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༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྗེན་པོ་མཆོག

གགས་པའང་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞྱིང་བོ་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་བ་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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ཞུ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

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

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

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

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

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

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

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

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

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།



༄༅། །འདྱིར་རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་

དོན་འགྗེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་

བོ་གསལ་གྱི་མགུལ་རྒྱན་ཞྗེས་

བ་བ་འཆད་པ་ལ།

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བ་མ་དམྱིགས་པ་མྗེད་པའྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་

ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་པདོ་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

འདྱིར་རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་དོན། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་ལས། གཞུང་སྤྱིའྱི་འཆད་ཚུལ་དང་། སྤྱི་དོན་གྱི་དཀའ་

གནས་རྣམས་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་ནྱི་གང་བཤད་པར་བ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་

ནོ། །མཚན་དང་དཔྗེ་བད་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའྱི་སྐུ། །ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྗེའྱི་ལྗེགས་

བཤད་སྒོག་
1
པའྱི་གསུང་། །ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སྙྗེད་ཆོས་ཀུན་གཟྱིགས་པའྱི་ཐུགས། །མཉམ་

མྗེད་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོར་
2
གཙུག་གྱིས་མཆོད། །ཚོགས་གཉྱིས་གངས་རྱིའྱི་སོ་ལ་

1 ག་༡་ན་༣་སྒོགས། པ་༡་ན་༣་སྒོགས།

2 ག་༡་ན་༣་དབང་པོ། པ་༡་ན་༤་དབང་པོ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནས་བས་ནས། །ཐུབ་པའྱི་བསན་དང་སོན་
1
པ་སྐྱོན་མྗེད་ཅྗེས། །དངོས་སོབས་

རྱིགས་པའྱི་ང་རོ་ཆྗེར་སྒོག་པ། །སྨྲ་བའྱི་སྗེངྗེ་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་རྒྱལ། །སྗེ་བདུན་

མཛད་པའྱི་དགོངས་དོན་ཡོངས་རོགས་པ། །དྲྱི་མྗེད་རྱིགས་པའྱི་སྤན་གྱིས་ལྗེགས་

གཟྱིགས་ནས། །གཞུང་དྗེ་གདམས་པའྱི་མཆོག་ཏུ་འདོམས་མཛད་པ། །སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་

མ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་འདུད། །རྱིགས་ལམ་རྱིབས་སོང་ལྡན་པའྱི་འཁོར་ལོ་ཡྱིས། །ཐུབ་

བསན་ས་ཆྗེན་བཞྱི་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞྱིང་། །ཕས་རྒོལ་གཞན་སྗེ་དག་ལས་རྣམ་

རྒྱལ་བ། །བོ་བཟང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་དྗེ་ལ་འདུད། །མགོན་དྗེའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཅོད་

པཎ་དྲྱི་མ་མྗེད། །གང་གྱི་དབུ་ལ་རྣམ་པར་བཅྱིངས་
2
པ་ལས། །ཐུབ་དབང་བསན་

པའྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་བ། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་དར་མའྱི་ཞབས་ལ་

འདུད། །ཆོས་ཀྱི་གགས་པའྱི་རྱིང་ལུགས་བ་ན་མྗེད། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཕོགས་འདྱིར་

རྒྱས་པར་བྗེད་ནུས་ཞྗེས། །རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལུང་བསན་བརྗེས་གྱུར་པ། །བསན་

པའྱི་བདག་པོ་དགྗེ་འདུན་གྲུབ་ལ་འདུད། །དམ་ཆོས་འཛིན་པའྱི་སོན་ལམ་མཐུ་གྲུབ་

པས། །ཞྱིང་འདྱིར་འཆད་རོད་རོམ་པའྱི་བ་བ་ཡྱིས། །ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ཕོགས་

བཅུར་སྗེལ་བ་ལ། །བང་ཕོགས་མཁས་པའྱི་ཁོད་ན་ལྷམ་མྗེ་བ། །ཀུན་མཁྱྗེན་

གཉྱིས་པ་ཆོས་འབོར་དཔལ་བཟང་དང་། །མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དཔལ་འབོར་ལྷུན་

གྲུབ་ཞབས། །སྨྲ་བའྱི་སྗེང་གྗེ་དོན་ཡོད་དཔལ་ལྡན་སོགས། །བཀའ་དྲྱིན་ཅན་གྱི་

ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ལ་འདུད། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་རང་རྒྱལ་སོབ་མའྱི་

ཚོགས། །དངོས་སོབས་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་བྗེད་གགས་པའྱི་གཞུང་། །རྣམ་འགྗེལ་

1 ག་༡་ན་༤་བསན་པ། པ་༡་ན་༤་བསན་པ།

2 ག་༢་ན་༢་འཆྱིངས། པ་༢ན་༢་འཆྱིངས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ལྗེགས་པར་བཤད་པའྱི་གཏྗེར་ཆྗེན་པོ། །རྒྱལ་ཚབ་དར་མའྱི་ལུགས་བཞྱིན་དབྗེ་

བར་བ། །

འདྱིར་རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་དོན་འགྗེལ་རྒྱལ་ཚབ་

དགོངས་པ་རབ་གསལ་བོ་གསལ་གྱི་མགུལ་རྒྱན་ཞྗེས་བ་བ་འཆད་པ་ལ། རྒྱ་གར་

ན་སྐད་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ལྗེགས་པར་སྦར་བ་སཾ་ཀྲྱི་ཏའྱི་སྐད་དུ། 

བསན་བཅོས་འདྱིའྱི་མཚན་ལ། པྲ་མ་ཎ་ཝར་ཏྱི་ཀ་ཀཱ་རྱི་ཀ། ཞྗེས་པ་བོད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ཞྗེས་བརོད་དྗེ། དྗེ་ཡང་པྲ་མ་

ཎ་ཞྗེས་པ་པྲ་དང་པོ་དང་། རབ་དང་། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ལ་འཇུག་པས། 

ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནྱི། ཚད་མའྱི་སྐད་དོད་པྲ་ཞྗེས་པ་

གཙོ་བོ་ལ་འཇུག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས། རང་ཡུལ་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་མྱི་བསླུ་བའྱི་

རྱིག་པའམ། རང་གྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མའྱི་དོན་དུ་

བཞྗེད་ལ། འདྱིར་པྲ་ཞྗེས་པ་དང་པོ་དང་། མ་ཎ་ཞྗེས་པ་འཇལ་བ་ལ་འཇུག་པས། 

དང་པོ་འཇལ་བ་ཞྗེས་པ་དོན་འགྱུར་དུ་བས་ནས། གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་

ཚད་མའྱི་དོན་དུ་བཞྗེད། 

འོ་ན། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་ཞྗེས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེ་གང་། དྗེའྱི་དོན་རྣམ་པར་

འགྗེལ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། བསན་བཅོས་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་ཞྗེས་

བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཐུབ་པའྱི་གསུང་རབ་དང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་

དགོངས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འགྗེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཐུབ་པའྱི་གསུང་རབ་དང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཚད་མ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞྗེས་མྱིང་གྱི་བཏགས་ནས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། བདྗེན་གཉྱིས་ལ་གསར་

དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་དྗེ་བརོད་བར་བྗེད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ཞྗེས་

བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། རྗེས་སུ་བསྔགས་པའྱི་སྗེབ་སྦོར་ཅན་གྱི་ཚིགས་

བཅད་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། རྗེས་བསྔགས་ཀྱི་སྗེབ་

སྦོར་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡྱིག་འབྲུ་བདུན་པ་གཅྱིག་ལ་བྗེད་པར་

ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་གྱི་ཕྗེང་བ་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། བསན་བཅོས་འདྱིས་ཐུབ་

པའྱི་གསུང་རབ་དང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྗེལ་ཚུལ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན།
1
 

རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅྱིང་། །ཞྗེས་པ་ནས། འདྱི་ལ་དགའ་བ་སྐྱྗེས་ཞྗེས་པའྱི་

བར་གྱིས་མདོ་དོན་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་བ་བ་བསན།
2
 ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་

ཁྱབ་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་པ་ནས། མྗེད་པ་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་བཞྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་

3
མདོ་དོན་འཆད་ཚུལ་དངོས་བསན། བོ་ཡྱི་ནུས་པ་ཆུང་བ་མྗེད་པ་དྗེ་དག་གྱིས་

ཀང་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཚུལ་དྗེ་བསན་ནོ། །

འོ་ན། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅྱིང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་མདོ་དོན་

བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་བ་བ་བསན་ཚུལ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན།
4
  རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་

བསལ་ཅྱིང་། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱད་པར་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་ཐུབ་པ་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསོད་ཕག་མཛད་ནས། མདོ་དོན་བཤད་པ་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༦༩་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༦༩་༩།

3 ག་༣་ན་༤་བར་གྱི། པ་༣་ན་༦་བར་གྱི། ཏ་༣་ན་༤་བར་གྱི།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༦༩་༣།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

འཇུག་པའྱི་བ་བ་མཆོད་བརོད་བསན། སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་མདོ་

དོན་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་བ་བ་རོམ་པར་དམ་བཅའ་དྗེ་བསན་ཏོ། །འོ་ན། རྟོག་

པའྱི་དྲ་བ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ལ་ཁྱད་པར་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་

བསོད་ཕག་མཛད་པའྱི་ཚུལ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། འདྱི་ལ་ཤཱཀ་བོའྱི་ལུགས་དང་། བམ་ཟྗེ་

ཆྗེན་པོའྱི་ལུགས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་སོ། །

དང་པོ་ལ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསོད་ཕག་མཛད་པའྱི་དབང་

དུ་བས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་མཆོད་བརོད་མཛད་

པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ལ། དགོས་དོན། བསྡུས་དོན། ཚིག་གྱི་དོན་

དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅྱིང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

བསོད་ཕག་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་རང་

ཉྱིད་སྐྱྗེས་བུ་དམ་པར་བསན་པར་བ་བ་དང་། བསན་བཅོས་རོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་

པར་བ་བ་དང་། བསན་བཅོས་རྣམ་འགྗེལ་ལ་འཆད་ཉན་བྗེད་པ་རྣམས་ཀང་སྔར་

བསོད་ནས་ཞུགས་པ་ལས་བསོད་ནམས་སྐྱྗེ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་

ཤཱཀ་བོས།
1
 ཡ་རབས་དག་ནྱི་ཕལ་ཆྗེར་བསན་བཅོས་རོམ་པའྱི་ཐོག་མར་བདག་

ཉྱིད་འདོད་པའྱི་ལྷ་ལ་ཕག་བྗེད་དོ། །དྗེ་བས་ན་སོབ་དཔོན་འདྱི་ཡང་བདག་ཉྱིད་

དམ་པ་རྣམས་དང་སྤོད་པ་མཐུན་པར་བ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ལྷ་ལ་

བསོད་པས་བསོད་ནམས་འཕྗེལ་ལ། བསོད་ནམས་འཕྗེལ་བས་ཀང་བསན་བཅོས་

རོམ་པ་ལ་བགྗེགས་མྗེད་པར་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། འཆད་པར་བྗེད་པ་དང་། ཉན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༥་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་བྗེད་པ་རྣམས་ཀང་སྔར་བསོད་ནས་ཞུགས་པས་བསོད་ནམས་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་གྱི་དོན་དུ་གཟྱིགས་ནས་རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅྱིང་། །ཞྗེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའྱི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་བརམས
1
་སོ་ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་བསྡུས་དོན་ལ། བསོད་པ་དང་། ཕག་འཚལ་བ་གཉྱིས། དང་པོ་

ལ། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་

བསོད་པ། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ་དང་

གསུམ། དང་པོ་ནྱི། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ། ཞྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་

འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཞྗེས་པས་བསན། གསུམ་པ་ནྱི། འོད་ཟྗེར་

དག །ཀུན་ནས་འཕོ། ཞྗེས་པས་བསན། གཉྱིས་པ་ཕག་འཚལ་བ་ནྱི། ཕག་འཚལ། 

ཞྗེས་པས་བསན། དྗེ་སྐད་དུ་ཤཱཀ་བོས།
2
 གང་གྱི་ཚེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒ་

གགས་པས། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡྱིན་པར་མྱི་བཟུང་བ་དྗེའྱི་ཚེ་ན། འདྱི་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཆོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཡང་བསོད་པ་དང་ཕག་འཚལ་

བ་གཉྱིས་ཏྗེ། ཕག་འཚལ་ཞྗེས་པའྱི་སྒ་ནྱི་ཕག་འཚལ་བའོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་

ནྱི་བསོད་པའོ། །བསོད་པ་ཡང་རང་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གཞན་གྱི་

དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཐབས་རྣམ་པ་

གསུམ་མོ་ཞྗེས་གསུངས
3
། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ། ལོངས་

སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅྱིང་། །ཞྗེས་

1 ག་༣་བ་༦་རམས་སོ། །པ་༤་ན་༢་རམས་སོ། །

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༦་༤།

3 ག་༤་ན་༣་གསུང་། པ་༤་ན་༦་གསུང་།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པས་བསན། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཟབ་པའྱི་སྐུ་མངའ། ཞྗེས་པས་བསན། གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱ་

ཆྗེའྱི་སྐུ་མངའ། ཞྗེས་པས་བསན་ཏྗེ། ཤཱཀ་བོས།
1
 རང་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀང་། སྒྱིབ་པ་སངས་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཟབ་པའྱི་ཁྱད་པར་

དང་། རྒྱ་ཆྗེ་བའྱི་ཁྱད་པར་དང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བསན་

ཏྗེ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་སྔར་བསན་ནས། གཞན་

དོན་ཕུན་ཚོགས་རྗེས་སུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

ན་གཞན་དོན་བ་བར་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀ་

བོས།
2
 རང་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ན་གཞན་གྱི་དོན་བ་བར་ནུས་པར་འགྱུར་

བས་དང་པོར་འཆད་དྗེ་གོང་མས་རང་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤད་

དོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་

ཅན། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་སྗེ། སྐུ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

ཆོས་ཅན། རང་དོན་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་མངའ་

སྗེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་སར་མྱི་སྐྱྗེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བས་པའྱི་ཕྱིར། བདག་འཛིན་

གཉྱིས་ཆོས་ཅན། དྲ་བ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ལུས་ཅན་འཁོར་བར་

འཆྱིང་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ཡང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༦་༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༦་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤཱཀས།
1
 རྟོག་པ་ནྱི་སྗེམས་དང་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ། ཁམས་གསུམ་པ་བདག་དང་

བདག་གྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང་། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་

རྣམ་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་སོ། །དྗེ་ཉྱིད་ནྱི་དྲ་བ་སྗེ། འཆྱིང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། སྐུ་གང་དག་ལ་དྗེ་རྣམ་པར་བསལ་ཅྱིང་དྲ་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

ཡང་མྱི་སྐྱྗེ་བའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དུ་བས་པ་ཡོད་པ་དྗེ་དག་ལ་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བའོ། །འདྱིས་

ནྱི་སྒྱིབ་པ་སངས་པའྱི་ཁྱད་པར་བཤད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། ལོངས་སྐུ་ལ་ཟབ་པ་

དང་། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་རྒྱ་ཆྗེ་བ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། ལོངས་སྐུ་ཆོས་

ཅན། ཟབ་པ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། གནས་གཟུགས་ཁམས་ཁོ་ནར་

བཞུགས། གདུལ་བ་སོ་སྐྱྗེ་དང་ཉན་རང་རྣམས་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྤོད་ཡུལ་མ་

ཡྱིན་ཞྱིང་། སར་གནས་ཀྱི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡན་ཆད་ཁོ་ནའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་

སྤོད་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། རྒྱ་

ཆྗེ་བ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། གནས་འདོད་ཁམས་དང་། གཟུགས་

ཁམས་ཅྱི་རྱིགས་སུ་བཞུགས་ཤྱིང་། གདུལ་བ་རྱིགས་ཅན་གསུམ་ཀའྱི་དོན་དངོས་

སུ་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཤཱཀར།
2
 ཟབ་པ་དང་རྒྱ་

ཆྗེ་བའྱི་ཁྱད་པར་དག་ནྱི། ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྗེ། ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་གཉྱིས་ཀྱིས་
3
བསན་

ཏོ། །ཞྗེས་དང་། 
4
ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༦་༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༦་༢༠།

3 ག་༤་བ་༦་ཀྱི། པ་༥་ན་༢་ཀྱི།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༧་༡།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཕྱིར། ཟབ་པ་དང་ཤྗེས་བ་མཐའ་དག་དང་སྗེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་

པའྱི་ཕྱིར། རྒྱ་ཆྗེ་བའྱི་སྐུ་མངའ་ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་མངའ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། གདུལ་བ་རྣམས་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མངོན་མཐོ་

དང་ངྗེས་ལྗེགས་ཀྱི་སར་འགོད་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀར།
1
 བཟང་པོ་ནྱི་དགྗེ་

ལྗེགས་ཏྗེ། མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངྗེས་པར་ལྗེགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །གང་ལ་

དྗེ་དོན་དུ་གཉྗེར་བ་དག་ལ་ཀུན་ཏུ་སྗེ། མ་ལུས་པར་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་

འབྱུང་བ་དྗེ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོ། །འདྱིས་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་

ཚང་བ་མྗེད་པར་བཤད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་

ཐབས་ཕུན་ཚོགས་མངའ་སྗེ། གདུལ་བ་རྣམས་ལ་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པར་ཆོས་

བསན་པས་མངོན་མཐོ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་བསྐྲུན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀར།
2
 

གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཐབས་ནྱི། འོད་ཟྗེར་དག་ཀུན་

ནས་འཕོ། ཞྗེས་བ་བ་འདྱིས་བཤད་དྗེ། འོད་ཟྗེར་དག་ནྱི་འོད་ཟྗེར་རྣམས་

སོ། །འདྱིར་ནྱི་དངོས་པོ་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྗེད་པ་

ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་སོན་པ་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངྗེས་པར་ལྗེགས་པ་

འགྲུབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དག་ཁོ་ན་འོད་ཟྗེར་དང་འདྲ་བས་ན། འོད་ཟྗེར་དག །ཅྗེས་

བའོ་ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཞྗེས་པའྱི་སྒ་གགས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན། 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་མཆོད་བརོད་བྗེད་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༧་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༧་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་བསོད་པ་དང་། ཕག་འཚལ་བ་གཉྱིས། དང་པོ་ལ་ཡང་། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་

ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ། གཞན་དོན་

སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། རྟོག་པའྱི་དྲ་

བ། ཞྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉྱིས་ཀྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། 

ཞྗེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནྱི། འོད་ཟྗེར་དག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་ཕག་འཚལ་བ་ནྱི། ཕག་འཚལ། ཞྗེས་པས་འཆད། ཚིག་དོན་ནྱི། བང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་

སྗེ། སྐུ་གསུམ་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཐོབ་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཆོས་ཅན། 

ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་རྗེས་མཐུན་པ་ཐོབ་སྗེ། རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སང་བར་གྱུར་པའྱི་བང་

སྗེམས་ཀྱི་སའྱི་སྒྱིབ་པ་སངས་པའྱི་ཕྱིར། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་ལོངས་སྐུ་རྗེས་མཐུན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཟབ་པ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དྗེ། ཉན་རང་དང་སོ་སྐྱྗེ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྗེས་མཐུན་པ་

ཆོས་ཅན། རྒྱ་ཆྗེ་བ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཕྱིན་དྲུག་ཉམས་ལྗེན་རྒྱ་ཆྗེན་

པོ་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀར།
1
 གང་གྱི་ཚེ་

གགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ནྱི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞྗེས་བ་བའྱི་སྒ་འདྱི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་

ལས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ལ་གགས་པས་འདྱི་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་ལ་མཆོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚིག་ནྱི་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་སྦར་བར་བའོ། །ཁྱད་པར་ནྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༧་༡༩།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

འདྱི་ཡོད་དྗེ། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཉྱིད་ནྱི། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་སའྱི་

སྒྱིབ་པ་སངས་པ་ལས་བལྟ་བར་བའ།ོ །ཟབ་པ་ནྱི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་

སོ་སྐྱྗེ་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ལས་སོ། །རྒྱ་ཆྗེ་བ་ནྱི་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའྱི་ཆྗེ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ལས་སོ། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའྱི་སྐུ་གསུམ་ནྱི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྗེ། མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་པར་རྣམ་པར་བཞག་པར་མཛད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོའྱི་འགྗེལ་བ་ལས་བཤད་ཚུལ་ནྱི། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ། 

ཞྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉྱིས་ཀྱིས་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། 

ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་བསན། བམ་ཟྗེ་ལས།
1
 ཕྗེད་སྔ་མས་ནྱི་

རང་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརོད་ལ། ཕྱི་མས་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ཡང་རྟོག་པའྱི་དྲ་བ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བདག་

འཛིན་གཉྱིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པའྱི་འགོག་བདྗེན་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུར་

དངོས་སུ་བསན་པའྱི་སོ་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་སྐུ་ཤུགས་ལ་བསན་ཏྗེ། བམ་ཟྗེ་ལས།
2
 

རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མྗེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་

གྱི་སྐུའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་མྱི་འབལ་བར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་རབ་

ཕ་རོལ་ཕྱིན་གཉྱིས་མྗེད། །ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་ནྱི་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས། །ཞྗེས་གསུངས། ཞྗེས་

པས་བཤད། ཟབ་ཅྱིང་། ཞྗེས་པས་ལོངས་སྐུ་དང་། རྒྱ་ཆྗེ། ཞྗེས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༨༣༤་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༨༣༤་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཏྗེ། བམ་ཟྗེ་ལས།
1
 ཟབ་པས་ནྱི་གཞན་གྱི་ཤྗེས་པར་བར་མྗེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་

པ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའྱི་རྟྗེན་འདྱི་ཉྱིད་དུ་བརོད་དོ་ཞྗེས་

དང་།
2
 རྒྱ་ཆྗེ་བས་ནྱི་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མྗེད་པས་བ་ན་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་བརོད་དྗེ། 

ལམ་གཞན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྗེ་ཤྱིག་ཉོན་མོངས་པ་དང་བལ་བ་ལ་ནྱི། དྗེ་ལ་མྱི་

འམ་ལྷ་གང་གྱིས་ཀང་བསྐྲུན་
3
དུ་མྗེད་པ་ཉྱིད་དོ་ཞྗེས་གསུངས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་

ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་བསན་ཏྗེ། བམ་ཟྗེ་ལས།
4
 ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་

ཞྗེས་བ་བས་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་གྲུབ་པར་བརོད་དོ། །ཀུན་ཏུ་ལྗེགས་པ་ནྱི་དྗེ་ལས་

འབྱུང་པའྱི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལྗེགས་པ་ནྱི་ལྗེགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་མ་

འདྲྗེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སྙྱིང་པོར་གྱུར་པའྱི་

ཕན་འདོགས་པ་མངོན་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཐུགས་རྗེས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། དྗེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མྱི་མངའ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གནོད་པ་བྗེད་པའྱི་

སྙྱིང་པོར་གྱུར་པའྱི་ཕན་འདོགས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ལས་སྐྱྗེས་པ་ཉྱིད་དྗེ
5
། འགའ་

ཞྱིག་ལྷས་བྱིན་བསད་པས་མཆོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་དགའ་བར་བྗེད་པ་བཞྱིན་

ནོ། །གང་ལ་དྗེ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་མངའ་བ་དྗེ་བརོད་པ་ནྱི། འོད་ཟྗེར་དག །ཀུན་ནས་

འཕོ། །ཞྗེས་བ་བ་སྗེ། འདྱིས་ནྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པའྱི་གསལ་བ་ཉྱིད་བརོད་

དོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཞྗེས་བ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞྗེས་གསུངས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༨༣༤་༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༨༣༥་༢།

3 པར་མ་གཉྱིས་ལ་བསྐྲུན་ཡྱིན་ཡང་བསྒྲུན་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༨༣༥་༡༡།

5 ག་༦་ན་༥་སྐྱྗེས་པ་ཉྱིད་སྗེ། པ་༦་བ་༢་སྐྱྗེས་པ་ཉྱིད་སྗེ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གསུམ་པ། 
1
ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ལ། དགོས་

དོན། བསྡུས་དོན། ཚིག་གྱི་དོན་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་དྲང་སོང་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱི་པདོ་ལ་ཕག་བས་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་ནས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། 

གནས་སྐབས་བསན་བཅོས་རོམ་པའྱི་བར་ཆད་ཞྱི་བ་དང་། མཐར་ཐུག་གདུལ་བ་

རྣམས་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཐོབ་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ། བསོད་པ་དང་ཕག་འཚལ་བ་གཉྱིས། དང་པོ་ལ། རང་དོན་

ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ་དང་། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་

པ་དང་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ལ། རང་དོན་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་

པ་དང་། རང་དོན་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ་དང་གཉྱིས། དང་པོ་

ནྱི། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅྱིང་། །ཞྗེས་པས་བསན། 

གཉྱིས་པ་ལ། ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱྗེན་པའྱི་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་

པ་དང་། ཇྱི་སྙྗེད་པ་མཁྱྗེན་པའྱི་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ་དང་

གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཟབ་པའྱི་སྐུ་མངའ། ཞྗེས་པས་བསན། གཉྱིས་པ་ནྱི། རྒྱ་ཆྗེ་བའྱི་

སྐུ་མངའ། ཞྗེས་པས་བསན། 

གཉྱིས་པ། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསོད་པ་ལ། གཞན་དོན་གྱི་

ངོ་བོ་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཕུན་ཚོགས་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། 

ཞྗེས་པས་བསན། གཉྱིས་པ་ནྱི། འོད་ཟྗེར་དག །ཀུན་ནས་འཕོ། ཞྗེས་པས་བསན། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉྱིས་པ། ཕག་འཚལ་བ་ནྱི། ཕག་འཚལ། ཞྗེས་པས་བསན། ངག་འདྱི་

བསན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཀང་ཡྱིན་ཏྗེ། བསན་བཅོས་འདྱིའྱི་བརོད་བ་ལ་

རྱིགས་སོ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། མངོན་སུམ་དང་ནྱི་རྗེས་སུ་དཔག །ལྟར་སྣང་བཅས་

པ་བདག་རྱིག་བྗེད། །སྒྲུབ་པ་དང་ནྱི་སུན་འབྱིན་ངག །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་གཞན་

རྟོགས་ཕྱིར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གྱི་གཞལ་བ་ངྗེས་པའྱི་ཐབས་དང་། 

ངྗེས་ནས་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཐབས་གཉྱིས་སུ་འདུ་ལ། རང་གྱི་གཞལ་བ་

ངྗེས་པའྱི་ཐབས་ལྗེའུ་དང་པོ་གསུམ་དང་། ངྗེས་ནས་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའྱི་

ཐབས་ལྗེའུ་བཞྱི་པས་བསན་ཅྱིང་། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅྱིང་། །ཞྗེས་སོགས་

ཀྱི་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་བསན་ནས་ལྗེའུ་དང་པོ་

གསུམ་གྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་
1
བསན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཞྗེས་སོགས་རྐང་པ་ཕྗེད་

གཉྱིས་ཀྱིས་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་བསན་པའྱི་སོ་ནས་གཞན་དོན་ལྗེའུའྱི་ལུས་

རྣམ་གཞག་
2
བསན་པའྱི་ཕྱིར། ལྗེའུ་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་རང་དོན་སངས་པ་ཕུན་

ཚོགས་ཇྱི་ལྟར་བསན་ཞྗེ་ན། དྗེ་བསན་ཏྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་

ཤྗེས་རབ་དང་། གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་སངས་པའྱི་སངས་པ་ལྗེའུ་གཉྱིས་པས་

བསན། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་

སངས་པའྱི་སངས་པ་ལྗེའུ་གསུམ་པས་བསན། རྒྱ་ཆྗེ་བ་ཇྱི་སྙྗེད་པ་མཁྱྗེན་པའྱི་

རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལྗེའུ་དང་པོ་གསུམ་ཀས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། 

1 ག་༦་བ་༧་རྣམ་བཞག་བསན། པ་༧་ན་༤་རྣམ་བཞག་བསན།

2 ག་༧་ན་༡་རྣམ་བཞག་བསན་པའྱི་ཕྱིར། པ་༧་ན་༤་རྣམ་བཞག་བསན་པའྱི་ཕྱིར། འོག་ཏུ་རྣམ་བཞག་ཚང་མ་འདྱི་འདྲ་ཡྱིན། ཏ་༧་ན་

༡་རྣམ་བཞག་བསན་པའྱི་ཕྱིར།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རོམ་པར་དམ་བཅའ་བའྱི་སྔ་རོལ་དུ་ལུས་རྣམ་གཞག་འབྱུང་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། རོམ་

པར་དམ་བཅའ་བའྱི་སྔ་རོལ་དུ་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། སྙམ་ན་

སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ངག་འདྱི་བསན་བཅོས་འདྱིའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་མ་ཡྱིན་ན། བསན་

བཅོས་འདྱིའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་མྗེད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ། ཚིག་དོན་ནྱི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། 

རང་དོན་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་མངའ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། ལུས་ཅན་འཆྱིང་བར་བྗེད་པ་གང་

ཟག་གྱི་བདག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་ཞྗེན་ཅྱིང་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་བག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་དྲུང་ཕྱུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྣམ་པར་བསལ་ཅྱིང་སངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

ཆོས་ཅན། རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་མངའ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཟབ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་

ཇྱི་སྙྗེད་པ་མཁྱྗེན་པའྱི་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་མངའ་བའྱི་ཕྱིར། གང་ཟག་དང་ཆོས་

ལ་བདག་མྗེད་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། ཟབ་པ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། 

འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཉམ་གཞག་སོ་སོ་རང་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་རྱིག་པར་བ་བ་

ཡྱིན་གྱི། ཆོས་སོན་པའྱི་སྒ་ཙམ་ལས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ངྗེས་མྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་

སོང་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། ཟབ་པ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་བ་ཇྱི་སྙྗེད་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱ་ཆྗེ་བ་ཞྗེས་བ་སྗེ། 

ཡུལ་དང་དུས་དང་མཚན་ཉྱིད་དང་དབྗེ་བ་མཐའ་ཡས་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱ་ཆྗེ་བའྱི་ཕྱིར། 

ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་མངའ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྗེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྱི་གཟུགས་སྐུ་གཉྱིས་མངའ་བའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སྐུ་གཉྱིས་

ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཞྗེས་བ་སྗེ། གདུལ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་མཐོ་དང་

ངྗེས་ལྗེགས་གཞན་དོན་ཡྱིན་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་མངོན་མཐོ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་འགྲུབ་

པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སྐུ་གཉྱིས་ཆོས་ཅན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞྗེས་བ་སྗེ། 

གདུལ་བ་ལ་ལྗེགས་པ་དང་ཕན་པ་འབའ་ཞྱིག་བྗེད་པ་དང་། ལྗེགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འདྲྗེས་པ་དང་། རྒྱ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པར་ལྗེགས་པའྱི་རྱིགས་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཐུབ་པ་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཕུན་ཚོགས་མངའ་

སྗེ། ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟྗེར་གྱིས་གཟུགས་གསལ་བར་བྗེད་པ་དང་། མུན་པ་སྗེལ་བར་

བྗེད་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀང་ཤྗེས་བའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གསལ་བར་བྗེད་ཅྱིང་། 

མྱི་ཤྗེས་པའྱི་མུན་པ་སྗེལ་བར་བྗེད་པའྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་བསན་པའྱི་གསུང་གྱི་འོད་

ཟྗེར་གདུལ་བ་ལ་ཀུན་ནས་འཕོ་ཞྱིང་ཁྱབ་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་དག་པ་གཉྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག །ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུའྱི་

མཚན་ཉྱིད། ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སྙྗེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཟྱིགས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཡྗེ་

ཤྗེས། ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། ངྗེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་གཟུགས་

སྐུ་ལོངས་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། ངྗེས་པ་ལྔ་དང་མྱི་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བའྱི་མཐར་ཐུག་

གྱི་གཟུགས་སྐུ་དྗེ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་སྐུས་

བདག་རྐྗེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་ཡོན་ཏན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་

ལས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་

ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་གཉྱིས་སོང་གྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ནྱི་ཟབ་མོ་ཡྱིན་ལ། ཞྗེས་པའྱི་དོན་

ལ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཁ་ཅྱིག །ཉན་རང་འཕགས་པས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

གྱིས་སོང་པའྱི་སོང་ཉྱིད་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སོ་ནས་མ་རྟོགས་

པ་ལ་དགོངས་ནས་དྗེ་ལྟར་གསུངས་
2
པ་ཡྱིན་གྱི། རང་རྒྱལ་འཕགས་པས་གཟུང་

འཛིན་རས་གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཏྗེ། རྣམ་བཤད་

སྙྱིང་པོ་རྒྱན་ལས།
3
 སྗེམས་ཙམ་པའྱི་འདོད་པ་བརོད་པའྱི་སྐབས་སུ། གཟུང་བ་

རང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་ཆོས་མན་ཆད་ཙམ་ཐོས་པས་གསོ་བར་བ་བ་རང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་དང་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རང་སངས་རྒྱས་དང་སྗེམས་ཙམ་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་བསོམ་བའྱི་གཙོ་བོའྱི་ལྟ་བ་ལ་མཐོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

སྙྱིང་པོ་རྒྱན་ལས།
4
 རང་སངས་རྒྱས་དང་སྗེམས་ཙམ་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་མཐོ་དམན་གྱི་

ཁྱད་པར་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

རང་ལུགས་ནྱི། དང་པོ་ནས་ཐྗེག་དམན་དུ་རྱིགས་ངྗེས་པའྱི་ཉན་རང་

འཕགས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་གྱི་

སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་

ཕྱིར། རང་སངས་རྒྱས་དང་སྗེམས་ཙམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བསོམ་
5
བའྱི་ལྟ་བ་ལ་མཐོ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༧་༢།

2 ག་༨་ན་༡་དྗེ་ལྟར་གསུང་བ་ཡྱིན། པ་༨་ན་༦་དྗེ་ལྟར་གསུང་བ་ཡྱིན་གྱི།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན། ༢༡༣་༦།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན། ༦༡༣་༦།

5 ག་༨་ན་༥་སོམ་བའྱི་ལྟ་བ། པ་༨་བ་༢་སོམ་བའྱི་ལྟ་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དྗེ། རང་རྒྱལ་སོབ་པ་འཕགས་པས་གཟུང་འཛིན་རས་

གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་སོང་ཉྱིད་གཙོ་བོར་སོམ་ན། དྗེས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་

འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་སང་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད་དགོས་པས། རང་རྒྱལ་དག་བཅོམ་པས་

ཤྗེས་སྒྱིབ་རྟོག་པ་སངས་པར་ཐལ་བ་དང་། རང་རྒྱལ་སོབ་པ་འཕགས་པས་ཆོས་

ཀྱི་བདག་མྗེད་གཙོ་བོར་སོམ་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་གཙོ་བོར་མྱི་སོམ་པར་

འགྱུར་བས། དྗེས་འཁོར་བ་སང་བའྱི་གཙོ་བོར་མྱི་བྗེད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་གྱི་ལུང་དྗེའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། 

རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་སྐབས་སུ། རང་སངས་རྒྱས་དང་

སྗེམས་ཙམ་པ་
1
གཉྱིས་ལྟ་བ་མཚུངས་པ་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། སང་བ་

ཅྱིག་
2
ཅར་བའྱི་རྒྱུན་ཞུགས་རང་རྒྱལ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡོད་དམ་མྗེད། མྗེད་ན་

མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས།
3
 སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྗེད་ན་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ། ཡོད་ན་སང་བ་ཅྱིག་ཅར་བའྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་

རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་ངོས་

སྐལ་གྱི་སང་བ་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། དྗེའྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་རང་

རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་

བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་ཀུན་

བཏགས་དྗེ། དྗེའྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་སང་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཡང་དྗེའྱི་སང་བའྱི་གཙོ་བོ་མ་

1 ག་༨་ན་༧་སྗེམས་ཙམ་པ་གཉྱིས། པ་༨་བ་༥་སྗེམས་ཙམ་གཉྱིས།

2 ག་༨་བ་༡་སང་བ་གཅྱིག་ཅར། པ་༨་བ་༥་སང་བ་གཅྱིག་ཅར།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སྗེམས་ཙམ་རྱི། འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། ༢༧༥་༥།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྗེད་དོ། །

སྗེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་འཁོར་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན་

ནམ་མ་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། ཁ་ཅྱིག །མ་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་

ལས།
1
 ལུས་ཅན་འཆྱིང་བར་བྗེད་པ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་ཞྗེན་ཅྱིང་། 

རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དྲུང་ཕྱུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྣམ་

པར་བསལ་ཅྱིང་། སངས་པ་དང་། ཞྗེས་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ལུས་ཅན་འཁོར་

བར་འཆྱིང་བྗེད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཤཱཀར་ཡང་།
2
 རྟོག་པ་ནྱི་

སྗེམས་དང་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ། ཁམས་གསུམ་པ་བདག་དང་བདག་གྱི་བ་ལ་

སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་

རྣམས་སོ། །

དྗེ་ཉྱིད་ནྱི་དྲ་བ་སྗེ། འཆྱིང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་འཁོར་བའྱི་ར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཉན་

ཐོས་དག་བཅོམ་པས་འཁོར་བའྱི་ར་བ་སངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་འཁོར་བ་སངས་པའྱི་

ཕྱིར་ན། འཁོར་བ་སངས་ན་འཁོར་བའྱི་ར་བ་སངས་དགོས་པ་དྲང་ངྗེས་རྣམ་འབྗེད་

ཀྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྗེམས་ཙམ་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དྲང་ངྗེས་རྣམ་འབྗེད་ལས།
3
 

དྗེ་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱིས་འཇྱིག་ལྟའྱི་ར་བ་བྗེད་པར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༧་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༦་༡༥།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། དྲང་ངྗེས་ལྗེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ། ༥༡༤་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞྗེད་ལ། 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་བཞྗེད་པའྱི་དབུ་མ་པ་རྣམས་

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

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

པ་མ་ཡྱིན་པས། འཁོར་བའྱི་གཞྱི་ར་མཐར་ཐུག་པ་མ་ལོག་ཀང་འཁོར་བ་ལས་

གོལ་བ་མྱི་འགལ་ལོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། ཉན་རང་དག་

བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་ལྟའྱི་ར་བ་སངས་པར་ཐལ། འཇྱིག་ལྟ་སངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་སངས་པར་ཐལ། 

འདོད་པ་གང་ཞྱིག །ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་འཇྱིག་ལྟའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

ཕྱི་མ་དྲང་ངྗེས་རྣམ་འབྗེད་དྲངས་མ་ཐག་པ་དང་འགལ་ལོ། །

 འོ་ན། སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་མདོ་དོན་བཤད་པ་ལ་འཇུག་

པའྱི་བ་བ་བསན་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅྱིང་། །ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱི་སོ་ནས་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

བསོད་ཕག་བས་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་དག་བ་བ་འགའ་ཡང་

མ་མཐོང་བར་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ཕག་མྱི་བྗེད་པས་བ་བ་གང་རོམ་པ་ཡྱིན་ཞྗེ་

ན། བསན་བཅོས་རོམ་པའྱི་བ་བ་ལ་འཇུག་བས་པ་ལ། རྟོགས་ལྡན་གྱི་བ་བ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པས་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་མཐོང་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་ལན་སོན་པ་ལ། 

སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར། ཞྗེས་སོགས་གསུངས་ཏྗེ། ཤཱཀར།
1
 བསན་བཅོས་རྣམ་འགྗེལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༨་༧།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་ལྗེན་པར་བྗེད་པ་ནྱི་མཁས་པ་དག་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་

ཀང་ཉན་པ་པོའྱི་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་མང་བས་ཕན་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཡང་མྗེད་པ་སྐད་དུ་

བས་ནས་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ལ་གོམས་པས་བསོས་པའྱི་སྗེམས་ཁོ་ན་བསན་

བཅོས་རོམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་དང་། དོན་ཆྗེན་པོ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའྱི་

རྒྱུའྱི་ཉྗེས་པ་འདྱི་ནྱི་དོར་བར་རྱིགས་སོ་ཞྗེས་བ་བར་འདྱི་ཡང་ཚིག་ཟུར་གྱིས་

བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་པ་སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར། ཞྗེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་སོས་སོ་ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེས་ན་འདྱི་ལ་གཉྱིས། དངོས་བསན་ཉན་པ་པོའྱི་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་ངོས་བཟུང་

ནས་རང་ལ་ལྟོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་། ཤུགས་བསན་སྣོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ངོས་

བཟུང་ནས་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར། 

ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་ཉན་པ་པོའྱི་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་བཞྱི་དངོས་སུ་བསན་ནས། བསན་

བཅོས་རྣམ་འགྗེལ་རང་དོན་དུ་རོམ་ཞྗེས་བསན་ཏྗེ། སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར་ཕལ་ལ་ཆགས་

ཤྱིང་ཞྗེས་པས། སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་བསན་བཅོས་ཕལ་བ་དང་། བ་བ་ཕལ་པ་ལ་ཆགས་

པའྱི་ཤྗེས་རབ་ངན་པ་དྗེ་བསན། ཤྗེས་རབ་རལ་མྗེད་པས་ན། ཞྗེས་པས་ལྗེགས་

ཉྗེས་འབྗེད་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་རལ་མྗེད་པ་དྗེ་བསན། ལྗེགས་བཤད་རྣམས། །དོན་

དུ་མྱི་གཉྗེར། ཞྗེས་པས། ཉན་པ་པོའྱི་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་ལྗེགས་བཤད་ལ་དོན་གཉྗེར་

མྗེད་པ་དྗེ་བསན། ཕག་དོག་དྲྱི་མ་དག་གྱིས་སང་བར་ཡང་། །ཞྗེས་པས་ཉན་པ་

པོའྱི་སྐྱོན་བོ་གཟུ་བོར་མྱི་གནས་པ་དྗེ་བསན། སྗེམས་ནྱི་ཡུན་རྱིང་། ཞྗེས་པ་ནས། 

འདྱི་ལ་དགའ་བ་སྐྱྗེས། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱི་ཆོས་གགས་རང་ཉྱིད་ཀུན་བཏུས་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སོགས་པའྱི་ལྗེགས་བཤད་ལ་གོམས་པ་འཕྗེལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རྣམ་འགྗེལ་རོམ་ཞྗེས་

བསན། དྗེ་ལྟར་ཡང་ཤཱཀར།
1
 འདྱིར་ཉན་པ་པོའྱི་སྐྱོན་རྣམ་པ་བཞྱི་སྗེ་ཤྗེས་རབ་

ངན་པ་ཉྱིད་དང་། མྱི་ཤྗེས་པ་ཉྱིད་དང་། དོན་དུ་མྱི་གཉྗེར་བ་ཉྱིད་དང་། གཟུ་བོ་མྱིན་

པ་ཉྱིད་དོ་ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར་ཕལ་ལ་མ་ཆགས་ཤྱིང་ཤྗེས་རབ་རལ་ཡོད་

པས་ན་ལྗེགས་བཤད་རྣམས། །དོན་དུ་གཉྗེར་བ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ལྗེགས་བཤད་

གོམས་པ་ལྷུར་ལྗེན་སྐྱྗེ ་བོ ་རྣམས་ལ་ཕག་དོག་དྲྱི ་མ་དག་གྱིས་མྱི ་སང་

བར། །ཡོངས་གྱུར་ཕྱིར་ན་བདག་ལ་འདྱི་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡྱིན་ཞྗེས་སྗེམས་

པས་འདྱི་ལ་དགའ་བ་སྐྱྗེས། །ཞྗེས་འདོན་ནས། སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་

གཞུང་འདོན་པ་བསྒྱུར་ནས། གཞུང་འདྱིས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་གཞན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་

ཆྗེན་པོ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་སྙམ་པའྱི་སྗེམས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ལ་སོད་

པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་འདོད་པའྱི་སྙྱིང་རྗེས་ཀུན་

ནས་བངས་ཏྗེ། བསན་བཅོས་རྣམ་འགྗེལ་གཞན་དོན་དུ་རོམ་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

ཤཱཀར།
2
 གཞན་དག་ནྱི་གཞན་དུ་འཆད་དྗེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་འདྱི་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་འཆད་པར་བྗེད་ཀྱི། 

རང་འགའ་ཁོ་ནའྱི་བསན་བཅོས་མྱིན་ཞྗེས་དྲྱི་བའྱི་སྐབས་འདྱིར་སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར་

ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་སོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིའྱི་བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི་

བདག་ནྱི་སྗེམས་པ་དང་། སྙྱིང་རྗེས་ཚད་མ་ཀུན་ནས་བཏུས་པ་བཤད་པར་སྗེམས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༨་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༥༩་༢༡།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ལ་འདོད་པ་སྐྱྗེའོ་ཞྗེས་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྗེམས་པ་དང་སྙྱིང་རྗེ་དག་ནྱི་སོབ་དཔོན་

ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་མཛད་པའྱི་བསན་བཅོས་ཕན་པ་ཆུང་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་། 

ཕན་པ་ཆུང་བ་ཡང་ཉན་པ་པོའྱི་སྐྱྗེ་བོ་ཡྱི་ཉྗེས་པ་ལས་གྱུར་པས་སོ་ཞྗེས་དང་། 

1
ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤྗེ་

2
ན། ཤྗེས་རབ་རལ་མྗེད་པས་ན། ཞྗེས་བ་བ་

སོས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཕྱིར་ན་འདྱི་ཉྗེས་པར་བཤད་པ་ལ་ཡང་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་བ་བར་བཟུང་ནས་ཕལ་པ་ལ་ཆགས་པར་བྗེད་དོ། །ཤྗེས་རབ་ཀྱི་མཐུ་

མྗེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན། བདག་ཉྱིད་སོབ་དཔོན་གྱི་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་རྣམས་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་ནུས་པས་སོབ་དཔོན་གྱི་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་དྗེ་

དག་དོན་དུ་མྱི་གཉྗེར་ཞྱིང་སོབ་དཔོན་ལ་ཡང་ཞྗེ་སང་བར་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཞྗེས་

བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་ཏྗེ། སོབ་དཔོན་གྱི་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་རྣམས། དོན་དུ་

མྱི་གཉྗེར་བ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི། གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་ལ་

ཕག་དོག་གྱི་དྲྱི་མ་དག་གྱིས་སང་བར་ཡང་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟ་བུ་

ཞྱིག་ལ་ཞྗེ་
3
ན། ལྗེགས་བཤད་རྣམས་གོམས་པ་ལྷུར་ལྗེན་སྐྱྗེད་པ་ལའོ། །བར་དུ་

ཆོད་ཀང་འབྗེལ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྗེ། ལུང་ལས། གང་ཞྱིག་གང་དང་འབྗེལ་བ་དྗེ། །རྱིང་

ན་འདུག་ཀང་དྗེ་དང་དྗེར། །ཞྗེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་གསུངས། 

སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ཉན་པ་པོའྱི་སྐྱོན་བཞྱི་བསན་

ནས། ཤུགས་ལ་བསན་བཅོས་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་ཆྗེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་ངོས་འཛིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༦༠་༡༦།

2 ག་༡༠་ན་༤་ཞྗེ་ན། པ་༡༠་བ་༣་ཞྗེ་ན།

3 ག་༡༠་ན་༦་ཅྗེ་ན། པ་༡༠་བ་༥་ཅྗེ་ན།



  24  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྐྱྗེ་བོ་ཕལ་ཆྗེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཤྗེས་རབ་རལ་མྗེད་པས་ན། ཞྗེས་

པས་དངོས་སུ་ཉན་པ་པོའྱི་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཤྗེས་རབ་ངན་པ་དང་མྱི་ཤྗེས་པ་དྗེ་བསན་

ནས། ཤུགས་ལ་བསན་བཅོས་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་ཆྗེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་ཡྱིན་ན། 

ལྗེགས་ཉྗེས་འབྗེད་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་རལ་དང་ལྡན་པ་ཅྱིག་དགོས་ཞྗེས་བསན། 

ལྗེགས་བཤད་རྣམས། །དོན་དུ་མྱི་གཉྗེར། ཞྗེས་པས་དངོས་སུ་ཉན་པ་པོའྱི་སྐྱོན་

ལྗེགས་བཤད་ལ་དོན་གཉྗེར་མྗེད་པ་དྗེ་བསན་ནས། ཤུགས་ལ་བསན་བཅོས་རྣམ་

འགྗེལ་གྱི་ཆྗེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་ཡྱིན་ན་ལྗེགས་བཤད་ལ་དོན་གཉྗེར་དང་ལྡན་

པ་ཞྱིག་དགོས་ཞྗེས་བསན། ཕག་དོག་དྲྱི་མ་དག་གྱིས་སང་བར་ཡང་། །ཞྗེས་པས་

དངོས་སུ་ཉན་པ་པོའྱི་སྐྱོན་བོ་གཟུ་བོར་མྱི་གནས་པ་དྗེ་བསན་ནས། ཤུགས་ལ་

བསན་བཅོས་འདྱིའྱི་ཆྗེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་དྗེ་ཡྱིན་ན། བོ་གཟུ་བོར་གནས་པ་

ཞྱིག་དགོས་ཞྗེས་བསན། 

ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་མདོ་དོན་འཆད་ཚུལ་

དངོས་བཤད་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་དགའ་བ་སྐྱྗེས། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཀུན་བཏུས་ཀྱི་

དགོངས་འགྗེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་བསན་བཅོས་རྣམ་འགྗེལ་རོམ་པ་ལ་དགའ་བ་སྐྱྗེས་

ཞྗེས་བཤད་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། བསན་བཅོས་འདྱིས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དགོངས་པ་

འགྗེལ་ཚུལ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། ལྗེའུ་དང་པོས་ཚད་མ་མདོའྱི་དོན་འཆད་བྗེད་ཀྱི་ཐབས་

རང་དོན་རྗེས་དཔག་དྗེ་བསན་ནས། ལྗེའུ་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱིས་ཐབས་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་མདོ་དོན་འཆད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ལྗེའུ་གཉྱིས་པའྱི་མཚམས་སྦར་དུ་ལྷ་དབང་བོས།
1
 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཅྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༣་༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

སོབ་དཔོན་གྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་བསན་བཅོས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་རྗེས་སུ་དཔག་

པ་རྣམ་པར་བཞག་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཚད་མ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་

ཕག་འཚལ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་བཤད་པ་མཛད་པར་རོམ་པའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། བསན་བཅོས་འདྱིར་རང་དོན་རྗེས་དཔག་དང་པོར་འཆད་མྱི་

རྱིགས་པར་ཐལ། བསན་བཅོས་འདྱི་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྗེལ་པ་གང་ཞྱིག །ཀུན་

བཏུས་སུ་མངོན་སུམ་དང་པོར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེ་ན་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཀུན་བཏུས་སུ་

རྒྱུད་ལ་སྐྱྗེ་བའྱི་རྱིམས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་མངོན་སུམ་དང་པོར་བཤད། བསན་

བཅོས་འདྱིར་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིམས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རང་དོན་རྗེས་

དཔག་དང་པོར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཚད་མ་མདོའྱི་དོན་བདྗེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་

དུ་རང་དོན་རྗེས་དཔག་དང་པོར་འཆད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། མདོ་དོན་བདྗེ་བག་

ཏུ་རྟོགས་པ་ལ་དོན་དང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྗེད་དགོས། ཚུར་མཐོང་རྣམས་

ཀྱིས་དོན་དང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྗེད་པ་རྗེས་དཔག་ལ་རག་ལས་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་རང་འགྗེལ་ལས།
1
 དོན་དང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྗེད་པ་

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརྟྗེན་
2
པ་ཅན་ཡྱིན་ལ། ཞྗེས་དང་། ཤཱཀར།

3
 གལ་ཏྗེ་སོབ་

དཔོན་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་འཆད་པར་བྗེད་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རང་

འགར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འདྱི་རྣམ་པར་འཇོག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༠་༩།

2 ག་༡༡་ན་༣་དཔག་པ་ལ་རྟྗེན་པ། པ་༡༡་བ་༢་དཔག་པ་ལ་རྟྗེན་པ།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༦༢་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དོན་དང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས། 

འོ་ན་དོན་དང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ་གང་། དྗེ་རྣམ་པར་འབྗེད་པ་རྗེས་དཔག་ལ་

རག་ལས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་ལན་ལ་ཤཱཀ་བོའྱི་ལུགས་དང་། བམ་

ཟྗེ་ཆྗེན་པོའྱི་ལུགས་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་མཛད་

པའྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་། བསན་བཅོས་རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་ཞྗེས་བ་སྗེ། 

རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། མུ་སྗེགས་བྗེད་

ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་མ་ཡྱིན་པ་

ཞྗེས་བ་སྗེ། རྱིགས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་རྱིགས་

པ་དང་ལྡན་པ་དང་། མུ་སྗེགས་བྗེད་ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་

སོགས་པ་རྱིགས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པར་རྣམ་པར་འབྗེད་པ་ནྱི་དོན་དང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་

རྣམ་པར་འབྗེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཚུར་མཐོང་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་རྣམ་པར་འབྗེད་པ་རྗེས་

དཔག་ལ་རག་ལས་ཏྗེ། ཚུར་མཐོང་རྣམས་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་དྗེ་ལྟར་འབྗེད་མྱི་

ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཚུར་མཐོང་གྱི་མངོན་སུམ་དྗེ་དྗེ་གཉྱིས་རྣམ་པར་འབྗེད་བྗེད་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀར།
1
 དྗེ་བས་ན་གཞན་དུ་རྣམ་པར་བཤད་པར་བ་སྗེ། དོན་ནྱི་

སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་མཛད་པའྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་

ཡྱིན་ཏྗེ། རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མུ་སྗེགས་བྗེད་ཀྱིས་བས་

པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྱིགས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་གཉྱིས་རྣམ་པར་འབྗེད་པ་ནྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༦༤་༢༠།



  27  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྱིགས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་

པའོ། །དྗེ་ནྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཁོ་

ན་ཉྱིད་ལ་བརྟྗེན་
1
ནས་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་

2
རྣམས་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་

རྱིགས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པར་བ་བ་ཡྱིན་གྱི། མངོན་སུམ་ལ་

བརྟྗེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ནྱི་རྣམ་པར་དཔོད་པར་བྗེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དོན་ནྱི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། དོན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཀུན་རོབ་

ཏུ་ཡོད་པ་ལ་བཤད་དྗེ། བམ་ཟྗེ་ལས།
3
 དོན་ནྱི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ། དོན་མ་

ཡྱིན་པ་ནྱི་དྗེ་ལས་ཟློག་པ་སྗེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའམ། 

གཙོ་བོ་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལ་སོགས་པ་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་ཞྗེས་

གསུངས། ཁོ་ན་རྗེ། བསན་བཅོས་འདྱིར་རང་དོན་རྗེས་དཔག་འཆད་མྱི་དགོས་

པར་ཐལ། ཀུན་བཏུས་སུ་རང་དོན་རྗེས་དཔག་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། 

ཀུན་བཏུས་སུ་བཤད་པའྱི་རང་དོན་རྗེས་དཔག་དྗེ་ལ་ལྡོག་ཕོགས་ཡོད་པས་དྗེ་

བསལ་ནས་རྗེས་དཔག་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བསན་བཅོས་འདྱིར་རང་

དོན་རྗེས་དཔག་དང་པོར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། རང་འགྗེལ་ལས།
4
 དྗེ་ལ་ལོག་པར་

རྟོག་པ་དྗེ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་བཤད་པ་ཞྗེས་དང་། ཤཱཀར།
5
 གལ་ཏྗེ་རྗེས་སུ་

1 ག་༡༡་བ་༣་རྟྗེན། པ་༡༢་ན་༣་རྟྗེན།

2 ག་༡༡་བ་༣་ཚིགས། པ་༡༢་ན་༣་ཚིགས།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༨༣༧་༣།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༠་༡༠།

5 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༦༥་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དཔག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་ཟྱིན་ཏོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་ཡང་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཞྗེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པ་སོས་ཏྗེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དྗེ་ལ་རྨོངས་པས་དྗེ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་

ཕྱིར། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དྗེ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་བས་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་

བསན་བཅོས་མཛད་པས་བཤད་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས། རང་དོན་རྗེས་དཔག་དང་

པོར་འཆད་ན། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་དབྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་པོར་མྱི་འཆད་པར། 

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་དབྗེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་པོར་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དྗེ་ནྱི་རྟྗེན་རྟགས་

ཡང་དག་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟྗེན་ནས་རང་གྱི་གཞལ་བ་གོ་བར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ལ། 

དྗེ་ལ་ཡང་ཚུལ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་དང་། བཞྱི་ལ་སོགས་པ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དུ་མ་

མཐོང་བས། དྗེ་བསལ་ན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འབད་མྗེད་དུ་འགྲུབ་པས། དང་པོར་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་འཆད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་ལྗེགས་

པར་བཤད་ཅྱིང་། ཤཱཀར་ཡང་།
1
 གལ་ཏྗེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པར་བཞག་པར་བ་

བ་ཡྱིན་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་ཆོས་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་པས་རྟགས་ཡང་

དག་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་རྣམ་པར་འཇོག་ཅྗེ་ན། དྗེ་ནྱི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། གཏན་

ཚིགས་བྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྱི་སོ་ཁོ་ནས་དྗེ་རྣམ་པར་བཞག་པར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

འོ་ན། ལྗེའུ་དང་པོས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན། 

འདྱི་ལ་རྗེས་དཔག་གྱི་རྟྗེན་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དང་། ལྡོག་ཕོགས་བླུན་པོའྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༦༥་༡༧།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྟགས་སུ་བསན་པའོ། 
1
།དང་པོ་ནྱི། ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་པ་

ནས། མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

རྱིག་བྗེད་ཚད་མ་དང་ནྱི་འགས་བྗེད་སྨྲ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དང་པོ་ལ་ཡང་

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་དང་། ཤཱཀ་བོས་གསུངས་ཚུལ་དང་། གསུང་སྒོས་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་ཚུལ་ཡོད་དྗེ། ཕོགས་ཆོས། ཞྗེས་སོགས་ཤོ་

ལོ་ཀ་གཅྱིག་གྱིས་
2
རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་མཚན་གཞྱིའྱི་སོ་ནས་

མདོར་བསན། རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་ཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་དྗེ་ཉྱིད་རྒྱས་པར་

བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །གཏན་ཚིགས། ཞྗེས་པས་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན། དྗེ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ཉྱིད། །ཅྗེས་པས་གངས་

ངྗེས་བསན། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པས་གངས་ངྗེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

བསན། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་པས་ལོག་ཕོགས་གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀར།
3
 ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ལས་ནྱི་

རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་། གངས་ངྗེས་པ་དང་། ངྗེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། མྱི་

མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལས་ཟློག་པ་བཤད་དྗེ། ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་

བ་བ་ནྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །ཕོགས་དྗེའྱི་ཆ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་ཆོས་ཏྗེ། དྗེས་

ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་ཞྗེས་ངྗེས་པར་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་གསུམ། ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་གངས་

1 ག་༡༢་ན་༥་པ། པ་༡༢་བ་༥་པ།

2 ག་༡༢་ན་༦་གྱི །པ་༡༢་བ་༧་གྱི།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༦༥་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ངྗེས་པའོ། །མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་གངས་ངྗེས་པའྱི་རྒྱུ་སྗེ། 

མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྗེས་བ་བའྱི་ཐ་ཚིག་

གོ །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་བ་བ་ནྱི། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་

ལས་ཟློག་པ་སྗེ། གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་དྗེ་ལས་གཞན་པ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་ལྟར་

སྣང་བ་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེ་ལས་གཞན། ཞྗེས་པ་འཆད་ཚུལ་གསུམ་ལས། རྟགས་ཆོས་མྗེད་ན་མྱི་

འབྱུང་བའྱི་འབྗེལ་བ་གྲུབ་པ་དྗེ་ལས་གཞན་ཞྗེས་པར་འཆད་པ་དང་། འབས་རང་

མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་དྗེ་ལས་གཞན་ཞྗེས་པར་འཆད་པ་དང་། 

ཚུལ་གསུམ་དྗེ་ལས་གཞན་ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ལས། ལུགས་དང་པོ་མྱི་

རྱིགས་ཏྗེ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་པས་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་

ལྡོག་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཐམས་ཅད་སྤྱིར་བསན་པ་ཡྱིན་

ལ། རྟགས་ཆོས་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྗེལ་བ་མ་གྲུབ་པས་རྟགས་ལྟར་སྣང་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། འགྗེལ་བཤད་གཉྱིས་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་ཏྗེ། ཤཱཀར།
1
 གཏན་

ཚིགས་གསུམ་པོ་དྗེ་ལས་གཞན་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་

དང་། བམ་ཟྗེ་ལས།
2
 འོ་ན། བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་བཞྱི་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་

པོ་ལ་དྗེའྱི་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་བཤད་པ་ནྱི། 

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་གཞན་བཞྱི་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༦༦་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༨༤༡་༡།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ནོ། །འདྱིའྱི་དྗེ་སྱིད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ཉྱིད་ལ་

ཡོད་ཀྱི། གཞན་དག་ལ་ནྱི་མྱིན་པས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་

གསུངས། གསུམ་པ་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། ཚུལ་གསུམ་དྗེ་ལས་གཞན་

པ་ལ་བཤད་དྗེ། དྗེ་ཉྱིད་ལས། 
1
ཚུལ་གསུམ་དྗེ་ལས་གཞན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

རྣམས་ཆོས་ཅན། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་ཏྗེ། རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གང་

ཞྱིག །ཚུལ་གསུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་གསུང་སྒོས་ལས་བྱུང་ཚུལ་ནྱི། ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་

ཡྱི། །ཞྗེས་པས་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་འཆད་

ཚུལ་ལ། རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་། མཚན་གཞྱི་དབྗེ་བ། དང་པོ་ནྱི། 

ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་པས་འཆད། གཉྱིས་པ་ལ། དམ་བཅའ་

དང་། སྒྲུབ་བྗེད་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། དྗེ་ནྱི་རྣམ་གསུམ། ཞྗེས་པས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་ལ་རྗེས་འགོའྱི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་

གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་པས་འཆད། ཅྗེས་
2
གསུངས། རྒྱུ་ལ་

རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་ཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས། ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་

ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན་ཡོད་དྗེ། ཕོགས་ཆོས་དྗེ་

ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །གཏན་ཚིགས། ཞྗེས་པ། རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་ཅྱིག །ཅྗེས་པ་

ནས། མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱི་རང་དོན་ལྗེའུའྱི་གཞུང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༦་༥།

2 ག་༡༣་ན་༥་ཞྗེས། པ་༡༣་བ་༥་ཞྗེས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་འཆད། དྗེ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ཉྱིད། །ཅྗེས་པ། རྒྱུ་ལ་རང་

བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་ཅྱིག །ཅྗེས་པ་ནས། དྗེ་ནྱི་འབས་བུའྱི་རྟགས་ལས་སྐྱྗེས། །ཞྗེས་པའྱི་

བར་གྱིས་རྒྱས་པར་འཆད། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་པ། རྒྱུ་

མ་ཚོགས་པའྱི་འབས་བུ་ནྱི། །ཞྗེས་པ་ནས། དྗེ་ལ་ལྷག་མ་ལྡན་ཞྗེས་བརོད། །ཅྗེས་

པའྱི་བར་གྱིས་རྒྱས་པར་འཆད། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པ། གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་པ་ནས། མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་

བོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་རྒྱས་པར་འཆད། 

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་པ་ལ། རྒྱས་

བཤད་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚད་མ་མདོར་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་

ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་

པའྱི་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། 

ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་པ་ལ་རྒྱས་བཤད་མྗེད་ན། འདྱི་རང་དོན་

ལྗེའུའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། རྒྱས་

བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་

རྒྱས་བཤད་སྔར་སོས་ནས། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་

རྒྱས་བཤད་ཕྱིས་སོས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྗེ་མདོར་བསན་གྱི་གོ་རྱིམ་དང་མྱི་

མཐུན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེ་ན། མདོར་བསན་གྱི་སྐབས་སུ། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་ཕྱིར་

རོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་སྔར་གསུངས་ནས། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གཞན། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་རྗེས་སུ་སོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། སྗེབ་སྦོར་གྱི་དབང་

གྱིས་དྗེ་ལྟར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་

དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་པའྱི་རྒྱས་བཤད་སྔར་གསུངས་ནས། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་

ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་རྒྱས་བཤད་ཕྱིས་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། 

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་དྗེ། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་

ངྗེས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་ལས་བརོད་བ་ཉུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་ཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས། དྗེ་ནྱི་རྣམ་

གསུམ་ཉྱིད། །ཅྗེས་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནྱི་རྣམ་གསུམ། ཞྗེས་པ་

རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་སོ་ནས་རྟགས་གསུམ་སོ་སོའྱི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པར་བྗེད་པ་

ལ། རྒྱུ་ལ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ངྗེས་བཟུང་གྱི་ཚིག་ལ་རོད་པ་

སང་བ། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐྱྗེ་བར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

དང་པོ་ལ་ཡང་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་

ཚིགས་བཤད་པ། མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་ལ་རང་

བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་ཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་ཡོད་ཙམ་

དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གསུམ་པ་ལ། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་བཤད་པ་དང་། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་

གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཚད་མ་རྣམས་ནྱི་མྱི་འཇུག་པ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། 

གཉྱིས་པ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་

བྗེ་བག་ལ་ལྟོས་ནས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། འགལ་དང་འབས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། གསུམ་པ་ནྱི། དྗེ་དང་འགལ་བ་ཡྱི་

ནྱི་རྒྱུ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། སྐབས་འདྱིར། འབས་རང་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་

གྱི་དབྗེ་བ་སོ་སོར་མ་ཕྗེ་བར། མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་མྱི་སྣང་བ་མ་

དམྱིགས་པ་དང་། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་གཉྱིས་དང་། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་

ལ་ཡང་། འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པ་དང་། འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

གྱི་དབྗེ་བ་སོ་སོར་ཕྗེ་ནས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། 

འབས་བུའྱི་རྟགས་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་རྒྱུ་སྒྲུབ་པར་རྱིགས་

གཅྱིག་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་

རང་བཞྱིན་ཅན་སྒྲུབ་པར་རྱིགས་གཅྱིག་པས། སྐབས་འདྱིར་འབས་རང་གྱི་དབྗེ་བ་

སོ་སོར་ཕྗེ་ནས་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཅྱིང་། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་དང་། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ལ་དགག་བ་འགོག་ཚུལ་དང་། བསྒྲུབ་

བ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་སོ་སོར་ཕྗེ་ནས་བཤད། སྣང་

རུང་མ་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་། དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་ཡུལ་བཀག་ནས་དགག་

བ་འགོག་པ་དང་། འགལ་ཟླ་བསྒྲུབས་
1
ནས་དགག་བ་འགོག་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་

པས་དྗེ་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དབྗེ་བ་སོ་སོར་ཕྗེ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་ཚོགས་པ་

ལས་འབས་སྐྱྗེ་བར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ངྗེས་བཟུང་གྱི་ཚིག་ལ་རོད་

སོང་འཆད་ཚུལ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལྟར་ན། ཡང་དག་གྱི་ཁྱད་པར་གསུམ་དུ་

མ་འདུས་པ་དགག་པ། ལྟར་སྣང་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་དག་དུ་འདུས་པ་དགག་པའོ། །

1 ག་༡༤་ན་༧་སྒྲུབས། པ་༡༥་ན་༡་སྒྲུབས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དང་པོ་ལ། སྔ་ཕྱི་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་རོད་པ་སང་བ། དུས་མཉམ་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་

རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། གཉྱིས་

པ་ནྱི། ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་རག་ལས་པའྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། གཉྱིས་པ་

ལྟར་སྣང་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་དག་དུ་འདུས་པ་དགག་པ་ནྱི། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་འབས་

བུ་ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། ཁོ་ན་རྗེ། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་ནྱི། །ཞྗེས་

པ་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ངྗེས་བཟུང་གྱི་ཚིག་ལ་རོད་སོང་འཆད་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་དུ་མྱི་འཐད་

དྗེ། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས། ཞྗེས་སོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་

པའྱི་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྙམ་ན་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། གཞུང་འདྱི་རྣམས། 

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་པའྱི་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་པ་

དང་། ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ངྗེས་བཟུང་གྱི་ཚིག་ལ་རོད་སོང་འཆད་བྗེད་ཡྱིན་པ་མྱི་འགལ་

ཏྗེ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྗེ་ལས་གཞན། །ཞྗེས་པ། རྟགས་ཡང་དག་གྱི་གངས་

ངྗེས་ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུང་སྒོས་ལས་

བཤད་པ་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མཐའ་དཔད་

པའྱི་རྱིགས་པའྱི་འབྗེལ་གྱི་དབང་དུ་བས་ན། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས། ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས་གངས་ངྗེས་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པའྱི་གཞུང་དུ་རྱིགས་པར་ཐར་ལམ་གསལ་

བྗེད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་དོན་རས་ཐ་དད་ལ་དུས་མཉམ་

པ་དང་། མྱི་མཉམ་པ་གཉྱིས་ལས་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་ལྡོག་དུས་མཉམ་རས་ཐ་

དད་ཡྱིན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཞྗེས་པ། ཚོགས་པ་

གཅྱིག་ལ་རག་ལས་པའྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུས་མྱི་མཉམ་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་མྱིན་པ་དང་། ཡྱིན་པ་གཉྱིས་ལས། རྟགས་

ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་ལྡོག་རས་ཐ་དད་དུས་མྱི་མཉམ་ཞྱིང་། རྒྱུ་འབས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་

རྟགས་ཡང་དག་དུ་མྱི་རྱིགས་ཞྗེས་པ་ལ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ། །ཙམ་

གྱིས་འཁྲུལ་བ་མྗེད་པ་མྱིན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པ་ལ། 

འབས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། རྒྱུ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ལ་

འབས་བུ་སྤྱིས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དཔོག་པ་རྟགས་སུ་མྱི་རྱིགས་ཞྗེས་པ། མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ། །ཙམ་གྱིས་འབས་སྤྱི་མཐོང་བ་ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

བཤད། རྒྱུ་ལ་ཚོགས་པ་དང་མ་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མས་རང་ཕོགས་ཀྱི་

ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་འབས་བུ་སྐྱྗེ་རུང་ཙམ་ཡང་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཞྗེས་འཆད་པ་

ལ། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་ནྱི། །ཞྗེས་གསུངས། རྒྱུ་ཚོགས་པ་རྟགས་སུ་

བཀོད་པ་ལ། འབས་བུ་སྐྱྗེ་རུང་དང་སྐྱྗེ་ངྗེས་སྒྲུབ་པ་གཉྱིས་ལས། རྒྱུ་ཚོགས་པ་

རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་འབས་བུ་སྐྱྗེ་རུང་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་དྗེ་རང་

བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པས། གངས་ངྗེས་ལ་མྱི་གནོད་ཅྗེས་པ། རྒྱུ་

ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐྱྗེ་བར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། རྒྱུ་ཚོགས་པས་རང་

ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་འབས་བུ་སྐྱྗེ་ངྗེས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཞྗེས་འཆད་པ་

ལ། ཚོགས་པའྱི་འབས་བུ་ནུས་པ་རྣམས། །ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡྱི། །གཏན་ཚིགས། ཞྗེས་

པའྱི་སྐབས་སུ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པ་

ན་རོད་གཞྱི་ལ་ཕོགས་ཀྱི་སྒས་སོན་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཕོགས་མ་གྲུབ་ན་རྟགས་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་
1
པའྱི་ཆོས་སུ་མྱི་འཐད་ལ། གྲུབ་ན་སར་ཡང་

རྟགས་བཀོད་པ་དོན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ནས། རོད་གཞྱི་བདྗེ་བག་ཏུ་གོ་བའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ལ། དགག་བཞག་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཁས་པ་ཁ་

ཅྱིག །ཁོ་ན་རྗེ། རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཞྗེས་བརོད་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། དྗེ་

ལ་རྱིགས་པས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་རྟགས་ཚུལ་

དང་པོར་བརོད་རྱིགས་སོ་ཞྗེ་ན། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་རྟགས་ཚུལ་དང་པོར་

བརོད་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཞྗེས་པའྱི་སྒ་རོད་གཞྱི་ཆོས་ཅན་དང་། མཐུན་

དཔྗེ་ཆོས་ཅན་དང་། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་དང་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་པས་དཔྗེ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་
2
བ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་དང་སྒ་རྟག་པར་

སྒྲུབ་
3
པ་ལ་ཚུལ་དང་པོར་གྲུབ་པ་མྱི་ཁྗེགས་ལ། དྗེ་མ་ཁྗེགས་ན་ཚུལ་གསུམ་ལ་ཡང་

དག་གྱིས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ན། 

མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པའྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་བའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་

པོ་ཁས། གཉྱིས་པ་ཚད་མས་གྲུབ། འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་

ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

1 ག་༡༥་ན་༦་རྟྗེན། པ་༡༥་བ་༦་རྟྗེན། ཏ་༡༥་ན་༦་རྟྗེན།

2 ག་༡༥་བ་༢་བཟུང་བ། པ་༡༦་ན་༣་བཟུང་བ།

3 ག་༡༥་བ་༢་བསྒྲུབས། པ་༡༦་ན་༢་བསྒྲུབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། དྗེས་ན་ལུང་འདྱིས་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དུ་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
1
 དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་དོན་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་

པོར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་དྗེ་ལ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཆོས་ཅན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་

པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གནོད་བྗེད་རྣམ་དག་ཏུ
2
་མྱི་

འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཕྱི་མ་ཚད་མས་

ཀང་མ་གྲུབ། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་འཕངས་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཁས་ཀང་མ་བངས་པའྱི་

ཕྱིར། དང་པོ་ཁས། ཞྗེས་གསུངས། 

འོ་ན། དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་དྗེའྱི་དོན་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་

པོར་ཁས་བངས་པའྱི་གང་ཟག་དྗེ་ལ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་གང་

ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གནོད་

བྗེད་རྣམ་དག་ཏུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། ཐལ་

འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཕྱི་མ་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་འཕངས་ཡུལ་གྱི་

གང་ཟག་གྱིས་ཁས་ཀང་མ་བངས་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༨་༢།

2 ག་༡༥་བ་༦་དུ། པ་༡༦་ན་༧་དུ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་འདྱིས། མྱིག་ཤྗེས་

ཀྱི་གཟུང་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དུ་བསན་ན། འདྱིས་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་

གཟུང་བ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དུ་ཡང་བསན་དགོས་ཏྗེ། དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་

ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་དང་རྟག་པར་སྒྲུབ་
1
པ་ལ། 

ཞྗེས་རྟག་མྱི་རྟག་གཉྱིས་ཀར་སྦར་བའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ནྱི། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་

ཆོས་ཅན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རྟགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་

པ་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་

པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ཁས། གཉྱིས་པ་ཚད་གྲུབ་བྗེད། ཞྗེས་

གསུངས་ཤྱིང་། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་མྗེད་པར་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་

དགོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མྱི་འཐད་དྗེ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། ཆོས་དང་སྐད་ཅྱིག་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་

སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འགལ་རྟགས་སུ་ཐལ་

བའྱི་ཕུལ་མཚམས་ཊྱིཀྐ་ན་མྗེད་པའྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་མཁས་པ་ཁ་

ཅྱིག །ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་རོད་གཞྱི་ལ་ཕོགས་ཀྱི་སྒས་སོན་པ་མྱི་རྱིགས་

1 ག་༡༦་ན་༤་བསྒྲུབ་པ་ལ། པ་༡༦་བ་༥་བསྒྲུབ་པ་ལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཞྗེས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་ཕོགས་མ་གྲུབ་ན་རྟགས་དྗེ་ལ་

བརྟྗེན་
1
པའྱི་ཆོས་སུ་མྱི་འཐད་ལ་གྲུབ་ན་སར་ཡང་རྟགས་བཀོད་པ་དོན་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེས་ན་ཆོས་ཅན་རང་མྱིང་གྱིས་སོས་རྱིགས་སོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན། གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་རོད་གཞྱི་ལ་ཆོས་ཅན་གྱི་སྒས་སོན་

པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཞྗེས་པའྱི་སྒ་རོད་གཞྱི་ཆོས་ཅན། མཐུན་དཔྗེ་

ཆོས་ཅན། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་པས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དཔྗེ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། སྐད་ཅྱིག་མ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་

སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ཡྱིན་པ་མྱི་ཁྗེགས་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་ཚུལ་

གསུམ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་གྱིས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་པའྱི་

ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་གང་

ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ཚད་གྲུབ
2
་བྗེད། དང་པོ་མ་

གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པའྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་དང་སྐད་ཅྱིག་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ
3
་

ཆོས་ཅན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་

1 ག་༡༦་བ་༡་རྟྗེན་པའྱི། པ་༡༧་ན་༢་རྟྗེན་པའྱི།

2 ག་༡༦་བ་༦་སྒྲུབ་བྗེད། པ་༡༧་ན་༦་སྒྲུབ་བྗེད།

3 ག་༡༦་བ་༦་གཞྱི་མཐུན་པ། པ་༡༧་ན་༧་གཞྱི་མཐུན་བ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་

ཚུལ་དང་པོ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན་

སོང་། དྗེར་ཐལ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་ནམ་མཁའྱི་ཆོས་སུ་

གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། འདྱི་ཡང་ཊྱིཀྐའྱི་

ཚིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་ཏྗེ། དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་

བས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་དང་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞྗེས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པ་གཉྱིས་ཀ་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ལ་སྦར་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

ལུང་དོན་འཆད་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་མཛད་པ་ནྱི། མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་

ཙམ་གྱིས་རྟགས་ཚུལ་དང་པོར་གྲུབ་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྱིས་རྟགས་ཚུལ་དང་པོར་གྲུབ་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་

པ་མྱིན་པས
1
། སྐབས་འདྱིར་དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་ཞྗེས་དྗེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་

གནོད་བྗེད་བརོད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཆོས་དང་སྐད་ཅྱིག་མ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་

ན། དོན་བྗེད་ནུས་པ་གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་དགོས་

པ་གང་ཞྱིག །དོན་བྗེད་ནུས་པ་གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཙོ་བོའྱི་སྒ་དོན་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་མ་གྲུབ། བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་སྗེ། 
2
གཏན་ཚིགས་རྗེས་འགོ་མྗེད་ཅན་འགྱུར། །ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་ཐད་ཀྱི་ཐར་

1 ག་༡༧་ན་༣་མྱིན་པས། པ་༡༧་བ་༤་མ་ཡྱིན་པས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༨༦་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། 
1
རྟགས་དྗེ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ན། ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ། ཁྱབ་པ་

གྲུབ་ན། ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་སྗེ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཕོགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་གྲུབ་ན། སྒ་དོན་དངོས་པོར་ཁས་ལྗེན་དགོས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེའྱི་དོན་བསྡུ་ན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ན། སྒ་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱི་

འགྲུབ
2
་སྗེ། སྒ་རྟག་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། སྒ་རྟག་པ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། གཞན་ཡང་། ཆོས་དང་སྐད་ཅྱིག་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་

མཐུན་པ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་

ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་དགོས་ལ། 

དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་ན། རྱིག་བྗེད་ཀྱི་སྒ་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་དགོས་ལ། དྗེ་ཡོད་ན། 
3
དཔྗེ་མྗེད་ཅན་ཡྱིན་

དངོས་རྣམས་ནྱི། །སྐད་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི་འཇྱིག་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་ཐད་ཀྱི་ཐར་

ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། 
4
དངོས་པོ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་མྗེད་པ་ཅན་ཡྱིན་

པར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །འོ་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད།

2 ག་༡༧་ན་༧་མྱི་གྲུབ་སྗེ། པ་༡༨་ན་༡་མྱི་འགྲུབ་སྗེ།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༩༣་༡༢།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༢༢༠་༣།



  43  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དཔྗེ་ཆོས་ཅན་ཡང་དག་ཡོད་པས་ཁྱབ་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་

ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་

པས་ཁྱབ་བམ་ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། མྱིག་ཤྗེས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ལས་ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པར་གོ་ནུས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས། རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བདག་རྐྗེན་དུ་

གྱུར་པའྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་སྐྱྗེས་པའྱི་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་

གཞན་རྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་ལ། མྱིག་ཤྗེས་ཞྗེས་པའྱི་ཐ་སྙད་སྦར་འོས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཆོས་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ། བཤད་བའྱི་ལུང་འགོད་པ་དང་། ལུང་

གྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། 
1
གཏན་ཚིགས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་འཆད་པ་ན། ཞྗེས་པ་ནས། རོད་གཞྱི་བདྗེ་བག་ཏུ་གོ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་

པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་ལ། རོད་པ་དང་། ལན། དྗེའྱི་ཉྗེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

ཁོ་ན་རྗེ། རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཞྗེས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་

གནོད་བྗེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་རྣམ་དག་དྗེས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་

གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན། དྗེ་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་བཀོད་པ་དོན་མྗེད་པར་ཐལ། དྗེས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཕོགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། དྗེས་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༨་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྗེས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། བསལ་བ་ཁས་བངས། དྗེས་ན་ཆོས་

ཅན་གྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་རྟགས་ཚུལ་དང་པོར་བརོད་རྱིགས་སོ་ཞྗེ་ན། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཞྗེས་མྱི་བརོད་པར་

ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞྗེས་བརོད་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྗེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་གྱི་སྒ་

རོད་གཞྱི་དང་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་དང་། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་གསུམ་ག་ལ་

འཇུག་པས་དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པའྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་དང་། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་

བ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པའྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པས་སྒ་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་སོ་ནས་

རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྟོགས་མྱི་ནུས་ལ། དྗེ་མ་རྟོགས་ན་ཚུལ་

གསུམ་ལ་ཡང་དག་གྱིས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། རྣམ་

བཤད་ཀྱི་དོན་འདྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི། དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དུ་བསན་པ་འོས་

མྗེད་དུ་བས་ནས། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་དགོངས་པ་འཆད་པ་རྣམས་འབྗེལ་

མྗེད་ཀྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་

བུམ་པའྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

སུས་ཁས་བངས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པའྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་ན་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་རང་ལ་ཁས་ལྗེན་ནམ་མྱི་ལྗེན་ཞྗེས་

དྲྱིས་ན་ལན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ལྗེགས་པར་གཟྱིགས་ཤྱིག །འདྱིར་སྨྲས་པ། རྒྱལ་ཚབ་

གསུང་ངག་རོ་རྗེའྱི་ཚིག་བཞྱིན་བརྱིང་། །ས་འོག་གཏྗེར་བཞྱིན་ཤྱིན་ཏུ་རྟོགས་

དཀའ་བ། །རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའྱི་གཏྗེར་གྱི་བྱིན་རབས་ཀྱིས། །འཁྲུལ་མྗེད་ཇྱི་

བཞྱིན་གོ་བ་ངོ་མཚར་ཆྗེ། །

གསུམ་པ་ལ། ཉྗེས་སོང་དང་། དྗེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྟགས་ཚུལ་དང་

པོ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཞྗེས་མ་བརོད་པར། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞྗེས་བརོད་པ་ལ། 

མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་དང་། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་ཙམ་

གྱིས་རྟགས་ཚུལ་དང་པོར་གྲུབ་བམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་སོ་ནས་རྟགས་

ཚུལ་དང་པོ་མྱི་རྟོགས་པའྱི་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞྗེས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒ་

མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་ན། རྗེས་ཁྱབ་བསན་པའྱི་ངག་གྱིས་
1
རྟགས་མཐུན་

ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བསན་པ་དང་། སྒ་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། དྗེ་མྱི་

མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་ན། ལྡོག་ཁྱབ་སོན་པའྱི་ངག་གྱིས། རྟགས་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྗེད་པར་བསན་པ་དང་། སྒ་འགལ་བའྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་

ཤུགས་དང་། རོད་གཞྱི་ལ་ཉྗེ་བའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཀང་། རོད་གཞྱི་ཁོ་ན་ལ་གོ་བར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། 

གཉྱིས་པ་ལ། མགོ་མཚུངས་དང་། རྱིགས་པ་གཞན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། འོ་ན། 

1 ག་༡༨་བ་༤གྱི །པ་༡༩་ན་༥་གྱི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཞྗེས་བརོད་པ་ལ་ཡང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་ཐལ། 

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་སྒ་དྗེ། སྒ་

དང་མྱི་རྟག་པའྱི་ཚོགས་དོན་ལ་འཇུག་ན། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་

བྗེད་ཡང་དག་བསན་པའྱི་སྒ་དང་སྒ་འགལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། མྱི་རྟག་པ་ལ་འཇུག་

ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་བསན་པའྱི་སྒ་དང་ཟློས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། རོད་གཞྱི་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་མྱི་འཐད། གྲུབ་ཟྱིན་ལན་དུ་མྱི་

རུང་བ། རང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞྗེས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་མྱིང་

རོད་གཞྱི་ཁོ་ན་ལ་ཉྗེ་བ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་ཡང་ཆོས་ཅན་གྱི་

མྱིང་ཅན་དུ་ཉྗེ་བའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ལྟར་དགོས་ཀྱི། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་

དཔྗེ་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། བུམ་

པ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ན། བུམ་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་

སྦོར་དང་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་

བས་ཐལ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་

ན། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 དྗེའྱི་སྒ་རོད་གཞྱི་དང་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་དང་། 

མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པས། ཞྗེས་དྗེ་གསུམ་ག་ལ་ཆོས་ཅན་

གྱི་སྒ་འཇུག་པ་དང་། མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་དྗེ་ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལོ། །ཞྗེ་ན་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་དང་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་

ཅན་ལ་ཆོས་ཅན་གྱི་མྱིང་སྦར་བ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༨་༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གཉྱིས་པ་ལ། གྲུབ་ཟྱིན་མྱི་འཐད་པ། གྲུབ་ཟྱིན་ཀང་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་དུ་མྱི་

འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་མཐུན་དཔྗེ་བུམ་པ་ལ་ཡོད་

པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་

ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་བུམ་པ་ལ་ཡོད་པར་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། བསལ་བ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། 

མྱི་རྟག་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་དྗེ་ཡྱིན་ན། མྱི་

རྟག་པ་བུམ་པ་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་

གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་

བྗེད་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་

བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་འབུད། ཡང་ན། འདྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་

ཊྱིཀྐའྱི་དོན་ནྱི། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་བུམ་པ་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་བུམ་པ་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། བསལ་བ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་མཚན་

མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པར་བྗེད་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་

བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཚུལ་གསུམ་

སོན་པའྱི་སྒ་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཚུལ་གཉྱིས་པ་སོན་པ་ནྱི་བས་པ་

མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བསན་པས་བས་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པར་

གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཁོ་ན་རྗེ། གྲུབ་ཟྱིན་ཀང་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་

པ་གང་རུང་གཅྱིག་དངོས་སུ་བརོད་པས། གཉྱིས་པ་འཕྗེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྦོར་བའྱི་

དབྗེ་བ་བསན་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། འ་ོན། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞྗེས་པའྱི་

ཆོས་ཅན་གྱི་སྒས་མཐུན་དཔྗེ་གཟུང་ན། དྗེ་ཆས་ཁྱབ། །ཅྗེས་རྗེས་ཁྱབ་བསན་པའྱི་སྒ་

ལས་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་མྗེད་

པར་ཐལ། མཐུན་དཔྗེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཟྱིན་ཀང་དྗེ་ཉྱིད་ཡང་བརྣན་
1
ནས་ངྗེས་པའྱི་

ཕྱིར་དུ་བསན་ནམ་སྙམ་
2
པའྱི་དོགས་པ་མྱི་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་རང་ལན་ནྱི། རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཞྗེས་བརོད་

རྱིགས་ཀྱི། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞྗེས་ཆོས་ཅན་རང་མྱིང་གྱིས་སོན་མྱི་རྱིགས་པར་

1 ག་༢༠་ན་༡་བསྣན་ནས། པ་༢༠་བ་༢་བསྣན་ནས།

2 ག་༢༠་ན་༡་མཉམ། པ་༢༠་བ་༢་མཉམ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཐལ། ཆོས་ཅན་རང་མྱིང་གྱིས་སོས་ན་སྐྱོན་དྗེ་དག་རྱིམ་པར་སོང་དགོས་པས་

རྟོགས་དཀའ་ལ། ཕོགས་ཀྱི་སྒ་སོས་ན་སྐྱོན་དྗེ་དག་འབད་མྗེད་དུ་སངས་ནས་རོད་

གཞྱི་བདྗེ་བག་ཏུ་གོ་བའྱི་ཕྱིར། 

རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་ཅྱིག
1
་ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་འབས་རྟགས་འཆད་ཚུལ་

ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ཉྱིད། །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རང་འགྗེལ་ལས།
2
 དྗེ་

དག་ནྱི་འབས་བུ་དང་། རང་བཞྱིན་དང་། མ་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་གྱི་

གཏན་ཚིགས་གསུམ་ཡྱིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། དུ་བ་ལས་ནྱི་འདྱི་ན་མྗེ་ཡོད་དོ། །ཤྱིང་ཤ་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་ཤྱིང་ཡྱིན་ནོ། །ཕོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ན་བུམ་པ་

མྗེད་དྗེ། དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་ལས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ཞྗེས་གསུངས། སྐབས་འདྱིར། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བསན་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། དུ་བ་མྗེ་ལས་སྐྱྗེས་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་ན། སྐྱར་རས་དྗེ་ཡང་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་མྗེ་ལས་སྐྱྗེས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དུ་བ་དྗེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་

རྩྭའྱི་མྗེ་དང་སོག་མའྱི་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། རྩྭའྱི་མྗེ་དང་སོག་མའྱི་མྗེ་ལས་དུ་བ་སྐྱྗེས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ལའྱི་དུ་བ་

ཡང་། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དྗེ་ལའྱི་མྗེ་ལས་སྐྱྗེས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཚང་མང་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་

1 ག་༢༠་ན་༣་ཞྗེས། པ་༢༠་བ་༤་ཞྗེས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༢་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དཔྗེ་ལ་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྱི་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་ན། མྗེ་ཡོད་

པར་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། མྗེ་གྲུབ་དུས་དུ་བ་མ་སྐྱྗེས། དུ་བ་སྐྱྗེས་དུས་མྗེ་འགག་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེས་ན་རྒྱུ་འབས་ལ་བསྐྱྗེད་བ་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡོད་ཀང་གོ་བ་གོ་བྗེད་ནྱི་རྟོག་པ་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱིས་སྒོ་བཏགས་པ་ཡྱིན་པས། རྒྱུ་འབས་ལ་གོ་བ་གོ་བྗེད་དུ་འདོད་

པའྱི་ཚིག་གྱི་ཚུལ་འདྱི་མྱི་རྱིགས་སོ། །ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་རང་འགྗེལ་ལས།
1
 

གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལས་སྐྱྗེས་པའྱི་ཕྱིར་འབས་བུར་གོ་བར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་གོ་བར་བ་བ་དང་གོ་བར་བྗེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

བསྐྱྗེད་པར་བ་བ་དང་། སྐྱྗེད་
2
པར་བྗེད་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེའྱི་ལན་ནྱི། ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་དྗེའྱི་དོན། དུ་བའྱི་སྐྱར་རས་དྗེ་དུ་ལྡན་ལ་

ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་མྗེ་ལས་སྐྱྗེས་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནམ། སྐྱར་རས་ཙམ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་མྗེ་ལས་སྐྱྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

དོན་གང་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ལ་

གནོད་བྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱིས་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་

རང་འགྗེལ་ལས།
3
 རྟགས་ཀྱིས་བྗེ་བག་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སྤྱི་རྣམས་གཟུང་ན་ནྱི་ཡྱིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༣་༨།

2 ག་༢༠་བ་༣་བསྐྱྗེད། པ་༢༡་ན་༤་བསྐྱྗེད།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༣་༡༧།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པར་འདོད་དོ་ཞྗེས་གསུངས། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། སྐྱར་རས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་ལྡན་

ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་

རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 སྤྱི་ཁྱད་པར་དུ་

མ་བས་པ་བརོད་པར་འདོད་ན་ནྱི། འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་མྱི་འདོད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

སྐྱར་རས་དྗེ་མྗེའྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། མྗེ་ཕན་འདོགས་བྗེད་དུ་མྗེད་པར་སྐྱར་རས་

འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་བཞྱིན་དུ་རོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ལན་ནྱི། རྩྭའྱི་མྗེ་དང་སོག་མའྱི་མྗེ་ལ་

སོགས་པ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་རྣམས་ཕན་འདོགས་བྗེད་དུ་མྗེད་པར་དུ་

བ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
2
 མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་པར་འབྱུང་བ་ནྱི། དྗེ་

ལས་སྐྱྗེ་བའྱི་ངྗེས་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། འོ་ན། འབས་རྟགས་ཡང་དག་

དྗེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། དྗེ་སོན་པར་བྗེད་པ་ལ། རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་ཅྱིག །མྗེད་ན་

མྱི་འབྱུང་འབས་བུ་ནྱི། །གཏན་ཚིགས། ཞྗེས་གསུངས། རྒྱུ་མྗེ་ལ་མྗེ་མ་ཡྱིན་པ་

ལས་ལོག་པའྱི་མྗེ་དང་རྩྭའྱི་མྗེ་དང་སོག་མའྱི་མྗེ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་

ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། མྗེ་མྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྙྗེད་ཅྱིག་ཕན་

འདོགས་བྗེད་དུ་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྗེལ་བ་ཅན་གྱི་འབས་བུ་དུ་བ་དྗེ་ནྱི་ཆོས་

ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །མྗེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༣་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༣་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གོང་གྱི་རོད་པ་གསུམ་པའྱི་ལན་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 ལའྱི་དུ་

བ་ཡང་རྟགས་སུ་ཁོ་བོ་མྱི་འདོད་དྗེ། དྗེས་ན་ལའྱི་མྗེ་ཉྱིད་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་

འགྱུར་བ་དང་། ལའྱི་དུ་བ་ཚང་མང་ལ་རྗེས་སུ་མྱི་འགོ་བས། རྗེས་ཁྱབ་ངྗེས་པ་ན་

བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་། ཡང་དག་འགལ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་དང་། ཐུན་མོང་

མ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་ཉྗེས་པ་གསུམ་མོ། །མངོན་སུམ་གྱིས་ལ་

ལ་དམྱིགས་པའྱི་དུ་བ་རྟགས་སུ་འདོད་པ་ཡང་ལ་ལ་ཡོད་པའྱི་དུ་བ་རྟགས་སུ་

འདོད་པ་དང་ཁྱབ་ཆྗེ་ཆུང་མྗེད་པས་ཉྗེས་པ་སྔ་མར་འགྱུར་རོ། །རྟགས་འགོད་པའྱི་

ཚེ་དུ་བ་ཙམ་བཀོད་ལ། སོང་བ་ནྱི་ལའྱི་དུ་བ་སོང་བར་འདོད་པ་དྗེ་ལ་ཡང་རྟགས་

སུ་གང་སོང་བ་དྗེ་ལ་ཉྗེས་པ་གསུམ་པོ་དྗེ་ཟློག་ཏུ་མྗེད་དོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་རྟགས་སུ་

འདྱི་སོང་ཞྗེས་སྨྲས་པ་དོན་མྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་སྨྲས་པ་དྗེ་རྟགས་སུ་མ་

སོང་གང་སོང་བ་དྗེ་སྨྲ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་ཁས་བངས། གང་སོང་བ་

དྗེ་སྨྲ་ནུས་ན་ཡང་དྗེ་ཉྱིད་བཀོད་པས་ཆོག་མོད་ནད་འོང་བར་མཐོང་ནས་མ་བཀོད་

དམ། ཡང་འགོད་པའྱི་ཚེ་ལའྱི་དུ་བ་རང་མཚན་བཀོད་ལ། རྟགས་སུ་སྤྱི་མཚན་

སོང་བར་འདོད་པ་དྗེས་ཀང་སན་གྱི་སྦོར་བས་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་མ་ཉམས་པར་བས་

ལ་ལྗེགས་པར་ཉན་དགོས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་

བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་དུ་ལྡན་ལའྱི་དུ་བ་དྗེ་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་

ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། དུ་ལྡན་ལའྱི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༢༡་༥།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མྗེ་དྗེ། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་

བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལའྱི་དུ་བ་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དུ་ལྡན་ལའྱི་མྗེ་ཆོས་

ཅན། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་

གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། ཁྱོད་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་

ཐལ། ཁྱོད་དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ནྱི་རྗེས་ཁྱབ་ངྗེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་

ཐལ་བ་དང་། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ། ཡང་དག་འགལ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་ནྱི། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རྟགས་སུ་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་ཚང་མང་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་

ཆོས་ཡྱིན་ན། མཐུན་དཔྗེ་ཚང་མང་ལ་རྗེས་འགོ་མྱི་བྗེད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཕྱི་མ་སོང་། དྗེར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལའྱི་མྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་གང་

ཞྱིག །དུ་ལྡན་ལའྱི་དུ་བ་དང་དུ་ལྡན་ལའྱི་མྗེ་མཐུན་དཔྗེ་ཚང་མང་ལ་རྗེས་འགོ་མྱི་

བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་ཁས། 

གསུམ་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་ནྱི། དུ་ལྡན་ལའྱི་དུ་བ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་

པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་པའྱི་
1
གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལའྱི་དུ་

བ་མྗེ་ཡོད་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལའྱི་དུ་བ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་མ་ཁྱབ་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་

ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་ངྗེས་ན། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པས་མ་

ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །མངོན་སུམ་གྱིས་ལ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དུ་བ་དྗེ། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་

དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་

ལ་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་སྐྱོན་གསུམ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅྱིག །དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་

ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ན། དུ་བ་དུ་བའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བཀོད་ཚོད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས། 

ལའྱི་དུ་བ་དྗེ་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སོང་ཚོད་ཀྱི་

གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ལའྱི་དུ་བ་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་

1 ག་༢༡་བ་༧་བའྱི། པ་༢༢་བ་༢་པའྱི།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སོང་ཚོད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་སྔར་བཤད་པའྱི་

ཉྗེས་པ་གསུམ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྐད་སྨྲ་བའྱི་རྒོལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་དུ་

བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སུ་འདྱི་སོང་ཞྗེས་སྨྲ་

མྱི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་ན། དུ་

བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་མ་སོང་བས་ཁྱབ། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་སོང་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་སྨྲ་

མྱི་ནུས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་བངས་ཏྗེ། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་སུ་བཀོད་ན། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་མ་སོང་བས་ཁྱབ། དྗེའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་སོང་ན། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་མ་

བཀོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། དུ་བ་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་

དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀོད་ཚོད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན། སོང་ཚོད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མྱིན། དུ་

ལྡན་ལའྱི་དུ་བ་དྗེ་དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སོང་ཚོད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན། 

བཀོད་ཚོད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། རྱིགས་གཏྗེར་གྱི་

རྗེས་འབང་ཁ་ཅྱིག །དུ་ལྡན་ལར་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

བཀོད་པའྱི་ཚེ། ལའྱི་དུ་བ་རང་མཚན་པ་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀང་ལའྱི་དུ་བའྱི་དོན་སྤྱི་དྗེ་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་

ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་སོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར། འདྱི་

འགོག་པ་ལ་ཊྱིཀྐར།
1
 སན་གྱི་སྦོར་བས་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་མ་ཉམས་པར་བས་ལ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༢༢་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྗེགས་པར་ཉན་དགོས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། དུ་ལྡན་ལར་ཆོས་ཅན། 

མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། ལའྱི་དུ་བ་རང་མཚན་པ་

རྟགས་སྦོར་དྗེའྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། རྟགས་སྦོར་དྗེ་ཐོས་པའྱི་ཉན་

ཤྗེས་དྗེས། དུ་ལྡན་ལར་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་

རྟགས་སྦོར་ཐོས་ཀྱི། དུ་ལྡན་ལར་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་སྦོར་མ་ཐོས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དམ་བཅའ་འཐད་པ་

བུད། ཡང་ན། དྗེའྱི་དོན་དྗེ་ལྟར་བཀོད་པའྱི་ཚེ། ལའྱི་དུ་བ་རང་མཚན་པ་དུ་བའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། 

དྗེ་ལྟར་ན་ལའྱི་མྗེ་རང་མཚན་པ་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་

བའྱི་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་སྐྱོན་

རྣམས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། 

སྔར་གྱི་རོད་པ་བཞྱི་པའྱི་ལན་ནྱི། དུ་བ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཕན་

གདག་
1
བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། ཕན་གདག་

2
བ་དུ་བ་འབས་བུར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་

ཆོས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་ནའང་། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་དགོས། དུ་བ་མྗེད་ནའང་དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་

ཆོས་མ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་སོང་། དྗེར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་ན། དུ་བ་ཕན་

1 ག་༢༢་བ་༧འདགས། པ་༢༣་བ་༢་འདགས་བ།

2 ག་༢༢་བ་༧་འདགས། པ་༢༣་བ་༢་འདགས་བ།



  57  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གདག་
1
བ་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་ན། དུ་

བ་མྗེའྱི་ཕན་གདག་
2
བ་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། དུ་བ་

ཡོད་ན། མྗེ་མྗེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

ཡང་ཊྱིཀྐར།
3
 རས་ཐ་དད་མྱི་སྱིད་པ་དང་། ཁས་བངས་ཀྱིས་བསལ་བ་

བསན་མྱི་ནུས་པ་སོགས་ཉྗེས་པ་དུ་མར་འགྱུར་བས་ལྟག་ཆོད་འབའ་ཞྱིག་

གོ །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། དུ་བ་ཡོད་ན་དུ་བ་མྗེ་དང་རས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། དུ་བའྱི་དུས་སུ་ཡང་དུ་བ་མྗེ་དང་རས་ཐ་དད་མྱིན། མྗེའྱི་དུས་སུ་

ཡང་དུ་བ་མྗེ་དང་རས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། མྗེ་གྲུབ་དུས་ན། དུ་བ་

མ་སྐྱྗེས་ཤྱིང་། དུ་བ་སྐྱྗེས་དུས་མྗེ་འགག་ན། དུ་བ་ཡོད་ན། མྗེ་མྗེད་དགོས་པས། 

ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་བུད། སྒ་རྟག་པར་ཁས་བངས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་ཁས་བངས་པའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་མྱི་རྟག་གཉྱིས་

ཀར་ཁས་བངས་པའྱི་གང་ཟག་དྗེས་སྒ་རྟག་པར་ཁས་བངས་པའྱི་དུས་སུའང་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་ཁས་མ་བངས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཁས་བངས་པའྱི་དུས་སུའང་དྗེས་སྒ་རྟག་

པར་ཁས་མ་བངས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། དགག་གཞྱི་བཅད་ནས། མྗེ་གྲུབ་དུས་

སུ་དུ་བ་མྱི་སྐྱྗེས། དུ་བ་སྐྱྗེས་དུས་མྗེ་འགག་ན། དུ་བ་ཡོད་ན་མྗེ་མྗེད་དགོས་པས། 

ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་བུད། དྗེས་ན་ཕ་གྱི་ན་དུ་བ་འདུག་པས་མྗེ་འདུག་སྙམ་ཡང་ལའྱི་དུ་

བ་དང་དུ་བ་ཡོད་པ་སོགས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

1 ག་༢༣་ན་༢་འདགས། པ་༢༣་བ་༣་འདགས་བ།

2 ག་༢༣་ན་༢་འདགས། པ་༢༣་བ་༤་འདགས་བ།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༢༢་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སོང་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། དུ་བ་ཉྱིད་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཏུ་སོང་བ། སྗེ་བདུན་གྱི་དགོངས་པ་རྨ་མྗེད་པའོ། །

དྗེ་བཞྱིན་དུ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

བཀོད་པའྱི་ཚེ། མྗེ་ཡོད་པ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་

བའྱི་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། མྗེ་ཉྱིད་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པ་སྗེ་བདུན་གྱི་དགོངས་པ་རྨ་མྗེད་པའོ། །འོ་ན། 

འབས་རང་གྱི་རྟགས་གཉྱིས་པོ་དགག་རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་རྟགས་དང་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་རུང་ཡྱིན་

ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 དྗེ་ལ་

གཉྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་
2
པ་ཡྱིན་ལ། གཅྱིག་ནྱི་དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

སོ། །ཞྗེས་དང་། ཤཱཀར།
3
 གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་དྗེ་ལས་རང་བཞྱིན་དང་འབས་

བུའྱི་གཏན་ཚིགས་དངོས་པོ་སྒྲུབ་
4
པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པ་

ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་ཁོ་ན་ཞྗེས་ངྗེས་པར་གཟུང་བར་བའྱི། དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་

ཞྗེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་དགག་པ་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྗེས་ན་དངོས་པོའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི། །རྗེས་སུ་དཔོག་པ་རྣམ་

གཉྱིས་ཏྗེ། །ཞྗེས་པས་འབས་རང་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༢་༡༢།

2 ག་༢༣་བ་༢་གྲུབ་པ། པ་༢༤་ན་༤་གྲུབ་པ།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༧༥་༥

4 ག་༢༣་བ་༣་དངོས་པོ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དངོས་པོ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །པ་༢༤་ན་༥་དངོས་པོ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཡོད་པ་

བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གསལ་བར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་ལས།
1
 འབས་རྟགས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་ལ་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་དངོས་སུ་གཟུང་

བ་ཡྱིན་ན། རང་དང་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ། ཞྗེས་དང་། 
2
རང་བཞྱིན་གྱི་

རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ། ཚུལ་གསུམ་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་

གཟུང་བ་ཡྱིན་ན། རང་དང་རས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་

པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་

ལས་དྗེ་ལྟར་བཤད་ཀང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་དང་། རྱིགས་ཐྱིག་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས། 

དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་རྟགས་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡྱིན་དགོས་པར་བཤད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
3
 རྟགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་དགག་སྒྲུབ་

གཉྱིས་སུ་ངྗེས་ལ་སྒྲུབ་པ་གོ་བར་བྗེད་པ་ལ། བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དང་ཐ་མྱི་དད་གཉྱིས་སུ་ངྗེས་པའྱི་དང་པོ་ནྱི་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྱིགས་ཐྱིག་དར་ཊྱིཀ་ལས།
4
 ཤཱཀ་བོས། དྗེ་གཉྱིས་ནྱི་

དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཞྗེས་བ་ཡྱི། དངོས་པོ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་ཅྗེས་མྱི་བ་སྗེ། དགག་པ་

ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་ནྱི་དགག་པ་ཁོ་ནའྱི་གཏན་ཚིགས་ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར། 

འབས་རང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་དགག་པ་སྒྲུབ་ཅྱིང་། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་རྗེས་དཔག་

གྱིས་དགག་པ་འཇལ་ལ། དགག་རྟགས་དང་དགག་རྟོག་ཅྗེས་མྱི་བ་སྗེ། དྗེ་ནྱི་

དངོས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུང་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༣༥༩་༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༣༦༠་༣།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༢༠་༢།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཉ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྱིགས་ཐྱིག་དར་ཊྱིཀ། །༥༩༩་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁོ་ན་རྗེ། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་གང་རྗེག་གྱིས་སོང་པའྱི་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

འབས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་རྱིགས་ཐྱིག་ཊྱིཀྐར།
1
 འོ་ན། དུ་

བ་དང་ལྡན་པའྱི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། གང་རྗེག་གྱིས་སོང་པའྱི་མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ཡང་དགག་རྟགས་སུ་འགྱུར་ལ། འདོད་ན། འབས་རྟགས་ཡང་

དག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་གསུངས། དྗེའྱི་ལན་དུ། རྱིགས་ཐྱིག་
2
དར་

ཊྱིཀ་ལས།
3
 ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ཤྗེས་འདོད་དང་། རྒོལ་བའྱི་དཔག་འདོད་གང་རྗེག་གྱིས་

སོང་པ་ལ་གཙོ་བོར་ཞུགས་ན། མྗེ་ཡོད་པ་སྦོར་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དོན་དགག་

རྟགས་སུ་འགྱུར་བས་སོ། །མྗེ་མྱི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། ཁྱབ་པ་མྗེད་ལ། མྗེ་

ལ་གཙོ་བོར་ཤྗེས་འདོད་ཞུགས་ན་འབས་རྟགས་ཡྱིན་གྱི། གང་རྗེག་གྱིས་སོང་པ་

སྦོར་ཚུལ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱིའྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །དུ་ལྡན་ལའྱི་སྗེང་དུ་གང་རྗེག་གྱིས་སོང་པ་

ལ་གཙོ་བོར་ཤྗེས་འདོད་ཞུགས་པའྱི་རྒོལ་བའྱི་ངོར། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མྗེ་

ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན། དུ་ལྡན་ལའྱི་སྗེང་དུ་མྗེ་ཡོད་ཙམ་ལ་ཚད་

མས་ཤྗེས་འདོད་ཞུགས་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངོར། དུ་ལྡན་ལར་ཆོས་ཅན། གང་རྗེག་

གྱིས་སོང་པའྱི་མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། དུ་བ་དུ་ལྡན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཉ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྱིགས་ཐྱིག་དར་ཊྱིཀ། ༥༩༩་༣།

2 ག་༢༤་ན་༤་རྱིགས་ཐྱིག་ཊྱིཀ་ལས། པ་༢༤་བ་༦་རྱིགས་ཐྱིག་ཊྱིཀ་ལས།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཉ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྱིགས་ཐྱིག་དར་ཊྱིཀ། ༥༩༩་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ལ་ལ་གང་རྗེག་གྱིས་སོང་པའྱི་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་

ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་

ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་དང་དགག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་

ཡང་ཡོད། དྗེ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལྗེན་དགོས་པས། དུ་བ་

དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་

དག་གཉྱིས་ཀར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། ལུང་དྗེའྱི་དོན། དུ་ལྡན་ལའྱི་སྗེང་དུ་གང་རྗེག་གྱིས་སོང་པ་

ལ་གཙོ་བོར་ཤྗེས་འདོད་ཞུགས་པའྱི་རྒོལ་བའྱི་ངོར། དུ་ལྡན་ལར་ཆོས་ཅན། མྗེ་

ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་གང་རྗེག་གྱིས་

སོང་པའྱི་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཕྱིར་རྒོལ་དྗེ་ལ་སོང་བ་

དང་། ཡང་དུ་ལྡན་ལའྱི་སྗེང་དུ་མྗེ་ཡོད་ཙམ་ལ་གཙོ་བོར་ཚད་མས་ཤྗེས་འདོད་

ཞུགས་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངོར། དུ་ལྡན་ལར་ཆོས་ཅན། གང་རྗེག་གྱིས་སོང་པའྱི་མྗེ་

ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་འགོད་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་བཀོད་ཀང་། 

ཕྱིར་རྒོལ་དྗེ་ལ་དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་སུ་སོང་བ་

ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །དགག་པ་ཡྱིན་ན། མྗེད་དགག་ཡྱིན་དགོས་ཏྗེ། མ་ཡྱིན་

དགག་དང་སྒྲུབ་པ་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རྟག་པ་དང་། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་

པ་སོགས་མ་ཡྱིན་དགག་ཡྱིན་ཏྗེ། 
1
འདྱིས་ནྱི་དངོས་ལའང་དངོས་པོའྱི་ཆ

2
། །ཁས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༩༨་༢།

2 ག་༢༤བ་༥་ཆ། པ་༢༥་ན་༧་ཚེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བངས་མྗེད་པར་དགག་པ་ཉྱིད། །སྒྲུབ་བྗེད་སྔ་མ་དག་གྱིས་ནྱི། །མ་ཡྱིན་སྒྲུབ་པར་

བྗེད་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་སྔ་མ་འབས་རང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་མ་ཡྱིན་དགག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་

པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། སྒྲུབ་བྗེད་སྔ་མ་དག་གྱིས་

ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན། འབས་རང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་མ་ཡྱིན་དགག་ཤུགས་ལ་

སྒྲུབ་པར་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་སུ་སྒྲུབ་པར་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དགག་པ་ཡྱིན་ན། མྗེད་དགག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་བསན་པ་རྱིགས་ཐྱིག་དང་

འགལ་ཏྗེ། རྱིགས་ཐྱིག་ལས།
1
 དྗེ་ལ་གཉྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཞྗེས་བ་ཡྱི། 

དངོས་པོ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་ཅྗེས་ནྱི་མྱི་བ་སྗེ། དགག་པ་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་

པ་འདྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང་། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པ་མ་

ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་དགག་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་

ལས་ལོག་པ་དང་། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་དུ། འབས་རང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཤུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བའྱི་མྗེད་

དགག་ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྗེད་ཅྗེས་ལན་གདབ་པར་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་རང་བརོད་

པའྱི་སྒས་རང་གྱི་དགག་བ་བཀག་
2
ཤུལ་དུ་རང་གྱི་འཕང་བར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་

གཞན་སྒྲུབ་པ་འཕྗེན་པའྱི་མྗེད་དགག་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། འབས་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། འབས་རྟགས་ཡང་དག་

ལ། མཚན་ཉྱིད་དང་། དབྗེ་བ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་

གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་ཡང་ཡྱིན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཉ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྱིགས་ཐྱིག་དར་ཊྱིཀ། ༥༩༩་༡།

2 ག་༢༥་ན་༢་དཀག། པ་༢༥་བ་༤་དཀག། །
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་སྱིད་པ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་

གཟུང་བ་ཡྱིན་ན། དུ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་དགོས་ཏྗེ། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་ལས།
1
 ཚུལ་

གསུམ་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ན། རང་དང་རས་ཐ་དད་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ། འབས་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །མྗེ་ཡོད་པ་དྗེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་

བའྱི་ཆོས་ཡྱིན། མྗེ་དྗེ་ཡང་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་

འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་ཐལ་བ་དང་། དུ་བ་

དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཚ་ཞྱིང་བསྗེག་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་

དང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་ཐལ་བ་དང་། 

དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཚད་མས་དམྱིགས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་

དག་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྱིས་ཀར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

དགག་རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་གཟུང་

བ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ། ༣༥༩་༢།
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ཡྱིན་ཡང་
1
། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཅན་རྗེས་དཔག་དགག་རྟོག་ཡྱིན་

ཏྗེ། དཔྗེར་ན། འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་

དམྱིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འབས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྗེ་ན། རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། རྒྱུ་སྔོན་སོང་སྒྲུབ་པ། རྒྱུའྱི་སྤྱི་སྒྲུབ་པ། རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་

པ། རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་གྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་དང་ལྔ། དང་པོ་

ནྱི། དུ་ལྡན་ལ་ལ
2
་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། བར་སྣང་གྱི་དུ་བ་སྔོ་ལོང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་མྗེ་སྔ་

མ་སྔོན་དུ་སོང་སྗེ། དུ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་

ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྗེས་འགའ་བའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། བཞྱི་པ་ནྱི། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤྗེས་ཆོས་ཅན། དབང་

ཡྱིད་གཉྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་རང་གྱི་རྒྱུ་ཡོད་དྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ཡོད་ཀང་མྱི་སྐྱྗེ་བ་སྱིད། 

རྗེས་འགའ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། ལྔ་པ་ནྱི། ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའྱི་སྗེང་ན་

ཆོས་ཅན། བུ་རམ་གྱི་རོ་སྔ་མས་བུ་རམ་གྱི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཕྱི་མ་སྐྱྗེད་པའྱི་

ནུས་པ་ཡོད་དྗེ། བུ་རམ་གྱི་རོ་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

3
ཚད་མ་རྣམས་ནྱི་མྱི་འཇུག་པ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། མྱི་སྣང་བ་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། མྱི་སྣང་བ་མ་

1 ག་༢༥་བ་༢་ཡྱིན་ཀང་། པ་༢༦་ན་༤་ཡྱིན་ཀང་།

2 ག་༢༥་བ་༤་དུ་ལྡན་ལ་ཆོས་ཅན། པ་༢༦་ན་༦་དུ་ལྡན་ལ་ཆོས་ཅན།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༠་༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

མཚན་གཞྱི་ལ་དཔད་པ། མཚན་ཉྱིད་ལ་དཔད་པ། དང་པོ་ལ། བོད་སྔ་རབས་པའྱི་

ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། བོད་སྔ་རབས་པ་

རྣམས་ནྱི། ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་དྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་པ་

མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡོད་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡོད་ངྗེས་ཀྱི་དཔད་ཤྗེས་དོན་མཐུན་མྱི་

འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། 

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་མྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་

ཡོད་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །མདུན་

གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། སྔ་མ་མ་གྲུབ་ན། མདུན་གྱི་

གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཀུན་མཁྱྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་

དམྱིགས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཀུན་མཁྱྗེན་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀྱིས་ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་དྗེ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་མ་གཟྱིགས་

པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྱིག །མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཀུན་མཁྱྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀྱིས་མ་དམྱིགས་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་མྗེད་པས་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་གཉྱིས་ཀ་ཁས། 

གཞན་ཡང་། ཀུན་མཁྱྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་ཅན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་

ཡོད་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཁྱོད་ཀྱིས་དམྱིགས་དགོས་པར་ཐལ། སྤྱིར་ཤ་

ཟ་ཡོད་ན། ཤ་ཟ་ཁྱོད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། 

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཀུན་མཁྱྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་ཁྗེགས་པར་ཐལ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ཁྗེགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། 

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། མདུན་གྱི་

གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་མྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་མྱིན་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བར་ཐལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་

ཤ་ཟ་མྗེད་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ཟྗེར་ན། དངོས་འགལ་ཡྱིན་

ཏྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་མྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཞྗེས་བསལ་བ་ཚད་

བསལ་དུ་འཕངས་པས། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་མྗེད་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པར་ཁས་

བངས། དྗེ་ལྟར་ཁས་བངས་པས། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་མྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་མྱིན་

ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་མ་དམྱིགས་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། དངོས་འགལ་ཡྱིན་ཏྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ལ་

སྐྱོན་བརོད་པས། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་པར་ཁས་བངས། 

དྗེ་ལྟར་ཁས་བངས་པས། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་མ་

དམྱིགས་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀག་ནས། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་

ལུགས་ཀྱིས་ཊྱིཀའྱི་དོན་འཆད་ཚུལ་ནྱི། ར་བའྱི་ཕོགས་སྔ་སྔར་ལྟར་ཁས་ལྗེན་པ་

ལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་དམ་མྗེད་དྲྱིས་ནས་ཡོད་དོ་ཞྗེ་ན། མདུན་གྱི་

གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་མྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ན། 

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །མདུན་གྱི་གཞྱི་

འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་སྔར་བཞྱིན་འཕྗེན་པ་ཡྱིན་ཞྗེས་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་སྔར་གྱི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཟློག་ན་འཁོར་གསུམ་

དངོས་འགལ་དུ་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ་བར་ཁས་ལྗེན་པ་ལ་ར་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་བསལ་བ་དངོས་འགལ་དུ་སོང་

བས་ཚད་བསལ་དུ་བཞག་པར་མ་སོང་བའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། འོ་ན། སྔ་མ་ལ་ཡང་ཁྱོད་

ཀྱི་སྐྱོན་དྗེ་རྣམས་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་དྗེས་མདུན་གྱི་གཞྱི་

འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཀང་མ་ཡྱིན། མྗེད་ངྗེས་ཀང་མ་ཡྱིན་པར་ཁས་བངས་པས་

བསལ་བ་དངོས་འགལ་ལ་མ་སོང་བའྱི་ཕྱིར། ཐལ་འགྱུར་ཕྱི་མ་དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། 

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་དང་། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་

ཟ་མྗེད་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་ཀར་ཁས་བངས་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི། མདུན་

གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་པ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ན། བུམ་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སྨྲ་བ་མྱི་

འཐད་དྗེ། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་དང་། སྐབས་འདྱིའྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། 

སྤྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་མྱི་སོང་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་དང་འགལ་བའྱི་ཉྗེས་པ་དུ་མ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་མྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་

དགོས་པ་གང་ཞྱིག །མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་

ན། རྟགས་ཕྱི་མ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ནས་ངྗེད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་སྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་

ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞྱིན་དུ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་དམྱིགས་དང་། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཀུན་མཁྱྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་གཟྱིགས་

མ་གཟྱིགས་ཀང་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ལན་གྱིས་ལན་གྱི་གོ་ཆོད་དམ་ཞྗེ་ན། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་

བའྱི་ལན་གྱིས་ལན་ཐྗེབས་པ་དང་མྱི་ཐྗེབས་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་དྗེ། སྐྱྗེ་བོ་གནག་རྱི་

མོ་ལ་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་འདྲྱི་བའྱི་ཚེ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ཞྗེས་པའྱི་ལན་ལན་རྣམ་དག་མྱིན་

ཡང་། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་ཡོད་པར་ཐལ། ཤ་ཟ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་བསལ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ཞྗེས་པའྱི་མདུན་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་

ལན་འདྗེབས་པའྱི་ལན་དྗེ་ལན་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡོད་དམ་ཞྗེ་ན། ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་སྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་

འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་

བམ་མྗེད་པས་ཁྱབ་ཅྗེ་ན། ཁ་ཅྱིག །ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ། དྗེ་ཡྱིན་ན་མྗེད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཡང་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ། དྗེ་བཞྱིན་དུ་མདུན་གྱི་གཞྱི་

འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་

ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ། དྗེ་ཡྱིན་ན་མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་མྗེད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཁྱབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བས། 

ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ། དྗེ་ཡྱིན་ན་མྗེད་པས་ཁྱབ་སྗེ། ཁྱབ་པ་དྗེ་

གཉྱིས་ཀ་ལ་དངོས་སྐྱོན་རྣམ་དག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་ཡོད་

པ་མྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་དངོས་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

སྐྱོན་གཏོང་བའྱི
1
་ཚེ་རྟགས་མ་གྲུབ་དང་བསལ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་གང་རུང་གྱི་ལན་

ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན་

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་པས་ཁྱབ། དྗེ་ཡྱིན་ན་མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་

མྗེད་པས་ཁྱབ་བོ། །

འདྱི་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་

ན། དྗེར་ཤ་ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་

ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་པས་ཁྱབ། མདུན་གྱི་

གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ན་དྗེར་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེར་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་

ཡྱིན་ན་དྗེར་ཤ་ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་རྟགས་ཕྱི་མ་

གཉྱིས་ཚད་གྲུབ་མཛད་ནས། རང་ལུགས་ལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་

མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན། དྗེར་ཤ་ཟ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཡང་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ། དྗེ་ཡྱིན་ན་དྗེར་

ཤ་ཟ་མྗེད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཡང་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཅྱིག་

གྱིས། ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་དང་། དྗེ་ཡྱིན་ན་མྗེད་པས་ཁྱབ་པ་

ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་སྗེ། ཁྱབ་པ་དྗེ་གཉྱིས་ལ་མདུན་གྱི་ཤ་ཟ་དངོས་སྐྱོན་དུ་འཇུག་མྱི་

འཇུག་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་དྗེ་དངོས་སྐྱོན་དུ་གཏོང་བའྱི་ཚེ་རྟགས་ཚད་མས་

གྲུབ་ཅྱིང་བསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐྗེབས་མྱི་ཐྗེབས་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། 

ལུགས་དང་པོ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་ན། ཐལ་

འགྱུར་དྗེའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ལུགས་གཉྱིས་པ་ཡང་མྱི་

1 ག་༢༧་བ་༢་བའྱི། པ་༢༨་ན་༤་པའྱི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཐད་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་མདུན་གྱི་ཤ་ཟ་དངོས་སྐྱོན་དུ་གཏོང་བའྱི་ཚེ་རྟགས་

ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་བསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐྗེབས་མྱི་ཐྗེབས་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ཡང་། ཁྱབ་

པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁྱོད་ལྟར་ན། ཡོད་

ན་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལ་མདུན་གྱི་

ཤ་ཟ་དངོས་སྐྱོན་དུ་གཏོང་བའྱི་ཚེ་རྟགས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ཞྱིང་བསལ་བ་ཚད་བསལ་

ལ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རྗེ། གོང་གྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཕྱི་མ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ནས་ངྗེད་ཀྱིས་མ་

གྲུབ་བོ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་པར་

ཐལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་པར་ཐལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་

ཤ་ཟ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ལན་གང་ཡྱིན། རྟགས་བསལ་
1
ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ཞྗེ་ན། འོ་

ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །ཁོ་ན་རྗེ། བསྐལ་དོན་ལ་མྱི་སྣང་བ་

མ་དམྱིགས་པ་ཞྗེས་བརོད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་

ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམྱིགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་

མྗེད་དྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ན་རང་གང་ལ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་

གང་ཟག་དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བས་དྗེ་ལ་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་

པ་ཞྗེས་བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི། དྗེར་དྗེ་ཡོད་ན་ཚད་མས་དམྱིགས་སུ་མྱི་རུང་བས་དྗེ་

1 ག་༢༨་ན་༤་རྟགས་བསལ་ཐྗེ་ཚོམ། པ་༢༨་བ་༥་རྟགས་བསལ་ཐྗེ་ཚོམ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ལྟར་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་

དབྗེ་ན། རྒྱུ་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ཁྱབ་བྗེད་མྱི་སྣང་བ་

མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་

ཅན། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཀྱི་

དཔད་ཤྗེས་དོན་མཐུན་མྱི་འཇུག་སྗེ། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་

ཟག་གྱི་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཆགས་

བལ་ཁྱོད་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཁྱོད་ཡོད་ཅྗེས་དམ་བཅའ་མྱི་

རྱིགས་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་འཇལ་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་དང་། དྗེ་

ཆོས་ཅན། རྒྱང་འཕྗེན་གྱིས་ཁྱོད་མྗེད་ཅྗེས་དམ་བཅའ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་

ཁྱོད་འགོག་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་ཡོད་ཅྗེས་ཤ་ཟ་བསྐལ་

དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དམ་བཅའ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། ཤ་ཟ་ལ་
1
ཤ་ཟ་བསྐལ་

དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

རྟགས་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡོད་དྗེ། རྟགས་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་

ཕོགས་ཆོས་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་

གསུམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

གྱི་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་དྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཀྱི་

1 ག་༢༨་བ་༢་ཤ་ཟ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན། པ་༢༩་ན་༣་ཤ་ཟ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དཔད་ཤྗེས་དོན་མཐུན་མྱི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤ་ཟ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་དྗེ་དྗེའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་ཤ་ཟ་འཇལ་བའྱི་དཔད་ཤྗེས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཁྱབ་

བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་མྱི་འཐད་པར་རྱིགས་འདྲའོ་

ཞྗེ་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་

ཚེ་ན་དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དུ་བ་མྗེ་ཡོད་པའྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རྗེ། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ནྱི་འགོད་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། མྗེ་ཉྱིད་སྨྲ་བ་པོའྱི་

འདོད་པས་དམྱིགས་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐལ་

འགྱུར་དྗེ་ལ་ཡང་ཁྱབ་པ་མྗེད་པར་ཐལ། འདྱིར་ཡང་འགོད་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་

ཤ་ཟ་ཉྱིད་སྨྲ་བ་པོའྱི་འདོད་པས་དམྱིགས་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་

བཏགས་པའྱི་དོན་དང་། ཤ་ཟ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཤ་ཟ་འཇལ་བའྱི་དཔད་ཤྗེས་ཀྱི་

རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་

དམྱིགས་པ་དྗེ་མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་

ལ་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཀྱི་དཔད་ཤྗེས་དོན་མཐུན་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

མ་ཡྱིན་ཏྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཤ་ཟ་

ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་མྗེད་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཤ་ཟ་

ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་

སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་མྗེད་པ་དྗེ་མྗེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གལ་ཏྗེ་ཁོ་ན་རྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་

བའྱི་གང་ཟག་མྗེད་པར་ཐལ། ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེ་ཤ་ཟ་

བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་

ཡྱིན་བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ཅན་དྗེ་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་

ཡྱིན་ཞྗེས་ལྗེན་འདྗེབས་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྗེ་ལྟར་ན་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཤྗེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་དང་། ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་གྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་

ཅན་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ལན་ཐྗེབས་ཀང་། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་དུ་

ཁས་མྱི་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ཅན་དྗེ་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་དུ་

ཁས་མྱི་ལྗེན་ཏྗེ། རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་

གྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་བཏབ་པའྱི་ཚེ། ཐལ་

འགྱུར་དྗེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་བསམ་ནས་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་བཏབ་པ་ཡྱིན་གྱི། 

སྤྱི་ལྡོག་ནས་རྟགས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ། ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་

ཡྱིན་ཞྗེས་ལན་བཏབ་པའྱི་ཚེ། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་དུ་

སྨྲས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཆོས་ཅན་དུ་གང་བཟུང་བ་དྗེ་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་དུ་ཁས་བངས་

པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྱི་མཚན་ཉྱིད་འདྱི་ལྟར་བཤད་པ་ལ། ཕྱིས་ཀྱི་ས་སྐྱ་པ་ཁ་ཅྱིག །ཤ་ཟ་འཇལ་བྗེད་

ཀྱི་ཚད་མ་རྒྱུད་ལ་འགག །ཤ་ཟ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་དྲངས་པའྱི་དཔད་ཤྗེས་རང་

རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ཡོད་དམ་མྗེད། མྗེད་ན་ཤ་ཟ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་དྗེ་ཤ་ཟ་

འཇལ་བའྱི་དཔད་ཤྗེས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། ཡོད་ན་དྗེ་འདྲ་བའྱི་གང་ཟག་

གྱི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་འཇལ་བའྱི་དཔད་ཤྗེས་མྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་

ལ་ཤ་ཟ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཟྗེར་ན། དྗེ་འདྲའྱི་གང་

ཟག་ཁས་མྱི་ལྗེན་ཏྗེ། དྗེ་ཡོད་ན་ཚད་མ་དྗེ་རང་རྒྱུད་ལ་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་དང་། 

ཤྗེས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་མཚན་ཉྱིད་ལ་དཔད་པ་ལ། སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་

ཡོད། དྗེ་ཡོད་ཀང་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་

ཚད་མ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། འདྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་

དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། མདུན་གྱི་གཞྱི་

འདྱིར་ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཀྱི་དཔད་

ཤྗེས་དོན་མཐུན་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་མྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། བསལ་བ་ཁས། ཞྗེས་བཀག་ནས། ཐར་

ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། རང་ལུགས་ལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་དྗེ་སྤྱིར་ཡོད་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དྗེ་ཡོད་ཀང་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཚད་མ་ལ་

སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་དྗེ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་བཤད་པ་ལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་དྗེ་

སྤྱིར་ཡོད་ཅྗེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྗེ་ན། རྱིགས་རྒྱན་ལས།
1
 དྗེ་ལྟར་

སོས་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་མ་སོས་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་དྗེ་ཉྗེར་

ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ན། གང་ཟག་གྱི་

བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་

མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །གང་ཟག་གྱི་བདག་ཡོད་ཀང་

ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཚད་མ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་

རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པར་ཐལ། 

གང་ཟག་གྱི་བདག་ཡོད་ན་དྗེས་དམྱིགས་སུ་རུང་བ་ལས། དྗེས་གང་ཟག་གྱི་བདག་

ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉྗེར་

ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་ཤྱིང་། 

1 སྗེར་གཙུག་ནང་བསན་དཔྗེ་རྱིང་ཕོགས་བསྒྱིགས་ཁང། རྒྱལ་དབང་དང་པོའྱི་གསུང་འབུམ་པོད་བདུན་པ། རྗེ་དགྗེ་འདུན་གྲུབ། ཚད་

མ་རྱིགས་རྒྱན། ༢༢༣་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་། རྱིགས་རྒྱན་གྱི་ལུགས་དྗེ་ཞལ་གྱིས་

བཞྗེས་པ་རྣམས་ལ་དཔད་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་

ཡང་དག་དྗེས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ཚད་མས་རྟོགས་པར་ཐལ། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས། རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་

པ་ལ། ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྗེ་འདྲའྱི་

ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་གང་ཟག་གྱི་

བདག་མྗེད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་བས་པ་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་རྣམ་དག་དྗེ། 

བས་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་དང་། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོའྱི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་པའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

ཏུ་ཚད་མས་ངྗེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

ཁས་མྱི་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་དུ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་

བཏགས་པའྱི་དོན་དྗེ་སྤྱིར་ཡོད་ཅྗེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། དྗེ་མ་སོས་ན། 

གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་

བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པའྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །གང་ཟག་གྱི་

བདག་ཡོད་ཀང་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཚད་

མ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དྗེར་ཐལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་དྗེའྱི་ཚད་མ་ལ་

སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་དྗེའྱི་ཚད་མ་ལ་སྣང་དུ་

རུང་བར་ཐལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཡོད་ཀང་དྗེའྱི་ཚད་མ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་

མྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཡོད་ན་ཁྱོད་ལ་སྣང་དུ་རུང་བའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེ་ན། མ་ཁྱབ་བོ། །ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ། 

ཁ་ཅྱིག །མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་

ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཀྱི་དཔད་ཤྗེས་དོན་མཐུན་མྱི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དགག་བའྱི་

ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་མྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། བསལ་བ་ཁས། ཟྗེར་ན། སྒ་རྟག་པར་བཏགས་པའྱི་དོན་མྗེད་པར་ཐལ། སྒ་

རྟག་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞྱི་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཐར་

ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དྗེ་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །མྱི་འཐད་དྗེ། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་

ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་མདུན་གྱི་གཞྱི་

འདྱིར་ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཀྱི་དཔད་

ཤྗེས་དོན་མཐུན་མྱི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

གྱི་ཚད་མ་ལ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་སྣང་དུ་རུང་པའྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚད་མ་ལ་ཤ་ཟ་སྣང་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ཤ་ཟ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

གྱིས་རྟག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། འདྱིར་མ་ཁྱབ། 

རྱིགས་རྒྱན་གྱི་ལུགས་དྗེ་རང་ལུགས་སུ་ཁས་ལྗེན་པ་ཁ་ཅྱིག །གང་ཟག་

གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་

བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དྗེས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ཚད་མས་

གྲུབ་ཀང་། དྗེས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་སྗེ། གང་ཟག་གྱི་

བདག་མྗེད་པར་ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་

ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ། 

གངས་ཅན་གྱིས་ཀང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་པར་མ་རྟོགས་ཀང་། དྗེས་གང་ཟག་

གྱི་བདག་མྗེད་ཚད་མས་རྟོགས་ཏྗེ། དྗེས་བུམ་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་ཚད་

མས་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་

རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོལ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཁ་ཅྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་པའྱི་གང་ཟག་ལ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་

ཅན་གྱི་སྗེང་དུ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་

མྱི་རུང་བ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཟྗེར་བ་དང་། 

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་གང་ཞྱིག །དྗེ་ལ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་དུ་དྗེ་སྒྲུབ་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་སྣང་

བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་སྨྲ་བ་

ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་མྗེ་མྗེད་པ་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། བས་པ་སྒ་རྟག་པ་མ་

ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་གྲུབ་སྗེ། 

དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 
1
རང་བཞྱིན་དང་ནྱི་འབས་བུའམ། །སྣང་བ་མཐོང་བ་མྱིན་ཉྱིད་

རྟགས། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། འ་ོན། གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་

ཁ་མ་ཕོགས་པའྱི་སྐྱྗེ་བོ་དག་གྱིས་ཤྗེས་བ་མཐའ་དག་གྱི་གནས་ལུགས་འདྱི་ལྟར་

ཞྗེས་དམ་བཅའ་རྱིགས་སམ་མྱི་རྱིགས། དང་པོ་ལྟར་ན། སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་བདྗེན་པའྱི་

དོན་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། དྗེ་ལྟར་སྨྲ་མྱི་

རྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་སྐྱྗེ་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་

ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དྗེ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་དམ་བཅའ་བ་མྱི་རྱིགས་

ཏྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཤྗེས་བ་མཐའ་དག་གྱི་གནས་ལུགས་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། ཤྗེས་

བ་མཐའ་དག་གྱི་གནས་ལུགས་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་ལ་མྱི་ལྡན་པ་དྗེ། གྲུབ་

མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའྱི་སྐྱྗེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྗེས་བ་མཐའ་དག་གྱི་གནས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༧༥་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལུགས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་དམ་བཅའ་མྱི་ནུས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་ཡོད། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་

སོང་བའྱི་གང་ཟག་ལ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་ཡོད་ཀང་

སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པ། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ་དགོས་པ་བཤད་པ་ནྱི། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་གྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མ་མཐོང་

བཞྱིན་དུ། གང་ཟག་འདྱི་སྐྱོན་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་བཅས་སོ། །ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཀང་

མྗེད་དོ་ཞྗེས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་དགག་པ་དང་། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་

དང་བདྗེ་བའྱི་སྗེམས་དང་ལྡན་པར་བ་དགོས་པར་དོན་གྱི་གོ་བར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། 
1
འགལ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཇུག་པའྱི་དུས་བཤད་པ་དང་། མ་དམྱིགས་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དབྗེ་བ་ལ་དོགས་པ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགག་པ་བྗེད་

པའྱི་ཚེ་དགག་གཞྱི་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་སྣང་དུ་མྱི་རུང་

བ་གཉྱིས་སུ་ངྗེས་པ་ལས། མྱི་རུང་ན། མངོན་སུམ་གྱིས་དགག་པ་བྗེད་པ་མྱི་སྱིད་

དྗེ། དགག་གཞྱི་དང་བལ་བའྱི་མྗེད་དགག་ཡན་འགར་བ་ཚུ་རོལ་མཐོང་བའྱི་མངོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ་ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༠་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

སུམ་ལ་སྣང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། དགག་གཞྱི་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་

སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་དགག་པ་བྗེད་པའྱི་ཚེ་རྗེས་དཔག་གྱིས་དགག་པ་བྗེད་དགོས་ཏྗེ། 

དྗེ་མངོན་སུམ་གྱིས་དགག་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། དགག་གཞྱི་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་

སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ལ་ཡང་། དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་དྗེ་ཡོད་ན། 

ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་། མྱི་རུང་བ་གཉྱིས་སུ་ངྗེས་པ་

ལས། དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་དྗེ་སྤྱིར་ཡོད་དྗེ་ཡོད་ཀང་ཕྱིར་རྒོལ་

གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་ནས་རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་བྗེད་པའྱི་ཚེ། མདུན་

གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་ལ་རང་གང་ལ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

གྱིས་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྗེས་ཀྱི་དཔད་ཤྗེས་དོན་མཐུན་མྱི་འཇུག་སྗེ། ཤ་ཟ་ལ་ཤ་ཟ་བསྐལ་

དོན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་

མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཇུག །

དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན། ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་

རུང་བ་ལ་ཡང་། དགག་གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་དྗེ་ཕྱིར་

རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བ་གཉྱིས་སུ་ངྗེས་པ་ལས། རུང་

ནས་རྟགས
1
་ཀྱིས་དགག་པ་བྗེད་པ་ན། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་

ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྗེད་དྗེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

པ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འཇུག །དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་

བཏགས་པའྱི་དོན་དྗེ་སྤྱིར་སྣང་དུ་རུང་ནས། དགག་གཞྱི་དྗེར་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་

1 ག་༣༢་བ་༥་བརྟགས། པ་༣༣་ན་༤་བརྟགས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སུམ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ། དགག་གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་ཟླ་ཕྱིར་

རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་དང་། འགལ་ཟླ་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་

དུ་རུང་བ་གཉྱིས་སུ་ངྗེས། དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་
1
འབྗེལ་ཡུལ་ལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་

གསུམ་དུ་ངྗེས་ཤྱིང་། ངོ་བོ་ལ་ཁྱབ་ཆུང་བ་དང་། ཆྗེ་བ་དང་། མཉམ་པ་གསུམ་དུ་

ངྗེས་ལ། ཁྱབ་ཆུང་བ་བཀག་པས་འགོག་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། ཁྱབ་ཆྗེ་བ་མངོན་སུམ་ལ་

སྣང་དུ་རུང་ནས་མྱི་སྣང་ནས་རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་བྗེད་པའྱི་ཚེ། ཤྱིང་མྗེད་ཀྱི་

བག་རོང་ན་ཆོས་ཅན། ཤ་པ་མྗེད་དྗེ། ཤྱིང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱབ་

བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཇུག །ཁྱབ་མཉམ་སྣང་དུ་རུང་ནས་མྱི་སྣང་

ནས་རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་བྗེད་པའྱི་ཚེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་

ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྗེད་དྗེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

པ་ལྟ་བུའྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འཇུག །

འདྱིའྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྱིན་གྱི། སྐབས་འདྱིར་རང་བཞྱིན་མ་

དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འཇུག་དུས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐར་

ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 ཁྱབ་མཉམ་སྣང་དུ་རུང་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་

མ་དམྱིགས་པ་འཇུག་པའོ། །ཞྗེས་དང་། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
3
 ཁྱབ་མཉམ་

དགག་པས་འགོག་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་དང་། འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་དངོས་འབས་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

1 ག་༣༢་བ་༧་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ། པ་༣༣་ན་༦་དགག་བའྱི་ཆོས་འབྗེལ།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༢༩་༤།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༤༤༩་༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཀང་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་དུས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་དང་། 
1
ཁྱབ་མཉམ་པ་དགག་པས་

འགོག་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དངོས་དང་། དྗེ་དང་འདྲ་བ་

རྣམས་འཇུག་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། ཁྱབ་མཉམ་

སྣང་དུ་རུང་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་འཇུག་པའོ་ཞྗེས་པའྱི་

དོན། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྗེད་དྗེ། 

བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་འཇུག་པའྱི་དུས་ལ་འཆད་རྱིགས་པར་ཐལ། ལུང་དྗེའྱི་དོན། དགག་

གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་སྤྱིར་ཡོད་ཀང་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་

སུམ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཇུག་

པའྱི་དུས་ལ་འཆད་རྱིགས་པ་གང་ཞྱིག །བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་བུམ་པ་

ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་ལ་ཕོགས་དྗེར་བུམ་པ་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཁྱབ་མཉམ་སྣང་དུ་རུང་ན་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན། 

རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྗེ་རྟགས་ཡང་དག་དྗེའྱི་དགག་བའྱི་

ཆོས་ཀྱི་ཁྱབ་མཉམ་པའྱི་འབྗེལ་ཡུལ་བཀག་ནས་རྟགས་དྗེའྱི་དགག་བ་འགོག་

ཅྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། སྤྱིར་སྣང་དུ་རུང་ནས་དགག་གཞྱི་དྗེར་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་

དུ་མྱི་རུང་བ་ལ། ཞྗེས་པ་ནས་རྱིས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

འཇུག་དུས་ལ་སོགས་པ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༤༤༩་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྗེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན། རང་ལས་ཁྱབ་ཆུང་བའྱི་རང་གྱི་འབྗེལ་ཡུལ་ལ་འབྗེལ་བ་

ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
1
 འབྗེལ་ཡུལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་དུ་

ངྗེས་ཤྱིང་། ངོ་བོ་ལ་ཁྱབ་ཆུང་བ་དང་། ཆྗེ་བ་དང་། མཉམ་པ་གསུམ་དུ་ངྗེས་པ་ལ། 

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞན་ཡང་། རང་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་རང་གྱི་

ཁྱབ་མཉམ་པའྱི་འབྗེལ་ཡུལ་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པར་འགོག་པའྱི་དངོས་འབས་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
2
 ཁྱབ་

མཉམ་པ་བཀག་པས་འགོག་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་དང་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་དངོས་འབས་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་ཀང་འཇུག་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་
3
འཆད་པར་

འགྱུར་པའྱི་དངོས་འབས་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་འཇུག་པའྱི་དུས་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་དོན། དངོས་འབས་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྗེ་རང་གྱི་

དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱབ་མཉམ་པའྱི་འབྗེལ་ཡུལ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་

དོན་ཡྱིན་གྱི། འབྗེལ་ཡུལ་ལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་དུ་ངྗེས་ཞྗེས་པའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་

པའྱི་འབྗེལ་ཡུལ་འགོག་པ་ལ་འཆད་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་དུ། ཁྱབ་མཉམ་པ་བཀག་

པས་འགོག་ཅྗེས་པ་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་དྗེ་རང་གྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་

ཀྱི་ཁྱབ་མཉམ་པའྱི་འབྗེལ་ཡུལ་འགོག་ཅྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། དགག་གཞྱི་དྗེར་

དགག་བའྱི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའྱི་དོན་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༤༤༩་༡།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༤༤༩་༢།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༤༤༩་༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བ་ཞྗེས་པ་ནས། འབྗེལ་རྱིས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

འཇུག་དུས་གཉྱིས་པ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
1
 སྔར་བཤད་

པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འཇུག་པའྱི་དུས་སོ་ཞྗེས་དང་། ཐར་

ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཁྱབ་མཉམ་སྣང་དུ་རུང་ན་ཞྗེས་པའྱི་དོན། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་

དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པའྱི་སྗེང་གྱི་སྐྱྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། བུམ་པ་ཚད་

མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་འཇུག་དུས་གཉྱིས་པ་སོན་པར་འདོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པར་ཤྗེས་པར་བའོ། །

ཕས་རྒོལ་གང་པོའྱི་སོབས་པ་འཕོག་བྗེད་ཅྱིང་། །སྨྲ་ངན་ཝ་སྐྱྗེས་ཚོགས་

རྣམས་ཟྱིལ་གནོན་པའྱི། །སྨྲ་བའྱི་སྗེངྗེ་གང་དྗེ་བང་ཕོགས་འདྱིར། །རྒྱལ་ཚབ་

གསུང་རབ་གངས་རྱིའྱི་བདག་པོར་འགྱུར། །ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའོ། །

དགག་གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་སྣང་དུ་རུང་ནས་མྱི་སྣང་ནས་

རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་བས་པའྱི་ཚེ། མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་ཆོས་ཅན། དུ་བ་

མྗེད་དྗེ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

འཇུག་གོ། །དགག་གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་དངོས་འབས་སྣང་དུ་རུང་ནས་མྱི་

སྣང་ནས་རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་བས་པའྱི་ཚེ། དུ་བས་དབྗེན་པའྱི་དང་རྭ་བ་གབ་

མྗེད་པ་ན་ཆོས་ཅན། དུ་བའྱི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་མྗེད་དྗེ། དངོས་འབས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༤༤༩་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་དངོས་འབས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་འཇུག་

གོ །དུ་བའྱི་དངོས་རྒྱུ་དུ་བ་ལ་དྗེ་བྱུང་དུ་འབྗེལ་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་དང་། 

རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་སོགས་ལས། དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་ཡུལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་

གསུམ་དུ་ངྗེས་ལ་ཞྗེས་བཤད་ཅྱིང་། རྱིགས་ཐྱིག་ཊྱིཀྐར།
1
 ཆོས་དྗེ་ལ་དྗེ་བྱུང་དུ་

འབྗེལ་ན། ཆོས་དྗེ་ལས་བྱུང་མྱི་དགོས་པར་ཁོ་བོས་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྗེས་པའྱི་

ཊྱིཀྐར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཞྗེས་དང་། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀྐར་ཡང་། དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། དངོས་པོ་དང་རས་ཐ་དད་དངོས་པོའྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོ་

ལ་དྗེ་བྱུང་དུ་འབྗེལ་བའྱི་ཕྱིར། 

དགག་གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་སྣང་དུ་རུང་ནས་རྟགས་

ཀྱིས་དགག་པ་བྗེད་པ་ལ། འབྗེལ་ཡུལ་ལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་དུ་ངྗེས་པ་བཞྱིན་

དུ། འགལ་ཟླ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་གསུམ་དུ་ངྗེས་ལ། ངོ་བོའྱི་

འགལ་ཟླ་ལ་ཡང་ཁྱབ་མཉམ་པ་དང་། ཁྱབ་ཆྗེ་བའྱི་འགལ་ཟླ་གཉྱིས་སུ་ངྗེས་ལ། 

དང་པོ་ལ་ཡང་། རང་གྱི་འགལ་ཟླ་དངོས་དང་། འགལ་ཟླའྱི་འབས་བུ་གཉྱིས་སུ་

ངྗེས་ལ། རང་གྱི་འགལ་ཟླ་དངོས་སྣང་དུ་རུང་ནས་མྱི་སྣང་ནས་རྟགས་ཀྱིས་དགག་

པ་བྗེད་པའྱི་ཚེ། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་གཞྱིར་ཆོས་ཅན། 

གང་རྗེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་

པར་ནོན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་

དག་འཇུག །

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཅ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། འགལ་འབྗེལ་གྱི་རྣམ་གཞག། ༦༢༢་༣།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རང་བཞྱིན་འགལ་
1
དམྱིགས་ཀྱིྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཇོག་ཚུལ་ལ། ཁ་ཅྱིག 

།མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་གཞྱིར་ཆོས་ཅན། གང་རྗེག་

སོབས་ཆྗེན་པོ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་

མྱི་འཐད་དྗེ། གཞྱི་དྗེ་མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་པར་ངྗེས་ན། གཞྱི་དྗེ་ན་གང་

རྗེག་སོབས་ཆྗེན་པོ་མྗེད་པར་ངྗེས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དགག་གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་

ཆོས་ཀྱི་འགལ་ཟླའྱི་འབས་བུ་སྣང་དུ་རུང་ནས་མྱི་སྣང་ནས་རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་

བྗེད་པའྱི་ཚེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་
2
བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་གཞྱིར

3
་ཆོས་ཅན། 

གང་རྗེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མྗེད་དྗེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་འཇུག །གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱབ་ཆྗེ་བའྱི་འགལ་ཟླ་སྣང་

དུ་རུང་ནས་མྱི་སྣང་ནས་རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་བྗེད་པའྱི་ཚེ། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་

ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་གཞྱིར་ཆོས་ཅན། ཁ་བའྱི་རྗེག་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་

གནས་པ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་

ཁྱབ་བྗེད་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཇུག །

རྒྱུའྱི་འགལ་ཟླ་ལ་ཡང་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་འགལ་ཟླ་དངོས་དང་། 

འགལ་ཟླའྱི་འབས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གཉྱིས་ལས། དགག་གཞྱི་དྗེར་དགག་

བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་འགལ་ཟླ་དངོས་སྣང་དུ་རུང་ནས་མྱི་སྣང་ནས། རྟགས་ཀྱིས་

1 ག་༣༤་བ་༥་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས། པ་༣༥་ན་༥་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས།

2 ག་༣༤་བ་༧་ཕྱུར། པ་༣༥་ན་༧་ཕྱུར།

3 ག་༣༥་ན་༡་གཞྱི། པ་༣༥་ན་༧་གཞྱི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དགག་པ་བྗེད་པའྱི་ཚེ། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་གཞྱིར་

ཆོས་ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྗེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་སོབས་

ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་འཇུག །དགག་གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགལ་ཟླའྱི་འབས་བུ་སྣང་

དུ་རུང་ནས་མྱི་སྣང་ནས་རྟགས་ཡང་དག་གྱིས་དགག་པ་བྗེད་པའྱི་ཚེ། དུ་བ་དྲག་

འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་གཞྱིར་ཆོས་ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྗེད་

རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མྗེད་དྗེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

འཇུག །དགག་གཞྱི་དྗེར་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འབས་བུ་འགལ་ཟླ་སྣང་དུ་རུང་ནས་

མྱི་སྣང་ནས་རྟགས་ཡང་དག་གྱིས་དགག་པ་བྗེད་པའྱི་ཚེ། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་

ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་གཞྱིར
1
་ཆོས་ཅན། གང་རྗེག་གྱི་དངོས་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་

མཐུ་ཅན་མྗེད་དྗེ། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་

འབས་བུ་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ། གངས་ངྗེས་ལ་དོགས་པ་དཔད་པ་ནྱི། མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་གངས་ངྗེས་པ་ཡྱིན་གྱི། དྗེ་ལས་གཞན་དུ་དགག་རྟགས་ལ་

ཉྱི་ཤུར་གངས་ངྗེས་པ་དང་། བཅུ་དྲུག་ཏུ་གངས་ངྗེས་པ་སོགས་སྗེ་བདུན་གྱི་

དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ།
2
 སྗེ་བདུན་ལས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་

1 ག་༣༥་ན་༧་གཞྱི། པ་༣༥་བ་༧་གཞྱི།

2 ག་༣༥་བ་༢། པ་༣༦་ན་༡། སྗེ་བདུན་ལས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཅུ་ཞྗེས་

ཚིག་ཟུར་འཁོད་ཀང་། དོན་ལ་འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་བཅུ། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་སྙམ་ཏྗེ། འོག་ཏུ་རང་ནག་པ་དང་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་འགོག་པའྱི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་ལས། སྗེ་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཅུ་དང་། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་

མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཅྱིག་སྗེ། བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་ཅྱིང་། དྗེ་ལས་

མང་པ་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 

ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

དྗེ་ལ་བཅུ་བཤད་དྗེ། དྗེ་ལས་འགལ་དམྱིགས་དྲུག་དང་། འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པ་

བཞྱི་སྗེ། བཅུ་ཡོད་པར་ཚད་མ་རྣམ་ངྗེས་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་ངྗེས་

ལས།
1
 དྗེ་ལྟར་ན་མ་དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་སྦོར་བའྱི་བྗེ་བག་གྱིས་རྣམ་པ་བཅུ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། སྤྱིར་བསོམས་
2
ན་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་གངས་ངྗེས་ཏྗེ། 

རྱིགས་ཐྱིག་ལས།
3
 དྗེ་ནྱི་སྦོར་བའྱི་བྗེ་བག་གྱིས་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་སྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འཐད་ལྡན་ཆྗེ་བ་ལས་ཀང་འདྱི་སྐད་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྒྱུ་

ལ་སོགས་པ་མ་དམྱིགས་པའྱི་སྦོར་བ་ཐ་དད་པ་སྗེ། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་

དང་། རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པ་དང་། ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་དང་། འབས་བུ་མ་

དམྱིགས་པའོ། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་དྗེ་དང་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་སྦོར་བ་ཡང་ཐ་དད་དྗེ། རང་

བཞྱིན་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་དང་། འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་དང་། ཁྱབ་

བདུན་གྱི་གཞུང་ལས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དྲུག་ཏུ་བཤད་ཅྱིང་། དྗེ་ལས་

མང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཞྗེས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་དྲུག་ལས་མང་བ་མ་

བཤད་པར་གསུངས། དྗེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་འོག་ཏུ། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དྗེ་ལ་

བཅུ་བཤད་དྗེ། ཞྗེས་དང་། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པ་བཅུར་ངྗེས་པ་དང་། ཞྗེས་གསལ་བ་གཉྱིས་ཀང་འབྗེལ་ཟླ་མ་

དམྱིགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་མ་དམྱིགས་པ་བཅུ། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་སྙམ།

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་ངྗེས། ༦༦༣་༡།

2 ག་༣༥་བ་༤་སོམས། པ་༣༦་ན་༤་སོམས།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྱིགས་ཐྱིག། ༨༡༥་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་བྗེད་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་དང་། འབས་བུ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་དང་། རྒྱུ་

འགལ་བ་དམྱིགས་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་

སྦོར་བ་རྣམ་པ་བཅུའོ། །བཅུ་གཅྱིག་པ་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ལྗེའུ་

གསུམ་པར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་དང་། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
1
 འོག་

ནས་དྗེ་ལྟར་ན་མ་དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་སྦོར་བའྱི་བྗེ་བག་གྱིས་རྣམ་པ་བཅུ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པ་བཅུར་ངྗེས་པ་

དང་། འོག་ནས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གྱི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་

བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་ཁྱབ་དམྱིགས་པའྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་

གསུངས་ཀྱི། དྗེ་ལས་མང་བ་མ་གསུངས་པས། ཁ་ཅྱིག་གྱིས། གང་རྗེག་དང་གང་

རྗེག་གྱི་འབས་བུ་དང་། བདག་གཅྱིག་པའྱི་ཁྱབ་བ་དང་། གང་རྗེག་གྱི་དངོས་རྒྱུ་

ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་
2
རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་། ཚ་

རྗེག་དང་། ཚ་རྗེག་གྱི་འབས་བུ་དང་། ཚ་རྗེག་གྱི་བདག་གཅྱིག་པའྱི་ཁྱབ་བ་དང་། 

ཚ་རྗེག་གྱི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད
3
་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་བཞྱི་བཞྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་

ནས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་དགག་རྟགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཞྗེད་པ་

དང་། གཞན་དག་གྱིས་དྗེའྱི་ནང་ནས། བཅུ་གཉྱིས་ཡང་དག་ཡྱིན་ལ་བཞྱི་ལྟར་སྣང་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡང་། དགག་རྟགས་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ལ་དཔད་ན་འཐད་

པར་མྱི་སྗེམས་ཏྗེ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་གསུངས། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༣༧༣་༣།

2 ག་༣༦་ན་༢་ཐ་མ། པ་༣༦་བ་༢་ཐ་མ།

3 ག་༣༦་ན་༣་ཐ་མས། པ་༣༦་བ་༣་ཐ་མས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དྗེ་ལ། ཁ་ཆྗེ་ཛྙཱ་ན་ཤྲྱི་དང་། ལོ་ཆྗེན་སོགས་ཀྱི་ལུགས་བརོད་པ་དང་། རང་

ནག་པ་དང་། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་ལུགས་བརོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེས་དྗེ་

རྣམས་ལ་དགག་བཞག་མཛད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། མྗེ་དང་ཙན་དན་གྱི་མྗེ་དང་། 

དུ་བ་དང་། མྗེའྱི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་

གཞྱིར། གང་རྗེག་དང་། བ་མོའྱི་རྗེག་པ་དང་། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྗེད་དང་། གང་

རྗེག་གྱི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པ་

རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་། མྗེ་དང་། ཙནྡན་གྱི་མྗེ་དང་། དུ་བ་དང་། མྗེའྱི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་

ཐོགས་མྗེད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། ཚ་རྗེག་སྐོར་བཞྱི། 

གང་རྗེག་སྐོར་བཞྱི་བཀག་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་

དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་སྦོར་བ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཟྗེར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་ན་རྗེ། མྗེའྱི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་

རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། རང་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར། གང་རྗེག་སྐོར་

བཞྱི་འགོག་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། མྗེའྱི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་མྗེ་མ་ཡྱིན་པས་

དྗེ་གང་རྗེག་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་མྱིན་ཞྱིང་། དྗེ་ལ་རྱིགས་འདྲ་བའྱི་རྒྱུན་མྗེད་པས་

དྗེ་མངོན་སུམ་གྱིས་ངྗེས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་གཞུང་ལས་རྣམ་གཞག་མང་དུ་གསུངས་ཀང་། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་

འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་གངས་

ངྗེས་ཏྗེ། འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པ་བཞྱི། འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པ་

བཞྱི། འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་བཞྱི་རྣམས་སུ་གངས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་པོ་ནྱི། རང་བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པ། རྒྱུ་དང་

འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པ། ཁྱབ་བྗེད་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་

པ། འབས་བུ་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པ་རྣམས་ལ་ཟྗེར། མཚན་གཞྱི་

ནྱི། མྗེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་གཞྱིར་ཆོས་ཅན། གང་རྗེག་དང་། གང་འབས་

སྤུ་ལོང་བྗེད་དང་། བ་མོའྱི་རྗེག་པ་དང་། གང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་རྒྱུན་ཆགས་

སུ་གནས་པ་མྗེད་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ཏྗེ། མྗེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པ་བཞྱི་ནྱི། རང་བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་

བ་དམྱིགས་པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པ། ཁྱབ་བྗེད་དང་འགལ་བའྱི་

ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པ། འབས་བུ་དང་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པ་རྣམས་ལ་ཟྗེར། 

མཚན་གཞྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན། ཙནྡན་གྱི་མྗེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་ཤར་གྱི་གཞྱིར་ཆོས་

ཅན། གང་རྗེག་དང་། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྗེད་དང་། བ་མོའྱི་རྗེག་པ་དང་། གང་རྒྱུ་

ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མྗེད་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ཏྗེ། ཙནྡན་གྱི་

མྗེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་བཞྱི་ནྱི། རང་བཞྱིན་དང་འགལ་

བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ། ཁྱབ་བྗེད་དང་

འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ། འབས་བུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་

རྣམས་ལ་ཟྗེར། མཚན་གཞྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་

ཤར་གྱི་གཞྱིར་ཆོས་ཅན། གང་རྗེག་དང་། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྗེད་དང་། བ་མོའྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྗེག་པ་དང་། གང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མྗེད་པའྱི་གཞྱི་

ཡྱིན་ཏྗེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 ཚ་རྗེག་སྐོར་བཞྱིས་གང་རྗེག་བཞྱི། །བཀག་

པས་སྦོར་བ་བཅུ་དྲུག་ཟྗེར། །
2
གཞུང་ལས་རྣམ་གཞག་མང་བཤད་ཀང་། །འགོག་

ནུས་སྔ་མ་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་བཞྱིན་དུ་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་

རང་ནག་བརོན་འགྲུས་སྗེང་གྗེ་ཡང་། ཛ་
3
ཏ་རྱི་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དགོངས་པར་

མཛད་ནས། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ལ་བཅུ་གཉྱིས་ཁོ་ནར་གངས་ངྗེས་ཞྗེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་དྗེ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེས་དགག་བཞག་མཛད་ཚུལ་ནྱི། ལུགས་

དང་པོ་འགལ་རྒྱུ་དམྱིགས་པ་བཞྱིའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འཐད་དྗེ། མྗེའྱི་

དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་སྣང་རུང་གྱི་གཞྱི་ལ་མྗེ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་ན། མྗེའྱི་དངོས་རྒྱུ་

ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཡང་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། དྗེ་ལ་མྗེ་སྣང་དུ་རུང་བའྱི་ཚ།ེ 

རྟགས་སུ་འགོད་དགོས་ན་རང་བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་འགོད་རྱིགས་ཀྱི་

འགལ་བའྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་འགོད་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

ལུགས་གཉྱིས་པ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་

དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གངས་ངྗེས་འབྗེད་པ་མྱི་འཐད་པར་

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༣༥་༡༩།

2 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༣༥་༡༩་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་མྗེ་མྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུན་མྗེད་

ཕྱིར་ན་འགོག་མྱི་ནུས།

3 ག་༣༧་ན་༤་ཛེ་ཏ། པ་༣༧་བ་༤་ཛ་ཏ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐལ། མྗེས་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར། གང
1
་རྗེག་འགོག་པའྱི་རང་

བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་ལས་ལོགས་སུ་ཙནྡན་གྱི་མྗེས་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་

པའྱི་གཞྱིར་གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལོགས་སུ་

སོས་པ་ལ་དགོས་པ་མྗེད་ཅྱིང་། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་

ལོགས་སུ་ཙནྡན་གྱི་མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་སྗེ་བདུན་གྱི་གཞུང་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཙནྡན་

གྱི་མྗེའྱི་སྤུ་རྱིས་མ་ཟྱིན་ན། ཙནྡན་གྱི་མྗེས་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་

གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་མྱི་རྱིགས་ཞྱིང་། ཙནྡན་གྱི་མྗེའྱི་སྤུ་རྱིས་

ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་ཙནྡན་གྱི་མྗེ་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་གང་རྗེག་

འགོག་པའྱི་རྟགས་སུ་སོང་ན་ཡང་། མྗེས་གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་འགལ་

དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པས། དྗེ་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་པ་ལ་དགོས་

པ་ལྷག་པོ་མྗེད་ཅྱིང་། གཞན་ལས་ཀང་ལོགས་སུ་མ་བཤད་ཅྱིང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། ཙནྡན་གྱི་མྗེ་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་

འགལ་དམྱིགས་ལོགས་སུ་འཆད་དགོས་ན། ཙནྡན་གྱི་དུ་བས་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་

སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་

ལོགས་སུ་འཆད་དགོས་པས། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་

དམྱིགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་བཅུ་གཉྱིས་སུ་གངས་ངྗེས་པར་ཁས་བངས་པ་དང་ནང་

འགལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཙནྡན་གྱི་མྗེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་རང་ཕོགས་ཀྱི་

1 ག་༣༧་ན་༧་གངས་ངྗེས་འགོག། །པ་༣༧་བ་༧་གངས་ངྗེས་འགོག
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་གང་རྗེག་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཡང་མྱི་

རྱིགས་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་ཙནྡན་གྱི་དུ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ལ་ལ། ཙནྡན་གྱི་མྗེ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཙནྡན་གྱི་མྗེ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ། ཙནྡན་གྱི་དུ་བའྱི་སྤུ་རྱིས་མྱི་

ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་ཁ་ཆྗེ་ཛྙཱ་ན་ཤྲྱི་སོགས་ཀྱིས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་

འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕྗེ་ནས་དགག་རྟགས་ཉྱི་ཤུར་

འཆད་པ་དང་། མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་རང་ནག་པ་དང་། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་སོགས་ཀྱིས་

ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་

བཅུ་གཉྱིས་སུ་བཤད་ནས། འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པ་བཞྱི་བསྣན་ཏྗེ་བཅུ་དྲུག་གྱི་

གངས་ངྗེས་བཞྗེད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྗེ་བདུན་གྱི་གཞུང་ལས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་

གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དྲུག་ཏུ་བཤད་

ཅྱིང་། དྗེ་ལས་མང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མྗེ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་

མྗེད་ཀྱིས་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་འགལ་རྒྱུ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་སོན་བྗེད་ཀྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་ལུང་འདྲྗེན་རྒྱུ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། མྗེས་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་འགལ་

དམྱིགས་ལས་ལོགས་སུ་ཙནྡན་གྱི་མྗེས་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་

གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཆད་པ་རྟོག་བཏགས་

འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་སྗེ་བདུན་གྱི་གཞུང་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁོ་ན་རྗེ། དགག་རྟགས་དྗེ་ལ་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་གངས་ངྗེས་ན། འགལ་དང་

འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་ལས་མ་དམྱིགས་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ལ་བཞྱིར་
1
གངས་ངྗེས་པར་བཤད་པ་དང་། དྗེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་རང་

བཞྱིན་དག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་གསུམ་དུ་

བཤད་པ་དང་། དྗེ་དང་འགལ་བ་ཡྱི་ནྱི་རྒྱུ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཀྱི་རང་འགྗེལ་

ལས།
2
 དྗེ་ལྟར་ན་མ་དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་སྦོར་བའྱི་བྗེ་བག་གྱིས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། འགལ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་

དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བཞྱིར་བཤད་པ་ནྱི། 

གང་ལ་གང་འདུས་པའྱི་བསྡུ་བྗེད་ཀྱི་དབྗེ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཡྱིན། དྗེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་

དང་རང་བཞྱིན་དག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ནྱི། འབྗེལ་བ་ལ་ལྟོས་

པའྱི་དགག་རྟགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་སོན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད། དྗེ་ལྟར་ན་མྱི་

དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་སྦོར་བའྱི་བྗེ་བག་གྱིས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པ། འགལ་

དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་དང་། དྗེ་དང་འགལ་བ་ཡྱི་ནྱི་རྒྱུ། །ཞྗེས་

སོགས་ར་འགྗེལ་གྱི་སྐབས་སུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་སྦོར་བ་བརྒྱད་བསན་པ་ལ་

དགོངས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་

ཐམས་ཅད་དངོས་སུ་གནོད་པའྱི་འགལ་ཟླ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། བརྒྱུད་
3
ནས་

དངོས་སུ་གནོད་བྗེད་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་དགག་བ་འགོག་པའྱི་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་

1 ག་༣༨་ན་༥་གཞྱིར། པ་༣༨་བ་༥་གཞྱིར།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༧་༡༦།

3 ག་༣༨་བ་༢་རྒྱུད། པ་༣༩་ན་༢་རྒྱུད།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གཏན་ཚིགས་གཉྱིས་སུ་འདུས་པར་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སྐབས་འདྱིར་རང་བཞྱིན་

འགལ་དམྱིགས་དང་། འགལ་འབས་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་གཉྱིས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་འབྗེལ་ཡུལ་དོན་གཞན་དང་། 

དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་འགོག་པའྱི་འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གཉྱིས་

སུ་ངྗེས་ལ། དང་པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པ་དང་། གཉྱིས་པ་རང་བཞྱིན་མ་

དམྱིགས་པར་འདུས་སོ། །ཞྗེས་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ། རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པ་དང་། རང་

བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་གཉྱིས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། གོང་གྱི་རྟགས་གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། 

སྤྱིར་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་དགག་བའྱི་ཆོས་དྗེ་ཡོད་ན་དགག་གཞྱི་

དྗེར་ཤྗེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲྗེར་རུང་བར་སྣང་བ་དང་། མྱི་རུང་བར་སྣང་བ་གཉྱིས་སུ་

ངྗེས་ལ། དང་པོ་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་ངྗེས་ཤྱིང་། གཉྱིས་

པ་ལ། དྗེ་བྱུང་དང་བདག་གཅྱིག་ཏུ་འབྗེལ་བ་རང་དབང་དུ་ཡོད་མྗེད་གཉྱིས་སུ་

ངྗེས་ལ། དང་པོ་ལ། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་གཉྱིས་སུ་ངྗེས་ལ། འགལ་ཟླ་

དམྱིགས་པ་དང་། འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་བདག་གཅྱིག་དང་། 

དྗེ་བྱུང་གྱི་འབྗེལ་བ་རང་དབང་དུ་མྗེད་པས་རྒྱུ་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་གཉྱིས་སུ་

བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། སྐབས་འདྱིར་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བརྒྱད་བསན་ཚུལ་ཇྱི་

ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འདྱི་ལ་འགྗེལ་བཤད་ཤཱཀ་བོའྱི་ལུགས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་

ཀྱི་ལུགས་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། འགལ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བརྒྱད་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། འགལ་དང་། ཞྗེས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པས་རང་བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་དངོས་སུ་བསན་ནས། ཁྱབ་བྗེད་འགལ་དམྱིགས་

ཤུགས་ལ་བསན། རྒྱུ་ལྟར་རུང་བའྱི། །བདག་ཉྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ། །ཞྗེས་པས་

རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དངོས་སུ་བསན་ནས། རྒྱུ་འགལ་དམྱིགས་

དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྱིས་ཤུགས་

ལ་བསན། ངོ་བོ་ལྟར་རུང་བའྱི། །བདག་ཉྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ། །ཞྗེས་པས་རང་

བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དངོས་སུ་བསན་ནས། ཁྱབ་བྗེད་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཤུགས་ལ་བསན། འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་

པས་འགལ་འབས་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

ལྟར་ཡང་
1
འགྗེལ་བཤད་ལས། དྗེ་ལྟར་ན་མྱི་དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཞྗེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་ནྱི་ར་བའྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ཡང་
2
བར་སྐབས་ཀྱི་སྦོར་

བའྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། འདྱི་ལྟར་རང་བཞྱིན་འགལ་

དམྱིགས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བ་ནྱི། ཁྱབ་པར་བྗེད་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པར་

བཤད་དོ། །རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྗེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པའོ། །རྒྱུ་

མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱི་ནྱི། རྒྱུ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་དང་། རྒྱུ་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་

དམྱིགས་པའོ། །འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་སྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་

རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྱིན་ནོ། །རྗེ་ཞྱིག་འདྱིར་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་བཤད་ཀྱི་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པ་

བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་ནྱི། འགལ་དང་འབས་བུ་དག་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེབསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༩༩༦་༡༤།

2 ག་༣༩་ན་༤་ཀང་། པ་༣༩་བ་༤་ཀང་།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ཤླཽཀ་གཅྱིག་གྱིས་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ལ་ར་བའྱི་སོ་ནས་དབྗེ་ན་བཞྱིར་ཡོད་པར་བསན་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 

འགལ་བ་གྲུབ་པས་ནྱི། དཔྗེར་ན། འདྱི་ན་གང་བའྱི་རྗེག་པ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་དང་། འགལ་བའྱི་འབས་བུ་གྲུབ་པས་ནྱི། དཔྗེར་ན། 

འདྱི་ན་གང་བའྱི་རྗེག་པ་མྗེད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། རྒྱུ་མ་གྲུབ་པ་

ནྱི། དཔྗེར་ན། འདྱི་ན་དུ་བ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །རང་

བཞྱིན་མ་གྲུབ་པ་ནྱི། དཔྗེར་ན་འདྱི་ན་དུ་བ་མྗེད་དྗེ། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བ་

བ་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་གསུངས། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡན་ལག་

གྱི་སོ་ནས་བརྒྱད། འགལ་དང་། ཞྗེས་པས་རང་བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་དངོས་སུ་བསན་ནས། ཁྱབ་བྗེད་འགལ་དམྱིགས་ཤུགས་ལ་བསན། 

འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་པས་འགལ་འབས་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

དངོས་སུ་བསན་ནས། རྒྱུ་ལྟར་རུང་བའྱི། བདག་ཉྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ། །ཞྗེས་

པས་རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དངོས་སུ་བསན། ངོ་བོ་ལྟར་རུང་བའྱི། 

བདག་ཉྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ། །ཞྗེས་པས་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་དངོས་སུ་བསན་ནས། ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཤུགས་ལ་

བསན། རྒྱུ་མཚན་དག་ནྱི་འགལ་བ་ཉྱིད། །མྗེད་ན་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་

པས་རྒྱུ་འགལ་དམྱིགས་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཤུགས་ལ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་འགྗེལ་བཤད་ལས།
2
 འགལ་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༦་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བོ། འགྗེལ་བཤད། ༩༩༢་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཅྱིག་གྱིས་དངོས་སུ་སྣང་རུང་མ་

དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཞྱི་དང་། ཤུགས་ལ་བཞྱི་བསན་པས་སྐབས་འདྱིར་

མ་དམྱིགས་པའྱི་སྦོར་བ་བརྒྱད་བསན་པར་བཤད། 

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། འགལ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་

སོགས་ཤླཽཀ་གཅྱིག་གྱིས་དངོས་སུ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཞྱི་

དང་། ཤུགས་ལ་བསན་པ་གཉྱིས་ཏྗེ་དྲུག །རྒྱུ་མཚན་དག་ནྱི་འགལ་བ་ཉྱིད། །ཅྗེས་

སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་འགལ་དམྱིགས་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་

གཉྱིས་ཏྗེ། སྐབས་འདྱིར་མ་དམྱིགས་པའྱི་སྦོར་བ་བརྒྱད་བསན་པར་བཤད། 

ལུགས་ཕྱི་མ་རང་འགྗེལ་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 འགལ་བ་གྲུབ་

པས་ནྱི་དཔྗེར་ན། འདྱི་ན་གང་བའྱི་རྗེག་པ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བ་བ་ལྟ་

བུའོ། །འདྱིས་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྗེད་པ་འགལ་བ་གྲུབ་པ་ཡང་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། རྒྱུ་མཚན་དག་ནྱི་འགལ་བ་ཉྱིད། །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རང་འགྗེལ་ལས།
2
 རྒྱུ་

མཚན་དག་འགལ་ན་ནྱི་གོ་བར་བྗེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། འདྱི་ན་བ་སྤུ་ལྡང་

བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་མྗེད་དྗེ། མྗེ་ཁྱད་པར་ཉྗེ་བ་ཅན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་

བ་བ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ནྱི་དྗེའྱི་འབས་བུ་ལས་ཀང་དྗེ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་མྗེད་

པར་རྟོགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། ཕོགས་འདྱི་ན་བ་སྤུ་ལྡང་བ་ལ་

སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཅན་མྗེད་དྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བ་བ་ལྟ་

བུའོ། །དྗེ་དང་འགལ་བ་གྲུབ་པ་འདྱི་ཡང་གོང་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནས་བསན་པ་ཉྱིད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༦་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༧་༩།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དོ། །འདྱི་ལྟར་མ་དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི། སྦོར་བའྱི་བྗེ་བག་གྱིས་རྣམ་པ་བརྒྱད་

དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 དྗེ་དང་འགལ་བ་གྲུབ་

པ་འདྱི་ཡང་གོང་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནས་བསན་པ་ཉྱིད་དོ། །ཞྗེས་བཤད་པས་འགྗེལ་

བཤད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ཁས་ལྗེན་རྱིགས་ཀྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་དྗེ་

ཁས་ལྗེན་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། རྒྱུ་ལྟར་རུང་བའྱི། །བདག་ཉྱིད་དག་ནྱི་

མ་གྲུབ་པ། །ཞྗེས་པས་རྒྱུ་འགལ་དམྱིགས་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྱིས་ཤུགས་ལ་བསན་ཀང་། མ་དམྱིགས་པའྱི་

སྦོར་བ་བརྒྱད་ཀྱི་གངས་འདྲྗེན་ཚུལ་སྔར་ལྟར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འགལ་དང་

འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །ཞྗེས་པའྱི་རང་འགྗེལ་ལས། ཤུགས་བསན་གཉྱིས་

བཤད་ཅྱིང་དྗེ་ལས་མང་བ་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་

ལས།
2
 འགྗེལ་པར་གཉྱིས་ཁ་བསྐང་བ་ནྱི། རང་བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་དང་། རང་

བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་གཉྱིས་ནྱི། རྟགས་གཞན་འཕྗེན་ཚུལ་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་

མཚོན་ཏྗེ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐྱྗེ་བར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། བོད་སྔ་རབས་

པའྱི་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ། དྗེ་ལ་རོད་པ་སང་བའ།ོ །དང་པོ་

ལ། སྔ་མ་ཁ་ཅྱིག །ནས་མྱུག་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་དྗེ། ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་

གཤྗེར་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཞྱིང་ཤར་མ། རང་འབས་ནས་མྱུག་འབྱུང་

རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་འདྲ་བའྱི་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༠༧་༡༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༣༠་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞྱིང་ཤར་མ། ནས་མྱུག་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། དྗེ་ནས་མྱུག་འབྱུང་རུང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ནས་མྱུག་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

ན། དྗེ་ནས་མྱུག་གྱི་རྒྱུར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ནས་མྱུག་གྱི་

རྒྱུར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་ནས་མྱུག་གྱི་སྐྱྗེད་བྗེད་དུ་ཚད་མས་

གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། དྗེ་ནས་མྱུག་སྐྱྗེ་རུང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་འབུད། རྟགས་བར་
1
པ་

གྲུབ་སྗེ། རང་འབས་སྐྱྗེད
2
་བྗེད་རྒྱུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ལུག་ལོའྱི་དཔྱིད་ཀྱི་ཞྱིང་། རང་

འབས་ནས་མྱུག་འབྱུང་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྗེ། 

ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་རང་འབས་ནས་མྱུག་འབྱུང་

རུང་ལ་བདག་གཅྱིག་ཏུ་འབྗེལ་བའྱི་ཕྱིར། ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་

ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་དང་། དྗེ་འདྲ་བའྱི་ལུག་ལོའྱི་དཔྱིད་ཀྱི་ཞྱིང་དྗེ་རང་འབས་མྱུ་

གུ་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་ཡང་། དྗེ་དག་ཡྱིན་ན་རང་འབས་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་ཤྱིང་། རང་འབས་མྱུ་གུ་སྐྱྗེ་རུང་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། ཞྱིང་དྗེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རང་འབས་ནས་

མྱུག་བསྐྱྗེད་པ་ལ་འགལ་རྐྗེན་གྱི་གྗེགས་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་འབས་ནས་

1 ག་༤༠་བ་༤་པར་བ། པ་༤༡་ན་༤་པར་བ།

2 ག་༤༠་བ་༤་བསྐྱྗེད། པ་༤༡་ན་༤་བསྐྱྗེད།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། བུམ་པ་ཡོད་པ་ལ་འགལ་རྐྗེན་

གྱི་གྗེགས་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཡོད་ངྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། རང་

འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པ་

མྱི་སྱིད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན། ཁྱོད་ཀྱི་དྗེ་བསྐྱྗེད་པ་ལ་འགལ་རྐྗེན་གྱི་

གྗེགས་མྱི་སྱིད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བུམ་པ་མྗེད་པ་མྱི་

སྱིད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཡྱིན་ན་ཡོད་ངྗེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

བང་སྗེམས་ས་བརྒྱད་པ་བ་
1
འཚང་རྒྱ་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འཚང་

2
རྒྱ་བ་ལ་

འགལ་རྐྗེན་གྱི་གྗེགས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཁོ་ན་རྗེ། ཞྱིང་དྗེ་དག་

གྱིས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་པ་ཡྱིན་ཡང་དྗེ་དག་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་མྱིན་

ནོ་ཞྗེ་ན། ཚད་མ་ཞྗེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་

སོགས་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་དྗེ། རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་པར་ཚད་མའྱི་

སོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། དྗེས་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་

ཁོ་ན་རྗེ། ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡྱིན། རང་

འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་སྱིད་དམ་མྱི་སྱིད། མྱི་སྱིད་ན། 

རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་པས་ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་པ་དང་འགལ། སྱིད་ན་དྗེ་འདྲའྱི་

གཞྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པའྱི་ཞྱིང་ཆོས་ཅན། རང་འབས་ནས་མྱུག་སྐྱྗེ་རུང་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

1 ག་༤༡་ན་༣་པ་བ། པ་༤༡་བ་༢་པ་པ།

2 ག་༤༡་ན་༣་སངས་རྒྱ། པ་༤༡་བ་༣་སངས་རྒྱ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱབ་ཁས་བངས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་འབས་

ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པར་ངྗེས་པའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། ཆོས་

ཅན་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྱིད་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། 

འདྱི་ལ་གཞན་གྱི་ལན་འདྗེབས་ཚུལ་དགག་པ། རང་ལན་འདྗེབས་ཚུལ། དྗེ་

དག་ལ་དོགས་པ་སང་བ། དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག །ར་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་ལ་འདོད་

ལན། གཉྱིས་པ། ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ལན་དང་། ལྔ་པ་ལ། ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་

ཟ་བའྱི་ལན་འདྗེབས་སོ། །དྗེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པར་ངྗེས་

ན། དྗེ་བསྐྱྗེད་རུང་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། དྗེའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་

ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་པ་སྱིད་ན། དྗེ་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་

པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། སྱིད་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ལ་དངོས་སྐྱོན་དུ་ཤ་ཟ་འཇུག་མྱི་འཇུག་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་

བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་དྗེ་དངོས་སྐྱོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཚེ། རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་། 

བསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐྗེབས་མྱི་ཐྗེབས་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་རང་

འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་རུང་ཡྱིན་ན། དྗེ་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་

བར་ཐལ། ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་ན། 

རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་

སྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་ན། རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་རུང་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་གོང་གྱི་རོད་པ་དྗེ་ལ་ཆོས་ཅན་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ལན་འདྗེབས་སོ། །ཞྗེས་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཡོད་ན་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་

ཐལ། དྗེའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། ཡོད་ན་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཁྱབ་

པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་མདུན་གྱི་ཤ་ཟ་དངོས་སྐྱོན་དུ་འཇུག་མྱི་འཇུག་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་དྗེ་དངོས་སྐྱོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཚེ། རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་

ཅྱིང་། བསལ་བ་ལ་འདོད་ལན་ཐྗེབས་མྱི་ཐྗེབས་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། འཁོར་

གསུམ། ར་བར་འདོད་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་ཏྗེ། ཡོད་ན་ཡོད་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་

ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་གྱི་དོགས་དཔོད་གཞན་རྣམས་

གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སྱིད་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་

ཁྱབ་པ་ཡོད་དམ་མྗེད་ཟྗེར་ན། སྱིད་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ། ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡོད་

པས་ཁྱབ། བས་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། མདུན་གྱི་ཤ་ཟ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། སྱིད་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། བསལ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟའོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །སྱིད་ན་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

སྱིད་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ། ཡོད་ན་ཡོད་ངྗེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། ཡོད་ངྗེས་ཡྱིན་ན་ཡོད་

མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་ཁས། ཞྗེས་གསུངས་ཤྱིང་། 

སྱིད་ན་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་ཅྗེས་གསུངས། དྗེ་ཡང་མྱི་འཐད་དྗེ། སྱིད་ན་ཡོད་པས་

ཁྱབ་པ་ལ་དངོས་སྐྱོན་རྣམ་དག་ཡོད་པར་ཐལ། སྱིད་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ལ་མདུན་གྱི་ཤ་ཟ་དངོས་སྐྱོན་རྣམ་དག་ཏུ་འཇུག་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡྱིན། རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པ་ཡང་ཡྱིན་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ། ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་

ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་ན་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། 

འདྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས་
1
པ་ནྱི། དམ་བཅའ་

གཉྱིས་ནང་འགལ་བར་དོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ། རང་ལུགས་ཀྱི་ལན་ལ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་
2
ལས་བཤད་

ཚུལ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས་བཤད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། སྔར་གྱི་རོད་པ་དྗེ་མྱི་

འཐད་དྗེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟ་སྱིད་དམ་མྱི་སྱིད། མྱི་སྱིད་ན། 

མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟ་ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

མྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་མདུན་

གྱི་གཞྱི་འདྱིར་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟ་སྱིད་དོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གལ་ཏྗེ་མདུན་གྱི་

གཞྱི་འདྱིར་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟ་ཡོད་པའང་སྱིད། མྗེད་པའང་སྱིད་པར་ཁས་བངས་

ཀང་། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་ལྗེན་མྱི་དགོས་པས་

ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན། ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་ཚོགས་པ་

ཚང་བའྱི་ཞྱིང་དྗེས་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་པའང་སྱིད། མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་སྱིད་

པས་ཞྱིང་དྗེ་དང་རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་སྱིད་པ་ཚད་མས་

གྲུབ་ཀང་། དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་ལྗེན་མྱི་དགོས་པས་ཆོས་

1 ག་༤༢་ན་༥་གསུང་བ། པ་༤༢་བ་༤་གསུང་པ།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༣༥་༦།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཅན་ཉྱིད་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཀུན་ནས་མཚུངས་སོ། །མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས། དྗེ་འདྲའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡྱིན་རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་

ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཆུ་བོ་ཆྗེན་

པོའྱི་འགམ་གྱི་ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཁྱད་

པར་བ་གཅྱིག་དང་། རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི། དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་སྗེ། 

དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅྱིག །ནས་དང་ཆུ་

ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡྱིན། རང་འབས་ནས་མྱུག་

མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན། མ་ངྗེས་པ་ནྱི་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཏྗེ། །ཞྗེས་དྗེ་འདྲའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་པའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་ན། རང་འབས་ནས་མྱུག་

བསྐྱྗེད་པས་ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། དྗེ་

འདྲའྱི་ཁྱབ་པ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ནས། དྗེ་འདྲའྱི་ཁྱབ་པ་མདུན་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་ལན་འདྗེབས་པ་

པོས་ངྗེས་མྱི་ནུས་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནྱི། གོང་གྱི་རོད་པ་དྗེའྱི་

ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་སྗེ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞྗེས་པའྱི་སྒས་བརོད་

རུང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཟླ་བ་ཞྗེས་པའྱི་སྒས་མ་བརོད་པར་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་

ན། རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པར་ངྗེས་ན་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་རུང་

མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་འབུད། དྗེས་ན། ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་

ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡྱིན། རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་ཡྱིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་སྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

ལྟར་ཡང་རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
1
 འོ་ན། ནས་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་བ་

ཡྱིན་ན། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་རུང་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡང་མ་ངྗེས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

ཚོགས་པ་ཚང་བའང་ཡྱིན། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་

ཚད་མས་གྲུབ་པས། གཞྱི་མཐུན་དྗེས་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་པ་ཁྗེགས་པ་ན། བསྐྱྗེད་

པར་རུང་བ་ཡང་ཁྗེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན། རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་ན། ཟླ་བ་

ཞྗེས་པའྱི་སྒས་བརོད་རུང་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཁྗེགས་པར་ཐལ། ཟླ་བ་ཞྗེས་པའྱི་སྒས་

བརོད་པས་ཁྱབ་པ་ཁྗེགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ཚོགས་པ་ཙམ་ནྱི་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་

བསྐྱྗེད་རུང་རང་ཆས་སུ་འབྗེལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་སྤོས་པ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་

རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

རང་ལུགས་ནྱི། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀྐའྱི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས། ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་

གཤྗེར་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡྱིན། རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་

ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་ཁས་ལྗེན་རྱིགས་ཏྗེ། སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་ས་བོན་བ་རོག་

གྱིས་འདོན་པར་ངྗེས་པའྱི་ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་

ཞྱིང་དྗེ་རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པར་ངྗེས་པའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་

འདྲའྱི་ཞྱིང་ཆོས་ཅན། རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པར་ངྗེས་པར་ཐལ། སྐད་ཅྱིག་

གཉྱིས་པར་ས་བོན་བ་རོག་གྱིས་བཟའ་
2
བར་ངྗེས་པའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལ་རོད་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཉ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༣༩༠་༢།

2 ག་༤༣་ན་༥་ཟོས་བར། པ་༤༣་བ་༥་ཟོས་པར་ངྗེས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པ་སོང་བ་དང་། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀྐ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སོང་བའ།ོ །དང་པོ་ནྱི། 

ཁོ་ན་རྗེ། ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡྱིན། 

རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་

མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 རྟགས་དང་རོད་གཞྱིར་བཟུང་བ་དྗེ་དག་

རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་ཡང་། དྗེ་དག་ཡྱིན་ན་བསྐྱྗེད་པས་ཁྱབ་པ་མ་

ངྗེས་ཤྱིང་། རུང་བ་ཙམ་གྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། འདྱིའྱི་

ལན་ལ་མཁས་པ་ཁ
2
་ཅྱིག །ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་ཚོགས་པ་ཚང་པའྱི་

ཞྱིང་ཡྱིན་ན། རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་ངྗེས་པ་

ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་མ་ངྗེས་ཐྗེ་ཚོམ་

ཟ་བར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ངྗེས་མ་ངྗེས་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་

ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། རང་ལུགས་ནྱི་མདུན་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་ལན་འདྗེབས་པ་

པོས་དྗེ་འདྲའྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བས་མདུན་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་ལན་འདྗེབས་པ་པོས་དྗེ་

འདྲའྱི་ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
3
 སྔར་བཤད་པའྱི་ཞྱིང་དྗེས་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་པའང་

སྱིད། མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་སྱིད་པས། ཞྱིང་དྗེ་དང་མྱུ་གུ་མྱི་བསྐྱྗེད་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་སྱིད་

པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་། དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་ལྗེན་མྱི་

དགོས་པས་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཀུན་ནས་མཚུངས་སོ། །ཞྗེས་བཤད་པ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༣༤་༦།

2 ག་༤༣་བ་༡་ལ་མཁས་པ་ཅྱིག། པ་༤༣་བ་༧་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༣༦་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དྗེ་བཞྱིན་དུ་དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་གྲུབ་

མ་གྲུབ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཞྗེས་

ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་དོན། དྗེ་

འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་སྱིད་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྗེས་པའྱི་དོན་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་

མཐུན་སྱིད་པར་ཁས་བངས་པས། དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་

བངས་པར་མ་སོང་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀྐ་ལས་བཤད་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ནྱི། མཁས་པ་

ཁ་ཅྱིག །ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤྗེར་སོགས་ཚོགས་པ་ཚང་པའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡྱིན། 

རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་

འདྲའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་ན་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

འདྲའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་ན་རང་འབས་ནས་མྱུག་འབྱུང་རུང་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེ་ཡྱིན་ན་རང་

འབས་ནས་མྱུག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེ་ཡྱིན་ན་རང་འབས་ནས་མྱུག་སྐྱྗེད་བྗེད་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེ་ཡྱིན་ན་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་རྣམས་འབུད། ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ལ་རྗེ་ཞྱིག་དྗེ་རྣམས་མྱི་འཐད་དྗེ། 

སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་ས་བོན་བ་རོག་གྱིས་བཟའ་བར་ངྗེས་པའྱི་ནས་ས་ཆུ་ལུད་

དྲོད་གཤྗེར་སོགས་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་དྗེ་ཡོད། དྗེ་རང་འབས་ནས་མྱུག་

བསྐྱྗེད་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅྱིག །ཊྱིཀྐ་ལས། ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་

གཤྗེར་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་ཞྱིང་ཡང་ཡྱིན། རང་འབས་ནས་མྱུག་མྱི་བསྐྱྗེད་པའང་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་བཤད་པས། སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་

ས་བོན་བ་རོག་གྱིས་བཟའ་བར་ངྗེས་པའྱི་ཞྱིང་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་སྗེ། སྐད་ཅྱིག་

གཉྱིས་པར་ས་བོན་བ་རོག་གྱིས་བཟའ་བར་ངྗེས་ཤྱིང་། སྐད་ཅྱིག་གསུམ་པ་ལ་ས་

བོན་བསྐྱར་མ་བཏབ་ནས་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་

ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་དྗེ་འདྲའྱི་ཞྱིང་ཡོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་ས་

བོན་བ་རོག་གྱིས་བཟའ་བར་ངྗེས་པའྱི་ཞྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་

དྗེ། སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་ས་བོན་བ་རོག་གྱིས་བཟའ་བར་ངྗེས་ཤྱིང་སྐད་ཅྱིག་

གསུམ་པ་ལ་ས་བོན་བསྐྱར་མ་བཏབ་ནས་རང་འབས་ནས་མྱུག་བསྐྱྗེད་ངྗེས་ཀྱི་

ཞྱིང་གཞྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྐད་ཅྱིག་གསུམ་པ་རང་གྱི་འབས་བུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་

དངོས་པོ་གཞྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གང་ཞྱིག་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། མཁས་པ་

སྔ་མའྱི་ལུགས་ལ་དཔད་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
1
 མ་ངྗེས་པའྱི་རྟགས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་མ་ངྗེས་ཏྗེ། 

དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པ་ནྱི། ཁྱབ་པ་མྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ལ། ལྷག་ལྡན་ཁྱབ་པ་ལ་

ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་འདོད་ན་ཡང་གང་ལ་ངག་སྨྲ་བའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆགས་བལ་དུ་

སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེའྱི་ངོ་བོར་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་ཚད་མས་མཐོང་ཞྱིང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དགོས་པས། རྟགས་དང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༡་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རྟགས་དྗེ་ཡྱིན་ན་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་དྗེ་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པ་ལ་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་ཏུ་མཐོང་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དྗེས་ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་དང་བཅས་པ་ཞྗེས་བ་ཡྱི། རྗེས་ཁྱབ་ལ་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ་བ་མྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པས་བསན། འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 མ་

ངྗེས་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྱྗེད་པའྱི་རྟགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། རྗེས་འབང་ཁ་

ཅྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་

འབྗེལ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ཅྗེ་ན། གཞལ་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཉྱིད་སྒ་

རྟག་པར་
2
སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་འབྗེལ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ལྟར་

སྒྲུབ་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་

ཏྗེ། རང་ཉྱིད་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས། 

རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་
3
པའྱི་ཁྱབ་པ་མྗེད་ངྗེས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེས་རང་ཉྱིད་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་རྟོགས་པའྱི་

ཕྱིར། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ངག་སྨྲ་ཆོས་ཅན། རང་ཉྱིད་ངག་སྨྲའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་

ཆགས་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་རང་

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། །༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༣༦་༡༨།

2 ག་༤༤་བ་༤་སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ལ། པ་༤༥་ན་༣་སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ལ།

3 ག་༤༤་བ་༥་བསྒྲུབ་པས། པ་༤༥་ན་༤་བསྒྲུབ་པས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་འབྗེལ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། དྗེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་ཉྱིད་དྗེ་བསྒྲུབ་
1
པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་

གང་ཟག་དྗེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་མྗེད་པར་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན།
2
 དྗེ་

ནྱི་ཐྗེ་ཚོམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཕྱིར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། 

ལུང་དྗེས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན། 

རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས། རང་ཉྱིད་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་གཅྱིག་དགོས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། 

དྗེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་དགོས་པའྱི་དོན་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་ཅྱིག །རྱིགས་གཏྗེར་གྱི་ལུང་དྗེའྱི་དོན་དུ་བསམ་ནས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྱྗེད་བྗེད། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་

ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། ཅྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་སྨྲ་

བ་ནྱི། ཐྗེ་ཚོམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་སྔར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། དྗེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཤྗེས་བྗེད་ཀྱི་ལུང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དྗེ་

མྱི་འཐད་དྗེ། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་རྒྱུད་ལ་སྔ་མ་ནས་ལྡན་བཞྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་

རྟགས་འགོད་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་རྒོལ་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ལུགས་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀ་མྱི་

1 ག་༤༤་བ་༧་གྲུབ། པ་༤༥་ན་༦་གྲུབ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༡་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཐད་དྗེ། དངོས་མྗེད་ཀྱིས་འབས་བུ་སྐྱྗེད་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། 

དབྗེ་བ་ལ་དོགས་པ་དཔད་ན། རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 ཕོགས་ལས་

2
གཞན་

ལ་མ་གྲུབ་པ། །དབྗེ་ན་དངོས་དང་ལྷག་ལྡན་གཉྱིས། །མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་མྱི་

མཐུན་ལ། །མ་མཐོང་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་ཡྱིན། །མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐོང་མཐུན་

ཕོགས་ལ། །མ་མཐོང་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་དུ་

བསམ་ནས། ཁ་ཅྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་

དྗེ་བསྒྲུབ་
3
པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཕོགས་ཆོས་དྗེ་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལའང་མ་མཐོང་བ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་

དབྗེ་ན། མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་མྗེད་ནས་མ་མཐོང་བ། 

གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་ཀང་མ་མཐོང་བ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད། མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཡོད་ཀང་མ་མཐོང་བ། མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ཀང་མ་

མཐོང་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཞྱི། དང་པོའྱི་མཚན་

གཞྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། མཉན་
4
བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༣༦་༡༨།

2 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༣༦་༡༨་ཕོགས་མྱིན་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་པ། ཐུན་

མོངས་མ་ཡྱིན་དབྗེ་ན་བཞྱི། ཕོགས་ལས་གཞན་འཇུག་ཐུན་མོངས་བ། དབྗེ་ན་དངོས་དང་ལྷག་ལྡན་གཉྱིས། གཉྱིས་ཀ་མ་མཐོང་

བཟློག་མྱི་ཆོད། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་མཐུན་ཕོགས་མཐོང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བའོ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐོང་མཐུན་

ཕོགས་ལ། མ་མཐོང་འགལ་བའྱི་ལྷག་ལྡན་ཡྱིན།

3 ག་༤༥་ན་༧་གྲུབ། པ་༤༥་བ་༦་གྲུབ།

4 ག་༤༥་བ་༢་ཉན། པ་༤༦་ན་༡་ཉན།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པ་ནྱི། སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ལྷ་ལས་ཚེ་འཕོས་ཏྗེ། མྱིག་དང་ལྡན་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། བས་པ་སྒ་རྟག་པར་
1
སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་དུ་སོང་ཞྱིང་། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་མྱི་ཤྗེས་པའྱི་རྒོལ་བའྱི་ངོ་བོར། སྒ་

ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། བཞྱི་པ་ནྱི། དྗེ་འདྲའྱི་རྒོལ་

བའྱི་ངོ་བོར། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྱིག །རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་
2
པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་

དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གང་

རུང་ལ་ཚད་མས་མཐོང་བ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པ་དང་། ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་གཉྱིས། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། དྗེ་གང་

ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་མཐོང་བ། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ་དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དུ་

འཇུག་པ། གཉྱིས་ཀ་ལ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་མཐུན་

ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པ་དང་བཞྱི། དང་པོའྱི་མཚན་གཞྱི། རྱིགས་གཏྗེར་

འགྗེལ་པར།
3
 སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཞྗེས་བཤད་

1 ག་༤༥་བ་༣་སྒ་རྟག་སྒྲུབ། པ་༤༦་ན་༢་སྒ་རྟག་སྒྲུབ།

2 ག་༤༥་བ་༤་གྲུབ། པ་༤༦་ན་༣་གྲུབ།

3 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར་འགྗེལ་པ། ༣༥༨་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅྱིང་། རྗེས་འབང་ཁ་ཅྱིག །གཞལ་བ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་

སོང་ཞྱིང་། རྟག་མྱི་རྟག་གཉྱིས་དང་གཞལ་བའྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་ངོ་

བོར། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། ཞྗེས་ཟྗེར། 

གཉྱིས་པའྱི་མཚན་གཞྱི། བྗེ་བག་པའྱི་ངོ་བོར་སྒ་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལུས་ཅན་

མྱིན་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། རྟགས་འདྱིའྱི་དོན་ལ་ཆ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པ་མ་

ཡྱིན་ཏྗེ། རྟག་པ་ཡྱིན་ན། ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་བྗེ་བག་པའྱི་

བོ་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

བྗེ་བག་པས་རྟག་པ་ཡྱིན་ལ། ལུས་ཅན་ཡྱིན་པའང་འདོད། རྟག་པ་ཡྱིན་ལ། ལུས་

ཅན་མ་ཡྱིན་པའང་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་

ཕན་རྟག་པར་ཡང་འདོད། དྗེ་ལུས་ཅན་དུའང་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པའྱི་མཚན་

གཞྱི། དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་མྱི་རྟག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། བཞྱི་

པའྱི་མཚན་གཞྱི། དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་
1
པ་ལ་མྱི་རྟག་པ་རྟགས་སུ་

བཀོད་པ་ལྟ་བུ། 

གཉྱིས་པ་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་

དང་། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་

ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་

བའོ། །མཚན་གཞྱི་ནྱི། སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་མ་ཡྱིན་

1 ག་༤༦་ན་༤་བསྒྲུབ། པ་༤༦་བ་༣་བསྒྲུབ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཏྗེ། ངག་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་

དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཚད་མས་མཐོང་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ། མཚན་གཞྱི་ནྱི། སྐྱྗེས་བུ་

ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ངག་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་

བུ། དྗེ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་བཞྗེད་པ་རྱིགས་གཏྗེར་འགྗེལ་པར་བཀོད་པ་

རྗེས་འབང་གྱིས་བཀྲལ་བ་བཞྱིན་བྱིས་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་དག་དར་ཊྱིཀ་གྱི་རྗེས་སུ་

འབངས་ནས་འགོད་ཚུལ་ནྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་དབྗེ་བ་དང་པོ་མྱི་

འཐད་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་ནས་མ་མཐོང་། མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡང་མྗེད་ནས་མ་མཐོང་བའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་གཞྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་

ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

དོན་བསྡུ་ན། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དང་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་

མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་དང་མྱི་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་

ཡང་། མཚན་ཉྱིད་དྗེ་རྣམས་མྱི་འཐད་དྗེ། མཉན་བ་སྒ་མྱི་
1
རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དྗེས་མཉན་བ་མྱི་རྟག་པ་ལ་མཐོང་པའྱི་ཕྱིར། 

1 ག་༤༦་བ་༣་རྟག་བསྒྲུབ། པ་༤༧་ན་༢་རྟག་བསྒྲུབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒ་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་མཉན་བ་མྱི་རྟག་པར་མཐོང་

བའྱི་ཕྱིར། དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་རྱིགས་གཏྗེར་བ་རྣམས་ན་རྗེ། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་གཏན་མྗེད། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་གཏན་མྗེད་དུ་

བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་

བུམ་པ་ལ་ཡང་གཏན་མྗེད། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་གཏན་ནས་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་གོང་གྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ཐམས་ཅད་གནོད་བྗེད་དུ་མྱི་འཇུག་སྗེ། སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་

ཡང་དག་དོན་གཅྱིག་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་དང་། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་གཏན་མྗེད། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡང་གཏན་མྗེད་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་མྗེད་ན།
1
 ཕོགས་ཆོས་མཐུན་ཕོགས་ཡོད་མྗེད་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་

གཞུང་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་བང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་

འཐད་དྗེ། ཕོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་ལས། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡང་གཏན་མྗེད། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་གཏན་མྗེད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། མཉན་བ་སྒ་

མྱི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་པའྱི་གང་ཟག་དྗེས་མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། ཚད་མ་རྣམ་ངྗེས། ༧༢༦་༣།



  119  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་གྲུབ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་

ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་

ཕོགས་དང་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་དོན་གཅྱིག་པ་དང་། མ་ངྗེས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྔར་ལྟར་ཁས་ལྗེན་པ་ནང་འགལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

གཞལ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་
1
དག་ཡོད་པར་

ཐལ། གཞལ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས་བངས། ངག་སྨྲའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ངག་སྨྲའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། 

དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས་བངས། 

རོལ་
2
བྱུང་གྱི་བག་རྱི་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུང་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་

ཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། རོལ་བྱུང་དུང་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་

དྗེའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ཐམས་ཅད་འཁོར་གསུམ་གྱི་འཕྗེང་བ་ཡྱིན་ནོ། །

ཡང་རྱིགས་གཏྗེར་འགྗེལ་པ་རྗེས་འབང་དང་བཅས་པ། བྗེ་བག་པས་འབྱུང་

བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་ལུས་ཅན་དུ་འདོད་པར་བཤད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། བྗེ་བག་པའྱི་ངོ་བོར་

རྗེག་བ་ཅན་གྱི་མྱིང་ལུས་ཅན་ཞྗེས་པ་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་ལ་འཇུག་པ་མ་གྲུབ་

ཀང་། བྗེ་བག་པས་རྗེག་བ་ཅན་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་མྱི་རྟག་པར་

1 ག་༤༧་ན་༤་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། པ་༤༧་བ་༣་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ།

2 ག་༤༧་ན་༥་རོལ་བྱུང་། པ་༤༧་བ་༤་རོལ་བྱུང་། མ་དཔྗེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་རོལ་བྱུང་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་རོལ་མ་བྱུང་ཡྱིན་ནམ་དཔད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 
1
སྒ་མ་གྲུབ་ཀང་དངོས་པོ་ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས་བསན་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། བྗེ་བག་པས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་རས་

དང་། ལུས་ཅན་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད་ཅྱིང་། རས་དང་ཡོན་ཏན་འགལ་བར་བྗེ་བག་

པས་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་རྱིགས་གཏྗེར་བ་རྣམས། གཞལ་བ་ལ་མྱི་རྟག་པས་

ཁྱབ་པ་ཁས་ལྗེན་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། སྐབས་འདྱིར་རྱིགས་གཏྗེར་འགྗེལ་པར། གཞལ་

བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་དང་

འགལ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ། མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ། མཚན་

ཉྱིད། དབྗེ་བ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་པའྱི་གང་ཟག་དྗེས། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་རྣལ་མར་མ་ངྗེས། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཕྱིན་

ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཡང་མ་ངྗེས་པ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་

ཉྱིད། སྐྱོན་གཅོད་ན་གཞྱི་མཐུན་བསྡུས་ནས་འཇོག་གོ །ཡང་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡང་ཡྱིན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་མ་ཡྱིན་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་དབྗེ་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གཉྱིས། 

དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་དོན་ལ་དཔད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༠༡་༢༡།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་པའྱི་གང་ཟག་དྗེས། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་ངྗེས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་

པར་མ་ངྗེས་པ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། སྐྱོན་གཅོད་ན་གཞྱི་མཐུན་བསྡུས་ནས་འཇོག །

གཉྱིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་དབྗེ་ན། 

མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་ནས་མ་མཐོང་ཞྱིང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ཀང་ཡོད་པ་

ལྟར་མ་མཐོང་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས། མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མྗེད་ནས་མ་མཐོང་ཞྱིང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་

མཐོང་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས། མཐུན་ཕོགས་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་མཐོང་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྗེ། 

མཉན་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། 

མཉན་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་

ཅན། ལྷ་ལས་ཚེ་འཕོས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། མྱིག་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནྱི། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། 

ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས་ཁྱོད་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རོད་གཞྱི་དང་མཐུན་ཕོགས་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རོད་གཞྱི་ལ་ཡོད་པར་ངྗེས། དྗེས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རོད་གཞྱི་དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐུན་

མོང་དུ་ཡོད་པར་མ་ངྗེས། རོད་གཞྱི་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པར་

མ་ངྗེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལ། མཚན་ཉྱིད་དང་། དབྗེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་

ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་པའྱི་

གང་ཟག་དྗེས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པར་ངྗེས་པ་དང་། དྗེས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

དང་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པར་ངྗེས་པ་གང་རུང་ཡང་

ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་

ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྗེས་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་པའྱི་གང་

ཟག་དྗེས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་པར་

ངྗེས་པ་དྗེ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་དབྗེ་ན། མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

གཉྱིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དུ་འཇུག་པའྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས། མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་དངོས་ཀྱི་མ་

ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད། མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས། མཐུན་ཕོགས་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་དངོས་ཀྱི་
1
མ་ངྗེས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་དང་བཞྱི། དང་པོ་ནྱི། ཕོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་ལས།
2
 སྒ་ཆོས་ཅན། 

རྟག་སྗེ། གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཤད་ཀང་། དོན་ནྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་

སྗེ། རྱི་བོང་རྭ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་

བ་ལས་བྱུང་སྗེ། མྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། 

རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་སྗེ། མྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། བཞྱི་པ་ནྱི། ཕོགས་ཆོས་

འཁོར་ལོ་ལས། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྗེ། རྗེག་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཤད་

པ་ནྱི། བྗེ་བག་པའྱི་བོ་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི། རྗེག་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་སྒ་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་མྱི་འཇུག་སྗེ། རྟག་པ་ཡྱིན་ན་

རྗེག་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། བྗེ་བག་པའྱི་ངོ་བོར་རྗེག་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་

སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་སྗེ། བྗེ་བག་པས
3
་

རྗེག་བ་ཅན་ཡྱིན་ལ་རྟག་པ་ཡྱིན་པའང་འདོད། དྗེས་རྟག་པ་ཡྱིན་ལ་རྗེག་བ་ཅན་མ་

ཡྱིན་པའང་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་རྟག་པར་

འདོད། རྗེག་བ་ཅན་དུའང་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན། མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་རྟགས་དངོས་ནྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་

སྗེ། མཚོན་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

1 ག་༤༨་བ་༣་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི། པ་༤༩་ན་༣་དངོས་ཀྱིས་ངྗེས་པའྱི།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། གཏན་ཚིགས་འཁོར་ལོ། ༤༦༥་༡༡།

3 ག་༤༨་བ་༦་བྗེ་བག་པའྱི་རྗེག་བ། པ་༤༩་ན་༦་བྗེ་བག་པའྱི་རྗེག་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉྱིས་པ་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། 

སྒ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་བའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

དྗེས། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་པར་

མ་ངྗེས་པ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་དང་། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་

གཉྱིས། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་གང་ཞྱིག །རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

གྱིས་རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ངྗེས་རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ། དཔྗེར་ན། ངག་སྨྲའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་

ཆོས་ཅན། ཀུན་མཁྱྗེན་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ངག་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉྱིས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་གང་ཞྱིག །རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་

སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ངྗེས་རང་

ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ། དཔྗེར་ན། ངག་སྨྲ་བའྱི་སྐྱྗེས་

བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། ཀུན་མཁྱྗེན་ཡྱིན་ཏྗེ། ངག་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནྱི། ངག་སྨྲ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ངག་སྨྲའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་

མཁྱྗེན་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། 

ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྷག་མར་ལུས་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྗེས་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ངག་སྨྲ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལ་ངག་སྨྲའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁྱྗེན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་བ་ལྷག་

ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་འགལ་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་ལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་

གང་ཟག་གྱིས་ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྷག་མར་

ལུས་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་པ་ནས། མྱི་དམྱིགས་པས་

ནྱི་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པའྱི་

གཞུང་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྗེས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་

པའྱི་སྐབས་སུ། རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་

པ། རྟགས་ཆོས་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་རག་ལས་

བས་པ་ལ། རང་སྗེ་སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྗེ་ལ་སོགས་པ་ན་རྗེ། དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། 

རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

ཟྗེར། དྗེ་འགོག་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་པ་ནས། མྱི་

དམྱིགས་པས་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། གཞུང་དྗེ་རྣམས་ཀང་

དོན་ཚན་གསུམ་དུ་འདུ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་

གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་འགོག་པ་དང་། རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་རྟགས་ཆོས་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་ལ་རག་ལས་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད། འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་

བསན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་

གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་པ་ནས། གཏན་ཚིགས་མྗེད་སྒྲུབ་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི། །ཞྗེས་པའྱི་

བར་གྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ཙམ་དང་འབྗེལ་བའྱི། །ཞྗེས་པ་ནས། 

འབས་བུ་ན་ཡང་ག་ལ་ངྗེས། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། 

གསུམ་པ་ལ། སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཤད་པ་དང་། 

དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཤད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ལ། 

གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་འབས་རྟགས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་འཆད་པ་ལ། མྗེ་

ཡྱི་འབས་བུ་དུ་བ་སྗེ། །ཞྗེས་པ་ནས། དྗེ་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་ལས་མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་པའྱི་

བར་གསུངས། རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་མྗེད་མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་པ་ནས། གཞན་

ལའང་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་ནྱི། 

དྗེས་ན་དངོས་པོའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་དགག་

རྟགས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། 

མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་

འཆད་པ་ནྱི། འཇུག་པ་བོ་སྔོན་ཅན་ཉྱིད་ཕྱིར། །ཞྗེས་པ་ནས། ཕྱིར་ན་ཚད་མ་ཉྱིད་

མྱི་འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་འཆད་པ་ནྱི། རྟགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་ཡོད་པ་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཅན། །ཞྗེས་པ་ནས། ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ངྗེས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། 

དྗེ་རྣམས་ལ་རོད་པ་སོང་པ་ནྱི། ཐོག་མྗེད་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི། །ཞྗེས་པ་

མན་ཆད་ཀྱིས་འཆད། 

འོ་ན། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་རྟགས་

མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་འགོག་ཚུལ་གང་ཞྗེ་

ན། འདྱི་ལ་གསུམ། རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་

གྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་རང་སྗེ་རྣམས་དགག་པ། དྗེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་རང་སྗེ་དང་

གཞན་སྗེ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དགག་པ་དང་། དྗེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་གཞན་སྗེ་དགག་པ་

དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་

ཁྱབ་གྲུབ་པ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་མྱི་བཞྗེད་ཅྗེས་འཆད་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་

ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱིས་བཞྗེད་པར་

འདོད་པའྱི་རང་སྗེ་ལ་ལུང་འགལ་དྲུག་གྱིས་འགོག་བྗེད་འཆད་པ་ལ། འཁྲུལ་བ་

ཅན་གྱི་གཉྗེན་པོར་ནྱི། །ཞྗེས་པ་ནས། མྱི་ལྡན་འཁྲུལ་བ་མྗེད་པ་ཅན། །ཞྗེས་པའྱི་

བར་གསུངས། གཉྱིས་པ། དྗེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་རང་སྗེ་དང་། གཞན་སྗེ་ལ་ཐུན་མོང་

དུ་མངོན་སུམ་གྱི་གནོད་བྗེད་བསན་པ་ལ། ཡུལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་

ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་
1
འཆད། གསུམ་པ། དྗེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་གཞན་སྗེ་ལ་

ཁས་བངས་ནང་འགལ་གྱི་སོ་ནས་འགོག་པ་ནྱི། བདག་དང་ས་ལ་ཤྗེས་ཡོད་

1 ག་༥༠་བ་༢་ཀྱི། པ་༥༠་བ་༧་ཀྱི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སོགས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

འཁྲུལ་བ་ཅན་གྱི་གཉྗེན་པོར་ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་རྟགས་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་
1
ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱིས་

བཞྗེད་པར་འདོད་པའྱི་རང་སྗེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་ལུང་འགལ་བསན་པའྱི་སོ་ནས་

འགོག་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལྟར་ན། རྱིགས་སོའྱི་ངག་ཉམས་

པར་ཐལ་བ། ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་བ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ། ལྡོག་པ་

ཅན་ཙམ་དུ་བཤད་པ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ། ལྡོག་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་པ་མ་ལོག་པར་ཐལ་བ། ཁྱད་པར་མཉན་བ་རྟགས་སུ་རྱིགས་པར་ཐལ་བ། 

སོབ་དཔོན་གྱིས་བྗེ་བག་པའྱི་སྦོར་བ་བཀག་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ་བ། དང་པོ་ལ། 

དགག་པ་དངོས་ནྱི། འཁྲུལ་བ་ཅན་གྱི་གཉྗེན་པོར་ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

དྗེའྱི་སྐྱོན་སོང་དགག་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་མ་མཐོང་འབས་ཅན་དྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་མ་མཐོང་བས་ལྡོག་འགྱུར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

འཆད། གསུམ་པ་ནྱི། ལྡོག་པ་ཅན་ཡང་གཏན་ཚིགས་འགྱུར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

འཆད། བཞྱི་པ་ནྱི། མ་གྲུབ་སྦར་བ་བརོད་བ་མྱིན། །ཞྗེས་པས་འཆད། ལྔ་པ་ལ་

དགག་པ་དངོས་ནྱི། ཁྱད་པར་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

དྲུག་པ་ནྱི། མ་མཐོང་ཕྱིར་རྗེག་མཐོང་བ་ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

ལུང་འགལ་དྲུག་པོ་དྗེ་ཡང་བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་འདུ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྱིགས་སོ་

དང་འགལ་ཚུལ། ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རང་འགྗེལ་དང་འགལ་ཚུལ། རླུང་གྱི་རབ་དབྗེ་

1 ག་༥༠་བ་༣་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་། པ་༥༡་ན་༡་མྱི་མཐུན་ལ་མ་མཐོང།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དང་འགལ་ཚུལ་གསུམ་དུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ནྱི། འཁྲུལ་བ་ཅན་གྱི་གཉྗེན་པོར་

ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་

ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ། བས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་སོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། རྱིགས་སོ་ལས། རྗེ་ཞྱིག་འགལ་བ་དང་མ་ངྗེས་པའྱི་གཉྗེན་པོར་གཉྱིས་

ཀ་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་ནྱི་རྱིགས་སོ། །ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྗེས་པ་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་

ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་མ་མཐོང་། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

དྗེའྱི་དོན་ནྱི། ཟོས་པའྱི་ཤྱིང་ཐོག་དང་གཟུགས་སྨུག་པོར་མཚུངས་པ་དྗེ། ཟོས་པའྱི་

ཤྱིང་ཐོག་དང་གཟུགས་སྨུག་པོར་མཚུངས་པའྱི་ཤྱིང་ཐོག་ལྷག་མ་རྣམས་རོ་མངར་བ་

དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་

གང་ཞྱིག །ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མདོ་རང་འགྗེལ་ལས། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཚུངས་པས་རོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མཚུངས་

པར་འགྱུར་བ་དྗེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་ལ། སོག་ལྡན་ཡང་དག་

ཏུ་ཐལ་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། ཁྱད་

པར་མཉན་བ་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། ལྡོག་པ་ཅན་ཡང་། ཞྗེས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། སོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་གང་ཟག་གྱི་

བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་

གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ
1
་སྗེ། སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་

རྒོལ་གྱིས་རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། མདོ་རང་འགྗེལ་ལས། བདག་ལྟར་མྱི་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་

ལ་སོགས་པ་བདྗེན་པར་མྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་མ་གྲུབ་སྗེ། མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་ནྱི་ཐྗེ་ཚོམ་

གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། མ་གྲུབ་སྦར་བ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དོན་ནྱི། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ཡང་

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་སྱིད་པར་ཐལ། 

སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

མདོ་རང་འགྗེལ་ལས། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་རྒོལ་བ་དང་ཕྱི་རྒོལ་བ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ངྗེས་

པར་བཟུང་ངོ་། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། མྗེད་པ་ལ་སོགས་

པ་དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཁྱད་པར་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

དོན་ནྱི། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་རྟག་མྱི་རྟག་གཉྱིས་ཀར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་

1 ག་༥༡་བ་༢་གཉྱིས་པ་སྒྲུབ་སྗེ། པ་༥༡་བ་༦་གཉྱིས་པ་སྒྲུབ་སྗེ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་མཉན་བ་རྟག་མྱི་རྟག་གང་རུང་

མ་ཡྱིན་པ་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་

ན། མདོ་རང་འགྗེལ་ལས། ཁྱད་པར་ནྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ། དྗེའྱི་སྐྱོན་སོང་དགག་པ་ནྱི། ཚད་མ་གཞན་

གྱིས་གནོད་ཅྗེ་ན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

གསུམ་པ་རླུང་གྱི་རབ་དབྗེ་དང་འགལ་ཚུལ་ནྱི། མ་མཐོང་ཕྱིར་རྗེག་མཐོང་

བ་ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དོན་ནྱི། རྗེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་དང་མྱི་ལྡན་

པ་བྗེ་བག་པས་མ་མཐོང་བ་ཆོས་ཅན། མཐོང་བའྱི་ས་ཆུ་མྗེ་གསུམ་ལ་རྗེག་བ་

བཏང་སྙོམས་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། 

སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་

ཁྱབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རླུང་གྱི་རབ་དབྗེ་ལས། གལ་ཏྗེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་

གྱིས་མཐོང་བ་ལ་འགོག་པར་བྗེད་ན། དྗེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ། དྗེ་ཡང་བྗེ་བག་པ་ན་རྗེ། རྗེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་རླུང་གྱི་

ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་འབྱུང་བའྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཞྱིག །ས་ཆུ་མྗེ་གསུམ་ལ་རྗེག་བ་

བཏང་སྙོམས་པ་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། སྣང་རུང་གྱི་ས་ཆུ་མྗེ་གསུམ་ལའང་རྗེག་བ་

བཏང་སྙོམས་པ་མྱི་ལྡན་ན། སྣང་མྱི་རུང་གྱི་ས་ཆུ་མྗེ་གསུམ་ལའང་རྗེག་བ་བཏང་

སྙོམས་པ་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། སྣང་རུང་གྱི་ས་ཆུ་མྗེ་གསུམ་ལ་ཆོས་ཅན། རྗེག་བ་

བཏང་སྙོམས་པ་མྱི་ལྡན་ཏྗེ། རྗེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་བྗེ་བག་པས་མ་མཐོང་བའྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་འགོག་པ་ལ། རླུང་གྱི་རབ་དབྗེ་ལས། གལ་ཏྗེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་

གྱིས། ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དྗེ་དང་འགལ་ཚུལ། མ་མཐོང་ཕྱིར་རྗེག །ཅྗེས་

སོགས་ཀྱིས་འཆད། སྣང་མྱི་རུང་གྱི་ས་ཆུ་མྗེ་ལ་ཆོས་ཅན། རྗེག་བ་བཏང་སྙོམས་

པ་མྱི་ལྡན་ཏྗེ། རྗེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་བྗེ་བག་པའྱི་དབང་མངོན་གྱིས་མ་མཐོང་

བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་འགོག་པ་ལ། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 གལ་ཏྗེ་མྱི་སྣང་བ་ཙམ་

གྱིས་སྣང་བ་དག་འགོག་པར་བྗེད་ན། དྗེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས། 

སྐབས་འདྱིར་དོགས་པ་དཔད་པ་ལ། ཁ་ཅྱིག །སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྗེས་

རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་

པ་ལ། ལུང་གྱི་གནོད་པ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དངོས་སོབས་

རྗེས་དཔག་གྱི་ཡུལ་གྱི་ལོག་རྟོག་ལ་ལུང་གནོད་བྗེད་ཡང་དག་ཏུ་འཇུག་པར་ཐལ། 

སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྗེས་རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་

ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པའྱི་དམ་བཅའྱི་ཞྗེན་དོན་ལ་ལུང་གྱིས་གནོད་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། དྗེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་ལས།
2
 འདྱི་ལ་མཁས་པ་སྔ་མ་

ཁ་ཅྱིག །རང་སྗེ་ལ་ལུང་གྱིས་གནོད་པ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནྱི། རྱིགས་

པའྱི་གནད་ཆྗེན་པོ་འཆུགས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལུང་

གནོད་བསྒྲུབ་བཞྗེད་པའྱི་ཤྱིང་རྟ་ཆྗེན་པོ་སུ་ཡང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

3
གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྗེས་སུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༡༧་༡༠།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༦༡༧་༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༡་༣།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་ཚད་མ་དུ་དགོས་དཔད་པ། རྟགས་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་

བཤད་པ་དང་། རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པ་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་

གསུངས་པའྱི་དོན་བཤད་པ། ཚུལ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡྱིན་དཔད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་ལ་ཚད་མ་རྣམ་པ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཏྗེ། རྟག་མྱི་རྟག་དངོས་

འགལ་དུ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ། རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་བས་པ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ། རྟག་

པ་ལ་བས་པ་འགོག་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྣམས་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཚད་མ་

དང་པོ་འགོ་མྱི་དགོས་ན། དུང་སྗེར་པོ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ཐལ། དུང་ཚད་མས་

གྲུབ། དུང་སྔོན་པོ་ལ་འཇུག་པ་ཁྗེགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་རྟག་མྱི་རྟག་དངོས་འགལ་དུ་

ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགོ་མྱི་དགོས་པ་དང་འགལ། ཚད་མ་གཉྱིས་པ་མྱི་

དགོས་ན། ཤྗེས་བ་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། རྟག་མྱི་རྟག་

དངོས་འགལ་དུ་ངྗེས། དྗེ་རྟག་པ་ལ་འཇུག་པ་ཁྗེགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། སྔར་

ལྟར་དྗེ་སྐོར་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་ཚད་མ་གཉྱིས་པ་མྱི་དགོས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །ཁོ་ན་རྗེ། གཞྱི་མ་གྲུབ་ཀྱི་རྟག་
1
པ་ཁྗེགས་ན་ཉྗེས་པ་དྗེར་འགྱུར་ཡང་། 

མོ་གཤམ
2
་གྱི་བུ་ལ་སོགས་པ་རྟག་པའོ་ཞྗེ་ན། རྱི་བོང་མགོའྱི་རྭ་རྟག་པར་ཚད་

མས་དམྱིགས་པར་ཐལ། དྗེ་རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། རྱི་བོང་

1 ག་༥༣་ན་༡་རྟགས་ཁྗེགས་ན། པ་༥༣་ན་༤་རྟགས་ཁྗེགས་ན།

2 ག་༥༣་ན་༡་མོ་ཤམ། པ་༥༣་ན་༥་མོ་ཤམ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྱི་མགོ་ལ་རྭ་རྟག་པར་ཚད་མས་དམྱིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དྗེ་ལ་རྭ་རྟག་པར་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་རྭ་ཡོད་

ན་ཚད་མས་དམྱིགས་དགོས་པ་ལས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཚད་མ་གསུམ་པ་མྱི་

དགོས་ན། གཞལ་བ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། མཚན་གཞྱི་གཞལ་བ་

ཚད་མས་ངྗེས། རྟག་མྱི་རྟག་དངོས་འགལ་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། 

དྗེ་སྐོར་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་མྱི་དགོས་

པ་དང་འགལ།  

གཉྱིས་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱི་སོབ་མ་གཞུང་ལྗེགས་པར་མྱི་

ཤྗེས་པ་དག་དང་། གཞན་སྗེ་པ་དག །རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་

གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི། ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་

དག་ལ་མྗེད་པར་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་མྱི་དགོས་ཏྗེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ཡོད་

ཀང་སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན། ཕོགས་ཆོས་དང་། མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་དང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་

ཙམ་གྱིས་རྗེས་འགོ་དང་། ལྡོག་ཕོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་མྗེད་པར་བརོད་པར་

འདོད་པའྱི་གངས་གཅྱིག་པ་ཅན་དང་། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མྗེད་པ་

དང་། ལྔ་པོ་དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་ངྗེས་པའྱི་ཤྗེས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཚུལ་དང་། ཚུལ་དྲུག་རྟགས་

ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར།  

གསུམ་པ་ལ། བཤད་བའྱི་ལུང་འགོད། ལུང་གྱི་དོན་བཤད་པ་གཉྱིས། དང་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པོ་ནྱི། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 མྱི་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྗེད་པ་རྟོགས་པར་བྗེད་པ་

མ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་ལྡོག་པས་གཞན་ལྡོག་པར་འདོད་པ་ནྱི། དྗེ་གཉྱིས་

རང་བཞྱིན་འབྗེལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཀང་འདོད་པར་བ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། 

གཏན་ཚིགས་གོ་བར་བྗེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནྱི་ཚུལ་

གསུམ་ལའང་། །དྗེ་ཡྱི་མ་འགྲུབ་བཟློག་དོན་དུ། །འཁྲུལ་བ་ཅན་གྱི་གཉྗེན་པོར་

ནྱི། །ངྗེས་པ་བརོད་པར་མཛད་པ་ཡྱིན། །འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་ནྱི་རྗེས་སུ་

འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། དྗེས་ན་དྗེ་ཉྱིད་སོན་པར་མཛད་པ་ན་ངྗེས་པ་

བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་འགོ་བ་ངྗེས་པས་ནྱི་འགལ་བ་དང་དྗེའྱི་

ཕོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་བསལ་ཏོ། །ལྡོག་པ་ངྗེས་པས་ནྱི་མ་ངྗེས་པ་དང་དྗེའྱི་

ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གཉྱིས་ཀ་ལ་ཞྗེས་བ་བ་

ནྱི། གཅྱིག་ལ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ཡྱིན་ནོ། །རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་སོས་པས་ནྱི། མཐུན་

པའྱི་ཕོགས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དག་ལ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་བ་དང་། ཐུན་མོང་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དག་ཀང་ངོ་། །ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ལ༌། ལུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་དང་། འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་

མ་བཤད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་ལ་རག་ལས་ཏྗེ། སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་བས་མྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༡༢་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟག་འབྗེལ་མྗེད་ཡྱིན་ན། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེར་ཐལ། བས་མྱི་རྟག་འབྗེལ་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀས།
1
 གང་གྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་

མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་ལྡོག་པས་བསྒྲུབ་པར་

བ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལྡོག་པར་འདོད་པ་དྗེ་ནྱི། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་སྒྲུབ་པ་

དྗེ་གཉྱིས། དྗེའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་དྗེ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་འབྗེལ་བ་འགའ་

ཞྱིག་ཀང་འདོད་པར་བ་དགོས་ཏྗེ། ལྡོག་པ་ཙམ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་མྱི་ཆོག་གོ །དྗེ་

ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། འབྗེལ་བར་མྱི་འདོད་ན། གཏན་ཚིགས་གོ་བར་བྗེད་པ་མ་ཡྱིན་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་གསུངས། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་

གྱིས་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་འཆད་པ་ན། ངྗེས་པ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དྗེ། རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་མ་ངྗེས་པར་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་མྱི་

ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། ཤཱཀས།
2
 རྗེས་

སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་བརོད་པར་མཛད་པ་ནྱི། དོན་གྱིས་ན་

འབྗེལ་བ་ཡང་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྗེ། འདྱི་ལྟར་འབྗེལ་བ་མྗེད་པར་ནྱི་རྗེས་སུ་འགོ་

བ་དང་ལྡོག་པ་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། གཏན་ཚིགས་དྗེས་ན་དྗེའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་དྗེ་ལས་

བྱུང་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་འབྗེལ་བ་དྗེ་ཉྱིད་སོན་པར་མཛད་པས་ན་ངྗེས་པ་བཤད་པ་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

ལོག་རྟོག་གང་དགག་པའྱི་ཆྗེད་དུ་ངྗེས་བརོད་མཛད་ཅྗེ་ན། རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༡༨་༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༡༩་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་

དྗེ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རྟགས་དང་། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་

ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་གཅད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་

ཡང་ཤཱཀས།
1
 ཉྗེས་པ་གང་ཞྱིག་གྱི་གཉྗེན་པོར་ཚུལ་གང་ཞྱིག་ངྗེས་པར་བཤད་ཅྗེ་

ན། དྗེ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དྗེ་ལ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་སོ། །འགལ་བ་དང་དྗེའྱི་

ཕོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་འགལ་བ་རྣམས་དང་དྗེའྱི་ཕོགས་དང་

མཐུན་པ་རྣམས་ཏྗེ། འགལ་བའྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ནྱི་གང་དག་མྱི་མཐུན་པའྱི་

ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ངྗེས་ལ། མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་མྗེད་པར་ནྱི་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའོ་

ཞྗེས་གསུངས། 

ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་མཛད་པ་ཆོས་

ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་དང་། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་

གཅད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་ཤཱཀས།
2
 ལྡོག་པ་ངྗེས་པས་ནྱི་

ཞྗེས་བ་བར་སྐབས་དང་སྦོར་རོ། །མ་ངྗེས་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནྱི། ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྗེས་

པའོ། །དྗེའྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ནྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་སྗེ། ལྷག་མ་

དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའོ་ཞྗེས་གཉྱིས་ཀ་ལ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། 

དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༡༩་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༡༩་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ཀས་ཚད་མས་གྲུབ་

པ་གཅྱིག་དགོས་སོ་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་

ཤཱཀས།
1
 གཉྱིས་ཀ་ཞྗེས་བ་བས་ནྱི་གཅྱིག་ལ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བ་

ནྱི་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཞྗེས་བ་བ་འདྱིས་ནྱི་རྒོལ་བའམ་ཕྱི་རྒོལ་བ་

གཅྱིག་ལ་གྲུབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཞྗེས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། བས་པ་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་གཅད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་

ཤཱཀས།
2
 རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་སོས་པ་སྗེ། རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་བ་བ་འདྱིས་ནྱི་ལྷག་

མ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དག་ཀང་བཀག་གོ་ཞྗེས་

བ་བར་སྦོར་རོ། །གང་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དག་ཅྗེ་ན་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང་། མྱི་

མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དག་ལ་ཞྗེས་བ་བ་སོས་ཏྗེ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་

ཕོགས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང་མྱི་

མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དག་ལའོ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་ངྗེས་པ་སོས་པའྱི་

ཕྱིར་འབྗེལ་བ་བཞྗེད་པ་ཁོ་ན་ཞྗེས་གསུངས། 

འོ་ན་འགལ་རྟགས་དང་། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

རྣམས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གཅད་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ། རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་

ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པ་དང་། དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པ་དང་ཡང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༡༩་༢༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༢༠་༣།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དག་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གཅད་

པའྱི་ཕྱིར་དུ། ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པ་ཡྱིན་

ནམ་མྱིན། ཕྱི་མ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 དྗེ་ལ་རྗེས་སུ་འགོ་བ་ངྗེས་པས་

ནྱི་འགལ་བ་དང་དྗེའྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་བསལ་ལོ། །ལྡོག་པ་ངྗེས་པས་

ནྱི་མ་ངྗེས་པ་དང་དྗེའྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་

པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 

འགལ་མ་ངྗེས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་ལྡོག་

པའྱི་ཕྱིར་དུ། ཚུལ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པར་འདོད་པ་

ནྱི་རྣམ་པར་འཁྱམས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་བས་པ་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་

བུམ་པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཟྗེར་ན། འགལ་མ་ངྗེས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

གསུམ་པོ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་

གྱིས་ཚད་མས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་རྣམས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ། ཀུན་བཏུས་སུ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངོ་བོ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྔ་

རྒོལ་གྱིས་ཁས་མ་བངས་ཀང་བསན་བཅོས་མཁན་པོའྱི་འདོད་པ་རྣམས་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ། ཀུན་བཏུས་སུ། གཞན་དོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༡༣་༧།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༡་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ། རང་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་

སོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྒྲུབ་བྗེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པའྱི་དཔྗེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁོ་ན་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པའྱི་

ཕྱིར། བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་རྣམས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་

དུ་མཐོང་བ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས། དོན་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་རྣམས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་པ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དོན་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྣམས་

གྲུབ་སྗེ། དུས་གཞན་གཅད་ཕྱིར་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཞྗེས་དང་། ལོག་པར་རྟོག་པ་

བསལ་བའྱི་ཕྱིར། །འདྱིར་ནྱི་རང་ཉྱིད་སྒར་མཛད་དོ། །ཞྗེས་དང་། དྗེ་སང་ཕྱིར་

བདག་མཐོང་བའྱི་ཚིག །ཞྗེས་དང་། བདག་ཉྱིད་མྱིན་པར་གྲུབ་དོན་ནྱི། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུང་དོན་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། ཡོད་དྗེ། ཡང་དག་

ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་

ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་མ་མཛད་པར། ལྟར་སྣང་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་གཅད་

པའྱི་ཕྱིར་དུ་དྗེའྱི་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་ན། བས་པ་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་

དུ་བུམ་པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་
1
བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕོགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་དྗེ། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དམ་མྗེད་ཉྱིད་ལ་

1 ག་༥༥་བ་༤་བཟུང་བ། པ་༥༥་བ་༧་བཟུང་བ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མྗེད་པའོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྗེས་སུ་དཔག་བ་ལ་ཡོད། 

ཅྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་དོན་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་པའམ། བས་པ་

ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྒའྱི་

སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ངྗེས་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་དྗེ་གཞུང་དྗེའྱི་དོན་

སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པ་གང་རུང་གང་ཞྱིག །ཕྱི་མ་དྗེ་དྗེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་

གྲུབ་ན། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་བཅད་

པའྱི་ཕྱིར་དུ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་

ཟུར་དུ། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་

ཚིག་སོས་རྱིགས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁས་བངས། ར་བར་

འདོད་ན། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་དྗེ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་

བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་

བུམ་པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅྱིག་སྐབས་འདྱིའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་འགོག །ལ་ལ་འབྗེལ་མྗེད་

བཤད་པས་དགོངས་པ་འཆད། །གཞན་དག་རབ་རྱིབ་དག་གྱིས་གསུང་འདྱི་

འདོར། །རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཁོ་བོས་བཤད། །ཅྗེས་བ་བ་འདྱི་བར་

སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

འ་ོན་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱིས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། ཁ་ཅྱིག །རྗེས་དཔག་བ་དང་

དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་ལ་མྗེད་པར་ནྱི། །ངྗེས་པ། ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་དྗེ་

ཡྱིན་གསུངས། ཁ་ཅྱིག །གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའ།ོ །ཞྗེས་

པའྱི་ལུང་དྗེ་ཡྱིན་གསུངས། ལུགས་དང་པོ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། མདོ་ར་བར། ཚུལ་གསུམ་

སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚེ། ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་དངོས་སུ་མ་སོས་པའྱི་

ཕྱིར། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཊྱིཀྐ་ལས།
1
 ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་

ངྗེས་པ་ཞྗེས་པ་ར་བའྱི་ཚིག་གྱིས་དངོས་སུ་མ་བསན་ཀང་སྦར་དགོས་པར་ཤྗེས་

པའྱི་ཆྗེད་དུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས་
2
པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།

3
 

དྗེས་ན་ཀུན་བཏུས་ལས། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་ལ་མྗེད་

པར་ནྱི། །ངྗེས་པ། ཞྗེས་པ་འདྱིས་ཚུལ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་སོན་པ་ཡྱིན་ལ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ཟྗེར་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཀུན་བཏུས་རྣམ་ངྗེས་སུ་དྲངས་པའྱི་

གཞུང་གྱི་ཚིག་ལ། ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་བྱུང་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི་མདོ་ར་བའྱི་

ཚིག་ལ་དྗེ་ལྟར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། མདོ་རར། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་

ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་ཉྱིད་ལ་མྗེད་པའོ། །འདྱི་རྒྱུ་ཤྗེས་པའང་ཐོབ་པ་ཉྱིད། །ཤྗེས་བྗེད་

སྐབས་ཀྱི་དབང་བས་ཕྱིར། །ཞྗེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །མདོ་རང་འགྗེལ་འགྱུར་གསར་ལས། དྗེ་ལ་དུས་ཕྱིས་

ཆོས་ཀྱི་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་སུམ་མམ། རྗེས་སུ་དཔག་པས་མཐོང་བའོ། །དྗེའྱི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ང་། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དར་ཊྱིཀ༤༣༦་༢།

2 ག་༥༦་ན་༦་ཞྗེས་གསུང་བའྱི། པ་༥༦་བ་༢་ཞྗེས་གསུང་པའྱི།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༥་༢།



  143  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྱིགས་པ་ཡང་མཐའ་དག་གམ། ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཉྱིད་དོ། །དྗེ་གང་ལས་ཤྗེས་ཤྗེ་

ན། དྗེ་མཚུངས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞྗེས་ངྗེས་པར་བཟུང་བ་ཡྱིན་གྱི། ཡོད་པ་ཁོ་ན་

ཞྗེས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་དང་། འགྱུར་རྱིང་ལས།
1
 དྗེ་ལ་མངོན་སུམ་མམ་རྗེས་སུ་

དཔག་པས་མཐོང་གྱི། རྗེས་ལ་དྗེའྱི་རྱིགས་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡང་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱི་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་

འདྱི། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱིས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ། 

ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས་ཤྱིང་།
2
 རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་

མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་ཉྱིད་ལ་མྗེད་པའོ། །འདྱི་རྒྱུ་ཤྗེས་པའང་ཐོབ་པ་

ཉྱིད། །ཅྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་

དུ་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དར་ཊྱིཀ་ལས།
3
 མདོ་

རར་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ། ངྗེས་པ་ཞྗེས་པ་ར་བའྱི་ཚིག་ལས་

དངོས་སུ་མ་བསན་ཡང་། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡང་མདོ་ར་

འགྗེལ་གྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་

ར་བ། སྐབས་འདྱིར་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་ན། དྗེའྱི་འགྗེལ་བ་ངྗེས་

བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་ཁོ་ན་རྗེ། རྗེས་དཔག་བ་

དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ར་བ། ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

ར་བ་ལ་ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་དངོས་སུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། འོ་ན། གང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། མདོ་རང་འགྗེལ། ༩༤་༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༨་༡༤།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ང་། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དར་ཊྱིཀ། ༤༣༦་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའོ་ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཅྱིག་དགོས་

སོ་ཞྗེས་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་

ཚིག་དངོས་སུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ། 

མདོ་རང་འགྗེལ་ལས།
1
 དྗེ་ལ་མངོན་སུམ་མམ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་མཐོང་

གྱི། རྗེས་ལ་དྗེའྱི་རྱིགས་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡང་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

དང་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ་ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱིའང་སྐབས་འདྱིར་

ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་ཡང་ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་

དངོས་སུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་ཁོ་ན་རྗེ། མངོན་སུམ་མམ་རྗེས་སུ་དཔག་

པས་མཐོང་གྱི་ཞྗེས་པའྱི་མཐོང་བ། ངྗེས་པ་ལ་འཆད་དགོས་པས་སྐྱོན་མྗེད་དོ་ཞྗེ་

ན། འོ་ན། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་པའྱི་ར་བ་ཡང་ངྗེས་བརོད་

མཛད་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདྱི་རྒྱུ་ཤྗེས་པའང་ཐོབ་པ་ཉྱིད། །ཅྗེས་པའྱི་ཤྗེས་

པ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་བྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་གྱི་ལུགས་ནྱི། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་ཉྱིད་

ལ་མྗེད་པ། །འདྱི་རྒྱུ་ཤྗེས་པའང་ཐོབ་པ་ཉྱིད། །ཅྗེས་པའྱི་གཞུང་སྐབས་འདྱིའྱི་ཚུལ་

གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་

ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། རྣམ་ངྗེས་སུ་མདོ་དྲངས་པར། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་

མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་ལ་མྗེད་པར་ནྱི། །ངྗེས་པ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་འབྗེལ་མྗེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། མདོ་རང་འགྗེལ། ༩༤་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཁ་ཅྱིག་ན་རྗེ། དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་

གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་

གཞུང་ཡྱིན་གྱི། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ར་འགྗེལ་དྗེ་མ་

ཡྱིན་ཏྗེ། གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་པའྱི་རང་འགྗེལ་དུ། 

གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་སོགས་དྲངས་ནས། རྗེས་དཔག་བ་དང་

དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ར་འགྗེལ་མ་དྲངས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱིའྱི་ལན་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །སྐབས་འདྱིའྱི་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་

གཞུང་ལ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་སོགས་

གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་

གཅྱིག་དགོས་སོ་ཞྗེས་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན། དྗེ་ལ་མངོན་སུམ་མམ་

རྗེས་སུ་དཔག་པས་མཐོང་གྱི་ཞྗེས་སོགས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་

པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་

ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་སོགས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་

ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་

ཉྱིད་མ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀས།
1
 གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་

པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ངྗེས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་པའྱི་གཉྱིས་

ཀྱི་སྒས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༡༨་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། 

བམ་ཟྗེས་ཀང་། དྗེ་ལྟར་རྗེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངྗེས་པའྱི་བསལ་བ་

གང་ཡྱིན་བསན་ནས། ད་ནྱི་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཞྗེས་བ་བའྱི་བསལ་བ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་གྱི་བསལ་བ་དང་། གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་

ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་བསལ་བ་སོ་སོར་བསན་པས་སྐབས་འདྱིའྱི་ངྗེས་བརོད་མཛད་

པའྱི་གཞུང་ལ་གཉྱིས་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ཡང་མྱི་འཐད་

དྗེ། རང་འགྗེལ་དང་། རྣམ་ངྗེས་ལས།
1
 འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་ནྱི་རྗེས་སུ་འགོ་

བ་དང་ལྡོག་པ་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། དྗེས་ན་དྗེ་ཉྱིད་སོན་པར་མཛད་པ་ན་ངྗེས་པ་བཤད་

པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་དང་། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
2
 སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་

ཁྱབ་པ་ངྗེས་པ་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་བཞྗེད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དོན་དྗེ་ཉྱིད་སོན་

པར་མཛད་པ་ན། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་སུ།
3
 གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་

པའོ། །ཞྗེས་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་དགོས་པར་

བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་དང་། 

4
གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་གཉྱིས་ཀ་ཚུལ་

གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་

ཡྱིན་ཏྗེ། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། ཚད་མ་རྣམ་ངྗེས། ༦༨༧་༡༦།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༦༡༣་༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༤༡་༡༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། རང་འགྗེལ། ༡༢༨་༡༧།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་ན། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་

ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་དང་། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་དང་། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་གཅྱིག་དགོས་ཞྗེས་བསན་ནས། རྒོལ་བ་གང་

གྱིས་ངྗེས་པ་གཅྱིག་དགོས་ཤྗེ་
1
ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་

ཀས་ཚད་མས་ངྗེས་པ་གཅྱིག་དགོས་ཞྗེས་སོན་པ་ལ། གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་

ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའོ་ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཟུར་དུ། ཡོད་པ་དང་། 

ཉྱིད་དང་། ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་སྔར་མ་སོས་པར་ཕྱིས་སོས་པ་དང་། ངྗེས་པ་སོས་པ་

དང་། རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ། ཡོད་པ་དང་། ཉྱིད་དང་། 

ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིས་མ་སོས་པར་སྔར་སོས་པ་དང་། ངྗེས་པ་སོས་པ་དང་། ལྡོག་

ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ། མྗེད་པ་དང་། ཉྱིད་དང་། ཉྱིད་མྗེད་པའྱི་

སྔར་མ་སོས་པ་དང་། ངྗེས་པ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་གང་ཡོད་ཅྗེ་ན། 

ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་

སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་
2
བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་ཡྱིན་པ་གཅད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་

1 ག་༥༨་ན་༤་ཞྗེ་ན། པ་༥༨་ན་༦་ཞྗེ་ན།

2 ག་༥༨་ན་༧་བཟུང་བའྱི། པ་༥༨་བ་༢་བཟུང་བའྱི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཚིག་ཟུར་དུ་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། མཚན་མོ་

ལོ་མ་འཁུམས་ཏྗེ་ཉལ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཤྱིང་སྗེམས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། 

བས་པ་སྒ་མཐའ་དག་གྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པ་གཅད་པར་

བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་

སྔར་མ་སོས་པར་ཕྱིས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་སུ་བསན་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་མཚན་

ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་དྗེས། རང་ཉྱིད་སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་གཅྱིག་དགོས་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བ་བའྱི་

ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་འཐད་ལྡན་ལས།
1
 དྗེ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ནྱི། མྱིག་

གྱིས་གཟུང་བར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་བསལ་

བ་ཡྱིན་ནོ། །ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་

ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ལོན་ཤྱིང་ནྱི་སོག་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཉལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ལོན་

ཤྱིང་ཕོགས་སུ་བས་པ་ལ་ལོ་མ་འཁུམས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཉལ་བ་ཕོགས་

གཅྱིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། འདྱི་ལྟར་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་ནྱི་མཚན་མོ་ལོ་མ་

འཁུམས་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། འགའ་འགའ་ཙམ་ཁོ་ནར་ཟད་པ་ལྟ་བུ། ཡོད་

པའྱི་ཚིག་གྱི་རྗེས་ལ་ཉྱིད་སོས་པས་ནྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་བསལ་ལོ། །

1 ག་༥༨་བ་༤་འཐད་ལྡན་ནས། པ་༥༨་བ་༧་འཐད་ལྡན་ནས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཅྱི་སྗེ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ཉྱིད་ལ་ཡོད་པ་ཞྗེས་སྨྲས་ན་ནྱི། མཉན་

1
པར་བ་བ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ངྗེས་པ་སོས་པས་ནྱི་ཐྗེ་ཚོམ་

ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས། རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་

ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། བས་པ་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རྟགས་ཡྱིན་པ་གཅད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་གཅོད་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་

ཉྱིད་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་

ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་གཅད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དྗེ་གཅོད་ནུས་ཏྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་

ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མྗེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་

ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་

འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིས་མ་སོས་པར་སྔར་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་དྗེ། རོལ་བྱུང་དུང་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཏུ་བསན་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་སྔར་མ་སོས་པར་

ཕྱིས་སོས་ན། རོལ་བྱུང་དུང་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་མྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་

ལོག་རྟོག་སྐྱྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་སོས་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་

1 ག་༥༨་བ་༦་ཉན་པར། པ་༥༩་ན་༢་ཉན་པར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་དགོས་སམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། 

ངྗེས་པ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། ངག་སྨྲའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ངག་སྨྲའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཕ་

རོལ་པོ་ཆགས་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་དྗེ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡོད་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཅད་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ལྟར་ཡང་། འཐད་ལྡན་ལས། 
1
འདྱིར་ཡང་ཡོད་པ་སོས་པས་ནྱི་འགལ་བ་

བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཉྱིད་སོས་པས་

ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྗེས་པ་བསལ་ཏྗེ། དྗེ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་མ་

ཡྱིན་གྱི། འོ་ན་ཅྱི་ཞྗེ་ན། གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡོད་པ་སོས་པ་ལས་

སྔར་ངྗེས་པར་བཟུང་བ་སོས་པས་ནྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཡང་
2
མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་མ་

ཁྱབ་པ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཀང་གཏན་ཚིགས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱིས་

ངྗེས་པར་བཟུང་བར་བས་ནས་ནྱི་དོན་འདྱིར་འགྱུར་ཏྗེ། གང་ཞྱིག་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཡོད་པ་ཉྱིད་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་བ་བར་འགྱུར་བས། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་

ཉྱིད་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ངྗེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་རྗེས་སུ་འགོ་བ་ལ་

ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་ངྗེས་པ་ཉྱིད་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཇྱི་ལྟར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་འགའ་ཞྱིག་

ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་

པ་ཉྱིད་ལ་སྨྲ་བ་ཉྱིད་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས། 

ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་མྗེད་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་

1 ག་༥༩་ན་༧་འཐད་ལྡན་ནས། པ་༥༩་བ་༢་འཐད་ལྡན་ནས།

2 ག། ༥༩བ༡ཡྱིན་ཀང་། པ་༥༩་བ་༤་ཡྱིན་ཀང་།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རྟགས་ཡྱིན་

པ་གཅད་པར་བ་བའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་གཅོད་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཉྱིད་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། 

མྱི་རྟག་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་གཅད་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེའྱི་
1
ཟུར་དུ་ཉྱིད་མྗེད་པའྱི་སྔར་མ་སོས་པར་ཕྱིས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་

དྗེ། རོལ་བྱུང་དུང་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཏུ་བསན་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཉྱིད་མྗེད་པའྱི་སྔར་སོས་ན་རོལ་བྱུང་དུང་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

མ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སྐྱྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་སོས་ན་རོལ་བྱུང་དུང་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ནགས་ཀྱི་མྗེ་ཏོག་ལ་

སོགས་པ་ལ་མྗེད་པས
2
། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མྗེད་པ་མྱིན་ནམ་

སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་

སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། ངག་སྨྲའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ངག་སྨྲའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་

ཀུན་མཁྱྗེན་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་

བ་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ལྟར་ཡང་། འཐད་ལྡན་ལས། དྗེ་ལ་མྗེད་པ་སོས་པས་ནྱི་འགལ་བ་བསལ་བ་ཡྱིན་

ནོ། །འགལ་བ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཉྱིད་སོས་པས་ནྱི་མྱི་

1 ག་༥༩་བ་༥་དྗེ་ཟུར། པ་༦༠་ན་༡་དྗེའྱི་ཟུར།

2 ག་༥༩་བ་༧་མྗེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ལ་མྗེད་བས། པ་༦༠་ན་༣་མྗེ་ཏོག་སོགས་པ་ལ་མྗེད་པས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཐུན་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རོལ་བ་ལས་

བྱུང་བ་ཉྱིད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ། མྱི་རྟག་པ་ཉྱིད་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་

གོག་ལ་སོགས་པ་ལ་ནྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནྱི་མྗེད་པ་

ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་བས་ན་ངྗེས་པར་བྗེད་པ་འདྱི་བསལ་ལོ། །མྗེད་པའྱི་སྒའྱི་སྔ་རོལ་དུ་

ངྗེས་པར་བཟུང་བར་བས་ན་ནྱི། དོན་འདྱིར་འགྱུར་ཏྗེ། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཉྱིད་

ལ་མྗེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ལྟར་ན། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་

ཉྱིད་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡང་མྗེད་དོ། །དྗེ་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པར་

འགྱུར་བས་དྗེ་ལྟར་སྔར་མ་བས་པའོ། །ངྗེས་པ་སོས་པས་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་

ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་བསལ་ཏོ་ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ། འབྗེལ་བའྱི་རང་

ལྡོག་སྒྲུབ་བྗེད་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། དོན་ལྡོག་སྒྲུབ་བྗེད་གནོད་པ་ཅན་

གྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ། ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་ལམ་སྦངས་སུ་བཤད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ། རྟགས་འགོད་

པ་དང་། ཚུལ་སྒྲུབ་
1
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་

འཇྱིག་ངྗེས་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་ལས་ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་རང་ཉྱིད་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་

ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་ལ། ཕོགས་ཆོས་

སྒྲུབ་པ་ནྱི། བས་པ་ལས་ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་བས་པའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་

1 ག་༦༠་ན་༦་བསྒྲུབ་པའོ། པ་༦༠་བ་༢་བསྒྲུབ་པའོ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བས་པའྱི་འཇྱིག་པ་མྱི་བསྐྱྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་འཇྱིག་པ་དངོས་མྗེད་

ཀང་མྱི་བསྐྱྗེད། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་འཇྱིག་པ་དངོས་པོ་ཡང་མྱི་བསྐྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། བས་པའྱི་འཇྱིག་པ་དངོས་མྗེད་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྗེད་པ་མྱི་འཇུག་པའྱི་

ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་འཇྱིག་པ་བས་པ་དང་རས་གཅྱིག་པ་

ཡང་མྱི་བསྐྱྗེད། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་འཇྱིག་པ་བས་པ་དང་རས་ཐ་དད་པ་ཡང་མྱི་

བསྐྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་འཇྱིག་པ་རང་

དང་རས་གཅྱིག་པ་དྗེ་རང་ལས་ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་གྱིས་བསྐྱྗེད་མྱི་

དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་རང་རྒྱུ་ལས་རོགས་པར་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་མ་

གྲུབ་ན། བས་པ་ལས་ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་བས་པའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་

པའྱི་འཇྱིག་པ་མྱི་བསྐྱྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་འཇྱིག་པ་རང་དང་རས་ཐ་

དད་པ་བསྐྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ། རྟགས་འགོད་པ་དང་། ཚུལ་སྒྲུབ་
1
པའ།ོ །དང་པོ་ནྱི། རྟག་པ་ཆོས་

ཅན། བས་པས་སོང་སྗེ། རྱིམ་དང་ཅྱིག་
2
ཅར་གྱི་དོན་བྗེད་ནུས་པ་གང་རུང་གྱིས་སོང་

པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་ལ། ཕོགས་ཆོས་

སྒྲུབ་པ་ནྱི། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་བའྱི་དོན་བྗེད་ནུས་པ་གང་རུང་

གྱིས་སོང་སྗེ། རྱིམ་གྱིས་དོན་བྗེད་ནུས་པས་ཀང་སོང་། ཅྱིག་ཅར་བའྱི་དོན་བྗེད་ནུས་

པས་ཀང་སོང་བའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། རང་གྱི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་

དུ་བསྐྱྗེད་པར་ཐལ། རང་གྱི་འབས་བུ་བསྐྱྗེད་པ་གང་ཞྱིག །རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

1 ག་༦༠་བ་༤་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ། པ་༦༠་བ་༧་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ།

2 ག་༦༠་བ་༤་གཅྱིག་ཆར། པ་༦༠་བ་༧་གཅྱིག་ཆར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་པོ་དངོས། འདོད་ན། རྱིམ་གྱིས་དོན་བྗེད་ནུས་པ་དང་འགལ། རྟག་ཀང་རྐྗེན་ལ་

ལྟོས་ནས་འབས་བུ་རྱིམ་ཅན་དུ་བསྐྱྗེད་དོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། རྟག་པ་ལ་རྐྗེན་གྱིས་

ཁྱད་པར་བར་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ར་བའྱི་རྟགས་གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། འབས་བུ་ཐམས་

ཅད་ཅྱིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ། རྟག་པས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་དུ་བསྐྱྗེད་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། འབས་བུ་གཅྱིག་བསྐྱྗེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་

ཚུན་ཆད་འབས་བུ་སྐྱྗེ་བའྱི་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་

གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ལམ་སྦོང་དུ་གསུངས་པ་ལ། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་ལ་

སོགས་པའྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ལམ་སྦོང་དུ་

ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་འཆད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཏན་

ཚིགས་དང་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་གཉྱིས་གཏན་ཚིགས་སོ་སོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེས་ན་གཏན་ཚིགས་སོ་སོར་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། མུ་སྗེགས་

པ་ཁ་ཅྱིག །དངོས་པོ་རྣམས་འཇྱིག་རྒྱུ་དང་འཕད་ནས་འཇྱིག་ལ། མ་འཕད་ན་མྱི་

འཇྱིག་པར་འདོད་པ་དང་། རྐྗེན་དང་འཕད་ཀང་མྱི་འཇྱིག་པར་འདོད་པའྱི་ལོག་

རྟོག་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གཉྗེན་པོར་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པ་གཉྱིས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 གནོད་པ་ཅན་གྱི་ལམ་སྦོང་དུ། །ལྟོས་མྗེད་

འཆད་པ་དགོངས་པ་མྱིན། །དྗེས་ན་ལོག་རྟོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི། །གཉྗེན་པོར་གཏན་

ཚིགས་རྣམ་གཉྱིས་གསུངས། །ཞྗེས་གསུངས། 

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༡༩་༡༦།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རང་ལུགས། ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་ལམ་སྦོང་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སོང་སྗེ། དོན་

བྗེད་ནུས་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ལ། 

གཞན་སྗེ་ཁ་ཅྱིག །རྟག་པའྱི་ངོ་བོ་ལྷན་ཅྱིག་བྗེད་རྐྗེན་གྱིས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མྱི་

བསྐྱྗེད་ཀང་། རྟག་པས་ལྷན་ཅྱིག་བྗེད་རྐྗེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུ་རྱིམ་གྱིས་

བསྐྱྗེད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བུམ་པའྱི་འཇྱིག་རྒྱུས་བུམ་པའྱི་ངོ་བོ་ལ་

ཁྱད་པར་མྱི་བསྐྱྗེད་ཀང་། བུམ་པའྱི་འཇྱིག་པ་བསྐྱྗེད་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། དྗེ་

འགོག་པ་ལ་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅྱིག །རྟག་པ་

བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བའྱི་དོན་ལྡོག་སྒྲུབ་བྗེད་

གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། བས་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ལ། 

བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བའྱི་རང་ལྡོག་སྒྲུབ་བྗེད་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག
1
་བྗེད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་རྟག་སོང་

དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟག་པ་བས་པས་སོང་པ་

དང་། བས་པ་རྟག་པས་སོང་པ་གཉྱིས་ལ་ཚིག་གྱི་བརོད་ཚུལ་ཙམ་མ་གཏོགས་

དོན་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 འོ་

ན། རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་བའྱི་དོན་བྗེད་ནུས་པ་གང་རུང་གྱིས་སོང་པ་ཆོས་ཅན། 

1 ག་༦༡་བ་༡་རྣམ་བཞག། །པ་༦༡་བ་༤་རྣམ་བཞག

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༦་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བས་པ་རྟག་པ་ལ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་བས་

སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། རྟག་

པ་བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་དང་། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་

གཉྱིས་ལ་ཚིག་གྱི་བརོད་ཚུལ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་མྗེད་ན། རྟག་པ་བས་སོང་

དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

གཉྱིས་ལའང་ཁྱད་པར་མྗེད་དགོས་ཞྗེས་སྤུ་རྱིས་འབྗེད་པའྱི་བགོ་གྗེང་ཡྱིན་གྱི། 

འདྱིའྱི་འཕུལ་མཚམས་ལ། ཁ་ཅྱིག །རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་

ན། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། རྟག་པ་བས་

སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དོན་བྗེད་ནུས་སོང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་

རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

འཕངས་ནས། 

རང་གྱི་ལུགས་ལ། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་

ལ། རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནྱི། 

རང་ལ་འཁོར་གསུམ་ཁས་ལྗེན་པའོ། །རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྟག་པ་

ཆོས་ཅན། བས་པས་སོང་སྗེ། དོན་བྗེད་ནུས་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་

འདྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྗེད་གནོད་པ་ཅན་

གྱི་རྟགས་སུ་ཁས་བངས་པ་ལ། རོད་སང་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་



  157  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ལས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེའྱི་གསུངས་
1
ཚུལ། ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་སྦོར་ངག་དྗེ་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྗེད་གནོད་པ་ཅན་གྱི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་སྦོར་ངག་ཏུ་ཁས་ལྗེན་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་པའྱི་

ཁྱད་གཞྱིའྱི་ངོས་ནས་ཀང་
2
། གནོད་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་རྗེས་དཔག་

གྱིས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་དྗེ་དཔད་མྱི་བཟོད་ཅྱིང་། བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་བས་པས་

སོང་པའྱི་ངོས་ནས་བརྟག་ནའང་། གནོད་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་རྗེས་

དཔག་གྱིས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་དྗེ་དཔད་མྱི་བཟོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་ལ་དོགས་པ་བཀོད་པ། དྗེའྱི་ལན་གདབ་པ། དྗེ་ལ་རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི། 
3
གཞན་ཡང་། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་ངྗེས་པའྱི་གནོད་པ་ཅན་གྱི་

རྗེས་དཔག་དྗེས། རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བས་སོང་གྱིས་ཁྱབ་

པ་ངྗེས་སམ་མ་ངྗེས། ཞྗེས་པ་ནས། རྗེས་ཁྱབ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མས་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྒོ་

འདོགས་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན་ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། ཁོ་ན་

རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་

བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས། རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་

ལ་བས་སོང་གྱིས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་སམ་མ་ངྗེས། དང་པོ་ལྟར་ན། རོལ་བྱུང་གྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དུང་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོལ་བྱུང་ལ་མྱི་

རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་དྗེས། རོལ་བྱུང་གྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་

1 ག་༦༢་ན་༡་དྗེའྱི་གསུང་ཚུལ། པ་༦༢་ན་༤་དྗེའྱི་གསུང་ཚུལ།

2 ག་༦༢་ན་༢་ངོས་ནས་ཡང། པ་༦༢་ན་༥་ངོས་ནས་ཡང།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༦་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དག་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དྗེས་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། རོལ་བྱུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་རོལ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་

རྗེས་དཔག་དྗེས། རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བས་པ་འཇུག་པར་

དོགས་པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས། རྟག་

པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བས་སོང་གྱིས་ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་འཇུག་པར་དོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཕྱི་

རྒོལ་དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས། བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རྟག་པ་

ཆོས་ཅན། བས་པས་སོང་སྗེ། དོན་བྗེད་ནུས་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་

བ་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྗེད་གནོད་པ་

ཅན་གྱི་རྟགས་སྦོར་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་མ་ཁྱབ་ན། ཕྱི་རྒོལ་

དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས། རྟག་པའྱི་གསལ་

བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བས་པ་འཇུག་པར་འཛིན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་བཅད་པར་

ཐལ། དྗེས་རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བས་པ་འཇུག་པར་མྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རོལ་བྱུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་རོལ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོལ་བྱུང་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའྱི་ཚད་

མ་དྗེས། རོལ་བྱུང་མཐའ་དག་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་བཅད་
1
པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རོལ་བྱུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་རོལ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས། དྗེའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་བཅད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་ཟྗེར་ན། 

གཉྱིས་པ་ལན་ནྱི། 
2
འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞྗེས་པས་འཆད། དོན་ནྱི། ཐལ་

འགྱུར་དྗེ་རྣམས་གནོད་བྗེད་དུ་མྱི་འཇུག་སྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཕྱི་མ་ལ་འདོད་ལན་ཐྗེབས་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་དྗེ་ལྟར་ཡྱིན་གྱི། སྤྱིར་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་

བའྱི་ཚད་མས་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་

བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་རང་འགྗེལ་ལས། 

བརོད་པ་གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་ངྗེས་པ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའམ་སུན་འབྱིན་པ་ཡྱིན་གྱི། 

ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ར་ཤྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་དང་། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་

ལས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་སྒ་ལ་

1 ག་༦༢་བ་༦་བཅད་པར་ཐལ། པ་༦༣་ན་༣་བཅོད་པར་ཐལ།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༧་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ར་ཤྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
1
 

འདྱི་དཔྗེར་བརོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་

སྐྱྗེས་པ་ན། ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་
2
པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར། སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་

འདོགས་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་བོ་བསྐྱྗེད་ནུས་ཀང་སྒ་མྱི་རྟག་པ་

ཚད་མ་སྔ་མའྱི་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པ་དང་། སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཚད་མ་སྔ་

མས་བཅད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྗེས་དང་། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་ལས
3
། 

4
 

རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་
5
ལ་མ་སྦངས་པ་ཁ་ཅྱིག །ཡོད་ན་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་

རུང་དུ་ངྗེས་པའྱི་ཁྱབ་པ་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས། བདྗེན་པར་ཡོད་ན་བདྗེན་པའྱི་

གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་གྱིས་མ་ཁྱབ་པར་འཛིན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་ལྟར་ན་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས། སྒ་བས་

ན་མྱི་རྟག་པས་མ་ཁྱབ་པར་འཛིན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་གཅད་
6
དགོས་པས་རྟགས་དྗེ་

ལ་བརྟྗེན་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་མྱི་གཅོད་
7
པར་འགྱུར་རོ་

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། ལུགས་དྗེ་རྣམས་གང་གྱི་རྗེས་སུ་འབང་ཞྗེ་
8
ན། ཐར་ལམ་གསལ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་བ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ར་ཤྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༥༧་༦།

2 ག་༦༣་ན་༥་གཞན་རྒྱུད་པ་ལ། པ་༦༣་བ་༡་གཞན་རྒྱུད་པ་ལ།

3 ག་༦༣་ན་༦་རྒྱན་ནས། པ་༦༣་བ་༢་རྒྱན་ནས།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན། ༢༨་༤།

5 ག་༦༣་ན་༦་རྣམ་བཞག། པ་༦༣་བ་༢་རྣམ་བཞག

6 ག་༦༣་ན་༧་གཅོད། པ་༦༣་བ་༤་གཅོད།

7 ག་༦༣་བ་༡་མྱི་བཅད་པར། པ་༦༣་བ་༤་མྱི་གཅོད་པར།

8 ག་༦༣་བ་༡་འབང་ཅྗེ་ན། པ་༦༣་བ་༤་འབང་ཅྗེ་ན།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བྗེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབང་རྱིགས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་

དཔག་གྱིས་སྒ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་མ་བཅད་པར་ཐལ། དྗེས་སྒ་

ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་གསར་དུ་མ་བཅད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེས་

སྒ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ལྷན་སྐྱྗེས་གསར་དུ་མ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བས་

སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་སམ་མ་རྟོགས་ཤྗེ་
1
ན། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སོང་སྗེ། 

དོན་བྗེད་ནུས་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་འདྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་ཡང་། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་རྣམ་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི། རྟག་པ་བས་

སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་མ་རྟོགས་ཏྗེ། དྗེས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་

མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་བས་པ་རྟག་སོང་དུ་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

རྟག་པ་སྒའྱི་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒའྱི་བས་པ་རྟག་སོང་དུ་མ་

རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་ལས།
2
 གནོད་པ་ཅན་གྱི་

རྟགས་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་རྗེས་དཔག་འདྱིས་སྔར་བཤད་པའྱི་འབྗེལ་བའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་

ངྗེས་པ་ཡྱིན་ཡང་། བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་རྟག་པ་ལ་མྗེད་ངྗེས་སུ་རྟོགས་པ་མ་

ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟྗེན་གཏན་ཚིགས་དྗེ་བས་པའྱི་འགོད་ཚུལ་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

1 ག་༦༣་བ་༣་རྟོགས་ཞྗེ་ན། པ་༦༣་བ་༦་རྟོགས་ཞྗེ་ན།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ། ༣༦༨་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞྗེས་དང་། 
1
རྟག་པ་ལ་བས་པ་མྗེད་པར་སོན་པའྱི་སྒ་དྗེས། བས་པ་རྟག་པ་ལ་མྗེད་

པར་སོན་ཡང་། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས། བས་པ་རྟག་པ་ལ་

མྗེད་པར་རྟོགས་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པས་གཞྱི་བས་པ་དང་ཚོགས་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྗེས་གསུངས། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་བས་

པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་སམ་མ་ངྗེས་ཤྗེ་

ན། དྗེས་བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་མ་

ངྗེས་ཀྱི་ལུགས་གཉྱིས། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་ལས་བཤད་ཅྱིང་། རྣམ་འགྗེལ་ཊྱིཀ་

ཀར་མ་ངྗེས་པ་དག་བཤད་ཀང་། དྗེས་བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་

མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་ལས། ཡང་ན། 

བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས་བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་

མཐའ་དག་ལ། མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་སུ་ཆུག་ཀང་། སྒའྱི་བས་པ་ལ་མྱི་རྟག་

པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་མྱི་དགོས་ཏྗེ། སྒ་དང་སྒའྱི་བས་པ་དངོས་ཤུགས་གང་ལ་ཡང་བོ་

ཁ་ཕོགས་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱི་རྒོལ་དྗེས་བས་

པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་ན། དྗེས་བས་

པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་འགའ་ཞྱིག་དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་དོགས་

པར་ཁས་ལྗེན་དགོས། དྗེ་ལྟར་ན་དྗེས་བས་པ་དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་

དོགས་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ། ༣༦༥་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ནྱི། འོ་ན་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། ཁོ་ན་རྗེ། རོལ་

བྱུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་རོལ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། བཅད་

ཤྗེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་འདྲྗེན་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔ་མས་སྒོ་འདོགས་བཅད་ཟྱིན་གྱི་

དོན་དྗེ་ཉྱིད་ལ་བསྣན་ནས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་

ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། བཅད་ཤྗེས་སུ་འགྱུར་བ་ལ། ཚད་མ་སྔ་མས་རྟོགས་ཟྱིན་གྱི་དོན་ལ་

འཇུག་པ་དགོས་ཀྱི། སྒོ་འདོགས་བཅད་ཟྱིན་དཔོད་པ་ཙམ་གྱིས་བཅད་ཤྗེས་སུ་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། རྟོགས་ཟྱིན་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་ཡང་ཁས་ལྗེན་

དགོས་ཏྗེ། རོལ་བྱུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་རོལ་བྱུང་གྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་

ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོལ་བྱུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་རོལ་སྒ་མྱི་རྟག་བར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་

གསུམ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་གྱི་སྒ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། 

རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྒ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་དྗེ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོལ་བྱུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་རོལ་བྱུང་

གྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས། དྗེ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་

ཤྱིང་དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། 

ར་བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། རོལ་སྒ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པ་ལ། རོལ་སྒ་དྗེ་ལ་རྟག་པས་སོང་

པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བོ་ཁ་ཕོགས་དགོས་པ་ཡྱིན་གྱི། དྗེའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་དྗེ་སྐོར་གྱི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་རོལ་སྒ་དྗེ་ལ་རྟག་པས་སོང་

པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་སྒ་ལ་

རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

1
སྒ་དོན་སྙོན་པ་མྗེད་རྣམས་ཀྱི། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཊྱིཀྐ་ལས།

2
 སྒོ་འདོགས་

ཆོད་པ་ཡྱིན་གྱི་རྗེས་དཔག་མ་སྐྱྗེས་སོ་ཞྗེས་ཁས་ལྗེན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ལུགས་དྗེ་

ལ་རྗེས་དཔག་གྱི་འཛིན་སངས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་རྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར་སྙམ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། བོ་དྗེས་སྒ་ལ་རྟག་པས་སོང་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་

ཆོས་ཅན་གྱི་ཚུལ་དུ་བོ་ཁ་ཕོགས་པའྱི་སོ་ནས་སྒ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་

ཆོད་ན་བོ་དྗེས་སྒ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་དགོས་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དོགས་པ་གཉྱིས་པ་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་བས་པས་སོང་བའྱི་ངོས་ནས་བརྟག་

ན་ཡང་དཔད་མྱི་བཟོད་པ་ལ། དོགས་པ་དང་། ལན་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་

བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས་རྟག་པ་བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་

མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པར་ངྗེས་སམ་མ་ངྗེས། ངྗེས་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་

དཔག་དྗེས། བས་པ་རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པར་

རྟོགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཚད་མ་དྗེས་བས་པ་སྒའྱི་

རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་སྒ་རྟག་པ་ཚད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༨༨་༩།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༩༤་༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མས་ཁྗེགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་

ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱི་རྒོལ་དྗེས་བས་པའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་རྟག་པ་ལ་འཇུག་པར་

དོགས་པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་
1
བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས་རྟག་

པ་བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པ་མ་རྟོགས་པ་གང་

ཞྱིག །དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བས་པའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་རྟག་པ་ལ་འཇུག་པར་འཛིན་པའྱི་

སྒོ་འདོགས་གཅོད་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་གཞན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཕྱིར་རྒོལ་དྗེས་

བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པར་དོགས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་

དཔག་དྗེས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་རྟོགས་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དོགས་པ་དྗེའྱི་སྐྱོན་

མྗེད་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས་

ཁྱད་གཞྱི་བས་པའྱི་སྗེང་དུ་སྒའྱི་རྟག་པས་སོང་པ་གྲུབ་ཀང་། སྒ་ཁྱད་གཞྱིར་བཟུང་

བའྱི་སྗེང་དུ་རྟག་པ་མ་ཁྗེགས་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་

དྗེས། བས་པ་རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱི་སོང་པར་མ་རྟོགས་སོ་

ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། གནོད་བྗེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་བཞྱི་

གསུངས་པའྱི་དང་པོ་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་

དག་དྗེས། བས་པ་རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་འགའ་ཞྱིག་ལ་འཇུག་པར་དོགས་

1 ག་༦༥་ན་༤་དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ། པ་༦༥་ན་༧་དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་བ་བས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས། བས་པ་

རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པར་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེས་བས་པ་དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་དོགས་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། ཕྱི་རྒོལ་དྗེས། རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་

འགའ་ཞྱིག་ལ་བས་པ་འཇུག་པར་དོགས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེས་སྒའྱི་རྟག་པ་ལ་བས་

པ་འཇུག་པར་དོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཕྱི་རྒོལ་དྗེས་སྒ་ཡྱི་བས་པ་

དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་དོགས་ཀང་། དྗེས་བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་འགའ་

ཞྱིག་དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་དོགས་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྱིགས་པ་གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་དྗེས་སྒ་དྗེ་སྒ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་

མ་ངྗེས་པར་ཐལ། དྗེས་སྒ་དྗེ་སྒ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་མ་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་

ཐལ། དྗེས་སྒ་དྗེ་སྒ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བུམ་པ་ལས་ལོག་པར་མ་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་

ཐལ། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས་བས་པ་སྒའྱི་རྟག་སོང་དུ་མ་

རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་སོ། །གཞན་ཡང་། བས་པ་རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

སོང་པར་རྟོགས་པ་དྗེ། རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། 

བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས། བས་པ་རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་

དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པར་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྗེད་པར་ཚད་

མས་ངྗེས་པ་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་རྱིགས་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཚད་མས་སྒོ་འདོགས་བཅད་ཚུལ་ག་བའྱི་མཆྗེ་

བ་ལྟར་འདོད་རྱིགས་པར་ཐལ། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས། 

བས་པ་སྒའྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་དང་། བུམ་པའྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་

སྒོ་འདོགས་གཅོད་མྱི་ནུས་པར་སྒོ་འདོགས་དྗེ་དག་གཅོད་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལོགས་

སུ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

རྱིགས་པ་གསུམ་པ་ནྱི། ཤྱིང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤ་པ་དྗེ་ཤ་པ་སྒུར་ཀོག་པོ་ཤྱིང་

དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་ན། ཉྗེས་པ་ཅྱི་ཡོད་བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། 

གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤ་པར་ངྗེས་ན་གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་ངྗེས་དགོས་པས་རྟགས་

གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། འོ་ན། གཞྱི་དྗེར་ཤྱིང་མྗེད་

པར་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེར་ཤྱིང་ཤ་པ་མྗེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤ་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཡང་ཡྱིན་རྟག་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་ཡང་ཡྱིན་ཤར་ན་ཡོད་པའྱི་རྟག་པ་ཡང་

ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། བས་པ་སྒའྱི་རྟག་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན། རྱིགས་པ་དྗེ་རྣམས་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྤྱིས་སོང་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ངྗེས་ན། བྗེ་བག་གྱིས་སོང་པར་ངྗེས་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། དྗེ་ལྟར་ན་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། འདྱི་ལ་ཊྱིཀྐ་པར་མ་འདྱི་ལ་

རྟག་ན་ཤྗེས་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་ན། ཤྗེས་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ་པར་འགྱུར་བས་ཞྗེས་བཤད་པ་ནྱི། ཡྱི་གྗེ་མ་དག་པ་ཡྱིན་གྱི། དོན་ནྱི། རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པར་འགྱུར་བས་

ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྗེ། རོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྗེས་ཁྱབ་ངྗེས་པ་ལ་ཚད་མ་དུ་དགོས་

དཔད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྗེ་ན། ལན་གྱི་སྐབས་སུ་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་

ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་དགོས་པར་མྱི་འདོད་ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་རོད་པ་དྗེའྱི་དོན། ཁོ་ན་རྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། ནམ་མཁའ་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། ནམ་

མཁའ་མ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་ན། སྒ་བས་པར་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤ་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། གཞྱི་དྗེར་ཤྱིང་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་གཞྱི་དྗེར་ཤྱིང་

ཤ་པ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། ར་

བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། ནམ་མཁའ་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། ནམ་

མཁའ་མ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་ན། སྒ་བས་པར་ཚད་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པར་འདོད་ཀང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ། ཚུལ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཐ་དད་གང་ཡྱིན་དཔད་པ་ལ། ལུགས་

གཞན་དགག་པ། འཐད་པའྱི་ཕོགས་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚན་

གཞྱི་དགག་པ་དང་། མཚན་ཉྱིད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྱིགས་གཏྗེར་བ་རྣམས་

དང་། སྔ་རབས་པའྱི་ཚད་མ་པ་རྣམས་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་བས་

ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་

མཚན་གཞྱི་དང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་

གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་མྱི་

མཐུན་དཔྗེའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པར་བསན་པ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་གྱི། ལྡོག་པ་དྗེ་གཉྱིས་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་

སྦོར་བ་དྗེ་སྐོར་གྱི་ཁྱབ་པའྱི་མཚན་གཞྱི་མྗེད་དོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། དྗེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྗེ། 

དངོས་པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དངོས་པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 

དངོས་པོ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་

ཡྱིན་ན། རྟག་ན་མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན་མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཁས་བངས་

དགོས་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རྟགས་སྔ་མ་དྗེར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དངོས་པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་

མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན་རྟག་ན་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་རྟགས་དང་པོ་ར་བའྱི་ཁས་བངས་དང་དངོས་

འགལ་ཡྱིན་ནོ། །རྟགས་གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། 

དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་

ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་སྔར་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལ་དངོས་འགལ་ཡྱིན་ནོ། །ར་

བའྱི་རྟགས་བར་པ་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། རྟག་པ་དངོས་པོས་སོང་པར་ཚད་མས་

གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་མཉན་བའྱི་དངོས་པོས་སོང་པར་ཚད་མས་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གོང་དུ་བསྒྲུབས
1
་ཟྱིན། 

གཞན་ཡང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པས་མ་

ཁྱབ་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་དོན་ལྡོག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་

སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ཁོ་ནར་ཟད་པ་ཉམས་སོ། །ར་བའྱི་རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། 

བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་བཟློག་པའྱི་

ཕྱིར་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་སོས་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་

མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ན་བས་པའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་སོ། །

འདྱིར་སྨྲས་པ། མཁས་པའྱི་དྗེད་དཔོན་དག་ལས་འོངས་པ་ཡྱི། །ལྗེགས་

བཤད་དབང་གྱི་རྒྱལ་བོ་རྒྱང་བསྱིངས་ཏྗེ། །འཆྱིང་བུ་བཟུང་ནས་ནོར་བུ་འདྱིའོ་

ཞྗེས། །སྨྲ་བའྱི་སྐྱྗེ་བོ་འདྱི་ཀུན་ཨྗེ་མ་མཚར། །ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། འགལ་མ་ངྗེས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

གསུམ་པོ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཟློག་པའྱི་ཆྗེད་དུ་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་

1 ག་༦༧་བ་༣་གོང་དུ་གྲུབ་ཟྱིན། པ་༦༧་བ་༧་གོང་དུ་གྲུབ་ཟྱིན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་ངྗེས་བརོད་སོས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཡང་དག་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་

ཆྗེད་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་འགོག་པ་ལ་ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
1
 དྗེ་ལྟར་ན་བས་པ་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་བུམ་པ་

འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁོ་

བོས་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཐལ་འགྱུར་ཕྱི་མ་དྗེ་ལ་མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་

མཁྱྗེན་པ་ན་རྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་བུམ་པའྱི་སྗེང་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྗེ་

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དྗེ་ལས་གཞན་

པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མྗེད། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱྗེད་རང་གྱིས་རྟག་ན་མ་བས་པའྱི་ཁྱབ་པ་བུམ་པའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་

པར་ཁས་བངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
2
 ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ལྡོག་པ་དྗེ་ཁོ་ནར་ཟད་པ་ཉམས་སོ་

ཞྗེས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་འདོད་ན། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པའྱི་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པ་ཉམས་ཞྗེས་པའྱི་དོན་

ཡྱིན་ཏྗེ། གོང་དུ་ཕོགས་སྔ་མ་བརོད་པ་ན། ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱིས་

དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ། མྱི་མཐུན་དཔྗེའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༡་༤།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༡་༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པར་བསན་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་གྱི་ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་མཚན་ཉྱིད་དགག་པ་ནྱི། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཚུལ་གང་ཞྱིག །དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས། 

མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཞྗེས་ཟྗེར་ན། དྗེ་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེས་དགག་ཚུལ་ནྱི། བོའྱི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་བའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཤྗེས་བར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་རོ། །བུམ་པ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ་མྗེད་ཅྗེས་མྱི་གསུང་

སྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་
1
མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཁྱོད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཇྱི་ལྟ་བུ། མཚན་གཞྱི་གང་བས་པ་ལ། བས་པ་མཚན་གཞྱིར་བཟུང་ནས། སྒ་མྱི་

རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་ལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ་ཞྗེ་ན། བས་པའྱི་སྗེང་དུ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བས་པའྱི་སྗེང་དུ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཡྱིན་ན་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་

1 ག་༦༨་བ་༣་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། པ་༦༨་བ་༦་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།



  174  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས། ར་བའྱི་གསལ་བ་

ཡང་ཁས་བངས་སོ། །

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་

ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་

སོ། །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་

གསུམ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་

གཞལ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ན། ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་གཞལ་བ་ཆོས་

ཅན། དྗེར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྗེས་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་

ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་

རྟགས་སྒྲུབ་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་གྱི། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚད་མའྱི་སོབས་

ཀྱིས་ངྗེས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་མྱི་བ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་རྱི་

བོང་གྱི་རྭ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་འདྱིས་ཀང་བཀོད་

ཚེ་མ་ནུས་མྗེད་བསན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པའྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ལྡོག་ཁྱབ་དྗེ་གང་ཡྱིན་བས་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེ་ན། བུམ་པའྱི་སྗེང་དུ་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ། རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་བུམ་པའྱི་སྗེང་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། རྟག་ན་མ་

བས་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་

དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་དྗེ་བུམ་པའྱི་སྗེང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་

བངས། དྗེ་ལ་ཁ་ཅྱིག །རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་

ཡང་
1
། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཁོ་

ན་ལ་གྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པས་སྐྱོན་མྗེད་དོ་ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེ་འགོག་པ་ལ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 རྟག་ན་མ་བས་པ་དང་། 

རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དང་། དྗེས་ཁྱབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་རྣམས་བུམ་པའྱི་སྗེང་དུ་

ཡོད་མྗེད་ཁྱད་པར་འབྗེད་ན། རྱི་བོང་གྱི་རྭའྱི་རྗེ་མོར་སྐྱྱིལ་ཀྲུང་བཅས་པར་ཟད་

དོ། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟག་ན་མ་བས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དོན་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་བོ་ལ་ཤར་བ་ན། དོན་སྤྱི་ཐ་དད་པ་

གཉྱིས་བོ་ལ་ཤར་བར་ཐལ། རྟག་པ་དང་། མ་བས་པ་ཐ་དད་གང་ཞྱིག །འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པས་ནྱི། མྱི་གནོད་དོ། །སྐྱོན་དྗེ་དག་འཇུག་པར་མཐོང་ནས། 

ཁ་ཅྱིག །རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་མྱི་འཛིན་གྱི། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པའྱི་

1 ག་༦༩་ན་༧་ཡྱིན་ཀང་། པ་༦༩་བ་༢་ཡྱིན་ཀང་།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༢་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱབ་པ་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་

མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེ་ན། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ནམ་མཁའ་རྟག་པ་ལ་མ་བས་པས་

ཁྱབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ནམ་

མཁའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་ཤུགས་

གང་རུང་ལ་གཞལ་བར་ཐལ། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་གཞལ་བའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། 

འདོད་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དྗེ་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་

དག་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྗེ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གསལ་ཁས་བངས། ར་བར་མ་ཁྱབ་ན།
1
 དོན་གྱི་གོ་བས་ཅྱིག་

ཤོས་ལ། །དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱྗེ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་

བས་པ་ལ། སྔ་རབས་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་རྣམས་ན་རྗེ། གཞུང་དྗེའྱི་དོན་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ལ་

ཁྱབ་པ་གཉྱིས་དངོས་ཤུགས་འཇལ་བའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་གྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

ལ་ཡོད་པར་དངོས་སུ་འཇལ་ན་རྗེས་ཁྱབ་གཞྱི་གཞན་མཐུན་དཔྗེ་ལ་གྲུབ་པའྱི་དོན་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེ་ན། ལྷོ་ཁ་ན་སག་ཡོད་པར་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ན། བང་ཁ་ན་

འབོང་ཡོད་པར་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

ལ་ཡོད་པར་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ན། རྗེས་ཁྱབ་མཐུན་དཔྗེ་ལ་ཡོད་པར་འཇལ་

བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཉ་དཔོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ན་རྗེ། ཚད་མ་

གཅྱིག་གྱིས་འཇལ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། ལྡོག་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༢་༧།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མཐུན་དཔྗེ་སྗེང་དུ་འཇལ་བ་ན། རྗེས་ཁྱབ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མས་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་

གྱི་སྗེང་དུ་རྗེས་ཁྱབ་ངྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། བུམ་འཛིན་གྱིས་བུམ་པ་འཇལ་

བ་སྣམ་བུ་འཛིན་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཤུགས་རྟོགས་སུ་འདོད་རྱིགས་པར་ཐལ། ལྡོག་

ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་སྗེང་དུ་དངོས་སུ་འཇལ་བའྱི་

ཤུགས་ལ། རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་དུ་གཞལ་

བའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

དྗེ་རྣམས་ཀྱི་ལན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་

ན་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་སོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ནམ་

མཁའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་ཤུགས་

གང་རུང་ལ་བསན་པར་ཐལ། དྗེས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔྗེ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྱི་

གཞྱིར་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། དོན་གྱི་གོ་བས་ཅྱིག་ཤོས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་གྱི་སྒྲུབ་

བྗེད་ཀང་མྱི་འཐད་དྗེ། འ་ོན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྱི་ཚད་

མས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་ཐལ།
1
 དོན་གྱིས་དྗེ་ནྱི་

འཇྱིག་བོར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཞྗེས་གསུངས། ཁོ་བོ་

ཅག་ལ་ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་དྗེ་གནོད་བྗེད་དུ་མྱི་འཇུག་སྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༧༦་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཁྱྗེད་

ཀྱི་བཞྗེད་པ་ལྟར་ན། དོན་གྱི་གོ་བས་ཅྱིག་ཤོས་ལ། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་

བས་པ་ལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་

གཉྱིས་གཅྱིག་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་བྗེད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཅྱིག་ཤོས་ཀང་

རྟོགས་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་མོ་ཞྗེས་གསུངས། འ་ོན་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་སོན་པའྱི་ངག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་

ཁྱབ་དངོས་སུ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་ཤུགས་གང་

རུང་ལ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་བཞྱི་སྒྱིགས་ལ་

འགྱིག །རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། 

སྒ་ཡང་བས་སོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འདྱིས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་མ་བརོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་

དང་། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་གཉྱིས་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་

རྟོགས་བྗེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་

དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཉྱིས་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་རྟོགས་བྗེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 



  179  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་

པར་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མས། བས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་

པར་ཤུགས་ལ་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་ལ། འོ་ན། སྒའྱི་སོན་

ཚུལ་ཡང་མཚུངས་པས། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་

པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྗེད་དགག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་སྒས་རང་གྱི་

དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་འཕྗེན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་

འདོད་ལན་འདྗེབས་དགོས་ཏྗེ། སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཡྱིན་དགག་ཡྱིན་པ་དང་། 

བས་པ་རྟག་པ་ལ་མྗེད་པ་མ་ཡྱིན་དགག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་

ཕྱིར། གོང་གྱི་ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་པ་དྗེས་མྱི་གནོད་དྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རང་ལུགས་ཀྱི་

སྐབས་སུ་འཆད་དོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། ཁྱྗེད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་གང་མཚན་གཞྱི་ཇྱི་ལྟ་

བུ་ཞྗེ་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

གྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་བས་པ་ལ། སྔ་རབས་པ་རྣམས་ན་རྗེ། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མས་བས་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བས་

རྟགས་ཀྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཏྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་

རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལྡོག་པ་གཅྱིག་དངོས་ཤུགས་སུ་འགལ་ལོ་ཞྗེ་ན། འདྱིའྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལན་ལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉྱིས་ཀྱིས་དངོས་སུ་

བསན་པའྱི་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་རྟོགས་བྗེད་ཡྱིན་གྱི་ཚུལ་

གསུམ་ཡྱིན་ན། དྗེས་ཁྱབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས། འདྱིའྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཁ་

ཅྱིག །བས་ན་མྱི་རྟག་པའྱི་ཁྱབ་པ་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པའྱི་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་དངོས་

ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་རྟོགས་བྗེད་ཡྱིན་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་དུ་འཆད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། རྟག་

ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་

དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་གྱི་དངོས་བསན་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་དངོས་བསན་གྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དང་། དྗེ་གཉྱིས་

དངོས་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་རྟོགས་བྗེད་ཡྱིན་པ་གཞུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་

འཐད་དྗེ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅྗེས་པའྱི་

ངག་དྗེས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་རོགས་པར་མ་བརོད་པར་ཊྱིཀྐ་

ལས་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༣་༦།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པར་དངོས་སུ་མ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་

པོ་དྗེས་ཀང་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་མ་བརོད་པར་ཁས་བངས་

པ་དང་ནང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། རང་ལུགས་ཀྱི་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་བསན་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་

སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་བསན་གྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ཅྱིང་། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཉྱིས་དངོས་

ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་རྟོགས་བྗེད་ཡྱིན་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་བསན་གྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་ཞྗེས་

མྱི་བ་སྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་དངོས་བསན་གྱི་

ཕོགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །དངོས་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་རྟོགས་བྗེད་དུ་གྱུར་

པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པའྱི་

མཚན་གཞྱི་གང་ཡྱིན་ཞྗེས་དར་ཊྱིཀ་པ་ལ་དྲྱི་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྲྱི་བ་དྗེ་ལྟར་མཛད་པ་

ནྱི། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མཚོན་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་བཞག་པའྱི་ཚེ། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚོན་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་གང་ཡྱིན་

ཞྗེས་དྲྱི་བ་དང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ན་འབུད་མྱི་ཤྗེས་པའྱི་ཁྱབ་

པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྗེས་མཁས་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅྱིག་གསུང་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། འོ་ན། བས་

པ་རྟག་ན་མ་བས་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། མྱིན་ན་འབུད། ཡྱིན་ན་འབུད་མྱི་

ཤྗེས་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བས་པ་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

འཁོར་གསུམ། 

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 སྔར་བཤད་པ་དྗེ་

ལྟར་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་དངོས་སུ་ངྗེས་པའྱི་ཤུགས་ལ་ངྗེས་པར་བྗེད་པས་ཕན་ཚུན་མྱི་

འཁྲུལ་བ་གཞུང་གྱི་དོན་ནོ་ཞྗེས་སོགས་དང་། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར།
2
 རྗེས་

དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་ལ་མྗེད་པར་ནྱི། །ངྗེས་པ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་

དོན་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་འགལ་

བ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དོན་གྱི་གོ་བས་ཅྱིག་ཤོས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གཞྱི་བས་པ་ལྟ་

བུའྱི་སྗེང་དུ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་

པ་གང་རུང་གཅྱིག་དངོས་སུ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་ཅྱིག་ཤོས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་

པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་བས་པ་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཚད་མ་མདོར།
3
 རྗེས་དཔག་བ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༣་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། ༣༦་༡༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཚད་མ་མདོ། ༣༦་༡༠།



  183  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་རྗེས་ཁྱབ་ལྡོག་ཁྱབ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལུང་འདྱིས་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་

དུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བས། བས་པ་སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་ཆ་ནས་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་། དྗེ་

འདྲའྱི་རྒོལ་བས་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་ཆ་ནས། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། དྗེས་

བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་ཆ་ནས་བས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཏུ་གསལ་བར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

ལུང་འདྱིས་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་

ན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། 

རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ངྗེས་པའྱི་ཆ་ནས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཏུ་བསན་པ་མ་

ཡྱིན་ཏྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མྗེད་པར་སུས་ཀང་སྒྲུབ་མྱི་

ནུས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱིས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྣམ་ངྗེས་ལས།
1
 ཚུལ་

གསུམ་པོ་དྗེ་ནྱི་རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་པ་ནས། ངྗེས་པ་ཞྗེས་

དང་། རྱིགས་ཐྱིག་ལས།
2
 ཚུལ་གསུམ་པ་ཉྱིད་རྟགས་ནྱི། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་

ལ་ཡོད་པ་དང་། མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཉྱིད་ལ་ཡོད་པ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་

པ་ཉྱིད་དུ་ངྗེས་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་

མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དངོས་སུ་བསན་

པ་ཡྱིན་གྱི། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དངོས་སུ་མ་བསན་ཏྗེ། རྱིགས་ཐྱིག་

ལས། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉྱིད་དང་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་བ་

མྱི་འཐད་དྗེ། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས། ཚུལ་གསུམ་སོ་

སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་དངོས་སུ་སོས་

དགོས་པར་བསན་གྱི། རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་

ངྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་དངོས་སུ་སྨྲོས་
3
དགོས་པར་མ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་

ཡང་རྣམ་ངྗེས་ལས་
4
བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་དྗེའྱི་མྗེད་པ་ལ་མྗེད་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་ངྗེས་པ་ཡྱིན་

ནོ། །ཐ་མར་སོས་པའྱི་ངྗེས་པ་ཉྱིད་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ག་ལའོ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཕྱིས་ཀྱི་ཁ་ཅྱིག །གཞུང་ལས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དངོས་སུ་མ་བཤད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་ངྗེས། ༦༥༡་༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྱིགས་ཐྱིག། ༨༡༣་༡༤།

3 ག་༧༣་ན་༤་དངོས་སུ་སོས་དགོས། པ་༧༣་བ་༢་དངོས་སུ་སྨྲོས་དགོས།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་ངྗེས། ༦༥༣་༣།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཅྗེས་ཟྗེར་བ་ནྱི། ནོར་པ་ཆྗེན་པོའᨕ། །

དྗེས་ན། རང་ལུགས་དར་ཊྱིཀ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལ། རྗེས་དཔག་བ་དང་

དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གཞུང་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན་

པའྱི་གཞུང་དུ་བས་ནས་མཚན་ཉྱིད་འདྱི་ལྟར་འཇོག་པར་བ་སྗེ། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ཚུལ་དང་པོར་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས། རང་ཉྱིད་སྒའྱི་

སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ། རང་ཉྱིད་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ཚུལ་གཉྱིས་པར་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་

རྟགས་ཚུལ་གསུམ་པར་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས་རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངྗེས་པ། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། མཚན་ཉྱིད་ཕྱི་མ་འདྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ལ་སྦར་ན་

ཚིག་སྐྱོན་འཇུག་པས། ཡང་ན། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ཚུལ་

གསུམ་པར་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

བས་པ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངྗེས་པ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེས་སྔ་མ་གཉྱིས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ནས་འཇོག །ཡང་ན། 

རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ཚུལ་གསུམ་པར་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

དྗེས། རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མྗེད་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངྗེས་པ། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 ཕོགས་ཆོས་མ་བརོད་གོང་གྱི་དཔྗེ་

གཉྱིས་ལ་དངོས་སུ་བསན་པ་ནྱི། འབྗེལ་བའྱི་རང་ལྡོག་དང་། དོན་ལྡོག་གྱི་ཕོགས་

གཉྱིས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་རྒྱུར་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། དྗེ་ཙམ་གྱིས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

གྱིས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཁྱབ་པ་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་སོན་པ་རྟགས་ཡང་

དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་བརོད་པ་ལ་ངྗེས་པར་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་

གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། འདྱིའྱི་དོན་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་ན་གྲུབ་མཐའྱི་གནད་ཆྗེན་པོ་ཞྱིག་གོ་འོང་

སྗེ། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི་
2
བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་

བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་དང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་ཚིག་ཟུར་གྱི། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་གཉྱིས་ཀྱིས་

རྱིམ་པ་བཞྱིན་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་

ཀྱི་སྒྲུབ་བྗེད་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། ངག་དྗེ་གཉྱིས་ནྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་རོགས་པར་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ལྡོག་ཁྱབ་རོགས་པར་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་

བརོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༤་༡།

2 ག་༧༣་བ་༧་གྱི། པ་༧༤་ན་༦་གྱིས།



  187  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་སོ་ཞྗེས་པའྱི་

ངག་འདྱིས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྗེད་མ་

བསན་པར་ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་

དང་། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན་བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་

ཞྗེས་པའྱི་ངག་གཉྱིས་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་རོགས་པར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། དཔྗེར་ན། སྒ་

མྱི་རྟག་ཅྗེས་
1
པའྱི་ངག་གྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་མ་བསན་པ་བཞྱིན། 

འདོད་ན།
2
 ཇྱི་ལྟར་མྗེད་རྱིག་དྗེ་བརོད་ན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གཞུང་དང་འགལ་

ལོ། །འདྱི་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེའྱི་ལྗེགས་བཤད་ཁོ་བོས་རྟོགས་པའོ། །

བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་གྱིས་

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་རྐང་པ་མ་བརོད་ན། རྗེས་

ཁྱབ་རྐང་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་
3
མཚན་གཞྱི་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་རྐང་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་མྗེད་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྱི་སྒྲུབ་ངག་སྐྱོན་ཅན་མྗེད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། སྒ་ནྱི་མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། 

1 ག་༧༤་ན་༥་ཞྗེས། པ་༧༤་བ་༤་ཞྗེས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༡་༨།

3 ག་༧༤་ན་༧་གྱིས། པ་༧༤་བ་༥་གྱིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བུམ་པ་བས་པ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། དྗེའྱི་ཕྱིར་སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་
1
པའྱི་སྒྲུབ་ངག་

ནྱི། ལྷག་པའྱི་སྐྱོན་ཅན་དང་། ཆད་པའྱི་སྐྱོན་ཅན་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་

རྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ཞྗེས་

པའྱི་ངག་འདྱིས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་བརོད་པར་

ཐལ། དྗེས་རྟག་པ་ལ་བས་པ་མྗེད་པར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་བརོད་པར། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་

སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རོགས་པར་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མྗེད་དྗེ། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རོགས་པར་

བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་སོགས། བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པའྱི་སོ་ནས། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་གཞྱིར་བཟུང་སྗེ། རྟག་པ་ལ་བས་པ་མྗེད་པར་བརོད་པ་གཅྱིག་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། སྐབས་འདྱིའྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 བས་པ་བརོད་པ་གཞྱིར་

བཟུང་ནས་རྟག་པ་ལ་བས་པ་མྗེད་པར་བརོད་དགོས་པས། ཞྗེས་གསུངས་པ་

འདྱིས། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་

ཞྗེས་པའྱི་ངག་གྱིས་བས་པ་མ་བརོད་པར་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་བས་

པ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་

པ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུང་འདྱི་རྣམས་ཀྱིས། བས་ན་མྱི་

1 ག་༧༤་བ་༢་ཞྗེས། པ་༧༤་བ་༧་ཞྗེས།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༤་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་གཉྱིས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཙམ་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་བསན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གང་ཡྱིན་ཡང་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་གཞྱིར་བས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

གཟུགས་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་འདོད་ནས་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་པའྱི་ངག་སྨྲ་

བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་སྒ་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་འདྱི་ཡང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་རྐང་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཀང་

མ་ཡྱིན་ཏྗེ། འདྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་འདོད་ནས། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་འགོད་

པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཚད་མའྱི་འཇུག་ཚུལ་དང་། སྒའྱི་བརོད་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་དུ་མ་

ཡོད་དྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་
1
པའྱི་ངག་གྱིས་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་

པ་བརོད་ཀང་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས། བས་ན་མྱི་རྟག་

པས་ཁྱབ་པ་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གའྱི་མཚན་གཞྱིར་འཛིན་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་

གྱི་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྣམ་ངྗེས་ལས།
2
 འོ་ན་རྟགས་ཚུལ་གཉྱིས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན་མྱི་འཐད་དྗེ། 

1 ག་༧༥་ན་༤་ཞྗེས། པ་༧༥་བ་༣་ཞྗེས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་ངྗེས། ༦༥༤་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྗེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ཚུལ་གསུམ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་དང་། 

རྱིགས་ཐྱིག་ལས་ཀང་།
1
 རྗེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་

གཅོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། འོ་ན། 

གཞྱི་བས་པའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད་

པར་བསྒྲུབས་
2
པའྱི་སོབས་ཀྱིས། དྗེའྱི་སྗེང་དུ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡོད་པར་

ཤུགས་ལ་འགྲུབ་པ་དང་། དྗེའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པའྱི་སོབས་ཀྱིས། དྗེའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད་པར་ཤུགས་ལ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྗེས་ཁྱབ་གཅྱིག་པུ་ཅན་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཅྱིག་པུ་

ཅན་གྱི་རྟགས་འདོད་པ་དགག་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ་ཞྱིང་།
3
 དོན་གྱི་གོ་བས་གཅྱིག་

ཤོས་ལ། །དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱྗེ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་སོགས་དང་འགལ་ལོ། །ཁོ་ན་

རྗེ། མཐུན་དཔྗེའྱི་སྗེང་དུ་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པ་ནྱི།
4
 མྱི་མཐུན་དཔྗེའྱི་སྗེང་དུ་

ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེ་ན། 

འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་རྟག་པར་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་ཐལ། མཐུན་དཔྗེའྱི་སྗེང་དུ་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་

ཚད་མས། མྱི་མཐུན་དཔྗེའྱི་སྗེང་དུ་ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྱིགས་ཐྱིག། །༨༢༤་༡༠།

2 ག་༧༥་ན་༧་བསྒྲུབ། པ་༧༥་བ་༦་བསྒྲུབ།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༢་༧།

4 ག་༧༥་བ་༢་ན། པ་༧༦་ན་༢་ནྱི།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་ངྗེས་ལས། ཚུལ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་

བཤད་པ་དང་ཡང་མྱི་འགལ་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་

གཉྱིས་དངོས་ཤུགས་ལ་གོ་བའྱི་སྦོར་ངག་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཡོད་ཅྗེས་པའྱི་དོན་

ཡྱིན་གྱི། ཁྱབ་པ་གཉྱིས་འགལ་བའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་ཐྱིག་ལས། དྗེ་

ལྟར་བཤད་པ་དང་ཡང་མྱི་འགལ་ཏྗེ། དྗེའྱི་དོན། སོག་ལྡན་བདག་མྗེད་ལས་ལྡོག་

ན། བདག་ལ་རྗེས་སུ་འགོ་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་བདག་ལ་རྗེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་

པ་གཉྱིས་ཀ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྔ་རབས་པ་རྣམས། 

ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་ལྟོས་གཞྱི། མཐུན་ཕོགས་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་

ལྟོས་གཞྱི། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་ལྟོས་གཞྱི་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། 

རང་ལུགས་དར་ཊྱིཀ་པའྱི་ལུགས་ལ་དྗེ་ལྟར་ཁས་བངས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་འདྲ་

སྗེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་ལྡོག་གཞྱི་ཡྱིན་གྱི། ལྟོས་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། རྗེས་ཁྱབ་མཐུན་དཔྗེའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེའྱི་སྗེང་

དུ་གྲུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྱི་གཞྱི་དང་། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྱི་གཞྱི་སྐྱོན་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱིར་སྨྲས་པ། སྗེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའྱི་དཀའ་བའྱི་གནད། །རྒྱལ་

ཚབ་དར་མས་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བ་བཞྱིན། །གཏན་ཚིགས་ཚུལ་གསུམ་འཁྲུལ་མྗེད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁོ་བོས་བཤད། །ཤྗེས་ལྡན་ཞྱིང་པའྱི
1
་ཚོགས་རྣམས་དྗེ་རྱིང་ནས། །ལྗེགས་བཤད་

དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོས་དགའ་བར་བོས། །དྗེ་ཕྱིར་འདྱི་ལ་རྒྱུན་དུ་བསྗེན་བྗེད་

པའྱི། །བོ་གསལ་དྗེ་ལ་མཁས་པ་ག་ལ་རྱིང་། །ཞྗེས་བ་བ་འདྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

མ་གྲུབ་སྦར་བ་བརོད་བ་མྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་སུ། མདོ་རང་འགྗེལ་

ལས། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་རྒོལ་བ་དང་། ཕྱིར་རྒོལ་བ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ངྗེས་པར་བཟུང་

ངོ་། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། མྗེད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་

ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

ལུང་འདྱིའྱི་དོན་བཤད་པ་ལ། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། ཞར་ལ་གཞན་

གྱིས་ལུང་དོན་འཆད་ཚུལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་

གསུངས་ཚུལ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀྐ་ལས་གསུངས་ཚུལ། དང་པོ་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་

བྗེད་ལས།
2
 དོན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྗེ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི། ཅྱི་

རྱིགས་པ་ཞྗེས་སོས་པའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། གང་

རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་

དུ་བཟུང་ན་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་དཔྗེ་བཞྱི་དང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་

དུ་ཡོད་པ་དང་། ཁྱབ་བྗེད་དུ་མྗེད་པ་དང་། རྣམ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་དགུའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་

1 ག་༧༦་ན་༢་པའྱི། པ་༧༦་བ་༢་བའྱི།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༩་༦།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དང་། གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་

དང་། གཞྱི་མ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེར་བཟུང་ན། རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་

འགྲུབ་པ་དང་བཞྱི་ཅྱི་རྱིགས་པ་དཔྗེ
1
་དོན་དུ་སྦར་ཏྗེ། དང་པོ་གསུམ་དཔྗེ་དོན་དུ་

སྦོར་ལ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་དཔྗེ་དོན་དུ་མྱི་སྦོར་བ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྗེ་དོན་སྦོར་ཚུལ་ནྱི། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཕོགས་

ཆོས་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་ན། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་

ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའྱི་འགལ་རྟགས་གཉྱིས་

ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་ན། འགལ་

རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་ཅྗེས་བའྱི་དོན་དུ་སྦོར་

རོ། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་

ཕྱིར་རྒོལ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དགུའྱི་ནང་གྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་རྟགས་བཞྱི་པོའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པས། དྗེ་བཞྱིའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦོར། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་གྱི་ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དགུའྱི་ནང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་རྟགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ་བས། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦར་རོ། །

གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། །གཞྱི་མ་

1 ག་༧༦་བ་༡་དཔྗེའྱི་དོན། པ་༧༧་ན་༡་དཔྗེའྱི་དོན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེར་བཟུང་ན། ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་འགྲུབ་པ་དཔྗེ་དོན་དུ་མྱི་སྦོར་ཏྗེ། སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ལ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་

འཐད་ཀང་། གཞྱི་མ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེར་བཟུང་བས་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་མྱི་

གནོད་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་རྱི་བོང་

གྱི་རྭ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་བས་རྟགས་ཀྱི་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མྗེ་མྗེད་ན། དུ་བ་མྗེད་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན་རྟགས་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་མདུན་གྱི་ས་ཕོགས་བཞྱིན་དུ། དུ་ལྡན་གྱི་

ལ་ལ་ནྱི། དུ་བ་ཡོད་དོ་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་

མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
1
 ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། དགུའྱི་ནང་

གྱི་རྟགས་གཉྱིས་པོ་ལ་གཞྱི་མ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེར་བཟུང་ན་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་འགྲུབ་པ་

དཔྗེ་དོན་དུ་མྱི་སྦོར་བའྱི་དོན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

ཡང་དག་གཞྱི་མ་གྲུབ་པས་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་མྱི་གནོད་དྗེ། བོའྱི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་

གྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཤྗེས་བར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་གཞྱི་མ་གྲུབ་

ཀང་། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་

མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་

སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ཀང་། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་གཞྱི་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་སྗེ། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༠་༥།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ཡྱིན་

པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ཡྱིན་ནོ་

ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ནྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན། བས་

པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་

པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ནྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ལྟར་འགྗེལ་བཤད་གཉྱིས་ལས་བཤད་པ་བཞྱིན། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་

ཀྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་རང་འགྗེལ་ལས། འདྱི་ལྟར་བཤད་པ་རྣམས་

གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། རྟགས་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ལྟོས་མྱི་དགོས་

པའྱི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ནང་ནས་ཀང་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱིས་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། 

གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། གཞྱི་མ་

གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆ་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ། བ་ལང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་

མ་ལ་དོན་དམ་པར་འཕོད་འདུ་མ་འབྗེལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡོད་ཀང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན། གཞྱི་གྲུབ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟྗེན་ཤྗེས་འདོད་

ཆོས་ཅན་ལ་ཚད་མས་གནོད་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གནོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

ཀུན་ཏུ་རྒོལ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ལས་མཁས་པ་

ཁ་ཅྱིག །གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་དྗེ། སྐྱྗེས་

བུ་འདྱི་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྱི་བོང་གྱི་རྭས་ཕུག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

བཀོད་པའྱི་ཚེ་རྱི་བོང་གྱི་རྭས་ཕུག་པ་ཆོས་ཅན། སྐྱྗེས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བར་སྒྲུབ་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་

བཀོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ། རྱི་བོང་གྱི་རྭས་ཕུག་པ་

སྐྱྗེས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུང་བ་ནྱི། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་སྱིད་

ནའང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་

ལས།
1
 སྒྲུབ་རྟགས་ལ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན། ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་

ལ། གཞྱི་མ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེར་བཟུང་ཡང་། ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་མྱི་གནོད་

པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྱི་བོང་གྱི་རྭས་ཕུག་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཀང་ཡོད་དགོས་པས། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་གང་ཟག་གྱི་

བདག་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཚད་མས་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༩་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་མ་ངྗེས་

ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི
1
་རྒོལ་བ་དང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་གཉྱིས་ཀ་

ལ་ངྗེས་པར་བཟུང་ངོ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་དོན་གཉྱིས་ཀ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ཁོ་

ན་རྗེ། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ་ལུང་དྗེའྱི་དོན། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་རྒོལ་ཕྱི་

རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་དགོས་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་

ཡྱིན། ཞྗེས་རས་སྤྱི་སྨྲ་བ་ལ་འཆད་པ་ནང་འགལ་ཏྗེ། ཚད་མས་དམྱིགས་པའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྦར་

ནས་གཤགས་ན་འཁོར་གསུམ་དངོས་འགལ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནྱི། ཅྱི་རྱིགས་པ་ཞྗེས་

པའྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་ཕྱིར་

རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་ན། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཕོགས་

ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཕོགས་ཆོས་

རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། གཞན་

དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་

མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

གཞྱི་མ་གྲུབ་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་དཔྗེ་བཞྱི་དང་། ཕོགས་ཆོས་ཅན་

དགུའྱི་ནང་གྱི་འགལ་རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་

གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་

1 ག་༧༨་ན་༢་ཆོས་རྒོལ། པ་༧༨་བ་༣་ཆོས་རྒོལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའྱི་ནང་གྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཞྱིའྱི་

རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པས། དྗེ་བཞྱིའྱི་

རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། དགུའྱི་ནང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བས། དྗེའྱི་རྗེས་

སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། དགུའྱི་ནང་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྱིས་

པོ་ལ་ལྡོག་གཞྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་ཀང་། དྗེ་

གཉྱིས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་འགྲུབ་པ་རྣམས་ཅྱི་རྱིགས་པར་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦར་ཏྗེ། དང་པོ་

གསུམ་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦོར་ལ། ཕྱི་མ་གཉྱིས་དཔྗེ་དོན་དུ་མྱི་སྦོར་བ་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དང་པོ་གསུམ་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦོར་ཚུལ་སྔར་དང་འདྲ། ཕྱི་མ་གཉྱིས་དཔྗེ་དོན་དུ་

མྱི་སྦོར་ཏྗེ། ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞྱི་མ་གྲུབ་ན་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་ལ། ལྡོག་

གཞྱི་མཐའ་དག་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་ཚད་མས་མ་ངྗེས་ཀང་། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་

རྒོལ་བ་དང་ཞྗེས་སོགས་སྒྲུབ་རྟགས་ཁོ་ན་ལ་སྦར་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དྗེ། སྒྲུབ་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་
1
རྟགས་ཀྱིས་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞྱི་གྲུབ་

པས་ཁྱབ་པ་དགོས་ཀྱི། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ན། 

གཞྱི་གྲུབ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའྱི་ཐ་སྙད་འབའ་

ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཞྱི་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། རྱི་བོང་གྱི་རྭས་

ཕུག་པ་སྐྱྗེས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

1 ག་༧༨་བ་༤་ཀྱིས། པ་༧༩་ན་༦་ཀྱིས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཡང་དག་སྔར་བཤད་པ་དྗེའྱི་བཞྗེད་པ་ཡྱིན་ནམ་དཔོད། དྗེ་ལྟར་ཊྱིཀ་གཉྱིས་ཀ་ལ་

མྱི་མཐུན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་འདུག་པ་སྔོན་ཆད་མ་གགས་པ་ལྟར་འདུག་པས། 

ཁོ་བོས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ཞར་ལ་གཞན་གྱི་ལུང་དོན་འཆད་ཚུལ་དགག་པ་ནྱི། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
1
 འདྱི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སྤྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། རྗེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཡང་ཕོགས་སྔ་མར་བཀོད་པ་ལྟར་འདོད་པ་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

འབས་རྟགས་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ན། ཁྱྗེད་རང་འདོད་པ་ལྟར་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་

གཞྱི་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ན། རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་མ་

གྲུབ་ན། ཁྱྗེད་རང་འདོད་པ་ལྟར་གྱི། དྗེའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པ་ཉམས་

སོ་ཞྗེས་པས་འཆད། དྗེའྱི་དོན་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན་རྗེ། ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞྱི་མ་གྲུབ་

ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་དགོས་པ་དང་། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ན་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་

འགྲུབ་པ་དཔྗེ་དོན་དུ་མྱི་སྦོར་བར་གསུངས་པ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སྤྱིའྱི་དབང་དུ་

བས་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་ནང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

ཡང་དག་གཞྱི་མ་གྲུབ་ན། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་གཞྱི་མ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༡་༢
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྲུབ་ན། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

ཡང་དག་གཞྱི་མ་གྲུབ་དགོས། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་ན། མྗེ་མྗེད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་

དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་སོང་། 

དྗེར་ཐལ། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་

ན། མྗེ་མྗེད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་དགོས། མྗེ་མྗེད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། 

དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་ཀ་སོང་། དྗེར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་ན་མྗེ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་དུ་བའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། མྗེ་མྗེད་པའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན། 

མྗེ་མྗེད་ན་དུ་བ་མྗེད་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྣམས་ཁས་བངས། ར་བར་འདོད་ན། མྱི་མཐུན་

དཔྗེ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ཀང་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སྤྱིའྱི་

དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱད་པར་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔད་

པ་ལ། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། རོད་པ་སོང་
1
བ། དང་པོ་ནྱི། མཉན་བ་ཆོས་

1 ག་༧༩་བ་༢་སང་། པ་༨༠་ན་༤་སང་།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཅན། ཁྱོད་སྒ་རྟག་མྱི་རྟག་གཉྱིས་ཀར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་དྗེ་གཉྱིས་ཀར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་

མ་མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་

ཟག་དྗེས། མཉན་བ་རྟག་མྱི་རྟག་གང་རུང་ཡྱིན་པ་ལ་ཚད་མས་མ་མཐོང་ཙམ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང་། ར་བར་འདོད་ན། མདོ་རང་འགྗེལ་ལས། ཁྱད་པར་ནྱི་རྣམ་

པར་གཅོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ། 

ཡང་ན་གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་གཉྱིས་ཀར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་

ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། མཉན་བ་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

དྗེས་མཉན་བ་རྟག་པ་ལ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དྗེ་བཞྱིན་དུ། 

མཉན་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་

མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས་མཉན་བ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ར་བར་འདོད་ན། མདོ་རང་འགྗེལ་

ལས། ཁྱད་པར་ནྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས་པ་

མྱི་འཐད་པར་ཐལ། མཉན་བ་སྒ་ལ་རྟག་མྱི་རྟག་གཉྱིས་ཀ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་

གནས་ཀྱི། རྟག་པ་ལ་ནམ་ཡང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེ་རྣམས་

ཀྱི་དོན་ནྱི། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་གང་

ཞྱིག །དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་ས། གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། མཉན་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ་མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་

ཁྱབ་རྣལ་མར་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་མྗེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་བཞྱིན་དུ་མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། རྟག་ན་མཉན་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ། མཉན་བའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལྡོག་ཁྱབ་

ཚད་མས་གྲུབ། མཉན་བ་རྟག་པ་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་

གྲུབ་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་ཟྗེར་ན། འོ་ན། གཏན་ཚིགས་མར་མྗེ་བཞྱིན་དུ་བོའྱི་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༡་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གོ་བྗེད་དུ་འགྱུར་རམ། དཔྗེ་ལ་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས། དང་པོ་ལྟར་ན། བས་པ་

བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་དང་། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་གོ་ནུས་

པར་ཐལ། ཡུལ་རུང་བར་མར་མྗེ་བོའྱི་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་གཟུགས་གསལ་

བར་བྗེད་པ་དང་གོ་བྗེད་ཀྱི་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་བོ་ཡུལ་དུ་

སོང་བ་ཙམ་གྱིས་གང་ཟག་རྟག་སོང་དུ་གོ་ནུས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། བས་བ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་གང་ཟག་རྟག་གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་

གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱིས་སོང་པར་གོ་ནུས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

འགོ་བ་འགའ་ཡང་གང་ཟག་གྱིས་བདག་མྗེད་ལ་རྨོངས་པ་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་མྗེད་དུ་གོལ་བར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་སྔར་མཉན་བ་དང་

སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པའྱི་སྗེང་དུ་མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དུ་སོང་པའྱི་གང་ཟག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལ་མཁས་གྲུབ་ཤཱནྱི་པ་ན་རྗེ། 

རྨོངས་པ་ལ་འབྗེལ་བ་སོན་པ་དཔྗེ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་གྱི། མཁས་པས་ནྱི་དཔྗེ་མྗེད་

པར་ཡང་སྔར་མཉན་བ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ནས། སྒ་

མཉན་བར་ངྗེས་མ་ཐག་སྔར་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་དྲན་ནས། དྗེ་རྗེས་དྗེ་མ་

ཐག་སྒ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་གོ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱནྱི་པས་ནང་གྱི་ཁྱད་པར་

བཞྗེད་དོ། །

མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་པའྱི་སྐབས་ཡོད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མྗེད་རྟོགས་དཀའ་བས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཞྗེད་པ་མྱི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་སྗེ། རྒྱ་

གར་དུ་མཁས་གྲུབ་ཤཱནྱི་པ་དང་། མཁས་པ་རྒྱལ་དབང་བོ་སོགས། མཉན་བ་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཞྗེད། བདག་གྱི་བ་མ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་

ཁ་ཅྱིག །མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཞྗེད། རྣམ་ངྗེས་དར་

ཊྱིཀ་ཏུ་མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་ཡོད་

པར་འཐད་ལྡན་གྱི་དགོངས་པར་བཤད། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། དྗེ་ལྟར་སོང་

བའྱི་རྒོལ་བ་མྗེད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་ཉ་ཊྱིཀ་ལས། ཆོས་བམ་ཟྗེ་

གཉྱིས་ཀྱིས་མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་བཤད། 

རྒྱལ་དབང་བོ་དང་ཤཱནྱི་པས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཤད་དོ། །ཞྗེས་དང་། ཡང་ཉ་ཊྱིཀ་

ལས་མཁས་གྲུབ་ཤནྱི་པ་ཡང་རྨོངས་པ་ལ་དཔྗེ་དགོས། མཁས་པ་ལ་མྱི་དགོས་པས་

མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། 

གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པར་ཟད། །ཅྗེས་པས་བསན་ཞྗེས་ནང་གྱི་ཁྱད་པར་

བཤད་དྗེ། ལྗེགས་སམ་སྙམ་མོ་ཞྗེས་བཤད། 

ཤཱནྱི་པའྱི་ལུགས་དྗེ་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་འགོག་ཚུལ་ནྱི། མཉན་བ་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པར་

ཚད་མས་ངྗེས་རྗེས་སུ། མཉན་བ་དང་སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། མཉན་བ་སྒའྱི་མཚན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཉན་བ་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། མཉན་བ་

མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་། མཉན་བ་དང་སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། མཉན་བ་དང་སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་

མས་གྲུབ་ཅྱིང་། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མཉན་བ་ལ་མྱི་རྟག་

པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་ཤྱིང་། མཉན་བ་དང་སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་

མས་ངྗེས་ནས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེར་ཐལ། མཉན་བ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་ཤྱིང་། མཉན་བ་དང་

སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་དགོས་ཀྱི་

གང་ཟག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། མཉན་བ་སྒའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 དང་པོར་མཉན་བ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་

ངྗེས། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་

བའྱི་གང་ཟག་མྗེད་པར་བསན་ནོ། །

གང་དག་མཚོན་བ་ལ་ཐ་སྙད་བ་རུང་ངྗེས་པར་སྦར་དགོས་པར་སྨྲ་བ་དྗེ་

དག་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཉ་དབོན་སོགས་ཁ་ཅྱིག །ཤཱནྱི་པའྱི་ལུགས་དྗེ་ལྗེགས་

ཤྱིང་། མཚོན་བ་ལ་ཐ་སྙད་བ་རུང་ངྗེས་པར་སྦར་དགོས་ཞྗེས་ཟྗེར། མཉན་བ་སྒའྱི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐ་སྙད་བ་རུང་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཉན་བའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་སྒའྱི་ཐ་སྙད་བ་རུང་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་རྗེས་ཁྱབ་

སྔ་ཕྱིར་ངྗེས། དྗེ་ཡང་རྗེས་ཁྱབ་སྔར་ངྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པའྱི་ངང་ནས། མཉན་བའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་སྒའྱི་ཐ་སྙད་བ་རུང་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་

ཐྗེ་ཚོམ་ཅན་གྱིས་ཕོགས་ཆོས་རྗེས་ནས་ངྗེས་པར་བ་རུང་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་

སོང་། དྗེར་ཐལ། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒའྱི་ཐ་སྙད་བ་རུང་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྗེས་ཁྱབ་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། སྒའྱི་ཐ་སྙད་བ་རུང་ཆོས་ཅན། མཉན་

བ་ཁྱོད་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཉན་བའྱི་

མཚོན་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། མ་ཁྱབ་ན། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བུད། 

དྗེའྱི་ཕྱིར་དྗེ་ཙམ་དང་འབྗེལ་བའྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། རྟགས་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དྗེའྱི་གྲུབ་དོན་

བཤད་པའྱི་སོ་ནས་རང་ལུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་འགྲུབ་ཚུལ་འཆད་པར་བྗེད་པ་ལ། 

དྗེའྱི་ཕྱིར་དྗེ་ཙམ་དང་འབྗེལ་བའྱི། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཤཱཀ་བོས།
1
 

གང་གྱི་ཕྱིར་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་པ་མྗེད་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཙམ་དང་འབྗེལ་བ་

སྗེ། ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ཡང་དྗེའྱི་ཕྱིར་དྗེ་ཙམ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་རང་ལུགས་ཀྱི་

སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་ཁྱབ་པའྱི་འགྲུབ་ཚུལ་འཆད་པར་བྗེད། དྗེ་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༤༦་༡༩།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་རང་ལུགས་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཀྱི་ཁྱབ་པའྱི་འགྲུབ་ཚུལ་

འཆད་པར་བྗེད། དྗེ་ཡང་དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ཙམ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འབས་རང་གྱི་རྟགས་

ཡང་དག་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ལ་

ལྟོས་པར་གྲུབ་ཅྗེས་བསན་ནས། དྗེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་རྟགས་ཆོས་འབྗེལ་མྗེད་ཡྱིན་

ན། ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་འཕྗེན་པ་ལ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་གཅྱིག་ལྡོག་

པས། །ཞྗེས་སོགས་དང་། རྗེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་འཕྗེན་པ་ལ། དྗེ་བཞྱིན་

གཅྱིག་གཅྱིག་ཉྗེ་བའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་ནས། 

1
དྗེ་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་དྗེ་ལ་རོད་སོང་དྗེ་འཆད་

པར་བྗེད། དྗེ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། དྗེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ལ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་དྗེ་ལ་

རོད་སོང་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། འདྱི་ལ་འགྗེལ་བཤད་གཉྱིས་ཀྱི་ལུགས་

དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་གཉྱིས། དང་པོ་གཞྱི་སང་པའྱི་ལུང་དང་སྦར་

བ། དྲན་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་ལུང་དང་སྦར་བ། དང་པོ་ནྱི། སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྗེ་ན་རྗེ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་དཔྗེ་

བཀོད་པ་དོན་མྗེད་པར་ཐལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་རྟོགས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། མ་

ཁྱབ་སྗེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་དཔྗེ་བཀོད་པ་འབྗེལ་བ་དྲན་པའྱི་ཆྗེད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབྗེལ་བ་དྲན་པའྱི་ཆྗེད་དུ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་དཔྗེ་

བཀོད་པ་དོན་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་དོན་འཆད་པའྱི་ཚེ། སྒྲུབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༢་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ངྗེས་པ་ལ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་འགོད་མྱི་

དགོས་པར་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས། རྱིགས་སོ་ལས་ཀང་། སྒྲུབ་རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་ངྗེས་པ་ལ། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་འགོད་མྱི་དགོས་པར་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འ་ོན། སྒྲུབ་རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ངྗེས་པ་ལ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་འགོད་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་

འཆད་པ་ལ། དྗེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ལ། ཞྗེས་སོགས་གསུངས་ཏྗེ། མྗེད་ན་མྱི་

འབྱུང་བ་དྗེའྱི་དཔྗེ་དག་གྱིས་རབ་ཏུ་བསན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་འགྗེལ་བཤད་ཤཱཀ་བོར། 

1
རང་བཞྱིན་འབྗེལ་བ་མྗེད་པ་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཞྗེས་བ་བ་དྗེ་ཉྱིད། ཆོས་མཐུན་པ་དང་། 

མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔྗེ་དག་གྱིས་རབ་ཏུ་བསན་ནོ། །ཞྗེས་དང་། བམ་ཟྗེ་ལས།
2
 དྗེ་ཕྱིར་

དྗེ་ཡྱི་བདག་ཉྱིད་དང་། དྗེ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་བ་དང་། ལྡོག་པ་

དག་སོན་པ་ནྱི། ཆོས་མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔྗེ་དག་གྱིས་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་

དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོའྱི་དགོངས་པ་ཡང་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་སོན་པ་ནྱི། དྗེ་

ཕྱིར་ཞྗེས་བ་བའ།ོ །ཞྗེས་གསུངས། 

སྒྲུབ་རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ངྗེས་པ་ལ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་

པར་འགོད་མྱི་དགོས་པར་ཀུན་བཏུས་དང་། རྱིགས་སོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཅྗེ་ན། 

ཀུན་བཏུས་ལས། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་རྒོལ་བ་དང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ངྗེས་

པར་བཟུང་ངོ་། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང
3
་མྗེད་པ་ལ་སོགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༤༨་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༩༠་༡༦།

3 ག་༨༢་བ་༤་དང་། པ་༨༣་ན་༦་དག། །
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པ་དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཞྗེས་དང་། རྱིགས་སོ་ལས། དྗེའྱི་

ཐྗེ་ཚོམ་ཉྱིད་ཀང་མྗེད་དྗེ། དྗེ་མྗེད་པས་དྗེ་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པས་བསན། 

ལུང་འདྱི་གཉྱིས་གཞྱི་སང་བའྱི་ལུང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན། ཀུན་བཏུས་ལས། 

ཕོགས་ཀྱི་ཆོས
1
་ནྱི་ཞྗེས་པ་ནས། ཅྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་

གྱི་ལུང་ནྱི་གཞྱི་སང་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེས་སྒྲུབ་རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་

པ་ལ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་འགོད་མྱི་དགོས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ཅྱི་རྱིགས་པར་དང་པོ་གསུམ་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦོར་ཞྱིང་། ཕྱི་མ་གཉྱིས་དཔྗེ་དོན་དུ་

མྱི་སྦོར་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚུལ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན། རྱིགས་སོ་ལས། 

དྗེའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་ཉྱིད་ཀང་མྗེད་དྗེ་ཞྗེས་པ་ནྱི་གཞྱི་སང་བའྱི་ལུང་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེས་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ངྗེས་པ་ལ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་གྲུབ་

པ་ངྗེས་པར་འགོད་མྱི་དགོས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། 

དཔྗེར་ན་དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་སོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ལ་

བརྟྗེན་ནས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་ནུས་པར་

བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འདྲའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་རྟོགས་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ངག་

བཀོད་པའྱི་ཚེ། དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་བས་པ་ལ་འཇུག་གམ་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་

རྒོལ་བ་དབང་རྣོན་ལ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་
2
རང་འགྗེལ་ལས། དྗེ་ལ་རབ་

ཏུ་བསན་ན་ཡང་། ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔྗེ་གཞྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བ་སྙམ་དུ་དོགས་ཤྱིང་

1 ག་༨༢་བ༥་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི། པ་༨༣་ན་༧་ཕོགས་ཀྱི་ནྱི།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༢༢་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞྱི་སང་པར་མཛད་དོ། །ཞྗེས་
1
བཤད། 

ཤཱཀར། དྗེའྱི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔྗེ་གཞྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བ་

སྙམ་དུ་དགོངས་ཤྱིང་། རྱིགས་བའྱི་སོ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞྱི་སང་པར་མཛད་

དོ། །འདྱི་ལྟར་དྗེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་སྐད་དུ། འོ་ན། གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རྒོལ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་

སོགས་པ་རྟག་པ་ཁས་མྱི་ལྗེན་པ་དྗེའྱི་ཚེ། ཇྱི་ལྟར་རྟག་པ་ལ་བས་པ་ཉྱིད་ཟློག་

ཅྗེས་བརྒལ་བ་དང་། དྗེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་གཞྱི་སང་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཕྱིར་ཐྗེ་ཚོམ་

ཉྱིད་ཀང་མྗེད་དྗེ། དྗེ་མྗེད་པས་དྗེ་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བརོད། ཅྗེས་

གསུངས། སྐབས་འདྱིའྱི་ནམ་མཁའ་ཞྗེས་པ་དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བྗེད་དྗེ། 

དྗེ་ལྟ་མྱིན་ན། རྱིགས་སོ་ལས་དྗེ་མྗེད་པས་དྗེ་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་དང་

འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀར་འདྱི་ལ་ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་འབས་བུའྱི་གཏན་

ཚིགས་ལའོ། །རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་འདོད་པ་ཁོ་ན་སྗེ། དྗེ་ལས་ནྱི་ཟློག་

སྗེ། དམྱིགས་པ་བསན་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། 

འདྱི་ལ་ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །འགྗེལ་བཤད་ལས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་མྱི་

འཐད་དྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་

ཀྱིས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་

དག་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་འགྗེལ་བཤད་ལ་དངོས་འགལ་ཞྗེས་ཟྗེར་

བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་

1 ག་༨༣་ན་༢་ཅྗེས། ཤཱཀར། པ་༨༣་བ་༤་ཅྗེས་། ཤཱཀར།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྟགས་ཡང་དག་གང་རུང་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་མྱི་

དགོས་བ་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། 

དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡོད་དགོས་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན་ལུང་དྗེའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། བས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་ལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་

མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་འགོད་

མྱི་དགོས་ཏྗེ། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་དངོས་

གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མྱི་

རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ཀང་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་སྱིད་པའྱི་

ཕྱིར། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་

ལ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་འགོད་མྱི་དགོས་ཏྗེ། མྗེ་མྗེད་ན། དུ་བ་མྗེད་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་

ན་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་བཞྱིན། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་ནྱི་དུ་བ་ཡོད་དོ་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་

ནས་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་བ་

སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཚད་མས་

མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་

གཞྱི་མ་གྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་བཀོད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བུམ་པ་ཚད་མས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་

བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་མྱི་སྱིད་དྗེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་བ་

མྗེད་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་གྲུབ་དགོས་ཞྗེས་པ་ནྱི་

ཤཱཀ་བོའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

ཁ་ཅྱིག །འགྗེལ་བཤད་ལས། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་ལ་འདོད་པ་ཁོ་ན་

སྗེ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་

པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་
1
པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

རྟོགས་པ་ལ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་

དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་ཡན་

ལག་ཏུ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་འགོད་དགོས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་

འཐད་དྗེ། བུམ་པ་ཡོད་ན། བུམ་པ་ཚད་མས་དམྱིགས་པས་ཁྱབ། བུམ་པ་ཚད་

མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་ནྱི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་སོ། །ཞྗེས་

པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་

པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

རྟོགས་པ་སྱིད་བའྱི་ཕྱིར་དང་། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་ན། བུམ་པ་མྗེད་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན་གཟུགས་མྗེད་ཁམས་བཞྱིན། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་

ས་ཕོགས་ནྱི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་སོ་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་། 

1 ག་༨༤་ན་༡་གྲུབ། པ་༨༤་བ་༣་གྲུབ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་

ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། སྔ་

རབས་པ་ཁ་ཅྱིག །འབས་རང་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་རས་སུ་གྲུབ་

པ་ཡོད་ན་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་པས། འབས་རང་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་རས་སུ་གྲུབ་པ་མྱི་དགོས་པ། དྗེ་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་

མཐུན་དཔྗེ་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་འཆད་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། ཆུ་ཀླུང་ཆོས་ཅན། 

རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཞྗེས་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་བཤད་དོ། །

དྗེས་ན། འགྗེལ་བཤད་གཉྱིས་ཀྱི་ལུགས་ལ། དྗེ་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

ལ། །ཞྗེས་པ་ནས། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པར་ཟད། །ཅྗེས་པའྱི་བར་

གྱིས་གཞྱི་སང་བའྱི་ལུང་དོན་འཆད་པར་བྗེད་ལ། དྗེའྱི་ཚུལ་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་

འགོད་མྱི་དགོས་ཏྗེ། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན་བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན། 

དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་འཆད་

པ་ལ། དྗེ་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ལ། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། ཤཱཀར།
1
 ཆོས་མྱི་

མཐུན་པ་བརོད་པ་ལས་ཀང་། དྗེ་རྟོགས་ཕྱིར་ལྡོག་པ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྗེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༤༩་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུངས། བམ་ཟྗེ་ལྟར་ན། གཞུང་དྗེའྱི་དོན་གསལ་བ་སྔར་བཞྱིན་ལ། མྱི་རྟག་པ་མ་

ཡྱིན་ན། བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། བམ་ཟྗེ་

ལས།
1
 དཔྗེ་ནྱི་འབྗེལ་བ་སོན་པའྱི་དོན་དུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ན། དྗེ་ནྱི་དཔྗེ་མྗེད་པར་

བརོད་པས་འགྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དྗེས་ན་མྗེད་པའྱི་དཔྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་ངག་དང་། 

དཔྗེ་མྗེད་པའྱི་ངག་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་མྗེད་དྗེ། དྗེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པ་ལས་ཀང་དྗེ་

རྟོགས་ཕྱིར། ཞྗེས་སོགས་གསུངས་ཞྗེས་བཤད། 

ཡང་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་ལ་

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་འགོད་མྱི་དགོས་ཏྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་

བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་སོ་ཞྗེས་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

བཀོད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་རྟོགས་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་སོན་པ་ལ། 
2
དཔྗེ་ལ་དྗེའྱི་ངོ་བོ་དང་། །ཞྗེས་

སོགས་གསུངས། ཤཱཀར
3
་དྗེ་ཉྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལྟར་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པ་སོས་ཏྗེ་ཞྗེས་དང་། བམ་ཟྗེ་ལས།
4
 དྗེ་དག་མྗེད་ན་དྗེ་མྗེད་ཅྗེས་བ་བ་གཞུང་

གསུང་མྱི་མཁས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ཏྗེ་ཞྗེས་སོགས་གསུངས། ཡང་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༩༡་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༢་༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༤༩་༥།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༩༧་༡༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་གྲུབ་པ་ངྗེས་པར་

འགོད་མྱི་དགོས་ཏྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་འབྗེལ་ཤྗེས་

ཟྱིན་མ་བརྗེད། སྒ་བས་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱི་རྒོལ་མཁས་པ་ལ། སྒ་ཡང་

བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་བརོད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་འཆད་པ་ལ། མཁས་པ་རྣམས་

ལ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པར་ཟད་ཅྗེས་གསུངས། ཤཱཀར
1
་གང་དག་

དྗེའྱི་ངོ་བོ་དང་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་དག་རང་གྱི་ཚད་མས་ཇྱི་ལྟ་བ་རབ་ཏུ་གྲུབ་ལ། 

ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཙམ་མ་ངྗེས་པའྱི་མཁས་པ་དྗེ་རྣམས་ལ་ནྱི། དྗེའྱི་ངོ་བོ་དང་རྒྱུའྱི་

དངོས་པོའྱི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་ཅྗེས་བ་བ་སྗེ། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཁོ་ན་

ཞྗེས་དང་། བམ་ཟྗེ་ལས་ཀང་།
2
 མཁས་པ་ལ་ནྱི་བརོད་པ་དང་། དཔྗེ་འམ་དྗེའྱི་གཞྱི་

ཡང་རུང་སྗེ། འདྱི་ཐམས་ཅད་དགོས་པ་མྗེད་ཅྗེས་གང་གྱི་དོན་དུ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པས་འཆད་པར་བྗེད་ཅྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་དྲན་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ངྗེས་པ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་དང་། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་གང་རུང་

གཅྱིག་སོས་པས་ཀང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་ཀ་ལ་དྲན་པ་སྐྱྗེ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཀུན་བཏུས་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༥༡། ༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༩༨་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྱིགས་སོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་འཆད་པ་ལ། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། 

ཞྗེས་སོགས་གསུངས། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 ཡང་ན་དོན་གྱི་གོ་བས་གང་ཡང་རུང་བ་

གཉྱིས་ཀ་རབ་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་སྗེ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་

འགྗེལ་བཤད་ཤཱཀ་ལས།
2
 འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་གྱི་ཚིག་དང་སྦོར་བའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ན་དོན་གྱི་གོ་བས་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་སོས་ཏྗེ། གཞུང་འདྱི་རྣམས་

རྱིགས་པའྱི་སོ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞུང་དྗེར་ཡང་སོབ་དཔོན་དཔྗེས་རང་

བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། དྗེའྱི་

ངོ་བོ་དང་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་ལ་རབ་ཏུ་སོན་པར་བྗེད་ཀྱི་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ནྱི་

མྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ཏྗེ། དོན་གྱི་གོ་བས་དཔྗེ་གཅྱིག་བརོད་པས་གཅྱིག་ཤོས་

གྲུབ་པར་བཤད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་ལ། གཞྱི་སང་བའྱི་ལུང་དང་

སྦར་བ། དྲན་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་ལུང་དང་སྦར་བ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། དྗེ་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་

དཔྗེ་ལ། །ཞྗེས་པ་ནས། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པར་ཟད། །ཅྗེས་པའྱི་བར་

འཆད་ཅྗེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་འགྗེལ་

པར། དྗེ་རབ་ཏུ་བསན་ན་ཡང་། ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔྗེ་གཞྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བ་སྙམ་དུ་

དགོངས་ཤྱིང་གཞྱི་སང་བ་མཛད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཅྱིག་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༢༢་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༥༢་༦།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གྱིས་འཆད་པར་བྗེད་དོ། །རང་འགྗེལ་ལས།
1
 ཡང་དོན་གྱི་གོ་བས་གང་ཡང་རུང་

བ་གཉྱིས་ཀ་རབ་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་སྗེ། དྗེ་ཕྱིར་ཡང་དཔྗེའྱི་ངོ་

བོ་དང་རབ་ཏུ་བསན་པར་དགོངས་ཏྗེ། དོན་གྱི་གོ་བས་གཅྱིག་བརོད་པས་ཅྱིག་

ཤོས་གྲུབ་པར་བཤད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་ནྱི། 

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་ཞྗེས་

འཆད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྗེ་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་དྗེ། ལྡོག་གཞྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་བས་པ་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེ་ན། རོད་པ་དྗེ་ལ་ཁྱབ་པ་མྗེད་ཀྱི་ལན་སོན་པ་ལ། དྗེ་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་

དཔྗེ་ལ། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དྗེས་ན་རང་འགྗེལ་ལས་
2
གཞྱི་སང་བ་ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

ཚད་མས་ངྗེས་པ་དྗེ་ལྡོག་གཞྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ངྗེས་པ་ལ་

ལྟོས་མྱི་དགོས་པ་དྗེ་གཞྱི་སང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། རང་འགྗེལ། ༩༢༢་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༢༢་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འོ་ན། དྗེ་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ལ། །ཞྗེས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། 

སྐབས་འདྱིའྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་གཞྱི་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་

རྣམས་རྣམ་གངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་

གཞུང་འདྱི་རྣམས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་པ་ལས་འཕོས་

ནས་དབང་ཕྱུག་སྗེ་པའྱི་རོད་སང་འཆད་བྗེད་ཡྱིན་ཅྱིང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ཡོད་ཅྗེས་པ་གཞྱི་སང་བའྱི་

དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འགྗེལ་བཤད་གཉྱིས་ཀྱི་ལུགས་ལ། མ་གྲུབ་སྦར་བ་བརོད་བ་མྱིན། །ཞྗེས་

བ་བ་ལས་འཕོས་ནས་དོགས་པ་གཅོད་ཅྱིང་གཞྱི་མ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེར་བཟུང་བ་

དང་། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་མ་བཀོད་པར་ཡང་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་ཡོད་པ་གཞྱི་སང་བའྱི་

དོན་དུ་བཞྗེད། དྗེ་ལྟར་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་གཞུང་འདྱི། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་

ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་པ་ལས་འཕོས་ནས་སྔར་ལྟར་དོགས་པ་གཅོད་པ་ཡྱིན་

གྱི། གང་དག་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ནྱི། དཔྗེར་བཀོད་པ་ཁོ་ན་ལ་བཟུང་ནས། རྗེས་སུ་གྲུབ་

པ་ལ་ལྟོས་མྱི་དགོས་པར་སྒྲུབ་པ་དྗེའྱི་དོན་མྱིན་སྗེ་ཞྗེས་དང་། མ་གྲུབ་སྦར་པའྱི་

འཕོས་རྐང་པར་སྦར་ན་ཅུང་ཟད་བཤད་དུ་ཡོད་ཀང་། སྐབས་དོན་དོར་བར་འགྱུར་

བས་སྔར་ལྟར་བཤད་དོ། །ཞྗེས་
3
གསུངས། དྗེས་ན། དྗེ་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་

ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན། དབང་ཕྱུག་སྗེའྱི་རོད་པ་དྗེའྱི་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། བས་རྟགས་

3 ག་༨༦་ན་༦་བཤད་དོ་ཅྗེས་གསུངས། པ་༨༧་ན་༡་བཤད་དོ་ཅྗེས་གསུངས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཚད་མས་མ་ངྗེས་ཀང་། བས་མྱི་

རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དཔྗེའྱི་སྗེང་དུ་བསན་པས་ཀང་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་ནུས་བའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དཔྗེ་ལ་འབྗེལ་བ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྗེ་ན། དྗེ་འཆད་

པ་ལ། དཔྗེ་ལ་དྗེ་ཡྱི་ངོ་བོ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། ཁོ་ན་རྗེ། མྱི་ཤྗེས་པ་

ལ། །སོན་ཏྗེ། །ཞྗེས་བཤད་ན། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད། སྒ་

བས་པར་ཚད་མས་མྱི་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ངོར་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་བརོད་

པའྱི་དགོས་པ་མྗེད་དམ་ཞྗེ་ན། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པར། 

སྒ་བས་པ་ཤྗེས་འདོད་ཀྱི་ཐྗེ་ཚོམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་མཁས་པའྱི་ངོར་བས་མྱི་

རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་བརོད་དགོས་པ་ཡོད་ཀང་དྗེའྱི་ངོར་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་

སྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ངོར་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དང་། སྒ་བས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་

ནང་ནས་སྒ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པར་བ་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་རང་གྱི་དོན་དུ་དཔྗེ་བརོད་པའྱི་དོན་དྗེ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་

པས། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་བརོད་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བ་ཞྗེས་གསུངས། ཁ་ཅྱིག །ར་འགྗེལ་འདྱི་

རྣམས་ཀྱིས་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཤྗེས་ཀང་། དྲན་ལམ་དུ་མྗེད་བའྱི་རྒོལ་

བ་ལ། སྒ་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དུ་བསན་ཞྗེས་ཟྗེར། ཡང་ཕྱིས་ཀྱི་

ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ངྗེས་

ཀང་དྲན་ལམ་དུ་མྗེད། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་འབྗེལ་ཤྗེས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཟྱིན་མ་བརྗེད། གང་དུ་ཡང་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་བརོད་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་

མཁས་པ་ལ། སྔ་རྒོལ་རྣམས་ཀྱིས་འོ་ན་སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་པ་གཞུང་འདྱིའྱི་ར་འགྗེལ་རྣམས་ཀྱིས་བསན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། 

མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པར་ཟད། །ཅྗེས་པའྱི་

མཁས་པ་དྗེ་སྒ་བས་པ་ལ་ཤྗེས་འདོད་ཀྱི་ཐྗེ་ཚོམ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། བས་མྱི་རྟག་གྱི་

འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་
1
མ་བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་གྱི། དྗེ་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་མ་

བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀར།
2
 གང་དག་ལ་དྗེའྱི་

ངོ་བོ་དང་། རྒྱུའྱི་ངོ་བོས་རང་གྱི་ཚད་མས་ཇྱི་ལྟ་བ་གྲུབ་ལ། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཙམ་

མ་ངྗེས་པའྱི་མཁས་པ་དྗེ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་གཞུང་འདྱི་

རྣམས་ཀྱིས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕོགས་ཆོས་རྐང་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་པར་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པར་

རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེས་བཀྲལ་བ་ནྱི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་འབྗེལ་ཚད་མས་

ངྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་

དག་གྱི་ངོར་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་བརོད་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། དྗེས་བས་མྱི་

1 ག་༨༦་བ་༦་ཤྱིན་ཟྱིན་མ། པ་༨༧་བ་ཤྗེས་བཞྱིན་མ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༥༡་༩།



  221  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེའྱི་ངོར་

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བས་མྱི་

རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་བརོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་ངོར་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་ཀ་དངོས་སུ་བརོད་དགོས་སམ་ཞྗེ་ན། དྗེ་

གཉྱིས་ཀ་དངོས་སུ་བརོད་མྱི་དགོས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ངོར་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་གང་རུང་གཅྱིག་དངོས་སུ་བརོད་པས། དྗེ་

གཉྱིས་ཀ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་སྐྱྗེ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་འཆད་པར་བྗེད་པ་ལ། དྗེ་

ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། །ཞྗེས་གསུངས། 

གཞུང་འདྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 འབྗེལ་བ་དང་རྟགས་ཀྱི་

ཚུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་དཀའ་ས་མྗེད་པར་དོན་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་དྗེ་ལ། 

འདྱི་འདྲྱི་བར་བ་སྗེ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་དཀའ་བར་ཡོད་པས། དྗེ་བཤད་

ན་འདྱིའྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིགཁོ་ན་རྗེ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དང་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་དཀའ་སའྱི་ཁྱད་པར་མྗེད་ཟྗེར་

ན། འོ་ན། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད། སྒ་བས་པར་མྱི་ཤྗེས་

ཤྗེས་རུང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒོལ་བ་ལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཡན་ལག་

ཏུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་བརོད་དགོས་སམ་མྱི་དགོས། 

དགོས་ན་དྗེ་འདྲའྱི་རྒོལ་བ་ལ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བས་མྱི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༧༢་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་བརོད་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པ་གང་ཞྱིག །བས་མྱི་

རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་

ངྗེས་དཀའ་ས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། །གཏན་ཚིགས་

འབའ་ཞྱིག་བརོད་པར་ཟད། །ཅྗེས་པའྱི་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་

དགོས་ན། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། །ཞྗེས་པའྱི་བསན་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

དྗེ་འདྲའྱི་རྒོལ་བ་ལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་བརོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་

ཞྗེས་གསུངས། 

མཁས་པ་རྣམས་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འཁྲུལ་བ་རགས་པ་འབྱུང་བ་ངོ་མཚར་ཆྗེ་

སྗེ། འོ་ན་ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད། སྒ་བས་པར་

མྱི་ཤྗེས་ཤྗེས་རུང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒོལ་བ་ལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་པའྱི་

ཡན་ལག་ཏུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་བརོད་མྱི་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཞལ་གྱིས་བཞྗེས། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། དྗེས་བས་མྱི་རྟག་གྱི་

འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་རྒོལ་བ་ལ་བས་མྱི་

རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འབྗེལ་བ་བརོད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་

ཉྗེས་པ་ཅྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་། དྗེ་འདྲའྱི་རྒོལ་བ་ལ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་

པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འབྗེལ་བ་བརོད་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་རྒོལ་བ་ལ་བས་མྱི་

རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པའྱི་
1
ཁྱབ་པ་བརོད་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་

བརོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ན། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་བརོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། ཡང་འདྱིའྱི་དོན་ལ། སྔར་གྱི་རྒོལ་བ་དྗེ་ལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ། བས་རྟགས་ཀྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་
2
ཁྱབ་པ་བརོད་དགོས་སམ་མྱི་དགོས། དགོས་ན། དྗེ་འདྲའྱི་རྒོལ་བ་ལ་བས་

མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དྲན་བའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འབྗེལ་བ་བརོད་དགོས་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པ་གང་ཞྱིག །བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་ངྗེས་དཀའ་སའྱི་ཁྱད་པར་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

གཉྱིས་ཀ་ཁས། འདོད་ན། མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་དང་

འགལ། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་

དང་འགལ། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་བས་ན་རུང་ཙམ་སྣང་ན་ཡང་། དོགས་

པ་འདྱི་ཡོད་དྗེ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ། 

བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དྲན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་བརོད་

དགོས་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་

བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་

ཡན་ལག་ཏུ་ཁྱབ་པ་བརོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ལ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཁྱབ་པ་

1 ག་༨༧་བ་༦་སྒྲུབ་པ་ཁྱབ་པ། པ་༨༨་བ་༡་སྒྲུབ་པ་ཁྱབ་པ།

2 ག༨༧བ་༧་སྒྲུབ་པ་ཁྱབ། པ་༨༨་བ་༢་སྒྲུབ་པ་ཁྱབ།



  224  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བརོད་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་

བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ཤྗེས་པའྱི་གང་ཟག་གང་ཞྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ཁྱབ་པ་བརྗེད་
1
པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཤྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དང་། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ངྗེས་དཀའ་སའྱི་ཁྱད་པར་མྗེད་དོ་ཞྗེས་

ཟྗེར་ན། དྗེ་རྣམ་བཤད་ཀྱིས་འགོག་ཚུལ་ནྱི། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་

བརྗེད་པར་དྲན་ལམ་དུ་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཁྱབ་པ་བརོད་དགོས་སམ་མྱི་དགོས། 

དགོས་ན། དྗེ་ལ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དྲན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་

འབྗེལ་བ་བརོད་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་བརོད་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་དྲན་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ཁས། གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་

འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་བའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་ན། ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པའྱི་

1 ག་༨༨་ན་༥་བརྗེད་པའྱི། པ་༨༨་བ་༧་བརོད་པའྱི།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གང་ཟག་ལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་

བརོད་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཞྗེས་

སོགས་ཀྱི་གཞུང་སྔ་མ་དང་འགལ། 

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པར་དྲན་

ལམ་དུ་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་ལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་ཡན་

ལག་ཏུ་ཁྱབ་པ་བརོད་དགོས་པ་མྗེད་དོ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་

འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པར་དྲན་ལམ་དུ་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་ལ། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་ཀ་བརོད་མྱི་

དགོས་ཀང་གང་རུང་གཅྱིག་བརོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་

ན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། གཞུང་དྗེ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་

འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ནས་བརྗེད་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡང་མྱི་འཐད་

དྗེ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་

མ་བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་

བརོད་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་བརོད་མྱི་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེས་བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ར་

བར་འདོད་ན། གཞུང་ཕྱི་མ་དང་འགལ་ལོ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། ཐལ་འགྱུར་ཕྱི་མ་ལ་མ་

ཁྱབ་སྗེ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བས་མྱི་

རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བསན་མྱི་དགོས་ཀང་། ཤྗེས་ཟྱིན་དྗེ་ཉྱིད་སྒ་མྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་གོ་བའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བསན་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གྲུབ་ཟྱིན་པ་བསྒྲུབ་བར་འགལ་ཡང་། སྒྲུབ་བྗེད་དུ་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ལྗེགས་

པར་བཤད་པའོ། །

དྗེ་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་དག །ཅྗེས་སོགས་འགལ་རྟགས་ཀྱི་ཁྱབ་པའྱི་

1
འགྲུབ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་འཆད་ཅྗེ་ན། དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ཙམ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འབས་རང་གྱི་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་

གྲུབ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྒྱུ་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྗེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པ་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་གྲུབ་

ཅྗེས་བཤད་པ་ལ། དྗེ་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དགག་རྟགས་ཡང་དག་

གྱི་གཙོ་བོ་གཉྱིས་པོ་དྗེར་འདུས་སམ་མ་འདུས་ཤྗེ་
2
ན། དགག་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་

གཙོ་བོ་གཉྱིས་པོ་དྗེར་མ་འདུས་ཏྗེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་བའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་

བུའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཤད་པ་ལ། 

དམྱིགས་པར་ནྱི། །རྱིགས་ལྡན་དྗེ་མྱི་དམྱིགས་པར་ཡང་། །ཞྗེས་གསུངས། དགག་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་གཙོ་བོ་དྗེ་བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་འདུས་ཀང་། སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་

གྱི་སོ་ནས་དུ་མར་དབྗེ་རུང་ཞྗེས་འཆད་པ་ལ། དྗེ་ལྟར་མྱི་དམྱིགས་འདྱི་རྣམ་

གསུམ། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཅྱིག་གྱིས་འཆད། 

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་རྟགས་མྱི་

1 ག་༨༩་ན་༡་ཁྱབ་པའྱི། པ་༨༩་བ་༣་ཁྱབ་བའྱི་འགྲུབ།

2 ག་༨༩་ན་༣་ཞྗེ་ན། པ་༨༩་བ་༥་ཞྗེ་ན།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་དང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་

ཙམ་གྱིས་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་པ་བཀག་ནས། རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་

རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྗེའྱི་དོན་བསྡུས་

ནས་འཆད་པ་ལ། རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་པོ་འམ། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དྗེ་

ཡང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་པོའམ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས། རྒྱུ་ཡྱི་ནྱི། །འབས་བུ་

འཁྲུལ་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་བསྡུ་དང་། རང་བཞྱིན་ངྗེས་པར་བྗེད་པ་

ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས། དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ཙམ་དང་འབྗེལ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་

འཆད་པར་བྗེད། མ་མཐོང་ལས་མྱིན་མཐོང་ལས་མྱིན། །ཞྗེས་པས། གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །ཞྗེས་པ་ནས། གཏན་ཚིགས་མྗེད་སྒྲུབ་ཡྱིན་ནམ་

ཅྱི། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་བསྡུ་འཆད། 

འདྱིར་གསུང་སྒོས་རྣམས་སུ། མ་མཐོང་ལས་མྱིན་མཐོང་ལས་མྱིན། །ཞྗེས་

པས། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ། །ཞྗེས་པ་ནས། གཏན་ཚིགས་མྗེད་སྒྲུབ་

ཡྱིན་ནམ་ཅྱི། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་བསྡུ་འཆད་ཅྗེས་གསུངས་པ། ཊྱིཀྐའྱི་དགོངས་

པ་མྱིན་ཞྱིང་གཞུང་གྱི་ཐོབ་ཚད་ཀང་མྱིན་པར་མངོན་ཏྗེ། གཞུང་འདྱིར་མཚན་གཞྱི་

ལ་མཚན་ཉྱིད་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་ཡྱིན་གྱི། ལོག་

ཕོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་འབྗེལ་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་དོན་བསྡུས་ནས། མྱི་ལྟོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་དོན་བསྡུ་

ནྱི། གཞན་དུ་གཞན་ནྱི་གཞན་དག་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེ་ཡང་དྗེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྟར་མྱིན་ན་གཅྱིག་ལྡོག་པས། །ཞྗེས་
1
པའྱི་དོན་བསྡུ་བའྱི་སོ་ནས། འབས་རྟགས་

ཡང་དག་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པ་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན། 

ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་དོན་བསྡུ་འཆད་པ་ལ། གཞན་དུ་གཞན་ནྱི་གཞན་དག་དང་། །ཞྗེས་

སོགས་གསུངས། དྗེ་བཞྱིན་གཅྱིག་གཅྱིག་ཉྗེ་བའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་

བའྱི་སོ་ནས། རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པ་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་

འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་དོན་བསྡུ་འཆད་པ་ལ། དོན་

གཞན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་ཆོས། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། ཆོས་དོན་གཞན་གྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཕྱིར། །ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་དྗེ་གཞན་ཉྱིད། །ཅྗེས་པའྱི་རང་འགྗེལ་ལས།
2
 གལ་

ཏྗེ་དྗེ་དག་ཀང་འཐད་པར་བྗེད་པ་མྱིན་ན། གང་ཡང་གང་ལས་འཐད་པ་མྗེད་པས་

རྱིལ་རས་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དྗེས་ན་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྗེ་བ་དང་འཇྱིག་པ་དག་དང་། 

ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་སྦོར་བར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟ་མྱིན་ན་གཅྱིག་ཅྗེས་བ་

བ་ཉྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་བའམ། མྱི་འཐད་པར་ཟད་དྗེ། དོན་ཁས་བངས་ནས་དྗེ་སྐད་དུ་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། འདྱིའྱི་དོན་ལ་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་སོགས་

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །དངོས་པོ་བུམ་པ་དང་རས་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། གལ་ཏྗེ་ཡྱིན་ན། 

བུམ་སྣམ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་བུམ་པ་དང་རས་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་སྣམ་བུ་དང་ཡང་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བུམ་སྣམ་

གཉྱིས་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅྱིག་
3
ཅར་བྗེད་པ་དང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་

1 ག་༨༩་བ་༣་ལྡོག་པས་ཅྗེས་པའྱི། པ་༩༠་ན་༥་ལྡོག་པས་ཅྗེས་པའྱི།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༢༥་༨།

3 ག་༩༠་ན་༡་གཅྱིག་ཅར། པ་༩༠་བ་༣་གཅྱིག་ཅར།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ལ་ཕན་འདོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ཁྱབ་ཆྗེ་ཆུང་ལ་རས་གཅྱིག་མྱི་

སྱིད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ལྟར་ཡང་རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 སྤྱི་དང་བྗེ་བག་རས་

གཅྱིག་ན། །ཡན་ལག་ཅན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་དགག །ཅྗེས
2
་སོགས་གསུངས། དྗེ་ནྱི་མྱི་

འཐད་དྗེ། དངོས་པོ་དང་བུམ་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་རས་གཅྱིག་

ཀང་མྱིན། དྗེ་གཉྱིས་རས་ཐ་དད་ཀང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། 
3
འདྱི་ལས་

གཞན་པའྱི་རྣམ་པའང་མྗེད། །ཅྗེས་སོགས་ཆོས་ཀྱི་གགས་པའྱི་གཞུང་དང་འགལ། 

རྟགས་ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། སྤྱི་གསལ་རས་གཞན་དུ་འདོད་པའྱི་བྗེ་བག་བའྱི་ལུགས་

ཚུགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་བཞྗེད་པ་ལྟར་ན། ཤ་ཤུག་གཉྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། དྗེ་ཤུག་པ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། 

རང་འགྗེལ་ལས།
4
 དྗེ་ནྱི་དྗེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་བོར་

ནས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

དང་། དྗེའྱི་འགྗེལ་བཤད་ཤཱཀར།
5
 ཤྱིང་དྗེ་ནྱི་ཤྱིང་ཤ་པ་ཞྗེས་བ་བ་དྗེའྱི་ངོ་བོ། རང་

གྱི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་བོར་ནས་ཇྱི་ལྟར་ཤྱིང་ཞྗེས་བ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

ཞྗེ་ན། རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཤྱིང་གྱི་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཁོ་ན་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཤྱིང་ཤ་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་དང་འགལ། 

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། །༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༧་༩།

2 ག་༩༠་ན་༢་ཞྗེས་སོགས། པ་༩༠་བ་༤་ཞྗེས་སོགས།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༩༤་༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༢༠། ༡༥།

5 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༤༧་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རང་ལུགས། ཆོས་དྗེ་དོན་དྗེ་ཞྗེས་སོགས་ར་འགྗེལ་གྱི་དོན་ནྱི་བས་མྱི་རྟག་

རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་རྒྱུ་རྐྗེན་རས་ཐ་དད་ལས་སྔ་ཕྱིར་སྐྱྗེས་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། མ་ཁྱབ་ན། དངོས་པོར་རྱིལ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་

མྱི་རྟག་སྔ་ཕྱིར་སྐྱྗེས་ཀང་རས་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གངས་ཅན་ན་རྗེ། འདོད་

དྗེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་ངང་དུ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཟྗེར་ན། འོ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅྱིག་
1
ཅར་དུ་བྗེད་པ་དང་། རྒྱུ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཤཱཀར།
2
 

ཡོན་ཏན་གསུམ་རང་བཞྱིན་དུ་ཁྱད་པར་མྗེད་པར་འདོད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། །

དྗེ་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་དག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། གཞུང་སྔ་ཕྱི་

འགལ་བ་སོང་བ་དང་། འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག
3
་

བྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། ཞར་ལ་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། འདྱིར་མ་དམྱིགས་པའྱི་

ར་བའྱི་དབྗེ་བ་གསུམ་དུ་བསན་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འགལ་དང་འབས་བུ་དག་

སྒྲུབ་དང་། །ཞྗེས་པར་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་

དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡང་འདྱིར་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་དང་། རང་བཞྱིན་

མ་དམྱིགས་པ་སོ་སོར་བསན་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། 
4
རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལྟར་རུང་

1 ག་༩༠་ན་༧་གཅྱིག་ཅར། པ་༩༡་ན་༢་གཅྱིག་ཅར།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༦༢་༡༡།

3 ག་༩༠་བ་༡་རྣམ་བཞག། པ་༩༠་ན་༤་རྣམ་བཞག

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༠་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བའྱི། །ཞྗེས་པར་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པར་བསྡུས་ནས་

བསན་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། སྐབས་འདྱིར་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དབྗེ་བ་

བསན་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འགལ་དང་འབས་བུ་དག་སྒྲུབ་དང་། །ཞྗེས་པར་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དབྗེ་བ་བསན་པ་དང་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། འདྱིར་བཤད་པའྱི་གསུམ་པ་ནྱི། འབྗེལ་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་

དགག་རྟགས་ཀྱི་དབྗེ་བ་གཙོ་བོར་བསན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ལ། འགལ་དང་འབས་

བུ་དག་སྒྲུབ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་བཞྱི་གསུངས་པ་ནྱི། གང་གང་དུ་འདུ་བའྱི་སྡུད་

བྗེད་ཀྱི་དབྗེ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཆྗེད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འབྗེལ་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་དགག་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དབྗེ་བ་གཙོ་བོར་བསན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས། རྒྱུ་ཁྱབ་བྗེད་

རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྤྱིར་མ་དམྱིགས་པའྱི་

རྟགས་ལ་དགག་བའྱི་ཆོས་དྗེ་ཡོད་ན། དགག་གཞྱི་དང་ཤྗེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲྗེས་

པར་རུང་བ་དང་། མྱི་རུང་བ་གཉྱིས་སུ་ངྗེས་ལ། དང་པོའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རང་

བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུངས་ཤྱིང་། གཉྱིས་པ་ལ་བདག་གཅྱིག་

དང་། དྗེ་བྱུང་དུ་འབྗེལ་བ་རང་དབང་དུ་ཡོད་པ་ནྱི། རྒྱུ་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་

གཉྱིས་སུ་ངྗེས་པས། རྒྱུ་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་གཉྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་ནས། 

འགལ་དམྱིགས་དང་འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པ་གཞན་རྣམས། བདག་གཅྱིག་དང་། 

དྗེ་བྱུང་གྱི་འབྗེལ་བར་རང་དབང་དུ་མྗེད་པས། དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་

བསན་པའྱི་ཕྱིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉྱིས་པ། འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
1
བཤད་པ་ནྱི། 

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 བུམ་མྗེད་དོན་དུ་བས་ནས། དྗེ་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་གྲུབ་

ཟྱིན་པའྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། འགོད་ཚུལ་ལ་ཡང་། བུམ་པ་མྗེད་

པའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་སྗེ་ཞྗེས་འགོད་པ་ནྱི་ཞྱིབ་ཏུ་མ་དཔད་པ་སྗེ་ཞྗེས་སོགས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བཤད་པར་བ་སྗེ། ཐོག་མར་རང་

བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་གཞྱི་ལ་དཔད་ན། རང་བཞྱིན་

མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱིས་ཐ་སྙད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ན། གྲུབ་ཟྱིན་གྱི་

དོན་དང་། བསྒྲུབ་
3
རྒྱུའྱི་ཐ་སྙད་གང་ཞྗེ་ན། འདྱིའྱི་ལན་ལ་སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅྱིག །བུམ་

པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་མྗེད་ནྱི་གྲུབ་ཟྱིན་གྱི་དོན་དང་། ས་ཕོགས་དྗེར་

བུམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་ནྱི། བསྒྲུབ་
4
རྒྱུའྱི་ཐ་སྙད་ཡྱིན་ལ། འགོད་ཚུལ་

ཡང་། ས་ཕོགས་དྗེ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་སྗེ། བུམ་པ་སྣང་

རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་འགོད་པར་བ་བ་ཡྱིན་གྱི། བུམ་པ་མྗེད་དྗེ། བུམ་

པ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་མྱི་དགོད་དྗེ། རྟགས་དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་

ཚེ། བསྒྲུབ་བ་ཡང་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་བའྱི་

དོན། བུམ་མྗེད་དུ་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞྗེན་རུང་ཙམ་ལ་བྗེད་ཀྱི་བུམ་མྗེད་ཀྱི་སྒས་

བརོད་རུང་ཙམ་ལ་མྱི་བྗེད་དོ། །ཞྗེས་ཆུ་མྱིག་པ་དང་། ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམས་

གསུངས། 

1 ག་༩༡་ན་༡་བཞག། །པ་༩༡་བ་༤་བཞག

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༧༣་༢།

3 ག་༩༡་ན་༣་གྲུབ་རྒྱུའྱི། པ་༩༡་བ་༥་གྲུབ་རྒྱུའྱི།

4 ག་༩༡་ན་༣་སྒྲུབ། པ་༩༡་བ་༦་སྒྲུབ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ལུགས་དྗེ་དར་ཊྱིཀ་པས་འགོག་ཚུལ་ནྱི། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་

པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀྱིས་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་འཛིན་པའྱི་

བོ་དྗེ་ཞྗེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་ངྗེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་

དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་གང་

ཞྱིག །ཁྱོད་བོ་དོན་མཐུན་དང་དོན་མྱི་མཐུན་གྱི་བར་ལ་བང་བའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དྗེ་འདྲའྱི་ས་ཕོགས་སུ་

བུམ་པ་མྗེད་པ་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞྗེན་རུང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་དངོས། གཞན་ཡང་། དྗེ་ཆོས་ཅན། ས་ཕོགས་

དྗེར་བུམ་པ་མྗེད་ཅྗེས་པའྱི་སྒ་དྗེ་སྒ་དོན་མཐུན་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་ཕོགས་དྗེར་བུམ་པ་མྗེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་གང་

ཞྱིག །སྒ་དོན་མཐུན་དང་དོན་མྱི་མཐུན་གྱི་རྣམ་དབྗེ་ལ་མ་རྨོངས་བའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེ་འདྲའྱི་ས་ཕོགས་

དྗེར་བུམ་པ་མྗེད་པ་སྒ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞྗེན་རུང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་དོན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་གྱི་ས་

ཕོགས་དྗེར་བུམ་པ་མྗེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེར་བུམ་པ་

མྗེད་པར་ངྗེས་པའྱི་བོའྱི་ཐ་སྙད་དང་བརོད་པ་སྒའྱི་ཐ་སྙད་ཚད་མས་བསྒྲུབ་དགོས་

ཞྗེས་མྱི་བ་སྗེ། དྗེས་ན་སྐྱྗེ་བོ་གནག་རྱི་མོ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྲུབ་སྗེ། 
1
གནག་རྱི་མོ་བར་གགས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

མངོན་སུམ་གྱིས་བསལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། རང་འགྗེལ་ལས། དྗེ་དགག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་

དྗེའྱི་གཏན་ཚིགས་ཞྗེས་བཤད་ཅྗེས་དང་། རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒ་ཤྗེས་སྒྲུབ་ཅྗེས་དང་། 

བོ་སྒ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་གྲུབ་ཅྗེས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒ་ཤྗེས་གྲུབ་

ཅྗེས་སོགས་སྦོར་བ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་གྱི། སྦོར་བ་འགོད་པའྱི་ཚེ། བུམ་པ་

ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྗེད་དྗེ། བུམ་པ་ཚད་

མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་འགོད་དགོས་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
2
 ཕོགས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ན་བུམ་པ་མྗེད་དྗེ། དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་སྤྱིར་གྱུར་པ་

མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་དང་། རྱིགས་ཐྱིག་ལས།
3
 རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་

ནྱི། དཔྗེར་ན། འདྱི་ན་བུམ་པ་མྗེད་དྗེ། དམྱིགས་པའྱི་རྱིག་བར་གྱུར་པ་ལས་མྱི་

དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ཞྗེས་དང་། འདྱི་ཡང་དཔྗེར་ན་སྗེག་པར་བྗེད་

པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྗེ་མྱིན་ཞྗེས་བ་བ་བཞྱིན། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་རང་ལུགས་ནྱི། བུམ་པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྗེད་

དྗེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། གཞྱི་དྗེར་བུམ་པ་

ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་གྲུབ་ཟྱིན་གྱི་དོན་དང་གཞྱི་དྗེར་བུམ་པ་མྗེད་པར་བསྒྲུབ་

རྒྱུའྱི་ཐ་སྙད་ཡྱིན་ནོ། །མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ན་རྗེ། རང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ༥༣༥་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༠༢་༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྱིགས་ཐྱིག། ༨༡༥་༤།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ལ་ཡུལ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྱི་དབང་

དུ་བས་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཐ་

སྙད་འཇུག་ཏུ་རུང་སྗེ། སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། མདུན་གྱི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའྱི་དབང་

པོའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། མདུན་གྱི་ས་ཕོགས་འདྱི་ལ་བུམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཐ་སྙད་སྐྱྗེ་

རུང་ཡྱིན་ཏྗེ། མདུན་གྱི་ས་ཕོགས་འདྱི་ལ་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་

འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། རྟགས་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་

གྱིས་འབས་བུ་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་
1
པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་གསུངས། 

དྗེ་འགོག་པ་ལ་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་གྱིས་

འབས་བུ་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སུ་འདོད་པ་ནྱི་ཆྗེར་འཁྲུལ་ལོ། །ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། དོན་ནྱི། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

དྗེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ
3
་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱབ་བྗེད་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་གསུམ་པོ་གང་རུང་གྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ན། མྗེད་དགག་

ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 
4
འདྱི་ནྱི་དངོས་ལ་དངོས་པོའྱི་ཆ། །ཁས་བངས་མྗེད་པར་

དགག་པ་ཉྱིད། །ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། 
5
རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་གྲུབ་པ་

ན། །འདྱི་འམ་རང་བཞྱིན་ནང་འདུས་ཕྱིར། །ཞྗེས་འཆད་པའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་

1 ག་༩༢་ན་༤་བསྒྲུབ། པ་༩༢་བ་༦་བསྒྲུབ།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༧༣་༥།

3 ག་༩༢་ན་༥་དྗེ་གྲུབ་ཀྱི། པ་༩༢་བ་༧་དྗེ་གྲུབ་ཀྱི།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༩༨་༢།

5 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༩༨་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མྗེད་དྗེ། རྣམ་པར་འཇོག་བྗེད་ཀྱི་རྒྱུ་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་དྗེ། རང་

ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་

སུ་རྣམ་པར་གཞག་བའྱི་འབས་བུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱྗེད་ལྟར་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་

པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པར་

ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དངོས། ཕྱི་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་

ལས།
1
 དྗེ་ལ་གཉྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། གཅྱིག་ནྱི་དགག་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 འབྗེལ་ཡུལ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་དུ་

ངྗེས་ལ། ངོ་བོ་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆྗེ་བ་
3
དང་། ཁྱབ་མཉམ་པ་གཉྱིས་སུ་ངྗེས་ལ། ཁྱབ་

བྗེད་སྣང་རུང་ཡྱིན་ན། ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་འཇུག་པའྱི་དུས་དང་། ཁྱབ་མཉམ་

སྣང་རུང་ཡྱིན་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་འཇུག་པའྱི་དུས་

སོ། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་དཔད་ན། ཁ་ཅྱིག །ལུང་འདྱིའྱི་ཚིག་ཟྱིན་

ལྟར་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

དགག་བའྱི་ཆོས་ལས་ཁྱབ་ཆྗེ་བའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་གཅྱིག་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༠༢་༡༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༢༩་༤།

3 ག་༩༢་བ་༢་ཆྗེས་པ། པ་༩༣་ན་༥ཆྗེས་པ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པའྱི་ཁྱབ་བྗེད་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦོར་བ་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་

བའྱི་ཆོས་དང་ཁྱབ་མཉམ་པའྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བཀག་པ་རྟགས་སུ་

སྦར་བའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་

ནམ་མྱིན། ཞྗེ་ན། ཚིག་ཟྱིན་ལྟར་ན་ཁྱབ་པ་དྗེ་གཉྱིས་ཞལ་གྱིས་བཞྗེས་པ་འདྲ་

ནའང་། དོགས་པ་འདྱི་ཡོད་དྗེ། བདྗེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་བདྗེན་པའྱི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་

མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་མཚན་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་ལས་ཁྱབ་

ཆྗེ་བའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་གཅྱིག་པའྱི་ཁྱབ་བྗེད་བཀག་པ་

རྟགས་སུ་སྦར་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཏུ་མདོ་སྗེ་པས་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བདྗེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་བདྗེན་པའྱི་

དུ་མ་གང་རུང་མ་གྲུབ་པ་དྗེ། གཞྱི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདྗེན་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་

བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་རང་རྒྱུད་པས་

ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ར་

བར་འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། བདྗེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་བདྗེན་པའྱི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་གྲུབ་པ་

དང་། བདྗེན་གྲུབ་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆྗེ་ཆུང་མྗེད། གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་ཡོད་པ་

དང་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆྗེ་ཆུང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་

པའྱི་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་སོགས་ཀང་། དགག་བའྱི་ཆོས་ལས་ཁྱབ་ཆྗེ་བའྱི་

ཁྱབ་བྗེད་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བ་མ་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འོ་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། 

དྗེའྱི་དོན་སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་དང་། རང་

བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་འཇུག་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའམ། ཡང་ན། 

དགག་རྟགས་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་ཕྗེ་བའྱི་འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པ་བཞྱིའྱི་འཇུག་དུས་ཀྱི་

དབང་དུ་བས་པའོ། །

དྗེས་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

དགག་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་ཡུལ་བཀག་པའྱི་མྗེད་དགག་རྟགས་སུ་སྦར་བ། དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་འབྗེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། འབྗེལ་ཟླ་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྗེ་ན་བཞྱི་ལས། སོ་སོའྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི། 

རྱིགས་ཐྱིག་དར་ཊྱིཀ་ལས།
1
 དགུན་མཚོ་ཆྗེན་པོ་མྱི་གཡོ་བ་རངས་པ་འཐུལ་བ་

དུས་ནམ་མཁའ་འོ་ཟྱི་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ན། དུ་བ་དང་རངས་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་ཤྗེས་

ཤྱིང་། མྗེ་ཡོད་ན་ངྗེས་ནུས་པའྱི་ཚེ། མྗེས་དབྗེན་པའྱི་མཚོ་ཆྗེན་པོ་འདྱི་ཆོས་ཅན། 

དུ་བ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤྱིང་ཡོད་ན་མངོན་

སུམ་དུ་ངྗེས་ནུས་ཤྱིང་། ཤ་པ་མྗེད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་མྱི་ནུས་

པའྱི་ཚེ། ཤྱིང་གྱིས་དག་པའྱི་བག་རོང་ན་ཆོས་ཅན། ཤ་པ་མྗེད་དྗེ། ཤྱིང་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་

ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྗེད་དྗེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

བཞྱི་པ་ནྱི། སྗེང་གྱི་ཆར་དུ་བ་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་ཞྱིང་། འོག་གྱི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཉ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྱིགས་ཐྱིག་དར་ཊྱིཀ༦༠༩་༦།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཆར་མྗེ་ཡོད་ཀང་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ངོས་
1
བཞྱི་ཀུན་

ནས་བསྐོར་བའྱི་དུ་བས་དབྗེན་པའྱི་དང་རྭ་བ་གབ་མྗེད་པ་ན་ཆོས་ཅན། དུ་བའྱི་

དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་མྗེད་དྗེ། དངོས་འབས་དུ་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་

བུ། སོ་སོའྱི་མཚན་གཞྱི་གཞན་དུ་དཔད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། རང་འགྗེལ་ལས།
2
 རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི། 

གཉྱིས་ཀའྱི་ཡང་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་། དྗེའྱི་འགྗེལ་བཤད་

ཤཱཀར།
3
 གཉྱིས་ཀའྱི་ཡང་ཞྗེས་བ་བ་ནྱི། དགག་པ་དང་དགག་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིའོ་

ཞྗེས་དང་། འཐད་ལྡན་ལས། འབས་བུ་དང་ཁྱད་པར་བ་བ་ལྟར་མྱི་རུང་བ་ནྱི། རྒྱུ་

དང་ཁྱབ་པར་བྗེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་དངོས་པོ་མྗེད་པ་དང་། མྗེད་པའྱི་ཐ་སྙད་

གཉྱིས་ཀ་གོ་བར་བྗེད་ལ། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་པར་བ་བ་ལྟར་རུང་བ་ལ་ནྱི། མྗེད་

པའྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་སྔ་རབས་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་

དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཉ་དབོན་སོགས་མཁས་པ་རྣམས་ན་རྗེ། གཞུང་འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་

མྗེ་མྗེད་པ་དྗེ་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། མྗེ་མྗེད་པ་དྗེ་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པའྱི་

ཐ་སྙད་བར་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། མྗེ་མྗེད་པ་དྗེ་གཞྱི་དྗེ་དུ་

བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་གཉྱིས་ཀ་

ཡྱིན་པར་སོན་པ་མྱིན་ཏྗེ། མྗེ་མྗེད་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

1 ག་༩༣་བ་༡་དངོས། པ་༩༤ན་༣་དངོས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༢༤་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༥༨་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མྗེ་མྗེད་

པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས། དྗེའྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཁྱྗེད་ལྟར་ན། མྗེ་

མྗེད་པ་དྗེ་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་དུ་སྒྲུབ་

པའྱི་སྒྲུབ་རྟགས་སུ་འདོད་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་མྱི་འཐད་དྗེ། དུ་བ་མྗེད་པའྱི་ཐ་སྙད་

བར་རུང་དགག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མྗེ་མྗེད་པ་དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཤྗེས་

བྗེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་

འགལ་ལམ་མྱི་འགལ་ཞྗེ་ན། ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་གཉྱིས་འགལ་ཏྗེ། དོན་དང་ཐ་སྙད་འགལ་

བའྱི་ཕྱིར། མཚོན་བ་དང་མཚན་ཉྱིད་གཉྱིས་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ར་བར་མ་ཁྱབ་ན། 

དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་གཉྱིས་འགལ་བའྱི་ཆ་ནས། དགག་རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་

གཉྱིས་འགལ་བར་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏྗེ། དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་

དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་མྱི་འགལ་ཏྗེ། མྗེ་མྗེད་པ་དྗེ་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་

མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པའྱི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉྱིས་ཀ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། དགག་

རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་མྱི་འགལ་བར་ཐལ། བས་པས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཡང་སྒྲུབ། 

དྗེས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། འདྱིའྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་གཉྱིས་མྱི་མཚུངས་ཏྗེ། དགག་རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་གཉྱིས་དངོས་ཀྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཆ་ནས་འབྗེད། དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་དོན་དང་ཐ་སྙད་ཡྱིན་

མྱིན་གྱི་ཆ་ནས་འབྗེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་ཤྱིང་། སྔར་གྱི་རང་

འགྗེལ་དང་། འཐད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡང་། མྗེ་མྗེད་པ་དྗེ་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་

མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་དང་། ཤྱིང་མྗེད་པ་དྗེ་ཤྱིང་མྗེད་ཀྱི་བག་རོང་ན་ཤ་པ་

མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་

དག་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ལུང་དྗེ་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་གང་རུང་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉྱིས་ཀ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་

པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་ཤྱིང་། 

རྟགས་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞྱིག །རང་

ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས། རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་དུ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་མ་ཟྱིན་

པ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་གང་ཞྱིག །རང་ཉྱིད་

དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་

ཅན་གྱི་སྗེང་དུ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གྲུབ་མ་ཟྱིན་པ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་གང་ཞྱིག །རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་

ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

གྱི་སྗེང་དུ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་ཟྱིན་པ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་

འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་

ནྱི། མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པའྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་

ཕོགས་ན་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྗེད་དྗེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། ཞྗེས་གསུངས་ཤྱིང་། 

འདྱི་ལ་ཅུང་ཟད་དཔད་ན། བཞྗེད་པ་དྗེ་ལྟར་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་

ཟག་ལ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་དུ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་

གཅྱིག་གྲུབ་པས་ཁྱབ་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་བས་པ་སྒ་སྐད་ཅྱིག་མར་

སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བས་རང་འགྗེལ་གྱི་དོན་

འཆད་ཚུལ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དོགས་སོ། །

རང་ལུགས་ནྱི། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་ཡང་གཏན་

ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་འགྗེལ་བཤད་དང་། སྔར་དྲངས་པའྱི་འཐད་ལྡན་

རྣམས་ཀྱི་དོན་ནྱི། རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་

དག་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་དྗེ། མྗེ་མྗེད་པ་དྗེ་མྗེ་མྗེད་

མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྟགས་ཡང་དག་དང་། དྗེ་གཞྱི་དྗེར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཡང་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་དྗེ། ཤྱིང་མྗེད་པ་དྗེ་

ཤྱིང་མྗེད་ཀྱི་བག་རོང་ན་ཤ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་

དང་། དྗེ་གཞྱི་དྗེར་ཤ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་

ལུང་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །འབས་བུ་དང་ཁྱབ་པར་བ་བ་ལྟར་རུང་བ་ལ་ནྱི་

མྗེད་པའྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཞྗེས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག །དུ་བ་ཚད་མས་མ་

དམྱིགས་པ། མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་དུ་སོང་བའྱི་དུས་ཡོད་པ་ལ་འཆད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་

མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་

རྒོལ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ལ་

མངོན་སུམ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་མྱི་ནུས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ཞྗེ་

ན། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་

ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་ཡང་ཡྱིན། མཚན་ཉྱིད་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྱིད་པ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་

ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་ཡང་ཡྱིན། 

མཚོན་བ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་སྱིད་པ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་

དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྗེ་ན། དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་རང་མ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ཡོད། མཚན་གཞྱི་ནྱི། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཚ་

ཞྱིང་སྗེག་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་དང་། བས་པ་

སྒ་སྐད་ཅྱིག་མར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། མྗེ་

མྗེད་པ་མྗེ་མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྗེ་ན། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་རང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་གསུམ། མཚན་གཞྱི་ནྱི། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་

སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་དང་། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་བུམ་པ་

ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་

མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན། དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་

དག་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྱིས་སྤྱིར་མྱི་འགལ་ཡང་། བསྒྲུབ་བ་

གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་སྒྲུབ་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་སྒ་སྐད་ཅྱིག་མར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཀང། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཚད་མས་དམྱིགས་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མྗེ་

ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། མྗེ་ཚད་

མས་དམྱིགས་པ་འགོད་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། མྗེ་ཉྱིད་སྨྲ་བ་པོའྱི་འདོད་པས་དམྱིགས་

པའྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་

སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་གྱི། དུ་བ་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་ཚ་ཞྱིང་སྗེག་པ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཚ་ཞྱིང་སྗེག་པ་ཡོད་པ་

འགོད་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། ཚ་ཞྱིང་སྗེག་པ་ཉྱིད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་

ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་

ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་དང་། མྗེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་དགག་རྟགས་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་ངྗེས་ཀྱི་དགོངས་པར་

བའོ། །འདྱི་དག་གྱི་དོགས་དཔོད་ལོགས་སུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བའོ། །  

  

མྗེ་ཡྱི་འབས་བུ་དུ་བ་སྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འབས་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་

འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། ཁོ་ན་རྗེ། རྟགས་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་རྗེས་ཁྱབ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་

ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་འགྲུབ་ན། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་ཚུལ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན་ཡོད་དྗེ། མྗེ་དུའྱི་

འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། མྗེ་དུའྱི་

འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་འཆད་པ་ལ།
1
 མྗེ་ཡྱི་འབས་བུ་དུ་

བ། །སྗེ་ཞྗེས་གསུངས། རང་འགྗེལ་ལས།
2
 གལ་ཏྗེ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་དག་

རྗེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་རྟོགས་པའྱི་རྟྗེན་མ་ཡྱིན་ན། ཇྱི་ལྟར་དུ་བས་མྗེ་མ་

འཁྲུལ་ཞྗེས་བ་བར་རྟོགས་ཤྗེ་ན། འདྱི་ལྟར་མྗེ་ཡྱི་འབས་བུ་དུ་བ་སྗེ། །ཞྗེས་

གསུངས་སོ། །

དྗེ་ཡང་། མྗེ་ཡྱི་འབས་བུ་དུ་བ་སྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཉྱིས་མྗེ་དུའྱི་རྒྱུ་

འབས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། གལ་ཏྗེ་བརྒྱ་བྱིན་

སྤྱི་བོའྱི་མྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་འཆད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་ལས། གལ་ཏྗེ་

བརྒྱ་བྱིན་སྤྱི་བོའྱི་མྗེ། །རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་དྗེ་ཉྱིད་མྗེ། །འོན་ཏྗེ་དྗེ་མྗེའྱི་རང་བཞྱིན་

ཡྱིན། །ཇྱི་ལྟར་དྗེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་། །དུ་བ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་མྱིན་ལས། །འབྱུང་ན་དྗེ་ནྱི་

རྒྱུ་མྗེད་འགྱུར། །ཞྗེས་
3
བ་བ་ནྱི། བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྤྱི་བོའྱི་མྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་མྗེ་དུ་མ་ངྗེས་པའྱི་

རྒྱུ་འབས་སུ་ཐལ་བ་དང་། དྗེ་མྗེད་པར་ནྱི་དྗེ་ཡོད་ན། །ཞྗེས་པས་སོས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་

བ་དང་། དྗེའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ། དུ་བ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་མྱིན་ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༢་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༢༦་༡༨།

3 ག་༩༦་ན་༥་ཅྗེས། པ་༩༧་ན་༡་ཅྗེས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གཉྱིས་དང་། སྤྱིའྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རྗེས་སུ་འགོ་དང་ལྡོག་པ་ལས། །ཞྗེས་སོགས་

ཤླཽཀ་གཅྱིག་གྱིས་འཆད་དྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་སོ། །

སྦོར་ཊྱིཀ་ལས་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །དུ་བ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་མྱིན་ལས། །ཞྗེས་སོགས་

རྒྱུ་མྗེད་བཀག་པའྱི་དོན་བསྡུ་དང་། རྗེས་སུ་འགོ་དང་ལྡོག་པ་ལས། །ཞྗེས་སོགས་

ཀྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྗེ་བར་བསན་པའྱི་དོན་བསྡུ་དང་། དྗེ་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་ལས་

མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་པས། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དོན་བསྡུ་ཡྱིན་

གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། གལ་ཏྗེ་བརྒྱ་བྱིན་སྤྱི་བོའྱི་མྗེ། །ཞྗེས་སོགས་རྒྱུ་མྗེད་

འགོག་པའྱི་རྟགས་རྒྱས་བཤད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དུ་བ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་མྱིན་

ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་དུ་བ་མྗེ་མྗེད་བརྒྱ་བྱིན་སྤྱི་བོ་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་

བྗེད་འཆད་པས། གལ་ཏྗེ་བརྒྱ་བྱིན་སྤྱི་བོའྱི་མྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་འཆད་བྗེད་དུ་

རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

མྗེ་ཡྱི་འབས་བུ་དུ་བ་སྗེ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། འབས་རྟགས་ཡང་

དག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཤད་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་

དག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྒྱུ་འབས་ངྗེས་བྗེད་

ཀྱི་ཚད་མ་དུ་དགོས་དཔད་པ་དང་། རྒྱུན་དང་སྐད་ཅྱིག་མ་གང་ལ་ངྗེས་དཔད་པ་

གཉྱིས།  དང་པོ་ནྱི། མྗེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་ངྗེས་པ་ལ། ཚད་མ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་སོགས་

པ་ངྗེས་པར་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དུ་བ་མྗེ་ལས་སྐྱྗེ་བར་མཐོང་བའྱི་མངོན་སུམ་

གཅྱིག་གྱིས་ཀང་མྗེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་ངྗེས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། དུ་བ་མྗེ་ལས་

སྐྱྗེ་བར་མཐོང་བའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག་གྱིས་མྗེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་ན། མྗེ་དུ་རྒྱུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབས་སུ་ངྗེས་པ་ལ་ཚད་མ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལ་དགོས་མྗེད་

དུ་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏྗེ། དུ་བ་རྒྱུ་མྗེད་དུ་འཛིན་པ་དང་། དུ་བ་རང་དང་

རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྗེ་བར་འཛིན་པའྱི་ལོག་རྟོག་རྒྱས་པར་འགོག་པའྱི་

དབང་དུ་བས་ནས་ཚད་མ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། དྗེ་ལྟ་བུའྱི་ཚད་མ་དྗེ་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། ཁ་ཅྱིག །དང་པོར་མྗེ་དུ་གཉྱིས་

ཀ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་མྗེ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་

གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་དུ་བ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་མྗེ་དུ་

གཉྱིས་ཀ་མ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་མྗེ་མ་དམྱིགས་པའྱི་

མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་དུ་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག་སྗེ། 

ཚད་མ་ཕྲུག་དྲུག་ལ་བརྟྗེན་ནས་མྗེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་ལ་

ཚད་མ་ཕྲུག་དྲུག་མྱི་འཐད་དྗེ། ཕྲུག་ནྱི་ཟུང་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ལ་ཚད་མ་དྲུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་

གྱི། ཟུང་དྲུག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། རྟ་བོང་གཉྱིས་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པར་ཐལ། དང་པོར་རྟ་བོང་

གཉྱིས་ཀ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་རྟ་དམྱིགས། དྗེའྱི་རྗེས་

སུ་བོང་བུ་དམྱིགས། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་རྟ་བོང་གཉྱིས་ཀ་མ་དམྱིགས། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་རྟ་མ་

དམྱིགས། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་བོང་བུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། ཞྗེས་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བོས་གསུངས།  

རང་ལུགས་ནྱི། དང་པོར་མྗེ་དུ་གཉྱིས་ཀ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་འཛིན་

པའྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་མྗེའྱི་རས་ཁོ་ན་གསར་དུ་འཛིན་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པའྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་ཡུལ་གཞན་ནས་འོངས་པ་ལྟ་བུ་

མ་ཡྱིན་པར་གཞྱི་དྗེར་དུ་བ་གསར་དུ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་

སུ་མྗེ་དུ་གཉྱིས་ཀ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་མྗེ་མ་དམྱིགས་

པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་དུ་བ་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་

པར་གཞྱི་དྗེར་དུ་བ་གསར་དུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གཅྱིག་སྗེ། ཚད་མ་ཕྲུག་

གསུམ་ལ་བརྟྗེན་ནས། དུ་བ་རྒྱུ་མྗེད་དུ་འཛིན་པ་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུར་འཛིན་

པའྱི་ལོག་རྟོག་ཁྗེགས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྔར་དུ་བ་མ་དམྱིགས་པ་དང་། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་དུ་

བ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་གཉྱིས་ཀྱི་བྗེད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། དུ་བ་རྒྱུ་

མྗེད་ལས་སྐྱྗེ་བ་ཁྗེགས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་བྗེད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དུ་བ་རྗེས་

འགའ་བའྱི་དངོས་པོར་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཚད་མ་ཟུང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་བྗེད་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། དུ་བ་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱྗེ་བ་ཁྗེགས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་

བྗེད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། དུ་བ་མྗེས་ཕན་བཏགས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་མྗེ་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་

རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྗེད་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མྗེ་དུའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་དྗེ་

ཡང་། མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི། མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་

མས་དངོས་སུ་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། མྗེ་དུའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་རྟོགས་པ་

རྟགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། མྗེ་དུའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་དྗེ། རྒྱུན་ལ་ལྟོས་ནས་ངྗེས་པ་

ཡྱིན་གྱི། སྐད་ཅྱིག་རྗེ་རྗེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་ངྗེས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དུས་མཐའྱི་

སྐད་ཅྱིག་མ་ཚུར་མཐོང་གྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ངྗེས་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉྱིས་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་

བཤད་པ་ལ།
1
 རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་མྗེད་མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་པ་ནས། གཞན་ལ་ངོ་བོ་

ཉྱིད་ཀྱིས་འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། གཞུང་དྗེ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱི་

རྟགས་ཡང་དག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་འཆད་ཚུལ་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། དུ་བ་

མྗེ་ལས་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་འཁྲུལ་བས་འབས་རྟགས་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་ལ་མྗེད་ན་

མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྗེལ་བ་གྲུབ་མོད། རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྟགས་ཆོས་

མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྗེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཅྗེ་ན། དྗེའྱི་ལན་འཆད་པ་ལ། རང་

བཞྱིན་ལ་ཡང་མྗེད་མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
2
 

འབས་བུ་ནྱི་དྗེ་ལས་སྐྱྗེས་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པ་ལ་རག་ལས་

ན། རང་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟར་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་མྗེད་མྱི་

འབྱུང་ཞྗེས་དང་། ཤཱཀར།
3
 གཞན་གྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨྲས་ཏྗེ་

ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པས། རང་

བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཞྗེས་བའོ་གསུངས། ཁོ་

ན་རྗེ། རང་བཞྱིན་ཡོད་ཙམ་དང་། །འབྗེལ་བ་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་ཡང་། །ཞྗེས་སྔར་

བཤད་པ་དང་། 

ཡང་འདྱིར། རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་མྗེད་མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་བཤད་པ་གཉྱིས་

ཟློས་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞྗེ་ན་མྗེད་དྗེ། རང་བཞྱིན་ཡོད་ཙམ་དང་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས། རང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༣་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༣༠་༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༨༦་༡༣།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྟགས་ཆོས་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྗེལ་བ་ཡོད་པའྱི་

དམ་བཅའ་ཙམ་ཞྱིག་བསན་ཅྱིང་
1
། རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་མྗེད་མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་

མདོར་བསྡུས་ཏྗེ་འཆད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྔར་རང་བཞྱིན་ཡོད་ཙམ་དང་ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས། རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ངོས་བཟུང་ནས་འདྱིར་དྗེ་ལ་རོད་པ་སངས་

ནས། གཞན་སྗེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་འཕོས་བཙལ་
2
བའྱི་ཕྱིར་དུ་

ཡང་རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་མྗེད་མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་སྔར་བཤད་པའྱི་དམ་བཅའ་ཟློས་

ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
3
 སྔར་བཤད་པ་

དམ་བཅའ་ཙམ་དང་། འདྱིར་ནྱི་འབྗེལ་བའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་མདོར་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པས་

མྱི་ཟློས་ལ
4
། ཡང་ན་སྔར་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ངོས་བཟུང་ནས་འདྱིར་དྗེ་ལ་རོད་པ་

སང་བ་དང་། གཞན་སྗེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་འཕོས་བཙལ་བའྱི་

ཕྱིར་དང་། བདག་གཅྱིག་འབྗེལ་གྱི་འབྗེལ་བའྱི་རང་ལྡོག་དང་། དོན་ལྡོག་ངོས་

བཟུང་བའྱི་ཆྗེད་དུ་ཡྱིན་ཞྗེས་དང་། ཤཱཀར་ཡང་།
5
 རང་བཞྱིན་ཡོད་ཙམ་དང་འབྗེལ་

བ་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྗེ། བས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉྱིད་དུ་རང་

བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཞྗེ་ན། 

བདྗེན་ན། གཞན་འདྱི་སྙམ་དུ་རང་བཞྱིན་དྗེ་ཙམ་དང་འབྗེལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་

1 ག་༩༧་བ་༥་ཞྱིང་། པ་༩༨་བ་༡་ཞྱིང་།

2 ག་༩༧་བ་༦་འཕོས་སྩལ། པ་༩༨་བ་༢་འཕོས་སྩལ།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༨༣་༦།

4 ག་༩༧་བ་༧་མྱི་ཟློས་ན་ཡང་སྔར། པ་༩༨་བ་༣་མྱི་ཟློས་ན་ཡང་སྔར།

5 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༨༦་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྱུར་པ་ལ་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་བརོད་པ་དྗེ་ལ་དམ་བཅས་པའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་

གཅྱིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སྗེམས་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་སྨྲ་བ་

ཡང་། གཞན་སྗེལ་བ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་བས། དམ་བཅས་

པའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སང་བར་སྗེམས་ཤྱིང་། དྗེ་

ཙམ་དང་འབྗེལ་བ་ཁོ་ན་མྗེད་ན། སྔར་བཤད་པ་ལས་ཟློས་ཏྗེ། རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་

མྗེད་མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་ཏྗེ་ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ཡང་། རང་

བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་མདོར་བསན་གྱི་ཚུལ་

གྱིས་འཆད་པ་ལ། རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་མྗེད་མྱི་འབྱུང་། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཅྱིག་

གསུངས། དྗེ་ལ་རོད་པ་སངས་ནས་གཞན་སྗེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་པར་བྗེད་པ་

ལ། གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས། །ཞྗེས་པ་ནས། རྣམ་གཅོད་རོད་པར
1
་

བྗེད་པར་འགྲུབ། །ཅྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། 

འབྗེལ་བ་དྗེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་སྦོར་བ་

དྗེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། དྗེ་འཆད་པ་ལ། རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་བྗེ་བག་ལས། །ཞྗེས་པ་

ནས། མ་བས་པས་ནྱི་མྱི་འཇྱིག་བཞྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། དྗེ་ཡན་གྱིས་

འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་མདོར་བསན་པ་འཕོས་དང་བཅས་པ་བཤད་ནས། 

རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་འཆད་

པ་ལ། རྒྱུ་མྗེད་ཕྱིར་ན་འཇྱིག་པ་ནྱི། །ཞྗེས་པ་ནས། གཞན་ལ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་

འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། 

1 རྣམ་འགྗེལ་ར་བ་ལས་རོད་ཅྗེས་འབྱུང་བས་དྗེ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་པ་ཡྱིན།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་རོད་སང་འཆད་

ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན། ཐ་དད་མྗེད་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་སུ། བས་མྱི་རྟག་རས་ཐ་དད་མ་

ཡྱིན་པར་བསན་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། བས་པའྱི་རས་དང་། མྱི་རྟག་པའྱི་རས་ཐ་དད་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་མྱི་རྟག་རས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དམ་བཅའ་ཕོགས་གཅྱིག་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། རོད་པ་དྗེའྱི་ལན་མདོར་

བསན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་འཆད་པ་ལ། གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས། །ཞྗེས་པ་

ནས། དྗེས་ན་ཐ་དད་རྣམ་པར་གནས། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། རྒྱས་བཤད་ཀྱི་

ཚུལ་གྱིས་འཆད་པ་ལ། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་
1
པ་ནས། རྣམ་གཅོད་

རོད་པར་བྗེད་པར་གྲུབ། །ཅྗེས་
2
པའྱི་བར་གསུངས། དྗེ་ལྟར་ཡང་རང་འགྗེལ་

ལས།
3
 འོ་ན་ནྱི་ཐ་དད་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་ཉྱིད། མྱི་རྟག་པ་

ཡྱིན་པས་དམ་བཅས་པའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཞྗེ་

ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས། །ཞྗེས་དང་། དྗེས་ན་ཐ་

དད་རྣམ་པར་གནས། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རང་འགྗེལ་ལས།
4
 དྗེ་བས་དམ་བཅས་

པའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་དང་། རྣམ་གཅོད་རོད་

པར་བྗེད་པར་གྲུབ། །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རང་འགྗེལ་ལས།
5
 དྗེ་བས་ན་དམ་བཅས་

1 ག་༩༨་བ་༢་ཞྗེས། པ་༩༩་ན་༥་ཞྗེས།

2 ག་༩༨་བ་༢་ཞྗེས། པ་༩༩་ན་༥་ཞྗེས།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༣༠་༡༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༣༢་༡༦།

5 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༡༠༢༤་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་རོད་པ་དྗེའྱི་ལན་མདོར་བསན་གྱི་

ཚུལ་གྱིས་འཆད་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན། སྔར་གྱི་རོད་པ་དྗེ་གཞན་སྗེལ་གྱི་རྣམ་དབྗེ་མ་

ཤྗེས་པའྱི་རོད་པ་ཡྱིན་པས། ཐོག་མར་གཞན་སྗེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ། དྗེ་

ཡང་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་བསན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཞན་སྗེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་

འབད་མྗེད་དུ་གྲུབ་ཅྗེས་འཆད་པ་ལ། གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་ཞྗེས་པ་ནས། རྟོགས་

འགྱུར་བ་དག་རབ་ཏུ་བྗེད། །ཅྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། 

སྒ་རྟོག་སྗེལ་འཇུག་ཡྱིན་ཅྱིང་། སྒྲུབ་འཇུག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་སྗེལ་

གྱི་རྣམ་གཞག་རྱིགས་པས་འགྲུབ་པ་དྗེས་ན། སྔར་གྱི་རོད་པ་དྗེའྱི་སྐྱོན་མྗེད་ཅྗེས་

ལན་དངོས་འཆད་པ་ལ། དྗེ་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གང་ཞྱིག་ཆོས། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

དྗེ་ཡང་གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཅྱིག་གྱིས་སྒ་དྗེ་རང་དང་དངོས་

པོར་རྱིགས་མཐུན་པ་སྒ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་ལོག །རང་

དང་དངོས་པོར་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་མ་བས་པ་དང་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་

ལོག་ཅྗེས་སོན་པའྱི་སོ་ནས་ཡུལ་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་དྗེ་བསན། དྗེ་ཕྱིར་གང་

དང་གང་ལས་དོན། །ཞྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་ཕྗེད་དང་གསུམ་གྱིས་དངོས་པོའྱི་

གནས་ལུགས་བསན་པ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྒའྱི་སྗེང་དུ་སྒ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང་། 

མ་བས་པ་དང་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ལོག་པ་ཁྱབ་ཆྗེ་ཆུང་དང་། གོ་དཀའ་ས་

དུ་མ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྗེས་བསན། དྗེའྱི་ཁྱད་པར་གྱི། རྟོགས་འགྱུར་བ་དག་རབ་ཏུ་

བྗེད། །ཅྗེས་པས། སྒའྱི་ཁྱད་ཆོས་དྗེ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་ཆྗེ་ཆུང་དང་གོ་དཀའ་ས་ཡོད་



  255  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པར་གྲུབ་པས། སྒའྱི་ཁྱད་ཆོས་མྱི་རྟག་སོགས་ཡུལ་དུ་བྗེད་པའྱི་རོད་བྗེད་ཀྱི་སྒ་

དང་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱད་ཆོས་དྗེ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྗེད་དགོས་ཀྱི། 

ཅྱིག་ཅར་དུ་ཡུལ་དུ་བྗེད་མྱི་ནུས་པའྱི་སྗེལ་འཇུག་གྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་གྲུབ་ཅྗེས་

བསན། དྗེ་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གང་ཞྱིག་ཆོས། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཅྱིག་གྱི་དོན་ནྱི། 

སྒའྱི་ཁྱད་ཆོས་དྗེ་རྣམས་ཡུལ་དུ་བྗེད་པའྱི་ཚེ་སྒ་རྟོག་དྗེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱད་ཆོས་དྗེ་

རྣམས་རྱིམ་ཅན་དུ་ཡུལ་དུ་བྗེད་པར་གྲུབ་པས། བས་པ་ཞྗེས་པའྱི་སྒ་ལས་མ་བས་

པ་ལས་ལོག་པའྱི་བས་པ་གོ་ཡང་། མྱི་རྟག་པ་མྱི་གོ་བ་དང་། མྱི་རྟག་པ་ཞྗེས་པའྱི་

སྒ་ལས་མྱི་རྟག་པ་གོ་ཡང་། བས་པ་གོ་མྱི་ནུས་པ་གྲུབ། དྗེ་གྲུབ་པས་བས་མྱི་རྟག་

གཉྱིས་དངོས་མྱིང་ཐ་དད་ཀྱིས་སོ་སོར་གོ་བ་ཡྱིན་པར་གྲུབ། དྗེ་གྲུབ་པས་བས་མྱི་

རྟག་ཐ་དད་ཡྱིན་པར་གྲུབ་པས་སྔར་བཤད་ཀྱི་རོད་པ་དྗེའྱི་སྐྱོན་ལས་གོལ་བ་ཡྱིན་

ཞྗེས་བསན་པ་ཡྱིན། 

སྔར་གྱི་རོད་པ་དྗེའྱི་ལན་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྗེད་པ་ལ། དོན་གྱི་རང་གྱི་

ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་
1
པ་ནས། རྣམ་གཅོད་རོད་པར་བྗེད་པར་གྲུབ

2
། །ཅྗེས་པའྱི་བར་

གསུངས། དྗེ་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒ་རྟོག་རྣམས་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་

པའྱི་དོགས་པ་ཤས་ཆྗེ་བས། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་པ་ནས། བོ་སྒ་ཐ་

དད་པར་མྱི་འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་སྒ་རྟོག་སྗེལ་འཇུག་དུ་སྒྲུབ་

པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྗེད། དངོས་དྗེ་ངོ་བོ་མྗེད་པར་ནྱི། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་རྱིགས་པ་སྔ་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགག་པའྱི་སྒ་རྟོག་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཡུལ་

1 ག་༩༩་ན་༦་ཞྗེས། པ་༡༠༠་ན་༢་ཞྗེས།

2 ག་༩༩་ན་༦་འགྲུབ། པ་༡༠༠་ན་༢་འགྲུབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅན་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་དྗེ་འཆད། སྒ་ནྱི་དྗེ་དག་ཉྱིད། རྣམ་གཅོད་རོད་པར་བྗེད་པར་

གྲུབ
1
། །ཅྗེས་པས་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ནས་འཆད་པར་བྗེད་དྗེ། དང་པོ་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒ་རྟོག་སྗེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་

བྗེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཅྗེས་པ་ནས། 

རྐྗེན་ཡོད་དྗེ་ནྱི་རྟོགས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། སྗེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ། སྒ་

རྟོག་རས་གཅྱིག་པ་དང་རས་ཐ་དད་ལ་བརྟག་པའྱི་སྐྱོན་མཚུངས་པའྱི་རོད་པ་

སངས་ནས་སྒ་རྟོག་སྗེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་འཆད་པ་ལ། དྗེ་ལ་འང་

གཞན་ལས་བཟློག་པ་དང་། །ཞྗེས་པ་ནས། བ་བ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད། །ཅྗེས་པའྱི་

བར་གསུངས། སྒ་རྟོག་གཞན་སྗེལ་བས་འཇུག་ན་གཞན་སྗེལ་གང་ཡྱིན་སྙམ་ན། 

དྗེའྱི་ལན་དུ་གཞན་སྗེལ་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྱི་སོ་ནས། སྒ་རྟོག་སྗེལ་འཇུག་

ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ཐ་དད་དངོས་རྣམས་ལ་བརྟྗེན་

ནས། །ཞྗེས་པ་ནས། སྤྱི་ཉྱིད་དུ་ནྱི་འཇུག་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། 

གཞན་གྱི་ལུགས་ཀྱི་བར་སྦོར་བཀག་ནས་དྗེ་མྱིན་རྣམ་པར་བཅད་པའྱི་གཞན་སྗེལ་

གྱི་སོ་ནས་བར་སྦོར་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། སྒ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བརར་བཏགས་

སོན། །ཞྗེས་པ་ནས། དྗེ་བྗེད་བརྟྗེན་པའྱི་ངོ་བོའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། སྒ་

རྟོག་སྗེལ་འཇུག་ཏུ་བསན་པ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ནྱི། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་བཟློག་པ་

ཡྱིས། །ཞྗེས་པ་ནས། བོ་སྒ་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། 

དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ལ་གནོད་བྗེད་

1 ག་༩༩་ན་༧་འགྲུབ། པ་༡༠༠་ན་༣་འགྲུབ།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཀྱི་རྱིགས་པ་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞྗེ་ན། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 ཡང་སྒ་དང་རྟགས་དག་

གྱིས་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྟོགས་པར་བྗེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པས་དངོས་པོའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་

ན་མྱིན་ཞྗེས་བ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཤྗེས་ཞྗེ་ན། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས། །ཞྗེས་

སོགས་ཤླཽཀ་གསུམ་གྱིས་རོད་
2
བྗེད་ཀྱི་སྒ་དང་རྟོག་པ་སྗེལ་འཇུག་ཏུ་བསན་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རྗེ། རོད་བྗེད་ཀྱི་སྒ་དང་རྟོག་པ་སྗེལ་འཇུག་ཡྱིན་གྱི། སྒྲུབ་འཇུག་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དྗེ། ཡང་སྒ་དང་། རྟགས་དག་གྱིས་ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས་འཆད། ལན་ནྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འཇུག་བྗེད་ཀྱི་སྒ་དང་། རྟོག་པ་སྗེལ་

འཇུག་ཡྱིན་ཏྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྗེང་དུ་ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

པའྱི་སྒྲུབ་རྟགས་དང་། ཡང་དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒ་དང་རྟོག་པ་སྒྲུབ་

འཇུག་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྗེང་དུ་ཚད་མ་དང་། སྒ་གཞན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

པའྱི་དགག་རྟགས་གཉྱིས་སོན་པ་ལ། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

འོ་ན་དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས། སྒ་རྟོག་སྗེལ་འཇུག་

ཏུ་སྒྲུབ་
3
པའྱི་རྟགས་དང་ཐལ་འགྱུར་གང་བསན་ཅྗེ་ན། དྗེའྱི་ལན་ལ། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
4
 དྗེའྱི་རྟགས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། 

5
འདྱི་ནས་བཟུང་སྗེ་སོན་ལ། ཁྱབ་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༣༢་༡༧།

2 ག་༩༩་བ་༧་བརོད། པ་༡༠༠་བ་༣་བརོད།

3 ག་༡༠༠་ན་༢་གྲུབ། པ་༡༠༠་བ་༥་གྲུབ།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༩༤་༥།

5 ག་༡༠༠་ན་༣་ཞྗེས་པ། པ་༡༠༠བ་༥་ཞྗེས་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཞྗེས་པ་ནས་བསན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། 

མཁས་གྲུབ་ཊྱིཀ་ཆྗེན་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།
1
 དགག་པ་འདྱི་ལྟར་མཛད་དྗེ། 

རང་འགྗེལ་དུ། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒ་དང་རྟོག་པ་སྗེལ་འཇུག་ཡྱིན་

ཏྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྗེང་དུ་ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་རང་འགྗེལ་

དུ་བརོད་པ་དྗེའྱི་རྟགས་སྒྲུབ་པ། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་

འཆད་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇྱི་སྙྗེད་པ། །ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས་འཆད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་དྗེ་ལས་ཚད་མ་

གཞན་འཇུག་པར་ཕྱི་རོལ་པའྱི་ངོར་
2
སྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། གཞུང་གྱི་དོན་ལ་ཡང་

མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར། གཞུང་འདྱིས་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། རྟགས་དང་རྗེས་

དཔག་དོན་མྗེད་དུ་འགྱུར་ཞྗེས་སྒས་ཟྱིན་ལ་བསན་གྱི། ཆོས་ཅན་འཇལ་བའྱི་ཚད་

མ་དྗེ་ལས་ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་ཅྱི་ཡང་མ་བསན་པའྱི་

ཕྱིར། གཞན་ཡང་། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་

འདྱི་བས་པས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སྒྲུབ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒ་དང་རྟོག་པ་སྗེལ་འཇུག་ཡྱིན་ཏྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྗེང་དུ་ཚད་མ་

གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་ངག་འདྱི་གཞུང་འདྱིས་

བསན་པ་གང་ཞྱིག །གཞུང་འདྱི
3
་སྦོར་བ་དྗེའྱི་རྟགས་སྒྲུབ་འཆད་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་ཁས་བངས། ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇྱི་སྙྗེད་པ། །ཞྗེས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ང་། མཁས་གྲུབ་རྗེ། ཊྱིཀ་ཆྗེན་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ། ༡༤༢་༦།

2 ག་༡༠༠་ན་༥་ངོ་བོར། པ་༡༠༡་ན་༡་ངོ་བོར།

3 ག་༡༠༠་ན་༧་འདྱིས། བ་༡༠༡་ན་༣་འདྱིས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པ་ཡང་། རྟགས་དྗེའྱི་ཁྱབ་སྒྲུབ་འཆད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། 

མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་

ཁྱབ་སྒྲུབ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇྱི་སྙྗེད་པ། །ཞྗེས་སོགས་རྟགས་

དྗེའྱི་ཁྱབ་སྒྲུབ་འཆད་བྗེད་གང་ཞྱིག །ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇྱི་སྙྗེད་པ། །ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས་སྒ་རྟོག་སྗེལ་འཇུག་ཡྱིན་ཏྗེ། སྒ་ལ་མ་བས་པ་རྟག་པ་སོགས་སྒོ་འདོགས་ཇྱི་

སྙྗེད་ཡོད་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཚད་མ་ཡང་དྗེ་སྙྗེད་འཇུག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

བསན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་པ་དང་། རྗེས་སུ་

དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས། །ཞྗེས་སོགས་གཞུང་སྔ་ཕྱི་རྣམས་ཀྱི་དོན་སྒྱིལ་ན། སྒ་

རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་བྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་དངོས་སུ་བསན་ནས། རང་

རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་ཤུགས་ལ་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐལ་འགྱུར་ནྱི། སྒ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་

མ་ཡྱིན་པས་སྒའྱི་བས་མྱི་རྟག་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་དང་། དྗེ་རྣམས་འཇལ་བའྱི་

རྗེས་དཔག་དོན་མྗེད་པར་ཐལ། སྒ་རྟོག་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གཅྱིག །གཞུང་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེས་འཕངས་

པའྱི་རང་རྒྱུད་ནྱི། སྒ་རྟོག་ཡུལ་ལ་སྗེལ་བས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་འཇལ་

བའྱི་ཚད་མ་དྗེ་ལས་ཚད་མ་གཞན་དང་། དྗེ་བརོད་པའྱི་སྒ་ལས་སྒ་གཞན་འཇུག་པ་

ལ་དོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། གཞུང་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་བསན་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་སོ་སོར་ཕལ་ནས་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། སྒའྱི་བས་མྱི་རྟག་

སོགས་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་དང་

རྗེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མྗེད་དྗེ། སྒའྱི་བས་མྱི་རྟག་སོགས་མ་ངྗེས་པ་ངྗེས་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རྟགས་དང་རྗེས་དཔག་འཇུག་པ་ཡང་དོན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

དང་པོ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། སྒའྱི་བས་མྱི་རྟག་སོགས་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར། 

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་དང་རྗེས་དཔག་འཇུག་པ་མྗེད་པར་ཐལ། སྒ་འཛིན་

མངོན་སུམ་གྱིས་སྒའྱི་བས་མྱི་རྟག་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་

ནས། དྗེ་ཉྱིད་རང་ལ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་རོད་པ་སོན་པ་ནྱི། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་

གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ངྗེས་པ་

ངྗེས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་དང་རྗེས་དཔག་འཇུག་པ་

དོན་མྗེད་པར་ཐལ། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་སྒའྱི་ཆོས་གཅྱིག་ངྗེས་པའྱི་བོ་དྗེས་

སྒའྱི་ཆོས་ཀུན་ངྗེས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་བ་འཕངས་ནས། དྗེ་ཉྱིད་རང་

ལ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་ཚུལ། རོད་སོང་དང་བཅས་པ་འཆད་པ་ལ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་

ལས་ཀང་དངོས། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དྗེ་ལྟར་ཡང་། སྒྲུབ་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་

ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་རང་འགྗེལ་ལས།
1
 དྗེ་ལྟ་བས་ན་མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་བ་བཟུང་

བའྱི་ཕྱིར། ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་དང་།
2
 རྗེས་སུ་དཔག་པ་

ལས་ཀང་དངོས། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རང་འགྗེལ་ལས།
3
 འགའ་ཞྱིག་མངོན་སུམ་

གྱི་མཐོང་བ་ལ་ཚད་མ་གཞན་མྱི་འཇུག་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད། གང་གྱི་ཚེ་རྗེས་

སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་སྒྲུབ་པས་དངོས་པོ་རྟོགས་པར་བྗེད་ཀྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༣༤་༩

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ང་། མཁས་གྲུབ་རྗེ། ཊྱིཀ་ཆྗེན་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ། ༡༤༦་༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་རང་འགྗེལ། ༩༣༤་༡༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ། ཆོས་གཅྱིག་ངྗེས་ན་དྗེ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་

ངྗེས་པས་ཚད་མ་གཞན་མྱི་འཇུག་སྗེ། དྗེ་ངྗེས་ན་དྗེའྱི་བདག་ཉྱིད་མ་ངྗེས་པ་ནྱི་

རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་མཁས་གྲུབ་ཊྱིཀ་ཆྗེན་རྱིགས་

པའྱི་རྒྱ་མཚོར་བཤད། 

འོ་ན་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགག་པ་དྗེ་

རྣམས་ལ་ལན་ཇྱི་ལྟར་འདྗེབས། གཞུང་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བྗེད་

ཅྗེ་ན། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་རང་འགྗེལ་དུ་བཤད་པའྱི་

དགག་རྟགས་དང་། སྒྲུབ་རྟགས་གཉྱིས་པོ་དྗེའྱི་རྟགས་སྒྲུབ་ཅྗེས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དྗེ། ཡང་སྒ་དང་རྟགས་དག་གྱིས་རྣམ་པར་གཅོད་པ་རྟོགས་པར་བྗེད་

ཀྱི་སྒྲུབ་པས་དངོས་པོ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཤྗེས་ཞྗེ་

ན། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལྟར་དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་

གཅྱིག །ཅྗེས་སྔར་གྱི་རྟགས་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྟགས་སྒྲུབ་ལྟར་བཤད་འདུག་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ལྟར་ཡང་། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཆོས་ཅན་འཇལ་

བའྱི་ཚད་མ་ལས་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་དང་། དྗེ་བརོད་པའྱི་སྒ་ལས་སྒ་གཞན་

བརོད་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་དངོས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་འདྲ་

བའྱི་རྱིགས་པ་གཞུང་འདྱིས་དངོས་སུ་བསན་པ་ཆྗེས་གསལ་ཞྱིང་བསན་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་

སྔར་གྱི་རྟགས་གཉྱིས་པོ་དྗེའྱི་རྟགས་སྒྲུབ་འཆད་བྗེད་དུ། རང་འགྗེལ་དང་། ཐར་

ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་གསུངས་པའྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། རང་འགྗེལ་དུ་བཀོད་པའྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟགས་དྗེ་གཉྱིས་སྐྱོན་མྗེད་དུ་གཞུང་འདྱི་དག་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་རྟགས་

སྒྲུབ་ཅྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇྱི་སྙྗེད་པ། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་སྔར་གྱི་རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། 

རྟགས་གཉྱིས་པོ་དྗེའྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་གསལ་བར་བསན་པ་ལ་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཅྗེས་

བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་སྔར་གྱི་དགག་པ་དྗེ་རྣམས་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལ་མྱི་

འཇུག་སྗེ། གལ་ཏྗེ་འཇུག་ན་རང་འགྗེལ་ལ་ཡང་དགག་པ་དྗེ་རྣམས་འཇུག་པར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཡང་། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་

གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ལ་གནོད་བྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་དངོས་

སུ་བསན་ནས། རང་རྒྱུད་ཤུགས་ལ་བསན་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 

གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་བསྡུ་ན་ཐལ་འགྱུར་དངོས་སུ་བསན་ནས་རང་རྒྱུད་ཤུགས་ལ་

འཕྗེན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་དང་། སྒ་རྟོག་སྗེལ་བས་མྱི་འཇུག་ན། སྒ་འཛིན་མངོན་

སུམ་གྱིས་སྒའྱི་ཁྱད་ཆོས་མཐའ་དག་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་བཞྱིན་དུ། དྗེས་དྲངས་

པའྱི་སྒ་ངྗེས་པའྱི་ངྗེས་ཤྗེས་དྗེས་སྒའྱི་ཁྱད་ཆོས་མཐའ་དག་ངྗེས་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་

ལྟར་ན་ཚད་མ་གཞན་དོན་མྗེད་པར་འགྱུར་བ་ལས། ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པར་

མཐོང་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཏྗེ། དྗེས་ན་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས། གཞུང་

འདྱིས་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་སྒ་མཐོང་བའྱི་ཚེ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་མཐོང་བ་བཞྱིན་

དུ། སྒ་ངྗེས་པའྱི་ངྗེས་ཤྗེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒ་ངྗེས་པའྱི་ཚེ། སྒ་མྱི་རྟག་པ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༩༦་༦།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ངྗེས་པར་ཐལ། སྒ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་ངྗེས་ཤྗེས་གང་ཞྱིག །སྒ་དང་སྒའྱི་སྗེང་

གྱི་བས་མྱི་རྟག་རྣམས་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་གྲུབ་བདྗེ་རས་

གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ངྗེས་པའྱི་ངྗེས་ཤྗེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་དང་རྗེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མྗེད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གཅྱིག་གཞུང་འདྱིས་དངོས་སུ་བསན་ནས། རང་རྒྱུད་ཤུགས་

ལ་འཕྗེན་པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་རྒྱུད་ནྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒ་

དང་རྟོག་པ་སྗེལ་འཇུག་ཡྱིན་ཏྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྗེང་དུ་ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་

འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའོ། །དྗེ་ཡང་སྒ་ངྗེས་པའྱི་ངྗེས་ཤྗེས་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྱིན་པ་

བཀག་པའྱི་སོ་ནས། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྱིན་པ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་སྤྱིར་བཤད་

པ་ནྱི། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་

ནྱི། གཟུགས་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དོན་བསྡུ་

ནྱི། འཁྲུལ་བས་ངྗེས་པར་མྱི་བྗེད་པས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། སྒ་ངྗེས་པའྱི་

ངྗེས་ཤྗེས་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྱིན་པ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྒའྱི་སྗེང་གྱི་བས་མྱི་རྟག་

སོགས་འཇལ་བའྱི་རྗེས་དཔག་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་ཚད་མ་ཕྱི་མ་དོན་མྗེད་

དུ་འགྱུར་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་ཅྗེས་བྗེ་བག་ཏུ་བསན་པ་ལ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་

དངོས། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

དྗེ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ནྱི། སྗེལ་བ་ལ། །ཉྗེས་པ་དྗེར་ནྱི་ཐལ་མྱི་འགྱུར། །ཞྗེས་

པས་འཆད། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་ནྱི། དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ལྟར་རྟགས་སྗེལ་བའྱི། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེ་ཡང་སྗེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་བསྡུ་བ། དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟགས་སྗེལ་བའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། སྒྲུབ་འཇུག་བཀག་པའྱི་དོན་

བསྡུ་བ། གཞན་དུ་ཆོས་གཞན་གྲུབ་གྱུར་ན། །ཞྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉྱིས་ཀྱིས་

འཆད། ངྗེས་ཤྗེས་སྗེལ་འཇུག་ཏུ་བསན་པ་ལ་རོད་སོང་ནྱི། མཐོང་བ་འགའ་ལས་

ཤྗེས་པ་གང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་

འཆད་པ་ལ། ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇྱི་སྙྗེད་པ། །ཞྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉྱིས་ཀྱིས་

འཆད། དྗེ་ལ་སྐྱོན་སོང་དགག་པ་ནྱི། གང་གྱི་ལྟར་ན་བོས་ཁྱད་པར། །ཞྗེས་སོགས་

ཀྱིས་འཆད། ཆ་ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇྱི་སྙྗེད་པ། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཉྱིས་པོ་འདྱི། 

སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་འཆད་བྗེད་ཡྱིན་གྱི། དོན་བསྡུ་འཆད་བྗེད་མ་

ཡྱིན་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་དུ་ཤླཽཀ་འདྱི་དྲངས་ནས། ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་དག་གོ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ས་བཅད་ཆྗེན་མོར་དོན་བསྡུར་སྦར་བ་དང་

འགལ་ལོ་ཞྗེ་ན། གྲུབ་དོན་འཆད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་

ལས། དྗེ་གྲུབ་ན་གཞན་སྗེལ་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་བསན་པ་ཞྗེས་པའྱི་ས་བཅད་

མྗེད་པས་དྗེ་འཆད་པ་ལ་གཞུང་འདྱི་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྗེའྱི་

ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལ་དོགས་པ་བཀོད་པ་རྣམས་ཁོ་བོས་

རྱིགས་ལམ་དང་མཐུན་པར་ལན་ཕུལ་ཏྗེ་ཡབ་སས་གཉྱིས་ཕལ་ཆྗེར་དགོངས་པ་

གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབས་པའོ། །

བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ་ལས། དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་

རྟགས་བཀོད་པ་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས། །ཞྗེས་དང་། གཞན་དུ་



  265  

རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དངོས་པོ་གཅྱིག་པུ་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཏུ་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། བམ་ཟྗེ་ལས། 

དྗེས་ན་དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་དང་མཐུན་པར་

གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་

དངོས། །ཞྗེས་བ་བ་དང་། གཞན་དུ་དངོས་པོ་གཅྱིག་ཉྱིད་ལ། །སྒའམ་བོ་གཅྱིག་

གྱིས་ཁྱབ་ན། །ཞྗེས་བ་བ་ལ་ལྟོས་སོ། །བརྒལ་ཞྱིང་བརྟག་པའྱི་སྒ་དང་རྟགས་དག་

ནྱི་སྒ་དང་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཞན་སྗེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་

ཡྱིན་ནོ། །སྒ་དང་རྟགས་དྗེ་དག་གཞན་སྗེལ་བ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། གང་གྱི་དྗེ་ཡོད་

པ་ལ། སྒ་དང་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་སོགས་གསུངས། ཊྱིཀ་ཆྗེན་

རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས་པའྱི་རྱིགས་པ་དྗེ་ལ། བམ་ཟྗེ་ལུགས་འཛིན་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ལན་གདབ་དགོས་སོ། །

དྗེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། 
1
གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དོགས་པ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ལ། གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་

བཞྱིན་གྱིས། །ཞྗེས་པའྱི་དངོས་དྗེ་གསལ་བ་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་བྗེད་དམ། དྗེ་ལ་

སྤྱི་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་དམ། ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་སྤྱི་གསལ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་དྗེ། 

བམ་ཟྗེའྱི་འགྗེལ་པ་ལས།
2
 གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་དྗེ། གསལ་བ་འབའ་

ཞྱིག་ཏུ་ནྱི་མ་ཟད་དྗེ། སྤྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་བ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར། ལུང་འདྱིས་སྤྱི་དང་དངོས་པོའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་བསན་ཏྗེ། ཆོས་རྗེ་

གཡག་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེས་རོད་པ་མཛད་པའྱི་རོད་ཡྱིག་ལས། བམ་ཟྗེའྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༣་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༡༩༨་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལུང་དྗེ་དང་། ལྗེའུ་གསུམ་པའྱི། དྗེ་ལྟར་འདོད་ཕྱིར་སྐྱོན་ཡོད་མྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་

ལུང་དྗེ་དང་། སྤྱི་ཡང་ཡྱིན་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དྗེ་ལྟར་ན་སྐྱོན་

མྗེད་དོ། །ཞྗེས་སོགས་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་ནས། སྗེ་བདུན་དུ། སྤྱི་དང་དངོས་པོའྱི་

གཞྱི་མཐུན་བསན་པ་རྒྱལ་ཚབ་རྗེས་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུང་སྒོས་སུ་ལུང་འདྱིས་བམ་ཟྗེའྱི་ལུགས་ལ་གཞན་གྱི་འདོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྤྱི་

རྟག་རས་བསན་པར་བཤད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་དཀའ་བས་དགོངས་པ་མྱིན་ནོ། །

དྗེས་ན་བམ་ཟྗེའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་། འདྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་དངོས་པོ་ནྱི་རང་མཚན་ཁོ་

ན་ཡྱིན་པས་གསུང་སྒོས་སུ་བམ་ཟྗེའྱི་ལུགས་ལ། འདྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་རང་

མཚན་དང་སྤྱི་མཚན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི་བམ་ཟྗེའྱི་དགོངས་པ་མྱིན་ནམ་

སྙམ་པས་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེས་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཁས་བངས་སོ། །རང་བཞྱིན་ཞྗེས་པ་

སོས་པ་ལ་དགོས་པ་གང་ཡོད་ཅྗེ་ན། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་

ལུགས་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྒ་

བས་མྱི་རྟག་གསུམ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལས་ལོག་པའྱི་ཐ་དད་པའྱི་ཆ་དྗེ་དོན་དམ་པར་མ་

གྲུབ་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་བོ་ཞྗེས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་གཞག་རྟོགས་པའྱི་

ཕྱིར་དུ། རང་བཞྱིན་ཞྗེས་སོས་པའྱི་ཕྱིར། འ་ོན། སྒ་བས་མྱི་རྟག་གསུམ་ཐ་དད་པའྱི་

ཆ་དྗེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན། དྗེ་རང་གྱིས་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་དགོས་ལ། དྗེ་ལྟར་

ན་དྗེ་གསུམ་ཐ་དད་པའྱི་ཆ་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་
1
གྲུབ་མྱི་དགོས་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་

1 ག་༡༠༣་བ་༡་ཀྱི། པ་༡༠༤་ན་༤་ཀྱི། འདྱིའྱི་རྱིགས་མང་པོ་སྣང་ངོ་། །
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གསུངས། རང་ལུགས་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་

དགོས་ཏྗེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་ལོ་དང་

པོར་གཟུགས་ནས་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་སྗེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་འཛིན་རྟོག་པའྱི་ཞྗེན་གཞྱིར་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་མདོ་སྗེ་པས་ཁས་

ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྲང་ངྗེས་རྣམ་འབྗེད་ལས།
1
 དོན་སྨྲ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཟུགས་སོགས་

བར་འདོགས་པའྱི་གནས་དང་། རྟོག་པའྱི་ཞྗེན་གཞྱིར་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་

པ་ཁྗེགས་ན། དྗེ་དག་ཡོད་པར་འཇོག་མྱི་ཤྗེས་པས་ཚད་མ་པ་ལ་གགས་པའྱི་རང་

མཚན་ནྱི་མྱིན་ནོ་ཞྗེས་དང་། 
2
གཟུགས་སོགས་བར་འདོགས་པའྱི་གནས་དང་རྟོག་

པའྱི་ཞྗེན་གཞྱིར་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཁས་ལྗེན་ཀང་ཉན་ཐོས་སྗེ་པ་ལ་

ཡོད་དོ། །ཞྗེས་དང་། 
3
གང་ལ་བར་འདོགས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་ཡུལ་དྗེ་དོན་དྗེའྱི་ངོ་བོར་

རང་མཚན་གྱིས་གྲུབ་ན། བར་འབྗེལ་བས་
4
པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར། མྱིང་གྱི་བོ་སྐྱྗེ་བ་

སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོད་མོད་ཀང༌
5
། གཟུགས་སོགས་བར་འདོགས་པའྱི་གནས་དང་། 

རྟོག་པའྱི་ཞྗེན་གཞྱི་ཡྱིན་པ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ལ་སྐྱོན་དྗེར་མྱི་འགྱུར་རོ་

ཞྗེས་ཉན་ཐོས་སྗེ་པ་དག་སྨྲ་མོད་ཀང་དོན་འདྲའོ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། དྲང་ངྗེས་ལྗེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ། ༥༠༨་༦།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། དྲང་ངྗེས་ལྗེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ། ༥༠༥་༡།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཕ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། དྲང་ངྗེས་ལྗེགས་བཤད་སྙྱིང་པོ། ༥༠༨་༣།

4 ག་༡༠༣་བ་༤་སྦར། པ་༡༠༤་ན་༧་སྦར།

5 ག་༡༠༣་བ་༥་མོད། པ་༡༠༤་བ་༡་མོད། ཞྗེས་གསལ་ཡང་། དྲང་ངྗེས་ལས། མོད་ཀང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་ན། དོན་དམ་པར་གྲུབ་དགོས་ན། བརོད་བ་ཉྱིད་ཕྱིར་དྗེ་དངོས་

མྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་ཐད་ཀྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་སྐྱོན་བཟློག་ཏུ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

མདོ་སྗེ་པའྱི་ལུགས་འདྱི་ལ། ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པའྱི་ཞྗེན་གཞྱིར་

རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་སྗེ། ལུགས་འདྱི་ལ་ནམ་མཁའ་ཆོས་བདག་ཏུ་ཁས་

ལྗེན་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

ལུགས་འདྱི་ལ་གཟུགས་ཆོས་བདག་ཏུ་ཁས་ལྗེན་རྱིགས་པ་གང་ཞྱིག །རྒྱུ་

མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། ལུགས་འདྱི་ལ་ཆོས་བདག་ཡོད་པར་

ཁས་ལྗེན་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཆོས་བདག་ཁས་ལྗེན་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་དྲང་ངྗེས་རྣམ་འབྗེད་ལས་བཤད་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ལུགས་འདྱི་ལ་རྣམ་མཁྱྗེན་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡྱིན་ཏྗེ། རྣམ་

མཁྱྗེན་དྗེ་བདྗེན་འཛིན་ཡང་ཡྱིན། དྗེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡང་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སོགས་རང་འཛིན་རྟོག་པའྱི་ཞྗེན་གཞྱིར་རང་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། གསུང་རབ་ལས། 

ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དྗེ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡོད་ཀང་། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་

འཛིན་མྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་བཞྱིན། རྒྱས་པར་དྲང་ངྗེས་རྣམ་

འབྗེད་ཀྱི་དོན་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བའོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་བས་མྱི་རྟག་གསུམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ན། དྗེ་ཕྱིར་རང་

བཞྱིན་མྗེད་པར་གྲུབ། །ཅྗེས་སྤྱི་མཚན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

འགལ་ལོ་ཞྗེ་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། སྤྱི་མཚན་བདྗེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་

ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། སྤྱི་མཚན་ལ་ངོ་བོ་མྗེད་པ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ངོ་བོ་མྗེད་པས་བརོད་བ་མྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། 

སྐབས་འདྱིའྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 དཔྗེར་བརོད་ན། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་

ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན་
2
རང་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཡང་ཁྗེགས་

3
ནས་འཇོག་མྱི་ཤྗེས་པར་འགྱུར། བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའྱི་རང་

མཚན་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ན། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་

ཡང་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་མྱི་ཁྗེགས་ཤྱིང་། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་

གྲུབ་པར་ཁས་ལྗེན་དགོས་ལ། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་འཇོག་མྱི་ཤྗེས་པར་

འགྱུར་རོ། །

སྤྱི་མཚན་དངོས་པོ་ཡྱིན་པ་ཁྗེགས་ན། དངོས་པོ
4
་ཉྱིད་ཀང་ཁྗེགས་ནས་

ཚད་མས་གྲུབ
5
་མྱི་ཤྗེས་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། དངོས་པོར་ཁས་བངས་ན། སྤྱི་ཡང་

དངོས་པོར་ཁས་ལྗེན་དགོས་པས། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་

ཡོད་པའྱི་ཆོས་གཉྱིས་གཅྱིག་ཚད་མར་བཟུང་ནས་གཅྱིག་ཤོས་སུན་འབྱིན་པའྱི་

འགལ་འདུ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་འདྱི་གཞུང་ལུགས་འདྱིའྱི་རྟོགས་དཀའྱི་གནད་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༨༦་༢།

2 ག་༡༠༤་ན་༥་བཀག་ནས། པ༡༠༥་ན་༡་བཀག་ནས།

3 ག་༡༠༤་ན་༦་ཁྗེགས་པར། པ་༡༠༥་ན་༢་ཁྗེགས་པར།

4 ག་༡༠༤་ན་༧་ངོ་བོ། པ་༡༠༥་ན་༣་ངོ་བོ།

5 ག་༡༠༤་ན་༧་བསྒྲུབ། པ་༡༠༥་ན་༣་བསྒྲུབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱི་གཙོ་བོ་དམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་དང་། ཡང་དྗེ་ཉྱིད་ལས།
1
 སྤྱི་མཚན་རྟོག་པ་ལ་

རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་སྣང་ཞྱིང་། སྣང་བ་ལྟར་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་

གྲུབ་པ་མ་ཁྗེགས་ན། དྗེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། དྗེ་འགོག་པའྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་

པར་འཆད་ཅྱིང་། ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཡོད་ན་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱིས་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་

པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན་དོན་དམ་པར་གྲུབ་

པའྱི་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཁྗེགས་ན། ཀུན་རོབ་ཀྱིས་དོན་དམ་

སུན་འབྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལུང་དང་པོའྱི་དོན་དང་། སྤྱི་མཚན་རྟོག་པ་ལ་དོན་དམ་

པར་གྲུབ་པར་སྣང་ཞྱིང་སྣང་བ་ལྟར་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མ་ཁྗེགས་ན། སྤྱི་མཚན་

ཀུན་རོབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། དྗེ་འགོག་པའྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད་ཅྗེས་པའྱི་

དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། རང་མཚན་དང་། སྤྱི་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། ཁ་

ཅྱིག །གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་དུ་བསམ་ནས་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་མ་འདྲྗེས་པར་གནས་

པའྱི་དངོས་པོ། རང་མཚན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། ཡུལ་དུས་ཐུན་མོང་དུ་རྗེས་འགོ་བྗེད་

པའྱི་ཆོས་སྤྱི་མཚན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། ཡུལ་མ་འདྲྗེས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཤར་ན་ཡོད་ན། 

ནུབ་ན་མྗེད་དགོས་པ་དང་། དུས་མ་འདྲྗེས་པའྱི་དོན། སྔ་དྲོ་སྐྱྗེས་ན། ཕྱི་དྲོ་མ་སྐྱྗེས་

དགོས་པ་དང་། རང་བཞྱིན་མ་འདྲྗེས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཁ་བོ་ལ་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོ་

ཡྱིན་ན། སྗེར་པོ་ལ་མྗེད་དགོས་པ་ལ་བྗེད་ཅྗེས་ཟྗེར། དྗེ་རྣམས་མྱི་འཐད་དྗེ། དུས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༨༨་༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

མ་འདྲྗེས་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ལྷན་སྐྱྗེས་དྗེས། སྔ་དྲོ་ཡོད་ན། ཕྱི་དྲོ་མྗེད་པས་ཁྱབ་

པར་བཟུང་བར་ཐལ། དུས་མ་འདྲྗེས་པའྱི་དོན་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་གཞན་

གཉྱིས་ལའང་རྱིགས་འདྲ། གཞན་ཡང་། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། སྔ་དྲོའྱི་དུས་ན་མྗེད་

པར་ཐལ། ཕྱི་དྲོའྱི་དུས་ན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གསལ་ལ་ལན་

འདྗེབས་ན། ཆོས་ཅན་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་གསལ་བས། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ཅྗེས་སྨྲས་ན་

མཛེས་སོ། །

གཞན་ཡང་། ཁ་བོ་ཡྱི་ནྱི་ངོ་བོ་གང་། །ཞྗེས་སོགས་རྐང་པ་སྔ་མ་གཉྱིས་ལ་

ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་གནོད་པར་ཐལ། ཁ་བོ་ཡྱི་ཞྗེས་སོགས་རྐང་པ་སྔ་མ་གཉྱིས་

ཀྱིས། བ་གང་ཁ་བོའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ན། སྗེར་སྐྱའྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་བསན། དྗེ་

འབས་ཅན་མྱིན་ལས་ལྡོག་པ། །ཞྗེས་པས། བ་གང་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་དྗེ། བ་

གང་ཁ་བོ་དང་སྗེར་སྐྱ་གཉྱིས་ཀ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་དུས་

རང་བཞྱིན་མ་འདྲྗེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཐལ་

འགྱུར་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁས་ལྗེན་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་

མཚན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 

གཞྱི་རྣམས་
2
ལ་རང་མཚན་གྱི་དོན་ཚད་མས་ཁྗེགས་ན་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བའྱི་

ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གོ་བར་འགྱུར་ལ། ཡུལ་དང་དུས་དང་ངོ་བོ་མ་འདྲྗེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བས་ཀང་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་

གསུངས། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །རྟོག་པས་སྒོ་མ་བཏགས་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༩༠་༣།

2 ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། གཞྱི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་ཞྗེས་སྣང་བའྱི་དཔོད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྗེ་རང་མཚན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྗེང་དུ་ཚད་མས་

ཁྗེགས་ན། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གཞྱི་གཞན་གྱི་སྗེང་ན་ཡང་ཚད་མས་ཁྗེགས་དགོས་

ལ། མདོ་སྗེ་པས་ཀང་། རང་མཚན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དོན་སྤྱིའྱི་སྗེང་དུ་ཚད་མས་

ཁྗེགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་དོན་དམ་པར་དོན་བྗེད་ནུས་པ། རང་མཚན་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། དོན་དམ་པར་དོན་བྗེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས། སྤྱི་མཚན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། ཅྗེས་

གསུངས་པ་ལ་དོགས་པ་འདྱི་ལྟར་རོ། །

མདོ་སྗེ་པས་བུམ་པ་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རང་ངོས་ནས་མ་

གྲུབ་པར་རྟོགས་པར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པས་སྤྱི་མཚན་རྟོག་པས་སྒོ་མ་བཏགས་པར་

རང་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། མདོ་སྗེ་པས་བུམ་

པ་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དོན་དམ་པར་དོན་བྗེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་

རང་རྒྱུད་པས་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་མཚན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་རྣམ་བཤད་ཀྱི་དགོངས་པའོ། །

རང་ལུགས་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་བཤད་པ་ལྟར། རྟོག་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ། རང་

མཚན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས། སྤྱི་མཚན་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། རང་མཚན་རྣམས་ཡུལ་དུས་མ་འདྲྗེས་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་

ན། ཡུལ་འདྲྗེས་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་དྗེས་བུམ་པ་ལྟ་བུའྱི་རང་གྱི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རས་

ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་རྗེག་པ་ན། ཤར་ན་རྗེག་པ་དྗེས་ནུབ་ན་ཡང་རྗེག་པར་འཛིན་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པས། བུམ་པའྱི་ཤར་ལ་རྗེག་པའྱི་ཆ་དྗེས། ནུབ་ལ་རྗེག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡུལ་མ་

འདྲྗེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་ངོ་བོ་འདྲྗེས་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་དྗེས་བ་གང་ཁ་

བོའྱི་ངོ་བོ་དྗེ་ཉྱིད་སྗེར་སྐྱའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པར་བཟུང་བས་བ་གང་ཁ་བོའྱི་ངོ་བོ་སྗེར་སྐྱ་

ལ་མྗེད་པ། བ་གང་ཁ་བོ་དང་སྗེར་སྐྱ་གཉྱིས་ངོ་བོ་མ་འདྲྗེས་པའྱི་དོན་ནོ། །དུས་

འདྲྗེས་པར་འཛིན་པའྱི་བོས། སྔ་དྲོའྱི་དུས་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་། ཕྱི་དྲོའྱི་དུས་ཀྱི་དངོས་

པོ་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་གྱི་སྔ་དྲོའྱི་དུས་ན་ཡོད་ན། ཕྱི་དྲོའྱི་དུས་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་

བཟུང་བ་མ་ཡྱིན་པས། སྔ་དྲོའྱི་དུས་ཀྱི་དངོས་པོ། ཕྱི་དྲོའྱི་དུས་ན་མྗེད་པ། དངོས་

པོ་རྣམས་དུས་མ་འདྲྗེས་པའྱི་དོན་ནོ། །བུམ་པ་དྗེ་རང་མཚན་ཡྱིན་གྱི། སྤྱི་མཚན་

མྱིན་ཡང་
1
། དྗེ་ཡུལ་དུས་

2
ཐུན་མོང་དུ་རྗེས་འགོ་བྗེད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། བུམ་པ་དྗེ་བུམ་

པའྱི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལའང་ཁྱབ། བུམ་པ་དྗེ་སྔ་དྲོའྱི་དུས་དང་ཕྱི་དྲོའྱི་

དུས་གཉྱིས་ཀར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

3
 དྗེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཡྱིས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། གཞུང་གྱི་

ཚིག་དོན་ལ་དཔད་པ། ཞར་ལ་སྗེལ་འཇུག་སྒྲུབ་འཇུག་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། དྗེ་

རྣམས་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་སྒ་

བཟུང་བ་ན། དྗེས་སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་ཡང་བཟུང་བས་ཁྱབ་སྗེ། སྒ་དང་སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་

གཉྱིས་ཁྱབ་མཉམ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། དྗེ་ཐར་ལམ་གསལ་

བྗེད་ཀྱིས་འགོག་ཚུལ་ནྱི། བུམ་པའྱི་མཆུ་འཛིན་པའྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་

1 ག་༡༠༥་བ་༥་ཀང་། པ་༡༠༦་བ་༡་ཀང་།

2 ག་༡༠༥་བ་༥་དུ། པ་༡༠༦་བ་༡་དུ།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༣་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བུམ་པའྱི་ཞབས་བཟུང་བར་ཐལ། དྗེས་བུམ་པ་བཟུང་བ་གང་ཞྱིག །བུམ་པ་དང་

བུམ་པའྱི་ཞབས་གཉྱིས་ཁྱབ་མཉམ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། སྦོར་

བ་དྗེ་གཞུང་དྗེའྱི་དོན་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པ་བུད། རྟགས་སྔ་མ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་

པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་མ་མཐོང་བར་བུམ་པ་མྱི་མཐོང་བར་ཐལ། མ་གྲུབ་

པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དྗེས་བུམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་མཐོང་བར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ། ཊྱིཀ་ཆྗེན་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།
1
 

བུམ་པའྱི་མཆུ་འཛིན་པའྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལྟོ་ལྡྱིར་ཞབས་

ཞུམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཤར་བའྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུམ་པ་འཛིན་པའྱི་

མངོན་སུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་བུམ་པའྱི་ཞབས་མ་བཟུང་བ་བུད། 

དྗེས་ན་བུམ་པ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོ་ལྡྱིར་ཞབས་ཞུམ་པའྱི་རྣམ་པ་འཆར་བ་དགོས་ཀང་། 

བུམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་གྱི་རྣམ་པ་འཆར་མྱི་དགོས་ཞྗེས་གསུངས། ར་

བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། བུམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ། ལྟོ་ལྡྱིར་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོར་གྱི་དོན་

བྗེད་ནུས་པའྱི་རྣམ་པ་འཆར་དགོས་ཀང་། ལྟོ་ལྡྱིར་ཞབས་ཞུམ་པའྱི་རྣམ་པ་འཆར་

མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་དོགས་པ་ལ།
2
 རྟྗེན་མཐོང་མྗེད་པར་གང་ལས་རྟོགས། །ཞྗེས་བཤད་

པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། རྟྗེན་བུམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་ཚོགས་པ་མཐོང་ན། 

བརྟྗེན་པ་བུམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་མཐོང་བས་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

ན། བུམ་པའྱི་མཆུ་འཛིན་པའྱི་མྱིག་ཤྗེས་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ང་། མཁས་གྲུབ་རྗེ། ཊྱིཀ་ཆྗེན་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ། ༡༤༨་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༠༨་༩།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གྲུབ་སྗེ། བུམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་ཚོགས་པ་དྗེ་བུམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བུམ་པའྱི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་དྗེ་བུམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་

གཅོད་ལ། །བུམ་པའྱི་སྒ་ནྱི་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། བུམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་ཚོགས་པ་མཐོང་ན། བུམ་

པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་མཐོང་བས་ཁྱབ་སྗེ། རྟྗེན་མཐོང་མྗེད་པར་གང་ལས་

རྟོགས། །ཞྗེས་པའྱི་ཐད་ཀྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 འདྱིས་ནྱི་དབང་ཤྗེས་

ཀྱིས་རྡུལ་ཕན་མྱི་མཐོང་། རྡུལ་ཕན་བསགས་པ་མཐོང་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དག་ལྗེགས་པར་

བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ། བཀོད་པ་ཅན་ནྱི་མ་བཟུང་

བར། །བཀོད་པ་འཛིན་པར་མྱི་རུང་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེ་

ན། བུམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་ཚོགས་པ་མཐོང་ན། བུམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་

རྡུལ་ཕན་ཀུན་མཐོང་བས་མ་ཁྱབ་སྗེ། མདུན་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་ལན་འདྗེབས་པའྱི་ཕུང་པོ་

ལྔ་ཚོགས་པ་མཐོང་ན། མདུན་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་ལན་འདྗེབས་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་མཐོང་མྱི་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མདུན་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་ལན་འདྗེབས་པ་མཐོང་ན། བྗེམ་རྱིག་གཉྱིས་

ཚོགས་ཀྱི་སྐྱྗེས་བུ་མཐོང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། རྟྗེན་མཐོང་མྗེད་པར་གང་ལས་

རྟོགས། །ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་ཐད་ཀྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུང་སྔར་དྲངས་པ་དྗེ་

རྣམས་ཀྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། བུམ་པའྱི་རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་

ཀང་མ་མཐོང་བར། བུམ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་ཚོགས་པ་མཐོང་བ་མྱི་སྱིད་

པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལྗེགས་པར་བཤད་པའོ། །

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༣༠༡་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དབང་ཡུལ་དྗེ་ཕྱིར་རྡུལ་ཕན་མྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་ལ་བསམས་ནས། རྡུལ་

ཕན་ཡྱིན་ན་ཚུར་མཐོང་གྱི་དབང་ཤྗེས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་

ནྱི། གཞུང་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡྗེ་མ་རྟོགས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསལ་ལོ། །ཡང་ཁ་

ཅྱིག །སྒ་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སྒའྱི་སྗེང་གྱི་བས་མྱི་རྟག་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་སྗེ། སྒ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་མངོན་སུམ་གང་ཞྱིག །སྒ་དང་སྒའྱི་

སྗེང་གྱི་བས་མྱི་རྟག་གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ། དྗེ་ཕྱིར་དངོས་

པོ་མཐོང་བ་ཡྱིས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་ཚུར་

མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བུམ་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱིས་བུམ་པའྱི་རྗེག་བ་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བ་དང་། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བུམ་པའྱི་རྗེག་བ་འཛིན་པའྱི་དབང་པོའྱི་

མངོན་སུམ་གྱིས་བུམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། སྒ་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སྒའྱི་སྗེང་གྱི་

བས་མྱི་རྟག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སྗེ། སྒ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་མངོན་སུམ་གང་

ཞྱིག །སྒ་དང་སྒའྱི་སྗེང་གྱི་བས་མྱི་རྟག་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་གང་ལ་ལྟོས་ནས་

ཀང་གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐར་

ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 དྗེས་ན་དུས་དང་ངོ་བོ་དང་ཡུལ་གོ་ས་གནོན་པའྱི་ནུས་པ་

ཡོད་ན། དྗེ་
2
ཡང་ཁྱབ་ཆྗེ་ཆུང་མྗེད་པའྱི་རས་གཅྱིག་པ་དགོས་སོ། །ཞྗེས་དང་། 

རང་འགྗེལ་ལས།
3
 ཆ་ཤས་མྗེད་པ་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་མཐོང་བ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༩༦་༢།

2 ག་༡༠༧་ན་༡་དྗེ་ཁྱབ། པ་༡༠༧་བ་༥་དྗེ་ཡང་།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༣༤་༥།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཞྗེས་གསུངས། 

འོ་ན། གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཅྗེས་བཤད་པའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། སྒ་དང་

སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་སྐྱྗེ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་སོ་ནས་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ། དྗེ་གཉྱིས་

གནས་པ་དུས་མཉམ་པའྱི་སོ་ནས་དྗེ་གཉྱིས་རས་གཅྱིག་པ། དྗེ་གཉྱིས་འཇྱིག་པ་

དུས་མཉམ་པའྱི་སོ་ནས་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྗེ། དྗེ་གཉྱིས་གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྗེ། ཤཱཀས།
1
 གྲུབ་པ་ནྱི་ཆོས་མ་མཐོང་བ་ལས་རྗེས་སུ་འབྗེལ་

བའོ། །བདྗེ་བ་ནྱི་ཐོབ་པ་རྗེས་སུ་འཇུག་པའོ། །ཞྗེས་གསུངས། སྒ་དང་སྒའྱི་བས་མྱི་

རྟག་སྐྱྗེ་གནས་འཇྱིག་གསུམ་ཅྱིག་ཅར་དུ་བྗེད་པའྱི་སོ་ནས་རས་གཅྱིག་པ། དྗེ་

རྣམས་གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྗེ། གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་

པའྱི་དོན་སྐྱྗེ་བ་རས་གཅྱིག་དང་། གནས་པ་རས་གཅྱིག་པ་ལ་བཤད་པ་གང་

ཞྱིག །དྗེས་འཇྱིག་པ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཤུགས་ལ་འཕྗེན་པའྱི་ཕྱིར། གྲུབ་བདྗེ་

རས་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་

མྱི་དགོས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། བུམ་པ་དང་བུམ་པའྱི་རྗེག་བ་དང་། ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་དང་། 

དྗེའྱི་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྗེས་ན་སྒ་དང་སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་མཚོན་ན། དྗེ་

གཉྱིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྗེ། 

སྒ་དང་སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་རས་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །སྒ་གྲུབ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ན་སྒའྱི་མྱི་

རྟག་པ་གྲུབ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་དགོས། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་གྲུབ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ན་སྒ་གྲུབ་

པའྱི་དུས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་དང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སྒའྱི་མྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༠༩༨་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྟག་པ་དང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་དགོས། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་

ཡྱིན་ནའང་། སྒ་དང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒ་གྲུབ་པའྱི་དུས་

ཡྱིན་ནའང་། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་གྲུབ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་དགོས། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་གྲུབ་པའྱི་

དུས་ཡྱིན་ན་ཡང་སྒ་གྲུབ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་སྒའྱི་མྱི་རྟག་ཅྗེས་

དྲུག་སྒ་སྦོར་དགོས་ཀྱི། གཞན་དུ་ན་བ་འཐྗེང་གྱི་སྐྱོན་འཇུག་གོ །

མཁས་པ་མང་པོ་འདྱིའྱི་ཡུལ་གཟུང་ཡུལ་ལ་བྗེད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་

ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་མ་འདྲྗེས་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཡུལ་ཡང་གཟུང་ཡུལ་ལ་བྗེད་པར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས་ཀང་། དུས་དང་དངོས་པོ་དང་

ཡུལ་གོ་ས་གནོན་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ན། དྗེ་ཡང་ཁྱབ་ཆྗེ་ཆུང་མྗེད་པའྱི་རས་གཅྱིག་

པ་དགོས་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །རས་

གཅྱིག་ཡྱིན་ན་གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་རང་འགྗེལ་ལས།
1
 རྱིལ་

གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་དུ་འཆད་པ་གོང་དུ་བཀག་ཟྱིན། འདྱིར་ཡང་དྲན་

པར་བའོ། །

སྐབས་འདྱིར་ཊྱིཀྐར་རང་ལུགས་སྔར་ལྟར་བཞག་པ་ལ་སྐྱོན་སོང་མཛད་

པའྱི་དོན་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་

རྱིག་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་འཛིན་རྣམ་ལ་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་གང་

ཞྱིག །ཁྱོད་ཀྱི་གཟུང་རྣམ་དང་། འཛིན་རྣམ་གཉྱིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་གང་ལ་

ལྟོས་ནས་ཀང་གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་ཐར་ལམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༢༥་༩།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གསལ་བྗེད་ལས།
1
 འདྱིར་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དག་གྱིས་ལན་གདབ་པར་དཀའ་བས། ཁོ་བོ་རྟགས་

སྔ་མ་མ་གྲུབ་སྗེ། འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ན། 

རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྱིག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་

ལ་ལན་མྱི་ཐྗེབས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་སོགས་ཁ་ནང་

ལྟ་ལ་རང་རྱིག་དང་། ཁ་ཕྱི་ལྟ་ལ་གཞན་རྱིག་ཏུ་ཁས་བངས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

གཞན་ཡང་། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་རང་གྱི་འཛིན་རྣམ་ལ་རང་རྱིག་མ་ཡྱིན་ན། 

རང་གྱི་གཟུང་རྣམ་ལ་ཡང་རང་རྱིག་མ་ཡྱིན་དགོས་པས། རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་རང་

རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་ཞྱིང་། གལ་ཏྗེ་རང་གྱི་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་

རྱིག་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། ར་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་ཚུལ་བཤད་མ་ཐག་

པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ཡང་། དྗེ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་གཟུང་རྣམ་ལ་

རང་རྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་རང་གྱི་གཟུང་རྣམ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་མཐའ་ལ་དངོས། རང་ལུགས་ཀྱི་ལན་ནྱི་ཊྱིཀྐའྱི་ཚིག་ལ་གསལ་

བ་བཞྱིན་ནོ། །གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་སྔར་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་

ཉམས་མྱོང་གྱི་རང་རྱིག་ལ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་སྣང་མྱི་སྣང་དཔད་

པས་ཀང་མྱི་གནོད་དྗེ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ཉམས་མྱོང་གྱི་རང་རྱིག་མངོན་སུམ། 

བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་རང་རྱིག་ཏུ་ཁས་མྱི་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་

རྣམ་མཁྱྗེན་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་བང་འཕགས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་རྣམ་མཁྱྗེན་སྣང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༩༦་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མྱི་སྣང་དཔད་པས་མྱི་གནོད་དྗེ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའྱི་བང་འཕགས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡོད་ཀང་། རྣམ་མཁྱྗེན་མྱི་རྟག་པར་

རྟོགས་པའྱི་བང་འཕགས་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཁས་མྱི་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

བཞྱིན་དུ་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་སྣང་མྱི་སྣང་གྱི་

དཔད་པ་བས་པས་ཀང་མྱི་གནོད་དྗེ། བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་

པ་ལས་ལོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་སྗེལ་འཇུག་དང་། སྒྲུབ་འཇུག་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ། མཁས་

པ་ཁ་ཅྱིག །རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀྐའྱི་དགོངས་པར་མཛད་ནས། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་

མཚན་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་རྱིག་པ། སྒྲུབ་འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་མངོན་

སུམ་དོན་གཅྱིག །ཡུལ་མྱི་གསལ་བ་ཡུལ་དུ་བྗེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན། སྗེལ་འཇུག་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། རོད
1
་བྗེད་ཀྱི་སྒ་དང་། རྟོག་པ་གཉྱིས་ཡོད་ཅྗེས་གསུངས་པ་

མྱི་འཐད་དྗེ། ཟླ་བ་གཉྱིས་སྣང་གྱི་དབང་ཤྗེས་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་མཚན་

ཡོད། སྒྲུབ་འཇུག་དང་མངོན་སུམ་དོན་གཅྱིག་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་སུ་སྣང་བ་རང་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཡོད། དྗེ་སྤྱི་མཚན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་སྤྱི་མཚན་གཟུང་

ཡུལ་དུ་བྗེད་པའྱི་ཤྗེས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །རང་ཡུལ་ལ་བརའྱི་

དབང་གྱིས་འཇུག་པ། སྗེལ་འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་གྱིས་

འཇུག་པ། སྒྲུབ་འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། རྟོག་མྗེད་ཀྱི་ཤྗེས་པ་དང་སྒྲུབ་འཇུག་དོན་

1 ག་༡༠༨་ན་༦་བརོད་བྗེད། པ་༡༠༩་ན་༤་བརོད་བྗེད།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གཅྱིག་གསུངས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་འཐད་ན་ཟླ་བ་གཉྱིས་སྣང་གྱི་དབང་ཤྗེས་

རང་ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་གྱིས་འཇུག་དགོས་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་ཟླ་གཅྱིག་ཟླ་གཉྱིས་

ཡྱིན་པར་ཐལ། ཟླ་བ་གཉྱིས་སྣང་གྱི་དབང་ཤྗེས་ལ་ཟླ་གཅྱིག་ཟླ་གཉྱིས་སུ་སྣང་

བའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། སྒ་རྟོག་དངོས་དབང་གྱིས་འཇུག་པར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་

ཟག་ལ། སྒ་རྟག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

པའྱི་ཁྱབ་པ་དངོས་འགལ་ལ་མྱི་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །

སྔ་རབས་པ་དག་རང་ཡུལ་ལ་རྣམ་བཅད་ཀྱི་སོ་ནས་འཇུག་པ། སྗེལ་

འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་ཡུལ་ལ་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་སོ་ནས་འཇུག་པ། སྒྲུབ་

འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཅྱིག །རང་ཡུལ་ལ་དྗེ་མྱིན་རྣམ་པར་

བཅད་པའྱི་སོ་ནས་འཇུག་པ། སྗེལ་འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་ཡུལ་ལ་དྗེ་མྱིན་

རྣམ་པར་མ་བཅད་པར་འཇུག་པ། སྒྲུབ་འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་
1
པ་རྣམས་

མྱི་འཐད་དྗེ། མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་དྗེ་སྒ་རྟག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའྱི་སོ་ནས་སྒ་

མྱི་རྟག་པ་ལ་འཇལ་བྗེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་སྒ་རྟག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་

གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་སྒ་རྟག་པ་རྣམ་

བཅད་ལ་ཁྗེགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཡོངས་གཅོད་ལ་

གྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། རྱིགས་རྒྱན་ལས་བཤད་པ་ལྟར། རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་

ཕྗེ་ནས་འཇུག་པ། སྗེལ་འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་མ་ཕྗེ་བར་འཇུག་པའྱི་རྱིག་པ། 

1 ག་༡༠༨་བ་༤་གསུང་བ། པ་༡༠༩་བ་༢་གསུང་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྒྲུབ་འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་ཁས་ལྗེན་པའམ། ཡང་ན། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་

མཚན་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་རྱིག་པ། སྒྲུབ་འཇུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། སྒྲུབ་འཇུག་དང་

རྟོག་མྗེད་ཀྱི་ཤྗེས་པ་དོན་གཅྱིག །གང་ཟག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་དྗེ། 

སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར
1
། གང་ཟག་དང་སྗེལ་འཇུག་གྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་དྗེ། སྗེལ་འཇུག་དང་བོའྱི་

གཞྱི་མཐུན་ཡྱིན་ན་རྟོག་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། སྗེལ་འཇུག་ལ་དབྗེ་ན། རོད
2
་

བྗེད་ཀྱི་སྒ་དང་། རྟོག་པ་གཉྱིས་ཡོད། 

གསུམ་པ་ནྱི། དྗེ་ལ་ཡང་། གཞན་ལས་ལྡོག་
3
པ་དང་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

ལོག་ལྡོག་དང་། སྤྱི་གསལ་མཚུངས་པའྱི་རོད་པ་སང་བའྱི་སོ་ནས་སྒ་རྟོག་སྗེལ་

འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འདྱི་ལ་གང་ལ་རོད་པའྱི་གཞྱི། གང་ཟག་

གང་གྱིས་རོད་པ། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་རོད་པ། རོད་པ་སྗེལ་བྗེད་ཀྱི་ལན། དང་པོ་ནྱི། གང་

ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། སྒ་རྟོག་སྗེལ་

འཇུག་ཏུ་བསན་པ་ལ་རོད། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྤོད་པ་བའྱི་སོན་པ་གཞོན་ནུ་མ་ལྗེན་སོགས་ཀྱིས་རོད། 

གསུམ་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས། གཞན་སྗེལ་བ་ཞྗེས་བ་བ་དངོས་པོ་

ལས་རས་ཐ་དད་པ་དངོས་པོ་མྗེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་སྒའྱི་དོན་དུ་འདོད་པར་གོ་

ནས། གཞོན་ནུ་མ་ལྗེན་ན་རྗེ། ལོག་པ་དང་ལྡོག་པ་རས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། དང་

1 ག་༡༠༩་ན་༢་ཕྱིར་ཏྗེ། པ་༡༠༩་བ་༥་ཕྱིར་ཏྗེ།

2 ག་༡༠༩་ན་༡་བརོད། པ་༡༠༩་བ་༦་བརོད།

3 ག་༡༠༩་ན་༢་བཟློག། །པ་༡༠༩་བ་༦་བཟློག། །
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པོ་ལྟར་ན། དྗེ་གཉྱིས་ལ་སྒ་རྟོག་ཐ་དད་པ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་རས་ཐ་

དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། སྤྱི་གསལ་རས་ཅན་དུ་ཐལ། དམ་བཅའ་

འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་དབང་མྱིན་ཕྱིར་དྗེ་ལྡན་མྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་ཉྗེས་པ་

ཁྱོད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། བམ་ཟྗེ་ལས།
1
 ད་ནྱི་

གཞོན་ནུ་མ་ལྗེན་ལ་སོགས་པ་གང་དག་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་གཞན་

སྗེལ་བ་ཞྗེས་བ་བ་དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་པ་དངོས་མྗེད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་སྒའྱི་དོན་དུ་

གསུངས་པར་རྟོགས་ནས་སུན་འབྱིན་པ་བརོད་པ་ཞྗེས་གསུངས། 

བཞྱི་པ་ནྱི། རོད་པ་དྗེའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་ལ་ཁྱབ་མྗེད་ཀྱི་ལན་འཆད་པར་བྗེད་

པ་ལ།
2
 དྗེ་ལའང་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཅྱིག་གསུངས་ཏྗེ། 

བམ་ཟྗེ་ལས།
3
 དྗེ་དག་གྱི་འདོད་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལའང་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པའྱི་རབ་ཏུ་བྗེད་པས་རང་གྱི་གཞུང་སོན་པར་བྗེད་དོ་ཞྗེས་གསུངས། 

སྐབས་འདྱིའྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
4
 ལྡོག་པ་ནྱི་ལྡོག་པ་ཆྱིག་

5
རྐང་

སྤྱི་དང་། ལོག་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་ལྡོག་པ་གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱི་བྗེ་བག་ཅྗེས་པའྱི་དོན་

གང་ཞྗེ་ན། རྟ་མ་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ལྡོག་པ་ཆྱིག་རྐང་སྤྱི་ཞྗེས་བ་སྗེ། ཁྱོད་

ལྡོག་པ་ཆྱིག་རྐང་ཡང་ཡྱིན། སྤྱི་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ་ལྡོག་པ་ཆྱིག་

རྐང་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་རྟ་ལས་ལྡོག་ཙམ་གྱི་མྗེད་དགག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྤྱི་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༢༩༠་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༥་༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༡། ཚད་མ་པྗེ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༢༩༠་༢༠།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༠༨་༣།

5 ག་༡༠༩་བ་༡་ཚིག་རྐང་། པ་༡༡༠་ན་༦་ཚིག་རྐང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༠༨་༣། ཆྱིག་རྐང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤ་ཤུག་གཉྱིས་ཀྱི་སྤྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བ་གང་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལ་ལྡོག་པ་གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱི་བྗེ་བག་ཞྗེས་བ་སྗེ། ཁྱོད་ལྡོག་པ་གཉྱིས་ཚོགས་

པ་ཡང་ཡྱིན། བྗེ་བག་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་ལྡོག་པ་གཉྱིས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

ཁྱོད་རྟ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཀང་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་བྗེ་བག་

ཡྱིན་ཏྗེ། ཁྱོད་རྟ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བྗེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་དང་མྱི་རྟག་པ་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་ཞྗེས་

པ་དྲུག་པ་འབྗེལ་བ་སོན་པའྱི་སྒས་རས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། ལྷས་

བྱིན་གྱི་རྱིལ་བ་ཞྗེས་པ་བཞྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་ལན་འཆད་པ་ལ། གཉྱིས་ཀས་གཅྱིག་

གཅྱིག་བརོད་མོད་ཀྱི། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་ཞྗེས་

ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་དང་། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒ་གཉྱིས་ཐ་དད་

དུ་སྦར་བ་དོན་མྗེད་པར་ཐལ། སྒ་དང་མྱི་རྟག་པ་རས་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་

ན། དྗེ་ལ་ཁྱབ་མྗེད་ཀྱི་ལན་འཆད་པ་ལ། ཁྱད་པར་གཞན་ནྱི་སོང་བ་དང་། །ཞྗེས་

སོགས་གསུངས། ལྡོག་པ་གཅྱིག་ལ་མ་ཟད། ཡུལ་གང་ལ་སྦར་ཡང་གཞྱི་གཅྱིག་

ལ་ལྟོས་པའྱི་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒ་དང་ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་གཉྱིས་བརོད་བ་རས་

གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་མ་ཡྱིན་ཞྗེས་འཆད་པ་ལ། ཀུན་ལ་རས་དང་དངོས་བརོད་

པའྱི། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། རྐྗེན་གྱི་སྦོར་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་

ལྟོས་པའྱི་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒ་དང་ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་གཉྱིས་བརོད་བ་རས་

གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་མྱི་འཇུག་ཅྗེས་སོན་པ་ལ། དོན་དྗེ་ཤྗེས་པར་བྗེད་འདོད་

པས། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དྗེས་ན་རང་ལུགས་ལ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱིས་སྤྱི་གསལ་རས་

གཞན་ལ་བཀོད་པའྱི་ཉྗེས་པ་མྱི་འཇུག་པར་གྲུབ་ཅྗེས་འཆད་པ་ལ། དྗེ་ཕྱིར་གཞན་

སྗེལ་ཡུལ་ལ་ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། བྗེ་བག་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་

གྱིས་སྤྱི་གསལ་རས་གཞན་ལ་བཀོད་པའྱི་ཉྗེས་པ་འཇུག་ཅྗེས་བཤད་པ་ལ། རྱིག་

དང་དྗེ་དག་དང་ལྡན་དག །ཅྗེས་སོགས་གསུངས། དྗེར་མ་ཟད་བྗེ་བག་པ་ལ་

གཅྱིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དབྗེ་བ་མྱི་རུང་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་

ཅྗེས་འཆད་པ་ལ། གང་དག་གྱིས་ཚིག་དངོས་པོའྱི་དབང་། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

སྗེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཉྗེས་པ་དྗེ་མྱི་མཚུངས་ཞྗེས་བཤད་པ་ལ། ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་མྱི་ལྟོས་

པའྱི། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དཔོད་པ་བ་ལ་ཉྗེས་པ་འཇུག་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། 

དྗེ་འཆད་པ་ལ། བཙུན་མོ་རྣམས་གོང་དྲུག་ལ་སོགས། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

ཁྱད་པར་གཞན་ནྱི་སོང་བ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། སྒའྱི་རྣམ་

དབྗེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག
1
་སྤྱིར་བཤད་པ། ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་དང་། ཆོས་ཅན་

བརོད་པའྱི་ཁྱད་པར་བྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། སྒའྱི་རྣམ་དབྗེ་དྗེ་ལ་

བརྒྱད་ཡོད་དྗེ། དང་པོ་དོན་སོན་པ། གཉྱིས་པ་ལས་སུ་བ་བ། གསུམ་པ་བྗེད་པ། 

བཞྱི་པ་དགོས་ཆྗེད། ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས། དྲུག་པ་འབྗེལ་བ། བདུན་པ་གནས་གཞྱི། 

བརྒྱད་པ་འབོད་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ནྱི། བུམ་པ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། བུམ་པ་བས་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། བུམ་པས་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

བཞྱི་པ་ནྱི། ཆུའྱི་ཆྗེད་དུ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། ལྔ་པ་ནྱི། བུམ་པ་ལས་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། དྲུག་

1 ག་༡༡༠་ན་༤་བཞག། །པ་༡༡༡་ན་༢་བཞག། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ནྱི། བུམ་པའྱི་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། བདུན་པ་ལ། གནས་གཞྱི་བདུན་པ་ནྱི། བུམ་པ་ལ་

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། དུས་ཀྱི་བདུན་པ་ནྱི། བུམ་པའྱི་དུས་ན་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། བརྒྱད་པ་ནྱི། 

ཀྱཻ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉྱིས་པ་ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒའྱི་ཁྱད་པར་བྗེ་

བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅྱིག །སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཙམ་ཤྗེས་པར་འདོད་ནས་དྲྱིས་པའྱི་

ཚེ། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་ཞྗེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཁྱད་པར་

གཞན་སོང་གྱི་སྒ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟོག་པ་ལ་སྒ་དྗེ་མྱི་རྟག་པ་ལས་ཁྱད་ཆོས་

གཞན་བས་པ་སོགས་ཀྱི་རྟྗེན་དུ་རུང་བར་སྣང་བའྱི་སོ་ནས་སྒ་ལ་མྱི་རྟག་པ་གོ་

བྗེད་ཀྱི་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན། བུམ་པ་ཞྗེས་པའྱི་སྒས་བུམ་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མྱི་སང་བར་བརོད་པར་བྗེད་ལ། བུམ་པའྱི་གཟུགས་ཞྗེས་པའྱི་སྒས་

བུམ་པའྱི་དྲྱི་རོ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་གཞན་རྣམས་བརོད་བར་སང་ཞྱིང་། བུམ་པ་

བརོད་བར་མྱི་སང་ཞྗེས་ཟྗེར། འོ་ན། བུམ་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡྱིན་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་

པས་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན། བུམ་པ་ཞྗེས་པའྱི་སྒས་བརོད་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། སྒ་རྟོག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར།
1
 སྤྱི་བརོད་ངང་

ཚུལ་ཅན་སྒ་དང་། །རྟོག་པའང་དྗེ་དང་དོན་གཅྱིག་ན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། བུམ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་དང་། བདག་མྗེད་

ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་དང་རྗེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མྗེད་པར་ཐལ་

ལོ། །གཞན་ཡང་། བུམ་པ་ཞྗེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བུམ་པའྱི་གཟུགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༤༢་༡༠།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བརོད་བར་བྗེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུམ་པའྱི་གཟུགས་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཚོགས་

བརོད་ཀྱི་སྒ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། རྱིགས་བརོད་ཀྱི་སྒས་རྱིགས་གཞན་བརོད་

བར་མྱི་སང་ཞྱིང་། ཚོགས་བརོད་ཀྱི་སྒས་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བར་སང་བ། 

རྱིགས་བརོད་ཀྱི་སྒ་དང་ཚོགས་བརོད་ཀྱི་སྒའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་དང་། ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒའྱི་ཁྱད་པར། གཞྱི་

དྗེ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གྱི་རྟྗེན་དུ་མྱི་རུང་བར་བརོད་པ་དང་། རུང་བར་བརོད་པ་ལ་

འདོད་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་ཡྱིན་ན། སྒ་དོན་མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ། ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གྱི་རྟྗེན་དུ་མྱི་

རུང་བར་བརོད་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞྱིག །དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅྱིག་པུ་

དྗེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རྟྗེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཆོས་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། སྨྲ་བ་པོའྱི་འདོད་པ་དང་། ཉན་པ་པོའྱི་འདོད་པས་དམྱིགས་

པའྱི་དོན་དྗེ་ཉྱིད། ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་སོན་པའྱི་སྒ་དྗེ། སྨྲ་བ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའྱི་འདོད་

པས་དམྱིགས་པའྱི་དོན་དྗེ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒའྱི་མཚན་ཉྱིད། བ་གང་གྱི་

དཀར་པོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། བ་གང་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཁྱད་པར་གཞན་སོང་གྱི་སྒ་

ཡྱིན་ཏྗེ། བ་གང་དྗེ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གྱི་རྟྗེན
1
་བྗེད་པའྱི་ཁྱད་གཞྱི་ལྟ་བུར་བོ་ཡུལ་དུ་

འཆར་བ་སངས་ནས་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་གོ་བར་བྗེད་པའྱི་སྒ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡང་

ཉན་པ་པོས་དཀར་པོ་ཞྗེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཐོས་པའྱི་ཚེ། དཀར་པོ་དྗེ་དུང་དང་། བ་

གང་སོགས་གང་གྱི་དཀར་པོ་ཡྱིན་སྙམ་དུ་ཤྗེས་པར་འདོད་ནས་དྲྱིས་པ་ན། འཆད་

1 ག་༡༡༡་ན་༢་བརྟྗེན། པ་༡༡༡་བ་༦་བརྟྗེན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་པོས་བ་གང་གྱི་དཀར་པོ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་ཚེ། དཀར་པོ་ཁྱད་གཞྱི། བ་གང་ཁྱད་

ཆོས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། བ་གང་དྗེའྱི་དཀར་པོ་དུང་གྱི་དཀར་པོ་སོགས་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་བྗེད་པའྱི་བྗེད་ཆོས་སུ་སོན་པའྱི་ཕྱིར། སྨྲ་བ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའྱི་འདོད་

པས་དམྱིགས་པའྱི་དོན་དྗེ་ཉྱིད། ཁྱད་གཞྱི་ལྟ་བུར་སོན་པའྱི་སྒ་དྗེ། སྨྲ་བ་པོ་དང་

ཉན་པ་པོའྱི་འདོད་པས་དམྱིགས་པའྱི་དོན་དྗེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་

སྒའྱི་མཚན་ཉྱིད། དཔྗེར་ན། བ་གང་དཀར་པོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒ་ལྟ་བུ། བ་གང་དཀར་པོ་

ཞྗེས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། བ་གང་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཁྱད་པར་གཞན་མྱི་སོང་གྱི་སྒ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

བ་གང་དྗེ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གྱི་རྟྗེན་བྗེད་པའྱི་ཁྱད་གཞྱི་ལྟ་བུར་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་

མྱི་སོང་བར་ཁྱད་གཞྱི་ལྟ་བུར་གོ་བར་བྗེད་པའྱི་སྒ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡང་ཉན་པ་

པོས་བ་གང་ཞྗེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཐོས་པའྱི་ཚེ། བ་གང་སྔོན་པོ་དང་སྗེར་པོ་གང་ཡྱིན་

སྙམ་དུ་ཤྗེས་པར་འདོད་ནས་དྲྱིས་པ་ན། འཆད་པ་པོས་བ་གང་དཀར་པོ་ཞྗེས་

བརོད་པའྱི་ཚེ། བ་གང་ཁྱད་གཞྱི་དང་། དཀར་པོ་ཁྱད་ཆོས་སུ་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། 

དཀར་པོ་དྗེ་བ་གང་སྔོན་པོ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྗེད་པའྱི་བྗེད་ཆོས་སུ་སོན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞྱི་དྗེ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཁྱད་པར་

གཞན་སོང་གྱི་སྒ་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། གཞྱི་དྗེ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒ་

ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཁྱད་པར་གཞན་མྱི་སོང་བའྱི་སྒ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་མྱི་

བ་སྗེ། དོན་འདྱི་ཁྱད་གཞྱི་དང་ཁྱད་ཆོས་གཉྱིས་ཀར་སོན་པའྱི་སྒ་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། དོན་འདྱི་རྣམས་ལ་རྱིགས་གཏྗེར་བ་ཁ་ཅྱིག །བ་གང་གྱི་དཀར་པོ་ཞྗེས་པའྱི་

སྒས་བ་གང་ཁྱད་གཞྱི་དང་། དཀར་པོ་ཁྱད་ཆོས་སུ་བརོད་པས། དྗེ་བ་གང་ལ་ལྟོས་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཏྗེ་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒ་ཡྱིན་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དང་། རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཆ་པ་ན་

རྗེ། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་བརོད་པའྱི་ཚེ། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་དྗེ་སྒའྱི་ཁྱད་པར་བས་པ་སོགས་

ལ་དམྱིགས་ཀྱིས་བཀར་ནས་གོ་བར་བྗེད་པས། ཁྱད་པར་གཞན་སོང་བ་དང་། སྒ་

ཞྗེས་བརོད་པའྱི་ཚེ། སྒའྱི་མྱི་རྟག་པ་ཁྱད་པར་བས་པ་སོགས་ལ་དམྱིགས་ཀྱིས་

བཀར་བ་མྗེད་པར་གོ་བར་བྗེད་པས། ཁྱད་པར་གཞན་མྱི་སོང་བ་ཞྗེས་བ་ཞྗེས་

གསུངས། དྗེ་རྣམས་མྱི་འཐད་དྗེ། བ་གང་གྱི་དཀར་པོ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་ཚེ། སྒ་དྗེས་

བ་གང་དྗེ་དཀར་པོ་དུང་གྱི་དཀར་པོ་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྗེད་པའྱི་བྗེད་ཆོས་

སུ་གོ་བར་བ་སྗེ། དྗེ་བ་གང་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་དང་། ཁྱད་པར་གཞན་

སོང་གྱི་སྒར་འཇོག་ཅྱིང་། བ་གང་དཀར་པོ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་སྒ་བ་གང་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་

ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒ་དང་། ཁྱད་པར་གཞན་མྱི་སོང་བའྱི་སྒར་འཇོག་རྱིགས་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། བུམ་པའྱི་གཟུགས་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་སྒས་གཟུགས་ཁྱད་གཞྱི་དང་། བུམ་པ་

ཁྱད་ཆོས་སུ་བརོད་པས། བུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཆོས་བརོད་ཀྱི་སྒ་དང་། གཟུགས་ལ་

ལྟོས་ཏྗེ་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒར་འཇོག་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར།
1
 ལྗེའུ་གཉྱིས་པར། དྗེ་

སྤྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བ་སྗེ། །བུམ་པ་ཡྱི་ནྱི་གཟུགས་སོ་ཞྗེས། །དྗེ་ནུས་ཁྱད་པར་སོན་

པར་བྗེད། །ཕོགས་ནྱི་
2
གཞན་ལའང་བརོད་པར་བ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་སྗེལ་གྱི་སྤྱི་ངོས་བཟུང་བའྱི་སོ་ནས་སྒ་རྟོག་སྗེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་འཆད་

པར་བྗེད་པ་ལ། ཐ་དད་དངོས་རྣམས་ལ་བརྟྗེན་ནས། །ཞྗེས་པ་ནས། འདྱི་ཉྱིད་དུ་ནྱི་

འཇུག་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། སྒའྱི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བའྱི་སོ་ནས་སྒ་རྟོག་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༠༩་༡༡།

2 ར་བ་ལས། ཕོགས་འདྱིས་གཞན་ལའང་བརོད་པར་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྗེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་
1
པར་བྗེད་པ་ལ། སྒ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བརར་བཏགས་སོན། །ཞྗེས་

པ་ནས། དྗེ་བྗེད་བརྟྗེན་པའྱི་ངོ་བོའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གསུངས། 

སྒ་རྟོག་སྗེལ་འཇུག་ཏུ་བསན་པ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་འཆད་པ་ལ། རྟོགས་པ་

ཕན་ཚུན་བརྟྗེན་པར་ཐལ་བ་སང་བ། རོད་བྗེད་ཀྱི་ཚིག་ལ་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་

གྱིས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། དངོས་པོ་སྒས་བརོད་ན། སྒ་དང་ཚད་མ་ཕྱི་

མ་དོན་མྗེད་པར་ཐལ་བ་སང་བ། དང་པོ་ནྱི། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པ་ཡྱིས། །ཞྗེས་

པ་ནས། འཁྲུལ་བས་དངོས་པོ་ཇྱི་ལྟར་རྟོགས། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། གཉྱིས་

པ་ནྱི། བང་དོར་འགའ་ལས་རྣམ་བཟློག་ལས། །ཞྗེས་པ་ནས། ཐ་དད་ཅྗེས་ནྱི་བརོད་

ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། 

གསུམ་པ་ལ། རོད་པ་དང་། ལན་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། གོང་དུ་གཞན་སྗེལ་ཁས་

བངས་ནས་སྤྱི་དོན་གཞན་བཀག་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། སྤྱི་དོན་གཞན་མྗེད་ན། རང་མཚན་

སྒའྱི་བརོད་བར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་རང་མཚན་བརོད་པའྱི་སྒ་དྗེས་རང་མཚན་གྱི་

ཆ་ཀུན་བརོད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རང་མཚན་སྒའྱི་བརོད་བ་གང་ཞྱིག །རང་མཚན་ཆ་

མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་རྟོག་ཕྱི་མ་དོན་མྗེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་ཟྗེར། 

གཉྱིས་པ། དྗེའྱི་ལན་བཤད་པའྱི་སོ་ནས་སྗེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་སྒ་རྟོག་ཕྱི་མ་

འཐད་ཚུལ་སོན་པ་ལ། འདྲྗེས་པའྱི་དོན་གཅྱིག་དཔོད་པ་ན། །ཞྗེས་སོགས་

གསུངས། དྗེ་ལྟར་ཡང་རང་འགྗེལ་ལས།
2
 ཇྱི་ལྟར་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་མྗེད་པ་སྒས་

བརོད་པ་ན། དྗེ་ཉྱིད་གཞན་ལས་ཐ་དད་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

1 ག་༡༡༡་བ་༦་བསྒྲུབ། པ་༡༡༢་བ་༥་བསྒྲུབ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༩༨༣་༢༠།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ཆ་མྗེད་ཐ་དད་པ་མྗེད་པ་གཅྱིག་བརོད་པ་ན། ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་

པ་མྗེད་པ་དྗེ་ལ་སྒ་དང་ཚད་མ་གཞན་དོན་མྗེད་པར་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགྱུར་ཞྗེ་ན། འདྱི་

ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། གང་གྱི་ཕྱིར་འདྲྗེས་པའྱི་དོན་གཅྱིག་དཔོད་པ་ན་ཞྗེས་སོགས་

གསུངས། སྗེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ། སྒ་རྟོག་ཕྱི་མ་དོན་ཡོད་པའྱི་རྣམ་གཞག་
1
འཐད་པར་

མ་ཟད་སྤྱིའྱི་གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པར་སོན་པ་ལ། རྣམ་གཅོད་

གཅྱིག་གཅྱིག་སོན་པ་ན། །ཞྗེས་པ་ནས། དངོས་ལ་དྗེ་དག་མྱི་སྱིད་ཕྱིར། །ཞྗེས་

པའྱི་བར་གསུངས། སྒ་རྟོག་དངོས་དབང་གྱིས་འཇུག་པར་ཁས་ལྗེན་པ་ལ། སྤྱིའྱི་

གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འཐད་ཅྗེས་སོན་པ་ལ། དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་

གཅྱིག་ཉྱིད་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དྗེ་ལ་ཡང་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པ་དང་། 

སྤྱི་སྒ་མྱི་འཐད་པ་དང་། སྤྱི་བོ་མྱི་འཐད་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། དངོས་པོའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཉྱིད་ཕྱིར། །ཞྗེས་པ་ནས། བར་ལས་

བྱུང་བ་བསྙད་པར་བ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་གཅྱིག་

གནས་པ་ཡྱིན་ཕྱིར། །ཞྗེས་པ་ནས། བ་གང་ཉྱིད་སོགས་དྗེ་ལྡན་ཐོབ། །ཅྗེས་པའྱི་

བར་གྱིས་འཆད། གསུམ་པ་ལ། གངས་ཅན་དང་། བྗེ་བག་པའྱི་སྤྱིའྱི་འདོད་ཚུལ་

ཐུན་མོང་དུ་དགག་པ་ལ། གང་དག་རྱིགས་ནྱི་གསལ་བ་ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་

གཉྱིས་ཀྱིས་འཆད། སོ་སོར་དགག་པ་ནྱི། མྱི་འགོ་དྗེས་ན་ཡོད་པའང་མྱིན། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་བྗེ་བག་པའྱི་ལུགས་འགོག་པར་བྗེད། གལ་ཏྗེ་ལྡོག་པ་སང་བ་

ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས། གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་འགོག་པར་བྗེད། བྗེ་བག་པའྱི་

1 ག་༡༡༢་ན་༦་བཞག། པ་༡༡༣་ན་༤་བཞག
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལུགས་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད་པ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་པའྱི་སོན་པ་དྲང་སོང་གཟྗེག་

ཟན་གྱིས། སྤྱི་ནྱི་ཐ་དད་དུ་སོང་བའོ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་ལ། གཟྗེག་ཟན་གྱི་སོབ་མ་དཔྗེ་ཐ་

རྗེ་དང་། དཔྗེ་ལུག་གཉྱིས་དྗེའྱི་དོན་འཆད་ཚུལ་མྱི་མཐུན་ཏྗེ། དཔྗེ་ཐ་རྗེ་ན་རྗེ། སྤྱི་དྗེ་

རང་གྱི་དོན་གསལ་བ་ཁོ་ན་ལ་གནས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་གཟྗེག་ཟན་གྱི་ལུང་ལས་བཤད་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། 

དཔྗེ་ལུག་པ་ན་རྗེ། སྤྱི་དྗེ་རང་གྱི་གསལ་བ་ཡོད་མྗེད་ཀུན་ལ་གནས་ཏྗེ། དྗེ་

ལྟར་གཟྗེག་ཟན་གྱི་ལུང་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། ལུགས་དང་པོ་འགོག་

པ་ནྱི། མྱི་འགོ་དྗེ་ན་ཡོད་པའང་མྱིན། །ཞྗེས་པ་ནས། ཅྱི་ག་དྗེ་ནྱི་ངོ་མཚར་

ཆྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། ལུགས་གཉྱིས་པ་འགོག་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་ཀུན་ལ་

རྱིགས་ཡོད་ན། །ཞྗེས་པ་ནས། ཅྱི་ཡྱི་ཕྱིར་ན་བཟློག་པར་འདོད། །ཅྗེས་པའྱི་བར་

གྱིས་འཆད། ཁོ་ན་རྗེ། སྤྱི་དོན་གཞན་ཡོད་དྗེ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྤྱི་སྒ་སྤྱི་བོ་སྐྱྗེ་བ་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་སྐྱོན་སང་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་འགོག་པ་

ནྱི། ཐ་དད་མྗེད་དོན་མྗེད་པར་ཡང་། །ཞྗེས་པ་ནས། སྐད་ཅྱིག་ཉྱིད་ཕྱིར་བས་གང་

ལས། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། ཁོ་ན་རྗེ། སྤྱི་དོན་གཞན་མྗེད་ན། ཤྱིང་གསལ་

དུ་མ་ལ་ཤྱིང་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། ཤྱིང་མྱིན་ལས་ལོག་པ་ཤྱིང་

གསལ་རང་མཚན་པ་ཀུན་ལ་རྗེས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཤྱིང་གསལ་རང་

མཚན་པ་ཀུན་ལ་ཤྱིང་སྒ་འཇུག་ཅྗེས་སོན་པ་ལ། ཐ་དད་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ན་

རྱིགས། །ཞྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་གཅྱིག་གསུངས། 
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་འགོག་པ་ནྱི། 
1
གལ་ཏྗེ་བཟློག་པ་སང་བ་ཡྱི། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་འགོག་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། གལ་ཏྗེ་བཟློག་

པ་སང་བ་ཡྱི། །ཞྗེས་པ་ནས། འཇུག་པ་ལ་སོགས་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་

བར་གྱིས་གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་འགོག་ཚུལ་དངོས་འཆད་པར་བྗེད། གངས་ཅན་

འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་དྗེས། གཅྗེར་བུ་བ་ཡང་ཞར་ལ་ཁྗེགས། །ཞྗེས་སོན་པ་ལ། དྗེ་

ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འཛེམ་མྗེད་པ། །ཞྗེས་པ་ནས། ཐ་དད་ཕྱིར་བོ་སྣ་ཚོགས་འགྱུར། །ཞྗེས་

པའྱི་བར་གསུངས། 

དྗེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་དགག་པ་ནྱི། འདོད་པ་བརོད་

པ་དང་། དྗེ་དགག་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ལ། སྗེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་བྗེད་བརོད་པ་

དང་། གངས་ཅན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུགས་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་བཟློག་པ་

སང་བ་ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ཤླཽཀ་གཅྱིག་གསུངས། གཉྱིས་པ་ནྱི། 
2
གལ་ཏྗེ་བདག་

ཉྱིད་གཅྱིག་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གཉྱིས་ཀྱིས་འཆད། དང་པོ་རོད་པའྱི་

དོན་ནྱི་གངས་ཅན་ན་རྗེ། སྤྱི་གཙོ་བོ་མྗེད་ན། ས་བོན་གྱི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་དྗེ་ས་བོན་

སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་བོན་གྱིས་མྱུ་གུ་སྐྱྗེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་། 

ས་སོགས་ཀྱིས་མྱུ་གུ་སྐྱྗེད་པའྱི་ནུས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། 

ས་བོན་གྱིས་མྱུ་གུ་སྐྱྗེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་། ས་སོགས་ཀྱིས་མྱུ་གུ་སྐྱྗེད་པའྱི་ནུས་པ་

གཉྱིས་ཀའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྤྱི་གཙོ་བོ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། 

འོ་ན་ཁྱོད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅྱིག་ཐུན་མོང་དུ་བསྐྱྗེད་

1 རྣམ་རར། གལ་ཏྗེ་ལྡོག་པ་སངས་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་འཁོད།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༨༤་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་དྲྱིས་པས། གངས་ཅན་ན་རྗེ། ས་བོན་དང་ས་སོགས་ཀྱིས་མྱུ་གུ་

ཐུན་མོང་དུ་བསྐྱྗེད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ས་བོན་གྱིས་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་པའྱི་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་

དང་། ས་སོགས་ཀྱིས་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་པའྱི་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་བོན་དང་ས་སོགས་སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་ངང་དུ་རང་བཞྱིན་ཆ་མྗེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་སྤྱི་གཙོ་བོ་དྗེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། གནས་ལུགས་དང་། 

དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། གལ་ཏྗེ་བདག་ཉྱིད་

གཅྱིག་པ་ཡྱིས། །ཞྗེས་སོགས་དང་། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 གལ་ཏྗེ་ལྡོག་པ་མ་

གཏོགས་པས་རྗེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་པོ་དྗེ་

དག་སོང་པ་ཡྱིན་ན། མང་པོ་དྗེ་དག་གྱིས་ནྱི་འབས་བུ་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་

རོ། །ཞྗེས་དང་། 
2
གལ་ཏྗེ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་མ་གཅྱིག་བྗེད་པ་

ཡྱིན་ན། ཞྗེས་གསུངས། ཤཱཀ་བོས།
3
 འདྱིར་གངས་ཅན་གྱིས་གལ་ཏྗེ་ལྡོག་པ་ཞྗེས་

བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨྲས་
4
པ་ལ། དངོས་པོའྱི་རྗེས་འགོ་ནྱི། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་

ཉྱིད་དོ། །གཞན་ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་དངོས་པོར་གྱུར་པའོ། །དྗེའྱི་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་འབས་བུ་

གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་ནྱི། གཞན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། 

ས་བོན་དང་ས་དྗེ་དག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་དྗེ་དགག་པ་ལ། རྒྱུ་དུ་མ་དོན་མྗེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། རྒྱུ་འབས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༡༠༡༠་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༡༠༡༠་༡༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༤༡༥་༡༨།

4 ག་༡༡༣་བ་༣་སོས། པ་༡༡༤་ན་༧་སྨྲོས།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

འཆོལ་བར་ཐལ་བ
1
། འཇུག་པ་འཆོལ་བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བདག་ཉྱིད་

གཅྱིག་ལའང་དྗེ་ཡོད་ཕྱིར། །ཞྗེས་པ་ནས། ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་འགའ་བྗེད་པོར་

འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཐ་དད་མྗེད་ནའང་གཅྱིག་ཉྱིད་

ཀྱི། །ཞྗེས་པ་ནས། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཅན་མྱི་འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། 

གསུམ་པ་ནྱི། གང་གྱི་བདག་ཉྱིད་མདུན་བས་ནས། །ཞྗེས་པ་ནས། འཇུག་པ་ལ་

སོགས་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། དང་པོ་ལ། སྤྱི་གཙོ་བོས་

འབས་བུ་བསྐྱྗེད་པ་ལ་གནོད་བྗེད་བརོད་པ་ནྱི། བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་ལའང་དྗེ་ཡོད་

ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་དྲུག་གྱིས་འཆད། སྤྱི་གཙོ་བོས་འབས་བུ་མྱི་བསྐྱྗེད་

པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་ནྱི། དོན་བྗེད་ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །ཞྗེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྱིག་

གྱིས་འཆད། སྤྱི་གཙོ་བོས་འབས་བུ་བསྐྱྗེད་པ་དགག་པ་ལ་རོད་པ་སང་པ་ནྱི། དྗེས་

ན་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་ཀང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་གཙོ་བོས་

འབས་བུ་བསྐྱྗེད་པ་ལ་གནོད་བྗེད་བརོད་ཚུལ་ནྱི། བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་ལའང་དྗེ་ཡོད་

ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དོན་ནྱི། མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་པ་ལ་ཆུ་ལུད་དོན་མྗེད་པར་

ཐལ། ས་བོན་གཅྱིག་པུ་ལ་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་ནུས་ཀྱི་སྤྱི་གཙོ་བོ་རོགས་པར་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། མྱུ་གུ་སྐྱྗེ་བ་གང་ཞྱིག །ཆུ་ལུད་ཕན་འདོགས་བྗེད་དུ་མྗེད་

པར་མྱུ་གུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་རང་འགྗེལ་ལས། རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་དད་པ་

མྗེད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ལ་གང་གྱིས་སྐྱྗེད་པར་བྗེད་པ་ཉྱིད་དུ་འདོད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དྗེ་

ནྱི་རྒྱུ་དྗེ་དག་གྱི་ནང་ནས་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་པོ་དྗེ་ཉྱིད་འབས་བུ་

1 ག་༡༡༣་བ་༤་ཐལ་བའོ། །པ་༡༡༤་བ་༡་ཐལ་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བས་པའྱི་ཕྱིར། ལྷན་ཅྱིག་བྗེད་པ་དོན་མྗེད་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་སྤྱི་གཙོ་བོས་འབས་བུ་མྱི་བསྐྱྗེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་ནྱི། དོན་བྗེད་

ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །ཞྗེས་སོགས་ལ། སྤྱི་གཙོ་བོ་དྗེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

དང་། གནས་ལུགས་དང་། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྤྱི་གཙོ་བོ་

དོན་བྗེད་མྱི་ནུས་པ་གང་ཞྱིག །དོན་བྗེད་ནུས་པ་ཁོ་ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། གསལ་བ་རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་འདྲྗེས་པའྱི་ཚུལ་

གྱིས་ཡོད་པའྱི་སྤྱི་གཙོ་བོ་ལས་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་

སོགས་ཀྱི་གསལ་བ་རྣམས་རང་བཞྱིན་ཕན་ཚུན་རྗེས་སུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ས་

བོན་དང་ཆུ་ལུད་སོགས་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་རང་འགྗེལ་ལས།
1
 

དྗེ་བས་ན་ཁྱད་པར་སྐྱྗེད་པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་གྱི་སྤྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེའྱི་ཕྱིར་དྗེ་ཁོ་ན་

དངོས་པོ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་དང་།
2
 སྤྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་དོན་བྗེད་པར་རུང་བ་མྗེད་པ་ཉྱིད་

ཀྱིས། དངོས་པོ་མྗེད་པ་ཡྱིན་ལ། དངོས་པོ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

ལ་དྗེ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། ཁ་ཅྱིག །འགྗེལ་བཤད་འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་

ཡྱིན་ན། དངོས་མྗེད་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་བསན་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། གཞུང་འདྱི་དག་

གྱིས་གངས་ཅན་འདོད་པའྱི་སྤྱི་གཙོ་བོ་རང་འབས་མྱི་བསྐྱྗེད་པར་བསན་གྱི། སྤྱི་

ཡྱིན་ན། དངོས་མྗེད་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་མ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཤཱཀར།
3
 དྗེ་བས་ན་དྗེ་

ལྟར། གཞན་དག་གྱིས་བརྟགས་པའྱི
4
་རྗེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་སྐྱྗེད་པར་བྗེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༡༠༡༡་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ༡༠༡༡་༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༤༢༠་༩།

4 ག་༡༡༤་ན་༧་དྗེ་དག་གྱི་རྟགས་རྗེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་ངོ་བོས་བསྐྱྗེད་པར། པ་༡༡༥་ན་༤་དྗེ་དག་གྱི་རྟགས་རྗེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་སྤྱི་གཙོ་བོས་འབས་བུ་བསྐྱྗེད་པ་བཀག་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ། 

རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ཉྗེས་པ་

ཡོད་པ། ཐ་དད་པ་ཉྗེས་པའྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། ནས་ཀྱི་ས་བོན་

དང་། ས་ལུའྱི་ས་བོན་གཉྱིས་ནས་མྱུག་གྱི་ཉྗེར་ལྗེན་ཡྱིན་པར་མཚུངས་པར་ཐལ། 

དྗེ་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ་

ཞྗེ་ན། འདྱིའྱི་ལན་འཆད་པ་ལ། དྗེས་ན་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་ཀང་། །ཞྗེས་སོགས་

ཚིག་རྐང་ཕྗེད་དང་གསུམ་གསུངས། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་ཁྱབ་པ་མྗེད་དྗེ། ནས་ཀྱི་ས་

བོན་དང་། ས་ལུའྱི་ས་བོན་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་ཡྱིན་ཡང་
1
། ནས་ཀྱི་ས་བོན་

ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའྱི་རྒྱུ་དང་། ས་ལུའྱི་ས་བོན་ནས་མྱུག་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་རང་རྒྱུ་ལས་

སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་རང་འགྗེལ་ལས།
2
 དྗེ་བས་ན་རང་བཞྱིན་དྗེ་ནྱི་འདྱིའྱི་རང་གྱི་

རྒྱུ་ལས་ཞྗེས་བརོད་པར་བའོ། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དྗེས་ན་རང་བཞྱིན་འདྱི་

ཡྱིན་ན་ཞྗེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དྗེ་རང་རྒྱུ་ལས་སྐྱྗེ་བ་ལ་རང་འགྗེལ་ལས་བཤད་ཅྱིང་། 

དྗེ་ཡང་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་འཆད་རྱིགས་ཏྗེ། དོན་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ། 
3
ཐ་

དད་ན་ཡང་དངོས་པོ་ཡྱི། །ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་འགའ་བྗེད་པོར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ཉྗེས་པ་ཡོད་ཚུལ་ནྱི། ཐ་དད་པ་མྗེད་

ངོ་བོས་བསྐྱྗེད་པར།

1 ག་༡༡༤་བ་༣་ཡྱིན་ཀང་། པ་༡༡༥་ན་༧་ཡྱིན་ཀང་།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༡༠༡༢་༡༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༨༥་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྗེ་འཇྱིག་འགྱུར་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། དོན་ནྱི། ནས་དང་ས་ལུའྱི་

ས་བོན་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅྱིག་ཅར་དུ་བྗེད་པར་ཐལ། ནས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་ས་

ལུའྱི་ས་བོན་གྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། ནས་

དང་ས་ལུའྱི་ས་བོན་གཉྱིས་སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་ངང་དུ་རང་བཞྱིན་ཆ་མྗེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། དྗེ་ལྟར་ཡང་རང་འགྗེལ་ལས།
1
 རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་ཐ་དད་པ་

མྗེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་གཞྱི་མཐུན་དུ་མ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་རྣམ་པར་

དབྗེ་བས་སྐྱྗེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། འགག་པ་ལ་སོགས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དྗེ་

ལས་ཐ་དད་པས་དྗེ་ལྟར་ཞྗེས
2
་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། ར་བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། 

རྣམ་འགྱུར་རྣམས་སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་ངང་དུ་རང་བཞྱིན་ཆ་མྗེད་གཅྱིག་ཀང་། གནས་

སྐབས་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་འགོག་པ་ལ། 
3
གཅྱིག་འཇྱིག་

ཚེ། །རྟག་གནས་ན་ནྱི་དྗེ
4
་ཡྱི་མྱིན། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དོན་ནྱི། སྤྱི་གཙོ་བོ་དྗེ་

རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་འཇྱིག་པའྱི་

ཚེ། སྤྱི་གཙོ་བོ་མྱི་འཇྱིག་པར་རྟག་དངོས་སུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་

ན། སྤྱི་གཙོ་བོ་དང་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་བོ་མྱི་སྐྱྗེ་བར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གསལ་ཁས། མ་ཁྱབ་ན། སྒ་རྟོག་དངོས་དབང་གྱིས་

འཇུག་པ་དང་འགལ། རང་འགྗེལ་ལས།
5
 འདྱི་སྤྱིའྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ཞྗེས་བ་བའྱི་སྒ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༡༠༡༢་༡༩།

2 ག་༡༡༥་ན་༡་ཅྗེས། པ་༡༡༥་བ་༥་ཅྗེས།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༨༤་༡༧།

4 ག་༡༡༥་ན་༢་རྟག་གནས་ན་ནྱི་དྗེའྱི་ཡྱི་མྱིན་བདག་ཅྗེས། པ་༡༡༥་བ་༥་རྟག་གནས་ན་ནྱི་དྗེའྱི་ཡྱི་མྱིན་བདག་ཅྗེས།

5 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༡༠༡༣་༡༥།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། ཁོ་ན་རྗེ། གཅྱིག་འཇྱིག་ཚེ། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

བ་སྗེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏྗེ། ཤྱིང་གྱི་གསལ་བ་དང་། ཤྱིང་གཞན་སྗེལ་

བའྱི་སྤྱི་གཉྱིས་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅྱིག་ཅར་བྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་ཤྱིང་གསལ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྗེལ་བའྱི་སྤྱི་

མྱི་འཇྱིག་པར་རྟག་པར་གནས་ན། དྗེ་གཉྱིས་སྤྱི་གསལ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྱིང་གྱི་

གསལ་བ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྗེལ་བ་མྱི་འཇྱིག་པར་རྟག་པར་གནས་

པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 གལ་ཏྗེ་

གཞན་སྗེལ་བ་ལ་ཡང་དྗེ་མཚུངས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན་ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེའྱི་ལན་འཆད་པ་ལ།
2
 ལྡོག་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

དོན་ནྱི། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྗེལ་བའྱི་སྤྱི་དྗེ་གང་ལ་བྗེད། ཤྱིང་གྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་

སྗེལ་ལ་བྗེད་དམ། ཤྱིང་གྱི་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་ལ་བྗེད་དམ། ཤྱིང་གྱི་དོན་རང་མཚན་

གྱི་གཞན་སྗེལ་ལ་བྗེད། དང་པོ་ལྟར་ན། ཤ་པ་དང་ཤྱིང་གྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་

སྗེལ་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅྱིག་ཅར་བྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ལ་གནོད་བྗེད་ཀྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེས་ཁྱོད་ལ་ཁྱབ་མྗེད་ཀྱི་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེས་ཤྱིང་གྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་དངོས་མྗེད་དུ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། ཤ་པ་དང་ཤྱིང་གྱི་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅྱིག་ཅར་དུ་བྗེད་

པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༡༠༡༣་༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ། ༤༨༤་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅན། ཁྱོད་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ལ་གནོད་བྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེས་

ཁྱོད་ལ་ཁྱབ་མྗེད་ཀྱི་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་ཤྱིང་གྱི་བོའྱི་གཞན་

སྗེལ་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལྟར་ན། ཤྱིང་གྱི་དོན་

རང་མཚན་གྱི་གཞན་སྗེལ་དྗེ་གང་ལ་བྗེད། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལ་བྗེད་

དམ། ཤ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལ་བྗེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཤ་པ་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅྱིག་ཅར་

དུ་བྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ལ་གནོད་བྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་

ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེས་ཁྱོད་ལ་ཁྱབ་མྗེད་ཀྱི་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་

ལྟར་ན། ཤ་པ་དང་ཤ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅྱིག་ཅར་དུ་བྗེད་པར་

ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ལ་གནོད་བྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྗེས་ཁྱོད་ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡན་གྱིས་གལ་ཏྗེ་

བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་ཡྱིས། །དུ་མ་འབས་བུ་གཅྱིག་བྗེད་ན། །ཞྗེས་གངས་ཅན་རང་

གྱི་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དྗེ་ཉྱིད་ལ་དགག་པ་མདོ་ཙམ་བཤད་ནས། གཅྱིག་གྱི་

འབས་བུ་གཞན་གྱི་མྱིན། །ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། །ཞྗེས་སྗེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་སྐྱོན་

བརོད་པ་དྗེ་ཉྱིད་མྱི་འཇུག་པར་བསན་པ་ནྱི། དྗེ་ཡྱི་སྐྱྗེད་བྗེད་ངོ་བོ་གང་། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེ་ལྟར་ཡང་རང་འགྗེལ་ལས།
1
 གང་ཡང་འདྱི་སྐད་དུ། དྗེའྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རང་འགྗེལ། ༡༠༡༤་༣།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

སྐྱྗེད་པ་པོ་དྗེ་ནྱི་དྗེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན། དྗེ་ཡྱི་བསྐྱྗེད་པའྱི་ངོ་བོ་གང་། །དྗེ་ཡང་ཇྱི་

ལྟར་སྐྱྗེ་མཆྗེད་ཡྱིན། །ཞྗེས་སྨྲས་པ་དྗེ་ལ་ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

དྗེ་ལ་ཡང་རོད་པ་དང་། ལན་གཉྱིས། །དང་པོ་ནྱི། དྗེ་ཡྱི་སྐྱྗེད་བྗེད་ངོ་བོ་

གང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དོན་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། ཆུ་ལུད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་

མྱུ་གུ་མྱི་བསྐྱྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མྱུ་གུའྱི་རྒྱུ་ས་བོན་ལས་རང་བཞྱིན་གཞན་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་འགོག་པ་ལ། ཐ་དད་ཁྱད་པར་ཉྱིད་སྐྱྗེད་བྗེད། །ཅྗེས་

གསུངས། ས་བོན་དང་རས་གཞན་ཡྱིན་ན། མྱུ་གུ་མྱི་བསྐྱྗེད་པས་མ་ཁྱབ་སྗེ། རས་

ཐ་དད་པའྱི་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྱི་རང་མཚན་ཁོ་ནས་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། 

རས་ཐ་དད་པའྱི་ས་བོན་དང་། ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྱི་རང་མཚན་ཁོ་ནས་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་

པ་མྱི་འཐད་དྗེ། སྤྱི་གཙོ་བོས་ཀང་མྱུ་གུ་བསྐྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། གཉྱིས་པ། འདྱི་

བཤད་ཟྱིན་གྱི་རྱིགས་པས་དགག་པ་ནྱི། ཅྗེ་ན་དྗེས་དྗེ་བསྐྱྗེད་མྱིན་བརོད། །ཅྗེས་

1
པས་འཆད། རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་དགག་པ་ནྱི། སྣང་བའང་གཞན་ལ་མྱི་བརྟྗེན་

པས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེ་ལྟར་ཡང་རང་འགྗེལ་ལས།
2
 གཞན་ཡང་། 

གཞན་ལ་མྱི་བརྟྗེན་པའྱི་སྣང་བ་ཡང་། ཐ་དད་བྗེད་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། 

དོན་ནྱི། སྤྱི་གཙོ་བོ་དྗེ་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་འདྲྗེས་པའྱི་ཚུལ་དུ་

མྗེད་དྗེ། ས་མྱུག་སོགས་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་སྗེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་རས་ཐ་དད་དུ་དམྱིགས་པ་རས་ཐ་དད་ཀྱི་འཇོག་བྗེད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ནྱི། དྗེ་ཉྱིད་དོན་ཞྗེས་སོགས་

1 ག་༡༡༦་ན་༤་ཞྗེས་པས། པ་༡༡༦་བ་༧་ཞྗེས་པས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱིས་འཆད། དྗེ་ཡང་དོན་བྗེད་ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ནྱི། དྗེ་

ཉྱིད་དོན་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། ལྡོག་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་

གྲུབ་དོན་ནྱི། དྗེ་ནྱི་གཞན་ལས་ལོག་པ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པས་འཆད། དྗེ་ལྟར་ཡང་

ཤཱཀས།
1
 སྤྱིའྱི་ཆོས་གཞན་གང་དག་ཡྱིན་པ་དྗེ་ཉྱིད་ནྱི་དྗེ་དག་ཉྱིད་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་

པར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བཤད། བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་ལའང་དྗེ་ཡོད་

ཕྱིར། །ཞྗེས་དང་། དྗེ་ཡང་རྗེས་འགོ་མྗེད་གང་གྱི། ཞྗེས་སོགས་དང་། ཐ་དད་ཁྱད་

པར་ཉྱིད་སྐྱྗེད་བྗེད། །ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ནྱི། དྗེ་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་

བཤད། །ཅྗེས་པས་འཆད། ཐ་དད་པ། །མྗེད་ན་ཅྱིག་ཅར་སྐྱྗེ་འཇྱིག་འགྱུར། །ཞྗེས་

སོགས་དང་། སྣང་བའང་གཞན་ལ་མྱི་བརྟྗེན་པས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ནྱི། 

དྗེ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འདོད། །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། དྗེ་ནྱི་བང་དོར་འབས་

ཅན་པས། །སྐྱྗེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པ་གཞུང་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

དོན་གྱིས་བསན་ཅྱིང་། གང་གྱི་བདག་ཉྱིད་མདུན་བས་ནས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

སར་ཡང་གསལ་བར་འཆད། 

གསུམ་པ། མགོ་མཚུངས་ཀྱི་སོ་ནས་དྗེས་ན་བདག་ཉྱིད་ཐ་དད་ཀང་། 

འགའ་ཞྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན་གཞན་ལ་མྱིན། །རང་བཞྱིན་འདྱི་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། 

ཇྱི་ལྟར་ཐ་དད་མྗེད་ཁྱད་མྗེད། །ཅྗེས་སོགས་ཤླཽཀ་ཕྗེད་དང་གཉྱིས་ཀྱིས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་རྒྱུ་འབས་འཆོལ་བར་ཐལ་བ་ལ། རྒྱུ་འབས་ལ་བ་བྗེད་འཆོལ་

བར་ཐལ་བ་དང་། སྤྱི་གསལ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་འཆོལ་བར་ཐལ་བ་གཉྱིས། དང་པོ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༤༣༠་༡༥།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ནྱི། ཐ་དད་མྗེད་ནའང་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། གཉྱིས་པ་ནྱི། དྗེ་

ལྡན་དངོས་པོ་ཤྱིན་ཏུ་ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད། 

གསུམ་པ་འཇུག་པ་འཆོལ་བར་ཐལ་བ་ནྱི། གང་གྱི་བདག་ཉྱིད་མདུན་བས་

ནས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། །ལྡོག་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་

སྐབས་སུ། སྤྱི་དོན་གྱི་སོ་ནས་མཐའ་དཔད་པ་ལ། གཞན་སྗེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་

བཤད་པ། གཞན་སྗེལ་གྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། དང་པོ་ནྱི། གཞན་སྗེལ་དང་། 

དགག་པ་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྗེ། ཤཱཀར།
1
 གང་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་གྱིས་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐམས་ཅད་ལ་དགག་པ་

ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཤད། ཚད་མའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྡུས་པ་

ལས།
2
 འདྱིར་ནྱི་སྗེལ་བ་རྣམ་གཉྱིས་ཏྗེ། །མ་ཡྱིན་པ་དང་མྗེད་པའོ། །མ་ཡྱིན་པ་

ཡང་རྣམ་གཉྱིས་ཏྗེ། །བོ་དང་དོན་གྱི་དབྗེ་བས་སོ། །ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་འགྗེལ་པར།
3
 

སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས། མ་ཡྱིན་པ་དང་མྗེད་པའོ། །ཞྗེས་བ་བ་ནྱི། མ་ཡྱིན་

པར་དགག་པ་དང་། མྗེད་པར་དགག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། ཅྗེས་བ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ ། 

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅྱིག །བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་མཚན་ཀུན་དོན་གྱི་

གཞན་སྗེལ་དུ་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། དགག་པ་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་བསལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༤༢༦་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༧། ཚད་མ་ཟྗེ། སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོ། ཚད་མའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྡུས་པ། ༩༢་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༧། ཚད་མ་ཟྗེ། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ། ཚད་མའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྡུས་པའྱི་འགྗེལ་པ། ༨༧༤་

༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་སྗེལ་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། འོ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། 

དགག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་དགག་བ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་འགོག་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཁོ་ན་རྗེ། བུམ་པ་དགག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དགག་པ་ཡྱིན་

ན། དགག་བ་བཅད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། འོ་ན། 

བུམ་པ་གཞན་སྗེལ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། དྗེ་མ་ཡྱིན་པ་བསལ་

བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བོ་ལ་འཆར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅྱིག །གཞན་སྗེལ་གྱི་དོན་རྟོག་པས་སྒོ་འདོགས་ལ་འཇོག །དྗེ་ལ་དབྗེ་

ན། ཡོད་པ་གཞན་སྗེལ་དང་། མྗེད་པ་གཞན་སྗེལ་དང་། དྗེ་གཉྱིས་ལས་གཞན་

པའྱི་གཞན་སྗེལ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། བུམ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྟོག་པའྱི་དངོས་

ཀྱི་གཞལ་བ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ནམ་མཁའྱི་དངོས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་དངོས་ཀྱི་

གཞལ་བ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། ཤྗེས་བ་དང་གཞལ་བ་སོགས་ལྟ་བུ། དོན་འདྱི་

ཡང་། དངོས་དང་དངོས་མྗེད་གཉྱིས་ཀ་ལ། །བརྟྗེན་ཕྱིར་སྤྱི་ཡང་རྣམ་པ་

གསུམ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་ཞྗེས་ཟྗེར་ཞྱིང་། བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་

པ་ལྟ་བུ། དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སྗེལ་རྣམས་གཞན་སྗེལ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། གཞན་

སྗེལ་དང་བྗེམ་པོའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། རྱིགས་

གཏྗེར་ལས།
1
 གཞན་སྗེལ་བོའྱི་འཇུག་ཚུལ་ཡྱིན། །བྗེམ་པོའྱི་དོན་ལ་གཞན་སྗེལ་

མྗེད། །ཅྗེས་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཚད་

མའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྡུས་པ་སྔར་དྲངས་པ་ར་འགྗེལ་རྣམས་དང་། དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༩་༡༨།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

བསྡུས་པའྱི་འགྗེལ་པར།
1
 སོབ་དཔོན་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་སྗེལ་

བར་བསན་པ་ནྱི། གཞན་སྗེལ་བ་དངོས་པོ་ཡྱིན་ལ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་

བའྱི་ཕྱིར། འགྗེལ་བཤད་ཤཱཀ་བོས། གཞན་སྗེལ་གསུམ་བ་བྗེད་གསུམ་དང་སྦར་

ནས་གཞན་སྗེལ་མཚན་ཉྱིད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གསུངས་ཚུལ་འོག་ཏུ་འཆད། 

གཉྱིས་པ། གཞན་སྗེལ་གྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། མཚན་ཉྱིད་དང་། དབྗེ་

བ་གཉྱིས། དང་པོ་ལ། རྣམ་འགྗེལ་དར་ཊྱིཀ་ལས། དྗེ་མ་ཡྱིན་པ་བསལ་བའྱི་རྣམ་པ་

དངོས་སུ་ཤར་བའྱི་སོ་ནས་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བ་བ་གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

དུ་བཤད་པ་དང་། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀྐར། རང་གྱི་
2
བསལ་བ་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པར་བཅད་

པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པར་བ་བ། གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་བཤད། འཇུག་

ཊྱིཀ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་བུ་སྒས་རང་གྱི་དགག་བ་དངོས་

སུ་མ་བཅད་ཀང་། དྗེའྱི་དོན་བོ་ལ་འཆར་བ་ན། སྤོས་པ་བཅད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

འཆར་བ་རྣམས་དགག་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཚིག་ཟྱིན་ལ་དགོངས་

པ་མྱི་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ན་ཡང་། དོན་ལ་དགོངས་པ་གཅྱིག་པས། དྗེ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ཏྗེ་བཤད་ན། བོ་དོན་མཐུན་ལ་རང་གྱི་རྣམ་པ་འཆར་བའྱི་ཚེ། 

དྗེ་མ་ཡྱིན་པ་བསལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་དྗེ། གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཞན་སྗེལ་དང་དགག་པ་དོན་གཅྱིག །བོ་དོན་མཐུན་ལ་རང་གྱི་རྣམ་པ་འཆར་བའྱི་

ཚེ། དགག་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ། དགག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད།  

གཉྱིས་པ་དབྗེ་བ་ལ། དབྗེ་བ་དངོས་དང་། སོ་སོའྱི་མཚན་གཞྱི། སྒ་བཤད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༧། ཚད་མ་ཟྗེ། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ། དྗེ་ཁོ་ཉྱིད་བསྡུས་པའྱི་འགྗེལ་པ། ༨༧༦་༡༡།

2 ག་༡༡༧་བ་༣་གསལ། པ་༡༡༨་ན་༦་གསལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ། གངས་ངྗེས་དང་བཞྱི། དང་པོ་ནྱི། གཞན་སྗེལ་ལ་དབྗེ་ན། མྗེད་དགག་གྱི་

གཞན་སྗེལ་དང་། མ་ཡྱིན་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་གཉྱིས། དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པར་

བ་བ་གང་ཞྱིག །ཆོས་གཞན་འཕངས་པ་མྗེད་པར་དགག་པ་བྗེད་པ་དང་། དྗེ་གང་

ཞྱིག །ཆོས་གཞན་འཕངས་པ་མྗེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་དགག་པ་བྗེད་པ། ཞྗེས་བ་བ་དྗེ་

ཤྱིན་ཏུ་ལྗེགས་པས། འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། གཞན་སྗེལ་ཡང་ཡྱིན། རང་གྱི་དགག་བ་

བཀག་ཤུལ་དུ་འཕངས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་མྗེད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ། མྗེད་

དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། གཞན་སྗེལ་ཡང་ཡྱིན། རང་གྱི་དགག་བ་

བཀག་ཤུལ་དུ་འཕངས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་མྗེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་

པ། མ་ཡྱིན་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དང་པོ་ལ་དབྗེ་ན། དགག་བ་

ཤྗེས་བ་ལ་སྱིད་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་དང་། དགག་བ་ཤྗེས་བ་ལ་མྱི་

སྱིད་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། བུམ་མྗེད་ལྟ་བུ། གཉྱིས་

པ་ནྱི། རྱི་བོང་རྭ་མྗེད་ལྟ་བུ། དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་

དྗེ་ཡང་དང་པོའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ། །

རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 ཡོད་པ་གཞན་སྗེལ་དང་། མྗེད་པ་གཞན་སྗེལ་ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་དོན། རྱིགས་གཏྗེར་དར་ཊྱིཀ་ལས། དགག་བ་ཤྗེས་བ་ལ་ཡོད་པའྱི་

མྗེད་དགག་དང་། དགག་བ་ཤྗེས་བ་ལ་མྗེད་པའྱི་མྗེད་དགག་ལ་བཤད་པ་ནྱི། ར་

བའྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ལ། རྗེས་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཁོ་

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༡༠་༧།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

ནར་བཤད་དོ། །མ་ཡྱིན་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་ལ་དབྗེ་ན། རང་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་

སྒས་རང་གྱི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་རང་གྱི་འཕངས་བར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་གཞན་

སྒྲུབ་པ་དངོས་སུ་འཕྗེན་པ། ཤུགས་ལ་འཕྗེན་པ། དངོས་ཤུགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་

འཕྗེན་པ། སྐབས་སོབས་ཀྱིས་འཕྗེན་པའྱི་མ་ཡྱིན་དགག་པ་དང་བཞྱི། དང་པོ་ནྱི། 

བདག་མྗེད་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ལྷས་བྱིན་ཚོན་པོ་ཉྱིན་པར་ཟས་མྱི་ཟ་བ་

ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། ལྷས་བྱིན་ཚོན་པོ་ཉྱིན་པར་ཟས་མྱི་ཟ་བ་རྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པ་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ། བཞྱི་པ་ནྱི། སྐྱྗེས་བུ་གཅྱིག་རྒྱལ་རྱིགས་དང་། བམ་ཟྗེའྱི་རྱིགས་གང་

རུང་དུ་ངྗེས་ཤྱིང་། ཁྱད་པར་མ་ངྗེས་པའྱི་ཚེ། སྐྱྗེས་བུ་རྒྱལ་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་

བུ། དྗེ་ལྟར་ཡང་། ཤྗེས་རབ་སྒོན་མའྱི་འགྗེལ་བ་སྤན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་

སུ་ལུང་དྲངས་པ་ལས།
1
 དགག་པ་དོན་གྱིས་བསན་པ་དང་། །ཚིག་གཅྱིག་སྒྲུབ་

པར་བྗེད་
2
པ་དང་། །དྗེ་ལྡན་རང་ཚིག་མྱི་སོན་པ། །མ་ཡྱིན་གཞན་པ་གཞན་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། མ་ཡྱིན་དགག་ལ་ཆོས་གཞན་

འཕྗེན་ཚུལ་གྱི་དབྗེ་བ་གསུམ་ལས་མ་བཤད་པས། བཞྱིར་དབྗེ་བ་དགོངས་པ་ཡྱིན་

མྱིན་དཔད་པར་བའོ། །

མ་ཡྱིན་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་ལ་ངོ་བོའྱི་སོ་ནས་དབྗེ་ན། བོའྱི་གཞན་སྗེལ་

དང་། དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སྗེལ་གཉྱིས། མ་ཡྱིན་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་གང་

ཞྱིག །རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་གང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༥༨། དབུ་མ་ཝ། སོབ་དཔོན་སྤན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས། ཤྗེས་རབ་སྒོན་མ་རྒྱ་ཆྗེར་འགྗེལ་པ། 

༡༠༡༨་༡༥།

2 ག་༡༡༨་བ་༢་འཕྗེན་པ་དང་། པ་༡༡༩་ན་༤་འཕྗེན་པ་དང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞྱིག །རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་

གྲུབ་པ། དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ། སོ་སོའྱི་མཚན་གཞྱི་ལ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 མཚན་

གཞྱི་ངོས་བཟུང་བ་ནྱི། བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་ནྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་

གཞན་སྗེལ་དང་། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཤར་བའྱི་རྣམ་པ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་

ལོག་པར་སྣང་བ་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་དང་། གཞྱི་བུམ་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་མྗེད་པ་

མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་ལོ། །བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོས། བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བུམ་པ་

མྗེད་པ་བུམ་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་དུ་མཛད་པར་སྣང་ངོ་། །ཞྗེས་

གསུངས། དོན་ནྱི་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་བུམ་པའྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་

གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་གཞྱི། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་

པར་སྣང་བ་བུམ་པའྱི་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་གཞྱི། 

བུམ་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་

བྗེད་ལས།
2
 བུམ་པ་ལ་བུམ་མྱིན་མྗེད་པ་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་ལོ། །ཞྗེས་

གསུངས་ནས། བུམ་མྱིན་ལ་བུམ་པ་མྗེད་པ་བུམ་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་

དུ་བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པོས་བཤད་ཀང་། རང་ལུགས་ལ་མྱི་བཞྗེད་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་

པའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་དོན་བུམ་པ་ཡང་ཡྱིན་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་

གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པ་བུམ་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན། བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་

ཡང་ཡྱིན་བུམ་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པ་བུམ་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༦༥་༡།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༦༥་༢།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

སྗེལ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན། བུམ་པ་ལ་བུམ་མྱིན་མྗེད་པ་ཙམ་བུམ་པའྱི་མྗེད་

དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། བུམ་པ་བུམ་མྱིན་དུ་མྗེད་པ། བུམ་པའྱི་མྗེད་

དགག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་བུམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བུམ་མྱིན་མ་ཡྱིན་པ་བུམ་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་བུམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་

པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན། བུམ་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པ་བུམ་པའྱི་མྗེད་

དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་

སྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བམ་ཟྗེའྱི་ལུགས། རང་ལུགས་སུ་མྱི་བཞྗེད་པ་འདྱི་ལ་

དགོངས་པའོ། །གོང་དུ་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ། ཁ་

ཅྱིག །བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་སྣང་བར་ཐལ། དྗེ་ལ་

བུམ་པ་བུམ་མྱིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། འདྱི་ལ་གཞན་སྗེལ་

ཆྗེན་མོར། འོ་ན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་མྗེད་དགག་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྗེད་པར་

ཐལ། དབང་མངོན་ལ་རང་མཚན་རྣམས་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་མ་འདྲྗེས་པར་སྣང་

བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནྱི། ལན་གྱིས་བཟློག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་རོ། །དབང་མངོན་ལ་རང་མཚན་འདྲྗེས་པ་མྗེད་པར་སྣང་ཡང་། རང་

མཚན་རྣམས་འདྲྗེས་པ་མྗེད་པ་དབང་མངོན་ལ་མྱི་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ། བུམ་འཛིན་

རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་ཡང་། བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་

ལོག་པ་དྗེ་ལ་མྱི་སྣང་ངོ་། །

གསུམ་པ་སྒ་བཤད་པ་ནྱི། བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུ་ལ། ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་གཞན་སྗེལ་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། གཞན་སྗེལ་བར་བྗེད་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞན་སྗེལ་ཞྗེས་བ་སྗེ། ཤཱཀས།
1
 རྗེ་ཤྱིག་གཅྱིག་ནྱི་འདྱི་ལས་གཞན་དང་གཞན་

སྗེལ་བར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལྡོག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས། བུམ་པ་ཡང་ཡྱིན། བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཞན་སྗེལ་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། གཞན་བསལ་བའྱི་ཆ་ཡྱིན་

པས་གཞན་སྗེལ་ཞྗེས་བ་སྗེ། ཤཱཀས།
2
 གཞན་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར་གཞན་རྣམ་པར་

གཅོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གང་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་གྱིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་

པར་མྗེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐམས་ཅད་ལ་དགག་པ་ཙམ་གྱི་ཁྱད་

པར་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་དང་། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་

ལོག་པར་སྣང་བ་ལ། གཞན་སྗེལ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། འདྱིས་

གཞན་སྗེལ་བར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞན་སྗེལ་ཞྗེས་བ་སྗེ། ཤཱཀས།
3
 འདྱིས་གཞན་

སྗེལ་བར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་བོ་ལ་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། གང་བསན་

བཅོས་མཛད་པས་སྒའྱི་བརོད་པར་བ་བ་ཉྱིད་དུ་བཞྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་འདྱི་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ལུང་འདྱིས་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་

བུམ་པའྱི་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་དུ་བསན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་བུམ་པའྱི་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་དགག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལུང་འདྱིས་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དགག་པ་ཡོད་པར་བསན་ཏྗེ། ལུང་འདྱིས་བུམ་པའྱི་

བོའྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་གཅྱིག་དགོས་པར་བསན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༤༢༥་༢༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༤༢༦་༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཇྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༡༤༢༦་༨།
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པའྱི་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྱི་དངོས་ཡུལ་

ཡྱིན་དགོས་པར་འཐད་ལྡན་ཆྗེ་བ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏྗེ། འཐད་ལྡན་ལས། སྒ་རྟོག་

བཏགས་པའྱི་གཞན་སྗེལ་བ། དངོས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་དོན་ཉྗེ་བར་བཟུང་ནས། 

སྤྱི་ཡྱི་བོ་ཡང་བསད་པ་ཡྱིན། །དྗེས་ན་སུན་དབྱུང་བ་ཡང་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་

ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དགག་

པའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ན། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་དགག་རྟོག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སྨྲ་བ་

རྣམས་འཁྲུལ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །

འོ་ན་བུམ་པའྱི་གཞན་སྗེལ་གསུམ་ཀ་བུམ་པའྱི་གཞན་སྗེལ་མཚན་ཉྱིད་པ་

ཡྱིན་ནམ་ཞྗེ་ན། ཉ་དབོན་ན་རྗེ། བུམ་པའྱི་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། བུམ་པའྱི་

གཞན་སྗེལ་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས་

བཤད་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་ཡང་བུམ་པའྱི་གཞན་སྗེལ་

མཚན་ཉྱིད་པར་བཤད་པ་མྗེད་པས། བུམ་པའྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། བུམ་པའྱི་དོན་

རང་མཚན་གྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེ་ཡང་། བུམ་པ་དྗེས་བུམ་མྱིན་སྗེལ་

བས་བུམ་པའྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། གཞན་སྗེལ་ལ་

དགག་པས་ཁྱབ་པ་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཁས་གྲུབ་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
1
 

བུམ་པའྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། བུམ་པའྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན། བུམ་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན། བུམ་མྱིན་རྣམ་

པར་བཅད་པ་དངོས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལྗེགས་པས། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ང་། མཁས་གྲུབ་རྗེ། མཁས་གྲུབ་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༢༨༣་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྗེ་ཤྱིག་དྗེའྱི་རྗེས་སུ་འབང་བས་པ་ལ། འོ་ན་བོའྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། བོ་མ་ཡྱིན་

པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དངོས་ཡྱིན་དགོས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། བུམ་པའྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་

ན། བུམ་མྱིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་དངོས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་བུམ་པའྱི་

གཞན་སྗེལ་གསུམ་ཀ་བུམ་པའྱི་གཞན་སྗེལ་མཚན་ཉྱིད་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་མྱི་

འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་བོའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། བོའྱི་གཞན་སྗེལ་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། བུམ་པའྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ན། བུམ་པའྱི་

གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས་བངས། ཁོ་ན་རྗེ། ཀ་བུམ་

གཉྱིས་ཀྱི་སྗེང་དུ་གཞན་སྗེལ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཇྱི་ལྟར་བྗེད། ཀ་བུམ་གཉྱིས་

ཀྱི་གཞན་སྗེལ་ཡོད་དམ་མྗེད་ཅྗེ་ན། རྟག་དངོས་ཀྱིས་སོང་པའྱི་ཀ་བུམ་གཉྱིས། ཀ་

བུམ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སྗེལ། ཀ་བུམ་གཉྱིས་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་

ལ། ཀ་བུམ་གཉྱིས་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ། ཀ་བུམ་གཉྱིས་ཀྱི་བོའྱི་

གཞན་སྗེལ། ཀ་བུམ་གཉྱིས་ཀང་ཡྱིན། ཀ་བུམ་གཉྱིས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་

གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པ། ཀ་བུམ་གཉྱིས་ཀྱི་མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་

བ་སོགས་ཡོད་ཀང་། རང་ལུགས་ལ་ཀ་བུམ་གཉྱིས་ཀྱི་གཞན་སྗེལ་མྗེད་དྗེ། ཀ་

བུམ་གཉྱིས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་བསལ་བའྱི་ཆ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་མ་འཐུས་

པའྱི་དོགས་དཔོད་ལྷག་མ་རྣམས་ལོགས་སུ་ཤྗེས་པར་བའོ། །

བཞྱི་པ་གངས་ངྗེས་ནྱི། གཞན་སྗེལ་ལ། བོའྱི་གཞན་སྗེལ། དོན་རང་མཚན་གྱི་

གཞན་སྗེལ། མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་གསུམ་དུ་གངས་ངྗེས་ཏྗེ། གཞན་སྗེལ་ལ་

མ་ཡྱིན་དགག་དང་། མྗེད་དགག་གྱི་གཞན་སྗེལ་གཉྱིས་སུ་གངས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། 
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རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ།

དང་པོ་ལ། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དང་། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་

པར་ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་གཉྱིས་སུ་གངས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཀུན་མཁྱྗེན་གསུང་རབ་འདབ་བརྒྱ་དཀར་པོའྱི་ཚལ། །ཆོས་འབོར་ཉྱིན་

བྗེད་ཟྗེར་གྱིས་ཁ་ཕྗེ་བས། །དཔལ་བཟང་ཟྗེའུ་འབྲུའྱི་འཛུམ་དཀར་རྒོད་པའྱི་

རྗེར། །ལྗེགས་བཤད་སྦྲང་རྱི་འཛིན་པས་འགོ་འདྱི་སྐྱོངས། །ཐུབ་པའྱི་གསུང་དང་

ཚད་མ་མདོ་ཡྱི་དོན། །རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་སོགས། །མཁས་

གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་ལྗེགས་པར་བཀྲལ་བ་བཞྱིན། །ཟླ་མྗེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པོས། །སར་ཡང་ལུང་རྱིགས་མན་ངག་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི། །རྒྱལ་ཚབ་

དགོངས་པ་རབ་གསལ་སྗེལ་བའྱི་ཚེ། །ལྗེགས་བཤད་འདོད་དགུའྱི་ཆུ་རྒྱུན་འདྱིར་

ཚོགས་པས། །རྣམ་གོལ་ནོར་བུའྱི་གཞྱི་རྟྗེན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། །དྗེ་ཚེ་དམ་ཆོས་གྲུ་

ཆར་འབྗེབས་མཁས་པའྱི། །བོ་བཟང་གསུང་སྐྱྗེས་ཆུ་རྒྱལ་ཀླུ་དབང་གྱིས། །བསླུ་

མྗེད་ཐུགས་རྗེའྱི་ཕག་རྱིང་བརྐངས་
1
པ་ལས། །ལྗེགས་འོངས་རང་དོན་ལྗེའུའྱི་

ལྗེགས་བཤད་གང་། །ལྗེགས་ལམ་རྟོགས་ཕྱིར་བརོན་པས་གྲུབ་པ་ཡང་། །ལྗེགས་

པར་ཁྱོད་ཀྱི་དྲྱིན་དུ་བདག་གྱིས་གོ །ལྗེགས་སྙམ་སྤོ་དགས་ལུས་སྗེམས་ཁྱབ་པར་

གྱུར། །འདྱི་ལྟར་འབད་པས་བདག་གྱིས་ཐོབ་གྱུར་པའྱི། །ཟླ་བའྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུའྱི་

དགྗེ་བ་དྗེས། །འཁོར་བར་འཁྱམས་པའྱི་སྗེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །རྒྱལ་བའྱི་གོ་

འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

 རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་དགོངས་དོན་རྒྱལ་ཚབ་

1 ག་༡༢༠་བ་༧་བརྐང། པ་༡༢༡་བ་༢་བརྐང།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཞྗེས་བ་བ་ལས་ལྗེའུའྱི་དང་པོའྱི་དོན་རྣམས་ལ་མ་རྟོགས་

པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་གྱི་དྲྱི་མས་དབྗེན་ཞྱིང་། རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པ་ཡབ་སས་དང་། ཕོགས་གང་ཡབ་སས་རྣམས་ཀྱི་

དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བཀོད་པ། རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་གྱི་

ལོག་རྟོག་འཇོམས་བྗེད་ལྟ་བ་ངན་པའྱི་ཚང་ཚིང་ཀུན་བསྗེག་པར་བྗེད་པ་འདྱི་ནྱི། 

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྱི་གསུང་རྒྱུན་མཁས་པ་མགུ་

བ་སྐྱྗེད་བྗེད་ལགས་སོ།། །།

 



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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༄༅། །མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ་གཞན་ལས་ཕུལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

འདྱི་མཁས་གྲུབ་བསན་པའྱི་ཉྱི་མ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པོས་ན་གྱིང་དུ་སྦར་བའོ། །

༄༅། །མ་གྲུབ་སྦར་བ་བརོད་བ་མྱིན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། མདོ་རང་

འགྗེལ་ལས། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་རྒོལ་བ་དང་། ཕྱིར་རྒོལ་བ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ངྗེས་པར་

བཟུང་ངོ༌། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། མྗེད་པ་ལ་སོགས་པ་

དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

ལུང་འདྱི་ཡྱི་དོན་བཤད་པ་ལ། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། ཞར་ལ་གཞན་

གྱི་ལུང་དོན་འཆད་ཚུལ་དགག་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 

དོན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད་ལ། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ནས་

བཤད་ན། ཅྱི་རྱིགས་པ་ཞྗེས་སོས་པའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་དོན་ཡོད་དྗེ། 

གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་

གྲུབ་པ་དང་། གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། 

གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་དཔྗེ་བཞྱི་དང་། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དུ་

ཡོད་པ་དང་ཁྱབ་བྗེད་དུ་མྗེད་པ་དང་། རྣམ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༩་༦།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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དགུའྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། 

གཞྱི་མ་གྲུབ་དཔྗེར་བཟུང་བ་ཅྱི་རྱིགས་པར་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦར་ཏྗེ། དང་པོ་གསུམ་

དཔྗེ་དོན་དུ་སྦོར། ཕྱི་མ་གཉྱིས་དཔྗེ་དོན་དུ་མྱི་སྦོར་བ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྗེ་དོན་སྦོར་ཚུལ་ནྱི། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཕོགས་ཆོས་

རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་ན། ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། ཕོགས་ཆོས་

ཅན་དགུའྱི་འགལ་རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་

གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པས་འགལ་རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་

འགྲུབ་ཅྗེས་དཔྗེ་དོན་དུ་སྦོར། དྗེ་བཞྱིན་དུ། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་

ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་

དང་། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའྱི་ནང་གྱི་ཐུན་མོང་བའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་རྟགས་བཞྱི་པོའྱི་

རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པས། དྗེ་བཞྱི་ཡྱི་

རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་པ། དཔྗེ་དོན་དུ་སྦོར་བ་དང་། གཞན་དོན་

སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་

པ་དང་། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའྱི་ནང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་རྟགས་

ཀྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བས། དྗེ་ཡྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་དཔྗེ་

དོན་དུ་སྦོར། 

གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན། ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། གཞྱི་མ་

གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེར་བཟུང་བས་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་འགྲུབ་པ་དཔྗེ་དོན་དུ་མྱི་སྦོར་ཏྗེ། སྒྲུབ་
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རྟགས་ལ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན། ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་པ་འཐད་ཀང་། 

གཞྱི་མ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཏུ་བཟུང་བས་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་མྱི་གནོད་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན། དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་

འདྱི། བས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ན། ཚད་མས་མ་དམྱིགས་

པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན། རྱི་བོང་གྱི་རྭ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི་ཡང་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྗེ་ལྟར་

ཡང་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དྗེ་

དང་། དགུའྱི་ནང་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉྱིས་པོ་ལ་གཞྱི་མ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེར་

བཟུང་ན། ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་འགྲུབ་པ་དཔྗེ་དོན་དུ་མྱི་སྦོར་བའྱི་དོན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

གཞན་ཡང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་མ་

2
གྲུབ་པས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་མྱི་གནོད་

དྗེ
3
། བོའྱི་ཡུལ་དུ་བར་རུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས། བུམ་པ་ཤྗེས་བར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་

དཔྗེ་ཡང་དག་གཞྱི་མ་གྲུབ་ཀང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འགྗེལ་

བཤད་གཉྱིས་ལྟར་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་གྲུབ་པས་

ཁྱབ་པ་མྱིན་ཏྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༠་༥།

2 ག་༢་བ་༥་བཞྱི་མ་གྲུབ་པས། པ་༢་བ་༥་བཞྱི་གྲུབ་པས།

3 ག་༢་བ་༥་མྱི་གནོད་སྗེ། པ་༢་བ་༥་མྱི་གནོད་དྗེ།
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མྗེད་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན། རྱི་བོང་རྭ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་

དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྗེ། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན། དངོས་གྱུར་གྱི་

ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མདོ་རང་འགྗེལ་ལས་འདྱི་ལྟར་བཤད་པ་རྣམས། གཞན་དོན་སྐབས་

ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

དབང་དུ་བས་པ་མྱིན་ཏྗེ། ཕོགས་ཆོས་དང་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་རྒོལ་ཕྱི་

རྒོལ་གཉྱིས་ཀས་མ་གྲུབ་ཀང་། རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ནང་

ནས་ཀང་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་མྱིན་ཏྗེ། གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་

བཟུང་བའྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་དྗེ། ཆ་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་

མྱིན་པ་དྗེ། བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དོན་དམ་པར་

འཕོད་འདུ་མ་འབྗེལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ཡང་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 འདྱི་དག་ཀང་སྒྲུབ་རྟགས་

དང་། དྗེ་ཡང་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པར་བསམ་སྗེ། ཞྗེས་སོགས་

གསུངས། གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ཀང་། ཤྗེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་གཞྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟྗེན་ཤྗེས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༡་༡།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།

  319  

འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཚད་མས་གནོད་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མས་གནོད་

པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 
1
ཀུན་ཏུ་རྒོལ་བ་བདག་ཉྱིད་ཀྱི། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡོད་དྗེ། སྐྱྗེས་བུ་འདྱི་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྱི་བོང་གྱི་རྭས་ཕུག་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། རྱི་བོང་གྱི་རྭས་ཕུག་པ་ཆོས་ཅན། སྐྱྗེས་བུ་

སྡུག་བསྔལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་

གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ན། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱིན་པ། རྱི་བོང་གྱི་རྭས་

ཕུག་པ། སྐྱྗེས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་

བྗེད་ལས།
2
 དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྒྲུབ་རྟགས་ལ། གཞྱི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ན། 

ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགྲུབ་ལ། གཞྱི་མ་གྲུབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེར་བཟུང་ན། ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་

པ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། རྱི་བོང་གྱི་

རྭས་ཕུག་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ན། གང་

ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་དགོས་པས། ཚད་མས་མ་

དམྱིགས་པ་དྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་

བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཚད་མས་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༨༦་༡༦།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༩་༤།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་མ་ངྗེས་

ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་རྒོལ་བ་དང་། ཕྱིར
1
་རྒོལ་བ་གཉྱིས་ཀ་

ལ་ངྗེས་པར་བཟུང་ངོ༌། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་དོན་དང་འགལ། ཁོ་ན་རྗེ། སྐྱོན་མྗེད་

དྗེ། ལུང་དྗེའྱི་དོན་ནྱི། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཕོགས་ཆོས་རྒོལ་

ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་ན། དྗེའྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་དགོས་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་རས་སྤྱི་སྨྲ་བ་ལ་འཆད་པ་ནང་འགལ་ཏྗེ། ཚད་མས་དམྱིགས་པའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ལ་སྦར་ནས་

བཞག་ན་འཁོར་གསུམ་དངོས་འགལ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ། ཞར་ལ་གཞན་གྱི་ལུང་དོན་འཆད་ཚུལ་དགག་པ་ནྱི། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
2
 འདྱི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སྤྱི་ཡྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་རྗེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཡང་ཕོགས་སྔ་མར་བཀོད་པ་ལྟར། འདོད་པ་འགལ་བ་ཡྱིན་

ཏྗེ། འབས་རྟགས་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་རང་འདོད་པ་ལྟར་གྱི་རྗེས་

ཁྱབ་གཞྱི་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ན་རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་

མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་རང་འདོད་པ་ལྟར་གྱི་དྗེའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པ་

ཉམས་སོ། །ཞྗེས་པས་འཆད། 

ལུང་དྗེའྱི་དོན་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། སྐབས་འདྱིར། ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞྱི་མ་

གྲུབ་ན། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་དགོས་པ་དང་། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ན། ལྡོག་

ཁྱབ་མྱི་འགྲུབ་པ། དཔྗེ་དོན་དུ་མྱི་སྦོར་བར་གསུངས་པ། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་

1 ག་༣་བ་༦་ཕྱི། པ་༣་བ་༦་ཕྱི།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༡་༢།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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སྤྱིའྱི་དབང་དུ་བས་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བས་པའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ། བས་

པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་ནང་འགལ་ཏྗེ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་མྗེ་མྗེད་པའྱི་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་

དཔྗེ་གཞྱི་མ་གྲུབ་ན། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་གཞྱི་མ་གྲུབ་དགོས། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་

དཔྗེ་ཡང་དག་མྗེད་ན། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་དགོས། དུ་

བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་ན། མྗེ་མྗེད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྗེ་མྗེད་

མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཕྱི་མ་སོང་། དྗེར་ཐལ། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། མྗེ་

མྗེད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་དགོས་སོ། །མྗེ་མྗེད་པའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་ཀ་སོང་། དྗེར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་ན་མྗེ་ཡོད་པས་

ཁྱབ་པ། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། མྗེ་མྗེད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་

ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྗེ་མྗེད་ན། དུ་བ་མྗེད་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྣམས་ཁས། ར་བར་འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཞྱི་

མ་གྲུབ་ཀང་། ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སྤྱིའྱི་དབང་

དུ་བས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 
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 ཁྱད་པར་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཐའ་

དཔད་པ་ལ། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཉན་བ་

ཆོས་ཅན། སྒ་རྟག་མྱི་རྟག་གཉྱིས་ཀར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཕྱི་མ་སོང་། དྗེར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་

ཟག་དྗེས། མཉན་བ་རྟག་མྱི་རྟག་གང་རུང་མྱིན་པ་ལ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། ར་བར་འདོད་ན། མདོ་རང་འགྗེལ་ལས། ཁྱད་པར་ནྱི་རྣམ་པར་

གཅོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ། 

ཡང་ན། གཞུང་འདྱི་ཡྱི་དོན་ནྱི། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་

ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་སོང་། དྗེར་ཐལ། 

མཉན་བ་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས། མཉན་བ་རྟག་

པ་ཡྱིན་པ་ལ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དྗེ་བཞྱིན་དུ་མཉན་བ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་སོང་། དྗེར་ཐལ། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་ལ་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་

རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་གཉྱིས་ཀའྱི་ར་བར་འདོད་ན། མདོ་

རང་འགྗེལ་ལས། ཁྱད་པར་ནྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་
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ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། མཉན་བ་སྒ་ལ་རྟག་མྱི་རྟག་གཉྱིས་ཀ་

རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཐལ། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་གནས་ཀྱི། རྟག་པ་ལ་

ནམ་ཡང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། 

མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཉན་བའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ས། 

གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

མཉན་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་

པ་རྣལ་མར་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་མྗེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་མཉན་

བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པར་ཐལ། རྟག་

ན་མཉན་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཉན་བ་

རྟག་པ་ལ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༡་༤།
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འོ་ན། གཏན་ཚིགས་མར་མྗེ་བཞྱིན་དུ། བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་གོ་

བྗེད་དུ་འགྱུར་རམ། དཔྗེ་ལ་འབྗེལ་བ་ངྗེས་པ་ལ་ལྟོས། དང་པོ་ལྟར་ན། བས་པ་བོ་

ཡུལ་དུ་སོང་བ་ཙམ་གྱིས། སྒ་མྱི་རྟག་པ་དང་། གང་ཟག་མྱི་རྟག་པར་གོ་ནུས་པར་

ཐལ། ཡུལ་རུང་བར་མར་མྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་གཟུགས་གསལ་བར་

བྗེད་པ་དང་། གོ་བྗེད་ཀྱི་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་བོ་ཡུལ་དུ་

སོང་བ་ཙམ་གྱིས་གང་ཟག་རྟག་སོང་དུ་གོ་ནུས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། བས་པ་དྗེར་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་གང་ཟག་རྟག་གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་

གྱིས་སོང་པ་གོ་ནུས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། འགོ་བ་འགའ་ཡང་། 

བདག་མྗེད་པ་ལ་རྨོངས་པ་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་མྗེད་དུ་གོལ་
1
བར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ལྟར་ན། 

མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་

མྱི་རྟག་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་སྔར་མཉན་བ་དང་། སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་དཔྗེའྱི་

སྗེང་དུ་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་

སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱི་ལ་མཁས་གྲུབ་ཤནྱི་པ་ན་རྗེ། རྨོངས་པ་ལ་འབྗེལ་བ་སོན་པ་དཔྗེ་ལ་

ལྟོས་པ་ཡྱིན་གྱི། མཁས་པས་ནྱི། དཔྗེ་མྗེད་པར་ཡང་། སྔར་མཉན་བ་ལ་མྱི་རྟག་

པས་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ནས། སྒ་མཉན་བར་ངྗེས་མ་ཐག་སྔར་གྱི་ཁྱབ་

པ་ལ། ཚད་མས་ངྗེས་པ་དྲན་ནས། དྗེའྱི་རྗེས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ། སྒ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་

1 ག་༥་བ་༢་འགོལ། པ་༥་བ་༢་འགོལ།
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པ་གོ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཤནྱི་པས་ནང་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་དོ། །

མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་སྐབས་

ཡོད་མྗེད་རྟོགས་དཀའ་བས། མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཞྗེད་པ་མྱི་འདྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་

སྗེ། རྒྱ་གར་དུ་མཁས་གྲུབ་ཤནྱི་པ་དང་། མཁས་པ་རྒྱལ་དབང་བོ་སོགས། མཉན་

བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཞྗེད་ཅྱིང་། བོད་དུ་ཉ་དབོན་དང་། 

བདག་གྱི་བ་མ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཁ་ཅྱིག་བཞྗེད་ཅྱིང་། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་དུ་

མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་ཡོད་པར་

བཤད་པ་འཐད་ལྡན་གྱི་དགོངས་པར་བས། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། མཉན་བ་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་མྗེད་པར་བཤད་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་ཉ་ཊྱིཀ་ལས། ཆོས་བམ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་བཤད། རྒྱལ་དབང་བོ་དང་ཤནྱི་པས་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཞྗེད་དོ། །ཞྗེས་པ་དང་། ཡང་ཉ་ཊྱིཀ་ལས། མཁས་གྲུབ་ཤནྱི་

པ་ཡང་། རྨོངས་པ་ལ་དཔྗེ་དགོས་པས། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་

པར་ཟད། །ཅྗེས་པས་བསན། ཞྗེས་ནང་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་དྗེ། ལྗེགས་སམ་སྙམ་

མོ། །ཞྗེས་བཤད། 

ཤནྱི་པའྱི་
1
ལུགས་དྗེ་འགོག་ཚུལ་ནྱི། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་རྗེས་སུ་

1 ག་༦་ན་༢་ཤནྱི་པས་ལུགས། པ་༦་ན་༢་ཤནྱི་པས་ལུགས།
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མཉན་བ་དང་། སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། 

སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། 

མཉན་བ་སྒའྱི་མཚན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཉན་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། སྒ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཉན་བ་མྱི་

རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཉན་བ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་ཤྱིང་
1
། 

མཉན་བ་དང་སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་

མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། 

མཉན་བ་དང་སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་ཤྱིང་། མཉན་བ་མྱི་རྟག་

པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མཉན་བ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་ཤྱིང་། 

མཉན་བ་དང་སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་ནས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་

མས་མ་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཉན་བ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་

ཚད་མས་ངྗེས་ཤྱིང་། མཉན་བ་དང་སྒའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་ནས། 

སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་དགོས་ཀྱི་གང་ཟག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མཉན་བ་སྒའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ཡྱི་ཐད་ཀྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། 
2
དང་པོར། མཉན་

བ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས། དྗེ་ཡྱི་རྗེས་སུ་མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་མྗེད་པར་བསན་ནོ། །

1 ག་༦་ན༤་ངྗེས་ཞྱིང་། པ་༦་ན་༤་ངྗེས་ཞྱིང་།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༣་༤།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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གང་དག་མཚོན་བ་ལ་ཐ་སྙད་བར་རུང་ངྗེས་པར་སྦར་དགོས་པར་སྨྲ་བ་དྗེ་

དག་ཅྗེས
1
་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཉ་དབོན་སོགས་ཁ་ཅྱིག་ན་རྗེ། ཤནྱི་པའྱི་ལུགས་དྗེ་

ལྗེགས་ཤྱིང་། མཚོན་བ་ལ་ཐ་སྙད་བར་རུང་ངྗེས་པར་སྦར་དགོས་ཟྗེར། མཉན་

བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་། རྗེས་ཁྱབ་སྔར་

ངྗེས། དྗེ་ཡང་རྗེས་ཁྱབ་སྔར་ངྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་པའྱི་ངང་ནས། མཉན་བ་སྒའྱི་ཐ་

སྙད་བར་རུང་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་

ཕོགས་ཆོས་རྗེས་ནས་ངྗེས་པར་བར་རུང་བའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། 

མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་། མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། སྒའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་ཆོས་ཅན། མཉན་བའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་ཁྱོད་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཉན་

བའྱི་མཚོན་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན། ཉ་དབོན་གྱིས་ཤནྱི་པའྱི་ལུགས་ལྗེགས་

པར་བཞྗེད་པ་དང་། མཚོན་བ་ལ་ཐ་སྙད་བར་རུང་ངྗེས་པར་སྦར་དགོས། ཞྗེས་

གསུངས་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། སྒའྱི་ཐ་སྙད་བར་རུང་ཆོས་ཅན། མཉན་བ་ཁྱོད་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཉན་བའྱི་མཚོན་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། མ་ཁྱབ་ན། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་པ་བུད། མང་དུ་ཐོས་པའྱི་ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སོང་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

1 ག་༦་བ་༡་དྗེ་དག་ཞྗེས་སོགས། པ་༦་བ་༡་དྗེ་དག་ཞྗེས་སོགས།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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གསུང་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། །

བ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའྱི་གཏྗེར་གྱི་ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད་

དོ། །ཐུབ་བསན་ཕོགས་བཅུར་དར་བའྱི་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས། །མ་ལུས་འགོ་བའྱི་དགྗེ་

ལྗེགས་སྗེལ་བ་ལ། །མཁས་ཁྱོད་རྱིན་ཆྗེན་དབང་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཞྱིན། །རྒྱལ་ཚབ་

དམ་པ་དར་མའྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཐྗེག་གསུམ་ལམ་ལ་ངྗེས་པ་རབ་བསྐྱྗེད་

ཅྱིང་། །སྐྱབས་གསུམ་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་བྗེད་ཐབས་ཀྱི་མཆོག །ཚུལ་གསུམ་གཏན་

ཚིགས་རྣམ་གཞག་རྟོགས་དཀའ་བ། །རྒྱལ་ཚབ་ལུགས་བཞྱིན་བདག་གྱིས་འདྱིར་

བཤད་བ། །

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཐའ་

དཔད་པ་ལ་གཉྱིས་ལས། རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་འབྗེལ་བ་ལ་ལྟོས་

པའྱི་དོན་བཤད་པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡྱིན་དཔད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་དགག་བཞག་སོང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ཀྱི་དགོངས་པར་བསམ་ནས། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་

ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། རྟག་མྱི་རྟག་དངོས་འགལ་དུ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ། མཚན་གཞྱི་

བས་པ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ། རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་

འགོ་དགོས་ཟྗེར་ན་མྱི་འཐད་དྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། 

རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ཤོས་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 
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འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་ན་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ཤོས་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟག་པ་ནམ་མཁའྱི་རྟག་པ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། རྟག་པ་ནམ་མཁའ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་གང་ཞྱིག །བས་པ་སྒའྱི་བས་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། ནམ་མཁའ་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། དྗེ་མ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་

གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་དྗེ་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

ན། དྗེ་མ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དོན་བྗེད་ནུས་སོང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་མ་བས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་

ཐལ། དྗེ་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་སོང་། རྟག་

པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ནམ་མཁའྱི་རྟག་པ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའྱི་
1
རྟག་པ་ཡྱིན་ན། མ་བས་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་

གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། བས་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་མཁའྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་

པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་སོང་། ཁྱབ་པར་ཐལ། 

བས་ན་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་

1 ག་༧་བ་༢་ནམ་མཁའ་རྟག་པ་ཡྱིན་ན། པ་༧་བ་༢་ནམ་མཁའ་རྟག་པ་ཡྱིན་ན།
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ན། འདྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་ནྱི། ཚུལ་གསུམ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འདོད་པའྱི་ལུགས་

འགོག་པའྱི་ཚེ། ཊྱིཀྐ་ལས།
1
 དངོས་པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ངྗེས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་ན། བསྒྲུབ་བ་ངྗེས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་དགོས་

པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་ན། རྟག་

ན་དངོས་མྗེད་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། རྟག་ན་

མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། 

མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་འདྱི་བརྟག་ན་ཤྗེས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཊྱིཀྐར།
2
 ཐལ་འགྱུར་འདྱི་འཕངས་ནས། རྟགས་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཁས་བངས་

དགོས་ཏྗེ། ཞྗེས་རྟགས་དང་པོ་འགོ་མཚམས་མཛད་པ་ལ་ཡང་ལྗེགས་པར་རྟོགས་

ཤྱིག །གང་གྱི
3
་བོ་གོས་ལྷ་ལམ་རབ་ཡངས་པར། །རྱིགས་ལམ་རྒྱུ་སྐར་བདག་པོ་

འདྱི་ཤར་ཚེ། །རྒྱལ་ཚབ་དར་མའྱི་བཞྗེད་གཞུང་ཀུན་དའྱི་ཚལ། །དོགས་པའྱི་

འཛུམ་དཀར་ཟྗེའུ་འབྲུ་དགོད་
4
པར་མཛད། །ར་བའྱི་དམ་བཅའ་ལ། སྐད་ཅྱིག་མ་མྱི་

རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་རྟག་མྱི་རྟག་དངོས་འགལ་དུ་ངྗེས་

པའྱི་ཚད་མ། སྐད་ཅྱིག་མ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ། རྟག་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་འགོག་བྗེད་

ཀྱི་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

མྱི་ནུས་ཏྗེ། རྟག་མྱི་རྟག་དངོས་འགལ་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། མྱི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༠་༤།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༠་༦།

3 ག་༧་བ་༦་གང་གྱིས་བོ་གོས། པ་༧་བ་༦་གང་གྱིས་བོ་གོས།

4 ག་༧་བ་༧་བགོད། པ་༧་བ་༧་བགོད།
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རྟག་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་

མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་མྱི་

རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ར་བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། སྐད་ཅྱིག་མའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། བས་པའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང་། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། རྟག་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་མ་

ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་ར་བར་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། 

སྐད་ཅྱིག་མ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། ཚད་མ་གསུམ་

སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་རྟག་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་

སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། སྐད་ཅྱིག་མ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ན། མ་ཁྱབ་བོ། །མ་གྲུབ་ན་དྗེར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན། 

རྟག་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་རྟག་པར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་ཆོས་དང་སྐད་ཅྱིག་

མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཟྗེར་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། མྱི་རྟག་པ་

ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་དྗེ་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་སོང་། འདོད་ན་བཀག་ཟྱིན། 
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ཁོ་ན་རྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། 

རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 

བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་

བས་སོང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ཐར་

ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 རྟག་པ་བས་སོང་དུ་མ་ངྗེས་པར་བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པར་མྱི་ངྗེས་པ་ལྟར། ལྟར་སྣང་ཚུལ་གསུམ་དང་མྱི་ལྡན་པར་མ་ངྗེས་པར། ཚུལ་

གསུམ་ཡང་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་མྱི་ངྗེས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་

ཁྱབ་སྗེ། བས་པ་རྟག་པ་ལ་མྗེད་པར་མ་ངྗེས་པར་བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་

པར་མྱི་ངྗེས་པ་བཞྱིན་དུ། ཚུལ་གསུམ་ལྟར་སྣང་ལ་མྗེད་པར་མ་ངྗེས་པར། ཚུལ་

གསུམ་ཡང་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་མྱི་ངྗེས་ཞྗེས་པ་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ཡང་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་ལ། ཚུལ་གསུམ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ། རྟགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་

དངོས་འགལ་དུ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ། རྟགས་ལྟར་སྣང་ལ་ཚུལ་གསུམ་འགོག་བྗེད་

ཀྱི་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་ཐལ། ར་བའྱི་དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་གཉྱིས་དངོས་འགལ་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། 

ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་

ན། རྟགས་ཡང་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༧་༦།
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པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྣམས་འབུད། 

ཁོ་ན་རྗེ། ར་བའྱི་དམ་བཅའ་འཐད་པར་ཐལ། དྗེ་ཉྱིད་ལས།
1
 བས་པ་མྱི་རྟག་

པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངྗེས་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་པོ་དྗེ་ལས་མང་མྱི་དགོས་ཏྗེ། ཞྗེས་

པ་ནས། རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་

ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། བས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཉྱིད་

ལས།
2
 སྔར་རྗེས་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་པར་བཤད་པའྱི་ཐ་

མའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། བས་པ་དྗེ་ལྟར་ངྗེས་པ་ལ། རྟག་པ་

བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་ཐལ། བས་པ་དྗེ་ལྟར་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་འབྗེལ་བར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་འབྗེལ་བར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། རྟག་པ་

བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། བས་

པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་སུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་

དྗེ་ལྟར་འབྗེལ་བར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བས་པ་

ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་རང་

གྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་

བ་དྗེ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བའྱི་རང་ལྡོག་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༢་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༥་༥།
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ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སོང་སྗེ། དོན་

བྗེད་ནུས་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་འདྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་

གསུམ། དྗེ་བཞྱིན་དུ། རྗེས་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྗེད་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་རྟགས་སོགས་ལ་རྱིགས་

འགྗེ་ནས། འཁོར་གསུམ་བའོ། །

གཞན་ཡང་། རྟག་པ་མ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་

མ་བས་པ་ལ་འབྗེལ་བར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། བས་

པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་དྗེ་ལ་འབྗེལ་བར་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། མ་བས་པ་

ལྡོག་པའྱི་གཞྱི་ལ། རྟག་པ་ལྡོག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་ནས། རྟག་པ་མ་བས་པ་ལ་

འབྗེལ་བར་ཚད་མས་མ་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

ན་དྗེར་ཐལ། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། མ་བས་པ་ལྡོག་པའྱི་གཞྱི་ལ་
1
རྟག་པ་

ལྡོག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ར་བའྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། བས་པ་དྗེ་ལྟར་ཡོད་པར་ཚད་

མས་ངྗེས་པ་ལ་སྔར་བཤད་པའྱི་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས། རྟག་པ་བས་

སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་
2
བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་རྟོགས་

1 ག་༩་བ་༡་གཞྱི་ལས། པ་༩་བ་༡་གཞྱི་ལས།

2 ག་༩་བ་༢་རྗེས་དཔག་གྱི །པ་༩་བ་༢་རྗེས་དཔག་གྱི།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཊྱིཀྐ་ལས།
1
 ཚད་མའྱི་འཇུག་ཚུལ་དང་། སྒའྱི་བརོད་ཚུལ་

མྱི་འདྲ་སྗེ། སྒས་ནྱི་བས་པ་དངོས་སུ་བརོད་ནས་རྟག་པ་ལ་དྗེ་མྗེད་པར་བརོད་པ་

ཉྱིད་ཀྱིས་དྗེ་ཉྱིད་རྟག་པ་ལ་མྗེད་པར་རྟོགས་པར་བྗེད་དོ། །ཞྗེས་རྟག་ན་མ་བས་

པས་ཁྱབ་ཅྗེས་པའྱི་སྒ་དྗེས། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བརོད་ཀང་། རྟག་ན་མ་

བས་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་དྗེས། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་མ་

རྟོགས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་ལས།
2
 རྟག་པ་ལ་བས་པ་

མྗེད་པར་སོན་པའྱི་སྒ་དྗེས། བས་པ་རྟག་པ་ལ་མྗེད་པར་སོན་ཡང་རྟག་པ་བས་

སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས། བས་པ་རྟག་པ་ལ་མྗེད་པར་རྟོགས་ནུས་པ་མ་

ཡྱིན་པས། གཞྱི་བས་པ་དང་ཚོགས་དགོས་
3
པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་དང་། 

4
གནོད་པ་

ཅན་གྱི་རྟགས་ལ་བརྟྗེན་
5
པའྱི་རྗེས་དཔག་འདྱིས། སྔར་བཤད་པའྱི་འབྗེལ་བའྱི་དོན་

ལྡོག་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ངྗེས་པ་ཡྱིན་ཡང་། བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་རྟག་པ་ལ་

མྗེད་ངྗེས་སུ་རྟོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟྗེན་གཏན་ཚིགས་དྗེ་བས་པ་ལ་འགོད་

ཚུལ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས། བས་པ་མྱི་རྟག་

པར་རྟོགས་པར་ཐལ། དྗེས་བས་པ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་

བས་པ་དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་རྟག་པ་དང་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༤་༤།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༣༦༥་༥།

3 ག་༩་བ་༥་ཚོགས་ནུས་པ། པ་༩་བ་༥་ཚོགས་ནུས་པ།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༣༦༨་༣།

5 ག་༩་བ་༥་རྟྗེན། པ་༩་བ་༥་རྟྗེན།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

  336  

བས་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅྱིག །བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་འཇུག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་སྔར་བཤད་

པའྱི་ཚད་མ་གསུམ་པོ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་ལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་མྱི་དགོས་

ཟྗེར་ན། དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཕྱི་མ་དྗེ་དགོས་པར་ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། དང་

པོ་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་

ན་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡྱིན་ན། དྗེ་མྱི་

རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། 

བས་པ་དང་མྱི་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བས་པ་དང་མྱི་རྟག་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་

ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་འདྲ་བའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། བས་པ་དང་མྱི་

རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་

པ་དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། བས་པ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ། དྗེ་ཆོས་ཅན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་

ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་

པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་བས་པ་རྟག་པ་ལ་

མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བས་པ་རྟག་པ་ལ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཁས་བངས་སོ། །ར་བར་

འདོད་ན། དོན་གྱི་དངོས་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་སོང་། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་ཚད་མས་

གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་ཡྱིན་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན། དྗེ་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་

ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

  338  

གཞན་ཡང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡོད་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་

པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་དྗེས། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། བས་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་མྗེད་ཀྱི་ལན་བཏབ་པས། དངོས་འགལ་ལ་

མྱི་འགོ་བར་ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་

འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་

པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་མྗེད་པར་ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། དྗེ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

ན་དྗེར་ཐལ། དྗེ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་ཡོད་པར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་

ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། ཚད་མས་དམྱིགས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དྗེ་བས་པ་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན། དྗེས་སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་པ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཁས་བངས། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒའྱི་སྗེང་དུ་

ཡོད་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་མཐའ་ལ་

ཁྗེགས། ར་ཤྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
1
 རང་བཞྱིན་མྗེད་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་མྗེད་པར་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ། འདྱིར་ཡང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པར་ཁས་ལྗེན་དགོས་ལ། དྗེ་ལྟར་ན། གང་

ཟག་རྟག་ཅྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱིས་སོང་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

མྗེད་དགོས་པས། གང་ཟག་མྱི་རྟག་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། 

བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པའོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་

པར་ཐལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་སངས་པའྱི་སངས་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཐར་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་

ཟྗེར། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཐར་པ་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་

པ་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ཀང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་སོགས་ཁས་མྱི་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ། སྐྱྗེ་བ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་བ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ར་ཤྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༥༩་༢།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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སྔ་ཕྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ཀང་། སྐྱྗེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྐྱྗེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་

ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཚད་མས་
1
དམྱིགས་པར་ཚད་མས་

ངྗེས་ནས། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཆོས་ཅན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། 

བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་འདྲ་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པར་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་དྗེ། མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ཡོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མ་

ཁྱབ་སྗེ། ཚད་མ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཚད་མ་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དྗེས་མཚོན་ནས། རྟགས་ཡང་དག་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་

རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་སོགས་སུ་ཁས་མྱི་ལྗེན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀ་ལ། རྟག་པ་མ་བས་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཚད་

མས་ངྗེས་པ་ལ། བས་པ་ལ་རྟག་པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པར་ཐལ། 

རྟག་པ་ནམ་མཁའ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །བས་པ་མྱི་རྟག་

པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་བྗེད་ཀྱི་ཚད་

1 ག་༡༡་བ་༣་ཚད་མའྱི། པ་༡༡་བ་༣་ཚད་མའྱི།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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མ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དང་། བས་ན་མྱི་རྟག་

པས་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་རྟོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟྗེན་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པར་ཐལ། 

འདོད་པ་གང་ཞྱིག །བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། 

རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་

མས་ངྗེས་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཏྗེ། རྟག་མྱི་རྟག་དངོས་འགལ་

དུ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ། བས་པ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ། རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་བྗེད་

ཀྱི་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་ལ་བས་པ་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་མྱི་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་དང་བས་པ་ཚད་མས་ངྗེས་

པ་དུས་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་དང་བས་པ་ཚད་མས་

དམྱིགས་པ་དུས་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡོད་པ་དང་བས་པ་ཡོད་པ་དུས་མཉམ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད་

པ་དང་། དྗེ་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་དུས་མཉམ། བས་པ་ཡོད་པ་དང་བས་པ་ཚད་

མས་དམྱིགས་པ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། དུ་ལྡན་ལ་ལའྱི་དུ་བ་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལའྱི་མྗེ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། དུ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། མྗེ་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དུ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། མྗེ་ཚད་

མས་ངྗེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་

པ་ལ་མྗེ་ཡོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

  342  

དུ་བ་གྲུབ་པ་ལ་མྗེ་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དུ་བ་མྗེའྱི་འབས་བུ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དུས་གསུམ་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཡོད་པ་སྱིད་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་

ཅྱིག་ཅར་དུ་ཚད་མས་རྟོགས་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་

ཐལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་དུས་གསུམ་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་

ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། མྗེ་དུ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཡོད་པ་སྱིད་པར་ཐལ། མྗེ་ཚད་

མས་ངྗེས་པ་ལ་དུ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། མྗེ་

རྣམ་མཁྱྗེན་གྱིས་རྟོགས་པ་ལ། དུ་བ་རྣམ་མཁྱྗེན་གྱིས་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་

དགོས་པར་ཐལ། མྗེ་ཚད་མས་རྟོགས་པ་ལ། དུ་བ་ཚད་མས་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་འདོད་ན། མྗེ་དུ་གཉྱིས་རྣམ་མཁྱྗེན་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་

མ་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། མྗེ་དུ་གཉྱིས་རྣམ་མཁྱྗེན་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། མྗེ་དུ་

གཉྱིས་རྣམ་མཁྱྗེན་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཚད་མས་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་

རྗེ། མྗེ་དུ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་ཚད་མས་རྟོགས་པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་དུ་

ཚད་མས་རྟོགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། ཡང་རྟག་མྱི་རྟག་རྣམ་བཅད་

ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་སོ་ནས་འགལ་བར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས་འདོད་ན། ཆོས་དྗེ་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་རྣམ་བཅད་ལ་ཁྗེགས་པའྱི་ཚད་མ་
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ཡྱིན་ན། ཆོས་དྗེ་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་ཡོངས་གཅོད་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་རྭ་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་

པ་ཡོངས་གཅོད་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་རྣམ་བཅད་

ལ་ཁྗེགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་ཟྗེར་ན། ཆོས་དྗེ་མྱི་རྟག་པ་

ཡྱིན་པ་ཡོངས་གཅོད་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ན། ཆོས་དྗེ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་

རྣམ་བཅད་ལ་ཁྗེགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་

མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་སོ་ནས་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། ཚད་མ་བུམ་པ་དང་བུམ་མྗེད་ལ་སྦར་ནས་འཁོར་གསུམ་བའོ། །

ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བའྱི་ཆོས་དང་། བསྒྲུབ་
1
བའྱི་ཆོས་

དངོས་འགལ་དུ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་

གཞྱི་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་། དགག་བའྱི་ཆོས་

ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་འགོག་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཟྗེར་ན། མྱི་འཐད་

དྗེ། ཡོད་ན་དྗེའྱི་དགག་ཆོས་དང་སྒྲུབ་ཆོས་གང་རུང་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་

ཅྱིག་བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། རྟག་མྱི་རྟག་དངོས་

འགལ་དུ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ། བས་པ་ངྗེས་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ། བས་པ་ལ་རྟག་པ་

འགོག་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཟྗེར་ན། མྱི་འཐད་དྗེ། བས་པ་

རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་

1 ག་༡༣་ན་༡་སྒྲུབ། པ་༡༣་༡་སྒྲུབ།
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ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་

ངྗེས་པ་ལ། རྟགས་ཆོས་མྗེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ་རག་

ལས་ཏྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 འབྗེལ་བ་མྗེད་པར་ནྱི་རྗེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་

ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་

པའྱི་དོན་གང་ཞྗེ་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ནྱི། 

རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་བས་པ་ལྟ་བུ་གཞྱིར་བཟུང་ནས། དྗེ་ཉྱིད་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་

ལ་ཡོད་པར་ངྗེས་པ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ངྗེས་པ་ཡྱིན་ལ་ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཚུལ། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རང་ཉྱིད་

མྗེད་པར་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཚུལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། 

རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་

འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །བས་མྱི་རྟག་གྱི་

འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགོ་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། དྗེ་སྔོན་དུ་འགོ་མྱི་

1 སན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། རང་འགྗེལ། ༩༡༣་༥།

2 བསྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༥་༦།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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དགོས་པར་ཐལ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་

རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། དོན་བྗེད་ནུས་སོང་ཆོས་ཅན། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང་། རྟགས་ས། འདྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཊྱིཀའྱི་དོན་ལ། 

ཁ་ཅྱིག །རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། བས་པ་

རྟག་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་

རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་ན། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་སོང་། འདོད་ན། དོན་བྗེད་ནུས་སོང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་རྟག་

པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་བས་པ་རྟག་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དོན་བྗེད་ནུས་སོང་དྗེ་བས་པ་རྟག་

སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་

ཤྱིང་། ཁོ་རང་གྱི་ལུགས་ལ་བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པ་ལ། རྟག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཟྗེར་བ་དང་། 

ཁ་ཅྱིག །བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། 

རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། ཞྗེས་ཁས་

བངས་ནས། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལྟར་འཕྗེན་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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འཇུག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་དཔག་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་

དཔག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་རྟོགས་པའྱི་

རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟྗེན་

དུ་གྱུར་པའྱི་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དོན་བྗེད་ནུས་སོང་དྗེ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅྱིག །རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་གྱི་དོན་བྗེད་ནུས་པས་སོང་པ་དྗེ། རྟག་པ་བས་

སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ནོ་ཟྗེར་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བས་པས་

སོང་པར་ཐལ། རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་གྱི་དོན་བྗེད་ནུས་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། དྗེར་ཐལ། རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་གྱི་དོན་བྗེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཅར་གྱི་དོན་བྗེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྱིམ་ཅན་གྱི་

དོན་བྗེད་ནུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གསལ་ཁས། རྗེས་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྗེད་ལྟོས་

མྗེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལ། ཁ་ཅྱིག །བས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་

ངྗེས་ཡྱིན་ཏྗེ། འཇྱིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གྱི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཟྗེར་ན། རྱི་བོང་རྭས་གཤགས། བས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་

ནས་འཇྱིག་ངྗེས་ཡྱིན་ཏྗེ། ཕྱིས་འབྱུང་གྱི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྗེད་དུ་འཇྱིག་པའྱི་

ཕྱིར་ཟྗེར་ན། དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་པ་འཇྱིག་པར་



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་སུ་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །བས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་པ་དང་། རང་ཆས་

སུ་རྗེས་སུ་འབྗེལ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྐྱྗེས་པ་གང་ཞྱིག །རང་སྐྱྗེད་བྗེད་ལས་གཞན་པའྱི་

རྒྱུས་འཇྱིག་པར་མྱི་བསྐྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། འཇྱིག་པ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། 

དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། འཇྱིག་པ་དང་འབྗེལ་བར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་ཅྱིག །བས་

པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་པའྱི་ངོ་བོར་སྐྱྗེས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྐྱྗེས་པ་གང་

ཞྱིག །རང་སྐྱྗེད་བྗེད་ལས་གཞན་པའྱི་རྒྱུས་འཇྱིག་པར་མྱི་བསྐྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

ཟྗེར་ན། འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། འཇྱིག་པ་དང་ངོ་

བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །བས་པ་ཆོས་

ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་ཡྱིན་ཏྗེ། སྐྱྗེས་པ་གང་ཞྱིག །རང་སྐྱྗེད་བྗེད་

ལས་གཞན་པའྱི་རྒྱུས་འཇྱིག་པར་མྱི་བསྐྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། སྐྱྗེས་པ་དྗེ། 

བས་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་སྦོར་བ་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མཉན་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། 

བས་པས་སོང་སྗེ། དོན་བྗེད་ནུས་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་དྗེ། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་

དང་། བས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་ལས་ཕྱིས་

འབྱུང་བའྱི་རང་གྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་སྦོར་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་

སྒྲུབ
1
་བྗེད་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན། 

བས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག །རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དང་

པོ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་པ་ལ་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་

ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས། བས་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་རྟོགས་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། 

བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་

བྗེད་ཀྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་

ན། དྗེས་དྗེ་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་
2
བ་རྟོགས་པ་ལ། 

སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སྒ་

མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་

བ་ཡང་དག་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། འོག་དུ་འགོག་གོ །

ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་ནས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། 

1 ག་༡༤་བ་༥་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད། པ་༡༤་བ་༥་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད།

2 ག་༡༥་ན་༡་སྒྲུབ་བ། པ་༡༥་ན་༡་སྒྲུབ་བ།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་

ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་འགོད་དགོས་ཀྱི་

ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ་བོ། །

ཡང་ཁ་ཅྱིག །རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པར་ཐལ། 

དྗེ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན་དྗེ་བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དངོས་པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བས་པ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང་། དྗེ་ཆོས་ཅན། བས་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་པ་དང་མྱི་རྟག་པའྱི་ཚོགས་དོན་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་དང་བས་པའྱི་ཚོགས་དོན་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། 

དྗེ་བཞྱིན་དུ། དངོས་པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་
1
བས་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་

1 ག་༡༥་བ་༡་རྟགས་ཀྱི། པ་༡༥་བ་༡་རྟགས་ཀྱི།
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རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། བས་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་

ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟག་པ་ལ་མ་བས་པས་ཁྱབ་

པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟག་པ་བས་སོང་དུ་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟག་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞན་ཡང་། མྱི་རྟག་པ་ལྡོག་སོབས་ཀྱིས་བས་པ་ལྡོག་

པར་ཚད་མས་ངྗེས་ནས། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་འབྗེལ་བར་ཚད་མས་མ་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཆོས་ཅན། བས་པ་དྗེ་ལ་འབྗེལ་བར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་གྲུབ་ན་དྗེར་ཐལ། བས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་ལྡོག་སོབས་

ཀྱིས་བས་པ་ལྡོག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་

པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་
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ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ཁས། འདོད་ན། བས་པའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་སྒའྱི་བས་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། སྒའྱི་བས་པ་

ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

རྟག་ན་སྒའྱི་བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང་། 

དྗེ་རྣམས་ཀྱི་ལན་ལ། ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་

ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་དགོས། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་

ཚད་མས་ངྗེས་ནས། ཅྱིག་ཤོས་ཚད་མས་མ་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

བས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཆོས་ཅན་དང་བཅས་པ་ཁས་བངས། འདོད་ན། དྗེ་

ཆོས་ཅན། བས་པ་རྟག་པ་ལ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། བས་ན་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཏུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། སྨྲ་རྒྱུས་ཕོངས་པ་

ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

ན། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་ཟྗེར་བ་
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མྱི་འཐད་དྗེ། རང་འགྗེལ་ལས།
1
 འབྗེལ་བ་མྗེད་པར་ནྱི། ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པ་

དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། བས་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཏུ་

ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། བས་མྱི་རྟག་གྱི་འབྗེལ་བ་ངྗེས་དགོས་པ་དྗེ། ལུང་དྗེའྱི་དོན་

ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་

མས་ངྗེས་ནས། བས་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཏུ་ཚད་མས་མ་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། བས་པ་དང་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། བས་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། བས་པ་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། བས་པ་དང་གཅྱིག་ཀང་ཡྱིན། བས་རྟགས་ཀྱིས་

དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། བས་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཏུ་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་བས་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་

དྗེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། རང་འགྗེལ། ༩༡༣་༥།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ལ། 

བས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྗེད་པར་ངྗེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་

ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་གཞུང་འཛུགས
1
་རྱིགས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། དྗེ་འདྲའྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བས་པའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། ཁྱོད་

དྗེའྱི་སྗེང་དུ་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་ཁྱབ་ན། བས་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྱི་

གཞྱི་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

ན། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། 

བས་པའྱི་སྗེང་དུ་དྗེ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེའྱི་སྗེང་དུ་དྗེའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་ཁས། ར་བའྱི་དམ་བཅའ་ལ་སྐྱོན། 

གཞན་ཡང་། མདོ་ར་བར།
2
 རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་

ཉྱིད་ལ་མྗེད་པ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པ་ཞྗེས་སོས་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་

ན། དྗེར་ཐལ། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་

1 ག་༡༦་བ་༤་ཚུགས། པ་༡༦་བ་༤་ཚུགས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། མདོ་ར་བ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༣༦་༡༠།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མཉན་བར་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་

ཆོས་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡྱིན་ན། སྒ་མཉན་བར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། དྗེ་

ཡྱིན་ན། མཉན་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཊྱིཀ་ལས།
1
 རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་གནོད་

པ་ཅན་གྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས། རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བས་སོང་

གྱིས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་སམ་མ་ངྗེས། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ།  

ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

དྗེས། རྟག་པའྱི་གསལ་
2
བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བས་སོང་གྱི་ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་

ཞྗེས་ཟྗེར་ཞྱིང་། དྗེ་བཞྱིན་དུ། དྗེས་བས་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་པར་མ་ངྗེས་ཟྗེར། དྗེ་

འདྲའྱི་གང་ཟག་དྗེ། བས་པའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་

པར་དོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེས་བས་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་པར་མ་

ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། བས་པ་དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༦་༢།

2 ག་༡༧་ན་༦་བསལ། པ་༡༧་ན་༦་བསལ།
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དོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་

གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་ཆོས་ཅན། བས་པའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་དང་རྟག་པའྱི་གཞྱི་

མཐུན་ཡོད་པར་དོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒའྱི་བས་པ་དང་རྟག་པའྱི་

གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་དོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ
1
། གཞན་

ཡང་། དྗེ་འདྲའྱི་གང་ཟག་དྗེས། བས་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པར་ཐལ། བས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རྟག་སྗེ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་

ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གང་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅན་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རྟག་སྗེ། དཔྗེར་ན་བུམ་

པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་སྐྱྗེ་འཇྱིག་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ
2
། སྐྱྗེ་བ་ཅན་གྱི་

རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 
3
ཅུང་ཟད་སྐྱྗེ་བ་

བདག་ཉྱིད་ཅན། །གང་དྗེ་ཐམས་ཅད་འགག་ཆོས་ཅན། །ཞྗེས་སོགས་རྣམ་པ་དུ་

མར་ནྱི། །འདྱིའྱི་སྦོར་བའང་མཐོང་ཕྱིར་དང་། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། 

བས་པ་ཐམས་ཅད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་

འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ། 

འདྱིའྱི་ལན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །འདོད་དྗེ་སྒ་དྗེ་བས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་སྒའྱི་སྤྱི་

1 ག་༡༧་བ་༢་མ་ཁྱབ་སྗེ། པ་༡༧་བ་༢་མ་ཁྱབ།

2 ག་༡༧་བ་༤་ཞྗེས་སྒྲུབ་ངག་དྗེས། པ་༡༧་བ་༤་ཞྗེས་སྒྲུབ་ངག་དྗེས།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༢༦་༡།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

  356  

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ།
1
 སྤྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་མྱི་སོང་ཕྱིར། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ན་མྱི་

འཐད་དྗེ། གཞུང་དྗེས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པ་སྒའྱི་སྤྱིའྱི་ཡྱིན་པར་

བསན་པ་ཡྱིན། ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། སྒའྱི་བས་པ་མྱི་

རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་

པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། རྟག་པ་བས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་སོང་པ་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་སྒའྱི་བས་པས་སོང་པར་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་གྲུབ་བོ། །

ཊྱིཀྐ་ལས།
2
 རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེ་ན། འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་ཁ་ཅྱིག །བས་

ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད། 

ཟྗེར་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་རྟག་

འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་ཆོས་ཅན། 

དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། མདོའྱི་རང་འགྗེལ་ལས། བརོད་པ་གང་

ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་ངྗེས་པ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའམ་སུན་འབྱིན་པ་ཡྱིན་གྱི། གང་ཡང་རུང་

བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་

ནུས་ཏྗེ། སྒ་རྟག་པར་བདྗེན་ཞྗེན་གྱི་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༩༠་༡༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༧་༡།
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དུ། ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་སྒ་ལ་

རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ཟྗེར་ན། སྔར་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་མཚོན། 

རང་ལུགས་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་

དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་སྒ་ལ་

རྟག་འཛིན་ཀྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཡྱིན་བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས་སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་མྱི་ཆོད་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གསར་

དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། འདྱིར་མ་ཁྱབ་

སྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དྗེ་འདྲའྱི་ཚད་མས་

དྗེ་འདྲའྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དྗེས། དྗེ་འདྲའྱི་

སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས
1
་དྗེ་ཀུན་

བཏགས་ཆོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་ཀུན་བཏགས་ཆོད་པའྱི་སོ་སྐྱྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་

པོ་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་འཕངས་པའྱི་བྗེད་ལས་རང་རྒྱུད་ལ་རོགས་པར་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་ལ་དྗེ་འདྲའྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ན། དྗེ་ལ་དྗེ་འདྲའྱི་ལྷན་སྐྱྗེས་ཆོད་

དགོས་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་ཚུར་མཐོང་དྗེས། 

དྗེ་ལ་དྗེ་འདྲའྱི་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་

1 ག་༡༨་བ་༡་ཁྱོད་ཀྱི། པ་༡༨་བ་༡་ཁྱོད་ཀྱི།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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རྒྱུད་ལ་དྗེ་མྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། 

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ལྷན་སྐྱྗེས་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་དྗེ་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་

འདོགས་ལ་གནོད་བྗེད་ཡྱིན་ན། དྗེ་ལྷན་སྐྱྗེས་ལ་གནོད་བྗེད་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 

དྗེ་འདྲའྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ན། དྗེ་ལྷན་སྐྱྗེས་ཆོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

གྲུབ་སྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་རྟོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་

འཛིན་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་གནོད་བྗེད་ནྱི། 
1
བདག་མྗེད་མཐོང་བས་འགལ་

བ་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྙྱིང་པོ་རྒྱན་
2
ལས།

3
 དཔྗེར་ན་སྒ་མྱི་

རྟག་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་མས་སྒ་རྟག་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་ཀྱི་ཞྗེན་ཡུལ་མྗེད་

པར་རྟོགས་ཀང་། ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་ལ་གནོད་ཀྱི་ལྷན་སྐྱྗེས་
4
ལ་མྱི་གནོད་

པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྗེས་དང་། ཊྱིཀྐ་ལས།
5
 རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་རྟག་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་ཀྱི་

ཞྗེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དྗེས་ཀང་། ལྷན་སྐྱྗེས་མངོན་གྱུར་པ་འཇོམས་མྱི་ནུས་

ཀྱི། བྗེད་པའྱི་འདུ་བྗེད་མ་ཉམས་ན་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་སྐྱྗེ་བའྱི་གོ་སྐབས་

བཅོམ་པས། དྗེ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་

ཐལ། འདོད་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༡༢་༡༠།

2 ག་༡༨་བ་༥་བརྒྱན། པ་༡༨་བ་༥་བརྒྱན།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན། ༡༤༩་༡།

4 ག་༡༨བ་༦ལྷན་སྐྱྗེས་མྱི་གནོད། པ་༡༨་བ་༦་ལྷན་སྐྱྗེར་མྱི་གནོད།

5 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༩༩་༥།
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ཁ་ཅྱིག །སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་མས་བྗེད་པ་མ་ཉམས་པར་

ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་མངོན་གྱུར་དུ་སྐྱྗེ་བ་མྱི་

སྱིད་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས་སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་

ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། ཊྱིཀྐ་ལས།
1
 གནོད་བ་གནོད་བྗེད་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། 

ཚད་མ་དྗེའྱི་བྗེད་པ་མ་ཉམས་ཀྱི་བར་ལ་དངོས་ཀྱི་གནོད་བ་སྒོ་འདོགས་མངོན་

གྱུར་སྐྱྗེ་བའྱི་གོ་སྐབས་བཅོམ་པ་ཡྱིན་གྱི་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་

སྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་མའྱི་བྗེད་པ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ན་སྒ་

རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་གོ་སྐབས་བཅོམ་པ་

སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ལ་གནོད་པའྱི་

དོན་ཡྱིན་པ། ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཊྱིཀྐ་ལས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་

དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་

ཚད་མས་སྒ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པར་བཤད་ཀང་། ར་ཤྗེས་ཊྱིཀ་

ཆྗེན་དང་། སྙྱིང་པོ་རྒྱན་ལས་དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དྗེ་སྐོར་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་

མས་དྗེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ར་ཤྗེའྱི་

ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
2
 འདྱི་དཔྗེར་བརོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་

འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་སྐྱྗེས་པ་ན་བར་དུ་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་
3
པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་སྒ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༩༩་༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་བ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ར་ཤྗེའྱི་ཊྱིཀ༥༧་༦

3 ག་༡༩་ན་༥་གཞན་རྒྱུད་ལ། པ་༡༩་ན་༥་གཞན་རྒྱུད་ལ།
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རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་དང་། འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་བོ་སྐྱྗེད་
1
ནུས་

ཀང་། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཚད་མ་སྔ་མའྱི་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པ་དང་། སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་

འདོགས་ཚད་མ་སྔ་མས་བཅད་པ་མྱིན་པ་བཞྱིན། ཞྗེས་དང་། སྙྱིང་པོ་རྒྱན་ལས།
2
 

རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་
3
ལ་མ་བང་བ་ཁ་ཅྱིག །ཡོད་ན་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་

དུ་ཡོད་པར་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས། བདྗེན་པར་ཡོད་ན་བདྗེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་

བདྗེན་པའྱི་དུ་མ་གང་རུང་གྱིས་མ་ཁྱབ་པར་འཛིན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྗེས་ཟྗེར་ན། དྗེ་ལྟར་ན་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེས། སྒ་

བས་ན
4
་མྱི་རྟག་པས་མ་ཁྱབ་པར་འཛིན་པའྱི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་དགོས་པས། 

རྟགས་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་མྱི་གཅོད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས། རང་ལུགས་རྗེ་ཞྱིག་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་

འབང་ངོ༌། །

ཁོ་ན་རྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། བཅད་ཤྗེས་ཡྱིན་པར་

ཐལ། རང་འདྲྗེན་བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔ་མས་སྒོ་འདོགས་བཅད་ཟྱིན་མ་ཉམས་པའྱི་དོན་

དྗེ་ལ་སྒོ་འདོགས་བཅད་པའྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། རང་གྱི་

གཞལ་བ་རྟོགས་ཟྱིན་རྟོགས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་ན། བཅད་ཤྗེས་སུ་འགྱུར་གྱི་རང་གྱི་

གཞལ་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་བཅད་ཟྱིན་གྱི་དོན་གཅོད་པའྱི་ཤྗེས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས། 

བཅད་ཤྗེས་སུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཁོ་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

1 ག་༡༩་ན་༥་འགལ་བའྱི་བསྐྱྗེད་ནུས། པ་༡༩་ན་༥་འགལ་བའྱི་བོ་སྐྱྗེད་ནུས།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་པོ་རྒྱན། ༢༨་༤།

3 ག་༡༩་ན་༦་རྣམ་བཞག། །པ་༡༩་ན་༦་རྣམ་བཞག

4 ག་༡༩་ན་༧་སྒ་བས་ན་སྒ་མྱི་རྟག། པ་༡༩་ན་༧་སྒ་བས་ན་སྒ་མྱི་རྟག།
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ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་

གསུམ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་དྗེས། སྒ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། དྗེ་སྒ་ལ་བོ་ཁ་

ཕོགས། དྗེས་སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ཁས། དང་པོ་

གྲུབ་སྗེ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དྗེ་སྐོར་གྱི་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་སྒ་ལ་བོ་ཁ་

ཕོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ། སྒ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པ་ལ་སྒ་དྗེ་རྟག་

པས་སོང་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚུལ་གྱི་བོ་ཁ་ཕོགས་དགོས་པ་གང་

ཞྱིག །དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་

དྗེས། སྒ་དྗེ་རྟག་པས་སོང་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་ཆོས་ཅན་ཚུལ་གྱི་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཊྱིཀྐ་ལས།
1
 ཡང་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཡྱིན་གྱི་རྗེས་དཔག་མ་སྐྱྗེས་

སོ་ཞྗེས་ཁས་ལྗེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ལུགས་དྗེ་ལ་རྗེས་དཔག་གྱི་
2
འཛིན་

སངས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་རྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། བོ་དྗེས་སྒ་ལ་

རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ན་བོ་དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་མྱི་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། བོ་དྗེས་སྒ་དྗེ་རྟག་སོང་གྱི་ཁྱད་གཞྱིའྱི་ཚུལ་དུ་བོ་ཁ་

ཕོགས་པའྱི་སོ་ནས་སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ན། དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

རྟོགས་དགོས་པ་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

3
ཡང་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མས་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༩༤་༢།

2 ག་༡༩་བ་༦་རྗེས་དཔག་གྱིས། པ་༡༩་བ་༦་རྗེས་དཔག་གྱིས།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༦་༥།
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པ་ཇྱི་ལྟར་ངྗེས་སོམས་ཤྱིག །ཅྗེས་པའྱི་དོན་ལ་ཁ་ཅྱིག །བས་པ་རྟག་སོང་དུ་

རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

རྟོགས་ཟྗེར་བ་དང་། ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་

ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་ཟྗེར་བ་གཉྱིས་ཀ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་དྗེ་འདྲའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེས་བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

ཕྱི་མ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བས་སོང་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་

དཔག་དྗེས། སྒའྱི་བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལ་

ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་ནྱི། ཊྱིཀྐའྱི་དགོངས་པའོ། །འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

དྗེས་སྒའྱི་བས་པ་རྟག་སོང་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིས་དམ་བཅའ་

སྔ་མ་ཡང་ཁྗེགས་སོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་རྟོགས་

པར་ཐལ། དྗེ་
1
བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འཇལ་བའྱི་

རྟགས་འཛིན་སྗེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ལས། རྟགས་མྱི་འཁྲུལ་པར་འཛིན་

པ་ནྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏྗེ། གཅྱིག་ནྱི་རོད་གཞྱི་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་སྤྱིར་སུན་

འབྱིན་པ་ཡྱིན་ལ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁ་ཅྱིག་ན་རྗེ། རྟག་པ་

བས་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་

དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་

1 ག་༢༠་ན་༤་དྗེས་བས་རྟགས། པ་༢༠་ན་༤་དྗེ་བས་རྟགས།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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ཟྗེར་ན། དྗེ་ཁྱབ་པར་ཐལ། བས་པ་རྟག་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

ན། བས་པ་རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དྗེས། བས་པ་རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་

བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་

དག་དྗེ། རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་འགའ་ཞྱིག་བས་པ་ལ་འཇུག་པར་དོགས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་རྟག་པ་དང་བས་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་དོགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་རྟག་པ་དང་

བས་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བས་པ་སྒའྱི་རྟག་སོང་དུ་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་པ་རྟག་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་

མཐའ་དག་གྱིས
1
་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

སྒའྱི་རྟག་སོང་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་

མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་གང་ཟག་དྗེས་བས་པའྱི་སྗེང་དུ་སྒའྱི་རྟག་སོང་ཚད་མས་ངྗེས་

ཀང་། སྒ་ཁྱད་གཞྱིར་བཟུང་བའྱི་རྟག་སོང་ཚད་མས་མ་ངྗེས་སོ། །གཞན་ཡང་སྒ་

རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོང་བར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་

ཐམས་ཅད་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། བས་པ་རྟག་སོང་

དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོང་པར་ཚད་

1 ག་༢༠་བ་༢་གྱི །པ་༢༠་བ་༢་གྱི།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བས་པ་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟགས་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་
1
པར་འདོད་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་

རྱིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཤྱིང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤ་པ་དྗེ། ཤ་སྒུར་སྐྱོག་པོ་ཤྱིང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཉྗེས་པ་ཅྱི་ཡོད་བས་པས། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་

གྱུར་པའྱི་ཤ་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་མྗེད་དུ་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་ཤ་པ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤ་བར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། ཁོ་རང་གྱི་གནོད་བྗེད་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཡང་ཡྱིན། རྟག་པ་

ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་

ཡང་ཡྱིན། ཤར་ན་ཡོད་པའྱི་རྟག་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་རྟག་

སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་ཤར་ན་ཡོད་པའྱི་རྟག་སོང་དུ་ཚད་

1 ག་༢༠་བ་༦་སྒྲུབ། པ་༢༠་བ་༦་སྒྲུབ།
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མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་

རྟག་སོང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་པ་རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན། གཞྱི་དྗེ་སྤྱི་དྗེས་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། 

གཞྱི་དྗེ་དྗེས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། རྟག་ན་མ་

བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་

པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ནམ་མཁའ་རྟག་པར་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་མ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། གཞྱི་དྗེ་ཤྱིང་དུ་

གྱུར་པའྱི་ཤ་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་ཤྱིང་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་ཏྗེ། གཞྱི་དྗེར་ཤྱིང་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེར་ཤྱིང་ཤ་པ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། ནམ་མཁའ་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་མ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། 

དྗེ་མ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། དྗེ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་ཀྱི། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་
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གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

པས་ཁྱབ་པར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རྟག་པ་བས་སོང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ཀང་། མྱི་རྟག་

པ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་དྗེ། མྱི་རྟག་པ་སྒ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་རང་རྒྱུ་ལས་སྔར་མྗེད་གསར་སྐྱྗེས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། དངོས་པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བས་

པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། མྱི་

རྟག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་

འཇྱིག་ངྗེས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་དྗེར་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་བས་པར་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་འཁོར་

གསུམ་ཡོད། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པ་དང་བས་པའྱི་ཚོགས་དོན་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་དང་མྱི་

རྟག་པའྱི་ཚོགས་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་སྗེ། སྒ་དང་མྱི་རྟག་པའྱི་ཚོགས་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། མྱི་

རྟག་པ་དང་སྒའྱི་ཚོགས་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། བས་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། སྒའྱི་སྗེང་དུ་མྱི་རྟག་པ་ངྗེས་ས། བས་པ་ངྗེས་དཀའ་བར་ཐལ། མྱི་རྟག་

པ་སྒ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒའྱི་སྗེང་དུ་

བས་པ་ངྗེས་ས། མྱི་རྟག་པ་ངྗེས་དཀའ་བར་ཐལ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། དུང་སྒའྱི་སྗེང་དུ་མྱི་རྟག་པ་ངྗེས་ས། རོལ་

བྱུང་ངྗེས་དཀའ་བར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། ཤྗེས་བ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག
1
་མྱི་རྟག་རོལ་

བྱུང་རྗེག་མྱིན་པ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དུང་སྒའྱི་སྗེང་དུ་རོལ་བྱུང་

ངྗེས་ས། མྱི་རྟག་པ་ངྗེས་དཀའ་བར་ཐལ། རོལ་བྱུང་དུང་སྒའྱི་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། བསལ་བ་ཕྱི་མ་ཡང་ཁས། 

དྗེ་བཞྱིན་དུ། གསལ་བ་རང་མཚན་དང་རས་གཅྱིག་དང་རས་ཐ་དད་གང་

རུང་དུ་མ་གྲུབ་པ་དྗེ། སྤྱི་མཚན་དངོས་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། དངོས་མྗེད་སྤྱི་མཚན་གསལ་བ་རང་མཚན་དང་རས་གཅྱིག་དང་རས་ཐ་

དད་གང་རུང་དུ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་

སྗེ།
2
 ངོ་བོ་མྗེད་པ་བརོད་མ་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་

ནྱི་རང་བཞྱིན་མྗེད་པར་གྲུབ། །ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་མ་ཁྱབ་ན་ནང་

འགལ་ཡོད། 

1 ༤༣བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས། ༡༥་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༢༩་༢།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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དྗེ་བཞྱིན་དུ། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་དྗེ་
1
བས་པ་རང་ལས་ཕྱིས་

འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་རང་གྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་

ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་དངོས་པོ་དྗེ། བས་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། འཁོར་གསུམ་ཡོད། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། 

2
རྒྱུ་མྗེད་ཕྱིར་ན་འཇྱིག་པ་ནྱི། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ངྗེས་པས་ལྟོས་

པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཊྱིཀྐ་ལས་གཞྱི་དྗེ་སྤྱི་

དྗེས་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་དྗེ་སྤྱི་དྗེས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅྱིག །དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་

ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་

མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གྱི་བདག་དྗེ་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་

ཕུང་པོའྱི་སྗེང་དུ་ཡོད་པས་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། གང་

ཟག་གྱི་བདག་དྗེ་ཡོད་པའྱི་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། དུ་

བ་དུ་ལྡན་ལ་ལའྱི་མྗེ་མྗེད་ཀྱིས་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དུ་བ་མྗེ་མྗེད་ཀྱིས་སོང་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

1 ག་༢༢་ན་༥་འཇྱིག་ངྗེས་དྗེས། པ་༢༢་ན་༥་འཇྱིག་ངྗེས་དྗེས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༨༦་༢༡།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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ཡང་མདོ་ར་བར།
1
 ཆོས་བསྒྲུབ་

2
བ་ན་ཆོས་མཐུན་མྗེད། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

མྱི་འཐད་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་དྗེ། བུམ་པ་

ཁྱོད་དུ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་དྗེས་བུམ་པ་ཁྱོད་དུ་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། 

དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་

པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུམ་པ་སྒ་རྟག་པས་སོང་

པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བུམ་པ་རྟག་པས་སོང་པར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ར་བས་དམ་བཅའ་ལ་འགོ་ཡོད་ཟྗེར་བ་རྣམས་མྱི་

འཐད་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་ལ་འབྗེལ་མྗེད། གཞྱི་དྗེ་སྤྱི་དྗེས་སོང་པར་ངྗེས་ན། 

གཞྱི་དྗེ་སྤྱི་དྗེས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་གསལ་བའྱི་དབྗེ་བ་མཐའ་དག་གྱིས་སོང་

པར་ངྗེས་དགོས་ཞྗེས་པ། སོང་གཞྱི་དང་། སོང་ཆོས་གཉྱིས་ཀ་གཞྱི་མཐུན་གྱི་

དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པས། དྗེ་འབྗེལ་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གྱི་བདག་དྗེ་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་

སྗེང་དུ་ཡོད་པས་སོང་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཡོད་

པས་སོང་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ཁྱབ་པ་ཕོགས་

མཐོང་ཙམ་ཡྱིན་ཀང་། འདོད་ལན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་སྒ་ཇྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། མདོ་ར་བ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༤༡་༡།

2 ག་༢༢་བ་༤་སྒྲུབ། པ་༢༢་བ་༤་སྒྲུབ།
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བཞྱིན་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མྱི་འགོ་སྗེ། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་སྗེང་དུ་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པ་

གཉྱིས་སྤྱི་བྗེ་བག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་བཞྱིན་དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཆོས་

ཅན། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་སྗེང་དུ་མྗེད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གྱི་བདག་དྗེ་མྗེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་དང་ཁྱད་པར་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་

པ་ལའང་འབྗེལ་མྗེད་དྗེ། དུ་ལྡན་ལ་ལའྱི་མྗེ་མྗེད་དྗེ། མྗེ་མྗེད་ཀྱི་བྗེ་བག་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། མྗེ་མྗེད་ལོག་སོབས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལའྱི་མྗེ་མྗེད་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་
1
པ་ཚུལ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡྱིན་ལ་དཔད་པ་དང་། 

གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། འཐད་པའྱི་ཕོགས་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

མཚན་གཞྱི་དགག་པ། མཚན་ཉྱིད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག །བས་ན་མྱི་

རྟག་པས་ཁྱབ་པ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་

ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་

མཚན་གཞྱི། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་

དཔྗེ་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ཟྗེར་ན། རྟག་ན་མ་བས་པས་

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྗེས་ཁྱབ་ལ་ཡང་

རྱིགས་འདྲ་ཟྗེར་ན། དངོས་པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྦོར་བ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་

1 ག་༢༣་ན་༤་བཞྱི་པ། པ་༢༣་ན་༤་བཞྱི་པ།
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ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་ན་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་

པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན་རྟག་ན་མཉན་

བའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་

ཡྱིན་ན། མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་སོང་། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན། 

དངོས་པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་པའྱི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡྱིན་ན་རྟག་ན་དངོས་

པོ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་

ཁས། ཕྱི་མ་འབུད། ར་རྟགས་གཉྱིས་པ་དྗེར་ཐལ། རྟག་པ་དངོས་པོས་སོང་བར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་མཉན་བའྱི་དངོས་པོས་སོང་བར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གོང་དུ་གྲུབ་

ཟྱིན། ར་རྟགས་གསུམ་པ་དྗེར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་ན་

མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཐལ་འགྱུར་འདྱིའྱི་ར་བའྱི་ཁྱབ་འབྗེལ་གྱི་དོན་དུ་བསམ་ནས། 
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མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དངོས་པོའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་མཉན་བའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དྗེ་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་

གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། མྱི་རྟག་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་

ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གྲུབ། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། བས་

རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ར་བར་འདོད་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དངོས་པོའྱི་

རྟགས་ཀྱིས་བས་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་མྗེད་པར་ཐལ། 

ཤྗེས་བ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །བུམ་པ་དྗེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དངོས་

པོའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བས་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དྗེས། བུམ་པ་

མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། 



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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བས་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་

བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཚད་མས་གྲུབ་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། 

གཞན་ཡང་། སྒ་མྱི་རྟག་པ་མཚན་གཞྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོའྱི་

དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་ཡྱིན་པ་ཞྗེས་པའྱི་མཚོན་སྦོར་རྣམ་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་

གང་ཟག་ཆོས་ཅན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོའྱི་དོན་སོགས་ཆོས་

ལྔ་ཚང་བ་ལ། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་
1
གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གྱི་བར་སྦོར་

དགོས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བའྱི་དམ་

བཅའ་ལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ན། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་

མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དྗེའྱི་དོན་ལྡོག་ཡྱིན་ན། 

སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། 

1 ག་༢༤་བ་༢་སྐོར་གཅྱིག་གྱིས། པ་༢༤་བ་༢་སྐོར་གཅྱིག་གྱིས།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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འདོད་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གང་ཞྱིག །དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་

དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཊྱིཀྐ་ལས།
1
 ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ལྡོག་པ་དྗེ་

ཁོ་ནར་ཟད་པ་ཉམས་སོ། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་དྗེ་ལྟར་དགོས་ཀྱི། རྟག་ན་མ་བས་པས་

ཁྱབ་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ་ཊྱིཀྐའྱི་

དོན་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་འོག་ནས་དགག་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ར་རྟགས་མ་གྲུབ་ན། བས་

པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་སོས་

པ་དོན་མྗེད་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་ལྡོག་ཡྱིན་

ན། བས་པའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་སོང་། 

འདྱིའྱི་དོན་ལ། ཁ་ཅྱིག །ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་འདོད་ལན་འདྗེབས་རྱིགས་ཏྗེ། 

ཡང་དག་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཚུལ་གསུམ་དྗེ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱི་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འགལ་མ་ངྗེས། མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་གསུམ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་

མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། འདྱི་

འགོག་པ་ལ། ཊྱིཀྐ་ལས།
2
 འགལ་མ་ངྗེས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་དུ། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་

ངྗེས་པ་སོས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་འཁྱམས་ཏྗེ། ཞྗེས་སོགས་གསུངས། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༡་༢།

2 འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༡་༣།
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མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱིན་ཏྗེ། 

སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་དྗེ
1
་

རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་ལ་མྗེད་པར་ནྱི། །ཞྗེས་པའྱི་ལུང་

གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་

དོན་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་པའམ་བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྗེ། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ངྗེས་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་དྗེ། གཞུང་དྗེའྱི་དོན་སྦོར་རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་པ་གང་

ཞྱིག །ཕྱི་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་

པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང་། ར་

བར་འདོད་ན། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་དྗེ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་

གཟུང་བ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་མྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་

མཁའ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །དྗེས་ན། ཊྱིཀའྱི་

དོན་ནྱི་ཡང་དག་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ངྗེས་པ་མ་སོས་པར། འགལ་

མ་ངྗེས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་

དུ་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་ན། བས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༣༦་༡༠།
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པ་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་བུམ་པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་འགལ་མ་ངྗེས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྱིན་པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་

དུ་ངྗེས་པ་སོས་པ་ཊྱིཀྐའྱི་དགོངས་པ་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་གསུམ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་

བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ངྗེས་པ་སོས་པར་ཐལ། ཕྱིར་རྒོལ་བས་ཁས་མ་བངས་པའྱི་

བསན་བཅོས་མཁན་པོའྱི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་

པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་

ཚིག་ཟུར་དུ་རང་ཉྱིད་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས། སྒྲུབ་བྗེད་དུ་བཀོད་པའྱི་དཔྗེ་རྟགས་མ་

གྲུབ་པ་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་

འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཁོ་ན་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་
1
གྲུབ་སྗེ། 

ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་དྗེའྱི་ཟུར་དུ་
2
འདྱིར་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཚིག་སྨྲ་

བརོད། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།
3
 བྗེད་པའྱི་མཐའ་དང་འབྗེལ་བའྱི་

ཕྱིར། །དུས་གཞན་བཅད་ཕྱིར་བཤད་པ་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

གསུམ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དྗེར་ཐལ། བོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་

ངག་རྣམས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་མཐོང་བ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས། 

དོན་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་རྣམས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་

1 ག་༢༥་བ་༣། དང་པོ་མ་གྲུབ་སྗེ། པ་༢༥་བ་༣་ག་དང་མཚུངས།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༨༡་༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༨༢་༦།
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དྗེའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་དོན་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ།
1
 དྗེ་

སངས་ཕྱིར་བདག་མཐོང་བའྱི་ཚིག །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ།
2
 

དོན་སྨྲས་དྗེ་ནྱི་སྒ་དག་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་རྐང་པ་བཞྱི་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་

ཅྱིག་སྐབས་འདྱིའྱི་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་འགོག །ལ་ལ་འབྗེལ་མྗེད་བཤད་པའྱི་

དགོངས་པ་འཆད། །གཞན་དག་རབ་རྱིབ་དག་གྱིས་གསུང་འདྱི་དོར། །རྒྱལ་ཚབ་

དགོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཁོ་བོས་བཤད། །

གཞན་ཡང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་མྱི་དགོས་

པར་ཐལ། བས་མྱི་རྟག་པའྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་དྲན་པའྱི་དྲན་

ཤྗེས་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྐོར་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་རྒྱུད་

ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བས་མྱི་རྟག་པའྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་

ཤྗེས་ཟྱིན་མ་བརྗེད་
3
པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་

དག་གྱི་ངོ་བོར་དྗེ་སྐོར་གྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་དྲན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དྗེ་སྐོར་གྱི་

སྒྲུབ་ངག་འགོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ།
4
 དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། །ཞྗེས་སོགས་

ཀྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམའགྗེལ་ར་བ། ༥༧༤་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམའགྗེལ་ར་བ། ༥༧༥་༩།

3 ག་༢༦་ན་༢་རྗེད། པ་༢༦་ན་༢་རྗེད།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམའགྗེལ་ར་བ། ༤༧༢་༦།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། རྗེས་དཔག་བ་དང་དྗེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མྗེད་ཉྱིད་ལ་མྗེད་

པ། །ཞྗེས་པའྱི་ལུང་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་མཚུངས་ལ་ཡོད་ཅྗེས་པའྱི་བསན་

དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། རྱི་བོང་རྭས་

གཤག །དྗེ་བཞྱིན་དུ། དུ་བ་ཡོད་ན་མྗེ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། མྗེ་ལ་འབྗེལ་བར་

ཐལ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། རང་

འགྗེལ་ལས།
1
 འབྗེལ་བ་མྗེད་པར་ནྱི། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དགག་གཞྱི་རྱི་

ལུགས་གང་བྗེད་ཀང་གཤག
2
་གོ །གཞྱི་དྗེར་མྗེ་མྗེད་བཞྱིན། དྗེར་དུ་བ་ཡོད་ན་མྗེ་

ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་མྗེད་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་མཚན་ཉྱིད་དགག་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཚུལ་གང་

ཞྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ནའྱི་

སྗེང་དུ་གྲུབ་པ་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། གཞན་འདྲ་བ་ལ་མྱི་མཐུན་

དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། 

བོའྱི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཤྗེས་བར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱི་དཔྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་མ་

གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་གང་

བས་པས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྱི་གཏན་ཚིགས། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་

ཟྗེར། བས་པའྱི་སྗེང་དུ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། དྗེའྱི་སྗེང་དུ་དྗེའྱི་ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། རང་འགྗེལ། ༩༡༣་༥།

2 ག་༢༦་ན་༥་བཤག་གོ། པ་༢༦་ན་༥་བཤག་གོ།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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དྗེའྱི་སྗེང་དུ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དྗེ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་

དཔྗེ་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། བས་

པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

ནང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་བུམ་པའྱི་སྗེང་དུ་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། འབུད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་མ་ཁྱབ་སྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་

པ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཟྗེར། མྱི་མཐུན་

དཔྗེ་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་རྟག་པ་ལ་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཆོས་

ཅན། ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་ཤུགས་གང་

རུང་ལ་འཇལ་བར་ཐལ། དྗེའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་

སུ་འཇལ་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། །ཞྗེས་པའྱི་རྐང་པ་

བཞྱི་པའྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་

ཁྱབ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་རྟཌ་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་

ཁྱབ་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཁོ་ནའྱི་སྗེང་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསལ་བ་ཁས། ཁོ་ན་རྗེ། ལུང་དྗེའྱི་དོན། ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ལ་

ཡོད་པར་དངོས་སུ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་རྗེས་ཁྱབ་མཐུན་དཔྗེ་ལ་ཡོད་པར་ཤུགས་
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ལ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། ལྷོ་ཁ་ན་སག་ཡོད་པར་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ན། 

བང་ཁ་ན་འབོང་ཡོད་པར་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ལུང་དྗེའྱི་དོན་

འཐད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། ཚད་མ་གཅྱིག་གྱིས་འཇལ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། ལྡོག་ཁྱབ་

འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་མཐུན་དཔྗེའྱི་སྗེང་དུ་གཞལ་བ་ན། རྗེས་ཁྱབ་

འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་རྗེས་ཁྱབ་མཐུན་དཔྗེ་སྗེང་དུ་ངྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེ་ན་

བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་བུམ་པ་གཞལ་བ། སྣམ་བུ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མས་

ཤུགས་རྟོགས་སུ་
1
ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། 

སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་བརོད་པར་ཐལ། དྗེའྱི་

སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་

ན་ར་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་འབུད། ཅྗེས་གསུངས། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་

གྱིས་ནམ་མཁའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་

བརོད་དྗེ། དྗེའྱི་སྗེང་དུ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་སྗེང་དུ་བས་མྱི་

རྟག་པའྱི་འབྗེལ་བ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་སྗེང་དུ་མྱི་རྟག་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་ལྟར་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་

མཚན་གཞྱི་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། རང་རྗེའྱི་བས་པ་དྗེ་གཉྱིས་ཀའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་བས་

1 ག་༢༧་ན་༢་རྟོགས་དུ་ཐལ། པ་༢༧་ན་༢་རྟོགས་དུ་ཐལ།
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པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་སུ་རྟོགས་ན། བས་པ་ཤུགས་ལ་

རྟོགས་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་། བས་པ་དྗེ་

སྐོར་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ལྡོག་པ་གཅྱིག་དངོས་ཤུགས་ལ་

འགལ་བས་སོ་ཞྗེ་ན། འདྱིའྱི་ལན་ཊྱིཀྐ་ལས།
1
 སྒྲུབ་ངག་གཉྱིས་ཀྱིས་དངོས་སུ་

བསན་པའྱི་ཁྱབ་པ་གཉྱིས་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་རྟོགས་བྗེད་ཡྱིན་གྱི། ཚུལ་

གཉྱིས་ཡྱིན་ན། དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱབ་པ་མྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱིའྱི་དོན་ལ། ཁ་ཅྱིག །བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་སུ་

བསན་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་མྱི་

མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་

གཞྱི་དང་། ཁྱབ་པ་དྗེ་གཉྱིས་ཀའྱི་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་རྟོགས་བྗེད་ཡྱིན་པ། 

ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་ཟྗེར་ན་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་དྗེ་གཉྱིས་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་རྟོགས་བྗེད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན་བཀག་ཟྱིན། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་དངོས་སུ་རྟོགས་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་

དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་

ཁྱབ་པ་དྗེ། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༣་༦།
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བངས། འདོད་ན། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་བསན་གྱི་རྗེས་ཁྱབ། དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ངྗེས་པ་དྗེ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་

མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་
1
སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་དངོས་བསན་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་མྱི་

འཐད་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅྗེས་པའྱི་ངག་གྱིས། དྗེའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དངོས་བསན་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་

བརོད་པ་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒྲུབ་ངག་དྗེས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རྗེས་

ཁྱབ་ཡོད་པར་བརོད་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་

བརོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཊྱིཀྐ་ལས།
2
 དྗེ་ཙམ་གྱིས་སྒྲུབ་ངག་དངོས་སུ་བསན་

པའྱི་ཁྱབ་པ་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་བརོད་པ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་བརོད་པ་ལ་

ངྗེས་པར་ལྟོས་དགོས་ཏྗེ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱིའྱི་དོན་ལ་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཞྗེས་པའྱི་ངག་གྱིས། བས་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་བརོད་པ་མ་རོགས་པ་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་

པ་ཞྗེས་པའྱི་ངག་གྱིས། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་བརོད་པ་མ་རོགས་པ་

ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཞྗེས་པའྱི་ངག་གྱིས་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། 

དཔྗེར་ན། བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་གྱིས། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་

1 ག་༢༧་བ་༥་སྦོར་ཀྱི། པ་༢༧་བ་༥་སྦོར་ཀྱི།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༤་༡།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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བརོད་པའྱི་ཕྱིར། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་རྐང་པ་བརོད་པའྱི་བས་

རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་

ལག་གཅྱིག་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་

མ་ཚང་བའྱི་སྐྱོན་ཅན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། 

དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྗེས་ཁྱབ་བརོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་རྐང་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་འགོ་རྐང་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན། དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ཡྱིན་དགོས་པ་ལ་འབྗེལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་མྱི་ནུས་

ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་བརོད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ངག་དྗེ་སྗེལ་འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། བས་ན་

མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་དྗེས། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་བརོད་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་ཁྱབ་པ་སྔོན་འགོ་ཅན་གྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། སྒ་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་དྗེ། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་རྐང་པ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་དྗེ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་རྐང་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སྒ་བས་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་

ངག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་སྒྲུབ་ངག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དམ་བཅའ་ཡྱིན་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་འཕྗེན་པ་ཁ་ཅྱིག །རྟག་ན་མ་

བས་པས་ཁྱབ་པ་ཞྗེས་པའྱི་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་བརོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་པ་མ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་གྲུབ་ན། བས་པ་མྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་གྱིས་བས་པ་བརོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་ཡུལ་གྱི་རྒོལ་བ་ངོས་གཟུང་བ་ལ། གཞན་

དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དྗེ་ཚུལ་གསུམ་བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་འགོད་དམ། 

མ་བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་འགོད་ཅྗེ་ན། འགྗེལ་བཤད་ཤཱཀ་བོ་ལྟར་ན། དྗེ་

བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་འགོད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཤཱཀ་བོ་ལས།
1
 འནོ་ཀང་ཕྱིར་རྒོལ་

བ་བཟུང་བ་རྣམ་པར་བརྗེད་པ་ལ་ཡང་ཚིག་གྱིས་དྲན་པའྱི་ཡུལ་ཉྱིད་དུ་འཇུག་པར་

འགྱུར། བཟུང་བ་རྣམ་པར་མ་བརྗེད་པ་དྗེའྱི་ཚེ་གསལ་བར་བྗེད་པ་ཉྱིད་དགོས་པ་

མྗེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལྟར་ན། མ་

བརྗེད་པའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་འགོད་དྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 བརྗེད་ན་

ཤྗེས་པར་འགལ་ལོ། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེས་ན། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པ་

སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་གང་ཟག་ཡོད་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་ཤྗེས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་སྐྱྗེ་དགོས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༦༣༧་༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༧༢་༣།
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ཀྱི་གང་ཟག་དྗེ་ལ། དྗེ་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་

ལས།
1
 གཞན་དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་ལ། དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་

བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ལ་གོ་བ་བསྐྱྗེད་པའོ། །ཞྗེས་པ་དང་། ལྷ་

དབང་བོ་ལས། ཚུལ་གསུམ་སྔར་ཤྗེས་ནས་དྲན་རུང་དུ་ཡོད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་ངག་འགོད་

ཡུལ་གྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ལ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་རྒོལ་བ་དང་། 

རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་རྒོལ་བ་གཉྱིས། དོན་གཅྱིག་གམ་

འགལ་ཞྗེ་ན། དྗེ་གཉྱིས་དོན་ཡང་མྱི་གཅྱིག་སྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་

ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འདྱི་བཀོད་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ཚུལ་གསུམ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་སྐྱྗེས་པའྱི་རྗེས་སུ་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

རྟགས་སྦོར་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་རྒོལ་བ་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 རང་དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་ཚུལ་གསུམ་

པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་ལ། དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་རྟགས་ཅན་

བསྒྲུབ་བ་ངྗེས་པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་གཉྱིས་མྱི་འགལ་

ཏྗེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། རྟགས་ཡང་

དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ཡྱིན་ན། རྟགས་སྦོར་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འགྗེལ་བ་དུ་མ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༥༩་༤།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༥༩་༣།
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ལས། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པ་ནྱི་

རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞྗེས་པ་དང་། གང་ན་དུ་བ་ཡོད་ན་མྗེ་ཡོད་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན་ཚང་མང་བཞྱིན། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་ཡང་དུ་བ་ཡོད་དོ། །ཞྗེས་པ་ནྱི་

འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གཉྱིས་ཀ་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་གང་ཟག་ནྱི་མྗེད་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་དྗེ་ལ། དྗེ་

གཉྱིས་གང་རུང་གཅྱིག་བཀོད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་

ཤྗེས་སྐྱྗེ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ།
1
 དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། །གཉྱིས་ལས་གང་ཡང་

རུང་སྨྲས་པས། །དོན་གྱིས
2
་གོ་བས་ཅྱིག

3
་ཤོས་ལ། །དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱྗེ་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འ་ོན་རྱིགས་སོ་ལས། རྗེ་ཞྱིག་འགལ་བ་དང་མ་

ངྗེས་པའྱི་གཉྗེན་པོར་གཉྱིས་ཀ་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་རྱིགས་སོ། །ཞྗེས་པ་དང་། 

རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས།
4
 སྒྲུབ་ངག་གཉྱིས་ལ། རྟགས་འགལ་བར་དོགས་པ་ཤས་

ཆྗེ་བ་ལ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་དང་། མ་ངྗེས་པའྱི་དོགས་པ་ཤས་ཆྗེ་བ་ལ་ཆོས་མྱི་མཐུན་

སྦོར་དང་། ཕྱིར་རྒོལ་ཤྱིན་ཏུ་རྨོངས་པ་དག་ལ་ནྱི་གཉྱིས་ཀ་འགོད་དགོས་པ་དག་

ཀང་སྱིད་པར་ཤྗེས་པར་བའོ། །ཞྗེས་པ་རྣམས་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྗེ། ལུང་

དང་པོའྱི་དོན་ནྱི། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རྟགས་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༢་༦།

2 ག་༢༩་ན་༧་དོན་གྱི། པ་༢༩་ན་༧་དོན་གྱི།

3 ག་༢༩་ན་༧་གཅྱིག་ཤོས། པ་༢༩་ན་༧་གཅྱིག་ཤོས།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཉ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༥་༢།
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ཕྱིར་དུ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་འགོད། མ་ངྗེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་

བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འགོད་ཅྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། གང་

ཟག་གཅྱིག་ལ་སྒྲུབ་ངག་གཉྱིས་ཀ་འགོད་དགོས་པ་དྗེ་དྗེའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ལུང་ཕྱི་མའྱི་དོན་ནྱི། ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཚུལ་

གསུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་སྐྱྗེ་མྱི་ནུས་པར། མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་འགོད་

དགོས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཙམ་ཡོད་པར་བསན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

1
གཞན་གྱིས་བརྟག་པ་ཡྱིས། །ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་གཉྱིས་འབྗེལ་ཕྱིར། །ཞྗེས་

པའྱི་སྐབས་སུ། རང་རྗེས་གོང་དུ། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་བསན་

བར་གྱུར་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་རང་འགོད་མཁན་གྱི་སྔ་རྒོལ་གྱི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་

པར་བསན་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ་འོ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་ཕྱི་རྒོལ་བྗེ་བག་

པའྱི་ངོ་བོར་འཕངས་པའྱི་བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་ཆོས་ཅན། ཆ་དང་བཅས་པའྱི་

དངོས་པོ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་
2
གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དོན་དམ་པར་འཕོ་འདུ་འབྗེལ་

བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་གསུམ་སོབ་དཔོན་

ཕོགས་གང་གྱིས་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྗེད་

འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེའྱི་ལན་སོན་པ་ལ། 

གཞུང་འདྱི་བྱུང་། ངག་དོན་དྗེ་གཉྱིས་མྱི་མཚུངས་ཏྗེ། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་ན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བཀོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱིས་བྗེ་བག་པའྱི་ངོ་བོར་དྗེ་ལྟར་འཕངས་པའྱི་ཐལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༧༥་༨།

2 ག་༢༩་བ་༦་རང་གྱིས། པ་༢༩་བ་༦་རང་གྱིས།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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འགྱུར་དྗེ། གཞན་གྱི་ཁས་བངས་ངན་པ་རྟགས་སུ་བཀོད། མྱི་འདོད་པ་ཐལ་བ་

འཕངས་པའྱི་ཐལ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱིས་དྗེ་ལྟར་

འཕངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྗེ་ན། དྗེ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། གཅྱིག་ཆ་དང་

བཅས་པའྱི་དངོས་པོ་མྗེད་ན། གཞན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་དངོས་པོ་དྗེ་མྗེད་

དགོས་པར་རྟོགས་པར་བ་བའྱི་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་ཆ་དང་བཅས་

པའྱི་དངོས་པོ་མྗེད་ན་གཞན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་དངོས་པོ་དྗེ་མྗེད་དགོས་

ཏྗེ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་དངོས་པོ་དྗེ། ཆ་དང་བཅས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་

བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་གྱི་སོ་ནས་འབྗེལ་བའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ། ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྣམ་གཞག
1
་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། 

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་བྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ལ། ཆ་

རང་གྱི་ལུགས་བརོད་པ། དྗེ་ལ་རྱིགས་གཏྗེར་པས་སྐྱོན་བརོད་ཚུལ། སྐྱོན་དྗེ་

འཇུག་མྱི་འཇུག་དཔད་པ། ཐལ་འགྱུར་གྱི་དབྗེ་བ་གཞན་བསན་པ་དང་བཞྱི། དང་

པོ་ལ། ཐལ་འགྱུར་ལ་
2
བཀོད་ཚོད་ཀྱི་དབྗེ་བ། དྗེ་ལ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉྱིས་

སུ་འབྗེད་ཚུལ། ཡང་དག་བདུན་ལ་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་མྱི་འཕྗེན་འབྗེད་ཚུལ་དང་

གསུམ། དང་པོ་ལ། ཐལ་འགྱུར་ལ་ར་བའྱི་སོ་ནས་དབྗེ་ན་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། རྟགས་

ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་

པ་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་

བཞྱིར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཐལ་འགྱུར་དང་པོའྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི། སངས་རྒྱས་པ་ལ་

1 ག་༣༠་ན་༣་རྣམ་བཞག། །པ་༣༠་ན་༣་རྣམ་བཞག།

2 ག་༣༠་ན་༤་ཐལ་འགྱུར་དུ། པ་༣༠་ན་༤་ཐལ་འགྱུར་དུ།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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གཞན་དག་གྱིས་འཕངས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་པ་ལ། གཞན་དག་གྱིས། སྒ་ཆོས་

ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་

པ་ལ་གཞན་དག་གྱིས་སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་

དང་། བཞྱི་པ་ནྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། བས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་ཡང་དབྗེ་ན། རྟགས་ཁྱབ་

གཉྱིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ཀ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་དྗེ། ཁྱབ་

པ་ཁས་བངས་པ་དང་། རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཁས་བངས་པ་དང་། 

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དྗེ་དང་བཞྱི། དང་པོ་ནྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། བས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། དྗེ་གང་ལ་འཕངས་ཡུལ་གྱི་རྒོལ་

བས། སྒ་རྟག་པར་ཁས་བངས་ན། རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་། 

དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་ཀྱིས་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་

1
འགྱུར། དྗེ་འཕངས་ཡུལ་གྱི་རྒོལ་བས། སྒ་རྟག་པར་ཁས་མ་བངས་ན། རྟགས་

ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མྗེད་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་རོ། །རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ནྱི། སྒ་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བར་ཁས་ལྗེན་ཞྱིང་
2
། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་

བ་ལ་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ལ་འཕངས་པའྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། 

1 ག་༣༠་བ་༣་ཡང་དག་དུ་འགྱུར། པ་༣༠་བ་༣་ཡང་དག་དུ་འགྱུར།

2 ག་༣༠་བ་༤་ལྗེན་ཀང། པ་༣༠་བ་༤་ལྗེན་ཀང།
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རྟག་པར་ཐལ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་

གང་ལ་འཕངས་ཡུལ་གྱི་རྒོལ་བས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། རྟགས་ཁྱབ་

གཉྱིས་ཀ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་
1
། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་བསལ་འབབ་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཁས་བངས་ན་རྟགས་ཁྱབ་

ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་ཀྱིས་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར། དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཁས་ཀང་མ་བངས། ཚད་

མས་ཀང་མ་གྲུབ་ན་རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་

ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མྗེད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར། རྟགས་ཚད་མ་དང་

ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ནྱི་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ། 

ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ལ་འཕངས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། བས་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་གང་ལ་འཕངས་ཡུལ་གྱི་རྒོལ་བ་

དྗེས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། རྟགས་ཚད་མ་དང་། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་

ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་བསལ་འབབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་

རྒོལ་བ་དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཁས་བངས་ན། རྟགས་ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་

བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ཁས་བངས་ཀྱིས་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར། རྒོལ་བ་དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ། 

ཁས་ཀང་མ་བངས་ན། རྟགས་ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། 

དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མྗེད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་

1 ག་༣༠་བ་༥་གྲུབ་ཀང། པ་༣༠་བ་༥་གྲུབ་ཀང།
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རོ། །རྟགས་ཁས་བངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ནྱི། སྒ་

རྟག་པར་ཁས་ལྗེན་གྱི་རྒོལ་བ་ལ་འཕངས་པའྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། 

རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ། དྗེས་གང་ལ་འཕངས་ཡུལ་གྱི་རྒོལ་བ་

དྗེས་སྒ་བས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། རྟགས་ཁས་བངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་

གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྱུར། རྒོལ་བ་དྗེས་

སྒ་བས་པར་ཁས་བངས་ན། རྟགས་ཁས་བངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་

ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་ཀྱིས་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

ཏུ་འགྱུར་རོ། །རྒོལ་བ་དྗེས་སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ། ཁས་ཀང་མ་

བངས་ན། རྟགས་ཁས་བངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་

བསལ་བ་བསན་དུ་མྗེད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་རོ། །

དྗེས་ན་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཡན་ལག་གྱི་སོ་ནས་དབྗེ་ན་བཅུ་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། 

རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར། ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་ཚད་མས་

གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་ཀྱིས་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་དྗེ། དམ་བཅའ་ལ་

བསལ་བ་བསན་དུ
1
་མྗེད་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་

ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གསལ་བ་འབབ་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་དྗེ་

ལྟར་ལ་དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་ཀྱིས་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཁྱབ་

གཉྱིས་ཀ་དྗེ་ལྟར་ལ་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མྗེད་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཚད་མ་

1 ག་༣༡་ན་༧་བསན་ནས། པ་༣༡་ན་༧་བསན་ནས།
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དང་། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཁས་ལྗེན་གྱིས་བསལ་བ་

འབབ་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་

ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཁྱབ་དྗེ་ལྟར་ལ་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་

བ་བསན་མྗེད་པའྱི་དྗེ། ཁྱབ་པ་ཚད་མ་དང་། རྟགས་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། 

དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་དྗེ་ལྟར་ལ། 

དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་ཀྱིས་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་དྗེ་

ལྟར་ལ་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མྗེད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་བཅུ་བཞྱིར་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ། དྗེ་ལ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉྱིས་སུ་འབྗེད་ཚུལ་ནྱི། ཐལ་

འགྱུར་བཅུ་བཞྱི་པོ་དྗེ་ལ། ཡང་དག་བདུན་དང་། ལྟར་སྣང་བདུན་ཡོད། རྟགས་ཁྱབ་

གཉྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པའྱི་དྗེ། ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་མ་

གྲུབ་པའྱི་དྗེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་

བསན་མྗེད་ཀྱི་དྗེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་

ལ་བསལ་བ་བསན་མྗེད་ཀྱི་དྗེ། རྟགས་ཚད་མ་དང་། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་

ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་མྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་པ་ཚད་མ་དང་། 

རྟགས་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་མྗེད་ཀྱི་ཐལ་

འགྱུར་རྣམས་ནྱི། ལྟར་སྣང་བདུན་དང་། དྗེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ནྱི་

ཡང་དག་བདུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ། ཡང་དག་བདུན་ལ་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་མྱི་འཕྗེན་འབྗེད་ཚུལ་ནྱི། 
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ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་པོ་དྗེའྱི་ནང་ནས་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ནྱི་

ཡོད་དྗེ། རྟགས་ཁས་བངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་

བསལ་བ་འབབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེས་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡྱིན་ན། སྒྲུབ་

བྗེད་འཕྗེན་པས་མ་ཁྱབ་སྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། སྒའྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་བྗེད་མྱི་འཕྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ནྱི་བདུན་པའྱི་ཕྗེད་ཀྱིས་འཕྗེན་

པའྱི་གོ་དོན་ཡྱིན་ནོ།  ། 

གཉྱིས་པ་རྱིགས་གཏྗེར་པས་སྐྱོན་བརོད་ཚུལ་ནྱི། རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 

ཐལ་འགྱུར་བཞྱི་ལ་བཅུ་བཞྱི་ཞྗེས། །ཁ་བ་ཅན་པ་དྗེ་ལྟར་འདོད། །ལྡོག་པར་ནུས་

དང་མྱི་ནུས་ལ། །ཡང་དག་ལྟར་སྣང་བདུན་བདུན་ཡྱིན། །དྲུག་དང་ཕྗེད་ཀྱིས་མྱི་

འཕྗེན་ལ། །བདུན་པའྱི་ཕྗེད་ཀྱིས་འཕྗེན་ཞྗེས་ཟྗེར། །ཞྗེས་ཕོགས་སྔ་མ་བརོད་ནས། 

དྗེ་འགོག་པ་ལ། 
2
རང་རྒྱུད་ལ་ཡང་མཚུངས་ཕྱིར་དང་། །རྟགས་མྗེད་ཁྱབ་

པ་འགལ་ཕྱིར་དང་། རྟགས་བརོད
3
་ངྗེས་པ་མྱི་རུང་ཕྱིར། །ཐལ་འགྱུར་བཞྱིར་

དབྗེར་མྱི་འཐད་དོ། །མ་གྲུབ་གཉྱིས་སུ་དབྗེ་བས་ལྷག །འགལ་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ལྟར་སྣང་ཆད། །རྟགས་མྗེད་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་འཁྲུལ། །དྗེ་ན་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞྱི་

མྱིན། །ཞྗེས་བཤད། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། གཞན་རྣམས་ས་ཞྱིང་། དྲུག་དང་ཕྗེད་ཀྱིས་མྱི་

འཕྗེན་ཞྱིང་། །བདུན་པའྱི་ཕྗེད་ཀྱིས་འཕྗེན་ཞྗེས་ཟྗེར། །ཞྗེས་པ་ནྱི། ཐལ་འགྱུར་བཅུ་

བཞྱི་པོ་ལ་ཡང་དག་བདུན་དང་ལྟར་སྣང་བདུན་དུ་ཕྗེ་བའྱི་ཡང་དག་དང་པོ་དྲུག་

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། །༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༤༤་༦།

2 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༤༤་༩།

3 ག་༣༢་ན་༣་རྟགས་བརོད། པ་༣༢་ན་༢་རྟགས་བརོད། རྱིགས་གཏྗེར། ༤༤་༩་ལྟག་ཆོད་ཞྗེས་གསལ།
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དང་། ཕྗེད་ཅྗེས་བཅུ་བཞྱི་པོའྱི་ཕྗེད་ལྟར་སྣང་བདུན་དང་། བདུན་པའྱི་ཕྗེད་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་པོ་དྗེའྱི་ཆོས་ཅན་གཞྱི་མ་གྲུབ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་

བྗེད་མྱི་འཕྗེན་ལ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་པོ་དྗེའྱི་ཕྗེད་ཆོས་ཅན་གཞྱི་གྲུབ་

བཟུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །

སྐྱོན་འཇུག་ཚུལ་སོན་པ་ལ། རང་རྒྱུད་ལ་ནྱི་མཚུངས་ཕྱིར་དང་། །ཞྗེས་པ་

མན་ཆད་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཐལ་འགྱུར་ལ་ར་བའྱི་སོ་ནས་དབྗེ་ན་བཞྱི་མྱི་འཐད་པ་དང་། 

ཡན་ལག་གྱི་སོ་ནས་དབྗེ་བ་བཅུ་བཞྱི་མྱི་འཐད་པ་དང་གཉྱིས། དང་པོ་ར་བའྱི་སོ་

ནས་དབྗེ་བ་བཞྱི་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་སྦོར་ལ་ཡང་རྟགས་

ཁྱབ་གཉྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ། རྟགས་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པ་

སོགས་བཞྱིར་འབྗེད་རྱིགས་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་ལ་དྗེ་ལྟར་འབྗེད་རྱིགས་པའྱི་

ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དྗེ་ལྟར་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། རྟགས་མྗེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་མ་གྲུབ་

བརོད་པ་ནྱི། དཔྗེར་ན། སོག་གྱི་དབང་པོ་འགག་ནས་དབང་པོ་གཞན་ཡོད་མྗེད་

དཔོད་པ་ལྟར་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སྗེ་བདུན་ནས་མ་བཤད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་

དབྗེ་བ་རྣམས་མུ་སྗེགས་པས་བཏགས་པའྱི་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ལྟར་ཧ་ཅང་

ཐལ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཡན་ལག་གྱི་སོ་ནས་བཅུ་བཞྱིར་དབྗེ་བ་མྱི་འཐད་

དྗེ། མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ། རྟགས་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཁྱབ་པ་

ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་སུ་ཕྗེ་བས་ལྷག །སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། 

བས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་འགལ་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་ཆད་པའྱི་
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ཕྱིར་དང་། རྟགས་མྗེད་པས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། 

གསུམ་པ། སྐྱོན་དྗེ་འཇུག་མྱི་འཇུག་དཔད་པ་ལ། རྱིགས་གཏྗེར་པའྱི་སྐྱོན་

དྗེ་རྣམས་ཆ་རང་ལ་མྱི་འཇུག་སྗེ། དང་པོར་ཕོགས་སྔའྱི་དོན། བདུན་པའྱི་ཕྗེད་ཀྱིས་

འཕྗེན་ཞྗེས་ཟྗེར། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་ལ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་པོ་དྗེའྱི་ཕྗེད་ཆོས་

ཅན་གཞྱི་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན་

གཞྱི་གྲུབ་ཀང་སྒྲུབ་བྗེད་མྱི་འཕྗེན་པ་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་

པར་ཐལ། སྒའྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་བྗེད་མྱི་འཕྗེན་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་སྦོར་ལ་དྗེ་ལྟར་འབྗེད་རྱིགས་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང༌། གཞན་སྐྱོན་དྗེ་རྣམས་མྱི་འཇུག་སྗེ། རྟགས་མྗེད་ཀང་། ཁྱབ་

པ་གྲུབ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒ་ཆོས་ཅན། མྗེད་པར་ཐལ། རྟག་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའྱི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྱིགས་

གཏྗེར་རང་ལུགས་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། རྟག་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འགལ་

བའྱི་ཐལ་འགྱུར་ནྱི་མ་ཆད་དྗེ། དྗེ་རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་
1
། 

དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་དབྗེ་བ་གཞན་བསན་པ་ལ། ཡང་ཐལ་འགྱུར་ལ་དབྗེ་

1 ག་༣༣ན༡ཀང་། པ་༣༣་ན་༡་ཀང་།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ན་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། རྨ་བ་དུག་འཇོམས་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར། དཔའ་བོ་ལག་རྡུམ་གྱི་ཐལ་

འགྱུར། མཚོན་ཆ་ཁྱི་སྐྱོགས་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར། གནམ་ལྕགས་འབར་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞྱི་པོའྱི་

ནང་ནས། བསལ་བ་བསན་དུ་མྗེད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་བ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐལ་

འགྱུར་དྗེ་དག་ལ་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོས་འདོད་ལན་བཏབ་པས། རྨ་བས་དུག་ཟོས་

པར་ལྟར། གང་ཟག་དྗེ་ལ་གནོད་པར་མྱི་ནུས་པས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་

པ་ནྱི། ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞྱི་པོའྱི་ནང་ནས། རྟགས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་

ལ་བ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། དཔའ་བོ་ལག་རྡུམ་དྗེས་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་ཕམ་པར་བྗེད་མྱི་

ནུས་པ་ལྟར། ཐལ་འགྱུར་དྗེས་ཀང་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་ཕམ་པར་བྗེད་མྱི་ནུས་

པས། དྗེ་ལ་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞྱི་པོའྱི་ནང་

ནས། ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་བ་སྗེ། མཚོན་ཆ་ཁྱི་སྐྱོགས་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ཕ་རོལ་པོ་དང་རོད་པ་འཕྗེལ་བ་ལྟར་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་རྣམས་ལ་ཡང་གང་ཟག་ཕ་

རོལ་པོས་དངོས་སྐྱོན་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་རོད་པ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བས། དྗེ་ལ་དྗེ་

ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞྱི་པོའྱི་ནང་ནས། འཁོར་

གསུམ་ཚང་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་བ་སྗེ། གནམ་ལྕགས་འབར་བ་དྗེ་ལྡོག་པར་

དཀའ་བ་ལྟར། འཁོར་གསུམ་ཚང་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་རྣམས་ཀང་གང་ཟག་ཕ་རོལ་

པོས་ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་དཀའ་བས། དྗེ་རྣམས་ལ་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་ཁྱད་པར་བྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ལ་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། ཞར་ལ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ལན་འདྗེབས་ཚུལ་



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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བསན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོས་བོ་ངོ་

བོར་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག །ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སྒྲུབ་བྗེད་མྱི་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

དང་། དྗེ་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

གང་ཞྱིག །རང་གྱི་དངོས་བསན་ལྡོག་ན། ཚུལ་གསུམ་འཕྗེན་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་

ངག་རྣམ་དག་དྗེ། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། མཚན་གཞྱི་ནྱི་སྒ་
1
རྟག་པར་ཁས་ལྗེན་

པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ངོ་བོར་འཕངས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། བས་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གང་

ཞྱིག །རང་གྱི་དངོས་བསན་ལྡོག་ན། ཚུལ་གསུམ་འཕྗེན་པར་ནུས་པའྱི་ཐལ་ངག་

རྣམ་དག་དྗེ། གཉྱིས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ལྡོག་པ་རང་རྱིགས་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། །ལྡོག་པ་

གཞན་རྱིགས་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས། །སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །ལྡོག་པ་རང་རྒྱུད་རང་དང་མྱིང་རྱིགས་གཅྱིག་པར་

འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དྗེ་དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན་གསུམ། རང་

བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་རང་

བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་

བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་

1 ག་༣༣་བ་༣་སྒ་མྱི་རྟག། །པ་༣༣་བ་༣་སྒ་མྱི་རྟག། །
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བུ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་འཕྗེན་པའྱི་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་རོ། །དང་པོའྱི་མཚན་

གཞྱི་ནྱི། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་གནོན་པའྱི་ཤར་གཞྱི་ཆོས་ཅན། མྗེ་སོབས་

ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་གནོན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གང་རྗེག་སོབས་ཆྗེན་ཡུན་རྱིང་དུ་

གནས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་

གནོན་པའྱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་
1
པའྱི་ཁྱབ་པར་གནོན་པ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྗེད་སོབས་ཆྗེན་རྒྱུན་ཆགས་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་

པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་

འཇྱིག་ངྗེས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་ཉྱིད་འཇྱིག་པ་རང་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་

རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་མྱིན་པ་དྗེ། རང་ཉྱིད་འཇྱིག་པ་རང་

ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་དངོས་པོས་ཁྱབ་བ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་

པའྱི་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་

བངས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། རང་ཉྱིད་འཇྱིག་པ་རང་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་

དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་དངོས་པོ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། རང་

གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་ཡྱིན་པ་དྗེ། བུམ་པ་རང་ཉྱིད་འཇྱིག་པ་རང་ལས་ཕྱིས་

འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

1 ག་༣༤་ན་༡་ཕྱུར། པ་༣༤་ན་༡་ཕྱུར།
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རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བུམ་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྗེས་སུ་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་རང་ཉྱིད་འཇྱིག་པ་རང་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་

བའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ར་བ་

ནས་མ་བྱུང་ཞྱིང་། གཉྱིས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན། བུམ་པ་ནྱི། རང་གྲུབ་ཙམ་

ནས་འཇྱིག་ངྗེས་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་ཉྱིད་འཇྱིག་པ་རང་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་

དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྗེད་ཀྱི་དངོས་པོ་
1
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་སྦོར་འདྱི་

ངྗེས་པས་ལྟོས་པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྟགས་སྦོར་མ་ཡྱིན་དགོས། དྗེ་

ལྟར་ན་ངྗེས་པས་ལྟོས་པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་དགོས། དྗེ་ལྟར་ན་ལྟོས་

པས་ངྗེས་པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་

ཐལ་འགྱུར་དྗེ་འགལ་ཁྱབ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་འགལ་ཁྱབ་

དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡྱིན་ན། རྣམ་ངྗེས་ལས།
2
 འགལ་བའྱི་ཁྱབ་པ་

དམྱིགས་པ་ནྱི། །དཔྗེར་ན། དངོས་པོ་བྱུང་བ་ཡང་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་ངྗེས་པ་

མྗེད་དྗེ། རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་

གང་ཡྱིན་སོམས་ཤྱིག །

ཡང་རྱིགས་གཏྗེར་པའྱི་རྗེས་འབང་ཁ་ཅྱིག །ལྡོག་པ་རང་རྱིགས་འཕྗེན་

པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ལྔ་ཡོད་དྗེ། སྔར་བཤད་པ་གསུམ་པོ་དྗེའྱི་སྗེང་དུ་རང་བཞྱིན་

དང་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་

1 ག་༣༤་ན་༧་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། པ་༣༤་ན་༧་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྱིགས་ཐྱིགས། ༨༡༥་༡༢།
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འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་བྗེད་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་ཁྱབ་བྗེད་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་ལྔ་ཡོད
1
། 

མཚན་གཞྱི་ནྱི། དང་པོ་གསུམ་སྔར་བཞྱིན། བཞྱི་པ་ནྱི། ཙན་དན་གྱི་མྗེ་སོབས་ཆྗེན་

པོས་ཁྱབ་པར་གནོན་པའྱི་ཤར་
2
གཞྱི་ཆོས་ཅན། ཙན་དན་གྱི་མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་

ཁྱབ་པར་གནོན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁ་བའྱི་རྗེག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

རོད་གཞྱི་དང་། གསལ་བ་སྔར་བཞྱིན་ལ། གང་རྗེག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། སྔ་

མ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཙན་དན་གྱི་མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོ་དྗེ། ཙན་དན་གྱི་མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་

ཁྱབ་པར་གནོན་པའྱི་ཤར་གཞྱིར་ཁ་བའྱི་རྗེག་པ་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་དྗེར་གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྗེ། དྗེ་དྗེར་གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། ཙན་དན་གྱི་དུ་བ་དྗེ། 

ཙན་དན་གྱི་དུ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་དགོས་པ་

ལས། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཙན་དན་གྱི་མྗེ་ལོག་ཏུ་
3
གྱུར་པ་ན་ཙན་དན་གྱི་

དུ་བའྱིྱི་སྤུ་རྱིས་མྱི་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དྗེ་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། ཙན་དན་གྱི་མྗེ་དྗེ་

དྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་གནོན་པའྱི་ཤར་གཞྱིར་གང་རྗེག་འགོག་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་རང་བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་རྱིགས་གཏྗེར་པའྱི་རྗེས་འབང་གྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །ལྡོག་པ་རང་

1 ག༣༤བ༤ལྔ་ཡོད། པ་༣༤བ་༤ལྔ་ཡོད་དྗེ།

2 ག་༣༤་བ་༤་ཤར་གཞྱི། པ་༣༤་བ་༤་ཤ་གཞྱི།

3 ག་༣༤་བ་༧་ལོག་དུ། པ་༣༤་བ་༧་ལོག་དུ།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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རྱིགས་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྔ་མ་བཞྱིའྱི་སྗེང་དུ་འབས་བུ་དང་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་འབས་བུ་དང་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་

པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་ལྔ། མཚན་གཞྱི་ནྱི། མྗེའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་

པར་གནོན་པའྱི་ཤར་གཞྱི་ཆོས་ཅན། མྗེའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་མྗེད་པར་ཐལ། 

གང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་ཟྗེར། དྗེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། 

དྗེ་ནྱི་རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་མྗེད་མྱིན་ཞྱིང་། །རྒྱུ་མྗེད་ཕྱིར་ན་

འགོག་མྱི་ནུས། །ཞྗེས་བ་བ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། 

སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །ལྡོག་པ་རང་

རྒྱུད་རང་དང་མྱིང་རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་པ་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དྗེ། ལྡོག་པ་

གཞན་རྱིགས་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན་བརྒྱད་

ཡོད་དྗེ། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་
2
པ་དྗེ་བཞྱི། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་

འགལ་ལ་བརྟྗེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྗེ་བཞྱི་དང་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ནྱི། རྒྱུ་

དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་

དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་བྗེད་དང་འགལ་པའྱི་རང་

བཞྱིན་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་

བ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། རང་བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར། འབས་བུ་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འཕྗེན་

1 མྗེས་པའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༣༥་༢༠།

2 ག་༣༥་ན་༤་རྟྗེན་པའྱི། པ་༣༥་ན་༤་རྟྗེན་པ།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་བཞྱི། དང་པོའྱི་

མཚན་གཞྱི་ནྱི། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་གནོན་པའྱི་ཤར་གཞྱི་ཆོས་ཅན། མྗེ་

སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་གནོན་པའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གང་འབས་སྤུ་

ལོང་བྗེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི་དྗེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་སྔར་བཞྱིན་ལ། ཁ་

བའྱི་རྗེག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་གནོན་

པའྱི་ཤར་གཞྱི་ཆོས་ཅན། དྗེས་ཁྱབ་པར་གནོན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གང་རྗེག་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་གནོན་པའྱི་ཤར་གཞྱི་

ཆོས་ཅན། མྗེ་སོབས་ཆྗེན་པོས་ཁྱབ་པར་གནོན་པའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

གང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་འགལ་ལ་བརྟྗེན་
1
པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྡོག་པ་

གཞན་རྱིགས་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་བཞྱི་ནྱི། རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

འཕྗེན་པའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་བྗེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་འཕྗེན་པའྱི་ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པའྱི་དྗེ། འབས་བུ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་འཕྗེན་པའྱི་རྒྱུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་བ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་འཕྗེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར། དང་པོའྱི་མཚན་གཞྱི། མྗེ་

མྗེད་མཚན་མོའྱི་རྒྱ་མཚོར་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པའྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི། ཤྱིང་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་བག་རོང་ན་ཆོས་ཅན། 

ཤྱིང་ཡོད་པར་ཐལ། ཤ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དུ་ལྡན་ལ་ཆོས་ཅན། དུ་

1 ག་༣༥་བ་༢་རྟྗེན། པ་༣༥་བ་༢་རྟྗེན།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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བ་མྗེད་པར་ཐལ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ནྱི་ཤ་པ་སྒུར་སྐྱོག་པོ་ཆོས་ཅན། ཤ་

པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་ཞར་ལ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ལན་འདྗེབས་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། གཞན་

ལུགས་བརོད་པ་དང་། རང་ལུགས་གཉྱིས་ལས
1
། དང་པོ་ལ། ཆ་རང་པའྱི་ལུགས་

དང་། རྱིགས་གཏྗེར་བའྱི་ལུགས་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཐལ་འགྱུར་གྱི་ལན་འདྗེབས་

ཚུལ་གསུམ་དུ་གངས་ངྗེས་ཏྗེ། འདོད། རྟགས་མ་གྲུབ། ཁྱབ་པ་མྗེད་དང་གསུམ་དུ་

ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་ལ་རྱིགས་
2
གཏྗེར་བ་ན་རྗེ། ཁྱབ་པ་འགལ་བའྱི་ཐལ་

འགྱུར་དང་། ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་ལ། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ཅྗེས་
3
པའྱི་

ལན་འདྗེབས་རྱིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་

སྣང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་འགལ་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་གཉྱིས་སུ་འདུ་བར་ཐལ། འདོད་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་

སྣང་ཐམས་ཅད་རྟགས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་གཉྱིས་སུ་འདུ་བར་ཐལ། འདོད་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ལན་འདྗེབས་ཚུལ་དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། 

རྟག་པར་ཐལ། བས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་འགལ་བའྱི་ལན་མ་

བཏབ་པར། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ལན་བཏབ་ན་བས་པ་དང་། རྟག་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་

ཁས་བངས་པར་འགྱུར་བ་ལན་འདྗེབས་ཚུལ་དྗེ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

1 ག་༣༥་བ་༦་གཉྱིས་དང། པ་༣༥་བ་༦་གཉྱིས་དང།

2 ག་༣༥་བ་༧་རྱིག། པ་༣༥་བ་༧་རྱིགས།

3 ག་༣༥་བ་༧་ཞྗེས། པ་༣༥་བ་༧་ཞྗེས།
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ཟྗེར། དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 ཐལ་འགྱུར་ལ

2
་ནྱི་གུམ་གསུམ་

ཞྗེས། །ཁ་བ་ཅན་པ་དྗེ་སྐད་སྨྲ། །འགལ་དང་མ་ངྗེས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ། །ཡང་ན་

འགལ་ལ་དྗེ་འཁྲུལ་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྱིགས་གཏྗེར་བ་ན་རྗེ། ཐལ་འགྱུར་གྱི་ལན་ལ། འདོད། 

རྟགས་མ་གྲུབ། ཁྱབ་པ་འགལ། ཁྱབ་པ་མ་ངྗེས་ཞྗེས་པ་དང་། བཞྱིར་གངས་ངྗེས་

སོ་ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
3
 དྗེས་ན་མཁས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ལན། །རྣམ་པར་ཐར་བའྱི་སོ་བཞྱི་བཏབ། །ལན་གྱི་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་ན། །དྗེ
4
་ཡྱི་

རྗེས་འབང་དམ་པའྱི་ལུགས། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ། དྗེ་གཉྱིས་ཀ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་གྱི་ལན་ལ་

འདོད། རྟགས་མ་གྲུབ། ཁྱབ་པ་མྗེད། རྟགས་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ། གསལ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་

ཟ། ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན། གཤོག་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་

ཡས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་བརོད་བ་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པ་ལ། ཤུགས་བསན་

བསྒྲུབ་
5
བའྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པ་དང་། དངོས་བསན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རབ་དབྗེ་

བཤད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ལ། རང་ལུགས་ཀྱི་དམ་བཅའྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ། 

གཞན་ལུགས་ཀྱི་དམ་བཅའྱི་མཚན་ཉྱིད་དགག་པ། གཞན་གྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༤༥་༥།

2 རྱིགས་གཏྗེར། ༤༥་༨། ཐལ་འགྱུར་ལན་ནྱི་སོ་གསུམ་ཞྗེས།

3 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༤༥་༨།

4 ག་༣༦་ན་༥་དྗེའྱི། པ་༣༦་ན་༥་དྗེ་འྱི།

5 ག་༣༦་ན་༦་སྒྲུབ། པ་༣༦་ན་༦་སྒྲུབ།
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གྱི་དཔྗེ་དགག་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་ཚད་མ་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། དྗེ་

བསན་བཅོས་རྣམ་འགྗེལ་གྱིས་འགྗེལ་ཚུལ་དང་གཉྱིས། དང་པོ་ལ་བཤད་བའྱི་ལུང་

འགོད་པ་དང་། ལུང་གྱི་དོན་བཤད་པ་གཉྱིས། 

དང་པོ་ནྱི། མདོ་འགྱུར་རྱིང་
1
དུ།

2
 ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་བ་བ། །རང་ཉྱིད་འདོད་

གྱུར་མ་གསལ་བ། །མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་དཔག་དང་། །ཡྱིད་ཆྗེས་གགས་

པའྱི་རང་རྟྗེན་
3
ལའོ། །ཞྗེས་དང་། མདོ་འགྱུར་གསར་ལས།

4
 རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་

བསན། །བདག་འདོད་རང་གྱི་ཆོས་ཅན་ལའོ། །མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་དཔག་

དང་། །ཡྱིད་ཆྗེས་གགས་པའྱི་མ་གསལ་བའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་རང་

འགྗེལ་འགྱུར་གསར་ལས། རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན། །བདག་འདོད་རང་གྱི་ངོ་བོ་

ཞྗེས་བ་བ་ནྱི། བསྒྲུབ་
5
བའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་གྱི། སྒྲུབ་བྗེད་མ་གྲུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་མྱིན་

ནོ། །དྗེ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་དང་དཔྗེ་ལྟར་སྣང་བ་དག་བརོད་པ་ཡོངས་

སུ་སངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་དག་བསྒྲུབ་
6
པར་བ་བ་ཉྱིད་དུ་བསན་པ་མྱིན་ནོ། །བདག་

ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་པ་ཞྗེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི་བསན་བཅོས་ལ་མ་བརྟྗེན་པའྱི་ཁས་བངས་པ་

དག་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་ཡང་རང་གྱི་ཆོས་ཅན་ལའོ། །མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་

དཔག་དང་། །ཡྱིད་ཆྗེས་གགས་པའྱི་མ་གསལ་པའོ། །ཆོས་ཅན་གང་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་

1 ག་༣༦་བ་༡་སྙྱིང། པ་༣༦་བ་༡་རྱིང།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། མདོ་འགྱུར་རྱིང་། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༡༣་༡༢།

3 ག་༣༦་བ་༡་རྟན། པ་༣༦་བ་༡་རྟན།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། མདོ་འགྱུར་གསར། ༤༠་༡༧།

5 ག་༣༦་བ་༣་སྒྲུབ། པ་༣༦་བ་༢་སྒྲུབ།

6 ག་༣༦་བ་༣་སྒྲུབ། པ་༣༦་བ་༣་སྒྲུབ།
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ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དྗེ་ལ་གལ་ཏྗེ་བསྒྲུབ་
1
བའྱི་ཆོས་དང་འགལ་བ་མངོན་

སུམ་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ལུང་དང་གགས་པའྱི་ཆོས་གཞན་གྱི་མ་གསལ་

བའོ། །དྗེ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་བ་བསན་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན། 

སྒ་ནྱི་ཉན་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་རྟག་གཞལ་བའྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྗེད་

པའྱི་ཚད་མ་བདག་མྗེད་དོ་ཞྗེས་བ་བ་ནྱི། དམ་བཅས་པ་ཙམ་གྱིས་དྗེར་སྣང་བ་

ཡྱིན་ནོ། །གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྗེས་སུ་དཔག་པ་མྗེད་པ་ལ་ཡང་སྒ་

གགས་པའྱི་སོ་ནས་སྗེལ་བར་བྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན་རྱི་བོང་ཅན་ནྱི་ཟླ་བ་མྱིན་ཏྗེ། ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྱིར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བ་སྗེལ་

2
བའྱི་སོ་ཙམ་ཞྱིག་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། ཕོགས་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་

པར་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྗེལ་བར་བྗེད་པ་རྱིག་པར་བ་བ་སྗེ། དཔྗེར་ན། ཡན་ལག་རྣམས་

ནྱི་ཡན་ལག་ཅན་ལས་གཞན་མྱིན་ཏྗེ། སང་དམའ་བའྱི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། ཡན་ལག་ཅན་ནྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་མྱིན་ཏྗེ། མངོན་སུམ་མྱིན་པ་

ཉྱིད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར། རས་ནྱི་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྗེ། ཡོན་ཏན་དང་རས་དག་རས་དང་

རས་མྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ངག་ཐམས་ཅད་རྫུན་པའྱི་དོན་ཅན་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི་ངག་དང་ངག་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྫུན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་

ཉྱིད་དུ་ངག་ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་ནྱི་རྫུན་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། གལ་ཏྗེ་ངག་དང་རྫུན་པ་

དག་ཐམས་ཅད་སྗེལ་བར་བྗེད་པ་དྗེ་ལྟར་གཉྱིས་ཀའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྗེལ་བར་བྗེད་

པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་སྗེ་ངག་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྫུན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྗེལ་བར་བྗེད་པ་དྗེ་ལྟར་ན། 

1 ག་༣༦་བ་༤་སྒྲུབ། པ་༣༦་བ་༤་སྒྲུབ།

2 ག་༣༦་བ་༧་གསལ། པ་༣༦་བ་༦་གསལ།
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གཉྱིས་ཀའྱི་ཁྱད་པར་སྗེལ་བར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ལུང་གྱི་དོན་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་བ་བ། །རང་ཉྱིད་

འདོད་གྱུར་མ་བསལ་བ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་

ན། བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ན་བསན་པར་བ་བར་སྔར་རྒོལ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འདོད་ཅྱིང་། ཚད་

མས་མ་བསལ་
1
བ་གཅྱིག་དགོས་པར་བསན། དྗེ་ཡང་ངོ་བོ་ཞྗེས་པས་རྣམ་བཅད་

ལ་སྒ་ཉན་བ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་ནས། 

ཡོངས་གཅོད་ལ་སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག
2
་གྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་ན། སྦོར་བ་

སྐོར་གཅྱིག་གྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་གཅྱིག་དགོས་པར་

བསན། ཁོ་ན་ཞྗེས་པས་རྣམ་བཅད་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྗེ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་

བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། བོ་བཞྱིན། ཞྗེས་བཀོད་པ་ན། སྒ་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་

བ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་ནས། ཡོངས་གཅོད་

ལ་སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། སྒྲུབ་བྗེད་དུ་

བཀོད་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་
3
དགོས་པར་བསན། རང་ཉྱིད་ཅྗེས་

4
པས་རྣམ་

བཅད་ལ་སྒ་རྟག་པ་ནམ་མཁའྱི
5
་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

ཡྱིན་པ་བཅད་ནས། ཡོངས་གཅོད་ལ་སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་ཡྱིན་ན། སྔ་རྒོལ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་ཞྱིག་དགོས་

1 ག་༣༧་ན་༤་གསལ། པ་༣༧་ན་༤་གསལ།

2 ག་༣༧་ན་༥་སྐོར་ཅྱིག། །པ་༣༧་ན་༤་སྐོར་ཅྱིག། །

3 ག་༣༧་ན་༦་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱིག། །པ་༣༧་ན་༦་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱིག། །

4 ག་༣༧་ན་༦་ཞྗེས། པ་༣༧་ན་༦་ཞྗེས།

5 ག་༣༧་ན་༧་མཁའ། པ་༣༧་ན་༦་མཁའྱི།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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པར་བསན། འདོད་པ་ཞྗེས་པས་རྣམ་བཅད་ལ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

ཡྱིན་ན། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་སུ་བརོད་དགོས་པ་དྗེ་བཅད་

ནས་ཡོངས་གཅོད་
1
ལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་གྱིས་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་དུ་འགྱུར་

བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བསན། མ་བསལ་བ་ཞྗེས་པས། རྣམ་བཅད་ལ་ཚད་མས་བསལ་

བ་རྣམས་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་ནས། ཡོངས་གཅོད་ལ་

སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། ཚད་མས་མ་བསལ་

བ་ཞྱིག་དགོས་པར་བསན། 

འོ་ན། ཚད་མ་གང་གྱིས་མ་བསལ་བ་ཞྱིག་དགོས་པར་བསན་ཞྗེ་ན། སྗེལ་

བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཞྱིས་མ་བསལ་
2
བ་གཅྱིག་དགོས་ཞྗེས་བསན་པར་བྗེད་པ་ལ། 

མངོན་སུམ་དོན་དང་རྗེས་དཔག་དང་། །ཡྱིད་ཆྗེས་གགས་པའྱི་ཞྗེས་བྱུང་། རྟྗེན་

གང་གྱིས་སྗེང་དུ་མ་བསལ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཤྗེ་ན། རྟགས་ཡང་དག་གྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་

ཆོས་ཀྱི་རྟྗེན་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་རྟྗེན་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་དུ་མ་བསལ་བ་

ཞྱིག་དགོས་ཞྗེས་སོན་པར་བྗེད་པ་ལ། མདོ་འགྱུར་རྱིང་
3
དུ། རང་རྟྗེན་ལའོ་ཞྗེས་པ་

དང་། འགྱུར་གསར་དུ། རང་གྱི་ཆོས་ཅན་ལའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྐད་

དུ་ཡང་། འགྗེལ་བཤད་རྒྱལ་དབང་བོ་ལས།
4
 དྗེ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་ཞྗེས་པས་མ་གྲུབ་པ་

བཟུང་ངོ༌། །དྗེའྱི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནྱི། མ་གྲུབ་པ་སྗེ། སྒ་མཉན་པར་བའོ་ཞྗེས་པ་

1 ག་༣༧་བ་༡་གཅོད། པ་༣༧་བ་༡་བཅོད།

2 ག་༣༧་བ་༣་གསལ། པ་༣༧་བ་༣་གསལ།

3 ག་༣༧་བ་༤་སྙྱིང། པ་༣༧་བ་༤་རྱིང།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༨ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་དབང་བོ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྗེལ་བཤད། ༣༣༨་༡༦།



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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ལྟ་བུའོ། །ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སད་ཀྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡྱིན་པར་བཟུང་

ངོ༌། །དྗེའྱི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནྱི་མ་གྲུབ་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉྱིད་དུ་འདོད་པ་སྗེ། 

དཔྗེར་ན། མ་གྲུབ་པའྱི་རྟགས་དང་དཔྗེ། རྟག་སྗེ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། བོ་བཞྱིན་ཞྗེས་པ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་དག་གོ །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན་ལོག་ཕོགས་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་ངོ་བོ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་ངོས་

འཛིན་པར་བྗེད་པ་ལ། གཞན་དུ་ན་སྒ་ནྱི་མཉན་པར་བ་བ་མྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་ནས། 

གཉྱིས་ཀའྱི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་བྱུང་། དྗེ་ཡང་

ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པའྱི། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྗེ་

ངོས་འཛིན་པར་བྗེད་པ་ལ། གཞན་དུ་ན་སྒ་ནྱི་མཉན་པར་བ་བ་མྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་

བྱུང་། ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་དངོས་སོབས་རྗེས་དཔག་གྱིས་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་

ལྟར་སྣང་གྱི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པར་བྗེད་པ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་

ནས། ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་བར་བྱུང་། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྱི་

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྗེ་དང་ངོ་བོ་དྗེ་དག་ངོས་གཟུང་བ་ལ། བུམ་པ་རྟག་ཞྗེས་

པ་འདྱི་བྱུང་། ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་རང་གྱི་དངོས་ཤུགས་འགལ་བས་གནོད་པའྱི་

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པར་བྗེད་པ་ལ། གཞལ་བའྱི་དོན་འགྲུབ་

པར་བྗེད་པའྱི་ཞྗེས་པ་ནས་དྗེར་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་བྱུང་། ཆོས་ཅན་

གྱི་ངོ་བོ་ལ་གགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་ངོ་བོ་

ངོས་འཛིན་པར་བྗེད་པ་ལ། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར། །ཞྗེས་པ་ནས། ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་བར་བྱུང་། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྗེ་དང་ངོ་བོ་དྗེ་དག་ངོས་བཟུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

དང་། ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྱི་དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྗེ་ལྔ་རྟོགས་ནུས་ཞྗེས་སོན་པར་བྗེད་པ་ལ། འདྱི་ཡང་ཆོས་

ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བ་བསལ་བའྱི་སོ་ཙམ་ཞྱིག་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། ཞྗེས་པ་

ནས། གཉྱིས་ཀའྱི་ཁྱད་པར་སྗེལ་བར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་བྱུང་། 

གཉྱིས་པ་དྗེ་ཉྱིད་བསན་བཅོས་རྣམ་འགྗེལ་དུ་འགྗེལ་ཚུལ་ལ། སྔར་བཤད་

པའྱི་མདོ་ར་འགྗེལ་དྗེ་དག་གྱི་དོན་འགྗེལ་བར་བྗེད་པ་ལ། སྒྲུབ་བརོད་རྟོགས་པའྱི་

དོན་ཆྗེན་ཉྱིད། །ཡྱིན་ཡང་རྨོངས་མྗེད་ཕྱིར་མཚན་ཉྱིད། །ཞྗེས་པ་ནས། དཔྗེར་

བརོད་གཞན་ཡང་རྟོགས་པར་བ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་བྱུང་། དྗེས་ན་བསྒྲུབ་བའྱི་གཞུང་

འདྱི་གང་ལས་འཕོས་ན། གོང་དུ་རང་རྗེས། ཁྱབ་སྔོན་ཅན་ལ་དྗེ་མྗེད་ཀང་། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པ་བཀག་

པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། འོ་ན། བསན་བཅོས་སུ་སྒྲུབ་ངག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་སྐབས་

སུ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་མྗེད་པར་ཐལ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་གྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར། དྗེ་ལ་ཁྱབ་མྗེད་ཀྱི་ལན་

སོན་པར་བྗེད་པ་ལ། སྒྲུབ་བརོད་རྟོགས་པའྱི་དོན་ཅན་ཉྱིད། །ཅྗེས་སོགས་རྐང་པ་

གཉྱིས་གསུངས། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་ཡན་ལག་མྱིན་

ཀང་། བསན་བཅོས་སུ་སྒྲུབ་ངག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་པ་

ལྡོག་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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འོ་ན་བསན་བཅོས་སུ་དྗེ་ལྟར་བསན་པ་དྗེ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་རྨོངས་

པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཡྱིན་ན། དྗེ་གཞུང་གང་གྱིས་བསན་ཞྗེ་ན། ཚད་མ་མདོར། ངོ་

བོ་ཁོ་ན་བསན་བ་བ། །རང་ཉྱིད་འདོད་གྱུར་མ་བསལ་བ། །ཞྗེས་པ། དྗེའྱི་དོན་

མདོར་བསན་གྱིས་འགྗེལ་བར་བྗེད་པ་ལ། འདྱིར་ངོ་བོ་ཚིག་ཕད་བདག་ཉྱིད་འདོད་

ཅྗེས་
1
པ་ནས། རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་བཟུང་ངོ་ཞྗེས་པའྱི་བར་བྱུང་། མདོ་ཚིག་

རྐང་པ་གཉྱིས་པོ་དྗེའྱི་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྗེད་པ་ལ། མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་

པས་ཁྱབ་ཅྗེས་པ་ནས། དཔྗེར་བརོད་གཞན་ཡང་རྟོགས་པར་བ། །ཞྗེས་པའྱི་བར་

བྱུང་། འོ་ན། ངོ་བོ་ཚིག་ཕད་བདག་ཉྱིད་འདོད། །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་ཚད་མ་མདོའྱི་

གཞུང་ཚིག་གཉྱིས་པོ་དྗེའྱི་དོན་མདོར་བསན་གྱིས་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནྱི་

ཡོད་དྗེ། ཚད་མ་མདོའྱི་ངོ་བོ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་དོན་མདོར་བསན་གྱིས་འཆད་པར་

བྗེད་པ་ལ། འདྱིར་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ཅྗེས་བྱུང་། མདོའྱི་ཁོ་ན་ཞྗེས་པའྱི་དོན་མདོར་

བསན་གྱི་སོ་ནས་འགྗེལ་བར་བྗེད་པ་ལ། འདྱིར་ཚིག་ཕད་སྒྲུབ་བྗེད་མྱིན། །ཞྗེས་

བྱུང་། མདོའྱི་འདོད་པ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་འགྗེལ་བར་བྗེད་པ་ལ། འདྱིར་འདོད་དོན་

བརོད་ཅྗེས་བྱུང་། མདོའྱི་རང་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་དོན་འགྗེལ་བར་བྗེད་པ་ལ། 

འདྱིར་བདག་ཉྱིད་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་བཟུང་ངོ༌། །ཞྗེས་བྱུང་། མདོའྱི་མ་

བསལ་བའྱི་དོན་དྗེ། འདྱིར་ངོ་བོའྱི་ཚིག་ཕད་བདག་ཉྱིད་འདོད། །ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་

ཚིགས་བཅད་འདྱིས་ཤུགས་ལ་འགྗེལ་བར་བྗེད། 

འོ་ན། མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་མདོ་ཚིག་རྐང་

1 ག་༣༨་བ་༤་ཞྗེས། པ་༣༨་བ་༣་ཞྗེས།
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པ་གཉྱིས་པོ་དྗེའྱི་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། འདྱི་ལ་འདོད་པ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང་། རང་ཉྱིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མ་བརོད་ན་ཡང་ཞྗེས་པ་ནས། འདྱིར་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་

བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་བར་བྱུང་། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན་གཅྱིག་ལ་བསན་

བཅོས་ལས། །ཞྗེས་པ་ནས། ཕོགས་དྗེ་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་དྗེ་ཉྱིད། །ཅྗེས་པའྱི་བར་

གྱིས་འཆད། གསུམ་པ་ནྱི། ཁས་བངས་དྗེ་ཡང་ཚད་མ་ནྱི་ཞྗེས་པ་ནས། མཉན་བའྱི་

དབང་པོ་སྤོད་ཡུལ་བཤད། །ཅྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། དྗེར་མ་ཟད། མདོ་འགྱུར་

རྱིང་
1
དུ་རང་རྟྗེན་ལའོ་ཞྗེས་དང་། འགྱུར་གསར་དུ་རང་གྱི་ཆོས་ཅན་ལའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དོན་དྗེ་འདྱིར། ཀུན་ཏུ
2
་རྒོལ་བ་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཞྗེས་པ་ནས། 

རྟྗེན་སོགས་མ་གྲུབ་ཕོགས་སྐྱོན་མྱིན་ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད་པར་བྗེད། མདོ་

རང་འགྗེལ་ལས། འདྱིར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བ་སྗེལ་བའྱི་སོ་ཙམ་

ཞྱིག་བསན་པ་ཡྱིན་ལ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་འདྱིར། འདྱི་སྒྲུབ་ཡན་ལག་གྱུར་པ་ཡྱི་ཞྗེས་པ་

ནས། དཔྗེར་བརོད་གཞན་ཡང་རྟོགས་པར་བ་ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད་པར་བྗེད་

དོ། །འོ་ན་འདོད་པ་དང་རང་ཉྱིད་དང་མ་བསལ་བ་གསུམ་ལ་རྒྱས་པར་བས་ནས་

ངོ་བོ་དང་ཁོ་ན་གཉྱིས་ལ་རྒྱས་པར་མྱི་བྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དྗེ། འདོད་པ་དང་། རང་ཉྱིད་དང་མ་བསལ་བ་གསུམ་བརོད་བ་རྒྱ་ཆྗེ་

ཞྱིང་། ངོ་བོ་དང་ཁོ་ན་གཉྱིས། སྔ་མ་གསུམ་ལས་བརོད་བ་རྒྱ་ཆུང་བས་ན། དྗེ་

གཉྱིས་ལ་རྒྱས་པར་མ་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་ལྷ་དབང་བོའྱི་

1 ག་༣༩་ན་༤་སྙྱིང། པ་༣༩་ན་༣་རྱིང་།

2 ག་༣༩་ན་༤་ཀུན་དུ། པ་༣༩་ན་༣་ཀུན་དུ
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འགྗེལ་པ་ལས།
1
 སྔ་མ་གཉྱིས་དོན་ལ་མ་རྗེག་པར་བརོད་པར་བ་

2
བ་མང་བ་ཉྱིད་

ཀྱིས་ཕྱིར། །དོན་གྱི་བརོད་པ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་

འཆད་བར་བྗེད་པ་ལ། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན་མདོར་བསན་དུ། རང་ཉྱིད་དང་འདོད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས། རང་ཉྱིད་

དང་པོར་བསན་ནས། རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་འདོད་པ་ལ་རྒྱས་བཤད་དང་པོར་

བས་ནས། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་རང་ཉྱིད་རྒྱས་བཤད་བྗེད་པ་དང་། མདོར་བསན་དུ་དགོས་

པ་བྗེད་པ་ན་ཡང་འདོད་པ་དང་པོར་བཤད། དྗེའྱི་རྗེས་སུ། བདག་ཉྱིད་རྒོལ་བས་

ཁས་བངས་པ་བཟུང་ངོ༌། །ཞྗེས་རང་ཉྱིད་རྒྱས་པར་བྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། 

དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། མཁས་གྲུབ་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལྟར་ན། རང་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་དྗེ་

ཁོ་ན་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་དང་། ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བསན་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་བསན་

པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། རང་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས། སྔ་རྒོལ་གྱིས་ཁས་མ་

བངས་པ་རྣམས་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་
3
བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གཅོད་པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་

ལ། དྗེ་ཡང་ཁོ་ན་ཞྗེས་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བསན་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡང་

ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་ཉྱིད་ཅྗེས་པ་ཁོ་ནའྱི་ཚིག་དང་ཕད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་

ན་སྔ་རྒོལ་རང་ཉྱིད་ཁོ་ནའྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་

ཞྗེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ན་ཡང་རྒྱས་བཤད་དུ་འདོད་པ་རྒྱས་བཤད་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༦༦༨་༡༦།

2 ག་༣༩་ན་༧བརོད་པར་བ། བ་བ་མང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱིར། པ་༣༩་ན་༦་བརོད་པར་བ་བ་མང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱིར། བསན་འགྱུར་དཔྗེ་

བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༦༦༨་༡༦། བརོད་པར་བ་བ་མང་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱིར།

3 ག་༣༩་བ་༣་སྒྲུབ་བ། པ་༣༩་བ་༢་སྒྲུབ་བ།
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པོར་བས་ནས། དྗེའྱི་རྗེས་རང་ཉྱིད་རྒྱས་བཤད་བྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། འདོད་

པ་ཞྗེས་པས་སྔ་རྒོལ་གྱི་འདོད་པ་དཔག་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་རྣམས་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གཅོད་པར་བྗེད་ལ། རང་ཉྱིད་ཅྗེས་པས་སྔ་རྒོལ་གྱི་

དཔག་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པའྱི་བསན་བཅོས་མཁན་པོའྱི་འདོད་པ་རྣམས་

གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་གཅོད་པར་བྗེད་པས། ཁྱབ་བྗེད་སྔ་རྒོལ་གྱི་

དཔག་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་རྣམས་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཁྗེགས་ན། ཁྱབ་བ་སྔ་རྒོལ་གྱི་དཔག་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པའྱི་བསན་བཅོས་

མཁན་པོའྱི་འདོད་པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་དགག་ས་བ་ལ་

དགོངས་ནས་དྗེ་ལྟར་མཛད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པས་ཁྱབ། །ཅྗེས་པ་ནས། འབའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བ་

ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས། འདོད་པ་རྒྱས་བཤད་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། འདྱི་

ལ་ཡང་། ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང་། རྣམ་བཅད་ཀྱི་དགོས་པ་

བཤད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་པ་ནས། མྱི་

འདོད་པའམ་འབས་མྗེད་འགྱུར། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིས་ནྱི་གཉྱིས་བཅས་སྦོར་བ་ལ། །ཞྗེས་པ་ནས། འབའ་

ཞྱིག་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད་དོ། །ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་དགོས་པ་

བཤད་པ་ལ། དགོས་པ་བཤད་པ་དང་། སྒྲུབ་བྗེད་བཤད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། མ་

བརོད་ན་ཡང་ཞྗེས་པ་ནས། ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པར་བརོད། །ཅྗེས་པའྱི་བར་

གྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པ་ནྱི། །ཞྗེས་པ་ནས་འབས་མྗེད་
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འགྱུར། ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། 

དང་པོ་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ། དགོས་པ་དངོས་དང་། དགོས་པ་དྗེ་ལ་རོད་

པ་སོང་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། མ་བརོད་ན་ཡང་ཞྗེས་པ་རྐང་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་ལ། ལུང་དང་འགལ་བའྱི་རོད་པ་སངས་པ། རྱིགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་

རོད་པ་སངས་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། གཞན་འདོད་ཐམས་ཅད་ལྡོག་ན་ཡང་། །ཞྗེས་

པའྱི་རྐང་པ་བཞྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། དྗེ་ནྱི་ལྟོས་ནས་ཆོས་དག་དང་། །ཆོས་

ཅན་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པར་
1
བརོད། །ཅྗེས་པས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་སྒྲུབ་བྗེད་བཤད་པ་ལ་ཡང་། རྒོལ་བ་འདོད་ཡུལ་གྱི་ཆོས་དང་

ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་དང་། མྱིན་པ་ལ་

གནོད་བྗེད་བསན་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པ་ཞྗེས་སོགས་

རྐང་པ་དྲུག་གྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏྗེ་གང་ལ་རོད་པ་ཡྱིས་ཞྗེས་སོགས་

རྐང་པ་བཞྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་རྣམ་བཅད་ཀྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ་ཡང་། གང་

རུང་གྱིས་སྤྱིའྱི་དོན་གཞན་ཤྗེས་འདོད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་

ཁྗེགས་པ་དང་། མྱི་འདོད་པའྱི་ཚོགས་སྤྱི་དོན་གཞན་བཀག་པས་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་

བ་ལ་གནོད་པར་འདོད་པ་ཁྗེགས་པ་དང་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། འདྱིས་ནྱི་གཉྱིས་

བཅས་སྦོར་བ་ལ་ཞྗེས་པ་ནས། རྗེས་འགོ་མྗེད་པའྱི་སྐྱོན་ལྡན་མྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་བར་

གྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཆོས་དག་གྱིས། །ཞྗེས་པ་ནས། 

འདྱིར་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། 

1 ག་༤༠་ན་༦་པར། པ་༤༠་ན་༤་པ།
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དྗེས་ན་བསྒྲུབ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ། བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ལ། 

མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། མཚོན་བའྱི་སྒ་དོན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་གང་ཞྱིག །རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་དཔག་

བར་བ་བ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་དང་། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་གཉྱིས། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་གང་ཞྱིག །རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་དཔག་པར་བ་བ། རང་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ་ལ། ཚད་མ་མདོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། རྱིགས་སོ་ལས་གསུངས་

ཚུལ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི་ཚད་མ་མདོ་ལས། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་བ་བ། །ཞྗེས་སོགས་

རྐང་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཞན་དོན་ཕོགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་

ཟུར་དུ་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་ལྔ་སོས་དགོས་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ཡང་

གཞན་དོན་ཕོགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ། རྱིགས་མྱི་མཐུན་སྗེལ་བའྱི་དབང་

དུ་བས་པ་དང་། ལོག་རྟོག་སྗེལ་བའྱི་དབང་དུ་བས་པ་གཉྱིས་ལས། དང་པོའྱི་དབང་

དུ་བས་ན། ངོ་བོ་དང་། འདོད་པ་དང་། མ་བསལ་བ་གསུམ་སོས། ཕྱི་མའྱི་དབང་དུ་

བས་ན། ཁོ་ན་དང་། རང་ཉྱིད་གཉྱིས་སོས་པ་ཡྱིན། དྗེ་ཡང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་སྗེལ་

བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དང་པོ་གསུམ་སོས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་གྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་དྗེ་ལ། ཕྱིར་རྒོལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན། སྔ་རྒོལ་

ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན། རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་



མཉན་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཟུར་བཀོལ།
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མཐུན་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཕྱིར་རྒོལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་སྗེལ་བ་ལ། 

ངོ་བོ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས། སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་སྗེལ་བ་ལ། 

འདོད་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས། རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་

སྗེལ་བ་ལ། མ་བསལ་བ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། 

རང་ཉྱིད་གང་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་ཚད་མས་གྲུབ་ཟྱིན་

པ་ཕྱིར་རྒོལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཡྱིན་ལ། དྗེ་སྗེལ་བ་ལ་ངོ་བོ་ཞྗེས་པའྱི་

ཚིག་སོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་དཔག་འདོད་

ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་རྣམས་སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཡྱིན་ལ། དྗེ་

འདོད་པ་ཞྗེས་པས་སྗེལ་བར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྗེ། ཚད་མས་བསལ་

བ་ཞུགས་པ་རྣམས་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཡྱིན་

ལ། དྗེ་མ་བསལ་བ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་སྗེལ་བར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡང་། རང་

ཉྱིད་གང་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ
1
་སོང་བའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་ཚད་མས་གྲུབ་

ཟྱིན་རྣམས།
2
 ཕྱིར་རྒོལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཡྱིན་ཏྗེ། རང་ཉྱིད་ཕྱིར་རྒོལ་

དྗེའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་ཟྱིན་ན། ཕྱིར་རྒོལ་དྗེས་རང་ཉྱིད་ལ་ཤྗེས་འདོད་མྱི་འཇུག་པའྱི་

ཕྱིར། སྔ་རྒོལ་གྱི་དཔག་འདོད་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་རྣམས་སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་

རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཡྱིན་ཏྗེ། སྔ་རྒོལ་གྱི་རང་ཉྱིད་དཔག་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་བས་ན། 

སྔ་རྒོལ་རང་ཉྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་

ཕྱིར། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་རྣམས་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ལྟོས་པའྱི་

1 ག་༤༡་ན་༦་དུ། པ་༤༡་ན་༢་དུ།

2 ག་༤༡་ན་༦་རྣམས། དྗེ་ཕྱིར། པ་༤༡་ན་༢་རྣམས། ཕྱིར།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཡྱིན་ཏྗེ། སྔ་རྒོལ་གྱི་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་ན། སྔ་རྒོལ་ལ་

1
དཔག་འདོད་ཀྱི་བོ་མྱི་སྐྱྗེ། ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་ན་ཕྱིར་རྒོལ་

དྗེ་ལ་ཤྗེས་འདོད་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ལོག་རྟོག་སྗེལ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཁོ་ན་དང་། རང་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་

གཉྱིས་སོས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་རུང་དང་། ད་ལྟར་སྒྲུབ་

བྗེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ལོག་རྟོག་དྗེ་

ཁོ་ན་ཞྗེས་པས་སྗེལ་བར་བྗེད། སྔ་རྒོལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་བསན་བཅོས་མཁན་པོའྱི་

འདོད་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ལོག་རྟོག་དྗེ། རང་ཉྱིད་

ཅྗེས་པས་སྗེལ་བར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རྱིགས་སོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནྱི། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉྱིད་དུ་འདོད་

པར་གྱུར་པ་འགལ་བའྱི་དོན་གྱི་མ་བསལ་བ་དྗེ་ཡང་ཕོགས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། ཚད་མས་མ་བསལ་ཞྱིང་། རྒོལ་བ་སོབས་ལྡན་

གྱིས་
2
གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་དྗེ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་མཚོན་བའྱི་སྒ་དོན་བཤད་པ་ནྱི། བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ལ་ཕོགས་

ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་རྒོལ་བས་ཕོགས་སུ་ཁས་བངས་པས་ན་ཕོགས། རྟགས་ཡང་དག་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དཔག་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་ན། བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག །སྒྲུབ་བྗེད་ཚུལ་

1 ག་༤༡་བ་༡་རྒོལ་དཔག། པ་༤༡་ན་༤་རྒོལ་དཔག

2 ག་༤༡་བ་༤་སོབས་ལྡན་གྱི། པ་༤༡་ན་༧་སོབས་ལྡན་གྱི།
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གསུམ་སྗེལ་བའྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་ན། རྗེས་སུ་
1
དཔག་བ། རྒོལ་

བས་དམ་བཅས་པས་ན་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཅྗེས་ཀང་བའོ། །

ཡང་ན་ལོག་རྟོག་སྗེལ་ཚུལ་ནྱི། ཁོ་ན་དང་། རང་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་

ལོག་རྟོག་སྗེལ་ལ། དྗེའྱི་སྗེལ་ཚུལ་ནྱི། ཁོ་ན་ཞྗེས་
2
པའྱི་ཚིག་གྱིས་མ་འོངས་པ་ན། 

བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་རུང་གྱི་དཔྗེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ། དྗེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་

ནམ་སྙམ་པའྱི་ལོག་རྟོག་སྗེལ། དྗེ་ལྟ་བུའྱི་ལོག་རྟོག་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་སྙམ་
3
ན། ངོ་བོ་

ཁོ་ན་བསན་བ་བ། །རང་ཉྱིད་འདོད་གྱུར་མ་བསལ་བ། །ཞྗེས་རང་ཉྱིད་འདོད་ཅྗེས་

པའྱི་ཚིག་དྗེ། བསན་བ་བ་དང་ཁྱད་གཞྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་འབྗེལ་ལ། བསན་བ་ཞྗེས་

པའྱི་ཚིག་དྗེ་ཡང་། དུས་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས། དཔྗེ་རྟགས་

མ་གྲུབ་པ་ཡང་། མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བས། དྗེ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ལོག་རྟོག་འབྱུང་ངོ་། །ཁོ་ན་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་ལ་བརྟྗེན་

4
ནས་སྔ་རྒོལ་གྱིས་ཁས་མ་བངས། བསན་བཅོས་མཁན་པོའྱི་འདོད་པ་གཞན་དོན་

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ལོག་རྟོག་སྗེལ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། བསན་བཅོས་

མཁན་པོའྱི་འདོད་པ་རྣམས་སྔ་རྒོལ་གྱིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་མ་བངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པ་ཡང་མགོ་མཚམས་བསྒྱིགས་ནས་སྐབས་དང་སྦར་རོ།། །།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥ་ཡ། རབ་འབམས་རྒྱལ་བའྱི་ཡབ་གཅྱིག་འཇམ་པའྱི་

1 ག་༤༡་བ་༦་རྗེས་དཔག། པ་༤༡་བ་༢་རྗེས་དཔག

2 ག་༤༡་བ་༧་ཅྗེས། པ་༤༡་བ་༢་ཅྗེས།

3 ག་༤༢་ན་༡་སྙམ། པ་༤༡་བ་༣་སྙན།

4 ག་༤༢་ན་༣་རྟྗེན་ནས། པ་༤༡་བ་༤་རྟྗེན་ནས།
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དབངས། །རབ་མང་འགོ་ལ་བརྗེ་བས་ཉྗེར་དགོངས་ནས། །རབ་མཛེས་ངུར་སྨྲྱིག་

འཛིན་པ་ཀུན་གྱི་གཙོ། །རབ་སྐྱབས་འཇམ་མགོན་བ་མས་དགྗེ་ལྗེགས་

སྩོལ། །གང་གྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གང་ལ་གང་འདུལ་སྐྱབས། །སྐྱབས་མཆོག་ངག་གྱི་

དབང་ཕྱུག་མཚན་སྙན་གཏམ། །གཏམ་སྙན་སྙན་གགས་སྱིད་གསུམ་ཡོངས་ལ་

ཁྱབ། །ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཙུག་ཏུ་མཆོད། །འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་

གཞྱི་ར་ཟླ་མྗེད་པ། །ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་རྱིག་དག་པ་གསྗེར་གྱི་གདུགས། །འཁོར་

བའྱི་ཚ་གདུང་སྗེལ་བའྱི་སྐྱབས་ཀྱི་ཕུལ། །ཕུལ་བྱུང་གྱིབ་བསྱིལ་འཛམ་གྱིང་

ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་གཙོ། །གཙོ་བོ་གསུང་དུ་

ངྗེས་པའྱི་ཚུལ་དྲན་ཏྗེ། །དྗེ་ཉྱིད་ཐོས་བསམ་སོམ་པའྱི་འོད་སྣང་གྱིས། །རྨོངས་མུན་

མ་ལུས་སྗེལ་བར་དྲན་པའྱི་རྱིགས། །རྒྱུ་མཚན་དྗེའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་པའྱི་གནམ་

ལྕགས་ཀྱིས། །རྒོལ་ངན་བག་རྱི་བཤྱིག་
5
ལ་ཐོགས་མྗེད་པའྱི། །ཐབས་ཚུལ་བསམ་

སྗེ་ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་ལ། །ཐོས་བསམ་སོམ་བརོན་འདུན་མའྱི་ཡང་རྗེར་

སོན། །དྗེའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་མ་ལུས་པའྱི། །གཙོ་བོ་སྗེ་བདུན་

རྱིགས་ལམ་བཟང་པོ་ཡྱིས། །ཆྗེན་མོ་ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་ཡྱིན་པ་ལ། །ངྗེས་པ་རྗེད་

པའྱི་གཏམ་འདྱི་ངོ ་མཚར་རྨད། །མྱི་ཤྗེས་རྨོངས་པའྱི་དྲྱི ་མ་ཀུན་བཅོམ་

ནས། །རྱིགས་པའྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། །རྱིག་གཞུང་ཚད་མའྱི་འགྗེལ་

དོན་རབ་རོགས་པའྱི། །ཚུལ་དྗེ་པར་དུ་བཀོད་པའྱི་
6
ལྷག་བསམ་མཆོག །རྣམ་དག་

5 ག་༤༢་བ་༡་ཤྱིག། །པ་༤༢་ན་༢་ཤྱིག། །

6 ག་༤༢་བ་༣་པ། པ་༤༢་ན་༢་པའྱི།
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རྱིགས་པའྱི་མཆྗེ་སྗེར་རྣོན་པོ་ཡྱིས། །རྒོལ་ངན་གཉྱིས་འཐུང་མྱོས་བུམ
1
་ཕྗེ་མ་

བརྒྱར། །རག་བྗེད་མཁས་གྲུབ་གདོང་ལྔའྱི་དབང་པོ་ཡྱིས། །ཡོན་ཏན་རལ་རོགས་

ཐབས་ལ་འབད་འདྱི་མཚར། །རྱིག་གཞུང་པར་དུ་བཀོད་པའྱི་འདུ་བྗེད་ཀྱིས། །རལ་

གྱི་རྣོན་པོས་སྱིད་པའྱི་དྲ་བ་ཀུན། །དུམ་བུར་བཅད
2
་དྗེ་ཐར་པའྱི་ཁང་བཟང་

དུ། །མྱུར་བར་བགོད་ཐབས་འདུན་མའྱི་ཡང་རྗེར་སོན། །རྒྱུ་སྦོར་མཛོད་པ་བོ་

བཟང་ལྗེགས་བཤད་དང་། །དྗེ་གོགས་དགྗེ་སོང་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

ཟུང་། །དམ་པའྱི་མགོན་གྱི་འབལ་མྗེད་རྗེས་འཛིན་ཅྱིང་། །གསུང་བཟང་བདུད་རྱིའྱི་

དཔལ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག །དྗེ་ཡྱི་མཐུ་ལས་ས་ལམ་བགོད་པ་ཀུན། །རབ་རོགས་སྐུ་

བཞྱིའྱི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཏྗེ། །མཐའ་དག་འགོ་འདྱི་གོ་འཕང་དྗེ་ཉྱིད་ལ། །འགོད་

པའྱི་རྣམ་འདྲྗེན་དཔའ་བོར་འགྱུར་བར་ཤོག །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐུགས་རྗེའྱི་བྱིན་

རབས་དང་། །རྒྱུ་འབས་རྟྗེན་འབྗེལ་བསླུ་མྗེད་བདྗེན་པའྱི་མཐུས། །ཡྱིད་ལ་བསམ་

པའྱི་རྗེ་བ་མ་ལུས་པ། །ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག །ཅྗེས་ཚད་

མའྱི་གཞུང་ལུགས་པར་དུ་བཀོད་པའྱི་དགྗེ་བསྔོའྱི་སོན་ཚིག་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོས་

ཞྗེས། མཛོད་པ་བོ་བཟང་ལྗེགས་བཤད་དང་། ཞབས་གས་དགྗེ་སོང་ཀུན་བཟང་

རྒྱལ་མཚན་གཉྱིས་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སོང་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསན་

པའྱི་ཉྱི་མ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོས་སྦར་བའོ།། །།

ཞྗེས་རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྱི་གསུང་རྒྱུན་ལྗེགས་བཤད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འདྱི་ཉྱིད་སྔོན་

1 ག་༤༢་བ་༣་བུམ། པ་༤༢་ན་༥་འབུམ།

2 ག་༤༢་བ་༤་གཅད། པ་༤༢་ན་༥་བཅད།
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ཆད་ཟུར་རྒྱན་སོགས་ལྗེ་ཚན་བཞྱི་པར་དུ་འཁོད་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་པར་བརྟྗེན་དུས་

གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས། རྱིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་

རོ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པོ་ཡོངས་རོགས་བསན་པའྱི་བདག་པོ་བཀའ་དྲྱིན་གསུམ་ལྡན་

མཚན་བརོད་པར་དཀའ་བ་ཡོངས་འཛིན་ཁྱི་ཆྗེན་ངག་དབང་སྙན་གགས་དཔལ་

བཟང་པོ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་པར་དུ་བསྒྲུབ་ན་བསན་རྒྱུན་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕན་

པར་དགོངས་པ་ལྟར། མཛོད་པ་བོ་བཟང་ལྗེགས་བཤད་ཀྱིས་དམ་པ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་

ཐུགས་དགོངས་རོགས་ཕྱིར་དང་ཆོས་སྦྱིན་འཛད་པ་མྗེད་པ་རྒྱ་ཆྗེར་སྗེལ་སད་དུ། 

སྗེར་བྗེས་དགྗེ་བཤྗེས་བདུན་ཙམ་གྱིས་དམ་པ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕག་དཔྗེ་དང་། དཔྗེ་དག་

པ་ཁ་ཤས་གོ་བསྡུར་དཔད་ཞུས་ནན་ཏན་ཡང་ཡང་བགྱིས་ཏྗེ། ཞུས་དག་བྱིས་

བརྐོས་སོགས་ནས་ལྷག་ཆད་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་དྲྱི་མས་མ་བསད་པའོ།། །།
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༄༅། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་ 

པའྱི་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད་ 

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དྗེས་ན་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་

བའྱི་ལུང་འགོད་པ་དང་། ལུང་དོན་བཤད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཚད་མ་མདོར།
1
 

ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །དྗེ་ཡྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངྗེས། །ཞྗེས་དང་། རང་

འགྗེལ་ལས།
2
 འདྱིར་ཤྗེས་པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་སྣང་བར་སྐྱྗེ་སྗེ། རང་སྣང་བ་དང་ཡུལ་

གྱི་སྣང་བའོ། །སྣང་བ་གཉྱིས་ལས་གང་རང་རྱིག་པ་དྗེ་ནྱི་འབས་བུར་འགྱུར་

རོ། །དྗེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངྗེས། །གང་གྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་ཡུལ་དང་

བཅས་པ་དོན་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རང་རྱིག་པ་འདོད་པའམ་

མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་རྟོགས་པར་བྗེད། ཅྗེས་
3
གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ལ་དགག་གཞག་སོང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། མཁས་པ་ཁ་

ཅྱིག །འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་ཡྱིན་ན། རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་དགོས་ཏྗེ། ཡང་ན་

རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། ཞྗེས་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་མཚན་ཉྱིད་པ་ལ་བྗེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཚད་མ་མདོ། ༤་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། རང་འགྗེལ། ༦༢་༡།

3 ག་༡་ན་༣་ཞྗེས། བ་༢་ན་༡་ཞྗེས། པ་༡་ན་༤་ཞྗེས།
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རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འདྱིར་ཤྗེས་པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་སྣང་བ་སྐྱྗེ་སྗེ། རང་སྣང་བ་དང་

ཡུལ་གྱི་སྣང་བའོ། །ཞྗེས་པའྱི་རང་སྣང་དྗེ་རང་རྱིག་ལ་བྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱིར་ཤྗེས་པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་སྣང་བ་སྐྱྗེ་སྗེ། རང་སྣང་བ་དང་། ཡུལ་གྱི་སྣང་

བའོ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་འགྗེལ་པ་འདྱི། རྟོག་གྗེ་འབར་བར་རང་རྱིག་འགོག་པའྱི་

ཕོགས་སྔར་དྲངས་ནས་རང་རྱིག་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟོག་གྗེ་འབར་བ་ལས།
1
 

སྗེམས་ཙམ་པས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་སྣང་སྗེ། རང་སྣང་བ་དང་། ཡུལ་

དུ་སྣང་བའོ། །ཡུལ་དུ་སྣང་བའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པར་གྱུར་

ནས། རང་སྣང་བའྱི་རྣམ་ཤྗེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་

ཡང་ཡྱིན། གཞན་རྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་འདྲ་ཡོད་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་

ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་

པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ན། གཞན་རྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་དགོས་པ་གང་ཞྱིག །འབས་

རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་

གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡང་ཡྱིན། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་འབུད། གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། འཐད་ལྡན་ལས།
2
 ཡང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༥༨། དབུ་མ་ཛ། སོབ་དཔོན་ལྗེགས་ལྡན་འབྗེད། རྟོག་གྗེ་འབར་བ། ༤༩༩་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༤། ཚད་མ་ཛེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག། འཐད་ལྡན་ཆྗེ་བའམ་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྗེས་པའྱི་འགྗེལ་
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ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་ཚུལ་ལ་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་འཇོག་པ་གཉྱིས་པ། དོན་ནྱི་

གཞལ་བ། གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཚད་མ། བདག་ཉྱིད་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུའོ་ཞྗེས་བ་

བ་ནྱི། སྔར་འབས་བུ་འདྱི་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་འཐད་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞྗེས་ཡང་སྒ་སོས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡང་ཡྱིན། རང་

རྱིག་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་

སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་མཚན་ཉྱིད་པ་ལ་བྗེད་རྱིགས་པ་གང་

ཞྱིག །གཞུང་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་དུ་ངོས་

འཛིན་གྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ཁས། གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། 

འགྗེལ་བཤད་རྒྱལ་དབང་བོ་ལས།
1
 དྗེའྱི་ཕྱིར་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟ་བར་ངྗེས་

པར་བ་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་དགོངས་པས། ཕྱི་རོལ་དང་གཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་

ཕོགས་དག་ལ་མདོ་
2
ཅྱིག་ཁོ་ནས་འབས་བུའྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་བྗེད་

པར་བཞྗེད་པས་གསུངས་པ་ཡང་ན་རང་རྱིག་འདྱིར་འབས་བུ། ཞྗེས་པ་སྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་བ་བའྱི་གཞུང་དྗེ་འབས་

བཤད། ༡༡༢༡་༢།

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༨། ཚད་མ་ཡྗེ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་དབང་བོ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་འགྗེལ་བཤད། ༧༨་༧།

2 ག་༢་བ་༦་མདོ་གཅྱིག། པ་༣་ན་༡་མདོག་ཅྱིག། བ་༣་ན་༣་མདོ།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་རང་གཞུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་འབས་བུ་ངོས་འཛིན་གྱི་གཞུང་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྗེའྱི་འབས་བུ་ངོས་འཛིན་གྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

དྗེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། ཐལ་

འགྱུར་གཉྱིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་སྗེ། ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པའྱི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་

ཅྱིང་། །ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྗེའྱི་སྐུ་མངའ་བ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱི། མངོན་སུམ་ལྗེའུའྱི་

གཞུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་མངོན་སུམ་ལྗེའུའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་སོན་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང་། འདོད་ན། དྗེ་རང་དོན་ལྗེའུའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་

རང་དོན་ལྗེའུའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་སོན་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང་། 

འདོད་ན། དྗེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྗེ་མངོན་སུམ་ལྗེའུའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་

རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ལྗེའུ་དང་པོ་གསུམ་ཀའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་སོན་

པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། དྗེ་ལྗེའུ་དང་པོ་གསུམ་ཀའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྗེ་ལྗེའུ་དང་པོ་གསུམ་ཀའྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་སོན་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་སྔར་ལྟར་སོང་། གོང་གྱི་རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། ཐར་ལམ་གསལ་

བྗེད་ལས།
1
 ངག་འདྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཀང་ཡྱིན་ཏྗེ་རྟོག་གྗེའྱི་

ཚིག་དོན་བརྒྱད་ཡོད་པ། རྱིགས་སོར། མངོན་སུམ་དང་ནྱི་རྗེས་སུ་དཔག །ལྟར་

སྣང་བཅས་པ་བདག་རྱིག་བྗེད། །སྒྲུབ་པ་དང་ནྱི་སུན་འབྱིན་ངག །ལྟར་སྣང་བཅས་

པ་གཞན་རྟོགས་བྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གྱི་གཞལ་བ་ངྗེས་པའྱི་ཐབས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༧་༣།
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དང་། ངྗེས་ནས་གཞན་རྗེས་
1
སུ་འཛིན་པའྱི་ཐབས་གཉྱིས་སུ་འདུས་པ་སྔ་མ་ལྗེའུ་

དང་པོ་གསུམ་དང་། ཕྱི་མ་བཞྱི་པས་སོན་ཅྱིང་དྗེ་དག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་རྐང་པ་དང་པོ་

གཉྱིས་དང་། ཕྱི་མ་ཕྗེད་དང་གཉྱིས་ཀྱིས་སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ན། རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། དྗེས་ན་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་ཐད་ཀྱི། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
2
 རྣམ་རྱིག་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ལྟར་བ་སྗེ། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བ་རྱིག་པའྱི་

གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་གཅོད་པའྱི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་

རྱིག་ཚད་མ་འབས་བུའོ། །ཞྗེས་བཤད་ཅྱིང་།
3
 དྗེའྱི་ཚེ་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། །རང་ཉྱིད་རྱིག་པ་འབས་བུར་འདོད། །ཅྗེས་པའྱི་ཐད་ཀྱི་རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་

ལས།
4
 ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་གཞལ་བ། གསར་དུ་མྱི་

བསླུ་བའྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཚད་མ། རང་རྱིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་འབས་

བུའོ། །ཞྗེས་བཤད་ནས། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མ་བཤད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
5
 གཞུང་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་འབྗེལ་གྱི་

1 ག་༣་བ་༡་གཞན་གྱིས་ངྗེས་སུ་འཇུག་པའྱི། བ་༣་བ་༤་གཞན་གྱིས་ངྗེས་སུ་འཇུག་པའྱི། པ་༣་བ་

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༧༩་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། ཚད་མ་རྣམ་ངྗེས། ༦༤༢་༡༠།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཇ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༢༥༨་༡།

5 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༧༩་༢།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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དབང་དུ་བས་ན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བ་

རྱིག་པ་འབས་བུའོ་ཞྗེས་པར་གནས་ཏྗེ། སྔར་བསན་པ་རྣམས་དབང་མངོན་གྱི་

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་འགོག་པ་ཤ་སག་ཏུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཤད་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེས་ན་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ན། གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་

དགོས་པ་རྒྱལ་ཚབ་རྗེའྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་ནོ། །ཊྱིཀྐ་གཉྱིས་ཀར་རང་

རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་སྔར་ལྟར་གསུངས་པ་ནྱི། དྗེས་ན་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་སྗེམས་ཙམ་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ། རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

དང་། གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཚད་མ་

མདོར།
1
 ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་འགྗེལ་བར། འདྱིར་ཤྗེས་

པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་སྣང་བ་སྐྱྗེ་སྗེ། རང་སྣང་བ་དང་ཡུལ་གྱི་སྣང་བའོ། །སྣང་བ་གཉྱིས་

ལས་གང་རང་རྱིག་པ་དྗེ་ནྱི་འབས་བུར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། ར་

འགྗེལ་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན། བསན་བཅོས་འདྱིར། དོན་རྱིག་གང་ཡྱིན་ཞྗེས་པ་ནས། 

མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས་འཆད། གཉྱིས་པ། འབས་རྟོག་

གཉྱིས་པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། དྗེའྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཚད་མ་མདོ། ༤་༨།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ངྗེས། །ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་འགྗེལ་པར།
1
 གང་གྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དོན་

ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེ་བསན་བཅོས་འདྱིར། གང་ཚེ་རྣམ་

རྱིག་རྒྱུ་ཡྱི་ཡུལ། །ཞྗེས་པ་ནས། དོན་རྱིག་པར་ནྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་བར་

གྱིས་འཆད། ཅྗེས་གསུངས། དྗེ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་

པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་མཚན་ཉྱིད་པ་ལ་བྗེད་རྱིགས་པར་ཐལ། ཡང་ན་རང་

རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པས་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་ཀྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན། དྗེའྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངྗེས། །ཞྗེས་པས་

གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་

ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། གཞུང་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་

འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་དུ་ངོས་འཛིན་པའྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེའྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངྗེས། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་དྗེ། ཡང་ན་རང་

རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་འཆད་པའྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡང་

ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པས་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད། གཞུང་འོག་མས་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་

ཀྱི་རྣམ་བཞག་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་

ན། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །དྗེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཡྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་

ངྗེས། །ཞྗེས་བཤད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༨༩་༤།
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གཞན་ཡང་། དྗེས་ན་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། །རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་

པར་འདོད། །ཅྗེས་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་མཚན་ཉྱིད་པ་ལ་བྗེད་རྱིགས་པར་

ཐལ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་མཚན་ཉྱིད་

པ་ལ་བྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། རང་གྱི་ངོ་བོ་དཔོད་པ་

ན། །རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་བཤད། །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྱི་རང་

རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། འབས་རྟོག་གསུམ་

པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་

ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡང་ཡྱིན། རང་རྱིག་ཀང
1
་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །དོན་རྱིག་གང་ཡྱིན་ཞྗེས་

པ་ནས། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས། ཡང་ན་རང་རྱིག་

འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱིས་བསན་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དྗེ་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད་ཅྱིང་། གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་རྒྱུའྱི་ཡུལ། །ཞྗེས་པ་

ནས། དོན་རྱིག་པར་ནྱི་གྱུར་པ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས། དྗེ་ཡྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་

ངྗེས། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་བསན་པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

དྗེ་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད་པའྱི་ཁྱད་པར་འཐད་པར་ཐལ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་

བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་ཕྱི་འགྗེལ་དུ་ལྷ་དབང་བོ་ལས།
2
 དྗེས་ནྱི་གཉྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་

ཤྗེས་པ་སྐྱྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་བ་བ་ནས་བརམས་ཏྗེ། རང་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུ་

ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བའྱི་བར་དྗེ་རྣམས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །

1 ག་༤་བ་༥་ཡང་། བ་༥་ན་༥་ཡང་། པ་༥་ན་༤་ཡང་།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༣༩་༡༨།
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དྗེ་
1
ལྟར་ན། གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བདག་ཉྱིད་ཉམས་

སུ་མྱོང་བ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ལ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་པ་དྗེ་

ལྟར་ན། དོན་མྗེད་པ་ལ་འབས་བུའྱི་རྟོག་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་དང་། དོན་

རྱིག་པར་ནྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་ཕྱི་འགྗེལ་དུ་རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་ཉྱིད་ཀྱི་

འབས་བུའྱི་རྟོག་པ་འདྱི་བཤད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་

སྗེ། ཕྱི་དོན་བཀག་པའྱི་ཚད་འབས་ལ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཡོད་

པའྱི་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དྗེ་མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། 

ཞྗེས་པ་ཡན་གྱིས་བཤད་ནས་དོན་རྱིག་པར་ནྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན། ཞྗེས་སོགས་འབས་

རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་འཆད་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁ་ཅྱིག །འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
2
ལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། དྗེར་གྱུར་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་

གཞལ་བ། རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བདག་རྐྗེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་

ལས་དངོས་སུ་སྐྱྗེས་པའྱི་དྗེའྱི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་རྟོག་པ་དང་བལ་ཞྱིང་བག་

ཆགས་བརྟན་བྱུང་གྱི་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་དབང་

མངོན་གྱི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་དབང་མངོན་གྱི་ཚད་མ་གཞལ་བ། དྗེ་

1 ག༥་ན་༡དྗེ་དྗེ་ལྟར། བ་༥་བ་༢དྗེ་དྗེ་ལྟར། པ་༥་བ་༡་དྗེ་དྗེ་ལྟར།

2 ག༥་ན་༤་བཞག། །བ་༥་བ་༦་གཞག། །པ་༥་བ་༥་བཞག། །
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མྱོང་བྗེད་ཀྱི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། དྗེ་མྱོང་བྗེད་ཀྱི་རང་རྱིག་འབས་བུར་བས་པའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལྟ་བུ། དྗེ་གཉྱིས་ཀ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོ་ཡྱིན། དྗེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། དྗེས་

ན་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་པས་འཆད། དྗེའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་

ཡོད། །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། 

དྗེས་ན་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། །རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་

འདོད། །ཅྗེས་
1
པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་

བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞུང་དྗེས་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན་སོང་། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་

ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང་། གཞུང་དྗེས་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་མ་བསན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་

1 ག་༥་བ་༢་ཞྗེས། བ་༦་ན་༦་ཅྗེས། པ་༦་ན༥་ཞྗེས།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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བསན་པའྱི་མྱོང་བ་ཡྱིན་ན། རང་རྱིག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། གཞུང་དྗེས་འབས་རྟོག་

གཉྱིས་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་

བསན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་ཉྱིད་ཉམས་མྱོང་འབས་ཡྱིན་རྱིགས། །ཞྗེས་པའྱི་

སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་མྱོང་བ་ཡྱིན་ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡང་ཡྱིན། 

རང་རྱིག་ཀང
1
་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མྱི་ནུས་སོ། །

གཞན་ཡང་། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་དྗེས་འབས་

རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་འབས་རྟོག་གཉྱིས་

པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་ཀ་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་

བས་ནས་བསན་པར་ཐལ། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྔ་མ་དྗེ་ཡང་གཞུང་དྗེའྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན། ཚད་འབས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ཕྱི་མ་དྗེ་ཡང་གཞུང་དྗེའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། གཞུང་དྗེའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་

སུ་བསན་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞུང་དྗེས་འབས་རྟོག་གཉྱིས་

པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། གཞུང་དྗེའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་

རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞུང་དྗེས་འབས་རྟོག་གཉྱིས་

1 ག་༥་བ་༦་ཡང་། བ་༦་བ་༤་ཡང་། པ་༦་བ་༣་ཡང་།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་

བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ནང་འགལ། 

ཁོ་ན་རྗེ། ར་བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པས་

འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཤུགས་ལ། སྔར་བཤད་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་

ཡོད། །ཅྗེས་པ་ནས། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱི་གཞུང་འདྱི་

རྣམས། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པ་ར་འགྗེལ་གྱི་ཚིག་དོན་འཆད་བྗེད་

ཀྱི་གཞུང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་ར་འགྗེལ་

གྱིས་
1
འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་ཀྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི ་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི ་གཙོ ་བོར་བས་ནས་མ་བསན་པ་གང་

ཞྱིག །གཞུང་འདྱིས་
2
འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྣམས་ཁས། 

འདོད་ན། ལྷ་དབང་བོ་ལས།
3
 དྗེས་ན་གཉྱིས་སུ་སྣང་བ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཤྗེས་པ་སྐྱྗེ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞྗེས་བ་བ་ནས་བརམས
4
་ཏྗེ། རང་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་

བའྱི་བར་དྗེ་རྣམས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་

1 ག་༦་ན་༥་ར་འགྗེལ་གྱི། པ་༧་ན་༤་ར་འགྗེལ་གྱི། བ་༧་ན་༦་ར་འགྗེལ་གྱི།

2 ག་༦་ན་༦་གཞུང་འདྱི། པ་༧་ན༦་གཞུང་འདྱི། བ་༧་ན་༧་གཞུང་འདྱི།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༣༩་༡༨།

4 ག༦་ན་༧རམས། བ་༧་བ་༢རམས། པ་༧་ན་༧་རམས།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་ནས་

བསན་པའྱི་རང་རྱིག་ལ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་དང་རང་རྱིག་མཚན་ཉྱིད་པ་

གཉྱིས་སུ་འབྗེད
1
་རྱིགས་པར་ཐལ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་

སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་རྱིག་ལ་རང་རྱིག་མཚན་ཉྱིད་པ་དང་

བཏགས་པ་བ་གཉྱིས་སུ་འབྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། གཞུང་

དྗེའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་སུ་

འབྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ར་བར་འདོད་ན། གཞུང་དྗེའྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡོད་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་དངོས། 

གཞན་ཡང་། སྣང་བ་གཉྱིས་ལས་གང་རང་རྱིག་པ་དྗེ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་དྗེའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དྗེ་ལ་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་སུ་འབྗེད་རྱིགས་པར་ཐལ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་

བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དྗེ་ལ་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་སུ་འབྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

1 ག༦་བ་༡་བྗེད། བ་༧་བ་༣བྗེད། པ་༧་བ་༡་བྗེད།
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མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་གཞན་

རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་སུ་འབྗེད་རྱིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཞྗེས་པ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་

སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་དོན་འགྗེལ་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚིག་དོན་

འཆད་བྗེད་ཀྱི་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་གཞུང་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱིས། འབས་རྟོག་

གཉྱིས་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་མྱི་བྗེད། 

བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། དྗེས་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་

བོར་བྗེད་པར་ཐལ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་

བསན་པའྱི་མྱོང་བ་དྗེ་རང་རྱིག་ལ་བྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་

ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་གཟུང་རྣམ་དང་། ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུང་རྣམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་འཛིན་རྣམ་གྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ལ་

བྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གཞུང་དྗེའྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། 

འདྱིའྱི་ལན་ལ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཁ་ཅྱིག །དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་

ཡོད། །ཅྗེས་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་པོ་དྗེ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ལ་མྱི་

བྗེད་དྗེ། དྗེ་ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྗེང་ན་

སྣང་བ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། དྗེའྱི་སྗེང་ན་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སྣང་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་
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ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གང་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཚུར་

མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྗེང་ན་ཤྗེས་པའྱི་བདག་

ཉྱིད་ཀྱི་སྣང་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ལ་གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་གཟུང་

རྣམ་རང་རྱིག་གྱིས་མྱོང་ཞྱིང་། རྗེས་ཀྱི་རྟོག་པས་དྲན་པའྱི་ཕྱིར། །མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་

འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་སྣང་བ་དང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་

ཉྱིད་ཀྱི་སྣང་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཡྱིན་ཏྗེ། གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བ་

ལྟར་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། ལྷ་དབང་བོ་ལས།
1
 དྗེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་ཡན་གར་བ་

མྗེད་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར་ཤྗེས་པ་གཅྱིག་ལ་མ་རྱིག་པས་བསད་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། ཡུལ་

དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའྱི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་བཤད་པར་གྱུར་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་

དྗེ་ལྟར་ཉམས་མྱོང་དང་། །ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་དྲན་པའྱི་དུས་ན་མཐོང་བ་བཞྱིན་

དུ་སྣང་བ་ཉྱིད་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ལྟར་ན་གཞན་མྱོང་བ་ནྱི་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་

རྣམ་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའྱི་མྱོང་བ་ཉྱིད་དྗེ་རང་རྱིག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྗེ་ནྱི་འབས་བུ་

ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་ཤྗེས་པ་སྐྱྗེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་བ་བ་ནས་

བརམས་ཏྗེ་རང་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་བ་བའྱི་བར་དྗེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱི་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྗེ་ཞྱིག་དཔད་ན། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༣༩་༡༢།
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ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་དྗེས་ཚུར་མཐོང་གྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་

སྣང་བའྱི་སྣང་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་སྣང་བའྱི་སྣང་བ་གཉྱིས་

ཡོད་པར་དྲན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་ཅྗེས་པས་ཚུར་

མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གྱི་སྗེང་ན་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་

སྣང་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་སྣང་བ་གཉྱིས་ཡོད་པར་བསན། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་

འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པས། སྣང་བ་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་

གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་རྟོགས་ཀྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་པ་དངོས་ཀྱི་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྗེ། གང་ཕྱིར་དྗེ་ལྟར་

མྱོང་བ་དང་། །དྲན་པ་འདྱི་ཡྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས། །ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་དྗེས་དྗེ་ལ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་སྣང་བར་

དྲན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་དྲན་པའྱི་དྲནཤྗེས་དྗེས་དྗེ་ལ་ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་སྣང་བར་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། མདོ་སྗེ་པས་ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་སྣང་བར་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཁས་ལྗེན་པར་

ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྱིག །མདོ་སྗེ་པས་ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་

དབང་མངོན་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྗེས་པར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་གཟུགས་
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ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་སྣང་བར་ཐལ། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་པ་

དང་། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་འཆད་ཚུལ་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེ་ལ་གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་མྱི་སྣང་བར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། 

ཁྱོད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་མྱི་སྣང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་གཟུགས་

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཕྱི་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། 

ཚུར་མཐོང་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་

གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། 

གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་གཟུགས་ཕྱི་

རོལ་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་ར་བར་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་གཟུགས་

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་སྣང་བར་ཐལ། དྗེ་ལ་གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་རས་སུ་སྣང་བའྱི་

ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་རས་ཡྱིན་པ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་མངོན་སུམ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་གཟུགས་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པ་གང་

ཞྱིག །གཟུགས་དང་གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་རས་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་

གང་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། གཟུགས་

འཛིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་སྒྲུབ་པས་

འཇུག་པའྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའྱི་
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མངོན་སུམ་གང་ཞྱིག །གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གཉྱིས་ཡུལ་

དུས་རང་བཞྱིན་གང་ལ་ལྟོས་ཀང་གྲུབ་བདྗེ་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། རྟགས་ཕྱི་མ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །སྔར་གྱི་ལྷ་དབང་བོའྱི་འགྗེལ་པ་དང་། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་

ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། མ་རྱིག་པས་བསད་པའྱི་དབང་གྱིས་

ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གྱི་སྣང་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་

གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། དྗེ་ཡོད་པར་རང་རྱིག་གྱིས་

རྟོགས་ཤྱིང་དྲན་ཤྗེས་ཀྱིས་དྲན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ནྱི། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་

གཉྱིས་ཡོད། །ཞྗེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་ར་འགྗེལ་གྱི་དོན་ཡྱིན། ཚུལ་གཉྱིས་པོ་

དྗེའྱི་ནང་ནས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་

མ་འབས་བུར་རྱིགས་ཏྗེ། སྔོན་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་སྔོན་པོ་རྱིག །ཕྱི་རོལ་དོན་

དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་མ་རྱིག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ནྱི། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་

ཡྱིན། །ཞྗེས་པ་ར་འགྗེལ་གྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་

འཛིན་དབང་མངོན་གྱི་སྣང་ངོར་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་

སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། དྗེའྱི་སྣང་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་

པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ལ་

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་སྣང་བར་



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་ཁོ་རང་

སྣང་བར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་དྲན་པའྱི་

དྲན་ཤྗེས་དྗེས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་

མ་ཡོད་པ་དྲན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་དྗེས་སྔར་བཤད་པའྱི་ཚུལ་

གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཡོད་པར་དྲན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དོན་གྱི་དངོས་འགལ་ཡྱིན། འདོད་ན། 

དྗེས་དྗེ་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེས་དྗེ་ཡོད་པར་དྲན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

ཚད་མ་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དོན་བསྡུ་ན་ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་དང་རྗེས་དཔག་འཇུག་པ་ལ་དགོས་པ་མྗེད་པར་ཐལ། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་དྗེས་སྔར་བཤད་པའྱི་ཚུལ་

གཉྱིས་པོ་དྗེ་ཡོད་པར་དྲན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

ཊྱིཀྐའྱི་རྗེས་འབང་གྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་ན། གཞན་རྱིག་

གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་

གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་པ་ནས། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱི་

གཞུང་འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་

བོར་བྗེད། ཅྗེས་གསུངས། དྗེ་ཡང་མྱི་འཐད་དྗེ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། དྗེ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་འཛིན་

རྣམ་ཚད་མ་དྗེ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་དྗེ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་

འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པས་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་གཉྱིས་

ལས་གང་རང་རྱིག་པ་དྗེ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་དངོས་ཀྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་དྗེ་

འགྗེལ་པ་འདྱིའྱི་ཚིག་དོན་འཆད་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ཕྱིར་

གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་པའྱི་གཞུང་དྗེ་འདྱིར་ཤྗེས་པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་སྣང་

བ་སྐྱྗེ་སྗེ། རང་སྣང་བ་དང་ཡུལ་གྱི་སྣང་བའོ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་དོན་འཆད་བྗེད་ཀྱི་

གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚིག་དོན་འཆད་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་

འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་དངོས་

ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། སྣང་བ་གཉྱིས་ལས་གང་རང་རྱིག་པ་དྗེ་ནྱི་འབས་

བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་འགྗེལ་པ་འདྱི། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་

ཚིག་དོན་འཆད་བྗེད་ཀྱི་འགྗེལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། འབས་

རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་
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ལྡན་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འདོད་མྱི་ནུས་སོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་དང་བལ་བ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ན། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་དགོས་པར་

ཐལ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་

ན། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

སོང་། འདོད་ན། ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྗེས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་གཟུགས་དང་གཟུགས་

འཛིན་རས་གཞན་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། 

དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། གཞུང་དྗེས་དྗེ་འདྲའྱི་རྟགས་ཡང་དག་བསན་བའྱི་གཙོ་

བོར་བས་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། གཞུང་དྗེའྱི་བསན་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་

འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མངོན་སུམ་ལྗེའུས་རྟགས་ཡང་དག་བསན་བའྱི་གཙོ་

བོར་བས་ནས་བསན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མངོན་སུམ་ལྗེའུ་དང་

རང་དོན་ལྗེའུ་ལ་ཟློས་སྐྱོན་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་ར་བར་མ་ཁྱབ། 

འདྱི་འགོག་ཚུལ་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

རྱིགས་གཏྗེར་གྱི་རྗེས་འབང་ཁ་ཅྱིག །སྔོན་པོར་སྒོ་འདོགས་པའྱི་གཞྱི་སྔོན་

པོའྱི་རྣམ་པ་གཞལ་བ། བག་ཆགས་བརྟན་པའྱི་དབང་གྱིས་སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་
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ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ལ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་སོང་བ
1
་ཤྗེས་པ་ཚད་མ། སྔོར་སྣང་

དབང་ཤྗེས་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ལ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་ལ་འབས་བུར་བས་

པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན། སྔོན་པོར་སྒོ་འདོགས་པའྱི་

གཞྱི་སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་གཞལ་བར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། སྔོར་སྣང་དབང་

ཤྗེས་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་དྗེ་སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་ཀྱི་གཞལ་བ་དང་། དྗེ་སྔོར་སྣང་

དབང་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་རྣམ་གང་ཞྱིག །དྗེ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པས་དྗེ་ལ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་

ཞྗེན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་དོན་ལོག་ན་མོ་ཡོད་

པར་ཐལ། སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་སྔོན་པོ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། སྔོན་པོ་ཡོད། སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་

སྔོན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་ཀྱི་

གཟུང་རྣམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། དྗེ་བཞྱིན་དུ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་

པར་སྣང་བ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའྱི་གཟུང་རྣམ་དང་། ཤྗེས་བ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་ལ་

ཤྗེས་བར་སྣང་བ་ཤྗེས་བ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པའྱི་གཟུང་རྣམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བཀག་ཟྱིན། 

གཞན་ཡང་། སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་དྗེ་སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་ལ་སྔོན་པོར་

སྣང་བ་འཛིན་རྣམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེར་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། འཛིན་རྣམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

1 ག་༡༠་ན་༣་སོང་བའྱི། པ་༡༢་ན་༤་སོང་བ། བ་༡༢་བ་༡་སོང་བའྱི།
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ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ན་

རང་རྱིག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཁྱྗེད་རྣམས་ཀྱི་ར་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གཟུགས་སྒ་ཤྗེས་པར་

ཁས་ལྗེན་པ་དང་ནང་འགལ་ཡོད་དྗེ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་

སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ལྟར་ན་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བདག་ཉྱིད་

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ལ། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་

པ་དྗེ་ལྟར་ན་དོན་མྗེད་པ་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདྱི་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་

བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་

པའྱི་གཟུང་རྣམ་དྗེ་གཟུང་རྣམ་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། སྔོན་པོ་དྗེ་གཟུང་རྣམ་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། བསལ་བ་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོང་། སྔོན་པོ་དྗེ་གཟུང་རྣམ་བཏགས་པ་

བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་གཟུང་རྣམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་གཞན་

རྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས།  

གཞན་ཡང་། སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་དྗེ་གཟུང་རྣམ་
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བཏགས་པ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བ་

གང་ཞྱིག །དྗེ་ལྟར་ན་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་

སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་གཟུང་རྣམ་དྗེ་གཟུང་རྣམ་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་ཁས། དང་པོ་སོང་ཞྱིང་དོན་གྱིས་དངོས་འགལ་ཡྱིན། དྗེར་

ཐལ། སྔོན་པོར་སྒོ་འདོགས་པའྱི་གཞྱིའྱི་སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། ར་བར་འདོད་ན། དྗེ་སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་རྣམ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དང་པོ་དངོས། 

གཞན་ཡང་། སྔོན་པོར་སྒོ་འདོགས་པའྱི་གཞྱིའྱི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མདོ་སྗེ་

པས་ཁས་མྱི་ལྗེན་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འཐད་ལྡན་ལས་བཤད་དོ། །འདོད་ན། སྗེམས་ཙམ་པས་དྗེ་ཁས་ལྗེན་

པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་ཀས་སྔོན་པོར་ཁས་ལྗེན་པ་གང་ཞྱིག་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་དྗེ་སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་ལ་སྔོན་པོར་

སྣང་བ་ལ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་

འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་རང་གྱི་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྱིག །སྔོར་སྣང་དབང་ཤྗེས་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་དྗེ་དྗེའྱི་

གཟུང་རྣམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་གཟུང་

རྣམ་ལ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་རང་རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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མ་གྲུབ་ན་དྗེར་ཐལ། རང་གྱི་འཛིན་རྣམ་ལ་རང་རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་

སོང་། དྗེར་ཐལ། ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་གྲུབ་མཐའ་ལ་དངོས། སྔོར་སྣང་

དབང་ཤྗེས་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ལ་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེ་

པས་ཁས་མྱི་ལྗེན་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། མདོ་སྗེ་པས་རང་རྱིག་བཏགས་པ་བ་ཁས་མྱི་ལྗེན་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྱིག་འབས་བུར་

བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མདོ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྗེམས་ཙམ་

པ་ཁོ་ནས་ཁས་བངས་པར་བ་བའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། འདྱི་ནྱི་ཀུན་ལ་སྦར་བར་

བ། །ཞྗེས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་རྱིག་པའྱི་སྔོན་འཛིན་གཞལ་

བ། སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་གཅོད་ནུས་ཀྱི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྱིག་འབས་བུར་

བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། རང་རྱིག་གྱི་ཚད་
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མ་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྗེམས་ཙམ་པ་ཁོ་ནས་ཁས་ལྗེན་པར་

ཐལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་

གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་

སུ་བསན་པའྱི་མྱོང་བ་དྗེ་རང་རྱིག་ལ་བྗེད་རྱིགས་པར་ཐལ། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གོང་དུ་བཀག་ཟྱིན། 

ཡང་ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་གཞལ་བ། 

གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྱིག་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལའང་། 

དགག་པ་རྒྱས་པར་གོང་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བ་ཞྱིང་། སྐྱོན་གཞན་ཡང་། 

རྱི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་འཛིན་རྣམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་རྱིག་

ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྣམ་ངྗེས་ཀྱི་ཊྱིཀྐར་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་བཤད་མ་ཐག་པ་དྗེ་གཉྱིས་གསུངས་པ་ནྱི། དྗེས་ན་རང་རྱིག་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། །ཞྗེས་པས་ཤུགས་ལ་འཕངས་པའྱི་རྣམ་རྱིག་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་ངོས་བཟུང་བ་ཡྱིན་པར་གསལ་ལོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། 

རང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། 



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་

པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་

མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་བར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། 

དྗེའྱི་ཡུལ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་དངོས་ཡུལ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། རྟག་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། དངོས་མྗེད་ཡྱིན་ན་ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་

དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡྱིན་ན་དྗེ་

མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཆོས་ཅན། དྗེར་

ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་ར་བར་མ་ཁྱབ། 

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་
1
པ་ལ། བཤད་བ་འཆད་བྗེད་སྦར་བ་དང་། 

དོན་བསྡུས་ཏྗེ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚད་འབས་ངོས་བཟུང་བ་དང་གཉྱིས། དང་པོ་ལ། 

མདོ་དོན་རྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་བཤད་པ་དང་། མདོ་དོན་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་བཤད་

པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། དོན་རྱིག་གང་ཡྱིན། ཞྗེས་པ་ནས། རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་

པར་བཤད། །ཅྗེས་པའྱི་བར་གྱིས། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་
2
ར་

འགྗེལ་གྱི་མདོ་དོན་རྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་འཆད། གལ་ཏྗེ་ཕྱི་རོལ་མྱོང་གྱུར་ན། །ཉྗེས་

པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྱི་ཡང་མྗེད། །ཅྗེས་པ་ནས། ཕྱི་རོལ་དོན་ལྟོས་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་

1 ག༡༢་ན་༦བཞག། བ་༡༥་བ་༢གཞག། པ་༡༥་ན་༤་བཞག

2 ག་༡༢་བ་༡་ཞྗེས་བ། པ་༡༥་ན་༦་ཞྗེས་པ། བ་༡༥་བ་༤་ཞྗེས་པ།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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བར་གྱིས། དྗེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངྗེས། །ཞྗེས་པའྱི་
1
ར་འགྗེལ་

རྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་མདོ་དོན་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དམ་བཅའ་ངོས་

འཛིན་གྱི་མདོ་དོན་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་བཤད་པ་དང་། སྒྲུབ་བྗེད་ངོས་འཛིན་གྱི་

མདོ་དོན་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་བཤད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་

གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་པས། འདྱིར་ཤྗེས་པ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་སྣང་བ་སྐྱྗེ་སྗེ། རང་སྣང་བ་

དང་། ཡུལ་གྱི་སྣང་བའོ། །ཞྗེས་པ་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད། འདྱིའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། 

མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པས། 
2
སྣང་བ་གཉྱིས་ལས་གང་རང་རྱིག་པ་

དྗེ་ནྱི་འབས་བུའོ་ཞྗེས་པ་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་རྒྱུ་ཡྱི་ཡུལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས།
3
 དྗེ་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་མདོ་དོན་མདོར་བསན་གྱི་སོ་ནས་འཆད། གང་ཚེ་ཤྗེས་བ་

ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སོ་ནས་འཆད། དྗེ་ཡང་གང་ཚེ་ཤྗེས་བ་དོན་དུ་

ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས། 
4
གང་གྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དོན་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་

ཚེ་ཞྗེས་སོགས་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད། གལ་ཏྗེ་འདྱི་དག་འདོད་རྣམས་

དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས། དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རང་རྱིག་པ་འདོད་པའམ་མྱི་

འདོད་པའྱི་དོན་རྟོགས་པར་བྗེད། ཅྗེས་པ། ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད། 

འོ་ན། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས། ཡང་ན་

1 ག་༡༢་བ་༡་ཞྗེས་པ། པ་༡༥་ན་༧་ཞྗེས་པ། བ་༡༥་བ་༥་ཞྗེས་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། རང་འགྗེལ། ༦༢་༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། རང་འགྗེལ། ༦༢་༣།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། རང་འགྗེལ། ༦༢་༤།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་ཞྗེ་ན། གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་རས་གཅྱིག་ལ་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་

ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་དང་། གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་གཟུགས་འཛིན་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཚུལ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་དྗེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཁྗེགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་

སྐབས་དྗེའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཚུལ་གཉྱིས་དྗེ་གཟུང་རྣམ་རྐང་པ་དང་། འཛིན་རྣམ་

རྐང་པའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ལ་བྗེད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། གཟུགས་འཛིན་པའྱི་

མྱིག་ཤྗེས་དྗེ་ལ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་རྟོགས་པའྱི་ཆ་ནས་རང་གྱི་

སྣང་བ་དྗེ་རང་རྱིག་ཅྗེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་ནས་བཤད། གཟུགས་དྗེ་

གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་དོན་རྣམ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་དྗེ། གཟུང་

རྣམ་ཅྗེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། སྐབས་འདྱིའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་

གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་རས་གཅྱིག་ལ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་

པ་ལ་བྗེད་པ་འགྗེལ་པ་དང་། ཊྱིཀ་ཆྗེན་གཉྱིས་ཀའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ལྷ་དབང་

བོ་ལས།
1
 ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའྱི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་བཤད་པར་གྱུར་པ་ཡོད་པ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 ཤྗེས་པའྱི་རས་གཅྱིག་ལ་གཟུང་

འཛིན་གྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཁྗེགས་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

འོ་ན། ཤཱཀ་བོ་ལས། ཚུལ་གཉྱིས་པོ་དྗེའྱི་ནང་ནས་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་

གཟུགས་འཛིན་བྗེད་དུ་ཡོད་པ་དྗེ་ཡང་། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་

འཛིན་བྗེད་དུ་སྐྱྗེས་པ་ཡྱིན་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༣༩་༡༣།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༨༢་༡།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་ཞྗེས་སོན་པ་ལ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་

བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 ཚུལ་གཉྱིས་ལ་

དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་འདྱིའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འཐད་

པའྱི་སྐྱོན་མྗེད་པར་ཐལ། གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་དང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནྱི་

གཞལ་བ་དང་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ། རང་མྱོང་བ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

བཤད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། ཤཱཀ་བོ་ལས།
2
 ཤྗེས་པ་གཅྱིག་ལ་མ་རྱིག་པས་བསད་

པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། ཅྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་བཞྱིན་དུ་སྣང་བའྱི་

ཕྱིར། ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་ཅྗེས་བརོད་དྗེ་ཇྱི་ལྟར་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་

པའྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་པ་དྗེ་ཚུལ་གཉྱིས་པ་ཉྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། གཉྱིས་མྗེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་
3
བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྗེ་ན། 

འདྱིའྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །མ་རྱིག་པས་བསད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཚུར་

མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་ངོར། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་

གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དྗེ། ཚུལ་གཉྱིས་བཞྱིན་དུ་

སྣང་བའྱི་ཕྱིར། །ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། ཅྗེས་བརོད་དྗེ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན། ཚུར་

མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འཛིན་དབང་མངོན་གྱི་སྣང་ངོར་དྗེ་འདྲའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་

ཀང་། སྤྱིར་དྗེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་མྗེད་པ། ཤྗེས་པ་དྗེ་ཚུལ་གཉྱིས་པ་ཉྱིད་ནྱི་མ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༨༢་༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༥༥༡་༢༠།

3 ག་༡༣་ན་༧་ཅྗེས་བཤད་པ། པ་༡༦་བ་༣་ཅྗེས་བཤད་པ། བ་༡༧་ན་༣་ཞྗེས་བཤད་པ།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ཡྱིན་ཏྗེ། གཉྱིས་མྗེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གསུངས་པ་མྱི་

འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་རྱིག་བ་རྱིག་བྗེད་རྣམ་པ་མྗེད། །ཅྗེས་པས། སྔོན་པོ་དང་སྔོན་

འཛིན་དབང་མངོན་ལ་རྱིག་བ་རྱིག་བྗེད་ཀྱི་ཚུལ་གཉྱིས་མྗེད་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། ཤཱཀ་བོའྱི་འགྗེལ་པའྱི་དོན། འདྱི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྗེ། 

གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་རས་གཅྱིག་ལ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། 

རྟོག་པ་འཁྲུལ་བའྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་

གཉྱིས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་འགྗེལ་པར།
1
 ཚུལ་གཉྱིས་

བཞྱིན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་དང་། གཞུང་ར་བར། ཇྱི་ལྟར་འཁྲུལ་པས་

མཐོང་གྱུར་པ
2
། །དྗེ་ལྟར་འདྱི་རྣམ་བཞག་བས་པ། །དྗེ་ཚེ་གཟུང་དང་འཛིན་པ་

ཡྱི། །མཚན་ཉྱིད་ལ་ནྱི་བཅད་བ་མྱིན། །ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ལྟར་ན་ཡང་། གཟུགས་

དང་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་གཉྱིས་དོན་དམ་པར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་གཉྱིས་

པ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དོན་དམ་པར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚུལ་གཉྱིས་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

པ་འགྗེལ་པ་ཕྱི་མ་དྗེ་དང་ཚུལ་གཉྱིས་པ་ཅན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཚུལ་གཉྱིས་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །གཞུང་དུ། རྱིག་བ་རྱིག་བྗེད་རྣམ་པ་མྗེད། །སྐྲ
3
་

སོགས་ཤྗེས་པའྱི་ཐ་དད་བཞྱིན། །ཞྗེས་དང་། གཟུང་བ་འཛིན་པ་རྱིག་པ་དག །ཡོད་

པ་མྱིན་ཡང་གཞལ་བ་དང་། །འཇལ་བྗེད་འབས་བུར་གནས་པ་འདྱི། །ཇྱི་ལྟར་རྗེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༥༥༡་༢༡།

2 ག༡༣་བ་༥གྱུར་ཡང་། བ་༡༧་བ་༢གྱུར་ཡང་། པ་༡༧་ན་༣་གར་ཡང་།

3 ག་༡༣་བ་༧་སྐྲ། བ་༡༧་བ་༥་སྐྲ། པ་༡༧་ན་༥་སྒ།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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སུ་སྣང་བཞྱིན་བས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག
1
་ཡྱིན་ནོ། །

 གཉྱིས་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གང་གྱི་ལུགས་ཡྱིན་པ། བོ་གང་གྱི་ཚད་

འབས་གཙོ་བོར་བསན་པ། ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གང་གཙོ་བོར་བསན་པ། 

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ངོས་བཟུང་བ་དང་བཞྱི། དང་པོ་ནྱི། འབས་རྟོག་གཉྱིས་

པ་འདྱིར། མདོ་སྗེ་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཀག་ནས། སྗེམས་

ཙམ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་

བས་ནས་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ལྷ་དབང་བོ་ལས།
2
 རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཉྱིད་ཡུལ་དུ་སྣང་

བ་སྐྱྗེ་བ་ན་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཐ་དད་པར་ངྗེས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་

པ་མ་ཡྱིན་པས། དྗེ་ལྟར་ན། དོན་རྟོགས་པའྱི་ངོ་བོའྱི་བ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་

མ་ཡྱིན་ན། གང་ཚད་མའྱི་འབས་བུ་ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་པར་འགྱུར་ཞྗེས་

དགོངས་ནས་བསན་བཅོས་མཛད་པས་མདོ་སྗེ་པ་ལ་དོན་རྱིག་གང་ཡྱིན་ཞྗེས་དྲྱི་

བ་བརམས
3
་སོ། །ཞྗེས་དང༌། དོན་རྱིག་པར་ནྱི་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ཐད་ཀྱི་ལྷ་

དབང་བོ་ལས།
4
 རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་ཉྱིད་ཀྱི་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་འདྱི་

བཤད་དོ། །ཞྗེས་དང་། འཐད་ལྡན་ལས།
5
 དྗེ་ཉྱིད་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་

ཤྗེས་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་

1 ག༡༤་ན་༡་ཐུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། བ་༡༧་བ་༦་ཐུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། པ་༡༧་ན་༧་ཐུགས་ཡྱིན་ནོ།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༢༩་༡༢།

3 ག༡༤་ན་༤་རམས་སོ། བ་༡༨་ན་༤་རམས་སོ་། པ་༡༧་བ་༤་རམས་སོ།

4 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༤༠་༡༦།

5 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༤། ཚད་མ་ཛེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག། འཐད་ལྡན་ཆྗེ་བའམ་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྗེས་པའྱི་འགྗེལ་

བཤད། ༡༠༩༤་༡༧།
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ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་འདྱིར། རང་རྱིག་དང་གཞན་རྱིག་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། དྗེའྱི་ནང་ནས་

དབང་མངོན་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བོར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། འབས་རྟོག་

གཉྱིས་པ་འདྱིར་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་

ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་འཐད་ལྡན་

ལས།
1
 འདྱིར་ཡང་ཚད་མའྱི་འབས་བུ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་བཤད་པ། གང་

གྱི་ཚེ་ཕྱི་དོན་མྗེད་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་ལས་གཞན་རྱིག་པའྱི་རྱིག་པ་མྗེད་པ་དྗེའྱི་

ཕྱིར། བདག་ཉྱིད་ཁོ་ན་རྱིག་པར་བ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྗེ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་

བུར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་དང་། ལྷ་དབང་བོ་ལས་ཀང་།
2
 གང་གྱི་ཚེ་འདྱི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་

གྱི་དོན། མྱི་འཐད་པ་དྗེའྱི་ཚེ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་ཕྱི་རོལ་ལ་གནས་པའྱི་དོན་རྱིག་པ་

མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རང་རྱིག་པ་ཉྱིད་ལྷག་མར་གྱུར་པ་དྗེ་ལྟར་ན། རང་རྱིག་དྗེ་ཉྱིད་

འབས་བུ་ཡྱིན་པར་འདོད་ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

 གསུམ་པ་ནྱི། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་འདྱིར། ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་

གྱི་ནང་ནས་འབས་བུ་གཙོ་བོར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། འདྱིར་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་

གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་པ་དྗེ་དམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༤། ཚད་མ་ཛེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག། འཐད་ལྡན་ཆྗེ་བའམ་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྗེས་པའྱི་འགྗེལ་

བཤད། ༡༡༡༣་༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༣༦་༤།
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བཅའ་དང་སྒྲུབ་བྗེད་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་འཆད་པར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་ར་བར། 

ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་དང་། བསན་བཅོས་འདྱིར་མདོ་དོན་རྱིགས་

པའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ། དྗེས་ན་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། །རང་རྱིག་

འབས་བུ་ཡྱིན་པར་འདོད། །ཞྗེས་དང་། མདོ་དོན་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད་པའྱི་

སྐབས་སུ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ནྱི། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། དྗེའྱི་རྣམ་པ་

ཤར་ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་

མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་

གཟུགས་གཞལ་བ། དྗེའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་

ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་ཆོས་ཅན། སྗེམས་ཙམ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། ལྷ་དབང་བོ་ལས། རྣམ་

པར་ཤྗེས་པ་ཉྱིད་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་སྐྱྗེ་བ་ན། ཞྗེས་དང་། འཐད་ལྡན་ལས། དྗེ་ཉྱིད་

བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་ཚུལ་

བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། དྲྱི་བ་བརམས
1
་སོ་ཞྗེས་དང་། ཛྙ་ན་ཤྲྱི་བ། 

1 ག་༡༥་ན་༡་རམས། བ་༡༩་ན་༦་རམས། པ་༡༨་བ་༦་རམས།
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རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བསན་པར་བཞྗེད་པས་འདྱི་ལྟར་ཞྗེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། སོབ་དཔོན་

སྗེང་གྗེ་བཟང་པོས་དྗེ་འདྲའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཁས་ལྗེན་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེས་གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཡང་ཁས་ལྗེན། གསར་དུ་མྱི་བསླུ་

བའྱི་ཤྗེས་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་ཡང་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་ར་བར་མ་

ཁྱབ་སྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པས་སྗེམས་ཙམ་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སོན་པ་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ན། སྗེམས་ཙམ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པས
1
་སྗེམས་ཙམ་

པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་

ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་

གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། དྗེའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་

རྱིག་པ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

སྗེམས་ཙམ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་ན། མདོ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྗེམས་

1 ག་༡༥་ན་༤་པའྱི། བ་༡༩་བ་༣་པས། པ་༡༩་ན་༣་པའྱི།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

  458  

ཙམ་པ་ཁོ་ནས་ཁས་བངས་པར་བ་བའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་དགོས་

བས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། དྗེའྱི་

རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་

པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། 

དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། མདོ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁྱོད་ཁས་ལྗེན་པའྱི་

མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ན། མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དྗེ་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་དུ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཡོད་པར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་

མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་མྗེད་པར་

བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་འདོད་པའྱི་སྗེམས་ཙམ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པར་ཐལ། མྗེད་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

ཏུ་སོང་བའྱི་སྗེམས་ཙམ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྒྲུབ་

བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད། 

དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱི་རོལ་པ་ཡང་མྗེད། བྗེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡང་མྗེད། མདོ་སྗེ་པ་ཡང་མྗེད། ངོ་

བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཡང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན་འདྱིར་མ་ཁྱབ། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། 

དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བར་

པ་གསུམ་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཚད་

མས་དམྱིགས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དྗེ་གསུམ་གང་རུང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་དྗེ་གསུམ་གང་རུང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་ཀྱི་བདག་མྗེད་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དྗེ་གསུམ་གང་རུང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་

མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་

སོང་བའྱི་ཕྱི་དོན་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པ་སྨྲ་བ་ཡང་མྗེད། དྗེ་དྗེར་སོང་བའྱི་

ཕྱི་དོན་ཁས་མྱི་ལྗེན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཡང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་

སྗེ། དྗེ་དྗེར་སོང་བའྱི་མདོ་སྗེ་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་

ཐལ། དྗེ་དྗེར་སོང་བའྱི་སྗེམས་ཙམ་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་བདྗེན་པར་གྲུབ་

པ་གཞལ་བ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྗེམས་

ཙམ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཁས་ལྗེན་པའྱི་མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཁས་ལྗེན་པའྱི་མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་ཟྱིན། 

གཞན་ཡང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་བདྗེན་པར་གྲུབ་

པ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་

གཟུགས་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་པའྱི་བདག་

ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་བདྗེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་རོད་པའྱི་ཚེ་དངོས་འགལ་ཁས་

ལྗེན་པའྱི་མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ལན་རྣམ་བདྗེན་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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རྫུན་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལས་རྟོགས་པར་བའོ། །

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད། 

དྗེས་ན་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་གཞུང་དྗེས་ཁྱོད་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པ་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན་སོང་། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

དངོས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྗེས་

དཔག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན་ར་

བར་མ་ཁྱབ། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ན། གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་ལ་གཞན་རྱིག་དང་རང་རྱིག་

གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་སུ་འབྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། མདོ་

རང་འགྗེལ་ལས། གང་གྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དོན་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་

དང་རྗེས་མཐུན་པའྱི་རང་རྱིག་པ་འདོད་པའམ། མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་རྟོགས་པར་བྗེད། 

ཅྗེས་དང་། དྗེའྱི་དོན་འཆད་པའྱི་ཚེ། ལྷ་དབང་བོ་ལས།
1
 གང་གྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་དོན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༨༡་༡༦།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཞྗེས་དང་། གང་གྱི་ཚེ་ཡུལ་དོན་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཞྗེས་སོ་སོར་སོས་

པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ཡང་། འགྗེལ་བཤད་རྒྱལ་དབང་བོ་ལས།
1
 

ཕྱི་རོལ་དང་གཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་ཕོགས་དག་ལ། ཞྗེས་དང་། 
2
གང་གྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་ཚད་

མའྱི་གཞལ་བར་ལྟོས་པ་དྗེའྱི་ཚེ། རང་རྱིག་པ་དང་རྗེས་མཐུན་པའྱི་དོན་རྟོགས་

པར་བྗེད་དྗེ། ཞྗེས་པས་རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི། འོན་

ཀང་གང་གྱི་ཚེ་ཡུལ་ཡང་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ། ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱིའྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །གང་གྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་དོན་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་

ཞྗེས་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚེ་ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་

རྱིགས་ཞྗེས་བསན། ཡུལ་དོན་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཞྗེས་པས། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཞྗེན་

པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚེ་ན་རྟོག་ངོ་

དྗེར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་

རྱིགས་ཞྗེས་བསན་པ་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱི་དཔད་པར་བ་སྗེ། ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་

རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བ། དྗེའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་

གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་

བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པར་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༨། ཚད་མ་ཡྗེ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་དབང་བོ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྗེལ་བཤད། ༧༨་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༨། ཚད་མ་ཡྗེ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་དབང་བོ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྗེལ་བཤད། ༨༡་༢།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཐལ། གང་གྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དོན་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ། ཞྗེས་པའྱི་དོན་

འཆད་ཚུལ་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་

ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་

གཞལ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་མདོ་སྗེ་པས་ཁས་མྱི་ལྗེན་

པར་ཐལ། དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་

འབས་གཞལ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་

སྗེ། འཐད་ལྡན་ལས།
1
 དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྗེས་པར་སྨྲ་བ་ལ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་

པ་དོན་དུ་ཞྗེན་པར་བས་པ་དྗེ
2
་ནྱི་གཞལ་བ། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཚད་མའོ། །

གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་རང་རྱིག་པ། རང་གྱི་རང་བཞྱིན་རྱིག་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

ཀང་ཡྱིན། གཟུང་བར་རྱིག་པ་ཉྱིད་དུ་ངྗེས་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་

འཆད་པའྱི་ཚེ། རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་ལས། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞལ་བ་ལ་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་སྦར་དགོས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཕྱི་

རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞྗེས་ཡང་སྒ་སྨྲོས་པ་ལ་དགོས་པ་མྗེད་པར་ཐལ། 

འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་

རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

གཅྱིག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༤། ཚད་མ་ཛེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག། །འཐད་ལྡན་ཆྗེ་བའམ་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྗེས་པའྱི་འགྗེལ་

བཤད། ༡༡༡༤་༢༡།

2 ག༡༧་ན་༣འདྱི་ནྱི། བ་༢༢་ན་༦འདྱི་ནྱི། པ་༢༡་བ་༤་དྗེ་ནྱི།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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འོ་ན། གང་གྱི་ཚེ་ཞྗེས་སོགས་མདོ་རང་འགྗེལ་གྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། 

དྗེའྱི་དོན་ནྱི་གོང་དུ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་

པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་ཞྗེས་བཤད་པ་ལ། ཁོ་ན་རྗེ། འདྱི་ལྟར་ན། སྔོན་

འཛིན་དབང་མངོན་གྱིས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་རྱིག་གོ་སྙམ་དུ་ཞྗེན་པ་

སྐྱྗེ་བ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་ལན། མདོ་རང་འགྗེལ་དུ། གང་གྱི་ཚེ་ཞྗེས་སོགས་

དང་། དྗེའྱི་དོན། རྣམ་འགྗེལ་དུ། གང་གྱི་ཚེ་ཤྗེས་བ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

རོད་པ་དྗེའྱི་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་སྔོན་པོ་

འདོད་མྱི་འདོད་སོགས་སུ་སྣང་བའྱི་གཟུང་རྣམ་རང་རྱིག་གྱིས་མྱོང་བའྱི་དབང་

གྱིས་རྗེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ལོག་ཤྗེས་ཀྱིས་སྔོན་འཛིན་དབང་མངོན་གྱིས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་

གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་རྱིག་སྙམ་དུ་ཞྗེན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་དོགས་སོང་

འཆད་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་གྱི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཚད་འབས་སོན་པ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་རྒྱུ་ཡྱི་ཡུལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་

འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲ་བ་དྗེ། དྗེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། 

དྗེའྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངྗེས། །ཞྗེས་སོགས་ར་འགྗེལ་གྱི་དོན་འཆད་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་འབས་རྟོག་དང་པོའྱི་དོན་བསྡུ་

འཆད་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞུང་འདྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལྷ་དབང་བོ་ལས།
1
 

དྗེས་ནྱི་དོན་དང་འབས་
2
བུ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དོན་མྱོང་བ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་དྗེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༤༠་༦།

2 ག་༡༧་བ་༤་འདྲ་བ། བ་༢༣་ན་༣་འདྲ་བ། པ་༢༢་ན་༧་འབ་བ།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ལྟར་ན། དོན་ཡོད་པ་ལ་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་དང་། དྗེའྱི་འགྗེལ་བཤད་ཤཱཀ་བོ་ལས།
1
 ཕྱི་རོལ་དོན་ཡོད་པ་ལ་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་ཤྗེས་བ་ནང་གྱི་ཡྱིན་པར་

སྨྲ་བའྱི་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉྱིས་པ་ཞྗེས་བསན་ཏྗེ། གང་

གྱི་ཚེ། 
2
གང་ཚེ་གྲུབ་པ་དྗེ་ཡྱི་དངོས། །ཞྗེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞུང་འདྱིས། 

བྗེད་དང་བཅས་པར་རྟོགས་ཉྱིད་ཕྱིར། །ཚད་མའྱི་འབས་བུ་ཉྱིད་འགྱུར་བ། །ཞྗེས་

བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་མངོན་སུམ་ལྗེའུའྱི་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་

པའྱི་འབས་བུར་མངོན་པར་བཞྗེད་པ་དྗེ་བཤད་པ་ཡྱིན་པར་ལྟ་བར་བའྱི། རང་རྱིག་

པ་ནྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། འདྱིའྱི་དོན་ལ་མཁས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པས་ཚད་འབས་ཆྗེན་མོར་འདྱི་ལྟར་བཤད་དྗེ། འགྗེལ་

བཤད་ཀྱི་དགོངས་པ། གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་རྒྱུ་ཡྱི་ཡུལ། །ཞྗེས་པ་འབས་རྟོག་དང་

པོའྱི་དོན་བསྡུ་འཆད་བྗེད་ཡྱིན་ཀང་། དྗེ་ལྷ་དབང་བོའྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ལྷ་

དབང་བོའྱི་འགྗེལ་པའྱི་དཔྗེ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྗེད་པ་ལ་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་གཉྱིས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་འབྱུང་ཞྱིང་། 

དཔྗེ་ཁ་ཅྱིག་ལས། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་པ་ལ། ཞྗེས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

འབྱུང་། དཔྗེ་ཁ་ཅྱིག་ཏུ་དྗེ་གཉྱིས་གང་ཡང་མྗེད་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ་

བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལས། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྗེད་པ་ལ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་

དག་པར་བ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་ཚད་འབས་ལ་རང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༥༥༢་༡༠།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ག། མཁས་གྲུབ་རྗེ། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཆྗེན་མོ། ༥༡༢་༡།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་

ཕྱི་མ་གཞུང་འདྱི་ནས་འཆད་པ་ལྷ་རྒྱན་གཉྱིས་ཀའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེ་ལ་ཀུན་མཁྱྗེན་བོ་གོས་རྱིན་ཆྗེན་སྗེང་གྗེའྱི་གསུང་སྒོས་ལས། ཤཱཀ་

བོས། ལྷ་དབང་བོའྱི་འགྗེལ་པ་དག་པ་གཅྱིག་མ་མཐོང་བར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་

ཡོད་པ་ལ་ཞྗེས་པ་མ་དག་པ་གང་ཞྱིག །ཤཱཀ་བོར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་པ་ལ་ཞྗེས་

དྲངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལྷ་དབང་བོའྱི་འགྗེལ་པ་དག་པ་མཐོང་བའྱི་གང་ཟག་

ཅྱིག་མྗེད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། གཞུང་འདྱི་དྗེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་

ན། ཞྗེས་པའྱི་དྲྱི་ཚིག་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན། འཆད་ཚུལ་

ནྱི་མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་

གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་ཞྗེས་བས་པ་

ལ། ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྟོགས་པའྱི་དོན་རྱིག་འབས་

བུར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་རོད་པ་དྗེ། གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་

འཆད། དྗེའྱི་ལན། གང་ཚེ་ཤྗེས་བ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྗེས་ན། གང་ཚེ་

རྣམ་རྱིག་ཅྗེས་པ་འབས་རྟོག་དང་པོའྱི་ཚད་འབས་འཆད་བྗེད་ཡྱིན་པས།
1
 ཕྱི་རོལ་

གྱི་དོན་ཡོད་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པ་དག་ཅྗེས་

2
གསུངས། རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ནྱི། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་

ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་ཚད་འབས་དྗེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་པ་

ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། དྗེ་ཡང་གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་ཅྗེས་སོགས། ཚིག་རྐང་གསུམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༥༥༢་༡༠།

2 ག་༡༨་ན་༧་ཞྗེས། བ་༢༤་ན་༣་ཞྗེས། པ་༢༣་ན་༧་ཞྗེས།
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གྱིས་འབས་རྟོག་དང་པོའྱི་གཞལ་བ་ངོས་བཟུང་། དྗེ་ནྱི་དྗེ་ལྟར་ཞྗེས་པས་ཚད་མ་

བསན། མྱོང་བ་ཡྱིན་ཞྗེས་པས་འབས་བུ་ངོས་བཟུང་། ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེ་ལ་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེའྱི་རྗེས་འབང་དག་ན་རྗེ། གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་རྒྱུ་ཡྱི་

ཡུལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག
1
་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་

རྟོག་དང་པོའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འབས་རྟོག་དང་པོའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེ་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་

པའྱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཚད་འབས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཚེས་གཅྱིག་དྗེ་ཚེས་གཉྱིས་

ལ་ལྟོས་ནས་ཚེས་གཉྱིས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་དང་པོ་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་

པ་ལ་ལྟོས་ནས། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། 

གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྱི་འབས་རྟོག་དྗེ་འབས་

རྟོག་དང་པོ་གང་ཞྱིག །དྗེ་མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་ནས་

བསན་པའྱི་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དྗེ་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་རྣམས་ཞལ་གྱིས་བཞྗེས་སོ། །དྗེས་ན་འགྗེལ་བཤད་ཀྱི་དགོངས་པ་

ཀུན་མཁྱྗེན་བོ་གོས་རྱིན་ཆྗེན་སྗེང་གྗེའྱི་གསུང་སྒོས་སུ་བྱུང་བ་དྗེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་

1 ག་༡༨་བ་༢་བཞག། བ་༢༤་ན་༦་གཞག། པ་༢༣་བ་༣་བཞག།
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གདོན་མྱི་ཟ་ལ། རྣམ་འགྗེལ་ཊྱིཀྐའྱི་ལུགས་ལ་འགྗེལ་བཤད་ཀྱི་ལུགས་དྗེ་རང་

ལུགས་ལ་མྱི་བཞྗེད་པར་འདུག །

 འོ་ན་ཁྱོད་རང་གྱི་ལུགས་ལ། གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་རྒྱུ་ཡྱི་ཡུལ། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གང་ལ་སྦོར། ལྷ་དབང་བོའྱི་འགྗེལ་པའྱི་

དོན་གང་ཞྗེ་ན། འདྱི་ལ་ས་བཅད་ཆྗེན་མོའྱི་ལུགས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་

ལུགས་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ས་བཅད་ཆྗེན་མོར་གཞུང་འདྱིས་ཕྱི་དོན་ཁས་

ལྗེན་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་པར་བཤད། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུགས་ལ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་

འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་ཚད་འབས་དངོས་བཤད་ནས། གང་ཚེ་རྣམ་རྱིགཅྗེས
1
་

སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གྱིས་དྗེའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་བཤད་པའྱི་སོ་ནས་འབས་རྟོག་

གཉྱིས་པའྱི་འཕོས་དོན་འཆད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
2
 ཇྱི་ལྟར་

རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པ་འབས་བུ་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོས། འདྱི་

ཡན་ཆད་ཀྱིས་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་གཞྱི་རོགས་ནས་འཆད་འགྱུར་གྱི་

ཚིགས་བཅད་གསུམ་དྗེའྱི་འཕོས་དོན་དུ་འཆད་དོ། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱིས་རྣམ་

རྱིག་པའྱི་ཚད་འབས་བསན་པར་ལྷ་དབང་བོའྱི་བཞྗེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། སྐབས་འདྱིའྱི་ལྷ་དབང་བོས།
3
 དྗེ་ནྱི་དོན་དང་འདྲ་བ་ཚད་མ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། དོན་མྱོང་བ་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་དྗེ་ལྟར་ན། རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ་བཤད་

1 ག་༡༩་ན་༣་ཞྗེས། བ་༢༥་ན་༢་ཅྗེས། པ་༢༤་ན་༥་ཞྗེས།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༨༢་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༤༠་༦།
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པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བཤད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། གཞུང་འདྱིས་དོན་རྱིག་གྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སོང་། དྗེར་ཐལ། གཞུང་

འདྱིས། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་ཟྗེར་ན། 

འགྗེལ་པ་འདྱིའྱི་དོན་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་དང་མཐུན་པར་འཆད་དགོས་པ་བྱུང་ན། 

ཁོ་བོ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སྤོད་ཡུལ་ཡྱིན་པས་བཤད་པར་བ་སྗེ། དྗེའྱི་དོན་ནྱི། དོན་དང་

འདྲ་བ་སྗེ། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་

མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། དོན་མྱོང་བ་སྗེ། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་འབས་རྟོག་དང་པོ་སྔར་བཤད་

ཟྱིན་པ་འདྱི་ལྟར་ན། དྗེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་པ། ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། དྗེའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་

གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་

བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱིས་བསན་པ་དྗེ་ཉྱིད། གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་རྒྱུ་ཡྱི་ཡུལ། །ཞྗེས་པས་བཤད་པ་

དྗེ། འཐད་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྗེ། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེའྱི་

དགོངས་པ་ལྗེགས་པར་བཤད་པའོ། །

མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་ཁ་ཅྱིག །གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་ཅྗེས་པས་ཕྱི་དོན་གཞལ་བར་བས་

པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་པར་ཐལ། འདྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་པར་

བསན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིས་བཟུང་འཛིན་རས་གཞན་ཡོད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ཐལ། གཞུང་འདྱིས་ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གྱི་རྒྱུ་ཡང་

ཡྱིན། དྗེའྱི་ཡུལ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གང་ཚེ་རྣམ་

རྱིག་རྒྱུ་ཡྱི་ཡུལ། །ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེའྱི་དོན་འཆད་ཚུལ་ཐར་

ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་ཚིག་དོན་འཆད་པའྱི་སྐབས་ན་གསལ་ལོ། །

དྗེས་ན་མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་དག །གང་ཚེ་རྣམ་རྱིག་ཅྗེས་པའྱི་ཤོ་ལོ་ཀ་འདྱིས། དྗེ་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པ་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་བཤད། གཞུང་འདྱིས་ཕྱི་དོན་གཞལ་བར་

བས་པའྱི་འབས་རྟོག་དང་པོའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད། 

ཅྗེས་གསུངས། གཞུང་འདྱི་ཆོས་ཅན། འབས་རྟོག་དང་པོའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ཚད་འབས་གསུམ་པོ་གང་རུང་གྱི་གཞུང་ཡྱིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འབས་རྟོག་དང་པོའྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་

ནུས་ཏྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་ཞྗེས་

པའྱི་མདོ་འདྱིའྱི་ཚིག་དོན་འཆད་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་

ཞྗེ་ན། ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་དབང་མངོན་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་བས་པ་ལ། ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། དྗེའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས། དྗེ་ལ་གསར་དུ་

མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་

པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་དབང་མངོན་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་དབང་མངོན་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པ་

གང་ཞྱིག །འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་དབང་མངོན་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བདག་རྐྗེན་དུ་གྱུར་

པའྱི་བརྟྗེན་བཅས་ཀྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་དངོས་སུ་སྐྱྗེས་ཤྱིང་། ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་

བའྱི་རྟོག་བལ་གྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་དབང་མངོན་གྱི་ཚད་མ་

འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་དྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་

ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་

གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྗེ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་

བུ་ཡྱིན་ན། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

འབས་བུ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ན
1
། འདྱིར་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། འབས་

1 ག་༢༠་བ་༡་ཕྱིར་འདྱིར་མ་ཁྱབ། བ་༢༧་ན་༡་ཕྱིར་འདྱིར་མ་ཁྱབ། པ་༢༦་ན་༣་ཕྱིར། འདྱིར་མ་ཁྱབ།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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རྟོག་གསུམ་པའྱི་འཐད་ལྡན་ལས།
1
 ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་ཚུལ་ལ་འབས་བུའྱི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་བོ། །

ཁ་ཅྱིག །གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་དྗེས་གཟུགས་

འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་རས་གཅྱིག་ལ་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་པ་

དང་། གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་གཟུགས་འཛིན་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་

པར་དྲན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་པའྱི་ཚུལ་

གཉྱིས་པོ་དྗེ་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་རས་གཅྱིག་ལ་གཟུགས་གཟུགས་

འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་
2
བ་ཡྱིན་པ་དང་། གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་གཟུགས་

འཛིན་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་
3
ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལ་བྗེད་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། །གང་ཕྱིར་དྗེ་ལྟར་མྱོང་བ་དང་། །དྲན་

པས་འདྱིའྱི་རྣམ་གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་
4
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཟུགས་

འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་དྗེས་གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་

རས་ཡྱིན་པར་དྲན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེས་གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་

སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་པས་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༤། ཚད་མ་ཛེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག། འཐད་ལྡན་ཆྗེ་བའམ་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྗེས་པའྱི་འགྗེལ་

བཤད། ༡༡༢༡་༢།

2 ག་༢༠་བ་༤་བཟུང་། བ་༢༧་ན་༤་གཟུང་། པ་༢༦་ན་༦་བཟུང་།

3 ག་༢༠་བ་༤་བའྱི། བ་༢༧་ན་༤་པའྱི། པ་༢༦་ན་༧་པའྱི།

4 ག་༢༠་བ་༥་ཞྗེས། བ་༢༧་ན་༥་ཅྗེས། པ་༢༦་བ་༡་ཞྗེས།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཤྗེས་ཀྱི་རས་གཅྱིག་ལ་སྔར་བཤད་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་བསན། གང་ཕྱིར་དྗེ་ལྟར་མྱོང་

བ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་རས་གཅྱིག་ལ་སྔར་

བཤད་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་པར། རང་རྱིག་གྱིས་མྱོང་ཞྱིང་དྲན་ཤྗེས་ཀྱིས་དྲན་

པར་མ་བསན་ཀང་། སྔར་བཤད་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་པར་རང་རྱིག་གྱིས་མྱོང་

ཞྱིང་དྲན་ཤྗེས་ཀྱིས་དྲན་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཡང་ཞྱིབ་ཏུ་ཕྗེ་ན། གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་གཟུགས་འཛིན་བྗེད་ཡྱིན་

པ་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་གྱིས་རྟོགས། གཟུགས་

གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་པ་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་དྲན་པའྱི་

དྲན་ཤྗེས་ཀྱིས་དྲན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞུང་གྱི་དོན་ནྱི། དྗེས་ན་གཞན་རྱིག་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་

རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་ཏྗེ། དྗེ་རྱིགས་པའམ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་

པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་པ་གང་རུང་གང་

ཞྱིག །ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེ་ཕྱིར་གཅྱིག་ལ་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད། །ཅྗེས་པ་ལ། གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་

ཀྱི་རས་གཅྱིག་ལ་གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་པ་དང་། 

གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་གཟུགས་འཛིན་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། ཕྱི་

རོལ་གྱི་དོན་ཚད་མས་ཁྗེགས་པའྱི་ཕྱིར། གང་ཕྱིར་དྗེ་ལྟར་མྱོང་བ་དང་། །ཞྗེས་པ་

གཉྱིས་ལ་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་གཟུགས་འཛིན་བྗེད་ཡྱིན་པ་དང་། གཟུགས་

གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། གཟུགས་



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་གཟུགས་འཛིན་བྗེད་ཀྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པ་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་

ཤྗེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་གྱིས་མྱོང་ཞྱིང་། གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་

ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་པ་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་ཀྱིས་དྲན་

པའྱི་ཕྱིར། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པ་ལ། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག
1
་ཡོད་དྗེ། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། དྗེའྱི་རྣམ་པ་ཤར་
2
ནས་དྗེ་

ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་

བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་ལ། ཁ་ཅྱིག །གཟུགས་འཛིན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཞལ་བ། 

ཁྱོད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། ཁྱོད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་

འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་དྗེ། ཁྱོད་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཟྗེར་ན། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྱིག་འབས་བུར་

བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྦོར་བ་དྗེ་

གཞུང་དྗེའྱི་དོན་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མདོ་

སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྗེམས་ཙམ་པ་ཁོ་ནས་ཁས་བང་བར་བ་བའྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

1 ག་༢༡་ན་༧་བཞག། །བ་༢༨་ན་༣་གཞག། །པ་༢༧་ན་༥་བཞག། །

2 ག་༢༡་ན་༧་ཤར་ནས། བ་༢༨་ན་༤་ཤར་ནས། པ་༢༧་ན་༦་ཤྗེས་ནས།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

གཟུང་རྣམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཞལ་བ། ཁྱོད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། 

ཁྱོད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

འཐད་དྗེ། ཁྱོད་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་

འཛིན་ཡྱིད་མངོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཞལ་བ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། ཁྱོད་

ཁྱོད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་གྱིས་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། བཀག་ཟྱིན། གཞན་ཡང་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་གཅྱིག་ཡོད་པར་

ཐལ། སྦོར་བ་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བཀག་ཟྱིན། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་གཞལ་བ། རང་ཉྱིད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་

འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་ཉྱིད་ཉམས་སུ་མྱོང་པའྱི་རང་རྱིག་འབས་བུར་བས་པའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་ཤྗེས་པ་ཀུན་ལ་སྦར་བར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། འདྱི་ནྱི་ཀུན་ལའང་སྦར་

བར་བ། །ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་

ཚད་མ་རང་རྱིག་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མདོ་སྗེམས་

ཀུན་གྱིས་ཁས་ལྗེན་པ་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཆོས་ཅན་དང་བསལ་བ་འདྲ་བ་ལ། རྟགས་ལ་ཁྱོད་ཚད་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མྱོང་བ་ཉྱིད་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་མྱོང་བ་རང་རྱིག་ལ་



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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བྗེད་རྱིགས་པར་ཐལ། སྦོར་བ་དྗེ་གཞུང་དྗེའྱི་དོན་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། བཀག་ཟྱིན། རྒྱང་འཕྗེན
1
་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

གཞལ་བ་ཞྗེས་སོགས་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཚད་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་དྗེས་ཁྱོད་རྟོགས་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྒྱང་འཕྗེན་དྗེས་རྒྱང་འཕྗེན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་

དཔག་ཚད་མ་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །རྒྱང་འཕྗེན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྗེས་དཔག་

ཚད་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱང་འཕྗེན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་

རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། མ་ཁྱབ་སྗེ། རྒྱང་འཕྗེན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྗེས་དཔག་ཚད་

མའྱི་གཞལ་བ་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱང་འཕྗེན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་

མའྱི་གཞལ་བ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་རྟོགས་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། རྒྱང་འཕྗེན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། 

རྒྱང་འཕྗེན་དྗེས་ཁྱོད་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། དྗེས་ཁྱོད་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་

པར་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་ཁས། 

 གཞན་ཡང་། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཞལ་བ་ཞྗེས་

སོགས་ཀྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་གྱིས་རྟོགས་པར་ཐལ། 

1 ག་༢༢་ན་༣་རྒྱང་ཕྗེན། བ་༢༩་ན་༣་རྒྱང་ཕྗེན། པ་༢༨་ན་༥་རྒྱང་ཕྗེན།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

  476  

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་བ་དྗེས་ཁོ་རང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་

དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བཀག་ཟྱིན། 



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།

  477  

༄༅། །འབས་རྟོག་གསུམ་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། དགག་བཞག་

སོང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག །འབས་རྟོག་གསུམ་པ་འདྱི་བྗེ་བག་སྨྲ་བ་དང་དབུ་

མ་པའྱི་ལུགས་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། འདྱིར་རང་རྱིག་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་

མདོ་སྗེ་པའྱི་ལུགས་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། མ་ཡྱིན་དུ་མའྱི་བདག་སྐྱོན་ཕྱིར། །ཞྗེས་གཟུགས་

འཛིན་འཁྲུལ་ཤྗེས་སུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། སྗེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཕྱི་

རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞྗེས་པས་ཕྱི་དོན་གཞལ་བར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱི་པོ་གང་གྱི་ཡང་ལུགས་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཕོགས་གང་ཡབ་སས་ཀྱི་

1
དངོས་སོབས་ཀྱིས་རྱིགས་

2
པས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། 

3
སངས་རྒྱས་པ་ལ་བཞྱི་པ་དང་། །ལྔ་པ་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་མྱིན། །ཞྗེས་སངས་

རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བཞྱིར་གངས་ངྗེས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །འབས་རྟོག་གསུམ་པ་འདྱི་མདོ་སྗེ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ལ། མ་ཡྱིན་

དུ་མའྱི་བདག་སྐྱོན་ཕྱིར། །ཞྗེས་པ་ནྱི་བྗེ་བག་སྨྲ་བས་ཤྗེས་པ་རང་ཡུལ་རྣམ་མྗེད་

ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། བྗེ་བག་ཏུ་

1 ག་༢༢་བ་༣་ཀྱིས། བ་༢༩་བ་༦་ཀྱིས། པ་༢༩་ན་༢་ཀྱིས།

2 ག་༢༢་བ་༤་རྱིག། བ་༢༩་བ་༦་རྱིག། པ་༢༩་ན་རྱིག

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡། རྒྱུད་ཀ། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རོ་རྗེ་སྙྱིང་པོ། ཀྗེའྱི་རོ་རྗེ་བསྡུས་པའྱི་དོན་གྱི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྗེལ་པ། 

༧༩༩་༡༠།
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སྨྲ་བ་གཞུང་འདྱིའྱི་ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞུང་འདྱིའྱི་ཕོགས་སྔ་

སྨྲ་བ་པོའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་གཟུང་རྣམ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ལྷ་དབང་བོ་ལས།
1
 གཅྱིག་ལ་བོ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་

དོན་ཡང་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དོན་གྱི་དབང་གྱིས་ཉམས་སུ་

མྱོང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ། ས་སྐྱ་པ་ཁ་ཅྱིག །ཕྱི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་

རྣམ་ཚད་མ། དཔད་ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དོན་རྟོགས་འབས་བུ་ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་

ཞྱིང་
2
གཞུང་འདྱི་མདོ་སྗེ་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་རོ། །

འདྱི་ལ་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའྱི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་གནོད་བྗེད་ནྱི། 

དཔད་པའྱི་ཚེ་ན་དོན་རྱིག་པའྱི་དོན་རྱིག་མྗེད་པར་ཐལ། དོན་རྱིག་དྗེ་དཔད་པའྱི་ཚེ་

ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དཔད་པའྱི་ཚེ་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་

དོན་མྗེད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བསལ་བ་གཉྱིས་ཀ་སོང་། དཔད་

པའྱི་ཚེ་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་པར་ཐལ། དཔད་པའྱི་ཚེ་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། རྡུལ་ཕ་རབ་དཔད་པའྱི་ཚེ་ན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་

གྲུབ་ན་སོང་། རྡུལ་ཕ་རབ་ཆོས་ཅན། དཔད་པའྱི་ཚེ་ན་ཡོད་པར་ཐལ། དོན་དམ་

པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། སྐབས་འདྱིར་རྡུལ་ཕ་རབ་དོན་དམ་པར་

ཁས་ལྗེན་རྱིགས་པར་ཐལ། གཞུང་འདྱི་མདོ་སྗེ་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་

དོན་རྱིག་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དཔད་པའྱི་ཚེ་ན་རང་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༤༡་༡།

2 ག་༢༢་བ་༧་ཞྱིང་། བ་༣༠་ན་༤་ཞྱིང་། པ་༢༩་ན་༧་ཞྱིག
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རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། གཞན་རྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། དོན་རྱིག་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

ཁས། ཕྱི་དོན་དྗེ་དཔད་པའྱི་ཚེ་ན་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་རྱིག་དྗེ་དཔད་པའྱི་

ཚེ་ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་

ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ལན་གྱིས་བཟློག་པར་མྱི་ནུས་སོ། །

ཁ་ཅྱིག །ཕྱི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྱིག་འབས་བུ་ཞྗེས་

ཟྗེར། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུང་རྣམ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་

རང་རྱིག་ཆོས་ཅན། གཟུང་རྣམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འདོད་ན། གཞན་རྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྗེ། 

ར་བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། མཚན་མཚོན་ལ་ཁྱབ་པ་སོ་བཞྱི་རྱི་པ་
1
གང་ནས་ཀང་མ་

བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་བ་ཆྗེས་མྱི་འཐད་དྗེ། ཁྱོད་རང་ཚད་མར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་རྱིག་

གཏྗེར་ལས།
2
 མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆྗེས་མྱི་སྱིད་གསུམ། །མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ནྱི་སྤྱི་སྐྱོན་

ཡྱིན། །ཞྗེས་བཤད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། མཚན་མཚོན་ལ་ཁྱབ་པ་སོ་བཞྱི་རྱི་བའྱི་

རྣམ་གཞག་ཁས་ལྗེན་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་འཛིན་རྣམ་དྗེ་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་

1 ག་༢༣་ན་༧་རྱི་བ། བ་༣༠་བ་༦་རྱི་བ། པ་༣༠་ན་༣་རྱིབ་པ།

2 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིག་གཏྗེར། ༢༤་༡༣།
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ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་རྱིག་དྗེ་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སྔར་གྱི་ཚད་འབས་དང་འགལ་ཞྱིང་། དྗེ་ཚེ་དོན་

སྣང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །ཚད་ཡྱིན། ཞྗེས་བཤད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་འབས་གཉྱིས་ཡུལ་རས་ཐ་དད་ཁོ་ན་ལ་

འཇུག་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་

དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་དྗེ་ཕྱི་དོན་ཁོ་ན་ལ་འཇལ་བྗེད་དུ་འཇུག །དྗེའྱི་ནང་ཚན་གྱི་

འབས་བུ་ཡྱིན་ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དྗེ་འཐད་པ་འབུད
1
། འདོད་ན། དྗེ་ཕྱིར་ཡུལ་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན། ཞྗེས་པ་མྱི་

འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཕྱི་དོན་གཞལ་བ། ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་རང་ངོས་ནས་གཏད་པའྱི་

གཟུང་རྣམ་ཅན་གྱི་ཤྗེས་པ་ཚད་མ། ཕྱི་དོན་བཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ཀང་ཤྗེས་པ་རང་

གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་འབས་བུ། འོ་ན་འབས་རྟོག་དང་པོ་དང་གཉྱིས་

པ་ལ་ཟློས་པའྱི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞྗེ་ན། མྗེད་དྗེ། འབས་རྟོག་དང་པོ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཚད་

འབས་མ་དཔད་པའྱི་ཚད་འབས་ཡྱིན་ལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པ་དོན་དམ་པའྱི་ཚད་

འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་དག་རྱིགས་གཏྗེར་རང་འགྗེལ་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། བོ་དྗེའྱི་བཟུང་ཡུལ་ཡྱིན་ན་བོ་དྗེའྱི་བཟུང་དོན་ཡྱིན་དགོས་

པར་ཐལ། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བཀག་ཟྱིན། 

1 ག་༢༣་བ་༥་བུད། བ་༣༡་ན་༥་བུད། པ་༣༠་བ་༡་བུད།
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ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་རང་རྱིག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཚད་འབས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བཀག་ཟྱིན། ཕྱི་དོན་བཟུང་ཡུལ་དུ་བས་

ཀང་ཤྗེས་པ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། འབས་རྟོག་

གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་

འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་པའྱི་

གཞུང་འདྱི་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་དུ་ངོས་

1
འཛིན་གྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་རྒྱལ་དབང་བོ་ལས་བཤད་ཚུལ་གོང་དུ་

དྲངས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ར་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འཐད་ལྡན་

ལས། ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་ཚུལ་ལ་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ་ནྱི་ཕྱི་

དོན་གཞལ་བ། བཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཚད་མ། བདག་ཉྱིད་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཞྗེས་བ་

བ་ནྱི་འབས་བུ་འདྱི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་འཐད་པ་སྒྲུབ་པའོ། །ཞྗེས་འབས་

རྟོག་གསུམ་པ་དྗེ་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་འབས་བུ་འཐད་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཞུང་

དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ར་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཇྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་མྱོང་ཉྱིད་དྗེ། །ཞྗེས་ཡང་སྒ་སོས་

པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་སྗེམས་

1 ག་༢༤་ན་༣་དངོས་འཛིན། བ་༣༡་བ་༥་ངོས་འཛིན། པ་༣༡་ན་༡་དངོས་འཛིན།
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ཙམ་པའྱི་རང་གཞུང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དོན་དམ་

པར་ཚད་འབས་ཡྱིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་དང་པོའྱི་ཚད་འབས་ཀུན་རོབ་

ཀྱི་ཚད་འབས་དང་། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་འབས་དོན་དམ་པའྱི་ཚད་འབས་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དོན་དམ་པར་ཚད་འབས་ཡྱིན་ན་

དོན་དམ་པར་ཐ་དད་ཡྱིན་དགོས། དོན་དམ་པར་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་

དགོས། རས་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་ཚད་འབས་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་

རྣམས་འབུད། ཕྱི་མ་གྲུབ་སྗེ། ཚད་འབས་རས་གཞན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། 

དོན་དམ་པར་ཚད་འབས་ཡྱིན་པ་མྗེད་པར་ཐལ། 
1
གཟུང་བ་འཛིན་པ་རྱིག་པ་

དག །ཡོད་པ་མྱིན་ཀང་གཞལ་བ་དང་། །འཇལ་བྗེད་འབས་བུར་གནས་པ་

འདྱི། །ཇྱི་ལྟར་རྗེས་སུ་སྣང་བཞྱིན་བས། །ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དོན་དམ་པར་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་གྱི་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་ཚད་འབས་ཡྱིན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། རྱིགས་

གཏྗེར་ལས།
2
 དྗེས་ན་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་གྱི ། རྒྱུ་འབས་ཉྱིད་ལ་ཚད་འབས་

འདོད། །ཅྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དོན་དམ་པར་མཚན་མཚོན་

ཡྱིན་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དོན་དམ་པར་མཚན་མཚོན་ཡྱིན་ན་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དྗེ་ཡྱིན་ན་རས་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། མཚན་མཚོན་ཡྱིན་ན་རས་

ཐ་དད་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་བར་པ་རྣམས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན་བོ་མ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། ་རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༥༧་༡༩།

2 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིག་གཏྗེར། ༣༢་༤།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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འཁྲུལ་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བས་
1
ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་རྱིགས་གཏྗེར་བ་རྣམས་

ཀྱིས་དོན་དམ་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདོད་པ་ནྱི། རྣམ་འགྗེལ་གྱི་གཞུང་

ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། རང་ངོ་བོས། མ་ཡྱིན་དུ་མའྱི་བདག་སྐྱོན་ཕྱིར། །ཞྗེས་བཤད་

པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་དྗེ་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་རང་ངོས་ནས་

རང་འདྲའྱི་རྣམ་པ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་གཏོད་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། 

དྗེར་ཐལ། གཞུང་དྗེ་མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྔར་གྱི་ཚད་

འབས་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་རྣམས་ཁས། རང་ཉྱིད་ཉམས་མྱོང་འབས་ཡྱིན་

རྱིགས། །ཞྗེས་སོས་མྱི་རྱིགས་པར། དོན་རྱིག་ཡྱིན་ཡང་རང་རྱིག་འབས། །ཞྗེས་

སོས་རྱིགས་པར་ཐལ། རང་ཉྱིད་ཉམས་མྱོང་འབས་ཡྱིན་རྱིགས། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་

འདྱི། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་འབས་བུ་ངོས་འཛིན་གྱི་གཞུང་གང་ཞྱིག །ཕྱི་དོན་

བཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ཀང་། ཤྗེས་པ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་དང་། 

དཔད་ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དོན་རྟོགས་སོགས་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་

འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་གྱི་འབས་བུར་འཇོག་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

སྔ་ཕྱི་རྣམས་ལ་སོ་སོར་དངོས་འགལ་ལོ། །ཁོ་ན་རྗེ། ཕྱི་དོན་བཟུང་ཡུལ་དུ་བས་

ཀང་ཤྗེས་པ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་སྐབས་འདྱིར་འབས་བུར་

འཇོག་རྱིགས་པར་ཐལ། རང་རྱིག་ཡྱིན་ཡང་དོན་རྱིག་འདོད། ཅྗེས་བཤད་པའྱི་

ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་འབས་བུ་ངོས་འཛིན་གྱི་གཞུང་

1 ག་༢༤་བ་༤་སྣང་པས། བ་༣༢་བ་༢་སྣང་པས། པ་༣༡་བ་༦་སྣང་པས།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འགལ་སོང་གྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱིབ་ཏུ་ཚིག་དོན་གྱི་

སྐབས་སུ་རྟོགས་པར་བའོ། །

ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། དྗེའྱི་རྣམ་

པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། དྗེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། 

མདོ་རང་འགྗེལ་ལས། གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གཞལ་བར་བས་པ་དྗེའྱི་ཚེ། 

ཞྗེས་སོས་མྱི་རྱིགས་པར། ཤྗེས་པ་འགའ་ཞྱིག་གཞལ་བར་བྗེད་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཞྗེས་

སོས་རྱིགས་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞྗེས་སོས་མྱི་རྱིགས་པར། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡོད་ནའང་། །ཞྗེས་སོས་རྱིགས་པ་དང་། དྗེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་

གཞལ་བ་ལའང་། །ཞྗེས་སོས་མྱི་རྱིགས་པར། དྗེ་ཕྱིར་ཤྗེས་བདག་གཞལ་བ་

ལའང་། །ཞྗེས་སོས་རྱིགས་པར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་

དྗེ་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་

གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེ་པས་ཁས་

ལྗེན་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྗེ། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞྗེས་ཡང་སྒ་སོས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེས་གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཁས་



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་

རྱིག་པ་ཚད་མ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་

ན། འ་ོན་དྗེ་ཚེ་དོན་སྣང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །ཚད་ཡྱིན། ཞྗེས་སོས་མྱི་རྱིགས་པར། དྗེ་ཚེ་

ཤྗེས་སྣང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། ཚད་ཡྱིན་ཞྗེས་སོས་རྱིགས་པར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་འདྱི་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་དྗེ། 

འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་

གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་

ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེ་པ་དྗེས་ཁྱོད་ཀྱིས་

གཞལ་བ་དྗེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་

མའྱི་གཞལ་བ་དང་འགལ་བར་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་

གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་གང་ཞྱིག །ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་

རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དྗེ་
1
འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་

1 ག་༢༥་བ་༦་ཚད་མ་དྗེ། བ་༣༤་ན་༢་ཚད་མ་དྗེ། པ་༣༣་ན་༦་ཚད་མ་དང་།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། དོན་འཇོག་འདྱི་ཡྱི་བདག་ཉྱིད་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་མདོ་སྗེ་

པས་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་གཉྱིས་ཡུལ་རས་ཐ་དད་ཁོ་ན་

ལ་འཇུག་པར་ཐལ་བའྱི་རོད་པའྱི་ལན་སོན་བྗེད་ཀྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། མདོ་སྗེ་པས་ཁྱོད་ཀྱི་གཞལ་བ་ཁས་མྱི་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། ཐལ་

འགྱུར་འདྱི་འཕྗེན་པའྱི་ཚེ་ན་མདོ་སྗེ་པས་ཁྱོད་ཀྱི་གཞལ་བ་དང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་

ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་གཞལ་བ་འགལ་བར་

ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། ཞྗེས་ནྱི་མྱི་བ་སྗེ། དྗེ་ལ་ཚིག་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དོན་བསྡུ་ན། མདོ་སྗེ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས། དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ་དང་། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་

བུར་བཞག་པ་ལ། ཚད་འབས་ཡུལ་རས་གཞན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་གམ་སྙམ་པའྱི་

དོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྒྲུབ་ལྟར་རོ། །མཁས་

པ་ཁ་ཅྱིག །སྔོན་པོ་གཞལ་བ་རང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་བའྱི་སྔོན་པོ་ལ་གསར་དུ་

མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་

རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། འབས་

རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱི་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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མངོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་

དྗེའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྔོན་པོ་ཤུགས་

ལ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། སྔོན་པོ་ཡོད་པ་གང་

ཞྱིག །ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་པོ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་འཛིན་

པའྱི་དག་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་དྗེས། སྔོན་པོ་

ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་སྔོན་པོ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཤུགས་

ལ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་དམྱིགས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་

གཞུང་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེ་ལ་རྗེ་ཞྱིག །ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྗེས་ཀྱི་

དོན་ནྱི་སྔོན་པོ་དམྱིགས་ན་སྔོན་འཛིན་དམྱིགས་པས་ཁྱབ་པ་དང་སྔོན་འཛིན་

དམྱིགས་ན་སྔོན་པོ་དམྱིགས་པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། སྔོན་པོ་དབང་པོའྱི་མངོན་

སུམ་དང་སྔོན་འཛིན་རང་རྱིག་དངོན་སུམ་གྱིས་དམྱིགས་པས་འཇལ་བྗེད་ཀྱི་ཚད་

མ་སོ་སོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཤད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྔོན་འཛིན་དབང་

མངོན་ཉམས་སུ་མྱོང་པའྱི་རང་རྱིག་དྗེས་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ཀྱི་སྐྱོན་ནྱི། སྔོན་པོ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། 

མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། རང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་

པ་ཤར་བ་གང་ཞྱིག །སྔོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། སྔོན་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་རང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༥༨༡་༢།
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པ་ཤར་བའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ནང་འགལ། ར་བར་འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཚུར་

མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འཛིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་

བར་ཐལ། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། བཀག་ཟྱིན། 

ཁ་ཅྱིག །སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་

པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བ། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་

གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་

བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་སྔར་བཞྱིན་ཟྗེར་

ན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཆོས་

ཅན། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཡོད་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་

དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དྗེ་

ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

ཚད་མ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། རྟོག་

ངོ་དྗེར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེའྱི་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 
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ཡང་རྱིགས་གཏྗེར་པ་ཁ་ཅྱིག །ཕྱི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། མ་

དཔད་པའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྱིག་ཅྱིང་། དཔད་ན་རང་རྱིག་འབས་བུར་བས་པའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ་ཡང་། སྐྱོན་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྱིན། 

འདྱི་འགོག་པ་ལ་ཊྱིཀར།
1
 འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་མ་དཔད་

ན་ཕྱི་དོན་གཞལ་བ་ཡྱིན་པ་དང་། དཔད་ན་རང་རྱིག་འབས་བུར་འདོད་པ་ཡང་

བདྗེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་དབྗེ་མྱི་ཤྗེས་པའྱི་ལོག་པར་རྟོག་པ་དྗེ་ཉྱིད་སར་ཡང་འོང་

བ་ཡྱིན་པས་ལན་ཡང་སྔར་བཤད་པས་ཤྗེས་པར་བའོ། །དྗེ་འདྲའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་

ལུགས་དྗེ་མདོ་སྗེ་པ་ཁོ་ནའྱི་ལུགས་སུ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་དམ་དཔོད་བྗེད་ཀྱི་

རྱིགས་པས་ལྗེགས་པར་དཔད་ནས་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བ་ཕྱི་རོལ་

གྱི་དོན་འགོག་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་དོན་དམ་དཔོད་བྗེད་ཀྱི་རྱིགས་པས་

དཔད་མྱི་བཟོད་དུ་འདོད་པའྱི་མདོ་སྗེ་པ་སུ་ཡང་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་

སོ། །དོན་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་ལས་རྟོགས་ནུས་ཤྱིང་། ཚད་འབས་བཤད་མ་ཐག་པ་

ལ་སྐྱོན་གཞན་ཡང་། ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞན་སྗེམས་ཤྗེས་པའྱི་མངོན་ཤྗེས་

ཆོས་ཅན། མ་དཔད་པའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྱིག་ཅྱིང་། དཔད་ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། གཟུང་རྣམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། གཞན་

རྱིག་གྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མངོན་ཤྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཁྱོད་ཀྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཊྱིཀྐ། ༥༦༡་༣།
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གཞན་སྗེམས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་དཔད་

ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་པ་དོན་རྟོགས་འབས་བུར་འདོད་པ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་སྐྱོན་

འཇུག་པ་ཡོད་དོ། །

ཊྱི་ཀའྱི་རྗེས་འབང་གྱི་མཁས་པ་ཆྗེན་པོ་ཁ་ཅྱིག །སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་

ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བ། སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་

ཤར་ནས་སྔོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཞྗེས་པ་དང་། ཡང་མཁས་པ་ཁ་

ཅྱིག །གཞན་འདྲ་བ་ལ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་བདྗེན་གྲུབ་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། 

འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་རྣམས་ལ་རྗེ་ཞྱིག་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་

ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་

དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བ། སྔོན་པོའྱི་

རྣམ་པ་ཤར་ནས་སྔོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། ཁྱོད་འབས་

བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་

པའྱི་རྟོག་ངོར་ཁྱོད་ཀྱི་གཞལ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྔོན་པོ་

ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་སྔོན་པོ་ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་

ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དྗེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་གཞལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ངོར་

ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དྗེ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་

རྟོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་

པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་གཞལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། 

སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་འཇལ་

བྗེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་

དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བ། སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་སྔོན་པོ་ལ་གསར་

དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་ཤྗེས་པ་ཚད་མ། ཁྱོད་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དྗེ་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་རྟོག་ངོ་དྗེར་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་རྟོག་ངོར་

སྔོན་པོ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁ་ཅྱིག །སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་པ་ལོག་ཤྗེས་ཀྱི་ངོར་ཕྱི་

རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བ། སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་སྔོན་པོ་ལ་

གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། མདོ་སྗེ་པས་སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་པ་

ལོག་ཤྗེས་ཀྱི་ངོར། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བར་ཁས་ལྗེན་པར་

ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་རྟོག་པ་ལོག་ཤྗེས་ཀྱི་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དྗེ་འབས་

རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་

གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྗེ། 

ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞྗེས་ཡང་སྒ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། མདོ་སྗེ་པས་སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་པ་ལོག་ཤྗེས་སུ་ཁས་

ལྗེན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

 གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ། བཤད་བའྱི་ལུང་འགོད་པ། ལུང་དོན་བཤད་པ་

གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། མདོ་ར་བར།
1
 ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ཉྱིད་དྗེ་འདྱིའྱི། །ཚད་མ་དྗེ་ཡྱིས་

འཇལ་བར་བྗེད། །ཅྗེས་དང་། འགྗེལ་པར། གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གཞལ་བ་

ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཚེ་ནྱི་ཤྗེས་པ་རང་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཀང་རང་

གྱི་ངོ་བོ་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་དོན་གྱི་སྣང་བ་འདྱི་ཚད་མའོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་དོན་དྗེ་ཡྱིས་

འཇལ་བར་བྗེད། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་དོན་གྱིས་རྣམ་པ་དཀར་པོ་དང་དཀར་པོ་མ་ཡྱིན་པ་

ལ་སོགས་པ་ཉྱིད་ཤྗེས་པ་ལ་སྣང་བ་ན་དྗེ་དང་དྗེའྱི་ངོ་བོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་འཇལ་

བར་བྗེད་ཅྗེས་གསུངས། 

 གཉྱིས་པ་ལ། ལུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་དང་། བཤད་བ་འཆད་བྗེད་སྦོར་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་རབ་ཏུ་བྗེད་པ། ༤་༩།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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བ། དོན་བསྡུས་ཏྗེ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚད་འབས་ངོས་བཟུང་བ། དང་པོ་ནྱི། གང་གྱི་ཚེ་

ཕྱི་རོལ་དོན་འབའ་ཞྱིག་གཞལ་བར་བྗེད་པ་དྗེའྱི་ཚེ། ཞྗེས་པས། འབས་རྟོག་

གསུམ་པའྱི་གཞལ་བ་དང་། འབས་བུ་ངོས་འཛིན་པར་བྗེད། འབས་རྟོག་གསུམ་

པའྱི་ཚད་མ་ངོས་འཛིན་པ་ལ། ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ཉྱིད་དྗེ་འདྱིའྱི་ཚད་མ། དྗེའྱི་ཚེ་ཤྗེས་

པ་རང་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་། རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་དོན་གྱིས་སྣང་བ་འདྱི་ཚད་

མ། ཞྗེས་གསུངས་སོ། །དྗེའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་འཆད་པ་ལ། གང་གྱི་ཕྱིར་དོན་དྗེ་དྗེ་ཡྱིས་

འཇལ་བར་བྗེད། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་ཞྗེས་སོགས་གསུང་
1
། 

འོ་ན་སྐབས་འདྱིའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དཀར་པོ་དང་དཀར་པོ་མ་ཡྱིན་པ། ཞྗེས་

པའྱི་དོན་གང་ལ་བྗེད་ན། འདྱི་ལ། ལྷ་དབང་བོར།
2
 གཙང་བ་དང་། མྱི་གཙང་བ་

ཞྗེས་དང་། རྒྱན་ལས། སྡུག་གུ་དང་སྡུག་གུ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྗེས་དང་། འགྗེལ་པ་གཞན་

མང་པོར། འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་རྣམས་དོན་གཅྱིག་པས། 

སྐབས་འདྱིའྱི་དཀར་པོ་དང་དཀར་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་

བ་ལ་བྗེད། གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་འབའ་ཞྱིག་གཞལ་བ་བྗེད་པ་དྗེའྱི་ཚེ། ཞྗེས་

པས། གཞལ་བ་དང་འབས་བུ་ངོས་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན། འབའ་ཞྱིག་ཅྗེས་པའྱི་དོན་

གང་། གཞལ་བ་དང་འབས་བུ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འདྱི་ལ་འབའ་ཞྱིག་

ཅྗེས་པའྱི་དོན་དང་། ཐ་སྙད་གང་ཡང་འགྗེལ་བཤད་དུ་མ་བྱུང་ཞྱིང་། ཀུན་ལས་

བཏུས
3
་ཀྱི་རང་འགྗེལ་འགྱུར་རྱིང་ནྱི་དབང་ཕྱུག་སྗེའྱི་མཆན་བུ་དཀྱུས་སུ་ཤོར་བའྱི་

1 ག་༢༨་བ་༤་གསུང་། བ་༣༧་བ་༧་གསུངས། པ་༣༧་ན་༦་གསུང་།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་པ། ༥༤༣་༡༠།

3 ག་༢༨་བ་༦་བསྡུས། བ་༣༨་ན་༤་བསྡུས། པ་༣༧་བ་༣་བསྟུས།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

  494  

རྒྱ་དཔྗེ་མ་དག་པ་ལས་བསྒྱུར་བར་སྔ་མ་དག་ལ་གགས་པ་ལྟར་གྱི་འགྱུར་སྐྱོན་

མང་དུ་ཡོད་པར་མངོན་པས། འགྗེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ནས་ལྗེགས་པར་དཔད་

པའྱི་རྗེས་སུ་འབངས་ཏྗེ་ར་བའྱི་དོན་བཤད་དགོས་སོ་ཞྗེས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་

པས་གསུངས། ཞྗེས་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པས་ཚད་འབས་ཆྗེན་པོར་

གསུངས་པ་ལྟར་ན། འབའ་ཞྱིག་ཅྗེས་པ་མ་དག་པར་བཞྗེད་པ་འདྲ་ཞྱིང་། 

ལྷ་དབང་བོར་ནྱི།
1
 གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གཞལ་བ་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ། 

ཞྗེས་པ་མ་གཏོགས་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སྒ་མ་བྱུང་ཡང་། ཡང་སྒ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་དོན་དུ་

བཞྗེད་པ་འདྲ་བས་འབའ་ཞྱིག་ཅྗེས་པ་དག་པར་བྗེད་ན། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་འབའ་

ཞྱིག །ཅྗེས་པ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡང་ཅྗེས་པའྱི་དོན་དུ་འཆད་དགོས་ཏྗེ། རྣམ་འགྗེལ་

དུ་ཚད་མ་མདོའྱི་དོན་འཆད་པའྱི་ཚེ། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞྗེས་པ་དང་། 

དྗེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གཞལ་བ་ལའང་ཞྗེས་དང་། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ལྷ་དབང་བོའྱི་

འགྗེལ་བཤད་དྗེ་ཤཱཀ་བོས།
2
 གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ནྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་

བ་བ་ལ་ནྱིའྱི་སྒ་ནྱི་ཡང་གྱི་སྒའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །རང་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་བ་བར་སྦོར་རོ། །དྗེའྱི་ཚེ་ཡྱི་སྒ་ཁོང་ནས་དབྱུང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེས་

ན་ངག་གྱི་དོན་ནྱི། གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡང་གཞལ་བ་ཡྱིན་པ་དྗེའྱི་ཚེ་རང་

རྱིག་པ་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། རྱིགས་རྒྱན་

ལས་ཀང་།
3
 ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་འབའ་ཞྱིག་ཅྗེས་པ། ཤཱཀ་བོས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡང་། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༨། ཚད་མ་ཆྗེ། ལྷ་དབང་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བ། ༥༤༤་༢༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༥༥༥་༥།

3 སྗེར་གཙུག་ནང་བསན་དཔྗེ་རྱིང་ཕོགས་བསྒྱིགས་ཁང། རྒྱལ་དབང་དང་པོའྱི་གསུང་འབུམ་པོད་བདུན་པ། རྗེ་དགྗེ་འདུན་གྲུབ། 

རྱིགས་རྒྱན། ༡༥༤་༡༣།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ཞྗེས་པའྱི་དོན་དུ་བཤད་ལ་ཞྗེས་གསུངས། དྗེས་ན། གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་

འབའ་ཞྱིག་གཞལ་བར་བྗེད་པ། ཞྗེས་པས། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་

སྔོན་པོ་གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚེ་ནའང་། ཞྗེས་འབའ་ཞྱིག་གྱི་དོན་ཡང་སྒས་བསན་

པའྱི་སོ་ནས་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་གཞལ་བ་དྗེ་དངོས་སུ་བསན། དྗེའྱི་ཚེ་ཞྗེས་

པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་

བུར་རྱིགས་པ་དྗེ་ཤུགས་བསན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བཤད་པའྱི་སོ་ནས་འབས་རྟོག་

གསུམ་པའྱི་འབས་བུ་ངོས་འཛིན་པར་བྗེད་དྗེ། ཤཱཀ་བོས།
1
 རང་རྱིག་པ་འབས་བུ་

ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་བ་བར་སྦོར། དྗེའྱི་ཚེ་ཡྱི་སྒ་ཁོང་ནས་དབྱུང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན་སྐབས་འདྱིར་འབས་བུ་ངོས་འཛིན་གྱི་མདོ་དངོས་སུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཞྗེ་ན། དྗེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། གོང་དུ། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་

སྗེ། །ཞྗེས་པས་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་དུ་ངོས་

བཟུང་ཟྱིན་ཅྱིང་། སྔར་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པར་བཤད་པའྱི་འབས་བུ་དྗེ་ཉྱིད་སྐབས་

འདྱིར་འཐད་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཡང་སྒ་སོན་པའྱི་འབའ་

ཞྱིག་གྱི་སྒ་སོས་ནས། དྗེའྱི་ཚེ་ཞྗེས་པས། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་འབས་བུ་ཤུགས་

བསན་ལ་འཆད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྔོན་མྗེད་པའྱི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའ།ོ །

 གཉྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་མདོ་དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་རྣམ་འགྗེལ་གྱིས་འགྗེལ་ཚུལ་

ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ནའང་། །ཞྗེས་པ་ནས། མཚམས་སྦོར་མྗེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༥༥༥། ༧།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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སྗེམས་མཐོང་བ་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་བར་གྱིས། ཡང་ན་རང་རྱིག་འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་

པས་བསན་པའྱི་འབས་བུ་དྗེ་ཉྱིད་འཐད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས། གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་

གྱི་དོན་འབའ་ཞྱིག་གཞལ་བར་བྗེད་པ་དྗེའྱི་ཚེ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་རྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་

འཆད། དྗེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གཞལ་བ་ལའང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་ཡང་ན་རང་རྱིག་

འབས་བུ་སྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པའྱི་སོ་ནས། 
1
གང་གྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་

དོན་འབའ་ཞྱིག་གཞལ་བར་བྗེད་པ་དྗེའྱི་ཚེ། ཞྗེས་སོགས་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་

འཆད་པར་བྗེད། གང་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་འདྱི་རང་བཞྱིན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་དྗེའྱི་ངོ་བོ་

ལས་དོན་ངྗེས། །ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་དོན་འཆད། དྗེའྱི་ཚེ་དོན་སྣང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །ཚད་

ཡྱིན། ཞྗེས་
2
པས། ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ཉྱིད་དྗེ་འདྱིའྱི། ཚད་མ་ཞྗེས་དང་། འགྗེལ་བར།

3
 

དོན་གྱི་སྣང་བ་འདྱིའྱི་ཚད་མའོ། །ཞྗེས་པ་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད་པར་བྗེད། 

ཡོད་དུ་ཟྱིན་
4
ཀང་ནྱི་ཞྗེས་སོགས་དྗེའྱི་ཚེ་ཤྗེས་པ་རང་རྱིག་པ་ཡང་། ཞྗེས་པ་ཚིག་

དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད། དོན་གཞན་མྱིན་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་རང་

རྱིག་ངོ་བོ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ། ཞྗེས་པ་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད། གང་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་

དོན་བདག་དྗེ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས། གང་གྱི་ཕྱིར་དོན་དྗེ་དྗེ་ཡྱིས་འཇལ་བར་བྗེད། 

ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དཀར་པོ་དང་དཀར་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པ། ཞྗེས་

སོགས་ར་འགྗེལ་ཚིག་དོན་གྱི་སོ་ནས་འཆད་པར་བྗེད་དོ། །དྗེ་ཕྱིར་དོན་རྱིག་

འདོད་ཅྗེས་སོགས་ཚིག་རྐང་དྲུག་གྱིས་ཚད་མ་ངོས་འཛིན་གྱི་མདོ་དོན་རྱིགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཀུནབཏུས་རང་འགྗེལ། ༦༢། ༦།

2 ག་༢༩་བ་༥་ཅྗེས་པས། བ་༣༩་བ་༡་ཞྗེས་པས། པ་༣༨་བ་༧་ཅྗེས་པས།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། ཀུན་བཏུས་རང་འགྗེལ། ༦༢་༨།

4 ག་༢༩་བ་༥་ཟྱིན་ཀང་། བ་༣༩་བ་༢་ཟྱིན་ཀང་། པ་༣༨་བ་༧་ཇྱི་ན་ཀང་།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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པའྱི་སོ་ནས་བཤད། དོན་འཇོག་དྗེ་ཡྱི་བདག་ཉྱིད་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས། དྗེ་

རྣམས་ལ་རོད་པ་སང་བ་དྗེ་འཆད། དྗེ་ཡང་ཚད་མ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དྗེ། དོན་

འཇོག་དྗེ་ཡྱི་བདག་ཉྱིད་ཕྱིར། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། འབས་བུ་ལ་རོད་པ་སང་

བ་དྗེ། རང་གྱི་ངོ་བོའྱི་སྤོད་པ་ན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གཞལ་བ་ལ་རོད་པ་

སང་བ་དྗེ། དྗེ་དང་འདྲའམ་གཞན་འདྲར་རུང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 

གསུམ་པ་དོན་བསྡུས་ཏྗེ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚད་འབས་ངོས་བཟུང་བ་ལ། གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་གང་གྱི་ལུགས་ཡྱིན་པ། བོ་གང་གྱི་ཚད་འབས་གཙོ་བོར་བསན་པ། 

ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གང་གཙོ་བོར་བསན་པ། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཞུང་འདྱི་རྣམ་རྱིག་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

གཞུང་ཡྱིན་ཏྗེ། གཞུང་འདྱིས་འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་འབས་བུ་འཐད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འབས་རྟོག་གཉྱིས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་

འབས་བུ་དང་། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ལྟར་ཡང་འཐད་ལྡན་ལས། ཡང་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་འབས་བུའྱི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ། དོན་ནྱི་གཞལ་བ། བཟུང་པའྱི་རྣམ་པ་ཚད་མ། བདག་

ཉྱིད་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུའོ། །ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་འབས་བུ་འདྱི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་

འཐད་པར་སྒྲུབ་པའོ། །ཞྗེས་དང་། རྒྱལ་དབང་བོས།
1
 དྗེ་ཕྱིར་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༨། ཚད་མ་ཡྗེ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་དབང་བོ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་འགྗེལ་བཤད། ༧༨་༧།
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ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ངྗེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་དགོངས་ནས་གཅྱིག་ཤོས་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་

ཕོགས་དག་ལ་མདོ་གཅྱིག་ཁོ་ནས་འབས་བུའྱི་ཁྱད་པར་གཉྱིས་ཀ་བསན་པར་

བཞྗེད་ནས། ཡང་ན་རང་རྱིག་འདྱིར་འབས་བུ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

 གཉྱིས་པ་ནྱི། འབས་རྟོག་གསུམ་པ་འདྱིར་མངོན་རྗེས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

ནས་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་འབས་དང་མངོན་སུམ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་དབང་མངོན་གྱི་

ཚད་འབས་གཙོ་བོར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། འདྱིར་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བ་

རྟོགས་ཚུལ་ལ་ལོག་རྟོག་གཙོ་བོར་འགོག་པའྱི་ཕྱིར། 

 གསུམ་པ་ནྱི། འབས་རྟོག་གསུམ་པ་འདྱིར་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་

ནང་ནས་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་གཙོ་བོར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་

ཡང་། །ཇྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་མྱོང་ཉྱིད་དྗེ། །ཞྗེས་དང་། དྗེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གཞལ་བ་

ལའང་། །རང་ཉྱིད་ཉམས་མྱོང་འབས་ཡྱིན་རྱིགས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་འབས་བུ་

གཙོ་བོར་བསན། དྗེའྱི་ཚེ
1
་དོན་སྣང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །ཚད་ཡྱིན། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་

ཚད་མ་གཙོ་བོར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

 བཞྱི་པ་ནྱི། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བ། 

སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་སྔོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་ཤྗེས་པ་ཚད་མ། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་

བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་

བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན། 

1 ག་༣༠་བ་༢་དྗེ་ཚེ། བ་༤༠་ན་༣་དྗེ་ཚེ། པ་༤༠་ན་༡་དྗེ་ཚེ།
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 གསུམ་པ། རོད་པ་སོང་བ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་གཞུང་

འདྱི་སྗེམས་ཙམ་པའྱི་རང་གཞུང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་གཞུང་

གྱིས་ཕྱི་དོན་གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་བསན་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་ཚུལ་ལ་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིས་པ་

དོན་ནྱི་གཞལ་བ་ཞྗེས་སོགས་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་གཞུང་སྗེམས་ཙམ་པའྱི་གཞུང་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། འཐད་ལྡན་ལས།
1
 འདྱིར་འཐད་པ་འདྱིས། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལོག་

པར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་ཀང་རང་རྱིག་པ་ཉྱིད་

འབས་བུར་རྱིགས་ཀྱི་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། 

ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་ལ་གནོད་བྗེད་དུ་མྱི་འཇུག་སྗེ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་

འབས་དྗེ་འབས་རྟོག་དང་པོའྱི་སྐབས་སུ་སྗེམས་ཙམ་པས་གཟུགས་ཙམ་གཞལ་

བར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་བངས་པས་དྗེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་གཉྱིས་

པ་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་

ཚུལ་ཞྗེས་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། དྗེ་གཉྱིས་ཀའྱི་གཞལ་བའྱི་ཕྱི་དོན་བཀག་

པའྱི་རང་ལྡོག་ནས་མ་བསན་པས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་པ་

ཡང་གནོད་བྗེད་དུ་མྱི་འཇུག་སྗེ། འདྱིར་འཐད་པ་འདྱིས། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཡང་། 

འབས་རྟོག་གསུམ་པ་འདྱིར། ཕྱི་དོན་འགག་པའྱི་རང་ལྡོག་ནས་གཞལ་བར་མྱི་

འཇོག་ཅྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༡༠༤། ཚད་མ་ཛེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོགའཐད་ལྡན་ཆྗེ་བའམ་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྗེས་པའྱི་འགྗེལ་

བཤད། ༡༡༢༠་༡༨།
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ཡང་། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་དོན་རྟོགས་པའྱི་དོན་རྱིག་འབས་བུར་བས་པའྱི་

ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པར་ཐལ། གཞུང་

དྗེས་ཕྱི་དོན་གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་

བས་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། འཐད་ལྡན་དྲངས་མ་ཐག་པ་

ལས། རང་རྱིག་པ་ཉྱིད་འབས་བུར་རྱིགས་ཀྱི་དོན་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བཤད་

པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། ཤཱཀ་བོ་ལས།
1
 ཤྗེས་བ་ནང་

གྱི་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕོགས་ཀྱི་དོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཤད་པ་མྱི་འཐད་

པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་གཞུང་སྗེམས་ཙམ་པའྱི་རང་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཟྗེར་ན། འདྱིའྱི་ལན། མཁས་རོམ་ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་བ་ནང་གྱི་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བའྱི་

ཕོགས་ལ་དོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་དོགས་པ་

བསལ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་མ་དག་ཅྗེས
2
་ཟྗེར། འདྱི་ནྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའྱི་

གསུང་རྒྱུན་གྱི་མན་ངག་མྗེད་པས་ནོངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

རང་ལུགས་ཀྱི་ལན་ནྱི། དྗེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གཞལ་བ་ལའང་། །རང་ཉྱིད་ཉམས་

མྱོང་འབས་ཡྱིན་རྱིགས། །ཞྗེས་བཤད་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། འཛིན་རྣམ་དྗེ་འབས་རྟོག་

གསུམ་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཤྗེས་པ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྱིག་པ་སྐབས་འདྱིར་འབས་བུར་འཇོག་རྱིགས་

པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་ཤྗེས་བ་ནང་གྱི་ཡྱིན་པ་སྗེ་ཁ་ནང་ཁོ་ན་ལ་ཕོགས་པའྱི་རང་

རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་སོན་པའྱི་ཚེ། རང་རྱིག་འབས་བུ་ལ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༥༥༥། ༡༢།

2 ག་༣༡་ན་༥་ཞྗེས། བ་༤༡་བ་༣་ཅྗེས། པ་༤༠་བ་༧་ཅྗེས།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་དོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་དོན་སྣང་འདྱི་

ཉྱིད་ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ཅྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ཡང་། འགྗེལ་

བཤད་ལས།
1
 ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་རང་རྱིག་པ་འབས་བུ་ཉྱིད་དུ་ཁས་ལྗེན་པ་དྗེ་ལྟར་

འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཚད་མར་ཁས་བང་བར་བའོ་སྙམ་དུ་ཤྗེས་བ་ནང་གྱི་ཡྱིན་པར་

སྨྲ་བའྱི་ཕོགས་ཀྱི་དོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་སྣང་འདྱི
2
་ཡྱི་ཚད་མ་

ཡྱིན། །ཞྗེས་བ་བའྱི་གཞུང་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་ལྟར་མ་

ཡྱིན་ན་ཤཱཀ་བོའྱི་ལུགས་གཞྱིར་བཞག་ལ་ལན་ཐོབ་ཅྱིག །འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་

གཞུང་གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྟོགས་པའྱི་དོན་རྱིག་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པར་ཐལ། འདྱིས་ཕྱི་དོན་

གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་

བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཤཱཀ་བོ་ལས།
3
 དྗེ་བས་འོག་ནས་ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་གཞུང་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྟོགས་པ་འབས་བུར་རྣམ་པར་

བཞག་པ་དྗེ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ར་བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། ཕྱི་དོན་གཞལ་བ་དོན་རྱིག་འབས་བུར་འཇོག་

ན་བདྗེན་ཡང་ཕྱི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་རྱིག་འབས་བུར་བས་

པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༥༥༥་༡༡།

2 ག་༤༢་ན་༢་འདྱིའྱི། བ་༤༢་ན་༢་འདྱིའྱི། པ་༤༡་ན་༥་འདྱིའྱི།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༩། ཚད་མ་ཉྗེ། ཤཱཀ་བོ། ཚད་མ་རྣམ་འགྗེལ་གྱི་འགྗེལ་བཤད། ༥༥༢་༡༧།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ཡང་འབས་རྟོག་གསུམ་པ་འདྱིར་ཕྱི་དོན་གཞལ་བ་ལ་

འཇོག་རྱིགས་ཏྗེ། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཞྗེས་དང་། དྗེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་

གཞལ་བ་ལའང་། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་འཇོག་རྱིགས་

ཏྗེ། དྗེའྱི
1
་ཚེ་དོན་སྣང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །ཚད་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རང་

རྱིག་འབས་བུར་འཇོག་རྱིགས་ཏྗེ། རང་གྱི་ངོ་བོའྱི་དཔོད་པ་ན། །རང་རྱིག་འབས་

བུ་ཡྱིན་པར་བཤད། །ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། གཞུང་དྗེ་དག་གྱི་

ཚིག་དོན་གྱི་སྐབས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་ཉྱིད་

གོང་དུ་བཀག་ཟྱིན་པས་ཤྱི་ཟྱིན་པ་ལ་སར་ཡང་མཚོན་སྣུན་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་ནྱི་དཔྗེར་ན་བོང་བུ་གཞལ་བ། རྟ་ཚད་མ། གང་པོ་ཆྗེ་

འབས་བུར་བས་པ་དང་མཚུངས་པས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའོ། །

ཁ་ཅྱིག །ཕྱི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། དཔད་ན་རང་རྱིག་པའྱི་

དོན་རྟོགས་འབས་བུ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནྱི་འགྗེལ་བཤད་ཀྱི་ཕོགས་སྔ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེ་

བས་འོག་ན་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་གཞུང་ལ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་དྲངས་མ་

ཐག་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དཔད་ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དོན་རྟོགས་དྗེ་འབས་རྟོག་

གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་གཞལ་བ་དང་ཚད་མ་

སྔར་ལྟར་ལ་མ་དཔད་པའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྱིག་ཅྱིང་དཔད་ན་རང་རྱིག་འབས་

བུ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང་། ཕྱི་དོན་བཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ཀང་ཤྗེས་པ་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་

1 ག་༣༡་བ་༦་དྗེ་ཚེ། བ་༤༢་བ་༡་དྗེ་ཚེ། པ་༤༡་བ་༤་དྗེ་ཚེ། རྣམ་འགྗེལ་ར་བར་དྗེའྱི་ཚེ་ཞྗེས་བྱིས་འདུག



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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རྱིག་པ་འབས་བུ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཐམས་ཅད་འགྗེལ་བཤད་དང་འགལ་བའོ། །

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། མདོ་སྗེ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། མདོ་སྗེ་པ་དྗེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པའྱི་གཟུགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། མདོ་སྗེ་པ་ཆོས་ཅན། དྗེ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་

མྗེད་པར་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། མ་ཁྱབ། ཡང་

མདོ་སྗེ་པ་ཆོས་ཅན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དྗེ་ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དྗེ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་དྗེ་

མ་ཡྱིན་པར་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་སྗེ་པའྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་གཟུགས་ཡོད་པར་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པའྱི་གཟུགས་ཡོད་པར་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་ཡོད་

པའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཁྱོད་གཟུགས་ཡོད་པ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འཐད་པ་བུད་ཟྗེར་ན། ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་

གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་

ཐལ། ཤྗེས་བ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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པའྱི་གཟུགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པའྱི་མྗེ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་མྗེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་

གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་དུ་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་
1
པའྱི་

ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱིར་

རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་བ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །བོ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

རྟོགས་བྗེད་ན། །འགལ་བ་བདག་ཉྱིད་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །ཅྗེས་པའྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

ར་བར་འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། མྗེ་དང་མྗེ་འཛིན་ཚད་མ་རས་གཞན་གྱིས་སོང་བའྱི་

སོང་ཉྱིད་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མྗེ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མྗེ་ལ་བོ་

ཁ་ཕོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། ཆོས་

ཅན་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དྗེ་མྗེད་པར་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། མ་

ཁྱབ་མཚམས་
2
དང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་བུད། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་

སྨྲ་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བའྱི་

ཐལ་འགྱུར་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་དྗེ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་

1 ག་༣༢་བ་༣་སྒྲུབས། བ་༤༣་བ་༣་སྒྲུབས། པ་༤༢་བ་༦་སྒྲུབས།

2 ག་༣༢་བ་༧་འཚམས། བ་༤༣་བ་༧་མཚམས། པ་༤༣་ན་༣་འཚམས།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

གཟུགས་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། གཟུགས་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་དངོས་སྨྲ་བས་

ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། གཟུགས་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་

ཐལ་འགྱུར་བས་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་པས་དངོས་སྨྲ་བའྱི་

ངོར་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་སྗེ། རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་དངོས་སྨྲ་བ་གཉྱིས་ལ་གཟུགས་ཚད་

མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་བ་མྗེད་པར་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཐལ་འགྱུར་བས་

ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་བ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་དྗེའྱི་ངོར་དྗེ་ལྟར་འགོད་པའྱི་ཚེ་དྗེ་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོས་

ཅན་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཐལ་འགྱུར་བས་དངོས་སྨྲ་བའྱི་ངོར་དྗེ་ལྟར་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ཐལ་

འགྱུར་བ་དང་དངོས་སྨྲ་བ་གཉྱིས་ལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་

མཐུན་སྣང་བ་མྗེད་ཅྗེས་བ་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། འོ་ན་དངོས་སྨྲ་བས་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་

ངོར་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་སྗེ། རྟྗེན་འབྗེལ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ན་དྗེ་གཉྱིས་ལ་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་

བ་མྗེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་ཚེ་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་རྟགས་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཀྱིས་གཟུགས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པར་གྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་དང་ཕྱི་རྒོལ་

གཉྱིས་ལ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་བ་མྗེད་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་ཚེ་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་གཟུགས་རང་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དྗེ་དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་སྔ་རྒོལ་དང་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ལ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མྱི་འཐད་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ལྟར་བཀོད་པའྱི་ཚེ་རྟྗེན་འབྗེལ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀྱིས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དྗེ་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔ་རྒོལ་དང་ཕྱི་རྒོལ་གཉྱིས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། དཔད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་ནྱི། །རབ་གགས་བརྟྗེན་

ནྱི་གྲུབ་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེའྱི་ལྗེགས་

བཤད་དོ། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་དྗེ་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་

སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། མ་ཁྱབ་མཚམས་
1
ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་བུད། རྟགས་

བསྒྲུབས
2
་ཟྱིན། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་དྗེ་མ་ཡྱིན་པར་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་འདོད་པའྱི་

གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་དྗེ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

1 ག་༣༣་བ་༤་འཚམས། བ་༤༥་ན་༡་མཚམས། པ་༤༤་ན་༤་འཚམས།

2 ག་༣༣་བ་༤་སྒྲུབ། བ་༤༥་ན་༢་སྒྲུབ། པ༤༤་ན་༥་སྒྲུབ།



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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གང་ཟག་ཡྱིན་ན། ཆོས་དྗེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ཤྗེས་བ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་

ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཤྗེས་པའྱི་ཉྗེར་ལྗེན་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་

ཤྗེས་པའྱི་ཉྗེར་ལྗེན་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤྗེས་པའྱི་ཉྗེར་ལྗེན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་

སྗེ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤྗེས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། 

ཤྗེས་པའྱི་ཉྗེར་ལྗེན་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། 

གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ཟྗེར་བ་རྣམས་ལྗེགས་

པར་ཉོན་ཅྱིག །ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་
1
པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་སོང་། དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང་། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པའྱི་གཟུགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་

1 ག་༣༤་ན་༡་གྲུབ། བ་༤༥་ན་༧་གྲུབ། པ་༤༤་བ་༤་གྲུབ།
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པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་ཚད་མ་རས་གཞན་གྱིས་སོང་བའྱི་སོང་ཉྱིད་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། གཟུགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སོང་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་

གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སོང་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་

འཛིན་དབང་པོ་མངོན་སུམ་དྗེ་ཁྱོད་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་དགག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་

སོང་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་གཟུགས་དྗེ་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་

གྱི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤྗེས་དྗེ་དྗེ་དངོས་སུ་

རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་དངོས་ཡུལ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

གཟུགས་འཛིན་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་དངོས་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཁྱོད་གཟུགས་འཛིན་

མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། ཁྱོད་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།

  509  

གཟུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། གཟུགས་མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བར་

བས་པའྱི་ཚེ་ན་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་

རྱིག་པ་དྗེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་

མའྱི་འཇོག་བྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་གཟུགས་

གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚེ་ན་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་

རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་དྗེ་འཐད་པ་བུད། འདོད་ན། མདོ་སྗེ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་

ཀྱི་རྣམ་མཁྱྗེན་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་

འདོད་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚེ་ན་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་

གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་ཟྗེར་ན་དངོས་འགལ་ལ་མྱི་འགོ་བར་བཀོད་ཚེ་སྔ་མའྱི་སྐབས་

སུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། ཁྱོད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པས་ཁྱོད་

གཞལ་བ། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་

པ་ཚད་མ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་

མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
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འཐད་ལྡན་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། མདོ་སྗེ་པའྱི་གཞལ་བ་ཡྱིན་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་

ན། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་

གཟུགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། མདོ་

སྗེ་པས་ཁྱོད་གཞལ་བ་ཞྗེས་སོགས་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་ཚད་འབས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་ཀ་སོང་ཟྗེར་ན་ར་བར་

མ་ཁྱབ། ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་

བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྗེམས་ཙམ་པ་ཁོ་

ནས་ཁས་བངས་བར་བ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མདོ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་

ནས་སྗེམས་ཙམ་པ་ཁོ་ནས་ཁས་བང་པར་བ་བའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་

ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། འབས་

རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་

གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ར་བར་འདོད་

ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེ་པས་ཁས་མྱི་ལྗེན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་ར་

བར་མ་ཁྱབ། 

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་

ཁས་ལྗེན་ཅྗེས་གསུངས། འོ་ན། ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་

འདོད་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་

མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྗེ་ཆོས་ཅན། 

མདོ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྗེམས་ཙམ་པ་ཁོ་ནས་ཁས་བང་བར་བ་བའྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་གྲུབ་ན། འབས་རྟོག་གསུམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚད་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་གཅྱིག་མྗེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། ར་བར་

འདོད་ན་སོང་། མདོ་སྗེ་པས་དྗེ་འདྲའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ལྡན་དུ་ཁས་

མྱི་ལྗེན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་

གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཁས་མྱི་ལྗེན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བས་པ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་

གཟུགས་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྒ་ཁས་

ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་། །བརོད་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པར། །གངས་

ལྡན་ལས་ལ་སོགས་པ་ཡྱི། །ངོ་བོ་བོ་ལ་མྱི་སྣང་ངོ་། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་སྐྱྗེ་མཆྗེད་པའྱི་གཟུགས་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་དོགས་པ་

འདུག་ནའང་རྗེ་ཞྱིག་བཞག །སྔགས་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་དོགས་པ་འདུག་ནའང་སྐབས་

མ་ཡྱིན་པས་མ་བརོད། ཡང་ཁ་ཅྱིག་མདོ་སྗེ་པས་གཟུགས་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པའྱི་གཟུགས་ཁས་མྱི་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཁས་

ལྗེན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་

གཟུགས་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྒ་ཁས་ལྗེན་

པར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་གཞུང་

ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མདོ་སྗེ་པའྱི་

རང་གཞུང་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེ་པས་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་གཞུང་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་

གཞུང་དྗེ་མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་གཞུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་

མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་གཞུང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ། མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་གཞུང་

ཡྱིན་ན་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་བུད་ཟྗེར་ན། ངོ་བོ་ཉྱིད་

མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཐལ་འགྱུར་བས་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་སྒ་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། 

དྗེས་བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་པའྱི་རང་གཞུང་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། མ་

གྲུབ་ན། བདྗེན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་པའྱི་རང་གཞུང་ཆོས་ཅན། ཐལ་འགྱུར་

པས་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་པའྱི་རང་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་

སོང་། དྗེར་ཐལ། བདྗེན་གྲུབ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་པའྱི་རང་གཞུང་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་པའྱི་རང་གཞུང་ཡྱིན་ན་བདྗེན་གྲུབ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རྗེ། མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྒ་ཁས་ལྗེན་པར་

ཐལ། བྗེ་བག་སྨྲ་བས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྒ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། 



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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དྗེར་ཐལ། དྗེས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མངོན་པ་མཛོད་ཁས་ལྗེན་པའྱི་

ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མངོན་པ་མཛོད་ཆོས་ཅན། བྗེ་

བག་སྨྲ་བས་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ། བྗེ་བག་སྨྲ་བའྱི་རང་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་

ཐལ། ཁྱོད་མངོན་པ་མཛོད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་

ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མངོན་པ་མཛོད་མངོན་པ་མཛོད་ཡྱིན་ཀང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་

དུ་གྱུར་པའྱི་བྗེ་བག་སྨྲ་བའྱི་རང་གཞུང་དྗེ་བྗེ་བག་སྨྲ་བའྱི་རང་གཞུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ། དྗེ་ཕྱིར་གཞལ་བ་རྟོགས་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་མདོ་སྗེ་པའྱི་

རང་གཞུང་ཡྱིན་ཀང་། དྗེ་ཡྱིན་ན་མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་གཞུང་ཡྱིན་མྱི་དགོས་ཏྗེ། ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་ཕྱིར་གཞལ་བ་རྟོགས་པ་ཡྱི། །ཞྗེས་པའྱི་གཞུང་

ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མདོ་སྗེ་པས་ཁས་ལྗེན་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། བཀག་ཟྱིན། 

ཁ་ཅྱིག །སྔར་གྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་མ་ཁྱབ་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མདོ་སྗེ་པའྱི་དམ་བཅའ་དྗེ་མདོ་སྗེ་པའྱི་དམ་བཅའ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་གཞུང་དྗེ་མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་

གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། མདོ་སྗེ་པའྱི་རང་གཞུང་ཡྱིན་ན་མདོ་སྗེ་པས་

ཁས་ལྗེན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། 

མདོ་སྗེ་པས་དམ་བཅའ་བར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པའྱི་དམ་བཅའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

ཁས། ར་བར་འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེ་པས་ཁས་བངས་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་མདོ་སྗེ་པས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཚད་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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མས་གྲུབ། མདོ་སྗེ་པས་དྗེ་ཁས་མྱི་ལྗེན་བས་པ་ལ། 

ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཁས་ལྗེན་ན། གཟུགས་

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཁས་ལྗེན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མདོ་སྗེ་པས་དྗེ་ཁས་མྱི་

ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། རྒྱང་

འཕྗེན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་མའྱི་གཞལ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་ན། རྒྱང་འཕྗེན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། དྗེའྱི་གཞལ་བ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་ཁས་ལྗེན་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འགྱིག །འདོད་ན། རྒྱང་འཕྗེན་ཆོས་

ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། མདོ་སྗེ་པ་ཆོས་ཅན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་

གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་

གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། མྱི་རྟག་པར་གྱུར་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། བུམ་པ་མྗེད་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་

བུམ་པ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་མཚམས་

ལ། རྒྱང་འཕྗེན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཚད་མའྱི་གཞལ་བ་ཚད་མས་ཤྗེས་པའྱི་གང་



འབས་རྟོག་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་གཞལ་བར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 

དྗེ་གཞལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། 

དྗེ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཀང་ཡྱིན། དྗེ་གཞལ་བར་ཁས་མྱི་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་

ཀང
1
་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་

ཏྗེ། དྗེ་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་དྗེ་ཡོད་པར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་

དགོས། དྗེ་ཡྱིན་ན་དྗེ་གཞལ་བར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། གཟུགས་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་

བསན་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་རྟོགས་པའྱི་

ཚད་མ་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 

གཟུགས་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ན། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་

རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། གཟུགས་

རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བྗེད་པའྱི་མདོ་སྗེ་པའྱི་བསན་བཅོས་ཆོས་

ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་ར་བར་མ་ཁྱབ། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་ཡོད་ན་

ཡང་། །ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བ་ལ་ཁ་ཅྱིག །མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་

གཟུགས་གཞལ་བར་བྗེད་པའྱི་ཚེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་

པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཟུགས་དྗེས་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་རང་འདྲའྱི་རྣམ་པ་མ་གཏད་པའྱི་

1 ག་༣༦་བ་༧་གང་ཟག་ཡང་། བ་༤༩་བ་༣་གང་ཟག་ཀང་། པ་༤༨་བ་༦་གང་ཟག་ཡང་།
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ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་ན། མཛེས་མྱི་མཛེས་གཉྱིས་ཀར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་

ལྟར་ཡོད་ན། ལྷས་བྱིན་གྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མཛེས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་རང་ཉྱིད་མཛེས་པར་སྣང་བའྱི་མྱིག་ཤྗེས་ལ་རང་འདྲའྱི་རྣམ་པ་གཏད་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ལྷས་བྱིན་གྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྱི་མཛེས་པ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། རང་ཉྱིད་མྱི་མཛེས་པར་སྣང་བའྱི་མྱིག་ཤྗེས་ལ་རང་འདྲའྱི་རྣམ་པ་གཏོད་བྗེད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། མདོ་སྗེ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། 

མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བར་བས་པའྱི་ཚེ་ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་

རྱིགས་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ལྷས་བྱིན་གྱི་གཟུགས་གཞྱི་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། ལྷས་བྱིན་གྱི་གཟུགས་མཛེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། མྱི་མཛེས་པ་ཡང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་དངོས་འགལ་ཡྱིན་ཏྗེ། གོང་དུ་གསལ་བ་གཉྱིས་ཀ་

ཚད་བསལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་

བར་བས་པའྱི་ཚེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་ཏྗེ། དྗེ་རྱིགས་པའམ་དྗེའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་

གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་རྱིགས་པ་གང་རུང་གང་

ཞྱིག །དྗེའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་

འབས་བུར་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། གཟུགས་དྗེས་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་
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རང་འདྲའྱི་རྣམ་པ་མ་གཏད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་གཏད་ན། གཟུགས་དྗེ་མཛེས་མྱི་མཛེས་

གཉྱིས་ཀར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ན། ལྷས་བྱིན་གྱི་གཟུགས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མཛེས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ཉྱིད་མཛེས་པར་སྣང་བའྱི་མྱིག་

ཤྗེས་དབང་མངོན་ལ་རང་འདྲའྱི་རྣམ་པ་གཏོད་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལྷས་

བྱིན་གྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྱི་མཛེས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ཉྱིད་མྱི་

མཛེས་པར་སྣང་བའྱི་མྱིག་ཤྗེས་མངོན་སུམ་ལ་རང་འདྲའྱི་རྣམ་པ་གཏོད་བྗེད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། གསལ་
1
བ་གང་རུང་གཅྱིག་འདོད་དགོས་སོ། །དྗེ་ཚེ་དོན་

སྣང་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། 

ཁ་ཅྱིག །མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་སྔོན་པོ་གཞལ་བ། ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་

བཞག་པའྱི་ཚེ་ན་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་མྱི་རྱིགས་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་

ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་

ཟྗེར་ན། དྗེའྱི་ཚེ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་རྱིགས་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་རང་རྱིག་ཚད་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་

རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་

ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་ཉམས་

སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དྗེའྱི་ཚེ་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་ཤྗེས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས་

1 ག་༣༧་བ་༣་བསལ། བ་༥༠་བ་༦་བསལ། པ་༥༠་ན་༡་བསལ།
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པར་ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། དྗེར་

ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེའྱི་ཚེ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་དོན་སྣང་

འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །ཚད་ཡྱིན། ཞྗེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཟུང་རྣམ་ཆོས་ཅན། 

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་འདྲའྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་གྱི་

ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རང་ལུགས་ནྱི། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་

དུ་འདོད་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ་ལ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་

དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚེ། འཛིན་རྣམ་ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་འཇོག་བྗེད་མ་

ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་པའྱི་

རྱིག་པ་དྗེ་དྗེའྱི་འཇོག་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། མདོ་སྗེ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་མཁྱྗེན་

ཆོས་ཅན། མདོ་སྗེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་གཟུགས་གཞལ་བ་ཤྗེས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་

པའྱི་ཚེ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་

ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་ཁྱབ་པ་དངོས་འགལ་ལ་མྱི་འགོའོ། །
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ཡང་ན་དྗེའྱི་སྦོར་བ་ནྱི། གཟུགས་གཞལ་བ་ལ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚེ་འཛིན་རྣམ་

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་འཇོག་

བྗེད་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཚེ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མྱི་

བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་དྗེ་ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་

པའྱི་ཚད་མའྱི་འཇོག་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་འཇོག་དྗེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཕྱིར། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། སྦོར་བ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །སྔོན་པོའྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་

སྔོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཚད་མ་དང་། ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་

གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྱི་ཚེ་ཚད་

འབས་ཡུལ་རས་གཞན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ཐལ་བའྱི་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། སྔོན་པོའྱི་རྣམ་

པ་ཤར་ནས་སྔོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་དྗེས་ཡྱིན་ལུགས་ལ་སྔོན་པོ་

ཤྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་

ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་པོ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། སྔོན་པོ་ཕྱི་

རོལ་དོན་དུ་ཞྗེན་པའྱི་རྟོག་ངོར་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་སྔོན་པོ་ལ་གསར་

དུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་དྗེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། འདྱི་ལ་

ཚིག་སྐྱོན་ཅུང་ཟད་འཇུག་པ་འདྲ།། །།
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༄༅། །ལྗེའུ་བཞྱི་པའྱི་མཐའ་དཔོད་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་རྗེ་བཙུན་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་

ཀྱིས་མཛད་པ་མཐོང་བའྱི་ཡྱིད་འཕོག་

ཅྗེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་དམྱིགས་པ་མྗེད་པའྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །གསུང་རབ་གངས་རྱིའྱི་

སོ་ལ་གནས་བཅས་ནས། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་རྱིགས་པའྱི་ང་རོ་ཡྱིས། །ཕས་

རྒོལ་གང་པོའྱི་སོབས་པ་འཕོག་བྗེད་པ། །སྨྲ་བའྱི་སྗེང་གྗེ་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་

རྒྱལ། །སྐྱབས་གསུམ་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་བྗེད་གགས་པའྱི་གསུང་། །རྣམ་འགྗེལ་

ལྗེགས་པར་བཤད་པའྱི་གཏྗེར་ཆྗེན་པོ། །གཞན་དོན་ལྗེའུའྱི་གཞུང་གྱི་དཀའ་གནས་

རྣམས། །རྒྱལ་ཚབ་དར་མའྱི་ལུགས་བཞྱིན་དབྗེ་བར་བ། །

དྗེ་སང་ཕྱིར་བདག་མཐོང་བའྱི་ཚིག །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔད་པ་

ལ། སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་འབྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་བྗེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། རང་དོན་

ལྗེའུ་དང་གཞན་དོན་ལྗེའུའྱི་དགོས་པའྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། གཞན་དོན་རྗེས་

དཔག་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དཔད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་དོགས་པ་བཀོད་པ་དང་། 

དྗེའྱི་ལན་བསན་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་
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ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་

གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་

པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སུན་འབྱིན་གྱི་ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་ལ་བྗེད་ལས་མྱི་འདྲ་བའྱི་

ཁྱད་པར་མྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་གཉྱིས་ཀས་ཕྱིར་རྒོལ་གྱི་ངོར་མྱི་འདོད་པ་འཕྗེན་ཞྱིང་

1
། འདོད་པ་འགོག་པར་བྗེད། རྒོལ་བའྱི་ངོར་འདོད་པ་སྒྲུབ་ཅྱིང་། མྱི་འདོད་པ་

འགོག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས
2
་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ་གཉྱིས་ཀས་འབྗེལ་

བ་སོན་པར་ཁྱད་པར་མྗེད་ཀང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་དང་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་བོ་

ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་མྱི་འདྲ་སྗེ། ཐལ་འགྱུར་ལ་ནྱི། རྟག་ན་མ་བས་

པས་ཁྱབ་པ་དྗེས
3
། སྒ་ནྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར་མ་བས་པར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ན། སྔར་

མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་སྒ་མ་བས་པར་འདོད་པའྱི་ཕོགས་འགོག་པར་འདུག་སྙམ་པ་ནྱི་

མྱི་འདོད་པ་འཕྗེན་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ནྱི་ཁྱབ་པ་ངྗེས་ཤྱིང་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་རྟག་

པར་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ལ། ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ལ་ནྱི། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་

སོང་ཞྱིང་། ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་བསྒྲུབ་བ་ངྗེས་པར་བྗེད་པ་

ཡྱིན་ནོ། །དྗེས་ན་སུན་འབྱིན་གྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ལོག་རྟོག་ལོག་ནས་

བོ་ཐྗེ་ཚོམ་ཅན་དུ་བྗེད་པ་ཡྱིན་ལ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་མཐའ་གཉྱིས་

1 ག་༢་ན་༡ཅྱིང། པ་༢་ན་༢ཅྱིང།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༥༨་༣།

3 ག་༢་ན་༢ངྗེས། པ་༢་བ་༢ངྗེས།
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སུ་དོགས་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱིའྱི་དོན་ལ་ཁ་ཅྱིག །སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་པའྱི་བྗེད་པ་ལ། སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་

ཚོམ་དྗེ་སྐྱྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས
1
་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་

བརྟྗེན་
2
ནས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བ་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་

འགྱུར་དྗེ་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་བསྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་

འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། དྗེ་འདྲའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཕན་འདོགས་བྗེད་དུ་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྱི་བྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་

འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཕན་འདོགས་བྗེད་དུ་མྗེད་པར་ཡང་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་

པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྱྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། བས་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྱྗེས་པའྱི་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་

སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས
3
་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེད
4
་བྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཕན་འདོགས་བྗེད་དུ་མྗེད་

1 ག་༢་བ་༡་ཁྱབ་ཞྗེས། པ་༢་བ་༢་ཁྱབ་ཞྗེས།

2 ག་༢་བ་༡་རྟྗེན། པ་༢་བ་༦རྟྗེན།

3 ག་༢་བ་༤་ཁྱབ་ཞྗེས། པ་༣་ན་༣་ཁྱབ་ཞྗེས། ་

4 ག་༢་བ་༤བསྐྱྗེད། པ་༣་ན་༤བསྐྱྗེད།
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པར་ཡང་། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། བས་

ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བར་ཐལ། 

རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་

ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཆོས་

མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྗེད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་

རྗེས་དཔག་མྗེད་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་ས། 

ཁོ་ན་རྗེ། ལུང་དྗེའྱི་དོན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱིས་རང་འབས་སྒ་རྟག་གམ་

མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་དངོས་སུ་བསྐྱྗེད། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་རང་

འབས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དངོས་སུ་བསྐྱྗེད་
1
པས་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་བྗེད་

ལས་ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཅྗེས་ཟྗེར་ན། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཆོས་

ཅན། རང་འབས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དངོས་སུ་སྐྱྗེད་བྗེད་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་རྒྱུད་ནས་སྐྱྗེད
2
་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་ཐོས་

1 ག་༣་ན་༤་སྐྱྗེད། པ་༣་བ་༣་སྐྱྗེད།

2 ག་༣་ན་༤་བསྐྱྗེད། པ་༣་བ་༤་བསྐྱྗེད།
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པའྱི་ཉན
1
་ཤྗེས་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན། ཁྱོད་ཐོས་པའྱི་ཉན་ཤྗེས་དྗེ་ཁྱོད་ཀྱི་འབས་བུར་

གྱུར་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་

ཐལ། ཁྱོད་རོད
2
་བྗེད་ཀྱི་སྒ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་དྗེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་འབས་

བུར་གྱུར་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བ་ལ། ཁྱོད་ཉན་ཤྗེས་ཀྱིས་ཐོས་

པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ཁྱོད་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་པ་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་བྗེད་

ལས་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན་བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་

འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

བཀོད་པའྱི་རྗེས་སུ། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་

སྦོར་འགོད་དགོས་ཀྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་

དག་མྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་

ཀྱི་རྗེས་དཔག་དངོས་སུ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཐར་ལམ་གསལ་

བྗེད་ལས།
3
 རང་དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་ལ། 

དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་རྟགས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བྗེད་པ་

ཡྱིན་ལ། གཞན་དོན་ལྗེའུའྱི་གཏན་ལ་དབབ་བའྱི་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་

ལ། དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལ་གོ་བ་སྐྱྗེད་པར་

1 ག་༣་ན་༥་མཉན་ཤྗེས། པ་༣་བ་༤་མཉན་ཤྗེས།

2 ག་༣་ན་༥་བརོད། པ་༣་བ་༥་བརོད།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༥༩་༣།
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བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། ལུང་དྗེའྱི་དོན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་

བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གཉྱིས་ཀྱི་བྗེད་ལས་ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་

འགྱུར་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བ་སྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཉན་ཤྗེས་ཀྱིས་ཐོས་པ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་

ཚོམ་དྗེ་དངོས་སུ་སྐྱྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བ་སྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཉན་ཤྗེས་ཀྱིས་ཐོས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་དྗེ་སྐྱྗེ། དྗེའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་སྒ་རྟག་པ་མ་

ཡྱིན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་རང་

རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་སོང་སྗེ་ཞྗེས་པའྱི་དོན། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དྗེ་ཉན་

ཤྗེས་ཀྱིས་ཐོས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ཞྗེས་པ་ཚུལ་གསུམ་

དྲན་པའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །སྔོན་མྗེད་པའྱི་ལྗེགས་པར་

བཤད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་དོགས་པ་བཀོད་པ་དང་། དྗེའྱི་ལན་བསན་པ་གཉྱིས། དང་པོ་

ནྱི། ཁོ་ན་རྗེ། རང་དོན་ལྗེའུ་ལས་ལོགས་སུ་གཞན་དོན་ལྗེའུ་བརམས་
1
པ་དོན་མྗེད་

1 ག་༤་ན་༡་རམས། པ་༤་བ་༤་རམས་།
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པར་ཐལ། གཞན་དོན་ལྗེའུ་ལས་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྱི་ངག་སོན་པར་བྗེད་པ་གང་

ཞྱིག །དྗེ་རང་དོན་ལྗེའུས་བསན་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དྗེར་ཐལ། རང་དོན་ལྗེའུས་

ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རྟགས་བསན་པ་གང་ཞྱིག །ཚུལ་གསུམ་བརོད་ནས། ཚུལ་གསུམ་

བརོད་པའྱི་ངག་མྱི་སོན་པའྱི་བསན་བཅོས་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་ཚུལ་གསུམ་

བརོད་པའྱི་ངག་གྱི་དབྗེ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་གཞན་དོན་ལྗེའུ་བརམས་
1
པ་ཡྱིན་ནོ་

ཟྗེར་ན། དྗེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་དོན་ལྗེའུས་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྱི་ངག་གྱི་དབྗེ་

བ་རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། རང་དོན་ལྗེའུས་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྱི་

རྟགས་ཀྱི་དབྗེ་བ་རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་ངག་གྱིས་

བརོད་ཚུལ་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེ་ན། རྨོངས་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་ཆྗེད་དུ་གཞན་

དོན་ལྗེའུ་བརམས་
2
པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེ་ན། 

གཉྱིས་པ་དྗེའྱི་ལན་ནྱི་ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
3
 སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། དངོས་ཀྱི་

འབས་བུ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། རང་དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་ཚུལ་

གསུམ་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་ལ། དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་རྟགས་ཅན་

བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་དོན་ལྗེའུའྱི་གཏན་ལ་དབབ་བའྱི་གཙོ་བོ་

སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་ལ། དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་ལ་གོ་བ་སྐྱྗེད་

པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

འདྱིའྱི་དོན་ལ་ཁ་ཅྱིག །གཞན་དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་གཞན་དོན་

1 ག་༤་ན་༣་རམས། པ་༤་བ་༦་རམས།

2 ག་༤་ན་༤་རམས། པ་༥་ན་༡་རམས།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༥༩་༣།
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རྗེས་དཔག་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། རང་དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་རང་དོན་རྗེས་དཔག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་དོན་ལྗེའུས་རྟགས་

ཡང་དག་བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་མ་བསན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། གཞན་དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། གཞན་དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ལ། ལུང་དྗེའྱི་དོན་ནྱི། རང་དོན་ལྗེའུ་ལས་ལོགས་སུ་གཞན་

དོན་ལྗེའུ་བརམས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། རང་དོན་ལྗེའུས་རྟགས་ཡང་དག་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན། གཞན་དོན་ལྗེའུས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

བསན་བའྱི་གཙོ་བོར་བས་ནས་བསན་པ་གང་ཞྱིག །སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། 

བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་སྦོར་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་། 

བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་

རྟགས་སྦོར་ཉན་ཤྗེས་ཀྱིས་ཐོས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། རྟགས་སྦོར་དྗེའྱི་འབས་བུར་

གྱུར་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དྗེ་དངོས་སུ་སྐྱྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཉན་

ཤྗེས་ཀྱིས་ཐོས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཅྱིག་
1
ཅར་དུ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་

དྗེ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། འདྱི་
2
ཡང་དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ཞྗེས་པ། 

རྟགས་སྦོར་དྗེ་དང་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་ཉན་ཤྗེས་ཀྱིས་ཐོས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་། 

1 ག་༤་བ་༣་གཅྱིག། པ་༥་བ་༣་གཅྱིག

2 ག་༤་བ་༣་འདྱིར་ཡང། པ་༥་བ་༣་འདྱིར་ཡང་།
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ཚུལ་གསུམ་ལ་གོ་བ་བསྐྱྗེད་པ་ཞྗེས་པ་ཚུལ་གསུམ་ཅྱིག་ཅར་དུ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་

སྐྱྗེ་བ་ལ་བའོ། །དྗེ་བཞྱིན་དུ་སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

རྟགས་སྦོར་དྗེ་རང་འབས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དངོས་སུ་སྐྱྗེད་བྗེད་

ཡྱིན་ཟྗེར་བ་དང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་རང་

འབས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་

དངོས་སུ་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་ཡང་། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

རང་འབས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་

ཤྗེས་དངོས་སུ་སྐྱྗེད་བྗེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་བརྒྱུད་ནས་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་གོང་བཞྱིན་རྱིགས་འདྲའོ། །

གསུམ་པ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གྱི་རྣམ་གཞག་དཔད་པ་ལ། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ། རོད་པ་སོང་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྱི། ཁ་

ཅྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ། 

དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ལ་ལྷག་ཆད་མྗེད་པར་སོན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་

གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ངག་རྣམ་དག་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་གྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་

དག་གྱི་ངོར་བཀོད་པའྱི་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་

བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་
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པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་གསུམ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ལ་ལྷག་ཆད་མྗེད་པར་

བསན་པ་གང་ཞྱིག །སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ངག་རྣམ་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དྗེར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་སོན་པའྱི་ངག་

རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་སྔ་རྒོལ་དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་

གྱིས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་ངོར་

བཀོད་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་སྦོར་ཆོས་

ཅན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

དྗེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་ཚད་

མས་གྲུབ་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ལ་ལྷག་ཆད་མྗེད་པར་བསན་པ་གང་

ཞྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ངག་

རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ས། གཉྱིས་པ་དྗེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྱི་ངག་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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ཁ་ཅྱིག །རང་ཉྱིད་འགོད་པ་བོའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་

གྱིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་རང་ཉྱིད་འགོད་པ་

སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ལ་ལྷག་ཆད་མྗེད་

པར་སོན་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ངག་རྣམ་དག་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་

ཅྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་བསན་བཅོས་སུ་བྱིས་པ་མཐོང་ཞྱིང་བསམས་པ་ལས་རང་རྒྱུད་

ལ་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིས་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བར་འགྱུར་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

ཁྱབ་གྲུབ་སྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 སྐབས་འདྱིར་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་

གྱི་ཞར་ལ་བསན་པ་ནྱི། ཕྱིར་རྒོལ་ལ་བརོད་པས། བསྒྲུབ་
2
བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱྗེ་བ་

ལྟར། རྒོལ་བས་དངོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བསན་བཅོས་སུ་བྱིས་པ་

མཐོང་ཞྱིང་བསམས་པ་ལས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱྗེ་ཞྱིང་། དྗེ་ཡང་སྦོར་བའྱི་

སོ་ནས་གཉྱིས་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་ཐྱིག་ལས།
3
 སྦོར་བ་

མཐོང་བ་གོམས་པ་ལས་བདག་ཉྱིད་ཀང་དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་དཔད་པ་རྟགས་

སྦོར་འགྱུར་པའྱི་བདག་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་སྦོར་བའྱི་བྗེ་བག་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༨༢་༡།

2 ག་༥་བ་༣་སྒྲུབ། པ་༧་ན་༤་སྒྲུབ།

3 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྱིགས་ཐྱིགས། ༨༡༦་༥།
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བསན་ཏོ། །ཞྗེས་དང་། རྣམ་ངྗེས་ལས།
1
 དྗེ་མཐོང་བ་ལས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རྟོགས་

ཤྱིང་གོམས་པ་ན་ཡང་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། རང་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

ལ་ཡང་དབྗེ་བ་བསན་ཏོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། 

བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། ཅྗེས་སོགས་ཀྱིས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བསན་

བཅོས་སུ་བྱིས་པ་མཐོང་ཞྱིང་བསམས་པ་ལས་རང་རྒྱུད་ལ་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་

རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བར་འགྱུར་པའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཟྗེར་ན་མྱི་

མཚུངས་སོ། །

ཁ་ཅྱིག །རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག
2
་མྗེད། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་ཚེ་ན། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། བས་པ་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བས་བས་

ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་

བསན་བཅོས་སུ་བྱིས་པ་མཐོང་ཞྱིང་བསམས་པ་ལས། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་མྱི་རྟག་

རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཤྗེས་བ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །རྱིགས་

ཐྱིག་དང་རྣམ་ངྗེས་ཀྱི་ལུང་དྗེའྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང་། བས་པ་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་ཚེ། བས་པ་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་ངྗེས། ༦༧༢་༡༧།

2 ག་༥་བ་༧་ཡང་དག་མྗེད། པ་༧་བ་༢་ངག་མྗེད།
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ཚེ་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་

ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་

གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་

ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་

སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བས་དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་

ངག་བསན་བཅོས་སུ་བྱིས་པ་མཐོང་ཞྱིང་བསམས་པ་ལས་དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་མྱི་རྟག་

རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེ་བ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དྗེའྱི་ཚེ་

བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་དྗེ་འདྲའྱི་

སྒྲུབ་ངག་དྗེ་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་གང་ཞྱིག །བུམ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་དྗེ། 

རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། རང་དོན་རྗེས་

དཔག་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། གཞན་དོན་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། 

འདྱིར་མ་ཁྱབ་སྗེ། རང་དོན་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་ན། རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་ན། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འགྱིག །རྟགས་འབུད། འདོད་ན་ས། 
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ཁོ་ན་རྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་སྒ་ཡང་བས། 

དྗེའྱི་ཕྱིར་ན། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དྗེར་

ཐལ། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། གཞལ་བའྱི་རྟགས་

ལས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་དོན་རྗེས་དཔག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

རང་དོན་རྗེས་དཔག་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རྗེ། རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

ཡོད་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་བསན་བཅོས་སུ་བྱིས་པ་མཐོང་ཞྱིང་བསམས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་

སྒ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའྱི་

གང་ཟག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། གོང་གྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་བུད། 

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གཞན་དོན་

སྐབས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་

སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། རང་གྱིས་རང་ལ་འཕངས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གཞན་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

ནྱི། །རང་གྱིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྗེད། །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་

བསན་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན་གཞན་དོན་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

ཡྱིན་ན། ངོ་བོ་ཁོ་ན་རང་ཉྱིད་དང་། །འདོད་ཅྱིང་མ་གསལ་བསན་པར་བ། །ཞྗེས་
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པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། རང་དོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་

ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་
1
པའྱི་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་

བཞྱིན་སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི། རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་

ཞྗེས་ཟྗེར་ན། འོ་ན། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་དོན་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་དུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་

རྒོལ་ཡང་དག་དྗེ་ལ། དྗེ་རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དུ་སོང་བར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ལ་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་

ཡང་དག་དུ་སོང་བར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་

རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རང་དོན་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། སྒ་བོ་དོན་གསུམ་གྱི་སྐྱོན་དང་བལ་

བའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་

1 ག་༧་ན་༡་སྡུས། པ་༩་ན་༢་སྡུས།
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སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བཀོད་པ་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་འགོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དྗེས། སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་གསུམ་ལྷག་ཆད་མྗེད་པར་སོན་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། ཐལ་

འགྱུར་གཉྱིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །སངས་འཕགས་ཀྱིས་སྨྲས་པའྱི་བས་ན་མྱི་རྟག་

པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས། དྗེའྱི་ཕྱིར་སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་

ངག་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་རྣམ་དག་ཏུ་ཐལ། སྒ་བོ་དོན་

གསུམ་གྱི་སྐྱོན་དང་བལ་བའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

དྗེ་དང་བལ་བ་གང་ཞྱིག །སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒ་སྐྱོན་དང་བལ་བ་གང་ཞྱིག །དྗེ་སྒ་སྐྱོན་དང་བལ་ན། 

ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀ་དང་བལ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒ་སྐྱོན་མཐའ་དག་

དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སངས་འཕགས་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ར་བར་འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་སྒ་སྐྱོན་དང་བལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒ་སྐྱོན་དང་

བཅས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་སྒ་སྐྱོན་དང་བཅས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་

མྱི་མཚུངས་སོ། །

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཆོས་

ཅན་གཉྱིས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་ཆོས་མཚུངས་པར་དངོས་

སུ་སོན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་། དྗེ་སྒྲུབ་
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ཀྱི་མྱི་མཐུན་དཔྗེ་གཉྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་མྱི་མཚུངས་

པར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མྱི་

མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། 

དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་པོ་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་

དངོས་སུ་སོན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་

སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། 

དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སྔར་

གྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་པོ་དྗེར་ཐལ། 

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་ས། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་གཏན་ཚིགས། སྦོར་བ་སྐོར་

གཅྱིག་གྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་

གྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་

པ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། 
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སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཟྗེར་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན། མཚོན་བ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་

སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་པའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྗེ་སྦོར་བ་དྗེ་སྐོར་གྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བས་

གཤག
1
་གོ །

ཁ་ཅྱིག །བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་

དངོས་སུ་སོན་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བས་པ་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་

མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྟག་

པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་སྒ་ཡང་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དང་པོ་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

1 ག་༨་ན་༣་བཤག་གོ། པ་༡༠་བ་༥་བཤག་གོ།
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ཁ་ཅྱིག །བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་

དངོས་སུ་སོན་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་

གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པར་བྗེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པར་བྗེད་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། འདྱི་ཀུན་ལ་

སྐྱོན་མྗེད་དུ་གགས་ཀང་མྱི་འཐད་དྗེ། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན་བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཆོས་ཅན། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་

དངོས་སུ་སོན་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་

ན་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱིས་བས་ན་རྟག་པ་མ་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟག་ན་མ་

བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཚད་མ་དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་དྗེ་དངོས་

སུ་མ་བརོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་
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བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་སྗེ། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཚུལ་གསུམ་པར་སོང་བའྱི་གང་

ཟག་གྱིས། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་

ཚད་མས་ངྗེས་པ། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

རྟགས་ཚུལ་གསུམ་པར་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་རང་ཉྱིད་མྗེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངྗེས་པ་དྗེ། རང་ཉྱིད་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་

པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་
1
པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

གཉྱིས་འགལ་ཟྗེར་བ་དང་སྒ་བས་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སྒ་

ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་ནང་འགལ་

ཏྗེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་ངོར་སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་

1 ག་༨་བ་༦་འགོད། པ་༡༡་བ་༦་བགོད།
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ཚེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་

སྒྲུབ་ངག་དྗེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྗེས་བ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་

ཚེ་ན་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དྗེའྱི་ཚེ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང་། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པ་

སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་

སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེའྱི་ཚེ་ན་ཕྱིར་

རྒོལ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་འགོད་པ་

སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན་

སོང་། དྗེར་ཐལ། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས། སྒ་ཆོས་ཅན་

མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་བས་

པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སུ་འགོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དྗེས་སྒ་བས་པར་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ཚེ་བས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་མ་གྲུབ་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ར་བར་འདོད་ན་དངོས་འགལ་

ཡྱིན་ཏྗེ་སའོ། །

གལ་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་དྗེའྱི་ངོར་སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་
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དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་མྗེད་ཟྗེར་ན། སངས་རྒྱས་

འཕགས་པས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟགས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་ངོར་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། 

དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པའྱི་ཚེ། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་

ཡང་དག་མྗེད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་ངོར་སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་

བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེའྱི་ཚེ་ན་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་

དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མྗེད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་ཚེ་ན་

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མྗེད་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་རོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་

དག་གཉྱིས་ཡྱིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྗེས་དཔག་རང་རྒྱུད་ལ་དངོས་སུ་སྐྱྗེ་ཁ་མའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
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པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་

སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན་དྗེ་ཆོས་

ཅན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་

རང་རྒྱུད་ལ་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་སྐྱྗེད་བྗེད་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ།
1
 དྗེ་ལ་དྲན་

པ་བསྐྱྗེད་པ་ནྱི། །དྗེ་ཉྱིད་ཚིག་ལ་ཡང་དག་གནས། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ར་

བར་འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་དཔག་རང་

རྒྱུད་ལ་དངོས་སུ་སྐྱྗེ་ཁ་མའྱི་གང་ཟག་གང་ཞྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་དཔག་དྗེ་རང་གྱི་དངོས་ཀྱི་ཉྗེར་ལྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེ་གཉྱིས་དོན་མྱི་གཅྱིག་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་

བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་སྦོར་བཀོད་པའྱི་བྗེད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། དྗེ་འདྲ་བའྱི་

རྟགས་སྦོར་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་མྱི་རྟག་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༧༦་༣།
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པར་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་དངོས་སུ་སྐྱྗེ་བ་དང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པའྱི་བྗེད་པ་

ལ་བརྟྗེན་ནས། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་

དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་

དྲན་ཤྗེས་སྐྱྗེ་བའྱི་ཁྱད་པར་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ
1
། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།

2
 རང་

དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་ལ
3
། དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་

སོང་བའྱི་དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་རྟགས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་

དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ལ། དྗེ་བོ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་

དངོས་ཀྱི་འབས་བུ་ཚུལ་གསུམ་ལ་གོ་བ་སྐྱྗེད་པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཉན་ཤྗེས་ཀྱིས་ཐོས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བྗེད་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

གྱི་རྒྱུད་ལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དངོས་སུ་སྐྱྗེ་བར་

ཐལ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
4
 ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ལ་ནྱི་སྒ་ནྱི་བས་

ཞྗེས་པའྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་སོང་ཞྱིང་ཁྱབ་པ་ངྗེས་པའྱི་དངོས་

ཀྱི་འབས་བུ་ལ་བསྒྲུབ་བ་ངྗེས་པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་

ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེའྱི་དོན་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

1 ག་༡༠་ན་༣་ཕྱིར། པ་༡༣་བ་༦་ཕྱིར།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༥༩་༣།

3 ག་༡༠་ན་༤་ཡྱིན་པར་ཐལ། པ་༡༣་བ་༦་ཡྱིན་པར་ཐལ།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༥༨་༤།
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གཞན་ཡང་། སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་སྦོར་

འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་

ཡང་དག་མྗེད་པར་ཐལ། གོང་གྱི་རྒོལ་བ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 རང་དོན་ལྗེའུའྱི་བསན་བའྱི་གཙོ་བོ་ཚུལ་

གསུམ་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་ལ། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

མཚན་གཞྱི་ལ། ཁ་ཅྱིག །རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་

བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན། ཞྗེས་

གསུངས་ན། ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་ན་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་དཔྗེར་ན་བུམ་

པ་བཞྱིན་སྒ་ཡང་བས། ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། ཅྗེས་

སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། ཆོས་དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡག་དག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དོན་བྗེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་ན་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་དཔྗེར་ན་བུམ་པ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༥༩་༣།



ལྗེའུ་བཞྱི་པའྱི་མཐའ་དཔོད།
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བཞྱིན་སྒ་ཡང་དོན་བྗེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། 

དོན་བྗེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ས། འདོད་ན། རྱི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། དྗེར་

ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། སྒ་ཆོས་ཅན་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

རྟགས་སྦོར་འདྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན
1
། ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་དང་སྒྲུབ་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་སྒྲུབ་

པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དྗེ་འདྲའྱི་རྟགས་སྦོར་ཆོས་ཅན། 

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དུ་འཇུག་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྱི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། བས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འདྱི་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །དྗེ་འདྲའྱི་རྟགས་སྦོར་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

1 ག་༡༠་བ་༧་འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། པ་༡༥་ན་༡་འདོད་ན། ཁྱོད།



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དུ་འཇུག་པའྱི་རྟགས་སྦོར་ཡྱིན་ཞྗེས་

པ་དང་། དྗེ་ལྟར་བཀོད་པའྱི་ཚེ་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

རྣམ་པ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་གསུངས་
1
པ་འོག་ཏུ་འགོག་གོ །རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་
2
བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པའྱི་

ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟག་ན་མ་བས་

པས་ཁྱབ་པ་དྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་པ་རྟག་པ་ཡྱིན་ན། མ་བས་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ། བས་

པ་ཡྱིན་ན་བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱབ་པ་ཕྱི་མ་དྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་སྔ་མ་དྗེ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དགག་གཞྱིས་གཤག
3
་གོ །

དྗེ་བཞྱིན་དུ་རྟག་ན་ཆོས་དྗེ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ། ཆོས་དྗེ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྟག་པ་

ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་བས་ན་མྱི་

རྟག་པས་ཁྱབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྗེད་ངྗེས་ཡྱིན་ན་མྱི་རྟག་པ་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། རྟག་ན་མྗེད་ངྗེས་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

1 ག་༡༡་ན་༣་གསུང་བ། པ་༡༥་ན་༦་གསུངས།

2 ག་༡༡་ན་༣་ཁྱོད་ཀྱི་བས། པ་༡༥་༦་ན་ཁྱོད་ཀྱིས།

3 ག་༡༡་ན་༦་བཤག། པ་༡༥་བ་༣་གཤག།
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མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡྱིན། བས་ན་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་

ཡྱིན་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་

སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། བས་ན་རྟག་པ་

མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང་། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་

གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། མ་

གྲུབ་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མྗེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་དཔྗེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་

བཞྱིན་སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་འདྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་
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པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། དྗེ་

འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ལོག་ཡང་ཡྱིན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་དང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྟགས་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་གཉྱིས་འགལ་ཟྗེར་ན། དྗེ་གཉྱིས་

མྱི་འགལ་བར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་

ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་འགོད་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནྱི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། 

སྒྲུབ་ངག་འགོད་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་ངོས་གཟུང་བ། དང་པོ་ནྱི། ཁྱད་ཆོས་བཞྱི་དང་

ལྡན་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
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པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་

བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་བཞྱི་དང་ལྡན་ཏྗེ། རྒྱུའྱི་

ཁྱད་པར་རང་གྱི་བསན་དོན་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ། བརོད་བའྱི་

ཁྱད་པར་རང་གྱི་བསན་བར་གྱུར་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ལྷག་ཆད་མྗེད་པར་བརོད་པ། ངོ་

བོའྱི་ཁྱད་པར་སྒ་བོ་དོན་གསུམ་གྱི་སྐྱོན་དང་བལ་བ། བྗེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རང་

འབས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེད་པར་བྗེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒྲུབ་ངག་ལ་རྒོལ་བའྱི་སོ་ནས་དབྗེ་ན། རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་དང་། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉྱིས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་

1
རྒྱུད་ཀྱིས་

2
བསྡུས་པ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། དཔྗེར་ན་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་
3
པའྱི་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། 

དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་སྒ་ཡང་བས། ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ། རང་ཉྱིད་འགོད་པ་

བོའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་རང་ཉྱིད་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་

ཡང་དག་ལ་ཆད་ལྷག་མྗེད་པར་གསལ་བར་སོན་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

1 ག་༡༢་ན་༧་གྱིས། པ་༡༧་ན་༥་གྱིས།

2 ག་༡༢་ན་༧་ཀྱི། པ་༡༧་ན་༥་ཀྱི།

3 ག་༡༢་བ་༡་སྡུས། པ་༡༧་ན་༦་སྡུས།
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དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དཔྗེར་ན་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་

ཡང་དག་གྱི་ངོར་བཀོད་པའྱི་བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་སྒ་

ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་སྦོར་བའྱི་སོ་ནས་དབྗེ་

ན། ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གཉྱིས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརོད་ཅྱིང་། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བརོད་པ་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་

མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། མཚན་གཞྱི་ནྱི། བས་ན་མྱི་རྟག་

པས་ཁྱབ། ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གང་ཞྱིག །ཕོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརོད་ཅྱིང་། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བརོད་པ་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་

མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། མཚན་གཞྱི་ནྱི། མྱི་རྟག་པ་མ་

ཡྱིན་ན་བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། 

སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནྱི། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཅྱིག་

1
ཅར་དུ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱྗེ་དགོས་ཀྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་མཚན་

1 ག་༡༢་བ་༦་གཅྱིག་ཅར། པ་༡༨་ན་༡་གཅྱིག་ཅར།
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གཞྱི་ཡྱིན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། 

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉྱིས་ཀ་

འགོད་དགོས་ཀྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་མྗེད་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

གྱི་ངོར་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་

གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གང་རུང་གཅྱིག་བཀོད་པས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་

དྲན་ཤྗེས་སྐྱྗེད་ནུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ།
1
 དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྗེལ་ཤྗེས་ན། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ། རོད་པ་སོང་བ་ལ་ཁ་ཅྱིག །དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་

ན་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་དངོས་སུ་བརོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དྗེ་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། གོང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དྗེ་

རྣམས་འཐད་པ་
2
འབུད། འདོད་ན། ཚད་མས་དམྱིགས་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་

བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་

ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་ཡོད་པ་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། སྒའྱི་སྗེང་དུ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། 

འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། སྒ་ཡོད་པར་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ན། 

ཡང་ན་འདྱིར་མ་ཁྱབ། ཡང་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༢་༦།

2 ག་༡༣་ན་༣་པར། པ་༡༨་ན་༧་པར།
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གསུམ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

ཡྱིན་ན་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཡྱིན་ན་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མྗེད་

ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། ཆོས་དྗེ་གཞྱི་དྗེར་སྒྲུབ་པའྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མྗེད་ཡོད་པར་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། ཆོས་དྗེ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་

མྗེད་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། སྒ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་

པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་ཡང་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཚད་མས་

དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་

གཤགས་ནས། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འཁོར་གསུམ་བའོ། །

གཞན་ཡང་། རང་གྱི་བསན་བར་གྱུར་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་ཞྗེས་

པའྱི་ངག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། བས་པ་སྒའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་སྒྲུབ་ཅྗེས་
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པའྱི་ངག་དྗེས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་དངོས་སུ་

བརོད་པར་ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་

ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེས་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་

དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཞྗེས་པའྱི་ངག་དྗེས། སྒ་མྱི་

རྟག་པ་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་སྐད་ཅྱིག་མ་

དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་

པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀག་ནས། 

རང་གྱི་ལུགས་ལ། རང་ཉྱིད་འགོད་པ་བོའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་སྒ་བས་པ་དང་བས་ན་མྱི་

རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རང་ཉྱིད་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ལ་ལྷག་ཆད་མྗེད་པར་སོན་པའྱི་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ངག་རྣམ་དག་དྗེ། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་གང་ཞྱིག་བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་

ཡྱིན་པར་དངོས་སུ་སོན་ཅྱིང་། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པར་

ཤུགས་ལ་སོན་པ་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་

གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་གང་ཞྱིག །བས་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་
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ལས་ལོག་པར་དངོས་སུ་སོན་ཅྱིང་བས་པ་མྱི་རྟག་པར་ཤུགས་ལ་སོན་པ། བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་མཚམས་དང་པོ་ལ་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་

བུམ་པ་ཡོད་པ་སྣང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བུམ་པ་བདྗེན་པར་ཡོད་པ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་འགྱིག །བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་པའྱི་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་

པ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་བས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་

དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འགྱིག །ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་པའྱི་མ་ཁྱབ་

མཚམས་གཉྱིས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་

དངོས་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་

དངོས་རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་མ་འབྗེལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

སྐྱོན་མྗེད་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རྟགས་འོག་ཏུ་བསྒྲུབ། 

གཞན་ཡང་། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་སྒ་ཡང་

བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་མ་ཚང་

བའྱི་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བཀོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བར་མ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་ཁས། ཁྱབ་སྗེ། 

1
གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་རུང་བ་ཉྱིད། །མ་བསན་མ་ཚང་ཡྱིན་པར་བརོད། །ཅྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། མཚན་ཉྱིད་དྗེ་རྣམས་ཀང་མྱི་འཐད་དྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༧༦་༨།
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བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་
1
པའྱི་རྟགས་སྦོར་ཆོས་ཅན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་

གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟྱིན། གཞན་ཡང་། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པར་

ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དང་པོ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་གོང་དུ་བཀག་ཟྱིན། 

མཚན་ཉྱིད་གཉྱིས་པ་ལ། བས་པའྱི་བྗེ་བག་ཡྱིན་ན་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་སྒ་ཡང་བས་པའྱི་བྗེ་བག་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་

ཆོས་ཅན། བས་པའྱི་བྗེ་བག་མྱི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་ངག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་པའྱི་བྗེ་བག་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་

མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་

ཚང་བ་ཡྱིན་ན་མཚོན་བ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་

བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཆོས་

ཅན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མཚོན་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་དངོས་སུ་སོན་

པའྱི་ངག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། དྗེ་བཞྱིན་དུ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་བས་པ་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་སྦར་རོ། །མྱི་

རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན་བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་

1 ག་༡༤་ན་༧་ཞྗེས། པ་༢༠་ན་༦་ཅྗེས།
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མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། བས་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་

པ་ལས་ལོག་པར་དངོས་སུ་སོན་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། འདོད་ན། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་

མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེས། བས་པ་རྟག་པ་ལས་ལོག་པར་

དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེས་

བས་པ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་དངོས་སུ་བསན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དྗེས་བས་ན་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། ལན་མྗེད་དོ། །

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་

བརོད་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་

མྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ། ཁྱོད་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་

སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཞྗེས་ཟྗེར་ན་ཆོས་ཅན་
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སྐྱོན་ཅན་ནོ། །

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་ན། གང་ཟག་གྱི་

བདག་མྗེད་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་

སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་བཞྱིན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡང་གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་

མ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་

ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བརོད་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། 

ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་དྗེ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

རྟགས་ཆོས་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་སྒྲུབ་ངག་

དྗེ་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔྗེ་ཡང་དག་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་

ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་འབུད། 

ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

སྦོར་ངག་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་

སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དང་། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་
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གཉྱིས་དོན་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། ཞྗེས་པའྱི་ངག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྦོར་བ་རྣམ་དག་གང་ཞྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་

ཆོས་ཅན་མ་བས་ཏྗེ་རྟག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་

ཞྗེས་པའྱི་ངག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་

གྱི་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས། ཐལ་འགྱུར་

གཉྱིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་སྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་

བཞྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ངག་དྗེ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་

སྦོར་ངག་རྣམ་དག་གང་ཞྱིག །དྗེ་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང་། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་དངོས་པོ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ངག་དྗེ་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འདྲའྱི་ངག་

དྗེ། 
1
འཇྱིག་པ་ཡོད་ཙམ་འབྗེལ་བ་ཅན། །ཉྱིད་ཕྱིར་སྒ་ནྱི་མྱི་རྟག་ཉྱིད། །ཅྗེས་པའྱི་

གཞུང་གྱི་སྦོར་བ་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་སྔར་བཞྱིན། འདོད་ན་སྔར་

བཞྱིན་མཚུངས་པ་བྗེད་དོ། །

ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། 

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་འགལ་ཞྗེ་ན། བས་ན་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༩༣་༡༧།
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མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། 

དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན། བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ
1
། དཔྗེར་

ན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། སྒ་ནྱི་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི་བས་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྦོར་ངག་རྣམ་དག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྦོར་

ངག་རྣམ་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཆོས་མྱི་མཐུན་སྦོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་སྒ་ཡང་བས་

ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པའྱི་རྗེས་སུ་སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྗེ་བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་

པའྱི་རྟགས་སྦོར་རྣམ་དག་འགོད་དགོས་ཀྱི་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་དང་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གང་ཟག་གཉྱིས་དོན་མྱི་

གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་

སོགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྲུབ་ངག་དྗེ་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་

1 ག་༡༦་ན་༡་བས་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན། པ་༢༢་བ་༤་བས་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན།
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པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱྗེད་ནུས་པའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
1
 སྒྲུབ་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་

དོགས་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་

ཡང་དག་ཡྱིན་ན། སྒ་རྟག་མྱི་རྟག་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་གང་ཟག་མྱིན་དགོས་ཏྗེ། གཏན་

ཚིགས་ཐྗེ་ཚོམ་ལ་བརོད་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་ཐད་ཀྱི་རྣམ་ངྗེས་དར་ཊྱིཀ་
2
ལས།

3
 འདྱིས་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྱི་བྗེད་པ་འཇུག་པའྱི་དུས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་དུས་

ན་ཡྱིན་པར་བསན་གྱི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེའྱི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་ཐྗེ་ཚོམ་དགོས་པར་བསན་པ་མྱིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་སུ་གང་གྱི་ངོར་ཡང་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཡོད་པའྱི་ངོར་ནྱི་

སྒྲུབ་བྗེད་མ་ངྗེས་པས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མྱི་འགྱུར། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

ཏུ་སོང་བའྱི་ངོར་ནྱི་ཁྱོད་ལྟར་ན། ཕོགས་ཆོས་སུ་སོང་བའྱི་བསྒྲུབ་བ་ལ་དམྱིགས་

པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། འོ་ན། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས། སྒྲུབ་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་དོགས་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་

གཅོད་
4
པར་བྗེད་དོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་

ཁྱབ། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཏུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པའྱི་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༥༨་༦།

2 ག་༡༦་ན་༦་ཊྱིཀ་ལས། པ་༢༣་ན་༥་ཊྱིཀ་ལས།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཉ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། རྣམ་ངྗེས་ཊྱིཀ་ཆྗེན། ༡༦༤་༥།

4 ག་༡༦་བ་༢་གཅད་པར། པ་༢༣་བ་༡་གཅོད།
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ཕྱིར། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་

རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་གང་ཟག་དྗེ་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་

བའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། 

དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཡྱིད་དཔོད་ཀྱིས་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་

ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་ཡྱིད་དཔོད་སྐྱྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་

འདྱིར་མ་ཁྱབ། འོ་ན། སྒ་རྟག་མྱི་རྟག་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་གང་ཟག་དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

རྟོགས་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཡྱིད་དཔོད་སྐྱྗེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། 

གཞན་ཡང་། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྲུབ་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་རྟག་མྱི་རྟག་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཡོད་པའྱི་ངོར་ནྱི་སྒྲུབ་བྗེད་མ་ངྗེས་པས་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མྱི་འགྱུར། ཞྗེས་པའྱི་ལུང་འདྱིས། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། སྒ་རྟག་མྱི་

རྟག་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

ར་བར་འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་གང་ཟག་ཀང་ཡྱིན། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་
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མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཀང་ཡྱིན། སྒ་རྟག་པར་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་འདོད་པའྱི་གང་

ཟག་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། 

རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་

སོང་བའྱི་གང་ཟག་དྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདོའྱི་རང་འགྗེལ་ལས། བརོད་པ་

གང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དྗེ་ཁོ་ནར་
1
གྲུབ་པའམ་སུན་འབྱིན་པ་ཡྱིན་

གྱི། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེས་ན་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ནྱི། གཏན་ཚིགས་ཐྗེ་ཚོམ་ལ་བརོད་ཕྱིར། །ཞྗེས་པའྱི་

གཞུང་འདྱིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མངོན་གྱུར་དང་ལྡན་པའྱི་དུས་སུ་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་འགོད་དགོས་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་

བུམ་པ་བཞྱིན། སྒ་ཡང་བས་ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་བཀོད་མ་ཐག་པའྱི་བས་རྟགས་

ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་

པའྱི་དུས་སུ་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་མངོན་གྱུར་ཡོད་པར་སོན་པ་མ་

ཡྱིན་ཏྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའྱི་དྲན་ཤྗེས་

མངོན་གྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་

ཐྗེ་ཚོམ་མངོན་གྱུར་དུ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་རྟོག་པ་རས་ཐ་

དད་པ་དུ་མ་མངོན་གྱུར་དུ་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྐྱྗེ་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

1 ག་༡༧་ན་༣་ཁོ་ན། པ་༢༤་ན་༧་ཁོ་ན།
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ཁོ་ན་རྗེ། བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

གྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་

ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཐྗེ་ཚོམ་གྱིས་ཚད་མའྱི་བ་བ་འགོག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། 

ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས། སྒོ་འདོགས་ཀྱིས་ཚད་མའྱི་བ་བ་འགོག་པ་བཞྱིན་དུ་ཐྗེ་

ཚོམ་གྱིས་ཀང་ཚད་མའྱི་བ་བ་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན་

མ་ཁྱབ་སྗེ། ལུང་དྗེའྱི་དོན། སྒོ་འདོགས་དང་ཐྗེ་ཚོམ་དངོས་སུ་འདྲྗེན་བྗེད་ཡྱིན་ན། 

རང་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་དགོས་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

1
གཞན་གྱིས་བརྟགས་

2
པ་ཡྱིས། ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་གཉྱིས་འབྗེལ

3
་ཕྱིར། །ཞྗེས་

སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། དགག་གཞག་སོང་
4
གསུམ་ལས་དང་པོ་

ལ། ཁ་ཅྱིག །ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་ངག
5
་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་

ཏྗེ། ཁྱོད་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སྒ་

ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། གང་ཟག་དྗེས་ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་ངག་

ཡྱིན་ན། གང་ཟག་དྗེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༧༥་༨།

2 ག་༡༧་བ་༡་བརྟག་པ། པ་༢༤་བ་༧་བརྟག་པ།

3 ག་༡༧་བ་༡་ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་གཉྱིས་འབལ་ཕྱིར། པ་༢༤་བ་༧་གཉྱིས་འབལ།

4 ག་༡༧་བ་༡་བཞག་སང་། པ་༢༥་ན་༡་བཞག་སང་།

5 ག་༡༧་བ་༢་ཐལ་ངག། པ་༢༥་ན་༡་ཐལ་འགྱུར།
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འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གངས་ཅན་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕོགས་ཀྱི་སྒ་

ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། དྗེར་

ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། ར་བར་མ་ཁྱབ་ན་གང་ཟག་དྗེའྱི་ངོར་འཕངས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གང་

ཞྱིག །དྗེས་ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མཚན་ཉྱིད་

དྗེ་ལ་རྗེ་ཞྱིག་དོགས་པ་ནྱི། ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡོད་པར་

ཐལ། མཚན་ཉྱིད་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལན་མྱི་ཐྗེབས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡོད་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ལ་

ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་

ནུས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡོད་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་གང་

ཟག་དྗེའྱི་ངོར་སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

དྗེ་ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ངོར་དྗེ་འདྲའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ལ་ལན་དོན་མཐུན་མྱི་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ངོར་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་ཡང་མྱི་ཐྗེབས། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་ཡང་མྱི་ཐྗེབས། 

འདོད་ལན་དོན་མཐུན་ཡང་མྱི་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེའྱི་ངོར་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་ཞྗེས་

པའྱི་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། དྗེའྱི་ངོར་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་

ཆོས་ཅན། སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། དྗེའྱི་ངོར་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་
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ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་ས། 

ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བའྱི་ངོར་སྒ་

ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་ཟྗེར་

ན། དངོས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་མྱི་འཐད་དྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། 

རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་

སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་ལ་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དྗེ་འདྲའྱི་རྒོལ་བས་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་འཁོར་གསུམ་གང་རུང་ལ་ལན་དོན་

མཐུན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བས་སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་ལ་ལན་ཐྗེབས་ན། ཁྱྗེད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་དངོས་འགལ་

ཡྱིན། གལ་ཏྗེ་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། དྗེ་འདྲའྱི་རྒོལ་བས་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ལ་ལན་ཐྗེབས་པར་ཐལ། དྗེས་དྗེ་ལ་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་ཞྗེས་པའྱི་ལན་

ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་ཁས། 

གཞན་ཡང་། སྔར་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དྗེ་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། 

རྟག་པ་དང་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། 

མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། རྟགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ། 

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་བསལ་འབབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཐལ་འགྱུར་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཆོས་
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སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་བཀག་ནས། སྒ་སྐྱོན་དང་བལ་བའྱི་སོ་

ནས་ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་ངག་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སྔར་གྱི་སྐྱོན་རྣམས་སོ་ན་གནས་སོ། །གཞན་ཡང་ལུགས་སྔ་མ་མྱི་

འཐད་དྗེ། སྒ་རྟག་པར་ཁས་མྱི་ལྗེན་ཞྱིང་། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་

ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་ལ་འཕངས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་ངག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། རྟགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་

བསལ་འབབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རང་ཉྱིད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བས་ལན་གྱིས་ལྡོག་

པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་ངག་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། གཅྗེར་བུ་

བས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ལོན་ཤྱིང་ཆོས་ཅན། སྗེམས་ལྡན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤུན་པ་

བཤུས་ན་འཆྱི་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་

ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དྗེར་ཐལ། རང་ཉྱིད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་

བ་མྗེད་པ་གང་ཞྱིག །ཐལ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་

འགྱུར་དྗེ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ར་བར་འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རང་ཉྱིད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་རྒོལ་བ་ཡོད། དྗེས་

ལན་གྱིས་ལྡོག་པར་མྱི་ནུས་བའྱི་ཐལ་ངག་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཟྗེར་ན། དུ་བ་ཡོད་ན་མྗེ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ལ། དུ་བའྱི་དུས་ན་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་
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པར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་གནོད་བྗེད་དུ་འཕངས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། བས་ན་མྱི་

རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ལ་གངས་ཅན་གྱིས་སྒ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་པར་ཐལ་བས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གནོད་བྗེད་ཡང་དག་ཏུ་འཇུག་པར་ཁས་ལྗེན་པའྱི་གང་ཟག་

དྗེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་དྗེ་ལ་མཚུངས་པ་

རྣམ་དག་ཏུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རང་ཉྱིད་སུན་དབྱུང་བའྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་ཞྗེན་དོན་སུན་

འབྱིན་པར་ནུས་པའྱི་ཐལ་ངག་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། དུ་བ་

ཡོད་ན་མྗེ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ལ། དུ་བའྱི་དུས་ན་ཆོས་ཅན། མྗེ་ཡོད་པར་ཐལ། དུ་བ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་གནོད་བྗེད་དུ་འཕངས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། མཚོན་

བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། 

མྱི་རྟག་པར་ཐལ། བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གནོད་བྗེད་རྣམ་དག་ཏུ་

འཇུག་པར་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་འདོད་པའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་པ་

མགོ་མནོན་ནུས་ཀྱི་ཐལ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་ཕ་རོལ་བོའྱི་བོ་ངོར་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་བཅའ་

ལ་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་རྟགས་སོན་པའྱི་ངག་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཅྗེས་གསུངས། རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་ཕ་རོལ་པོའྱི་བོ་ངོར་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། དམ་

བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་པའྱི་རྟགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཅྗེས་བརོད་པའྱི་ངག་དྗེ་ཁྱོད་
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སོན་པར་བྗེད་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཅྗེས་བརོད་པའྱི་ངག་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

བདག་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། འཁོར་གསུམ་བྗེད། 

ཁ་ཅྱིག །ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དྗེ། ལྡོག་པ་རང་རྒྱུད་

འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན་མཉན་བ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་

ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཐལ་འགྱུར་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ལོག་དྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ལོག་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་དྗེ། ལྡོག་པ་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་ཕྱི་མ་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

བས་པ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ལོག་དྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཤྗེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ལོག་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་དྗེ། 

ལྡོག་པ་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། དུ་ལྡན་གྱི་

ལ་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྗེ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཆོས་ལོག་དྗེ། 

དྗེ་འདྲའྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་དུ་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་སྒྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུ་བ་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མྗེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་
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གང་ཞྱིག །སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ་རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་

ཆོས་ལོག་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་དུ་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་

རྟགས་ལོག་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ས། གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། 

སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ལོག་དྗེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ལོག་

སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྡོག་པ་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་གང་

ཞྱིག་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འདོད་ལན་

དོན་མཐུན་མྱི་ཐྗེབས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དུ་ལྡན་ལ་ཆོས་ཅན། 

དུ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་དྗེ་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་དངོས། 

གཞན་ཡང་། སྒ་ཆོས་ཅན་མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ལོག་དྗེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྗེང་

དུ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ལོག་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཚོན་བ་དྗེའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པ་ཆོས་ཅན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ལོག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ལོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅྱིག་ཚུལ་གསུམ་འཕྗེན་ནུས་ཀྱི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དྗེ། རང་རྒྱུད་འཕྗེན་

པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཁས་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་
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ཅྱིག །ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་ཟྗེར་ན། ཐལ་འགྱུར་

ཡྱིན་ན་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་བྗེད་དུ་འཕངས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་བྗེད་

ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན། ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་བྗེད་དུ་

འཕངས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་

ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་བྗེད་དུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་དྗེ་ལ་གནོད་བྗེད་དུ་བཏང་བའྱི་ཚེ་

འདོད་ལན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་དྗེ་ལ་དངོས་སྐྱོན་དུ་བཏང་པའྱི་ཚེ་འདོད་

ལན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། གཞལ་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་

ལ་ཚད་མའྱི་གནོད་བྗེད་དུ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་ཚད་མ་གནོད་བྗེད་དུ་བཏང་

བའྱི་ཚེ། འདོད་ལན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་དྗེ་ལ་དངོས་སྐྱོན་དུ་བཏང་བའྱི་

ཚེ་འདོད་ལན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། 

གལ་ཏྗེ་དངོས་སོབས་རྗེས་དཔག་གྱི་ཡུལ་གྱི་ལོག་ཕོགས་ལ་ཚིག་རྣམས་

གནོད་བྗེད་དུ་འཇུག་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་

པས་ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་བྗེད་དུ་འཕངས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན། 

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་བྗེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། 
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དངོས་སོབས་རྗེས་དཔག་གྱི་ཡུལ་ལ་ཚིག་རྣམ་དག་སྒྲུབ་བྗེད་ཡང་དག་ཏུ་
1
འཇུག་

པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ལྷས་བྱིན་གྱི་ཚིག །རང་སྨྲ་བ་བོའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་

ལ་ཀུན་སོང་གྱི་བསམ་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་སྒྲུབ་བྗེད་

ཡང་དག་ཏུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་

ཁྱབ་པ་མྗེད་ཅྗེས་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་ན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་

དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཡོད་པས་ཁྱབ། ཡོད་ན་ཁྱོད་དང་

གཅྱིག་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་དོན་

མཐུན་ཐྗེབས་ན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཁྱོད་ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་

ཐྗེབས་ན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཁྱབ་པ་མྗེད་

ཀྱི་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་ན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱོད་གཤག །སྔར་བཞྱིན་དཔད་དོ། །འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་

1 ག་༢༠་ན་༧་ཡང་དག་དུ། པ་༢༩་ན་༥་ཡང་དག་ཏུ།
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ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཁྱབ་མྗེད་ཀྱི་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་ན་

ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། སྒ་

ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ཆོས་ཅན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་རྟག་པར་ཡང་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་

འདོད། སྒ་རྟག་པ་མྱིན་པར་ཡང་བདྗེན་ཞྗེན་གྱིས་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གཅྗེར་བུ་བས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ལོན་ཤྱིང་ཆོས་ཅན། 

སྗེམས་ལྡན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆྱི་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་

སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གངས་

ཅན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ལ་འཕངས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། 

རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་
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པ་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་གངས་ཅན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཁོ་ན་ལ་འཕངས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ལ། གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་

ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

གནོད་བྗེད་དུ་འཕངས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ལ་གནོད་

བྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

མ་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། བས་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ལ་གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་ལ། 

སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། བས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་གནོད་བྗེད་

འཕངས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ངའྱི་

ལུགས་ལ་གངས་ཅན་གྱི་ལུགས་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། བས་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། ཆོས་ཅན་སྐྱོན་

ཅན་ཡྱིན་ནོ། །མདུན་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་ལན་འདྗེབས་པས་དོན་བྗེད་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ན། 

མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དོན་བྗེད་ནུས་

པ་མ་ཡྱིན་ན། དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་

གྲུབ་ན། ཁྱོད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་དངོས་འགལ་ལ་འབུད། གཞན་ཡང་ངའྱི་ལུགས་

ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་

ཅན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་རང་གྱི་

ལུགས་ལ་དངོས་འགལ་ཡྱིན་ནོ། །སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་
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ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། གངས་ཅན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཁོ་ན་ལ་འཕངས་

པའྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཁོ་ན་ལ་

འཕངས་པའྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། གངས་

ཅན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཁོ་ན་ལ་འཕངས་པའྱི། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་

པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མདུན
1
་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་

ལན་འདྗེབས་པའྱི་ངོར་འཕངས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐལ་

འགྱུར་གང་ཞྱིག །མདུན་གྱི་སྐྱྗེས་བུ་ལན་འདྗེབས་པས་ཁྱོད་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་

ལན་བཏབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ་བོ། །

ཁ་ཅྱིག །སྒ་རྟག་པ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་

པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་ན། རྟག་པ་ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་སུ་གཟུང་བ་

ཡྱིན། སྒ་མ་བས་པར་གནས་པའམ། སྒ་མ་བས་པར་མ་གྲུབ་པ་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་

དྗེའྱི་བསལ་བ་ཡྱིན། མ་བས་པ་ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་ཐལ་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་ཡྱིན་ཟྗེར་

ན། རྟག་པ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །རྟག་པ་དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་

ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་པ་དྗེ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། 

མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་

1 ག་༢༡་བ་༥་འདུན་གྱི། པ་༣༡་ན་༤་འདུན་གྱི།
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རྟག་པ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཡོད་པར་ཐལ། 

སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། འདོད་པ་དྗེ་དང་འགལ། དྗེ་བཞྱིན་དུ་བུམ་པ་མྗེད་པ་དྗེ་བུམ་པ་

ཆོས་ཅན། ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པར་ཐལ། མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

གྱི་རྟགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་པ་ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། གོང་བཞྱིན་

འགྱིག །ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དགག་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་པ་དྗེ་བས་རྟགས་ཀྱིས་

སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དགག་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། མྗེད་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དགག་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་

པར་དམ་བཅས་པའྱི་དམ་བཅའྱི་བཞྗེད་དོན་ཡྱིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་རྟག་པ་དྗེ། 

བུམ་པ་རྟག་པར་དམ་བཅས་པའྱི་དམ་བཅའྱི་བཞྗེད་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། 

ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་པའྱི་ར་བར་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་བུད། འདོད་ན། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་

མ་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། མྗེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དམ་བཅའ་དྗེའྱི་བཞྗེད་དོན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྗེད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་དགག་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་
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གྲུབ་སྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ་དྗེ་རང་

བརོད་པའྱི་སྒས་རང་གྱི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་འཕྗེན་པའྱི་

ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཚད་མའྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་ན། མྗེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟགས་

ཀྱི་དགག་བ་ཡྱིན་ན་མྗེད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཚད་མའྱི་

རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། གསར་དུ་

མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པའྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། གསར་དུ་

མྱི་བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་དྗེ་ཁྱོད་སྗེལ་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། གསར་དུ་མྱི་

བསླུ་བའྱི་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་སྗེལ་བྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་དྗེ། 

བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་དམ་བཅས་པའྱི་དམ་བཅའྱི་བཞྗེད་དོན་ཡྱིན་པར་

ཐལ། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ་དྗེའྱི་དམ་བཅའྱི་བཞྗེད་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྗེད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་དྗེའྱི་བཞྗེད་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་བུམ་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་

ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །སྒ་དང་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་དྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་

བས་པར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་

ཟྗེར་ན། བུམ་པ་དང་མཚོན་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་དྗེ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། 

བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཚོན་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་
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ན། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། རྟག་པ་སྒ་

ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་

ན། དྗེའྱི་རྟགས་ཡོད་དགོས་པར་བུད། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཡོད་ན། བུམ་པ་དང་

མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། དྗེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན་ས། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་རྟགས་བསལ་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་

ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། མྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་རྟགས་

བསལ་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། 

མྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་

པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་དགོས། 

དྗེ་ཡྱིན་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། མྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

གྱི་རྟགས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན་སོང་། དྗེར་ཐལ། སྒ་

མྱི་རྟག་པ་དྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། སྒ་རྟག་པ་དྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་

པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་དྗེར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པ་དྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། མྱི་

རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་སྔར་

བཞྱིན་སོང་། ར་བར་འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་

ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྱི་བོང་གྱི་རྭས་གཤག་
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གོ། །གཞྱི་རྟགས་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་མྗེད་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། མ་

བས་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་གཞྱི་རྟགས་ཐ་མྱི་

དད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་ན། 

ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་

སོང་། རྟག་པ་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་བངས། 

ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་གྱི་རྟགས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་དང་ཤྗེས་བའྱི་གཞྱི་མཐུན་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟག་པ་དྗེ་དྗེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་

ཐལ། རྟག་པ་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །ཤྗེས་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ། ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་དང་འགལ་པར་

ཐལ། ཁྱོད་དྗེ་དང་ཐ་དད། ཁྱོད་ཀང་ཡྱིན། དྗེ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། རྟག་པས་གཤག་གོ །ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ། མྗེད་པ་དྗེ། རྱི་བོང་རྭ་ཆོས་

ཅན། ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པར་ཐལ། མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་

རྟགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་གོང་གྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པ་མྗེད་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་

ཡྱིན་ན་མྗེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། 

རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་དང་། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་

གང་རུང་མ་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤྗེས་བའྱི་བྗེ་
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བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། ཁྱོད་ཡྱིན་ན། ཁྱོད་དྗེ་ལ་བདག་གཅྱིག་

ཏུ་འབྗེལ། ཁྱོད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྗེ་ཡྱིན་པ་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་དྗེར་ཐལ། 

རྟག་པ་དྗེ་ཡང་ཁྱོད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྗེ་ཡྱིན། མྱིག་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་བ་དྗེ་ཡང་ཁྱོད་མ་

ཡྱིན་ཞྱིང་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཟྗེར་ན། ཆོས་ཅན་སྐྱོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྗེ། 

རྟག་པ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

དང་། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

གྱི་རྟགས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཤྗེས་བ་ཡྱིན་པ་དུ་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་ཁྱོད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཤྗེས་བ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །བུམ་པ་ཁྱོད་མ་

ཡྱིན་ཞྱིང་ཤྗེས་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། སྒ་ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པ་གང་

ཞྱིག །ཤྗེས་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་གསུམ་པ་ལ། བདག་མྗེད་ཡྱིན་ན། 

ཤྗེས་བ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་དངོས་སྐྱོན་དུ་འཇུག་པ་མྗེད་པར་ཐལ། དྗེ་ལ་དངོས་

སྐྱོན་དུ་འཇུག་ན་མྗེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་གཉྱིས་པ་ལ། གང་ཟག་

གྱི་བདག་མྗེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྗེད་ངྗེས་དང་འགལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་མྗེད་ངྗེས་ལས་

ཐ་དད། ཁྱོད་ཀང་ཡྱིན་མྗེད་ངྗེས་ཀང
1
་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། རྱི་བོང་གྱི་རྭས་གཤགས་ནས་འཁོར་གསུམ་བྗེད། མ་ཁྱབ་མཚམས་དང་པོ་ལ། 

སྒའྱི་སྗེང་དུ་རྟག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཤྗེས་བ་སྒའྱི་སྗེང་དུ་རྟག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། 

མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

1 ག་༢༣་བ་༧་མྗེད་ངྗེས་ཡང་། པ་༣༤་ན་༦་མྗེད་ངྗེས་ཡང་།
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པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་གྲུབ། ཅྗེས་གསུངས
1
། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།

2
 

རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ན། རྟགས་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བངས་དགོས་

ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་

བར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

བས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག །རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། རང་

ཉྱིད་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་དོན་མཐུན་ཐྗེབས་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ། དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན། 

ཞྗེས་གསུངས། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་བསལ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཐལ་

འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་བསལ་བ་

ལ་ཚད་མའྱི་བསལ་བ་མྱི་འབབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མའྱི་བསལ་བ་ཞུགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་རྒྱུད་

འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་

ལས།
3
 རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མའྱི་

བསལ་བ་བསན་དགོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། 

1 ག་༢༤་ན་༢་ཅྗེས་གསུང་། པ་༣༤་བ་༡་ཅྗེས་གསུང།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༦༩་༡།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༦༦༩་༡།
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རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་རྟགས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་

རྟགས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་གྲུབ་ན་དངོས་འགལ། 

གཞན་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་མྱི་ཐྗེབས་པར་ཐལ། 

དྗེ་ལ་རྟགས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་ཁས། རྱི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་

མ་དམྱིགས་པར་ཐལ། མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་

རྟགས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་རྱིགས་

པ་ཡང་དག་གྱིས་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་དྗེ་དཔལ་

ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱིས་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དཔལ་ལྡན་

ཆོས་གགས་ཀྱིས་རྱི་བོང་རྭ་མྗེད་པ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །རྟག་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཡོད་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་

བས་ཏྗེ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། 

ཁྱོད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་དངོས་འགལ། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡོད་པར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་ཆོས་ཅན། རས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་

ཚང་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་
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ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཡོད་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག །ཁྱོད་རྟགས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་མྱི་

དད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན་མ་ཁྱབ་སྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་

པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་དྗེ་རྱིགས་
1
པ་ཡང་དག་

གྱིས་སྒྲུབ་ནུས་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །རྟག་

པ་དྗེ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། རྟག་པ་ཐལ་འགྱུར་

དྗེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག །རྟག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ན། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་

ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་བུད། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་དྗེའྱི་རྟགས་དྗེ་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱིས་ཁས་བངས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒ་རྟག་པར་ཁས་བངས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡོད་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་ཏྗེ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

སྦོར་བའྱི་རྟགས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟག་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

རྟགས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་

ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱིས་

ཁས་བངས་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་ཏྗེ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་སྦོར་བའྱི་

རྟགས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། རྟག་པའྱི་

1 ག་༢༤་བ་༦་རྱིག་པ་ཡང་དག། པ་༣༥་བ་༤་རྱིགས་པ་ཡང་དག
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རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱིས་

ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱིས་རྟག་པ་ཁས་

བངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་རྣམས་སོང་། 

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནྱི། རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཁྱབ་རང་འཕངས་

ཡུལ་གྱི་རྒོལ་བ་ཕ་རོལ་པོའྱི་བོ་ངོར་གྲུབ་ཅྱིང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་

བ་འབབ་པའྱི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དྗེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་

དབྗེ་ན། རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་། རང་རྒྱུད་མྱི་འཕྗེན་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཉྱིས། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །རང་ཉྱིད་ཀྱི་དངོས་

བསན་ཟློག་པས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཕྗེན་ནུས་པ་དྗེ། རང་རྒྱུད་འཕྗེན་ནུས་

ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་ཉྱིད་ཀྱི་དངོས་བསན་ཟློག་པས་རང་

རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཕྗེན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དྗེ། རང་རྒྱུད་མྱི་འཕྗེན་

པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དཔྗེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་

ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན། རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ལ་དབྗེ་ན། ལྡོག་པ་རང་རྱིགས་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ལྡོག་

པ་གཞན་རྱིགས་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གཉྱིས་ལས། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་

རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞྱིག །ལྡོག་པ་རང་རྒྱུད་རང་དང་རྱིགས་

གཅྱིག་པ་འཕྗེན་པ། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། གསུམ་ཡོད། གཉྱིས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་གང་

ཞྱིག །ལྡོག་པ་རང་རྒྱུད་རང་དང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་འཕྗེན་པ། དབྗེ་ན། བརྒྱད་ཡོད། 

འདྱི་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་སྤྱི་དོན་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བའོ། །
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གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ
1
། ཁ་ཅྱིག །སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པར་ཐལ། 

བས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དང་པོ་དྗེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་

དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་མྱི་འབབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་

དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་ཀྱི་བསལ་བ་ཡང་མྱི་འབབ། ཚད་མའྱི་བསལ་བ་ཡང་མྱི་

འབབ་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ལ་ཁས་བངས་ཀྱི་བསལ་བ་

འབབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་

པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་བསལ་

བ་གཏན་མྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་དམ་བཅའ་ལ་

ཁས་བངས་ཀྱི་བསལ་བ་ཡང་མྱི་འབབ་ཚད་མའྱི་བསལ་བ་ཡང་མྱི་འབབ་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བསལ་བ་གཏན་མྗེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། 

ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་བཅུ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དྗེའྱི་

ཕྱིར། ར་བར་འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཞྱི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་

མས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་བས་པ་ལ། ཁ་ཅྱིག །བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་འདྱི་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་

1 ག་༢༥་བ་༢་སང་བ། པ་༣༦་བ་༤་སོང་བ།
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ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་

མས་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་

མྗེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་ཟྗེར་ན། བས་

པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ཁྱབ་

པ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། རྟག་ན་ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་དྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་

བས་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་འདྱིའྱི་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་པ་གང་

ཞྱིག །རྟག་ན་ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་དྗེར་ཐལ། བདག་

མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། རྟག་ན་བས་པ་ཡྱིན་པར་བུད། ཡང་ཁོ་

ན་རྗེ། བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་

པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་རྒྱུད་

འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། ར་བའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་བཏབ་པའྱི་ཚེ། སྒ་ཆོས་ཅན། བས་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་

དག་ཏུ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། བདག་མྗེད་ཡྱིན་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་མྗེད་དགོས་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བས་པས་གཤགས་ནས་འཁོར་གསུམ་
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བྗེད་དོ། །ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ། ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་

ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་

པར་ཐལ། རྟག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པ་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པ་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། རྱི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པ་དྗེ་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མ་ཁྱབ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། ཁྱོད་

ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཟྗེར་ན་ར་བར་མ་ཁྱབ། བུམ་པས་དག་པའྱི་ས་

ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་དང་རས་ཐ་དད་དུ་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། བུམ་པ་དང་རས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་མྱི་ཐྗེབས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། བུམ་པ་དང་རས་ཐ་

དད་དུ་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་དྗེ་བུམ་པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་བུམ་པ་དང་རས་ཐ་

དད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་དྗེར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ། ར་བར་འདོད་ན། བུམ་པས་
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དག་པའྱི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་དང་རས་ཐ་དད་དུ་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་མ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་དང་རས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དངོས་འགལ། 

ཟྗེར་ན། གཞུང་དོན་ལ་དཔད་པ་ནྱི། འུ་ཡུག་པ་རྱིགས་པའྱི་སྗེང་གྗེ་ན་རྗེ། བ་གང་

གྱི་སྤྱི་ཆོས་ཅན། དུ་མར་ཐལ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་འབྗེལ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་འདྱིའྱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། དུ་མར་ཐལ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་འབྗེལ་

བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན་བུམ་པ་དུ་མ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་གྱི་མཚན་གཞྱི་མྱི་

རྗེད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཁ་ཅྱིག །བ་གང་གྱི་སྤྱི་ཆོས་ཅན། ཆ་བཅས་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་

དོན་དམ་པར་འཕོད་འདུ་འབྗེལ་བའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་གཞུང་འདྱིའྱི་

སྐབས་ནས་བསན་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་

ན། ཆ་བཅས་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ་བ་གང་གྱི་སྤྱི་རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དོན་དམ་པར་

འཕོད་འདུ་མ་འབྗེལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེ་

འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཆ་བཅས་མ་ཡྱིན་པ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞྱི་གྲུབ་ན་

ཆ་བཅས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་ཆ་བཅས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་

ཏྗེ། དྗེ་འབས་ཤྗེ་ན་
1
དུ་མ་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །བ་གང་གྱི་སྤྱི་ཆོས་ཅན། ཆ་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་འཕོད་འདུ་འབྗེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་འདྱི་

1 ག་༢༧་ན་༣་དྗེ་འབས་ཞྗེ་ན་དུ་མ་དང། པ་༣༩་ན་༡་ཞྗེ་ན།
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གཞུང་འདྱིའྱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་ངྗེས་ལས།
1
 དུ་མ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཅྱིག་པོ་

དྗེ་ནྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ་ཞྗེས་པའྱི་

སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་

པར་ཐལ། གཞུང་འདྱིའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བ་གང་གྱི་སྤྱི་ཆོས་ཅན། 

ཆ་བཅས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དུ་མ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཅྱིག་པོ་དྗེ་ནྱི་ཞྗེས་པའྱི་སྐབས་

ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཆ་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ལ་བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་ཆོས་ཅན། ཆ་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དོན་དམ་པར་འཕོད་འདུ་འབྗེལ་བའྱི་

ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དྗེ་གཞུང་འདྱིའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་

རྒྱུད་འཕྗེན་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྱིན་བས་པ་ལ། དར་ཊྱིཀ་པ་ཁ་ཅྱིག །ཆ་

བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ་བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་

ལ་དོན་དམ་པར་འཕོད་འདུ་མ་འབྗེལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མྗེད་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། མ་ཁྱབ་སྗེ། བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་ཀྱི་དོན་སྤྱི་དྗེ་དྗེའྱི་རྟགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་ངྗེས། ༦༩༧་༡༢།
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ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་ལྟར་དུ་དབུ་མ་

སྣང་བ་དང་། དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་ཊྱིཀྐ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པོས་མཛད་པ་དང་། 

གཞན་སྗེལ་ཆྗེན་མོ། ཕར་ཚད་ཀྱི་དར་ཊྱིཀ། ཚད་མ་ཡྱིད་ཀྱི་མུན་སྗེལ་སོགས་རྗེ་

ཡབ་སས་ཀྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། སྒའྱི་དོན་སྤྱི་དྗེ་བས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་

ན། མྱི་མཚུངས་པར་གཞན་སྗེལ་ཆྗེན་མོར་གསུངས་སོ། །

ཁ་ཅྱིག །བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་ཆོས་ཅན། ཆ་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དོན་དམ་

པར་འཕོད་འདུ་མ་འབྗེལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་དང་དྗེའྱི་རྟགས་དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གཉྱིས་ཀའྱི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྗེ་སྒྲུབ་

ཀྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མྗེད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྗེ། དཔད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་ནྱི། །རབ་གགས་རྟྗེན་ནྱི་གྲུབ་འགྱུར་

ཏྗེ། །རང་འདོད་རྟག་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན། །དངོས་པོ་རྣམས་རོད་མྗེད་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་

མགྱིན་པ་བསལ་ནས་སྨྲའོ། །ར་བར་མ་ཁྱབ་སྗེ། ལུང་དྗེའྱི་དོན་ནྱི། སྦོར་བ་སྐོར་

གཅྱིག་གྱི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་རྟྗེན་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

སྐྱོན་མྗེད་ཡྱིན་ན། སྦོར་བ་སྐོར་གཅྱིག་གྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་དང་སྦོར་བ་སྐོར་

གཅྱིག་གྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གཉྱིས་ཀའྱི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་དགོས་

ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་ཀྱི་རྗེའྱི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའོ། །
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ཡང་དྗེ་སྐད་སྨྲ་བ་པོ་ན་རྗེ། རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྗེ་བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་

བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆ་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་

ཡྱིན་པ་དྗེ་བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དོན་དམ་པར་འཕོད་

འདུ་མ་འབྗེལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་

ན། རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མྗེད་

ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་ཀྱི་དོན་སྤྱི་དྗེ་

རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མྗེད་ཡྱིན་

པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྱིག །བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་ཀྱི་དོན་སྤྱི་དྗེ་ཆ་བཅས་ཀྱི་

དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བ་གང་གྱི་སྤྱི་རྟག་དངོས་རང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་

ལ་དོན་དམ་པར་འཕོད་འདུ་མ་འབྗེལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་གྱི་ཤྗེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བ་གང་གྱི་སྤྱི་

རྟག་དངོས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་སྤྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་མྗེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན་དངོས། ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁྱབ་བོ། །

1
 ངོ་བོའྱི་ཚིག་ཕད་བདག་ཉྱིད་འདོད། །ཅྗེས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྦོར་བ་དང་

མཐའ་དཔད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་འཆད་པའྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ངོ་བོའྱི་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པ་

ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་

གྲུབ་ཟྱིན་པ་རྣམས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་ནས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༧༦་༡༨།
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སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱིར་

རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་གཅྱིག་དགོས་སོ་ཞྗེས་ཤྗེས་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེའྱི་ཟུར་དུ་ཁོ་ན་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་ཡང་དག་ཏུ་བཀོད་བཞྱིན་པ་རྣམས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་ནས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་དུ་

བཀོད་བཞྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་དགོས་སོ་ཞྗེས་ཤྗེས་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེའྱི་ཟུར་དུ་རང་ཉྱིད་ཅྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རྒོལ་གྱིས་ཁས་མ་བངས་པ་རྣམས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་ནས། དྗེ་ཡྱིན་ན་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་སྔ་རྒོལ་གྱིས་ཁས་བངས་པ་གཅྱིག་དགོས་སོ་ཞྗེས་ཤྗེས་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེའྱི་ཟུར་དུ་འདོད་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྗེ། 

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་སུ་བརོད་དགོས་པ་བཅད་ནས། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྱིས་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་འདོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དགོས་སོ་ཞྗེས་ཤྗེས་པའྱི་

ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་

དག་གྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྦོར་བ་དང་པོ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་

ཏྗེ། དྗེས་དྗེ་ཡྱིད་དཔོད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་ལས་སྒ་མྱི་
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རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་བོ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། ཤྗེས་བ་དང་གཅྱིག་གང་ཞྱིག 
1
།དྗེ་སྦར་མྗེད་

ཀང་བརོད་འདོད་ལས། །དྗེ་དོན་ཉྱིད་ནྱི་རྟོགས་དཔད་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར། ཟྗེར་ན། 

དྗེའྱི་ལན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག །སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས། སྒ་

མྱི་རྟག་པ་རྟོགས་པའྱི་བོ་སྐྱྗེ་བ་མྗེད་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་ཡྱིད་དཔོད་ཡོད་

ཀང་། དྗེ་རྟོགས་པའྱི་ཡྱིད་དཔོད་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་དཔོད་ཀྱིས་རང་གྱི་གཞལ་

བ་མྱི་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་ལ་

བརྟྗེན་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་རྟོགས་པའྱི་བོ་སྐྱྗེ་བར་ཐལ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་གོ་བའྱི་བོ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་ལས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཐུན་མོང་

མ་ཡྱིན་པ་གོ་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པའྱི་དངོས་མྱིང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་ཡྱིད་དཔོད་དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་

རྟོགས་པར་ཐལ། དྗེས་རང་གྱི་གཞལ་བ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་མྱོང་བ་དང་

རྟགས་ཡང་དག་གང་ལ་ཡང་མ་བརྟྗེན་པར་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་བདྗེན་པ་གསར་དུ་

ངྗེས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཡྱིད་དཔོད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར། ལུགས་དང་པོ་མྱི་

འཐད་དྗེ། ཤྗེས་བ་ཆོས་ཅན། 
2
གཏན་ཚིགས་ཐྗེ་ཚོམ་ལ་བརོད་ཕྱིར། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་དྗེ་སྒ་

མྱི་རྟག་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་དང་བཅས་པའྱི་གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་

པར་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༩༡་༡༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༨༢་༡༤།
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ཁོ་ན་རྗེ། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ལུང་དྗེའྱི་དོན་ནྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་དང་

བཅས་པའྱི་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། འོ་

ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་དང་བཅས་པའྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་

ཡང་དག་དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་

ནས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་བོ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས། 

ཁོ་ན་རྗེ།
1
 དྗེ་ལས་ཐྗེ་ཚོམ་དག་སྐྱྗེ་ཕྱིར། །དངོས་སུ་སྒྲུབ་བྗེད་མ་ཡྱིན་

ན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་བོ་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ལ་སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྒ་རྟག་གམ་

མྱི་རྟག་སྙམ་པའྱི་ཐྗེ་ཚོམ་ལྡོག་མྱི་ནུས་པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །གང་ཟག་དྗེའྱི་ངོར་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་དྗེས་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྦོར་བ་དང་པོ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པ་

ཆོས་ཅན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱིས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ངོར་

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་

ན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་

དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༧༥་༡༦།
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བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་

ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ཀྱིས་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་

དག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། ར་བར་

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྗེལ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གྱི་

རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པ་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས་ཁྱོད་

ཚད་མས་
1
གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེའྱི་ངོར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་

2
བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེ་འདྲའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རྟག་

པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་སྒ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྗེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉྱིད་དུ་ཚད་མས་

ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་སུ་སོང་བའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྱོན་མྗེད་ཟྗེར་ན། དྗེ་དྗེ་

1 ག་༢༩་བ་༣་ཚད་མས་མ་གྲུབ། པ་༤༢་བ་༤་ཚད་མས་མ་གྲུབ།

2 ག་༢༩་བ་༣་སྒྲུབ་བ། པ་༤༢་བ་༤་སྒྲུབ་བ།
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སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་བས་པ་གང་ཟག་གྱི་

བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟགས་ཡང་དག་དྗེ་དྗེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟགས་ཡང་དག་དྗེ་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྟགས་ཡྱིན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། གང་ཟག་དྗེའྱི་ལུགས་ལ་

དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་དྗེའྱི་ངོར་དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱི་ངོར་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕོགས་བཏགས་པ་བ་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་། མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་ཆོས་

ཅན། གངས་ཅན་གྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དྗེའྱི་ལུགས་ལ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་བཏགས་པ་བ་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་། མཐུན་ཕོགས་

གང་རུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའྱི་ཤྗེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། 

གང་ཟག་དྗེའྱི་ངོར་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན། གང་

ཟག་དྗེའྱི་ལུགས་ལ་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་དགོས་

པར་ཐལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱི་ངོར་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སྒ་རྟག་མྱི་རྟག་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་

བས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་ལུགས་ལ། བས་

པ་དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ངོར་བས་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་ལུགས་ལ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་

ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། 
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ཁོ་ན་རྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་

བརྟྗེན་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། གང་ཟག་དྗེས་ཁྱོད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། ཁྱོད་གང་ཟག་དྗེའྱི་ངོར་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་པའྱི་

ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས་ཀྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རྟག་

པ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། བས་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་རོད་པའྱི་ཚེ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་

རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་ངོར་སྒ་མྱི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྒ་མྱི་རྟག་

པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱི་ངོར་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས། སྒ་ཆོས་

ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་རོད་པའྱི་ཚེ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་

པར་ཐལ། དྗེའྱི་ཚེ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། 

བས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་རོད་པའྱི་ཚེ། སྒ་མྱི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར་རྒོལ་ཡང་དག་གྱིས
1
་ཁྱོད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྗེའྱི་ངོར་

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། 

གཉྱིས་པ། མཐའ་དཔད་པ་ལ། མཚན་གཞྱི་ལ་དཔད་པ་དང་། མཚན་ཉྱིད་

ལ་དཔད་པ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག །རྱིགས་གཏྗེར་ལས། སྒའྱི་དོན་ལ་རང་

མཚན་དུ། །འཁྲུལ་པ་བསྒྲུབ་བའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་དུ་བས་ནས་སྒ་

1 ག་༣༠་ན་༧་ཡང་དག་གྱི །པ་༤༣་བ་༧་ཡང་དག་གྱི



ལྗེའུ་བཞྱི་པའྱི་མཐའ་དཔོད།

  597  

མྱི་རྟག་པའྱི་དོན་སྤྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། འོ་ན། བས་

པའྱི་དོན་སྤྱི་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་

དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བས་པའྱི་དོན་སྤྱི་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཁོ་ན་རྗེ། ར་བར་འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། རྱིགས་གཏྗེར་ལས།
1
 

རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་གཞན་སྗེལ་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། བས་

པ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་ལ་བས་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

བས་པའྱི་དོན་སྤྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །རྱིགས་གཏྗེར་ལས། ཚོགས་དོན་ལ་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་སྒ། །མཁས་པ་

རྣམས་ལ་གདོད་ནས་གགས། །ཞྗེས་བཤད་པས། སྒ་དང་མྱི་རྟག་པའྱི་ཚོགས་དོན་

སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། ཤྗེས་བ་དང་མྱི་རྟག་པའྱི་ཚོགས་

དོན་ཤྗེས་བ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། ཤྗེས་བ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་

ཞྱིག །ཤྗེས་བ་དང་མྱི་རྟག་པའྱི་ཚོགས་དོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཤྗེས་བ་དང་མྱི་རྟག་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། སྒ་དང་མྱི་རྟག་པའྱི་ཚོགས་དོན་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་

ཡྱིན་པར་ཐལ།
2
 ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་ན། །གཉྱིས་ཀ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་

ཅན། །ཞྗེས་གསུང་བའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་ན། སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་

བ་ཡྱིན་ན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་ཡྱིན་དགོས་

1 མྗེས་པོའྱི་ཤུལ་བཞག། ༡༧། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རྱིགས་གཏྗེར། ༣༥། ༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༥༨༩་༡༦།
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པ་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་གང་ཟག་གྱི་

བདག་མྗེད་ཀྱི་ཚོགས་དོན་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་

བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་

ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་ཁྱོད་རྟོགས་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་རྟོགས་པར་ཐལ། འདོད་

མྱི་ནུས་ཏྗེ།
1
 རྗེས་དཔག་གྱིས་དགག་གཞྱི་འཇལ་བར་འདོད་པ་ནྱི། རྟགས་གསུམ་གྱི་

རྣམ་དབྗེ་མ་ཕྗེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་རྟོགས་

པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུང་དྗེའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེས་སྒ་རྟོགས་པར་ཐལ། དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཟྗེར་ན། ཁ་ཅྱིག །མ་ཁྱབ་སྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་མ་

རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་བ་མྱི་འཐད་དྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་པར་བརོད་པའྱི་ངག་གྱིས་སྒ་བརོད་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྗེས་བརོད་པའྱི་ངག་དང་། སྒའྱི་མྱི་རྟག་ཅྗེས་པའྱི་ངག་

གཉྱིས་ཀས་སྒ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 
2
གཉྱིས་ཀས་གཅྱིག་གཅྱིག་བརོད་མོད་ཀྱི། །བརོད་

བའྱི་ཤན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་རྟོགས་པར་ཐལ། 

ཤ་ཤུག་གཉྱིས་ཤྱིང་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་དྗེས་ཤ་ཤུག་གཉྱིས་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་

ལ་ཤ་ཤུག་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་དྗེ་གཉྱིས་ཤྱིང་དུ་མཚུངས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༢༧་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༥་༤།
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པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར།
1
 བོའྱི་སྣང་བ་ལ་ཐ་དད་དྗེ། །དྗེ་དག་མཚུངས་ཞྗེས་འཛིན་

ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེས་ཤ་ཤུག་གཉྱིས་རྟོགས་པར་ཐལ། དྗེས་དྗེ་གཉྱིས་ཤྱིང་

དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། 
2
རྟག་ཏུ་དྗེ་ཙམ་རྣམ་ཤྗེས་ན། །གསལ་བ་མྱི་ཤྗེས་

ཐལ་འགྱུར་བའྱི། །དྗེ་ཡྱི་ཚེ་ན་ནམ་ཡང་ནྱི། །དྗེ་ལྡན་འབྗེལ་བ་མ་གཟུང་ཕྱིར། །དྗེ་

དང་ལྡན་ངྗེས་མྱི་འགྱུར་ཕྱིར། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་རྟོགས་པར་

ཐལ། སྒ་བས་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་སྒ་

བས་པའྱི་ཁྱད་གཞྱིར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ལས།
3
 ཁྱོད་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་དྗེ་དག་སྒ་བས་པའྱི་ཁྱད་གཞྱིར་ངྗེས་ན། བས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ངྗེས་

དགོས་ལ་བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་ངྗེས་ན། སྒ་ཡང་བོ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་

ངྗེས་པ་ལ་འབྗེལ་ཞྱིང་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་མ་རྟོགས་ཟྗེར་བ་

དང་། མྱི་རྟག་པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་སྒ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་ཡྱིན་ཟྗེར་བ་ནང་འགལ་ཏྗེ། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་རྟོགས་

པར་ཐལ། དྗེས་མྱི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་སྒ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། 

མྱི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་སྒ་ཆོས་ཅན། སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༩་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགྗེལ་ར་བ། ༤༧༨་༡༦།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༡༠༣་༥།
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དཔག་གྱིས་ཁྱོད་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། དྗེས་ན་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་

དཔག་གྱིས་སྒ་རྟོགས་པར་ཐལ། དྗེས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་རྟོགས་པ་གང་ཞྱིག །སྒ་མྱི་

རྟག་པར་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་སྒ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐར་ལམ་

གསལ་བྗེད་ལས།
4
 དགག་རྟགས་ལ་ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། མཁས་

པ་ཁ་ཅྱིག །ལུང་དྗེས་རྱིགས་གཏྗེར་བ་ཁ་ཅྱིག །ཚད་མ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའྱི་རང་མཚན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྗེའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཉྗེར་

ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་དཔག་གྱིས་འཇུག་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་མཚན་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཉྗེར་

ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་དྗེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་

ཆོས་ཅན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་

དཔག་གྱིས་དངོས་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། དྗེའྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་དང་སྒྲུབ་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཉྗེར་ལྗེན་

གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། འདོད་ན། རྟགས་གསུམ་གྱི་རྣམ་དབྗེ་སོ་སོར་མྱི་ངྗེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་

པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྗེས་གསུངས། 

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་ཆ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད། ༤༢༧་༤།
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ཁ་ཅྱིག །ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་

དཔག་གྱིས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་རྟོགས་ཟྗེར་ན། འོ་ན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་

ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ཡྱིན་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་ངག་གྱིས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་བརོད་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་

མ་ཡྱིན་དགག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་དགག་པ་གང་ཞྱིག །རང་བརོད་པའྱི་སྒས་རང་གྱི་

དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་རང་གྱི་འཕང་བར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་འཕྗེན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་འཕྗེན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་དྗེ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང་། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ཀྱི་ཚོགས་

དོན་ཆོས་ཅན། མྗེད་དགག་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་

མྗེད་དུ་རྟོགས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་

སྗེ། མྱུ་གུ་བདག་ལས་སྐྱྗེ་བ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་

ན། མྗེད་དགག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། མ་ཡྱིན་དགག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། རང་བརོད་པའྱི་སྒས་རང་གྱི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་རང་གྱི་འཕང་བར་

གྱུར་པའྱི་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་འཕྗེན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་

འཕངས་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས། ཐར་ལམ་གསལ་བྗེད་ཀྱི་ལུང་དྗེའྱི་དོན་ནྱི། དགག་རྟགས་ཐམས་

ཅད་ལ་མྱི་བྗེད་ཀྱི་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྗེས་

དཔག་གྱིས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་མ་རྟོགས་པའྱི་དོན་ནྱི་དྗེ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེས་དྗེ་རྟོགས་ན། 
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ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་ངྗེས་པའྱི་ངྗེས་ངོར་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་

པོ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེའྱི་ངྗེས་ངོར་སྒྲུབ་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། འདོད་ན། ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་

བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་དང་སྒྲུབ་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་ན། རྟགས་གསུམ་

གྱི་རྣམ་དབྗེ་སོ་སོར་མྱི་ངྗེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། 

ཁ་ཅྱིག །སྒས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་། མྱི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་

དུ་བས་པའྱི་སྒ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། འོ་ན་མྱི་རྟག་པས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་ཤྗེས་བ་ཤྗེས་བ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྗེས་བ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་

བ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྱིག །མྱི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྱི་ཤྗེས་བ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དྗེ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

དྗེ་བསྒྲུབ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 
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༄༅། །ཕོགས་ཆོས་འཁོར་ལོའྱི་གཏན་ཚིགས་དགུའྱི་རྗེ་མྱིག་འགོད་

ཚུལ་བཅས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཚད་མའྱི་མདོའྱི་དངོས་བསན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྗེ་བ། བསྡུ་བ། མཐུན་

དཔྗེ། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་དགུ་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ། འཁོར་

ལོ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་ལྔ། དང་པོ་ནྱི།
1
 ཕོགས་ཆོས་མཐུན་ཕོགས་ཡོད་མྗེད་

དང་། །རྣམ་གཉྱིས་རྗེ་རྗེ་དག་ལ་ཡང་། །རྣམ་གསུམ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཡང་། །ཡོད་མྗེད་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཕྱིར་རོ། །ཞྗེས་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་སྒས་བརོད་པ་དགུ་བསན་ནས། དགུ་པོ་དྗེའྱི་རྟགས་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་

ཆོས་ཅན་དཔྗེ་རྣམས་སོན་པ་ལ། 
2
གཞལ་བ་བས་དང་མྱི་རྟག་དང་། །བས་དང་

མཉན་བ་རོལ་ལས་བྱུང་། །མྱི་རྟག་རོལ་བྱུང་རྗེག་མྱིན་པ། །དྗེ་དགུ་རྟག་ལ་སོགས་

པའོ། །ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་དགུ་བསན། རྟག་ལ་སོགས་པའོ་ཞྗེས་པའྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་

ཆོས་དང་པོ་དངོས་སུ་བསན་ནས། ལྷག་མ་བརྒྱད་ཤུགས་ལ་བསན་ཡང་། ཚིགས་

སུ་བཅད་ན། རྟག་དང་མྱི་རྟག་རོལ་བྱུང་དང་། །རྟག་དང་རྟག་དང་རྟག་པ་

དང་། །རོལ་བྱུང་མྱིན་དང་མྱི་རྟག་རྟག །དྗེ་དགུ་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར། །སྒ་

དང་སྒ་དང་དུང་སྒ་དང་། །སྒ་དང་སྒ་དང་དུང་སྒ་དང་། །དུང་སྒ་དུང་སྒ་སྒ་དང་

ནྱི། །དྗེ་དགུ་ཆོས་ཅན་དག་ཏུ་འགྱུར། །

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། ཚད་མ་རྣམ་ངྗེས། ༧༢༦་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། གཏན་ཚིགས་འཁོར་ལོ། ༤༦༥་༡༡།
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གཉྱིས་པ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་དགུ་པོ་དྗེ་བཞྱིར་འདུ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྟགས་ཡང་

དག་གཉྱིས། དྗེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་རྟགས་བཞྱི། 

དབུས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངྗེས་པའྱི་རྟགས་གཅྱིག་དང་བཞྱིར་འདུ་བའྱི་

ཕྱིར་ཏྗེ། སྗེང་འོག་གཉྱིས་ལ་ཡང་དག་གནས། །ལོགས་གཉྱིས་འགལ་བའྱི་གཏན་

ཚིགས་སོ། །ཟུར་བཞྱི་དངོས་ཀྱི་མ་ངྗེས་པ། །དབུས་ན་ཐུན་མོང་མྱིན་མ་

ངྗེས། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། 
1
གཏན་ཚགིས་འཁྲུལ་འཁོར་རྣམ་པ་ཡྱིས། །དཔྗེ་ཡྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ལྟ་

སྗེ། །ནམ་མཁའ་བུམ་དང་བུམ་མཁའ་བཞྱིན། །བུམ་པ་གོག་དང་ནམ་མཁའ་

བཞྱིན། །ནམ་མཁའ་བུམ་དང་བུམ་མཁའ་བཞྱིན། །མཁའ་དང་བུམ་པ་གོག་བཞྱིན་

དང་། །གོག་དང་ནམ་མཁའ་བུམ་པ་བཞྱིན། །བུམ་པ་གོག་དང་ནམ་མཁའ་

བཞྱིན། །ནམ་མཁའ་རྡུལ་ཕན་ལས་བུམ་རྣམས། །འདྱི་ནྱི་ངྗེས་པའྱི་དབང་བས་ཡྱིན། །

བཞྱི་པ་ནྱི། གང་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་དྗེ། མཚན་གཞྱི་འབས་རང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་གསུམ་གྱི་གངས་ངྗེས་

ཤྗེས་པའྱི་ཆྗེད་དུའོ། །

ལྔ་པ་འཁོར་ལོ་ལ་འགོད་ཚུལ་ལ། རྗེ་མྱིག་དགུ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་གསུམ་ལ་

འདྱི་ལྟར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བཀོད། རྗེ་མྱིག་དང་པོ་སྒས་ཟྱིན་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་

སྗེ། གཞལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པ་སྒས་བརོད་ལྟ་བུ་ཡྱིན། དོན་ལ། སྒ་

ཆོས་ཅན། རྟག་སྗེ། གཞལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་དང་བུམ་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔྗེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅྗེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་། གཏན་ཚིགས་འཁོར་ལོ། ༤༦༦་༨།
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བཞྱིན། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏྗེ། གཞལ་བ་ཡོད་པ་དྗེ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་

ཕོགས་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དུ་འཇུག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། བུམ་པ་དང་

ནམ་མཁའ་བཞྱིན། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་སྗེང་དུ་བཀོད་པའྱི་རྟགས་སྦོར་ཡང་དག་ཡྱིན་

ནོ། །བས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དང་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་གཏན་མྗེད་དུ་འཇུག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྗེ། མྱི་རྟག་པ་ལ་

བས་པས་ཁྱབ། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བས་པ་གཏན་ནས་མྗེད་དོ། །དུང་སྒ་ཆོས་

ཅན། རོལ་བྱུང་ཡྱིན་ཏྗེ། མྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་བུམ་པ་དང་གོག་དང་ནམ་

མཁའ་བཞྱིན། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་མྱི་རྟག་པ་དྗེ་དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྗེ། རོལ་བྱུང་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ། རོལ་བྱུང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་

རྟག་པ་དང་རྟག་པ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རྗེ་མྱིག་བར་པ་གསུམ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལྟར་བཀོད། འཁོར་ལོའྱི་སྒས་

ཟྱིན་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྗེ། བས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། བས་པ་སྒ་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དུ་འཇུག་པའྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་

པ། རྟག་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྱི་རྟག་པའྱི་ཁྱབ་པ་འདོད་པའྱི་རྒོལ་ངོར་
1
བཀོད་

ཚོད་ཡྱིན་ནོ། །དོན་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། བས་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དཔྗེར་ན། ནམ་མཁའ་དང་བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། བས་པ་དྗེའྱི་

1 
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མཐུན་ཕོགས་ལ་གཏན་མྗེད་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད། རྗེ་མྱིག་དབུས་མ་ལ། 

སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྗེ། མཉན་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་

བཞྱིན། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་མཉན་བ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

གཏན་མྗེད་དུ་གསུངས་པ་ནྱི། མཉན་བ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་

སོང་བའྱི་རྒོལ་བའྱི་ངོ་བོར་མཐུན་ཕོགས་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་

གཏན་མྗེད་དུ་སོང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྗེ། རྒོལ་བ་དྗེས་ཕོགས་གང་ལ་ཡང་ཡོད་མྗེད་མ་

ངྗེས་པའྱི་ཕྱིར། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྗེ། རོལ་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། 

ནམ་མཁའ་དང་བུམ་པ་དང་གོག་བཞྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། རོལ་བྱུང་དུང་

སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་གཏན་མྗེད་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་

གཉྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྗེ། རྟག་པ་ལ་རོལ་བྱུང་གཏན་ནས་མྗེད་

ཀང་། རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་རོལ་བྱུང་བུམ་པ་དང་། རོལ་བྱུང་མ་ཡྱིན་པ་གོག་

གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རྗེ་མྱིག་མཐའ་མ་གསུམ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལྟར་བཀོད། དུང་སྒ་ཆོས་

ཅན། རོལ་བྱུང་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། མྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། གོག་དང་ནམ་མཁའ་དང་

བུམ་པ་བཞྱིན། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ། མྱི་རྟག་པ་དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་

པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྗེད་དུ་འཇུག་སྗེ། 

རོལ་བྱུང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་རྟག་པ་དང་རྟག་པ་གཉྱིས་ཡོད། རོལ་བྱུང་ལ་མྱི་རྟག་

པའྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། མྱི་རྟག་སྗེ། རོལ་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་

ན། བུམ་པ་དང་གོག་དང་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་རོལ་བྱུང་དྗེ་དུང་



ཕོགས་ཆོས་འཁོར་ལོའྱི་གཏན་ཚིགས་དགུའྱི་རྗེ་མྱིག་འགོད་ཚུལ།
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སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཉྱིས་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

གཏན་མྗེད་དུ་འཇུག་པའྱི་འོག་ཏུ་བཀོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྗེ། མྱི་

རྟག་པ་ལ་རོལ་བྱུང་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་ཡོད། མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་རོལ་བྱུང་

གཏན་ནས་མྗེད་དོ། །བྗེ་བག་པས་རྟག་མྱི་རྟག་གཉྱིས་ཀ་ལ་རྗེག་བ་ཅན་མྱིན་པ་

དང་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་གཉྱིས་འདོད་པའྱི་དྗེའྱི་ངོ་བོར་སྒས་ཟྱིན་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་

སྗེ། རྗེག་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན། ནམ་མཁའ་དང་རྡུལ་ཕན་དང་ལས་

དང་བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་བཀོད་ཀང་དོན་ལ་ཟླ་གཅྱིག་ཟླ་གཉྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་དབང་

ཤྗེས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཏྗེ། དབང་ཤྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་བཀོད་པའྱི་

ཚེ། དབང་ཤྗེས་དྗེ་དྗེའྱི་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་རྣམ་པ་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་འཇུག་ཚུལ་

ཤྗེས་པར་བའོ།། །།
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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་བོ་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། 
	༄༅། །འདིར་རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་
	དོན་འགྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་
	བློ་གསལ་གྱི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་
	བྱ་བ་འཆད་པ་ལ།
	༄༅། །མཉན་བྱའི་དབང་པོའི་ཟུར་བཀོལ་གཞན་ལས་ཕུལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
	དཔལ་བཟང་པོས་ན་གླིང་དུ་སྦྱར་བའོ། །

	༄༅། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་
པའི་འབྲས་རྟོག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་མཐའ་དཔྱོད་
བཞུགས་སོ། །
	༄༅། །འབྲས་རྟོག་གསུམ་པ་བཞུགས་སོ། །
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