་སྱིད་པ་རྒྱུན། ཏ་༡༧་བ་༧་གཅོད་ཅྱིང་སྱིད་པ་རྒྱུན། ཀ་༧༠་བ་༣་གཅོད་ཅྱིང་སྒྱིབ་པ་རྒྱུན།

3 པ་༡༨་ན་༦་དྗེ་ཡྱིད་ཀྱི། ཏ་༡༨་ན་༣་དྗེ་ཡྱིད་ཀྱི། ཀ་༧༡་ན་༡་ཡྱིད་ཀྱི།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

དུད་འགོར་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་དྗེ་གཉྱིས་ཀ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གཅྱིག་གྱི་

སྗེང་དུ་དགྗེ་མྱི་དགྗེའྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་གཉྱིས་ཀ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྱིར་

སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དང་། དུད་འགོར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་གཞྱི་

མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དང་པོ་དྗེ་ཡྱིན་ན་དགྗེ་བ་ཡྱིན་དགོས། 

གཉྱིས་པ་དྗེ་ཡྱིན་ན་མྱི་དགྗེ་བ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་བུད་དོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། མྱིར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་

ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་འཛིན་པའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། དུད་འགོར་སྐྱྗེ་བའྱི་

དྗེའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རྗེ། མཚན་ཉྱིད་དྗེ་འཐད་པར་ཐལ། 

མྱིའྱི་རྟྗེན་ལ་ལྷར་སྐྱྗེ་བའྱི་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་བསགས་དྗེའྱི་

རྗེས་སུ་ལས་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་ངན་སོང་དུ་སྐྱྗེ་བ་བླངས། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་སྔར་གྱི་

ལས་དྗེའྱི་དབང་གྱིས་ལྷར་སྐྱྗེ་བའྱི་ཚེ་ངན་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་མྱིའྱི་རྟྗེན་

ལ་བསགས་པའྱི་ལྷར་སྐྱྗེས་པའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ལྷར་

སྐྱྗེ་བའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་ལྷའྱི་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་

པའྱི་བར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ་ལས།
1
 འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྐྗེན་

གྱིས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དྗེ་གང་གྱི་བར་དུ་འབྱུང་ཞྗེ་ན། སྱིད་པ་ལ་ཐུག་གྱི་བར་

དུའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་སྔར་གྱི་དམ་བཅའ་དྗེ་དང་མ་

རྱིག་པ་དང་རྣམ་ཤྗེས་གཉྱིས་ལས་གང་
2
དུ་བསགས་པའྱི་ས་དྗེར་གཏོགས་ཟྗེར་བ་

ནང་འགལ་ཏྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་རྟྗེན་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པར་སྐྱྗེ་བའྱི་ལན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སྗེ་ཆྱི། སོབ་དཔོན་བ་སུ་བན་དྷུ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ། ༧༦༩་༡༨།

2 པ་༡༨་བ་༤་གང་བསགས་པའྱི། ཏ་༡༨་བ་༡་གང་བསགས་པའྱི། ཀ་༧༡་བ་༢་གང་དུ་བསགས་པའྱི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་བསགས། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་ལས་གཞན་གྱི་དབང་

གྱིས་ངན་སོང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་ངན་སོང་པའྱི་གང་ཟག་དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་

པར་སྐྱྗེ་བའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པར་ཐལ། སྔར་གྱི་དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྗེམས་ཡོད་པར་

ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་རྟྗེན་ལ་བསགས་པའྱི་བསམ་གཏན་

བཞྱི་པར་སྐྱྗེ་བའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་བསམ་གཏན་

དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དོན་གྱིས་སོང་། འདོད་ན། ངན་སོང་

བའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སྗེམས་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་ལ་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའྱི་ཚོགས་

དྲུག་ཡོད་པར་ཐལ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ་ལས།
1
 འདུ་བྗེད་རྐྗེན་གྱིས་རྣམ་པར་

ཤྗེས་པ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དང་། དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྣ་བ་དང་། སྣ་

དང་། ལྕྗེ་དང་། ལུས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང་། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་རང་
2
དུས་སུ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་

གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་

ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་རང་དུས་སུ་རང་འབས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སྗེ་ཆྱི། སོབ་དཔོན་བ་སུ་བན་དྷུ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ། ༨༩༩་༦།

2 པ་༡༩་ན་༡་ལས་དྗེ་དྗེའྱི་དུས་སུ། ཏ་༡༨་བ་༦་ལས་དྗེ་རང་དུས་སུ། ཀ་༧༢་ན་༡་ལས་དྗེ་རང་དུས་སུ།
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སྐྱྗེད་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

དང་། འབས་དུས་ཀྱི་དྗེ་གཉྱིས་སུ་ཡོད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ལམ་རྱིམ་དང་གསྗེར་ཕྗེང་

ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དྗེ་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་ཡན་ལག་གསུམ་པ་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་

ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསོས་མ་ཐག་པའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་དྗེ། རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་གྱི་རྣམ་ཤྗེས་

ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ
1
་དོན་གཅྱིག །

བཞྱི་པ་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་བ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་

གཏོགས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་འཕངས་འབས་ཀང་ཡྱིན། སྐྱྗེ་སྱིད་དུ་ཉྱིང་

མཚམས་སྦར་མ་ཐག་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། དབང་པོ་དྲུག་ཚང་བར་མ་དོད་གོང་གྱི་

ཕུང་པོའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པའྱི་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་རྫུས་སྐྱྗེས་ལས་གཞན་པའྱི་མྱིང་གཟུགས་ཅྱི་

རྱིགས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྗེ་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མྱིང་གྱི་

1 པ་༡༩་ན་༤་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། ཏ་༡༩་ན་༢་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། ཀ་༧༢་ན་༥་རྣམ་ཤྗེས་དོན་གཅྱིག །
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རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། དྗེར་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གཉྱིས་སུ་ཡོད་དྗེ། མངལ་

སྐྱྗེས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ན། ཚུར་མཐོང་ཐ་མལ་པ་མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་མ་

ཐག་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། དབང་པོ་དྲུག་ཚང་བར་མ་དོད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་

སྱིན་གྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པའྱི་ཚོར་སོགས་ཕུང་པོ་ཕྱི་མ་བཞྱི་ལྟ་བུ་དང་པོ་དང་། དྗེའྱི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་གཟུགས་ཕུང་དྗེ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན། མྱིའྱི་དབང་དུ་བས་ན། མྱིར་

ཆགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཚོར་སོགས
1
་ཕྱི་མ་བཞྱི་དང་པོ་དང་། 

དྗེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཟུགས་ཕུང་
2
གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱིར་ཆགས་པ་དང་མྱིའྱི་

ཁྱད་པར་ཡོད་དྗེ། མྱི་ལ་གནས་སྐབས་བཅུ་ཡོད་པའྱི་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ཕྗེད་

དང་ལྔ་ཡན་ཆད་མྱིར་ཆགས་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། གནས་སྐབས་བཅུ་ཡང་ཡོད་

དྗེ། མྗེར་མྗེར་པོ། ནུར་ནུར་པོ། ལྟར་ལྟར་པོ། འཁང་འགྱུར། ཡན་ལག་འགྱུས་པ་སྗེ་

མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ལྔ་དང་། བྱིས་པ། གཞོན་ནུ། དར་མ། དར་ཡོལ། རྒན་པོ་

སྗེ་བཙས་པའྱི་གནས་སྐབས་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་

ཏུ་གཏོགས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་འཕངས་འབས་ཀང་ཡྱིན། 

དབང་པོ་དྲུག་ཚང་བར་དོད་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྗེས་

གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་བ་སྤོད་མྱི་ནུས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་

གྱི་ཕུང་པོའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པའྱི་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། 

1 པ་༡༩་བ་༡་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཚོར་སོགས། ཏ་༡༩་ན་༦་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཚོར་སོགས། ཀ་༧༢་བ་༣་སྐབས་ཀྱི་ཚོར་

སོགས།

2 པ་༡༩་བ་༢་གཟུགས་ཕུང་དྗེ་གཉྱིས་པ། ཏ་༡༩་ན་༦་གཟུགས་ཕུང་གཉྱིས་པ། ཀ་༧༢་བ་༤་གཟུགས་ཕུང་གཉྱིས་པ།
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ལྔ་པ་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། དྗེར་གྱུར་པའྱི་མྱིག་གྱི་སྐྱྗེ་མཆྗེད་ནས། ཡྱིད་ཀྱི་སྐྱྗེ་མཆྗེད་ཀྱི་བར་

1
དྲུག་ཡོད། 

རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་

འཕངས་འབས་ཀང་ཡྱིན། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་

བ་སྤོད་ནུས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། ཚོར་བ་བདྗེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ཟས་ལ་

སོགས་པ་ཤྗེས་མྱི་
2
ནུས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་རྱིགས་སུ་

གནས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་རྗེག་པ
3
་དྗེ། 

དྲུག་པ་རྗེག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། དྗེར་གྱུར་པའྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏྗེ་རྗེག་པ་སོགས་དྲུག་ཡོད། 

དྗེ་ཡང་ཡྱིན། དྗེ་ཤྗེས་ནུས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། སྱིམ་གདུང་བར་མ་ཅྱི་རྱིགས་

ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པ་

ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་ཚོར་བ
4
་དྗེ། 

བདུན་པ་ཚོར་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། དྗེར་གྱུར་པའྱི་མྱིག་གྱི་འདུས་ཏྗེ་རྗེག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་

1 པ་༡༩་བ་༥་བར་དུ་དྲུག་ཡོད། ཏ་༡༩་བ་༣་བར་དྲུག་ཡོད། ཀ་༧༣་ན་༢་བར་དྲུག་ཡོད།

2 པ་༡༩་བ་༦་ཤྗེས་པ་ནུས་པའྱི། ཏ་༡༩་བ་༤་ཤྗེས་པ་ནུས་པའྱི། ཀ་༧༣་ན་༣་ཤྗེས་མྱི་ནུས་པའྱི།

3 པ་༡༩་བ་༦་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་རྗེག་པ་དྗེ། ཏ་༡༩་བ་༤་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་རྗེག་པ་དྗེ། ཀ་༧༣་ན་༣་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་དྗེ།

4 པ་༢༠་ན་༡་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་ཚོར་བ་དྗེ། ཏ་༡༩་བ་༦་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་ཚོར་བ་དྗེ། ཀ་༧༣་ན་༥་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་བྱུང་དྗེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སོགས་དྲུག་ཡོད་དོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། རྫུས་སྐྱྗེས་ལ་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པར་ཐལ། རྫུས་

སྐྱྗེས་ལས་གཞན་པའྱི་ཞྗེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟྗེན་

འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ་ལས།
1
 རྫུས་ཏྗེ་སྐྱྗེས་པ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་སྐྱྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་ཅྗེས་བའྱི
2
། རྣམ་པར་ཤྗེས་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་མྱིང་དང་གཟུགས་ཞྗེས་མྱི་

བའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རྗེ། རྫུས་སྐྱྗེས་ཀྱི་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཆོས་ཅན། མྱིང་

གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། རྫུས་སྐྱྗེས་ལ་
3
དབང་པོ་དྲུག་ཅྱིག་

4
ཅར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་པའྱི་གནས་

སྐབས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། སྐྱྗེ་བའྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་དང་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གཉྱིས་ཅྱིག་
5
ཅར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། འཕངས་འབས་དང་གྲུབ་འབས་འགལ་བར་ཐལ། མྱིང་

གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སྗེ་ཆྱི། སོབ་དཔོན་བ་སུ་བན་དྷུ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ། ༡༠༨༢། ༢༡།

2 པ་༢༠་ན་༢་ཅྗེས་བའྱི། ཏ་༡༩་བ་༧་ཅྗེས་བའྱི། ཀ་༧༣་ན་༦་ཅྗེས་བ་ཡྱི།

3 པ་༢༠་ན་༤་རྫུས་སྐྱྗེས་ལས། ཏ་༢༠་ན་༢་རྫུས་སྐྱྗེས་ལས། ཀ་༧༣་བ་༢་རྫུས་སྐྱྗེས་ལ།

4 པ་༢༠་ན་༤་གཅྱིག །ཏ་༢༠་ན་༢་གཅྱིག །ཀ་༧༣་བ་༢་ཅྱིག

5 པ་༢༠་ན་༥་གཅྱིག །ཏ་༢༠་ན་༣་གཅྱིག །ཀ་༧༣་བ་༣་ཅྱིག
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

འདོད་ན། སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་ཆོས་ཅན། གྲུབ་འབས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཕངས་འབས་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཁྱོད་རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་མ་རྱིག་

པ་འདུ་བྗེད་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་གྱི་འཕངས་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཁྱོད་དྗེ་གསུམ་

གྱི་འབས་བུ་གང་ཞྱིག །དྗེ་གསུམ་ཁྱོད་
1
འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཆོས་ཅན། 

འཕངས་འབས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གྲུབ་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དྗེར་ཐལ། 

རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་གྱི་གྲུབ་

འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་གསུམ་གྱི་འབས་བུ་གང་ཞྱིག །དྗེ་གསུམ་ཁྱོད་འགྲུབ
2
་

བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་མྱི་འགལ་

པར་ཐལ། འཕངས་འབས་དང་གྲུབ་འབས་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་

ན། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དང་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ལས་མྱི་འགལ་བར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། མ་རྱིག་པ་འདུ་བྗེད་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གསུམ་ཆོས་ཅན། 

འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་

སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་ཀྱི་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་གང་ཞྱིག །དྗེ་

གཉྱིས་གྲུབ་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འགྱིག་ཟྗེར་ན་མྱི་མཚུངས། 

དྗེ་བཞྱིན་དུ། སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་མྱིང་གཟུགས་ནས་

ཚོར་བའྱི་བར་གྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་གང་ཞྱིག །དྗེ་

1 པ་༢༠་ན་༧་དྗེ་གསུམ་ཁྱོད་འཕྗེན། ཏ་༢༠་ན་༥་དྗེ་གསུམ་ཁྱོད་འཕྗེན། ཀ་༧༣་བ་༥་དྗེ་གསུམ་འཕྗེན།

2 པ་༢༠་བ་༡་དྗེ་གསུམ་ཁྱོད་གྲུབ། ཏ་༢༠་ན་༦་དྗེ་གསུམ་ཁྱོད་གྲུབ། ཀ་༧༤་ན་༡་དྗེ་གསུམ་གྲུབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམས་འཕངས་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རྗེ། རྫུས་སྐྱྗེས་ཀྱི་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཆོས་ཅན། རང་

དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

ལས་བྱུང་བར་ཐལ། སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་

ཁྱབ། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་དང་དུས་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པ་མྗེད་པར་ཐལ། མྱིང་

གཟུགས་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅྗེས་བཤད་པ་ལ། དགོས་

པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། མྱིང་གཟུགས་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན་

མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་

ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། གཟུགས་མྗེད་ཁམས་ན་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཡོད་པར་ཐལ། དྗེ་ན་མྱིང་གཟུགས་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པ་

གང་ཞྱིག །འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ཅྱི་རྱིགས་པ་ལ་རྱིགས་འགྗེ་

ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་
1
སྦར་མ་ཐག་པའྱི་གནས་སྐབས་

ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྗེ་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། མངལ་དུ་ཉྱིང་

མཚམས་སྦར་ནས་དབང་པོ་དྲུག་ཚང་བར་དོད་མ་ཐག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མྱིག་

སོགས་དབང་པོ་དྲུག་པོ་དྗེ་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དང་པོ་དྗེ་ཆོས་ཅན། མྱིང་གྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་ཐལ། མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། མྱིང་གཟུགས་ཆོས་ཅན། མྱིང་གྱི་ལྡོག་

1 པ་༢༡་ན་༡་འཚམས། ཏ་༢༠་བ་༦་འཚམས། ཀ་༧༤་བ་༢་མཚམས།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། 

དྗེ་ཆོས་ཅན། ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །དྗེས་གཉྱིས་པ་ལ་རྱིགས་འགྗེའ།ོ །

ཁ་ཅྱིག །མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་གནས་པའྱི་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་

པ་ཡོད་ཟྗེར་ན། མངལ་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་

སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་གནས་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

སྐྱྗེ་སྱིད་ལ་གནས་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སྱིད་པ་ལ་གནས་པའྱི་དྗེ་

ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། དམ་བཅའ་དྗེ་འཐད་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་

པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་འཕངས་འབས་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་ལས་ཉོན་གྱིས་འཕངས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་ཕུང་དྗེ་རང་རྒྱུ་ལས་ཉོན་གྱི་དབང་

གྱིས་བྱུང་བའྱི་ཟག་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་སྡུག་བདྗེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་རྒ་ཤྱིའྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ན་ཚོད་གཞན་དུ་འགྱུར་

བའང་ཡོད། སོག་གྱི་དབང་པོ་རང་དབང་མྗེད་པར་འགག་པའྱི་ཆ་ཡང་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། 

དྗེས་ན། རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་ཚོར་བ་གསུམ་པོ་གང་རུང་

ལ་སྗེད་པའྱི་སོ་ནས་རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་པོར་གསོས་འདྗེབས་པར་བྗེད་པའྱི་འདོད་ཆགས་དྗེ། 

བརྒྱད་པ་སྗེད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

སྤྱིར་འདོད་ཆགས་དང་སྗེད་པ་དོན་གཅྱིག །སྗེད་པ་ལ་འདོད་སྗེད། འཇྱིག་སྗེད། 

སྱིད་སྗེད་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། བདྗེ་བ་དང་འཕད་པར་འདོད་པའྱི་འདོད་

ཆགས་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཆགས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ། 

སྔར་གྱི་སྗེད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་ལྷག་པར་འཕྗེལ་ཏྗེ་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་

བག་ཆགས་གསོས་འདྗེབས་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་འདོད་ཆགས་དྗེ། 

དགུ་པ་ལྗེན་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། དྗེར་གྱུར་པའྱི་འདོད་པ་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ། ལྟ་བ་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ། ཚུལ་

ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་དང་བཞྱི་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ཆགས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ལྟ་ངན་

དྲུག་ཅུ་ར་གཉྱིས་ལ་ཆགས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། ཟས་གཅོད་པ་

དང་། མྗེ་
1
ལྔ་བསྗེན་པ་དང་། བ་གང་དང་ཁྱྱི་ཕག་སོགས་ཀྱི་ཀུན་སྤོད་ལ་ཆགས་

པའྱི་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ། བཞྱི་པ་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་དང་། ངའ་ོསྙམ་པའྱི་ང་

རྒྱལ་ལ་ཆགས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ། 

སྔར་གྱི་སྗེད་ལྗེན་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་གསོས་

1 པ་༢༡་བ་༥་མྱི། ཏ་༢༡་བ་༣་མྱི། ཀ་༧༥་བ་༡་མྱི།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

བཏབ་སྗེ་ཡང་སྱིད་འགྲུབ་པར་བྗེད་པའྱི་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ། 

བཅུ་པ་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

སྤྱིར་སྱིད་པ་དང་འཁོར་བ་དོན་གཅྱིག །དབྗེ་ན། བར་སྱིད། སྐྱྗེ་སྱིད། སྔོན་

དུས་ཀྱི་སྱིད་པ། འཆྱི་སྱིད་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཚེ་སྔ་མའྱི་འཆྱི་སྱིད་དང་ཚེ་

འདྱིའྱི་སྐྱྗེ་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་བའྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། མངལ་དུ་

ཉྱིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནྱི། སྐྱྗེ་སྱིད་གྲུབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་འཆྱི་སྱིད་མ་གྲུབ་པའྱི་

བར་གྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུ། སྤྱིར་སྔོན་དུས་ཀྱི་སྱིད་པ་དང་སྐྱྗེ་སྱིད་གཉྱིས་མྱི་འགལ་ཏྗེ། 

གཟུགས་སུ་ཉྗེར་འགོའྱི་ཕྱིར་མྱི་འོང་སྐྱྗེས་འདའ་བ་ལ་གསུམ་གསུངས་པའྱི་

མངོན་པར་འདུ་བྗེད་དང་བཅས་ཏྗེ་འདའ་བ་དྗེས་གཟུགས་ཀྱི་སྔོན་དུས་ཀྱི་སྱིད་

པའྱི་རྟྗེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། སྱིད་པ་ལ་བཞྱིར་ཕྗེ་བའྱི་དྗེ་

གཉྱིས་འགལ་ཏྗེ། ཉོན་མོངས་དང་ཉྗེ་བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །

སྔོན་དུས་ཀྱི་སྱིད་པ་ལ་དུ་མ་ཡོད་དྗེ། སན་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་ལ། འཁྱིག་

པའྱི་བསམ་པ་ཙམ་ལ། ཁུ་ཁག་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། 

རྒྱལ་པོ་སོང་དུམ་གྱི་
1
རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་དུས་ཀྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོ་སྱིད་

སྒྲུབ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། ཤར་ཕོགས་མངོན་དགའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་ཁམས་ཀྱི་མྱི་ལྟ་བུ། 

བཞྱི་པ་ནྱི། ད་ལྟར་གྱི་མྱི་ཐ་མལ
2
་ལྟ་བུའ།ོ །འཆྱི་སྱིད་ནྱི། ཚེ་འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་

1 པ་༢༢་ན་༣་རྒྱལ་པོ་སོང་དུམ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་དུས་ཀྱི་སྱིད་པ་ལྟ་བུ། ཏ་༢༢་ན་༡་རྒྱལ་པོ་སོང་དུམ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་དུས་ཀྱི་སྱིད་པ་ལྟ་

བུ། ཀ་༧༦་ན་༡་རྒྱལ་པོ་སོང་དུམ་ལྟ་བུ།

2 པ་༢༢་ན་༤་ཐ་མལ་ལྟ་བུའོ། །ཏ་༢༢་ན་༡་ཐ་མལ་ལྟ་བུའོ། །ཀ་༧༦་ན་༢་ཐ་མལ་པ་ལྟ་བུའོ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁ་མའྱི་སྗེད་པ་ལྟ་བུ། 

སྔར་གྱི་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཐུས་སྐྱྗེ་སྱིད་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་

པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ། 

བཅུ་གཅྱིག་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། དྗེར་གྱུར་པའྱི་རྫུས་སྐྱྗེས། དྲོད་གཤྗེར་སྐྱྗེས། མངལ་སྐྱྗེས། སོང་

སྐྱྗེས་དང་བཞྱི་ཡོད། འགོ་བ་གང་ལ་སྐྱྗེ་གནས་དུ་ཡོད་ཅྗེ་ན། མྱི་དང་དུད་འགོ་ལ་

སྐྱྗེ་གནས་བཞྱི་ག་ཡོད། དམྱལ་བ་ལྷ་བར་སྱིད་ཀྱི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྫུས་སྐྱྗེས་

ཀྱིས་ཁྱབ། ཡྱི་དྭགས་ཕལ་ཆྗེར་རྫུས་སྐྱྗེས་ཀྱིས་
1
དང་མངལ་སྐྱྗེས་ཀང་ཡོད་དོ། །

དྗེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས།
2
 དྗེར་ནྱི་སོ་ང་ལས་སྐྱྗེས་སོགས། །སྗེམས་ཅན་

སྐྱྗེ་གནས་བཞྱི་དག་ཏུ། །མྱི་དང་དུད་འགོ་རྣམ་པ་བཞྱི། །དམྱལ་བ་པ་
3
དང་ལྷ་

རྣམས་དང་། །སྱིད་པ་བར་མ་རྫུས་ཏྗེ་སྐྱྗེས། །ཡྱི་དྭགས་མངལ་ནས་སྐྱྗེ་བའང་

ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་ལ་རྫུས་སྐྱྗེས་ཡོད་དྗེ། བསྐལ་བ་དང་པོའྱི་

མྱི་རྣམས་རྫུས་སྐྱྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་ལ་དྲོད་གཤྗེར་སྐྱྗེས་ཡོད་དྗེ། རྒྱལ་པོ་

སྤྱི་བོ་སྐྱྗེས་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་ལ་སོང་སྐྱྗེས་ཡོད་དྗེ། གྲུ་ཆག་པའྱི་ཚོང་

པ་ཁྲུང་ཁྲུང་མོ ་དང་འགོགས་པས་སོ ་ང་གཉྱིས་བྱུང་བ་ལས་གནས་རྟྗེན་

1 པ་༢༢་ན་༦་རྫུས་སྐྱྗེས་གྱི་དང་། ཏ་༢༢་ན་༤་རྫུས་སྐྱྗེས་གྱི་དང་། ཀ་༧༦་ན་༤་རྫུས་སྐྱྗེས་དང་།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༡༥་༡༧།

3 པ་༢༢་ན་༧་དམྱལ་བ་པ་དང་། ཏ་༢༢་ན་༤་དམྱལ་བ་པ་དང་། ཀ་༧༦་ན་༥་དམྱལ་བ་རྣམས་དང་།
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གགས་པ་དང་ཉྗེ་བས་གགས་སུ་གྱུར་པར་འདུལ་བ་ལུང་
1
ལས་བཤད་པའྱི་

ཕྱིར། དུད་འགོ་ལ་སྐྱྗེ་གནས་བཞྱི་ཀ་ཡོད་དྗེ། སྐྱྗེ་གནས་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་

མཁའ་ལྡྱིང་གྱིས་སྐྱྗེ་གནས་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཀླུ་ཟ་བར་ལུང་ལས་བཤད་པའྱི་

ཕྱིར། ཡྱི་དྭགས་ལ་མངལ་སྐྱྗེས་ཡོད་དྗེ། ཡྱི་དྭགས་མོ་ཞྱིག་གྱིས་འཕགས་པ་

འཇྱིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་ལ། འཕགས་པ་བདག་ཉྱིན་མོ་བུ་ལྔ་དང་། དྗེ་བཞྱིན་

མཚན་མོ་བུ་ལྔ་སྐྱྗེས་
2
ནས་ཟ་བར་འགྱུར་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་བདག་ལ་ཚིམ་པ་

མྗེད། ཅྗེས་བཤད་པ་གང་ཞྱིག །རྫུས་སྐྱྗེས་ལ་རོ་ཟ་རྒྱུ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ལྷ་ལ་རྫུས་སྐྱྗེས་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྫུས་སྐྱྗེས་ལ་སྐྱྗེ་འཆྱི་

བྗེད་པའྱི་ཚེ། དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡན་ལག་དང་ཉྱིང་ལག་ཅྱིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བ་དང་

ཅྱིག་ཅར་འགག་པར་བྗེད་པ་གང་ཞྱིག །གཟུགས་མྗེད་པའྱི་ལྷ་
3
ལ་དྗེ་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་དྗེ་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རྫུས་སྐྱྗེས་གཙོ་ཆྗེ་

བ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར། བར་སྱིད་ཀྱི་སྗེམས་ཅན་དྗེ་འགོ་བ་རྱིགས་དྲུག་པོ་གང་

རུང་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། མཛོད་འགྗེལ་ལས།
4
 སྐྱྗེ་གནས་བཞྱིའྱི་འགོ་བ་ལྔ་བསྡུས་ཀང་

འགོ་བ་ལྔས་སྐྱྗེ་གནས་བཞྱི་མ་བསྡུས་ཏྗེ། གང་ཞྱིག་མ་བསྡུས་ན། སྱིད་པ་བར་

མའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟ་ནའང་གཟུགས་ཀྱི་བར་སྱིད་པ་དྗེ་གཟུགས་

ཁམས་པ་ནྱི་ཡྱིན་ཏྗེ། གཟུགས་ཀྱི་བར་དོ་བ་དྗེ་གཟུགས་ཁམས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

1 པ་༢༢་བ་༡་ལུང་དྗེ་ལས། ཏ་༢༢་ན་༦་ལུང་དྗེ་ལས། ཀ་༧༦་བ་༡་ལུང་ལས།

2 པ་༢༢་བ་༣་འཕགས་པ། བདག་ཉྱིན་མོ་བུ་ལྔ་དང་། དྗེ་བཞྱིན་མཚན་མོ་བུ་ལྔ་སྐྱྗེས། ཏ་༢༢་ན་༧་འཕགས་པ། བདག་ཉྱིན་མོ་བུ་ལྔ་

དང་། དྗེ་བཞྱིན་མཚན་མོ་བུ་ལྔ་སྐྱྗེས། ཀ་༧༦་བ་༢་འཕགས་པ། བདག་ལ་ཉྱིན་མོ་བུ་ལྔ་དང་། དྗེ་བཞྱིན་མཚན་མོ་བུ་ལྔ་རྣམས།

3 པ་༢༢་བ་༤་གཟུགས་མྗེད་པའྱི་ལྷ་ལ། ཏ་༢༢་བ་༡་གཟུགས་མྗེད་པའྱི་ལྷ་ལ། ཀ་༧༦་བ་༤་གཟུགས་མྗེད་ལ།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཁུ། སོབ་དཔོན་དབྱིན་གཉྗེན། མཛོད་འགྗེལ། ༢༧༥་༥།
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ཏྗེ། གཟུགས་ཀྱི་བར་དོའྱི་རྟྗེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྗེད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། 

གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བྗེད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

བཅུ་གཉྱིས་པ་རྒ་ཤྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ནྱི། 

སྐྱྗེ་སྱིད་གྲུབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་འཆྱི་སྱིད་མ་གྲུབ་པའྱི་བར་གྱི་

རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་ན་ཚོད་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆ་ལ། རྒ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། 

རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་རྱིགས་མཐུན་དོར་བའྱི་ཆ་ལ། ཤྱི་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་འཇོག་

གོ །རྒ་ཤྱི་གཉྱིས་ཡན་ལག་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྗེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ལ་

འཇྱིག་རྟྗེན་གགས་ཚོད་ལྟར
1
་གོ་རྱིམས་ངྗེས་མྗེད་དུ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

གཅྱིག་ཏུ་བགངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན། མ་རྒས་པར་འཆྱི་བ་ཡོད་པར་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་ཡང་

འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་གགས་ཚོད་ལྟར་སྐྲ་དཀར་བ་དང་གཉྗེར་མ་མང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་

རྒས་པ་མྗེད་པར་འཆྱི་བ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི། མ་རྒས་པར་འཆྱི་བ་མྗེད་

དྗེ། རྒ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་སྐྱྗེ་སྱིད་གྲུབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་འབྱུང་བའྱི་

ཕྱིར། མྱ་ངན་དང་། སྨྲྗེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདྗེ་བ་

སོགས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་འདྲྗེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། 

ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱྗེ་འཆྱི་བྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དྗེ་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་ངྗེས་པ་མྗེད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་མ་བགངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ངྗེས་པ་ཡང་མྗེད་དྗེ། ཚུལ་ཁྱིམས་

1 པ་༢༣་ན་༡་དྗེ་གཉྱིས་ལ་འཇྱིག་རྟྗེན་གགས་ཚོད་ལྟར་གོ་རྱིམས། ཏ་༢༢་བ་༥་དྗེ་གཉྱིས་ལ་འཇྱིག་རྟྗེན་གགས་ཚོད་ལྟར་གོ་རྱིམས། 

ཀ་༧༧་ན་༢་དྗེ་གཉྱིས་གོ་རྱིམས།
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དང་ལྡན་པའྱི་དགྗེ་སོང་འགའ་ཞྱིག་ཡྱིད་བདྗེ་བཞྱིན་དུ་འཆྱི་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

རྣམས་དྗེའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་འདྲྗེན་ཀང་། དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། 

གདུལ་བ་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་སྐྱོ་བ་བསྐྱྗེད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

ལྟར་ན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཆྗེན་པོ་འབའ་ཞྱིག་པ་འདྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། སྐྱྗེ་བ་སྔ་ཕྱིར་འགོ་འོང་

བྗེད་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ལ་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟགས་པའྱི་ངའམ་

བདག་ནྱི་ལས་འབས་ཀྱི་རྟྗེན་དུ་རྟོགས་པར་བ་བའྱི་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །འདོད་གཟུགས་ན་
1
རྒས་ནས་འཆྱི་བ་ཡོད་ཀང་། གཟུགས་མྗེད་ན་

དྗེ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ན་རྒ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ན་འདུ་བྗེད་རྱིང་པ་དང་དྗེ་

དང་བཅས་པའྱི་རྒ་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ན་དྗེ་མྗེད་ཀང་དྗེ་རྣམས་

ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པས་དྗེ་ན་རྒས་པའྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་བཞག་པས་ཆོག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གསྗེར་ཕྗེང་ལས།
2
 འདོད་གཟུགས་

ན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཚང་བར་ཡོད་དྗེ། འདུ་བྗེད་རྱིང་པ་འདྱི་དང་བཅས་པའྱི་རྒ་

བ་ཡོད་ཅྱིང་གཞན་ཡང་ཡོད་པས་སོ། །གཟུགས་མྗེད་ན་ཡན་ལག་བཞྱི་པའྱི་ཕྗེད་

དང་ལྔ་པའྱི་དབང་པོ་དང་པོ་ལྔ་མྗེད་ཅྱིང་གཞན་རྣམས་ཡོད་པར་ཤྗེས་པར་

བའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

1 པ་༢༣་ན་༦་འདོད་གཟུགས་ནས། པ་༢༣་ན་༣་འདོད་གཟུགས་ནས། ཀ་༧༧་བ་༡་འདོད་གཟུགས་ན།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་ཕྗེང་། ༤༡༡་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ་བསྡུ་བ་ལ། 

ཡན་ལག་བཞྱིར་བསྡུ་བ། ཉནོ་མོངས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ། སྡུག་ཀུན་གཉྱིས་སུ་

བསྡུ་བ། རྒྱུ་འབས་ཚར་གཉྱིས་སུ་བསྡུ་བ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྟྗེན་འབྗེལ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཡན་ལག་བཞྱིར་འདུ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། མ་རྱིག་པ། འདུ་བྗེད་

རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གསུམ། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་

བའྱི་བར་རྣམས། འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག །སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་

ཡན་ལག །སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས།
1
 

ཡན་ལག་མདོར་བསྡུས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འཕྗེན་པའྱི་ཡན་ལག་དང་། འཕངས་པའྱི་

ཡན་ལག་དང་། མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྗེད་པའྱི་ཡན་ལག་དང་། མངོན་པར་གྲུབ་

པའྱི་ཡན་ལག་གོ །འཕྗེན་པའྱི་ཡན་ལག་གང་ཞྗེ་ན། མ་རྱིག་པ་དང་། འདུ་བྗེད་དང་། 

རྣམ་པར་ཤྗེས་པའོ། །འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག་གང་ཞྗེ་ན། མྱིང་དང་གཟུགས་དང་། 

སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་དང་། རྗེག་པ་དང་། ཚོར་བའོ། །མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྗེད་པའྱི་

ཡན་ལག་གང་ཞྗེ་ན། སྗེད་པ་དང་། ལྗེན་པ་དང་། སྱིད་པའོ། །མངོན་པར་གྲུབ་

པའྱི་ཡན་ལག་གང་ཞྗེ་ན། སྐྱྗེ་བ་དང་། རྒ་ཤྱིའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཉོན་མོངས་གསུམ་དུ་འདུ་བ་

ཡྱིན་ཏྗེ། མ་རྱིག་པ། སྗེད་པ། ལྗེན་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གསུམ། ཉོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པར་འདུ། འདུ་བྗེད། སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གཉྱིས། ལས་ཀྱི་ཀུན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༧་༡༤།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

ནས་ཉོན་མོངས་པར་འདུ། ལྷག་མ་བདུན་སྐྱྗེ་བའྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་
1
པའམ། 

ཚེའྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་འདུ་

བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དབུ་མ་རྟྗེན་འབྗེལ་སྙྱིང་པོ་ལས། དང་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ཉོན་

མོངས། །གཉྱིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡྱིན་ཏྗེ། །ལྷག་མ་བདུན་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་

ཡྱིན། །ཞྗེས་དང་། མཛོད་ལས།
2
 ཉོན་མོངས་གསུམ་པོ་ལས་གཉྱིས་སོ། །གཞྱི་

བདུན་དྗེ་བཞྱིན་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་བཏུས་ལས།
3
 མ་

རྱིག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། སྗེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ལྗེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་

ཉོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བསྡུའོ། །འདུ་བྗེད་གང་ཡྱིན་པ་དང་། 

རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། སྱིད་པ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པར་བསྡུའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་ཚེ་ཡྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་

བསྡུའོ། །ཞྗེས་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བཤད་

པའོ། །རྒྱུ་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་

བསོས་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལ་ལས་ཀྱི་སྒས་བཏགས་པ་ཡྱིན་གྱི། དྗེ་ལས་མ་

ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་གཙོ་སྗེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་སྡུག་ཀུན་གཉྱིས་སུ་འདུ་བ་ཡྱིན་

ཏྗེ། མ་རྱིག་པ། འདུ་བྗེད། སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་བདྗེན་པ་དང་། 

གཞན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བདྗེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། ཡན་ལག་བཅུ་

1 པ་༢༣་བ་༧་ཉོན་མོངས་པར་འམ། ཏ་༢༣་བ་༣་ཉོན་མོངས་པར་འམ། ཀ་༧༨་བ་༤་ཉོན་མོངས་པའམ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༡༧་༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༩་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉྱིས་པོ་དྗེ་རྒྱུ་འབས་ཚར་གཉྱིས་སུ་འདུ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་

དང་། འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་གཉྱིས་སུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མ་རྱིག་པ་ནས་ཚོར་

བའྱི་བར་དང་པོ་དང་། སྗེད་པ་ནས་རྒ་ཤྱིའྱི་བར་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་
4
པ་ལ། རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྱིས་པོར
5
་གོ་རྱིམ་ངྗེས་པའྱི་ཚུལ་ཡོད་དྗེ། དང་པོར་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

འབྱུང་། དྗེ་རྗེས་འདུ་བྗེད། དྗེ་རྗེས་རྣམ་ཤྗེས། དྗེ་རྗེས་སྗེད་པ། དྗེ་རྗེས་ལྗེན་པ། དྗེ་

རྗེས་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འབྱུང་། དྗེ་རྗེས་མྱིང་གཟུགས། དྗེ་རྗེས་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུགདྗེ་

རྗེས་རྗེག་པ། དྗེ་རྗེས་ཚོར་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འབྱུང་ལ། སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་མྱིང་

གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་། རྒ་ཤྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་

མྱིང་གཟུགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྲུབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

ཡང་ཡྱིན་ཏྗེ། མ་རྱིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ་ལས་བསགས། ལས་ཀྱི་བག་

ཆགས་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་སྗེང་དུ་བཞག་པ་ལས་བག་ཆགས་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་དྗེ་འབྱུང་། འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་དྗེ་ཉྱིད་སྗེད་པས་དང་པོར་

གསོས་འདྗེབས་པར་བྗེད་པས་དྗེ་རྗེས་སྗེད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འབྱུང་། སྗེད་པ་དྗེ་

ལྷག་པར་འཕྗེལ་བ་ལས། ལྗེན་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འབྱུང་བས་དྗེ་རྗེས་ལྗེན་པའྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་འབྱུང་། སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་ཀྱིས་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་གསོས་

བཏབ་སྗེ་ཡང་སྱིད་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་གྱི་སྱིད་པ་འབྱུང་། དྗེའྱི་

སྐྱྗེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་འབས་བུ་དྲུག་པོ་དྗེ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། 

4 པ་༢༤་ན་༦་གསུམ་ལ། ཏ་༢༤་ན་༢་གསུམ་ལ། ཀ་༧༨་ན་༤་གསུམ་པ་ལ།

5 པ་༢༤་ན་༦་གཉྱིས་པོར་གོ་རྱིམ། ཏ་༢༤་ན་༢་གཉྱིས་པོར་གོ་རྱིམ། ཀ་༧༨་བ་༥་གཉྱིས་པོ་དྗེའྱི་གོ་རྱིམ།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

ཁོ་ན་རྗེ། མདོ་ལས།
1
 ཚོར་བའྱི་རྐྗེན་གྱིས་སྗེད་པ་ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་

འཐད་པར་ཐལ། རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་གྱི་ཚོར་བ་ལས་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་

པ་དྗེའྱི་སྗེད་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཞན་

གྱི་ཚོར་བ་ལས་དྗེ་དང་ཚར་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་སྗེད་པ་འབྱུང་བ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ལྷག་མཐོང་ལས།
2
 འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་སྗེད་པ་དང་། དྗེ་སྐྱྗེད་པའྱི་ཚོར་བ་

གཉྱིས་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་མྱི་གཅྱིག་པས། སྗེད་པ་སྐྱྗེད་པའྱི་ཚོར་བ་ནྱི་ཚར་གཞན་

གཅྱིག་གྱི་འབས་བུའྱི་སྐབས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ལ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྱིས་སུ་གངས་ངྗེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ཉོན་གྱིས་

འཁོར་བར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པ་ལ། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་འཕངས་པའྱི་འབས་བུ། འགྲུབ་བྗེད་

ཀྱི་རྒྱུ། གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་དང་བཞྱིར་གངས་ངྗེས་ཤྱིང་། དང་པོའྱི་དབང་དུ་བས་

ནས་མ་རྱིག་པ། འདུ་བྗེད། རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་བཞག །གཉྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བས་

ནས་མྱིང་གཟུགས་སོགས་བཞྱི་བཞག །གསུམ་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སྗེད་ལྗེན་

སྱིད་པ་གསུམ་བཞག །བཞྱི་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུམ་པོ་དྗེར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། འཕྗེན་

བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། ལས་དྗེའྱི་ཀུན་

སོང་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། ལས་དྗེའྱི་བག་ཆགས་

སོས་པའྱི་གཞྱིའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༢། མདོ་སྗེ་ཚ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ། ༣༣༧་༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་པ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ལྷག་མཐོང་ཆྗེན་མོ། ༣༣༡་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དྗེ་
1
བཞྱིར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། འཕྗེན་པ་

ལ་ལུས་འཕྗེན་པ་དང་། ལོངས་སྤོད་འཕྗེན་པ་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པས། ལུས་དང་པོར་

འཕྗེན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་མྱིང་གཟུགས་དང་། ལུས་རོགས་པར་འཕྗེན་པའྱི་

དབང་དུ་བས་ནས་སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་དང་། ལོངས་སྤོད་ལ་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་

ལོངས་སྤོད་དངོས་གཉྱིས་ལས་དང་པོའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རྗེག་པ་དང་། གཉྱིས་

པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚོར་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པའྱི་དབང་

དུ་བས་ནས་གསུམ་པོ་དྗེར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ལས་

དངོས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སྱིད་པ་དང་། ལས་དྗེ་ལ་གསོས་འདྗེབས་པའྱི་དབང་

དུ་བས་ནས་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པའྱི་དབང་དུ་

བས་ནས་དྗེ་གཉྱིས་སུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་དངོས་

ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སྐྱྗེ་བ་དང་། དྗེའྱི་ཉྗེས་དམྱིགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རྒ་

ཤྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ཉོན་གྱིས་འཁོར་བར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པ་ལ་

འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་སོགས་བཞྱི་པོ་དྗེར་ངྗེས་ན། འཕྗེན་ཚུལ་དང་འགྲུབ་ཚུལ་

དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་སོན་པ་ལ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ་ལས།
2
 གང་གྱིས་འཕྗེན་དང་

ཇྱི་ལྟར་གང་། །དྗེ་འགྲུབ་བྗེད་དང་དྗེ་ལ་ཡང་། །ཉྗེས་པ་གང་ཡྱིན་དྗེ་དག་

རྣམས། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་རྣམས་ཀྱིས་བསན། །ཞྗེས་མདོར་བསན་ནས། དྗེ་

1 པ་༢༥་ན་༢་གཞྱིར། ཏ་༢༤་བ་༥་གཞྱིར། ཀ་༧༩་བ་༣་བཞྱིར།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སྗེ་ཆྱི། སོབ་དཔོན་བ་སུ་བན་དྷུ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ། ༨༤༤་༡༡།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

ཉྱིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ།
1
 གཉྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་གྱིས་དང་། །རྣམ་པ་བཞྱི་

དང་གཉྱིས་ཀྱིས་དང་། །གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི
2
། །དོན་བདུན་

དག་ཏུ་རབ་ཏུ་བསན། །ཞྗེས་གསུངས། ཡན་ལག་དྗེ་དག་ངོས་འཛིན་
3
པ་ལ། 

4
བདྗེན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་ཤྗེས་ཕྱིར། །ལས་ཀྱིས་སྗེམས་ལ་བསོས་ཕྱིར་དང་། །ཡན་

ལག་བཞྱི་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་འཕྗེན། །དྗེ་ཡྱི་ས་བོན་ཡོངས་བརྟས
5
་ཕྱིར། །འཕངས་པ་

བཞྱིན་དུ་སྐྱྗེས་པ་ཡྱིས། །ཚོར་བས་བསྐྱྗེད་པས་སྗེད་པ་ལས། །ལྗེན་པ་འབྱུང་བས་

དྗེ་ཡྱིས་ལས། །བསོས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། །གྲུབ་པ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་དྗེ་ལ་ཡང་། །
6
རྒ་

སོགས་ཉྗེས་དམྱིགས་གང་གྱི་ཕྱིར། བདྗེན་པ་མཐོང་ལ་འཕྗེན་པ་མྗེད། །སྗེད་དང་

བལ་ལ་ཡང་སྱིད་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས། 

དོན་ནྱི། 

འཕྗེན་ཚུལ་དང་འགྲུབ་ཚུལ་གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་ལ། འཕྗེན་པའྱི་ཡན་ལག་དང་། འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་

ལས། དང་པོ་ནྱི། གང་གྱིས་འཕྗེན་དང་། ཞྗེས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་མདོར་བསན་ནས། དྗེ་ཉྱིད་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། གཉྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་གྱིས་དང་། །ཞྗེས་གསུངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སྗེ་ཆྱི། སོབ་དཔོན་བ་སུ་བན་དྷུ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ། ༨༤༤་༡༣།

2 པ་༢༥་བ་༡་གཅྱིག་གྱིས་དང་། ཏ་༢༥་ན་༣གཅྱིག་གྱིས་དང་། ཀ་༨༠་ན་༣་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི།

3 པ་༢༥་བ་༡་ངོས་ཟྱིན་པ་ལ། ཏ་༢༥་ན་༣་ངོས་ཟྱིན་པ་ལ། ཀ་༨༠་ན་༤་ངོས་འཛིན་པ་ལ།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སྗེ་ཆྱི། སོབ་དཔོན་བ་སུ་བན་དྷུ། རྟྗེན་འབྗེལ་མདོ་འགྗེལ། ༨༤༤་༡༥།

5 པ་༢༥་བ་༡་རྟས། ཏ་༢༥་ན་༤་རྟས། ཀ་༨༠་ན་༤་བརྟས།

6 པ་༢༥་བ༢་རྒས་སོགས། ཏ་༢༥་ན་༥་རྒ་སོགས། ཀ་༨༠་ན་༥་རྒ་སོགས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤྱིང་། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་གསུམ་པོ་ངོས་འཛིན་
1
པ་ལ། བདྗེན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་

ཤྗེས་ཕྱིར། །ལས་ཀྱིས་སྗེམས་ལ་བགོས
2
་ཕྱིར་དང་། །ཞྗེས་གསུངས། 

དོན་ནྱི། མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་བཞྱི་པོ་དྗེ་གང་གྱིས་འཕྗེན་པར་

བྗེད་པའྱི་ཡན་ལག་བཞག་ཏུ་ཡོད་དྗེ། བདྗེན་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མྱི་ཤྗེས་ཤྱིང་དྗེ་

ཁོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། ལས་འདུ་བྗེད་དང་གཉྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་

འོག་མ་གཅྱིག་སྗེ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་རྣམ་

ཤྗེས་ཀྱི་སྗེང་དུ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེའྱི་བག་ཆགས་བསོས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མྱིང་

གཟུགས་སོགས་འཕྗེན་པར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་གང་། ཞྗེས་པས་གང་འཕངས་

པའྱི་ཡན་ལག་མདོར་བསན་ནས། དྗེ་ཉྱིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། རྣམ་པ་བཞྱི་

དང་། ཞྗེས་གསུངས་ཤྱིང་། འཕངས་པའྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་ངོས་འཛིན་
3
པ་ལ། ཡན་

ལག་བཞྱི་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་འཕྗེན། །དྗེ་ཡྱིས་ས་བོན་ཡོངས་བརྟས
4
་ཕྱིར། །འཕངས་པ་

བཞྱིན་དུ་སྐྱྗེས་པ་ཡྱིས། །ཞྗེས་གསུངས། 

དོན་ནྱི། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་གསུམ་པོ་དྗེས་གང་འཕངས་པའྱི་ཡན་

ལག་བཞག་ཏུ་ཡོད་དྗེ། དྗེ་ལ་མྱིང་གཟུགས་སོགས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འཕངས་པའྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་སྗེང་དུ་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་

བཞག་པ་དྗེ་ཉྱིད་སྗེད་ལྗེན་གྱི་རྐྗེན་དང་འཕད་ན་མྱིང་གཟུགས་སོགས་ཡན་ལག་

1 པ་༢༥་བ་༤་ཟྱིན། ཏ་༢༥་ན་༧་ཟྱིན། ཀ་༨༠་བ་༢་འཛིན།

2 པ་༢༥་བ་༤་བགོས། ཏ་༢༥་ན་༧་བགོས། ཀ་༨༠་བ་༢་བསོས།

3 པ་༢༥་བ་༧་ངོས་ཟྱིན་པ། ཏ་༢༥་བ་༢་ངོས་ཟྱིན་པ། ཀ་༨༠་བ་༥་ངོས་འཛིན་པ།

4 པ་༢༥་བ༧་རྟས། ཏ་༢༥་བ་༣་རྟས། ཀ་༨༠་བ་༥་བརྟས།
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བཞྱི་པོ་དྗེ་སྔར་གྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེས་ཇྱི་ལྟར་འཕངས་པ་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་བར་

བྗེད་པ་དྗེ་འཕངས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ། 

འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། 

གྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དྗེ་འགྲུབ་བྗེད་དང་། ཞྗེས་

པས་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་མདོར་བསན་ནས། དྗེ་ཉྱིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། 

གཉྱིས་ཀྱིས་དང་། གཅྱིག་གྱིས། ཞྗེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཡན་ལག་གསུམ་པོ་དྗེ་ངོས་

འཛིན་པ་ལ། ཚོར་བས་བསྐྱྗེད་པས་སྗེད་པ་ལས། །ལྗེན་པ་འབྱུང་བས་དྗེ་ཡྱིས་

ལས། །བསོས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས། 

དོན་ནྱི། སྐྱྗེ་རྒ་སོགས་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་དྗེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དྗེ། རང་

གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཚོར་བས་བསྐྱྗེད་པའྱི་སྗེད་པ་ལས་ལྗེན་པ་འབྱུང་བས་སྗེད་ལྗེན་

དྗེ་གཉྱིས་ཀྱིས། རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་སྗེང་དུ་འཕྗེན་བྗེད་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསོས་པ་དྗེ་

གསོས་བཏབ་སྗེ་ཡང་སྱིད་འགྲུབ་པའྱི་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྗེད་པ་

གཅྱིག་གྱིས་ཏྗེ་དྗེ་དང་གསུམ་པོ་དྗེ་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྗེ་ལ་ཡང་། ཉྗེས་པ་གང་ཡྱིན་དྗེ་དག་རྣམས། །ཞྗེས་པས་

ཡན་ལག་མདོར་བསན་ནས། དྗེ་ཉྱིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་

གྱིས་ནྱི། ཞྗེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཡན་ལག་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ངོས་འཛིན་པ་ལ། གྲུབ་པ་

སྐྱྗེ་ཡྱིན་དྗེ་ལ་ཡང་། །རྒས
1
་སོགས་ཉྗེས་དམྱིགས་གང་གྱིས་ཕྱིར། །ཞྗེས་གསུངས། 

1 པ་༢༦་ན་༦་རྒས། ཏ་༢༦་ན་༡་རྒས། ཀ་༨༡་ན་༦་རྒ།
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དོན་ནྱི། སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་པོ་དྗེས་གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་བཞག་ཏུ་

ཡོད་དྗེ། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་སྗེང་དུ། བག་ཆགས་དྗེ་ཉྱིད་སྗེད་

ལྗེན་གཉྱིས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་པས་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྱིད་པའྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་གྱིས་གྲུབ་པར་བས་པའྱི་གཅྱིག་སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་

ཉྗེས་དམྱིགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་གཅྱིག་རྒ་ཤྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་གྲུབ་

པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདྗེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་འཕགས་རྒྱུད་ལ་

འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་མྗེད་དྗེ། འཕགས་པའྱི་རྟྗེན་ལ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་

ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། སྗེད་པ་དང་བལ་བ་དག་

བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་ཐམས་ཅད་མྗེད་དྗེ། དག་བཅོམ་

པས་ཡང་སྱིད་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ས་བོན་ཟད་པར་སངས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། 

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ཉོན་གྱི་དབང་གྱིས་འཁོར་བར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པ་ལ་རྒྱུ་

འབས་ཚར་གཉྱིས་སུ་དགོས་ན། གཉྱིས་པོ་དྗེ་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་ཐྗེབས་གཅྱིག་གྱི་དབང་

དུ་བས་སམ་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྗེད་ཟྗེར་ན། ཁ་ཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྗེད་ཟྗེར་

བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན། མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་ལ་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་

མྗེད་པ་དང་། སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་ལ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་མྗེད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། མྱིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྱི་བར་རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་

གཏོགས་པའྱི་སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་ལས་
1
བྱུང་། སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་རང་དང་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་འདུ་བྗེད་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

1 པ་༢༦་བ་༤་གསུམ་ལས་བྱུང་། ཏ་༢༦་ན་༢་གསུམ་ལས་བྱུང་། ཀ་༨༡་བ་༥་གསུམ་ལས་མ་བྱུང་།
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གསུམ་ལས་
1
བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་ཐྗེབས་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། འཕྗེན་

བྗེད་ཀྱི་རྒྱུས་འཕངས་པ་དྗེ་ཉྱིད་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུས་དྗེ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པར་བས་ཤྱིང་། 

འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུས་གྲུབ་པ་དྗེ་ཉྱིད་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུས་ཀང་འཕངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ལྔ་པ་ལ། ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་མས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའྱི་རྐྗེན་བཞྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་

བྗེད་པ་ཡོད་དྗེ། རྱིག་པར་གྱུར་པའྱི་ཡན་ལག་སྔ་མས་རྱིག་པར་གྱུར་པའྱི་ཡན་

ལག་ཕྱི་མའྱི་རྐྗེན་བཞྱི་ག་བྗེད་པ་ཡོད། དྗེས་གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡན་ལག་

ཕྱི་མའྱི་རྒྱུ་རྐྗེན་གཅྱིག་པུ་བྗེད་པ་ཡོད། གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡན་ལག་སྔ་

མས་གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡན་ལག་ཕྱི་མའྱི་རྒྱུ་རྐྗེན་དང་བདག་རྐྗེན་གཉྱིས་

ཀ་བྗེད་པ་ཡོད། དྗེས་རྱིག་པར་གྱུར་པའྱི་ཡན་ལག་ཕྱི་མའྱི་དྗེ་མ་ཐག་རྐྗེན་མ་

གཏོགས་བདག་རྐྗེན་དང་དམྱིགས་རྐྗེན་དང་རྒྱུ་རྐྗེན་གསུམ་ག་བྗེད་པ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་ཀུན་བཏུས་ལས།
2
 ཡན་ལག་རྐྗེན་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཇྱི་

ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། བག་ཆགས་དང་། ཤུགས་དང་། ཡྱིད་ལ་བྗེད་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་

འབྱུང་བས་ཀང་ཡན་ལག་རྐྗེན་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པར་རྱིགས་པར་བའོ། །དྗེ་

ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་
3
སྦར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡང་མ་རྱིག་པ་ལྟ་

བུ་ལ་མཚོན་ན། མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་འདུ་བྗེད་སྐྱྗེ་བས་མ་རྱིག་པ་དྗེའྱི་རྒྱུ་

རྐྗེན་དང་། དྗེའྱི་འཕྗེན་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་དྗེ་རྒྱུན་ཆགས་པར་འཇུག་པས་དྗེ་དྗེའྱི་དྗེ་

1 པ་༢༦་བ་༤་གསུམ་ལས་བྱུང་། ཏ་༢༦་ན་༧་གསུམ་ལས་བྱུང་། ཀ་༨༡་བ་༦་གསུམ་ལས་མ་བྱུང་།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༨་༡།

3 པ་༢༧་ན་༡་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྦར་རོ། །ཏ་༢༦་བ་༤་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྦར་རོ། །ཀ་༨༢་ན་༤་ཅྱི་རྱིགས་སུ་སྦར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་ཐག་རྐྗེན་དང་། རྨོངས་པའྱི་དུས་ན་མཆོག་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དྗེར་ཡྱིད་ལ་བྗེད་པར་

དམྱིགས་པ་ལ་འཇུག་པས་དྗེ་དྗེའྱི་དམྱིགས་རྐྗེན་དང་། དྗེའྱི་དབང་གྱིས་དྗེ་དང་

མཚུངས་ལྡན་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་དམྱིགས་པ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་བྗེད་པས་དྗེ་དྗེའྱི་

བདག་རྐྗེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ནོ། །

དྲུག་པ་ལ། ཀུན་བཏུས་ལས།
1
 མ་རྱིག་པ་ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། སྱིད་པ་ལས་

སྗེམས་ཅན་རྨོངས་པར་བྗེད་པ་དང་། འདུ་བྗེད་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །འདུ་

བྗེད་ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། འགོ་བ་རྣམས་སུ་སྗེམས་ཅན་དག་རྣམ་པར་འབྗེད་པ་དང་། 

རྣམ་པར་ཤྗེས་པའྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། སྗེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྱི་འཆྱིང་བ་འཛནི་པ་དང་། མྱིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །མྱིང་

དང་གཟུགས་ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལུས་ལྗེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། སྐྱྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་གྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ལུས་རོགས་པར་ལྗེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། རྗེག་པའྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །རྗེག་པ་

ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། ཡུལ་གྱི་ལོངས་སྤོད་ལ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་འཇུག་པ་དང་། ཚོར་

བའྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །ཚོར་བ་ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། སྐྱྗེ་བའྱི་ལོངས་སྤོད་ལ་སྗེམས་

ཅན་རྣམས་འཛུད་པ་དང་། སྗེད་པའྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །སྗེད་པ་ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། 

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱྗེ་བ་འདྲྗེན་པ་དང་། ལྗེན་པའྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །ལྗེན་པ་ཅྱིའྱི་

ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། ཡང་སྱིད་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར་སྗེམས་ཅན་རྣམས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཉྗེ་བར་

ལྗེན་པ་དང་བཅས་པར་བྗེད་པ་དང་། སྱིད་པའྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །སྗེད་པ་ཅྱིའྱི་ལས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༦༨་༤།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

ཅན་ཞྗེ་ན། ཡང་སྱིད་ལ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་མངོན་པར་ཕོགས་པར་བྗེད་པ་དང་། སྐྱྗེ་

བའྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །སྐྱྗེ་བ་ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། མྱིང་དང་། གཟུགས་དང་། སྐྱྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་དང་། རྗེག་པ་དང་། ཚོར་བའྱི་རྱིམ་གྱིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་མངོན་པར་

འགྲུབ་པར་བྗེད་པ་དང་། རྒ་ཤྱིའྱི་རྐྗེན་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །རྒ་ཤྱི་ཅྱིའྱི་ལས་ཅན་ཞྗེ་ན། ཡང་

དང་ཡང་དུ་འཆད་
1
པར་འགྱུར་བ་དང་སོག་འགྱུར་བ་ལ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་སྦར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱིའྱི་དོན་ལ། འདྲ་བའྱི་བྗེད་ལས་དང་། མྱི་འདྲ་བའྱི་བྗེད་ལས་གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་ཡོད་དྗེ། མ་རྱིག་པས་འདུ་བྗེད་བསྐྱྗེད་པ་ནས། ཚོར་བས་རང་གྱི་འབས་བུར་

གྱུར་པའྱི་སྗེད་པ་བསྐྱྗེད་པ་སོགས་ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་མས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྐྱྗེད་པར་

བྗེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་པ་ཡོད་དྗེ། མ་རྱིག་པས་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་

མཐོང་བ་ལ་རྨོངས་པའྱི་བསྒྱིབས་
2
པའྱི་སོ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པར་བྗེད། 

འདུ་བྗེད་ཀྱིས་ཡང་སྱིད་ཕྱི་མའྱི་ས་བོན་འདྗེབས་པའྱི་སོ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་ཉོན་

མོངས་པར་བྗེད། རྣམ་ཤྗེས་ཀྱིས་ཡང་སྱིད་དུ་འཁྱིད་པའྱི་སོ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་ཉོན་

མོངས་པར་བྗེད། མྱིང་གཟུགས་ཀྱིས་ལུས་ཀུན་འཛིན་པའྱི་སོ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་

ཉོན་མོངས་པར་བྗེད། སྐྱྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གྱིས་ལུས་རོགས་པའྱི་སོ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་

ཉོན་མོངས་པར་བྗེད། རྗེག་པས་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལ་སྤོད་པའྱི་འགོ་བ་
3
རྣམས་ཉོན་

མོངས་པར་བྗེད། ཚོར་བས་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྱི་སོ་ནས་འགོ་

1 པ་༢༧་བ་༢་འཆད་པར་འགྱུར། ཏ་༢༧་ན་༥་འཚད་པར་འགྱུར། ཀ་༨༣་ན་༡་འཚེད་པར་འགྱུར། ཀུན་བཏུས་༡༦༩་༣་ཡང་དང་ཡང་

ན་ཚོད་འགྱུར་བ་དང་།

2 པ་༢༧་བ་༤་རྨོངས་པའྱི་བསྒྱིབ། ཏ་༢༧་ན་༧་རྨོངས་པའྱི་བསྒྱིབ། ཀ་༨༣་ན་༣་རྨོངས་པའམ་སྒྱིབ།

3 པ་༢༧་བ་༦་སྤོད་པའྱི་འགོ་བ། ཏ་༢༧་བ་༡་སྤོད་པའྱི་འགོ་བ། ཀ་༨༣་ན་༥་སྤོད་པའྱི་སོ་ནས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པར་བྗེད། སྗེད་པས་ཡང་སྱིད་ལ་ཆགས་པའྱི་སོ་ནས་འགོ་བ་

རྣམས་ཉོན་མོངས་པར་བྗེད། ལྗེན་པས་ཡང་སྱིད་དུ་སྐྱྗེ་བ་ལ་སྦོར་བའྱི་སོ་ནས་འགོ་བ་

རྣམས་ཉོན་མོངས་པར་བྗེད། སྱིད་པས་ཡང་སྱིད་དུ་སྐྱྗེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་

སོ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པར་བྗེད། སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་བའྱི་

སོ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། དབུས་མཐའ་

ལས།
1
 སྒྱིབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་འདྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། །འཁྱིད་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཀུན་འཛིན་

ཕྱིར། །རོགས་བྗེད་ཕྱིར་དང་གསུམ་སྤོད་ཕྱིར། །ཉྗེ་བར་སྤོད་ཕྱིར་སྡུད་པའྱི་

ཕྱིར། །སྦོར་པའྱི
2
་ཕྱིར་དང་མངོན་འདུའྱི་ཕྱིར། །དུ་ཁ

3
་ཕྱིར་ནྱི་འགོ་ཉོན་

མོངས། །ཞྗེས་གསུངས། 

བདུན་པ་ལ། ཁ་ཅྱིག །རྟྗེན་འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཚེ་གཉྱིས་ཁོ་

ན་ལ་རོགས་ཏྗེ། མ་རྱིག་པ་སོགས་རྒྱུ་དྲུག་པོ་དྗེ་ཡང་ངྗེས་པར་ཚེ་དང་པོ་ལ་

རོགས། འབས་བུ་དྲུག་པོ་དྗེ་ཚེ་གཉྱིས་པ་ལ་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མྱི་

འཐད་དྗེ། མྱིའྱི་རྟྗེན་ལ་ཚེ་སོད་ལ་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་ལྷར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་

ཀྱི་ལས་བསགས། ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་སྗེང་དུ་བཞག་པ་དྗེ་ཉྱིད། ཚེ་

དྗེ་ལ་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་ཀྱིས་གསོས་འདྗེབས་མ་ནུས་པར་ལས་གཞན་གྱི་དབང་

གྱིས་ངན་སོང་དུ་སྐྱྗེས། རྟྗེན་དྗེ་ལ་སྔར་གྱི་ལས་དྗེ་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་ཀྱིས་གསོས་

བཏབ་སྗེ་ལྷར་སྐྱྗེ་བ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ལྷར་སྐྱྗེ་བའྱི་ལན་གངས་གཞན་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སྗེམས་ཙམ་ཕྱི། རྗེ་བཙུན་བམས་མགོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༣་༡༠།

2 པ་༢༨་ན་༢་སྦོར་པའྱི། ཏ་༢༧་བ་༤་སྦོར་པའྱི། ཀ་༨༣་བ་༢་སྦོར་བའྱི།

3 པ་༢༨་ན་༢་དུ་ཁ། ཏ་༢༨་བ་༤་དུ་ཁ། ཀ་༨༣་བ་༢་དུ་ཁཿའྱི།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཚར་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་རོགས་པ་ཡོད་དྗེ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ནས་རྣམ་

ཤྗེས་མཐའ་ཡས་སུ་སྐྱྗེ། རྣམ་ཤྗེས་མཐའ་ཡས་ནས་ཅྱི་ཡང་མྗེད་དུ་སྐྱྗེ་བ
1
་དྗེའྱི་ཚེ་

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ནས་རྣམ་ཤྗེས་མཐའ་ཡས་སུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འབས་བུའྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་དྲུག་པོ་དྗེ་དང་། རྣམ་ཤྗེས་མཐའ་ཡས་ནས་ཅྱི་ཡང་མྗེད་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་རྒྱུའྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་དྲུག་པོ་དྗེ་རྣམ་ཤྗེས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྟྗེན་དྗེ་ལ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ནས་

དྗེར་སྐྱྗེ་བ་ལ་བར་དོ་བརྒྱུད
2
་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་གཟུགས་གཉྱིས་ན་ཇྱི་ལྟར་

མྱུར་ཡང་ཚེ་གསུམ་ལ་ངྗེས་པར་རོགས་དགོས་ཏྗེ། མྱི་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་མྱིར་སྐྱྗེ་

བའྱི་ཚེ་སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་གྱི་ཆ་གཅྱིག་ཚེ་སྔ་མའྱི་འཆྱི་སྱིད་ཀྱི་གནས་

སྐབས་ན་ཡོད་ཅྱིང་། ཆ་གཅྱིག་ཚེ་ཕྱི་མའྱི་བར་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། བུལ་ན་ཚེ་བཞྱི་ཕན་ཆད་ལ་རོགས་པ་ཡོད་དྗེ། འདོད་ལྷའྱི་རྟྗེན་ལ་བསམ་

གཏན་དང་པོར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་བསགས། དྗེ་ནས་ལས་གཞན་གྱི་

དབང་གྱིས་ངན་སོང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཚེ་དྗེའྱི་རྟྗེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྗེ་བའྱི་རྣམ་

ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། རྣམ་ཤྗེས་མཐའ་ཡས་ནས་ཅྱི་ཡང་

མྗེད་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་རྒྱུའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་ན། རྣམ་ཤྗེས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྟྗེན་ལ་འབྱུང་

བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དང་པོ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། འདོད་ལྷའྱི་

རྟྗེན་ལ་རྣམ་ཤྗེས་མཐའ་ཡས་ནས་ཅྱི་ཡང་མྗེད་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡོད་

1 པ་༢༨་ན་༦་སྐྱྗེ་བའྱི་དྗེའྱི། ཏ་༢༨་ན་༡་སྐྱྗེ་བའྱི་དྗེའྱི། ཀ༨༤་ན་༡་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི།

2 པ་༢༨་ན་༧་རྒྱུད། ཏ་༢༨་ན་༢་རྒྱུད། ཀ་༨༤་ན་༢་བརྒྱུད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟྗེན་ལ་དྗེ་འདྲའྱི་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟྗེན་ལ་

ཅྱི་ཡང་མྗེད་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། མྱིར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ན་ལན་གངས་གཞན་

ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན་རང་དང་རང་གྱི་འབས་

བུའྱི་བར་དུ་ཚེ་རབས་གཞན་གྱིས་ཆོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འདོད་གཟུགས་

གཉྱིས་ན་ཇྱི་ལྟར་མྱུར་ཡང་ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། 

རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་སྔོན་དུ་སོང་

བའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་སྔོན་དུ་

སོང་བའྱི་ལྗེན་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མྱི་ནས་ཤྱི་འཕོས་ནས་མྱིར་སྐྱྗེ་བ་

དྗེའྱི་ཚེ་སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་གྱི་ཆ་གཅྱིག་ཚེ་སྔ་མའྱི་འཆྱི་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་

ན་ཡོད་ཅྱིང་ཆ་གཅྱིག་ཚེ་ཕྱི་མའྱི་བར་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་

འཐད་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཚེ་གཉྱིས་ལ་རོགས་པ་ཡོད་དྗེ། 

མྱིའྱི་རྟྗེན་ལ་ཚེ་སོད་ལ་མ་རྱིག་པས་ཀུན་ནས་བསང
1
་ཏྗེ། ལྷར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་

བྗེད་ཀྱི་ལས་བསགས། ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་སྗེང་དུ་བཞག་པ་དྗེ་ཉྱིད་

ཚེ་སད་ལ་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་ཀྱིས་གསོས་བཏབ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལས་ནུས་པ་མཐུ་

ཅན་གྱི་སྱིད་པ་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་སྐྱྗེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་ལྷར་སྐྱྗེས་ཏྗེ་འབས་བུ་དྲུག་པོ་དྗེ་མངོན་

དུ་གྱུར་པ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་པ་ཡང་ཡོད་དྗེ། སྔར་གྲུབ་ཟྱིན་

1 པ་༢༨་བ་༧་བསང་། ཏ་༢༨་བ་༣་བསང་། ཀ་༨༤་བ་༤་བསངས།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དར་ཊྱིཀ་ལས།
1
 ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་

འདྱི་དག་སྐྱྗེ་གནས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་བསགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚེ་གཉྱིས་ལ་རོགས་

ཤྱིང་། དྗེ་མྱིན་ན་ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་དགོས་པའྱི་འཕྗེན་བྗེད་དང་འཕངས་པའྱི་

འབས་བུའྱི་བར་དུ་ཚེ་རབས་གངས་ལས་འདས་པས་ཆོད་ཀང་། རྟྗེན་འབྗེལ་གཞན་

གྱི་ཚར་ཡྱིན་གྱི་དྗེའྱི་ཚར་མྱིན་ནོ། །འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་གྲུབ་པའྱི་འབས་བུའྱི་བར་

དུ་ཚེ་རབས་གཞན་གྱིས
2
་ཆོད་པ་མྱི་སྱིད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེ་ཚེ་གཉྱིས་ལ་རོགས་པ་ཡོད་དྗེ། མཚམས་མྗེད་ཀྱི་ལས་

བསགས་པའྱི་འབས་བུ་དམྱལ་བར་སྐྱྗེ་བ་དྗེ་ལས་བསགས་པའྱི་ཚེ་ཕྱི་མ་དྗེ་ལ་

ངྗེས་པར་མྱོང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ལ་མཚམས་མྗེད་ཀྱི་ལས་ཞྗེས་བཤད་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ནའང་། ཚེ་གཅྱིག་ལ་མཚམས་མྗེད་ཀྱི་ལས་དུ་

མ་བསགས་པ་མྗེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྗེ། ཚེ་གཅྱིག་ལ་མཚམས
3
་མྗེད་ཀྱི་ལས་དུ་མ་

བས་པའྱི་གང་ཟག་དྗེ་ཚེ་ཕྱི་མར་དམྱལ་བའྱི་རྟྗེན་ལ་ཚེ་རྱིང་ལ་ལུས་ཆྗེ་བའྱི་
4
སྡུག་

བསྔལ་ཆྗེས་ལྷག་པར་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ན། ལས་དུ་མས་ལུས་

གཅྱིག་འཕྗེན་པ་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེའྱི་མཚམས་མྗེད་ཀྱི་ལས་དང་པོ་དྗེ་

འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དང་ཕྱི་མ་རྣམས་རོགས་བྗེད་ཀྱི་ལས་སུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཡན་

ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཇྱི་ལྟར་བུལ་ཡང་ཚེ་གསུམ་ལ་ངྗེས་པར་རོགས་དགོས་ཏྗེ། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ག །རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་པོ་ཆྗེ། ཀུན་བཏུས་དར་ཊྱིཀ། ༦༤༨་༣།

2 པ་༢༩་ན་༤་གྱི། ཏ་༢༨་བ་༦་གྱི། ཀ་༨༥་ན་༢་གྱིས།

3 པ་༢༩་ན་༥་འཚམས། ཏ་༢༨་བ་༧་འཚམས། ཀ་༨༥ན་༤་མཚམས།

4 པ་༢༩་ན་༦་ཆྗེ་བའྱི། ཏ་༢༩་ན་༡་ཆྗེ་བའྱི། ཀ་༨༥་ན་༤་ཆྗེ་ཞྱིང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དྗེ་ཡང་ཚེ་གཅྱིག་ལ་རོགས། འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་

པོ་དྗེ་ཡང་ཚེ་གཅྱིག་ལ་རོགས། འབས་བུ་དྲུག་པོ་དྗེ་ཡང་ཚེ་གཅྱིག་ལ་རོགས་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ན། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་གྱི་འཕངས་འབས་ཡྱིན་ན་

ཚེ་གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པས་མ་ཁྱབ་སྗེ། མྱིའྱི་སྐྱྗེ་སྱིད་དང་བར་སྱིད་གཉྱིས་པོ་དྗེ་

འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཛོད་ལས།
1
 དྗེ་ནྱི་འཕྗེན་

པ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འདྲའྱི་སྐྱྗེ་སྱིད་ཡྱིན་ན་ཡང་ཚེ་

གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པས་མ་ཁྱབ་སྗེ། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་མྱིའྱི་སྐྱྗེ་

སྱིད་དུ་མ་འཕྗེན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས།
2
 ལས་གཅྱིག་གྱིས་

ལུས་དུ་མ་འཕྗེན་པ་ཡང་ཡོད། ལས་གཅྱིག་གྱི་ལུས་གཅྱིག་འཕྗེན་པ་ཡང་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

ཁ་ཅྱིག །ལས་གཅྱིག་གྱིས་ལུས་དུ་མ་འཕྗེན་པ་མྗེད་ཟྗེར་ན། དྗེ་ཡོད་པར་

ཐལ། ལས་གཅྱིག་གྱིས་མྱིའྱི་ལུས་དང་དྲྱི་ཟའྱི་ལུས་གཉྱིས་ཀ་འཕྗེན་པ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། ལས་གཅྱིག་གྱིས་མྱིའྱི་སྐྱྗེ་སྱིད་ཀྱི་ལུས་དང་བར་སྱིད་ཀྱི་ལུས་གཉྱིས་ཀ་

འཕྗེན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ལུས་འཕགས་

པོའྱི་ལུས་དང་བ་གང་སྤོད་པའྱི་ལུས་གཉྱིས་ཀ་འཕྗེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འཕྗེན་

བྗེད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ལུས་དུ་མ་འཕྗེན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དང་པོར་

ལུས་འཕགས་པོའྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་ཅྱིང་དྗེ་རྗེས་སུ་བ་གང་སྤོད་པའྱི་སྐྱྗེ་བ་འཕྗེན་བྗེད་

ཀྱི་ལས་ཆོས་ཅན། སྐྱྗེ་གནས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་རྣམ་སྱིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༡༦་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༢༡༦་༢༡།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

སྐྱྗེ་བ་ཕྱི་མ་དྗེ་ཉྱིད་ལ་འབྱིན་པར་ངྗེས་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། 

ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རང་གྱི་རྣམ་སྱིན་སྐྱྗེ་

བ་གསུམ་པ་ཕན་ཆད་ལ་འབྱིན་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ཐམས་ཅད་ཡོད་

སྨྲའྱི་མདོ་བསབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ལས།
1
 དགྗེ་སོང་དག །དགྗེ་སོང་གྱི་འདྱི་ལྟ་སྗེ་

སྐྲ་དང་སྗེན་མོའྱི་མཆོད་རྟྗེན་ལ་ཕག་འཚལ་ཏྗེ་སྗེམས་དང་བར་བས་པ་ལ་ལྟོས། 

བཙུན་པ་དྗེ་ལྟར་ལགས་སོ། །དགྗེ་སོང་དག །དགྗེ་སོང་འདྱིས་ཇྱི་ཙམ་ནོན་པའྱི་

འོག་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྱི་ནས་གསྗེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཐུག་གྱི་བར་བྗེ་མ་ཇྱི་སྙྗེད་

ཅྱིག་ཡོད་པ་དྗེ་སྙྗེད་ཀྱི་གངས་དང་མཉམ་པའྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་
2
བའྱི་རྒྱལ་སྱིད་

སོང་འགྱུར་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། 

འཕྗེན་བྗེད་དགྗེ་བའྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་སྐྱྗེ་བ་བརྒྱ་

སོང་ལ་སོགས་པ་འཕྗེན་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། བློ་གོས་རྒྱ་མཚོའྱི་ཞུས་པའྱི་མདོ་ལས།
3
 ཇྱི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ་

ནང་ཆུ་ཐྱིགས་ལྷུང་། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ལས་རང་ཉྱིད་

ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་པས་ཟད་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ལས་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ལས་རང་གྱི་འབས་བུ་ཚེ་རབས་དུ་མའྱི་བར་དུ་འབྱིན་པའྱི་ལས་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ལས་རང་གྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་ལས་རང་ཉྱིད་བསགས་པའྱི་སྐྱྗེ་

བ་ཕྱི་མ་དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་ཚེ་རབས་དུ་མའྱི་བར་དུ་འབྱིན་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཁྱི། སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་ལྷ། མདོ་བསབ་བཏུས། ༡༢༠༣་༢༡།

2 པ་༣༠་ན་༡་བསྒྱུར། ཏ་༢༩་བ་༣་བསྒྱུར། ཀ་༨༦་ན་༢་བསྒྱུར།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཁྱི། སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་ལྷ། བསབ་བཏུས། ༡༢༡༦་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན། དྗེ་ཁོ་ཁོ་རང་དུ་ཐལ། དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། སྐྱྗེ་གནས་

མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་རྣམ་སྱིན་སྐྱྗེ་བ་ཕྱི་མ་དྗེ་ཉྱིད་ལ་འབྱིན་

པའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་

ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དྗེར་ཐལ། རང་གྱི་རྣམ་སྱིན་སྐྱྗེ་བ་ཡང་ཕྱི་
1
ལ་

འབྱིན་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། དྗེར་ཐལ
2
། རང་གྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་སྐྱྗེ་བ་

དུ་མའྱི་བར་དུ་འབྱིན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རྗེ། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་འདོད་ལྷ་རྱིགས་དྲུག་ཏུ་རྱིམ་

གྱིས་སྐྱྗེ་བའྱི་ཚེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་འབས་བུའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྲུག་དང་། རྒྱལ་

ཆྗེན་རྱིས་བཞྱིའྱི་འབས་བུའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྲུག་པོ་དྗེ་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་གྱི་

འཕངས་འབས་སུ་ཐལ། འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་དྗེ་ལྟར་སྐྱྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས
3
་སོང་། འདོད་ན། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་གཉྱིས་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་

གཏོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དྗེའྱི་ཚེ་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་གྱི་སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཆོས་ཅན། རང་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་

གཏོགས་པའྱི་རྒ་ཤྱིའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་ཐལ། སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་རྒྱལ་ཆྗེན་རྱིས་བཞྱིའྱི་སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་གཉྱིས་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་

1 པ་༣༠་ན་༥་ཕྱི་མ་ལ།

2 པ་༣༠་ན༦་ཕྱིར་རོ། ཁོ་ན་རྗེ། དྗེར་ཐལ། རང་གྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་སྐྱྗེ་བ་དུ་མའྱི་བར་དུ་འབྱིན་འགྱུར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། 

འཕྗེན་བྗེད། ཏ་༢༩་བ་༧་ཕྱིར་རོ། དྗེར་ཐལ། རང་གྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་སྐྱྗེ་བ་དུ་མའྱི་བར་དུ་འབྱིན་འགྱུར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་

ཁྱབ། ཁོ་ན་རྗེ། ་འཕྗེན་བྗེད།

3 པ་༣༠་ན་༧་རྟགས་ཁས་སོང་། ཏ་༣༠་ན་༡་རྟགས་ཁས་སོང་། ཀ་༨༦་བ་༢་རྟགས་སོང་།
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གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་སོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་ལྟར་སྐྱྗེ་བའྱི་ཚེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་རྒྱལ་ཆྗེན་རྱིས་བཞྱིའྱི་སྐྱྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་

གཏོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དང་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་

དྗེ་རྒྱལ་ཆྗེན་རྱིས་བཞྱིའྱི་དྗེ་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཚར་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་

ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རྗེ། རྒྱལ་ཆྗེན་རྱིས་བཞྱིར་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། 

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ
1
་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་

ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་སུ་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་འདུ་བྗེད་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དང་། འབས་

བུ་ཆྗེ་བར་སྐྱྗེ་བའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པར་ཐལ། འདོད་ལྷ་

རྱིགས་དྲུག་ལ་དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། རྣམ་བཤད་ལས།
2
 སྔོན་

སོ་སོ་
3
སྐྱྗེ་བོའྱི་དུས་སུ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པར་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་བསགས་པ་དྗེ་

ཉྱིད་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་དག་པ་བ་བསོམས་པས་གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་རྒྱུར་

བསྒྱུར་བར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། བདྗེན་པ་མཐོང་ནས་ཡང་སྱིད་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་

གསར་དུ་གསོག་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་མྗེད་དོ། །ཞྗེས་དང་། གསྗེར་ཕྗེང་ལས།
4
 གལ་

ཏྗེ་བདྗེན་པ་མཐོང་བ་ལ་འཕྗེན་པ་མྗེད་ན། ཕྱིར་མྱི་འོང་སྗེལ་མ་སོམ་པ་དྗེས་གནས་

1 པ་༣༠་བ་༤་གྱི། ཏ་༣༠་ན་༥་གྱི། ཀ་༨༦་བ་༧་དུ།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན། ༡༥༧་༢།

3 པ་༣༠་བ་༥་སོ་སོའྱི། ཏ་༣༠་ན་༧་སོ་སོའྱི། ཀ་༨༥་ན་༡་སོ་སོ།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཚ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་ཕྗེང་། ༤༡༤་༣།
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གཙང་མར་སྐྱྗེ་བ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། དྗེར་སྐྱྗེ་བ་ལ་བསམ་གཏན་ཟག་མྗེད་ཀང་སྐྱྗེ་

དགོས་ལ། སོ་སྐྱྗེའྱི་དུས་སུ་ཟག་མྗེད་མ་ཐོབ་ཅྱིང་འཕགས་པའྱི་ཚེ་ལས་མ་

བསགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ།
1
 དྗེ་འབས་བུ་ཆྗེ་བར་སྐྱྗེ་བའྱི་ལས་ཐོག་མྗེད་

ནས་ཡོད་ལ་དྗེ་སྗེལ་མས་གནས་གཙང་དུ་སྐྱྗེ་བའྱི་རྒྱུར་བསྒྱུར་བས་ཉྗེས་པ་མྗེད་

ཅྗེས་དོན་གསང་ལས་འཆད་པ་ལྟར་ཁས་བླངས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་མཛོད་ལས།
2
 གཅྱིག་གྱིས་སྐྱྗེ་བ་གཅྱིག་འཕྗེན་གྱི། །ཡོངས་རོགས་

བྗེད་པ་དུ་མ་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏྗེ། དྗེ་ནྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་

གཅྱིག་གྱིས་ལུས་གཅྱིག་འཕྗེན་པ་ཡོད་ཅྱིང་། རོགས་བྗེད་ཀྱི་ལས་ལ་དུ་མ་དགོས་

པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་སྗེད་པའྱི་

རྟྗེན་འབྗེལ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས། ལྗེན་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་གནས་

སྐབས་དྗེར་འཆྱི་འཕོ་བ་མྗེད་པར་ཐལ། རྟྗེན་འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཇྱི་

ལྟར་བུལ་ཡང་ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་

མངོན་དུ་གྱུར་ནས་སྱིད་པ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་གནས་སྐབས་དྗེར་འཆྱི་འཕོ་བ་

མྗེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སྐྱྗེ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་རྒ་ཤྱི་མངོན་དུ་མ་གྱུར་

པའྱི་གནས་སྐབས་དྗེར་འཆྱི་འཕོ་བ་མྗེད་པར་ཐལའདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

སྱིད་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་སྐྱྗེ་བ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་གནས་སྐབས་དྗེར་འཆྱི་འཕོ་

བ་མྗེད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། 

1 པ་༣༡་ན་༡་ཞྗེ་ན་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། དྗེ་འབས་བུ། ཏ་༣༠་བ་༢་ཞྗེ་ན་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ་འབས་བུ། ཀ་༨༧་ན༤་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་འབས་བུ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༣༣་༡།
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བརྒྱད་པ་ལ། ཁ་ཅྱིག །མ་རྱིག་པ་དང་རྣམ་ཤྗེས་གཉྱིས་ལས་གང་དུ་

བསགས་པའྱི་བསགས་ས་དྗེར་གཏོགས་ཏྗེ། མ་རྱིག་པ་དྗེ་ཉོན་ཡྱིད་འཁོར་གྱི་མ་

རྱིག་པ་དང་། རྣམ་ཤྗེས་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་བྗེད་རྱིགས་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་

གཉྱིས་རྟྗེན་གང་དུ་སྐྱྗེས་པའྱི་སྐྱྗེས་
1
ས་དྗེར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སུམ་ཅུ་པ་

ལས།
2
 གང་དུ་སྐྱྗེས་པ་དྗེ་ཡྱིའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདུ་བྗེད་གང་དུ་སྐྱྗེ་

འགྱུར་གྱི་སར་གཏོགས་ཏྗེ། ས་གཞན་གྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་

པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། འབས་དུས་ཀྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་སོགས་འབས་བུའྱི་རྟྗེན་

འབྗེལ་རྣམས་གང་དུ་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་སར་གཏོགས་ཏྗེ། འདུ་བྗེད་དྗེར་གཏོགས་པ་

གང་ཞྱིག །ས་གཞན་གྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

སྗེད་ལྗེན་སྱིད་པ་གསུམ་གང་གྱི་སར་གཏོགས་ཤྗེ་ན། དོན་གསང་རྣམ་བཤད་

པས
3
།
4
 སྐྱྗེ་བའྱི་ས་པ་གང་ཡྱིན་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་ངྗེས་

པར་དྗེའྱི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་གང་དུ་སྐྱྗེ་

འགྱུར་གྱི་སར་གཏོགས་ཞྗེས་གསུངས་པ་འདྱི་འོག་ས་ནས་གོང་སར་སྐྱྗེ་བ་ལ་

འགྱིག་ཀང་གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྐྱྗེ་བ་ལ་མྱི་འགྱིག་སྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་

ནས་འདོད་ལྷར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་པོ་དྗེ་འདོད་པའྱི་སར་གཏོགས་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་

འདོད་པའྱི་སར་གཏོགས་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་རྟྗེན་ལ་འདོད་ཉོན་

1 པ་༣༡་ན་༧་སྐྱྗེ། ཏ་༣༡་ན་༡་སྐྱྗེ། ཀ་༨༧་བ་༤་སྐྱྗེས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སྗེམས་ཙམ་ཤྱི། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། སུམ་བཅུ་པ། ༤་༣།

3 པ་༣༡་བ་༢་པས། ཏ་༣༡་ན་༣་པས། ཀ་༨༧་བ་༦་ལས།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། མཇུག་བང་དུ་མཛད་པ་པོ་མྱི་གསལ། དོན་གསང་རྣམ་བཤད། ༩༢༠་༡༣།



  86  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གོང་སའྱི་རྟྗེན་ལ་འདོད་ཉོན་མྗེད་པ་ཆོས་མངོན་པའྱི་སྤྱི་སྐད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། རྗེ་ཞྱིག་ཉོན་ཡྱིད་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་འབྱིང་

ལ་གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྱིག །ཉོན་

ཡྱིད་དྗེ་གནས་སྐབས་གསུམ་མ་གཏོགས་འཁོར་བའྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་

འབྱུང་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བདྗེན་འཛིན་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། རྣམ་པ་ནྱི། རྣམ་པར་རྟོག་
1
པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་འཐད་པས། ཞྗེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ས་གཞན་གྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་གྲུབ་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། ས་གཞན་གྱི་ཉོན་མོངས་པས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་འགྲུབ་པ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འདོད་པར་སྐྱྗེ་བའྱི་ཚེ་སྗེད་ལྗེན་གཉྱིས་པོ་དྗེ་

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ས་གཞན་

གྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་
2
བའྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་ཉོན་ཡོད་པར་ཐལ། 

བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འདོད་པར་འཆྱི་འཕོ་ཁ་མའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་དམྱལ་བར་འཆྱི་འཕོ་ཁ་མའྱི་གང་ཟག་གྱི་

རྒྱུད་ལ་དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་པའྱི་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་ཡྱིན་ན་འདོད་པའྱི་མྱི་

1 པ་༣༡་བ་༦་རྣམ་པར་གཏོགས། ཏ་༣༡་ན་༧་རྣམ་པར་གཏོགས། ༣༨༡་༡༧་རྣམ་པར་རྟོག་པ། ཀ་༨༨་ན་༥་རྣམ་པར་རྟོག་པ།

2 པ་༣༢་ན་༡་དང་པོའྱི་བའྱི། ཏ་༣༡་བ་༢་དང་པོའྱི་བའྱི། ཀ་༨༨་བ་༡་དང་པོ་པའྱི།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

དགྗེ་བའྱི་ལས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཁམས་གོང་མའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མྱི་དགྗེ་

བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་དམྱལ་བའྱི་རྣམ་སྱིན་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་

ལས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ལས་ཉོན་གྱིས་དམྱལ་བར་འཆྱི་འཕོ་ཁ་མའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་

ཡང་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་བར་དོ་བའྱི་རྟྗེན་ལ་མྱི་དགྗེ་བ་མྗེད་པར་ཐལ། ཁམས་

གོང་མའྱི་རྟྗེན་ལ་མྱི་དགྗེ་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བསམ་གཏན་

བཞྱི་པའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་

བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་ཐར་པར་འཁྲུལ་ནས། བསམ་གཏན་བཞྱི་

པའྱི་བར་དོ་གྲུབ་པ་ན། ཐར་པ་ལ་ཡྱིད་བརྟྗེན་མྱི་རུང་བའྱི་ལོག་ལྟ་སྐྱྗེས་པའྱི་དབང་

གྱིས་ངན་འགོར་སྐྱྗེ་བ་ཡོད་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འདོད་པར་འཆྱི་འཕོ་ཁ་མའྱི་གང་

ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་པའྱི་མྱི་དགྗེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། དྗེ་ནས་དྗེར་སྐྱྗེས་མ་ཐག་པའྱི་

གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མྱི་དགྗེ་བའྱི་སྗེམས་དྗེ་ལ་རང་གྱི་ཉྗེར་ལྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་

བཅུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱུང་བ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཛོད་ལས།
1
 མྱི་དགྗེ་བ་ནྱི་

བཅུ་དག་ལས། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འདོད་པར་འཆྱི་འཕོ་ཁ་མའྱི་གང་ཟག་

གྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་ཉོན་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་མྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་འདོད་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉྗེན། མཛོད་ར་བ། ༡༤་༡༠།



  88  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་

དངོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་

མ་ཁྱབ་སྗེ། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་བང་འཕགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་

ལ་འདོད་ཉོན་མྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཁྱོད་རང་རྒྱུད་ཀྱི་འདོད་པའྱི་

ཉོན་མོངས་གཞན་དོན་བྗེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་སྒྱུར་བར་བྗེད་པའྱི་རྒྱལ་སས་

འཕགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །མ་རྱིག་པ་མ་གཏོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ས་མཚུངས་ཏྗེ། 

དྗེ་རྣམས་གང་དུ་སྐྱྗེ་འགྱུར་གྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་རྱིག་པ་ལ་མུ་བཞྱི་ཡོད་

དྗེ། སྐྱྗེ་ས་ཁོ་ནར་གཏོགས་པ། འཆྱི་ས་ཁོ་ནར་གཏོགས་པ། དྗེ་གཉྱིས་ཀའྱི་སར་

གཏོགས་པ། དྗེ་གཉྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སར་གཏོགས་པ་དང་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་སོགས་གང་ཡང་རུང་བ་ནས་འདོད་པར་སྐྱྗེ་

བ་དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་སྐྱྗེ་ས་ཁོ་ནར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ། དྗེ་འདོད་པའྱི་

སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་

སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་དྗེ་འཆྱི་ས་ཁོ་ནར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་

པ་དྗེ་འདོད་པའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྗེ། འདོད་པ་ནས་འདོད་

པར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་དྗེ་གཉྱིས་ཀའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་འདོད་

པའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་གྲུབ་སྗེ། འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་གཉྱིས་
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

པར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་དྗེ་གཉྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་

དྗེ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། འདོད་པ་ནས་འདོད་

པར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་ཡྱིན་

ན་སྐྱྗེ་འཆྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་སར་གཏོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དུད་འགོ་ནས་འདོད་ལྷར་སྐྱྗེ་
1
བའྱི་དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་དྗེ་དྗེ་གཉྱིས་ཀའྱི་

སར་གཏོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་དྗེ་དུད་

འགོའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་འཆྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་འདོད་ལྷའྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་དྗེའྱི་སྐྱྗེ་

སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །མ་རྱིག་པ་དང་རྣམ་ཤྗེས་གཉྱིས་ལས་གང་དུ་བསགས་པའྱི་

བསགས་སར་གཏོགས་ཟྗེར་ན། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་

འཇུག་མ
2
་ཐོབ་པར་བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་ཉྗེར་བསོགས་སོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

དྗེ་མ་ཐོབ་པར་དྗེའྱི་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

འདོད་པའྱི་
3
འདོད་ཆགས་མངོན་གྱུར་པ་དང་མ་བལ་བར་དྗེ་གསར་དུ་གསོག་པ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསར་

དུ་གསོག་བཞྱིན་པའྱི་འདོད་ལྷའྱི་རྟྗེན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་ཉོན་

མངོན་གྱུར་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་

1 པ་༣༣་ན་༢་སྐྱྗེ་བའྱི། ཏ་༣༢་བ་༢་སྐྱྗེ་བའྱི། ཀ་༨༩་བ་༤་སྐྱྗེ་བ།

2 པ་༣༣་ན་༣་སྙོམས་འཇུག་མ་ཐོབ་པར། ཏ་༣༢་བ་༤་སྙོམས་འཇུགས་མ་ཐོབ་པར། ཀ་༨༩་བ་༦་སྙོམས་འཇུག་པ་མ་ཐོབ་པར།

3 པ་༣༣་ན་༤་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས། ཏ་༣༢་བ་༥་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས། ཀ་༩༠་ན་༡་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་འདོད་པའྱི་སས་

བསྡུས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་སོང་། 

ཁ་ཅྱིག །ས་དགུ་པོ་གང་རུང་ནས་འདོད་པར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་

འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་ཏྗེ། འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་

སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་དྗེ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་གང་རུང་གང་ཞྱིག །གཉྱིས་

པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་འདོད་པ་ལ་

འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྟྗེན་ལ་གསོག་དགོས་པ་གང་

ཞྱིག །འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་

ཐལ། ངན་འགོའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་དྗེའྱི་རྟྗེན་ལ་གསོག་དགོས་པ་

གང་ཞྱིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་དྗེ་ལ་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་གསོག་པ་མྗེད་
1
པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་ངན་

སོང་བའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བསོད་

ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་མྱི་དགྗེ་བའྱི་སྗེམས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། མྱི་དགྗེ་བའྱི་

སྗེམས་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་པའྱི་མྱི་དགྗེ་བའྱི་སྗེམས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་

1 པ་༣༣་ན་༢་བསོག་པ་མྗེད་པའྱི། ཏ་༣༣་ན་༣་བསོག་པ་མྗེད་པའྱི། ཀ་༩༠་བ་༡་གསོག་པ་མྗེད་པའྱི།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

སྗེ། མྱི་དགྗེ་བའྱི་སྗེམས་ཡྱིན་ན་འདོད་པའྱི་མྱི་དགྗེ་བའྱི་སྗེམས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། ཁམས་གོང་མའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མྱི་དགྗེ་བའྱི་སྗེམས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་

མྱི་དགྗེ་བའྱི་ལས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གོང་གྱི་རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་ཉོན་

མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། ཁྱོད་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་རྟགས་གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པ་གང་

ཞྱིག །དྗེ་ཡྱིན་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་

ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཉྗེར་བསོགས་ཉོན་མོངས་ཅན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་

རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་དང་

མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 
1
ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་རང་དང་

མཚུངས་ལྡན་གྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་

འཁོར་དུ་བྱུང་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་

བསྡུས་ཀྱི་སྗེམས་བྱུང་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཉོན་མོངས་ཡྱིན་ན་སྗེམས་བྱུང་

ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གོང་གྱི་རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྗེམས་ཐོབ་ལ་

མ་ཉམས་པའྱི་སོ་སྐྱྗེ
2
་ཡྱིན་ན། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བས་ཁྱབ་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ས་དགུ་པོ་གང་རུང་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་མ་

1 པ་༣༣་བ་༧་ཕྱིར་ཏྗེ། ཁྱབ་སྗེ། ཏ་༣༣་བ་༡་ཕྱིྗེར་ཏྗེ། ཁྱབ་སྗེ།

2 པ་༣༤་ན་༢་མ་ཉམས་པའྱི་སོ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་ན། ཏ་༣༣་བ་༣་མ་ཉམས་པའྱི་སོ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་ན། ཀ་༩༡་ན་༢་མ་ཉམས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྱིག་པ་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་ཏྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་

བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་

བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་

གང་ཞྱིག །བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ན་དྗེའྱི་ཉྗེར་

བསོགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་འཁོར་དང་བཅས་

པས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། དྗེ་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་དང་

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་གང་རུང་གང་ཞྱིག །གཉྱིས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་དྗེའྱི་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀང་མ་ཡྱིན། དྗེ་དྗེའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་

སས་བསྡུས་ཀང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱི་སས་

བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་པའྱི་

གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་གང་ཟག་གྱིས་བསམ་གཏན་

དང་པོའྱི་ཉྗེར་བསོགས་བསོམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་དྗེ་བསོམ་པ་ལ་དགོས་པ་

མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེ་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དང་

པོའྱི་ཉྗེར་བསོགས་སྐད་ཅྱིག་དང་པོའྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་

རྱིག་པ་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་དྗེ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་གང་

རུང་གང་ཞྱིག །གཉྱིས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཀུན་སོང་ལ་གནས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་ན་དྗེའྱི་ཉྗེར་བསོགས་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ཙམ་ཡང་མ་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

ཡྱིན་དགོས། དྗེ་མ་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་

བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་

མྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཤྗེས་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་བང་འཕགས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། ཁྱོད་

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྗེམས་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་པའྱི་

འདོད་ཆགས་མྗེད་པར་ཐལ་ལོ།
1
 །འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང་། བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་

ཀུན་སོང་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་པ་ཆོས་ཅན། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་

ཀུན་སོང་ལ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསོག་

2
བཞྱིན་པའྱི་ཕྱི་རོལ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པའྱི་དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ལ། གོང་གྱི་རྟགས་གསལ་རྣམས་ལ་དཔད་དོ།
3
 །ས་དགུ་ནས་

ས་དགུར་སྐྱྗེ་བ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྱིག་ལས། ས་དགུ་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ནས་འདོད་

པར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ས་མཚུངས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་ཐམས་

1 པ་༣༤་བ་༤་ཐལ་ལོ། །ཏ་༣༤་ན་༥་ཐལ་ལོ། །ཀ་༩༡་བ་༦་ཐལ།

2 པ་༣༤་བ་༦་བསོགས། ཏ་༣༤་ན་༧་བསོགས། ཀ་༩༢་ན་༢་གསོག །

3 པ་༣༤་བ་༦་རང་ལུགས་ལ། གོང་གྱི་རྟགས་གསལ་རྣམས་ལ་དཔད་དོ། །ས་དགུ །ཏ་༣༤་ན་༧་རང་ལུགས་ལ། གོང་གྱི་རྟགས་

གསལ་རྣམས་ལ་དཔད་དོ། །ས་དགུ །ཀ་༩༢་ན་༣་རང་ལུགས་ལ། ས་དགུ །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅད་འདོད་པའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། ས་དགུ་པོ་གང་རུང་ནས་བསམ་གཏན་

དང་པོར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་མ་གཏོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ས་མཚུངས་ཏྗེ། དྗེའྱི་

ཚེ་དྗེ་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་

པ་ས་མྱི་མཚུངས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་

དགུ་པོ་གང་རུང་ནས་བསམ་གཏན་གཉྱིས་པར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་མ་

གཏོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ས་མཚུངས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་ཐམས་ཅད་

བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་ས་མྱི་

མཚུངས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སར་གཏོགས་པའྱི་ཕྱིར། ས་

དགུ་པོ་གང་རུང་ནས་སྱིད་རྗེར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་མ་གཏོགས་ཡན་ལག་

གཞན་ཐམས་ཅད་ས་མཚུངས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་ཐམས་ཅད་སྱིད་རྗེའྱི་སས་བསྡུས་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་ས་མྱི་མཚུངས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མྗེད་ཀྱི་

སས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་བར་པ་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྗེ། 

དྗེ་དག་གྱི་སྒྲུབ་བྗེད་ནྱི། ས་དགུ་པོ་གང་རུང་ནས་འདོད་པར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་

མ་རྱིག་པ་འདོད་པའྱི་སར་གཏོགས་ཏྗེ། འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་

ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་

དྗེ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་གང་རུང་གང་ཞྱིག །གཉྱིས་པ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་སོམ་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་འདོད་ཉོན་མ་སངས་པའྱི་གང་

ཟག་གྱི་རྟྗེན་ལ་འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསོག་དགོས་པ་
1
གང་

1 པ་༣༥་ན་༥་གསོག་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །ཏ་༣༤་བ་༦་སོག་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །ཀ་༩༢་བ་༤་གསོག་པ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

ཞྱིག །དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། དྗེས་ངན་འགོའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གསོག་པ་

ཡོད་པ་
1
གང་ཞྱིག །མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་དང་བལ་བའྱི་གང་ཟག་

གྱིས་དྗེ་གསོག་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་ངན་འགོའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་

ཀྱི་ལས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ར་རྟགས་
2
གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་

དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། དྗེའྱི་

ཉྗེར་བསོགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། 

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྗེམས་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའྱི་སོ་སྐྱྗེ་
3
ཡྱིན་ན། 

འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་སོམ་སང་
4
དུ་གྱུར་པའྱི་འདོད་ཉོན་སངས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། ས་

དགུ་པོ་གང་རུང་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་འདོད་པའྱི་

སས་བསྡུས་ཡྱིན་ཏྗེ། བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་ཉྗེར་བསོགས་སྐད་ཅྱིག་དང་པོའྱི་ཀུན་

སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་ཡྱིན་ན་

དྗེའྱི་ཉྗེར་བསོགས་སྐད་ཅྱིག་དང་པོའྱི་ཀུན་སོང་གྱིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེ་འདོད་པས་སས་བསྡུས་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་དྗེ་དང་བསམ་

གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་གང་རུང་གང་ཞྱིག །གཉྱིས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་སོམ་སང་

དུ་གྱུར་པའྱི་འདོད་ཉོན་མ་སངས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྟྗེན་ལ་གསོག་པ་གང་

1 པ་༣༥་ན་༦་གསོག་པ་གང་ཞྱིག །ཏ་༣༤་བ་༧་སོག་པ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིགཀ་༩༢་བ་༥་གསོག་པ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །

2 པ་༣༥་ན་༧་རྟག་གཉྱིས་པ། ཏ་༣༤་བ་༧་ར་རྟགས་གཉྱིས་པ། ཀ་༩༢་བ་༥་ར་རྟགས་གཉྱིས་པ།

3 པ་༣༥་བ་༡་སོ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་ན། ཏ་༣༥་ན་༢་སོ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་ན། ཀ་༩༣་ན་༡་གང་ཟག་ཡྱིན་ན།

4 པ་༣༥་བ་༡་སངས་སུ། ཏ་༣༥་ན་༢་སངས་སུ། ཀ་༩༣་ན་༡་སང་དུ།



  96  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞྱིག །དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དྗེ་མྗེད་

པ་གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་ཉྗེར་བསོགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

ཉྗེར་བསོགས་ཉོན་མོངས་ཅན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། བསམ་གཏན་དང་

པོའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྗེམས་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའྱི་སོ་སྐྱྗེ
1
་ཡྱིན་ན་འཇྱིག་རྟྗེན་པའྱི་

སོམ་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་འདོད་ཉོན་སངས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། ར་རྟགས་དང་པོ་དྗེར་

ཐལ། དྗེ་དང་བལ་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དྗེ་གསོག་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་དྗེའྱི་ཉྗེར་

བསོགས་སོམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་དྗེ་བསོམ་པ་ལ་དགོས་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྗེ། ས་དགུ་པོ་གང་རུང་ནས་བསམ་གཏན་གཉྱིས་པར་སྐྱྗེ་བའྱི་ཚེ་མ་རྱིག་པ་

བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་ཏྗེ། བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་

འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་

དྗེ་དང་བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་སས་བསྡུས་གང་རུང་གང་ཞྱིག །གཉྱིས་པ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་དྗེ་འཇྱིག་

རྟྗེན་པའྱི་སོམ་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའྱི་འདོད་ཆགས་མ་སངས་པའྱི་

སོ་སྐྱྗེའྱི
2
་རྟྗེན་ལ་གསོག་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་གཉྱིས་

པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། དྗེ་དང་བལ་བའྱི་

སོ་སྐྱྗེས་དྗེ་
3
གསོག་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་སངས་པའྱི་སོ་སྐྱྗེ

4
་ཡྱིན་ན་བསམ་

1 པ་༣༥་བ་༥་སོ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་ན། ཏ་༣༥་ན་༦་སོ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་ན། ཀ་༩༣་ན་༦་གང་ཟག་ཡྱིན་ན།

2 པ་༣༦་ན་༡་སོ་སྐྱྗེ་གྱི་རྟྗེན། ཏ་༣༥་བ་༢་སོ་སྐྱྗེ་གྱི་རྟྗེན། ཀ་༩༣་བ་༣་གང་ཟག་གྱི་རྟྗེན།

3 པ་༣༦་ན་༢་སོ་སྐྱྗེ་གྱིས། ཏ་༣༥་བ་༣་སོ་སྐྱྗེ་གྱིས། ཀ་༩༣་བ་༤་གང་ཟག་གྱིས།

4 པ་༣༦་ན་༢་སོ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་ན། ཏ་༣༥་བ་༣་སོ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་ན། ཀ་༩༣་བ་༤་གང་ཟག་ཡྱིན་ན།



  97  

རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

གཏན་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་

ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དྗེ་གསོག་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་དྗེའྱི་ཉྗེར་བསོགས་

སོམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གོང་གྱི་རྟགས་
1
གཉྱིས་པ་དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེའྱི་ཉྗེར་

བསོགས་ཀྱི་དྗེ་ཡང་མྗེད། དྗེའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་དྗེ་ཡང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ས། 

གཉྱིས་པ་དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཤྗེས་པ་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སྗེམས་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པའྱི་སོ་སྐྱྗེ་ཡྱིན་ན་དྗེ་

སངས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་གཞན་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྗེའོ། །

ས་དགུ་པོ་གང་རུང་ནས་འདོད་པར་སྐྱྗེ་བ་དྗེའྱི་ཚེ་འདུ་བྗེད་དྗེ་འདོད་པའྱི་

སས་བསྡུས་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་གང་

ཞྱིག །ས་གཞན་གྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེའྱི་ཚེ་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་

ཀྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསོས་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་མྱིང་གཟུགས་སོགས་བཞྱི་པོ་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་

འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འཕངས་འབས་གང་ཞྱིག །ས་གཞན་

གྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་སྗེད་ལྗེན་

གཉྱིས་པོ་དྗེ་འདོད་པའྱི་སར་གཏོགས་ཏྗེ། དྗེ་གཉྱིས་འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་

བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་གསོས་འདྗེབས་པར་བྗེད་པའྱི་ཉོན་མོངས་གང་

ཞྱིག །ས་གཞན་གྱི་ཉོན་མོངས་པས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་འཕྗེན་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་

1 པ་༣༦་ན་༣་གོང་གྱི་རྟགས་གཉྱིས་པ་དྗེར་ཐལ། ཏ་༣༥་བ་༤་གོང་གྱི་རྟགས་གཉྱིས་པ་དྗེར་ཐལ། ཀ་༩༣་བ་༥་གཉྱིས་པ་དྗེར་ཐལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བག་ཆགས་གསོས་འདྗེབས་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་སྱིད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དྗེ་དྗེ་

ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ལས་གང་ཞྱིག །ས་གཞན་གྱི་ལས་

ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་འགྲུབ་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་

དྗེར་གཏོགས་ཏྗེ། དྗེ་འདོད་པའྱི་རྣམ་སྱིན་འགྲུབ་བྗེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་གང་

ཞྱིག །ས་གཞན་གྱི་ལས་ཀྱིས་ས་གཞན་གྱི་རྣམ་སྱིན་འགྲུབ་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་

ལྷག་མ་གཞན་རྱིགས་འགྗེའ།ོ །

དགུ་པ་ནྱི། ཀུན་བཏུས་ལས།
1
 ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྱི་

མཐུན་པས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་། 

ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བའྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་། 

ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པས་ཀང་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ལུགས་དང་མཐུན་

པ་དང་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་བལྟའོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

དོན་ནྱི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་

པོ་དྗེ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སོམ་ཚུལ་ཡོད་དྗེ། མ་རྱིག་པའྱི་རྐྗེན་

གྱིས་འདུ་བྗེད་འབྱུང་བ་ནས། ཚོར་བ་ལས་རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་སྗེད་པ་

འབྱུང་བ་སོགས་སུ་སོམ་པ་ལུགས་མཐུན་དང་། རྒ་ཤྱི་བྱུང་རྒ་ཤྱི་གང་ལས་བྱུང་ན་

དྗེ་སྐྱྗེ་བ་ལས་བྱུང་། ཞྗེས་པ་ནས་སྗེད་པ་རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཚོར་བའྱི་རྐྗེན་

གྱིས་བྱུང་བ་སོགས་སུ་སོམ་པ་ནྱི་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྣམ་བང་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་ཏུ་སོམ་ཚུལ་ཡོད་དྗེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། ཀུན་བཏུས། ༡༧༠་༡༡།
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རྟེན་འབྟེལ་སྤྱི་དོན།

མ་རྱིག་པ་འགག་པས་འདུ་བྗེད་འགག་པ་སོགས་སུ་སོམ་པ་ནྱི་ལུགས་འབྱུང་དུ་

སོམ་པ་དང་། རྒ་ཤྱི་འགག་གོ་རྒ་ཤྱི་གང་འགག་པས་འགག་ན་སྐྱྗེ་བ་འགག་པས་

སོ། སྙམ་པ་སོགས་སུ་སོམ་པ་ནྱི་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྗེལ་པར།
1
 རྒ་ཤྱི །

2
རྒ་ཤྱི་ཀུན་འབྱུང་། རྒ་ཤྱི་འགོག་པ། རྒ་ཤྱི་

འགོག་པ་དྗེར་འགོ་བའྱི་ལམ། ཞྗེས་སོགས་སུ་སྦར་བ་རྣམས་བདྗེན་པ་རྣམ་གཞག་

གྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཕོགས་ཀྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

སའྱི་དངོས་གཞྱིར་
3
ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྟྗེན་ཅྱིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ལུགས་རྒ་ཤྱི་ནས་

བཟུང་སྗེ་ལུགས་ལས་ལྡོག་པའྱི་གོ་རྱིམ་དུ་
4
བསན་ཅྗེ་ན། བདྗེན་པའྱི་ཚུལ་བསན་

པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། འདྱི་ལྟར་སྐྱྗེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདྗེན་

པ་ལས་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། རྒ་ཤྱི་བྱུང་དྗེ་གང་ལས་བྱུང་ན་སྐྱྗེ་བ་ལས་སོ། །ཞྗེས་སོགས་

དང་། རྒ་ཤྱི་འགག་ཅྗེས་སོགས་སུ་རྟོག་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། སྡུག་བདྗེན་དང་

སྡུག་བདྗེན་འགག་པའྱི་འགོག་བདྗེན་ལ་མཁས་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

སྐྱྗེ་རྒ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་སྡུག་བདྗེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ལས་ཉོན་གྱི་རྣམ་སྱིན་

མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་རྱིག་པའྱི་རྐྗེན་གྱིས་འདུ་བྗེད་འབྱུང་བ་སོགས་དང་། 

མ་རྱིག་པ་འགག་པས་འདུ་བྗེད་འགག་པ་སོགས་སུ་རྟོག་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་ལྱི། སོ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་རྒྱལ་པོའྱི་སས། ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྗེལ་པ། ༡༠༡༧་༩།

2 པ་༣༦་བ་༧་རྒ་ཤྱི་རྒ་ཤྱི་ཀུན་འབྱུར་རྒ་ཤྱི་འགོག་པ། རྒ་ཤྱི་འགོག་པ། ཏ་༣༦་བ་༢་རྒ་ཤྱི་རྒ་ཤྱི་ཀུན་འབྱུར་རྒ་ཤྱི་འགོག་པ། རྒ་ཤྱི་

འགོག་པ། ཀ་༩༥་ན་༡་རྒ་ཤྱི་རྒ་ཤྱི། ཀུན་འབྱུང་རྒ་ཤྱི། འགོག་པ་རྒ་ཤྱི།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༢། སྗེམས་ཙམ་ཚི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། སའྱི་དངོས་གཞྱི། ༩༣༣་༡༣།

4 པ་༣༧་ན་༢་གོམས་སུ་བསན། ཏ་༣༦་བ་༤་གོམས་སུ་བསན། ཀ་༩༥་ན་༢་གོ་རྱིམས་ཏུ་བསན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་ལ་མཁས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བྗེད་གཉྱིས་

ནྱི་ཀུན་འབྱུང་བདྗེན་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་འགོག་བྗེད་ནྱི་ལམ་བདྗེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བཅུ་པ་ནྱི། དྗེ་ལྟར་རྟོགས་ཟྱིན་གོམས་པར་བས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ཁྱད་པར་

ཅན་ཡོད་དྗེ། འཁོར་བར་འཇུག་ལྡོག་ལ་མཁས་ཤྱིང་དྗེ་ལ་འདོར་ལྗེན་བས་པས་

ཕན་བདྗེ་མ་ལུས་པའྱི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་

ཕན་ཡོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།།    །།
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྱི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབས་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྱི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྲྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྱི་འདྱི། །

པར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅྗེས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་རྣམ་

འདྲྗེན་ཤཱཀ་སྗེངྗེའྱི་རྱིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལྗེགས་

ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆྗེད་དུ་དམྱིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མྗེད་ཀྱི་གསུང་རབ་

དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའྱི་དགྗེ་བསྔོའྱི་སོན་

ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་

སྦར་བའོ། །
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སྗེར་བྗེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱིས་རྗེ་བཙུན་ཡྱིག་ཆ་དཔྗེ་བསྡུར་མ་ཞུ་སྒྱིག་སྐབས་ཀྱི་ལས་

བྗེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་དང་དཔར་སྐྲུན་གནང་

མཁན་བཅས།

སྗེར་བྗེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཕག་མཛོད་སྐབས་ཉྱི་ཤུ་པ།

ཞུ་སྒྱིག་འགན་ཁུར་བ།

སྗེར་བྗེས་ལྷ་རམས་པ་དགྗེ་བཤྗེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

དཔྗེ་རྱིང་ཁག་དྲུག་དང་ཞྱིབ་བསྡུར་གནང་མཁན།

ཕྱི་ལོ་ (༢༠༡༢) ལོའྱི་སྗེར་བྗེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་འདུལ་བ་གསར་རྱིང་།

དབུ་མ་གསར་རྱིང་གོང་འོག །ཕར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་འདྗེམས་བསྐོས་ཞྱིབ་བསྡུར་ལས་

བྗེད་རྣམ་པ།

ཐ་མའྱི་ཞུ་དག་གནང་མཁན།

སྗེར་བྗེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་དཔྗེ་ཁྱིད་དགྗེ་རྒན་རྣམ་པ།

དཀར་ཆག་སྒྱིག་མཁན།

ཕྱི་ལོ་ (༢༠༡༢) ལོའྱི་སྗེར་བྗེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་ལྷ་རམས་འཛིན་གྲྭ།

ཡྱིག་ཆར་དྲངས་པའྱི་མདོ་བསན་བཅོས་ཀྱི་ལུང་འཚོལ་མཁན་དང་དྗེབ་སྒྱིག་པ།

ཕྱི་ལོ་ (༢༠༡༢) ལོའྱི་སྗེར་བྗེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་འདུལ་རྱིང་འཛིན་གྲྭ་དང་འདུལ་གསར་

འོག་མའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་ལུང་འཚོལ་བའྱི་ལས་བྗེད་རྣམ་པ།

ལས་དུས།

ཕྱི་ལོ་ (2012) ནས་ (2015/08/07) བར་ལོ་ངོ་བཞྱིའྱི་ཪྱིང་།

འགྗེམ་སྗེལ་བྗེད་མཁན་དང་དཔར་སྐྲུན་བདག་དབང་སྗེར་བྗེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་།

ཕྱི་ལོ་ (2015) ལོར་གོག་ཀླད་ཐོག་དཔྗེ་བསྡུར་མའྱི་པར་གཞྱི་ཐོག་མར་བསྒྱིགས།


	༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནང་བ། 
	རྗེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	༄༅། །རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་རྒྱུན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྤྱི་དོན་ཀླུ་དབང་གི་རོལ་མཚོ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
	མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། 
	རྟེན་འབྲེལ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། 
	སྤྱིར་རྟེན་འབྲེལ་ལ་དབྱེ་ན། 
	སྐད་ཅིག་མའི་རྟེན་འབྲེལ་འདོད་པའི་ལུགས། 
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