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

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

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

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

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

ངེས་པའི་བང་སེམས་ཀི་སྦོར་ལམ་ཐོབ་མྱོང་བའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དང་དོན་གཅིག །ཅེས་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

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

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

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

འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

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

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

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

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

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

བས་པ་ཡིན། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

བཅུག་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བཀྲར། བདག་ཀང་། ཞེས་ལས་མི་གསལ་ཡང་། སྐུར། ཡང་ཀླུ་

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



  x  

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

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

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

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

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

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

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

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

ཐོག་འབེབས་བཅས་ཆ་ཚང་བཞུགས། 

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

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

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

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

བཞུགས། 

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

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

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

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

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

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

ཚིག་དོན་གཉིས་ཐད་ནས་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་སྔར་དཔེར་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ཟིན་པ་དེ་ཡིན། 

ལྔ་པ་ལྡི་ལིའི་པར་མའི་གས་ནས་གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན་དང་། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

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

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

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

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

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

ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆའི་གས་སུ་བཞུགས་ཡོད། 

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

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

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

གཞི་དང་ཟུར་མཆན་གང་གི་གས་སུའང་མེད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

དགོས་རིགས་ལ་མདུན་རྟགས་(ན)དང་རྒྱབ་རྟགས་ལ་(བ)བཅས་བཀོད་ཡོད། ལུང་བསྩལ་ཀང་མ་

རེད་པ་དང་། རེད་ཀང་ལུང་མཆན་བཏགས་མཁན་ངོས་ནས་ལྷག་ལུས་ལ་བྱུང་བ་གཅིག་གཉིས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

འོག་གངས་འཁྲུགས་པ་སོགས་མདོར་ན་ཡི་གེ་ནོར་ངེས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་

ལས། ཚིག་དོན་ངོས་མ་ཟིན་པ་བརྟག་དགོས་པའི་རིགས་ཤེས་བཞིན་དུ་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཀང་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

རིམ་འགོད་སངས་ཐད་མདོ་སྔགས་གཉིས་ལས་སྔགས་དང་པོ། པོད་ལྔ་ལས་དབུ་མ་དང་པོར་

མཛད་པ་སོགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྣང་ཡང་། འདིར་པོད་ལྔའི་གོ་རིམ་རྣམས་གཙོ་བོར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

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

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

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

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

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

བར་པོད་བཅུ་དྲུག་བས་ནས་བསྒིགས་ཡོད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

བཞི་པའི་མཐའ་དཔོད། ཕོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་བཅས་དང་། པོད་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་གསུང་ལན་ཀླུ་

སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ། གོ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐོག་འབེབས་བཅས་དང་། 
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

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

བཅུ་དྲུག་ཐོག་བསྒིགས་བཀོད་བས་ཡོད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

གྲྭ་བ་རྣམས་ཡིན། གོང་གསལ་ལས་བེད་རྣམས་ཀིས་པར་མ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་ཞིབ་

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



  xvi  

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

སྐོར་ཐག་བཅད་བས་པ་བཅས་སོ། །

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

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས་ཀིས།



༄༅། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་དཀའ་གནད་ལེགས་པར་བཤད་

པ་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་

མཛད་པའི་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཅེས་བ་བ་

རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་དང་དབེར་མ་མཆིས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་

རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

འདིར་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་དཀའ་གནས་རྣམས་འཆད་པར་

བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་མཛོད་རྩ་བ་བམ་པོ་གཉིས་པ། རང་འགེལ་བམ་པོ་སུམ་

ཅུ་རྩ་གཉིས་པ། དེའི་འགེལ་བཤད་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སས་གགས་པའི་བཤེས་

གཉེན་གིས་མཛད་པའི་འགེལ་བཤད་དོན་གསལ་ཞེས་བ་བ་བམ་པོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

གཉིས། སོབ་དཔོན་གང་བ་སེལ་གིས་མཛད་པའི་རེས་སུ་འབང་བ་ཞེས་བ་བ་བམ་

པོ་དྲུག་ཅུ་པ་གཅིག །སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གིས་མཛད་པའི་འགེལ་བཤད་གནད་

ཀི་སྒོན་མ་ཞེས་བ་བ་གཅིག་སེ་བཞི་པོ་དེ་ལ་མཛོད་ཀི་འགེལ་ཆེན་བཞིར་གགས་

ཤིང༌། སོབ་དཔོན་བློ་བརྟན་གིས་མཛད་པའི་གནམ་ལྕགས་ཐོག་1གཟེར། ཁ་ཆེ་

འདུས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་མདོ་དང་མཐུན་པ། བལ་པོ་ཞི་ལྷས་མཛད་པའི་ཆོས་

1 ག་༡་ན༥་ཐོག་གཟར།

བཞུགས་སོ། །



  2  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མངོན་པའི་མཛོད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཞེས་བ་བ་སོགས་དུ་མ་བྱུང་ཞིང༌། དེ་དག་གི་

ནང་ནས་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་མདོ་དོན་འཆདཔའི་ཐབས་ཡན་ལག་ལྔ་ལས། 

དགོས་དོན་ནི། འདིས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ལམ་ལ་འཇུག་

པའི་རིམ པ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་བར་གི་ལམ་ཆ་ཚང་བ་མ་ནོར་བར་བསན་ལ། དེ་ལྟར་

བསབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་སངས་ཏེ། འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་ཅིང་ཐར་པ་

འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

བསྡུས་དོན་ནི། འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་དེའི་རྒྱུ་ནས་ལྡོག་2དགོས་པས། 

འཁོར་བར་འཇུག་ལྡོག་གཉིས་ཀ་བསན་ལ། གོལ་བ་འཐོབ་པ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་

གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་དགོས་པས་གནས་དང་པོས་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་དང་སྤིའི་

མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ། གནས་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་གིས་འཁོར་

བར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་བསན། གནས་དྲུག་པ་མན་ཆད་ཀིས་འཁོར་བ་

ལས་ལྡོག་པ་དང༌། ཐར་པ་འཐོབ་བེད་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། དེ་

ཡང་འཁོར་བར་འཇུག་པ་ལ། གང་ལ་བརྟེན་3ནས་འཇུག་པ། གང་གིས་གང་དུ་

འཇུག་པ། གང་གི་དབང་གིས་འཇུག་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དབང་པོ་ལ་བརྟེན་

ནས་འཇུག་པས། གནས་གཉིས་པས་བསན། 

གཉིས་པ་ནི། འགོ་བ་རིགས་ལྔས་བསྡུས་པའི་འཁོར་བ་པ་རྣམས། ཁམས་

གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་འཁོར་བར་འཇུག་པས། གནས་གསུམ་པས་བསན། 

2 ག་༢་ན་༢་བཟློག ། ག་༢་ན་༤་བརྟན།  ག་༢་བ་༡་ཐུན་མོངས།  ག་༢་བ་༡་ཐུན་མོངས།  ག་༢་བ་༢་བུས།

3 ག་༢་བ་༢་ཐུན་མོངས་ཀི།  ག་༢་བ་༣་འཚམས།  ག་༢་བ་༦་རོད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་སྣང་།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གསུམ་པ་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཐུན་མོང་4དང་ཐུན་མོང་5མ་ཡིན་པའི་ལས་དང་

ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་འཇུག་པས་ལས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་

གནས་བཞི་པས་བསན། འགྲུབ་བེད་ཀི་ཉོན་མོངས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གནས་

ལྔ་པས་བསན། འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཡང༌། ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས། གང་

གིས་ལྡོག་ན། ལམ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་ལྡོག་པར་

བེད་པས། དེའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གནས་དྲུག་པས་བསན། སངས་པའི་འབས་

བུ6་ཡོངས་ཤེས་གནས་བདུན་པས་བསན་ཏོ། །ཐུན་མོང7་གི་ཡོན་ཏན་སྙོམས་

འཇུག་རྒྱས་པར་གནས་བརྒྱད་པས་སོན་ཅིང༌། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་རང་

ལུགས་སོན་པ་ལ་གནས་དགུ་པ་གསུངས། ཚིག་དོན་ནི། རང་རང་གི་སྐབས་སུ་

འཆད་ཅིང༌། མཚམས8་སྦོར་སྔ་མ་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཕི་མ་འབེལ་མ་ཆད་པར་

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༥་༥།  ག་༣་ན་༤་ཕིན།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༥་༧།  བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་

མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། ༨་༥། མདོ་འདི་འགེལ་བཤད་རྒྱལ་སས་

མར་དྲངས་འདུག ། བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༥་༡༠།  ག་༣་བ༥་གཤེ།  

བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། ༡༡་༩། མདོ་འདི་

འགེལ་བཤད་རྒྱལ་སས་མར་དྲངས་འདུག །

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༡༡་༡༤། མདོ་འདི་འགེལ་བཤད་རྒྱལ་སས་མར་དྲངས་འདུག །  ག་༣་བ་༧ཚེགས།  ག་༣་བ་༧་ཐོབ།  བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་

པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༥་༩།  བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་

རང་འགེལ། ༦༥་༡༡།  ག་༤་ན་༢་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་དངོས་སུ་བསན་ནས་རྟོགས་པ་ཤུགས་ལ་བསན་ཏོ། །  བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། 

ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགེལ་རྩ་བ། ༥༡༣་༩།  ག་༤་ན་༥་དེ་ཡང་ཆགས་པའི་གནས་ཡིན།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༦་༡༡།  བསན་འགྱུར་དཔེ་

བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༦་༡༣།  བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་

དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༦་༡༧།  ག་༤་བ་༥་སོབ་བ།

8 ག་༤་བ་༦་བཅད།  བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༦་༣།  

བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༢། ༡༤། མཛོད་རང་འགེལ་དུ་དྲངས་པའི་མདོ།  
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཆད་དེ། གོ་སའོ། །བརྒལ་ལན་གི། བརྒལ་བ་ནི་དོགས་པ་ཁོང་ན་གནས་པ་དངོས་

སུ་བཀོད་པ་དང༌། ལོ་གག་ཟེར་གསུམ་རྣམ་གངས་སོ། །ལན་ནི། ལུང་རིགས་དང་

སྦར་ཏེ་མཐའ་ཆོད་པར་དངོས་སུ་བཀོད་པ་རྣམས་སོ། །

དེས་ན་འདིར་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གཏན་ལ་

ཕབ་ཅིང༌། ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཕིར་དུ་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་སྤིའི་དགོངས་པ་འགེལ་

ཞིང༌། ཁྱད་པར་ཏུ་བེ་བག་བཤད་མཛོད། མངོན་པ་སེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་དོན། 

ཤེས་བ་གཞི་ལྔར་བསྡུས་ཏེ་རོད་བེད་གནས་བརྒྱད་ཀི་སོ་ནས་བཤད་པ། དམ་པའི་

ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་རང་གི་འགེལ་བ་དང་མཐུན་པར་འཆད་པ་ལ། 

བསན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ། 

བསན་བཅོས་དངོས་ཀི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། མཆོད་བརོད9་སྔོན་དུ་འགོ་བས་

རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། སྤོ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་མཚན་དོན། དགོས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་

བས་སོན་པས་གསུངས་པར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

མཆོད་བརོད་དང༌། 

རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། གང་ཞིག་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་

བཅོམ་ཞིང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་གསུམ་གི་སྐབས་སུ། དགོས་དོན། 

བསྡུས་དོན། ཚིག་དོན་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་བསན་བཅོས་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར་

ག་༥་ན་༣་སྨྲའོ། །  ག་༦ན་༤རྒྱལ་པོ་སས་ཀི་ལན།

9 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༢༣་༤།  ག་༦་བ་༥་ཕིན།



  5  

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་མངའ་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསོད་

ཕག་མཛད་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རང་གི་སོན་པའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་

ཤེས་པའི་སོ་ནས། རང་ཉིད་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྤོད་པ་དང་མཐུན་པར་བསན་པ་དང༌། 

རང་གཞན་གི་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་

འགྲུབ་པ། དད་པ་དཀར་ཆོས་ཀུན་གི་རྩ་བར་རྟོགས་པ། སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཉིད་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སོ་དམ་པར་རྟོགས་པ་སོགས་ཀི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། རང་འགེལ་ལས།10 བསན་བཅོས་བེད་པར་འདོད་པས། རང་

གི་སོན་པའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར། དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་སྔོན་

དུ་འགོ་བ་ཅན་གི་ཕག་འཚལ་བ་བརྩམ་མོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། རྐང་པ་དང་པོས་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས། གཉིས་པས་གཞན་

དོན་ཕུན་ཚོགས། གསུམ་པས་11འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་བསན་པའི་སོ་ནས་བསོད་

ཅིང་ཕག་འཚལ་བ་བསན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་དངོས་དང༌། མཐའ་དཔད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཞིག་ཆོས་ཅན། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་མངའ་སེ། ཤེས་བ་ཀུན་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་

ཤེས་པའི་མུན་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་པ་མཐར་ཕིན་པ་བརེས་པའི་ཕིར། གང་ཞིག་ཅེས་

བ་བའི་སྒ་ནི་སྤི་སྒ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇུག་པ་མི་འཐད་དམ་

སྙམ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྤི་སྒ་བེ་བག་ལ་འཇུག་པ་ནི། སྐབས་ཐོབ་ཀིས་འཇུག་པ། གཙོ་

10 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༧་༢

11 ག་༣་ན་༤་ཕིན།



  6  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེ་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པ། ཁྱད་པར་གི་ཚིག་དང་འབེལ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་སོགས་

དུ་མ་ཡོད་ལ། སྐབས་འདིར་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཚིག་

དང་འབེལ་བའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་པ་དེ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀི་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟར་ཡང༌། རང་འགེལ་ལས།12 གང་ཞིག་ཅེས་བ་བའི་སྒ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་སྨྲས་པའོ། །ཞེས་གསུངས། ཀུན་ལ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ཤེས་

བ་ཐམས་ཅད་ལ་བརོད། མདོ་ལས།13 བམ་ཟེ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བ་ནི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་

གཉིས་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཡོད་ན་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་པོ་

གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྩ་བ་ཅན་གི་ཕ་རྒྱས་བཅུ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་ཅན་དང༌། མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྒིབ་པ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་མུན་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པའི་མུན་པས་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པ་

བཞིན་དུ། སྒིབ་པ་གཉིས་པོ་དེས་ཀང་ཤེས་བ་ཀུན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པ་

སོགས་མུན་པ་དང་འདྲ་ཆོས་སུ་གྲུབ་པས་དེ་ལྟར་རོད་པའི་ཕིར། རང་འགེལ་ལས།14 

མི་ཤེས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བ་ལ་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་མུན་པ་སེ། 

ཞེས་གསུངས།

 མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཟབ་ཅིང་ཕ་བས་མི་ཤེས་པ། 

12 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༥་༧།

13 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༨་༥། མདོ་འདི་འགེལ་བཤད་རྒྱལ་སས་མར་དྲངས་འདུག

14 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༥་༡༠།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཡུལ་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བས་མི་ཤེས་པ། དུས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བས་མི་ཤེས་པ། རྣམ་པའི་

དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་མི་ཤེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དག་བཅོམ་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་15པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་མ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་ནི། དག་བཅོམ་པ་མོའུ་འགལ་གི་བུས་རང་གི་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གི་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་དམྱལ་བར་སྐྱེས་པ་མ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། དག་བཅོམ་པ་

ཤཱ་རིའི་བུས་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་བསྐལ་པ་དུ་མར་

བསགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཤེས་ནས་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བ་ན། སོན་པས།16 དེས་ནི་འདི་ཡི་

ཐར་བ་ཡི། །ས་བོན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དག །མཚོན་ནམ་རོ་ཡི་གསེབ་ན་གསེར། །བག་ལ་

ཞ་བའི་ཚུལ་དུ་གཟིགས། །ཞེས་གསུངས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། 

གནས་བརྟན་སྒ་གཅན་འཛིན་གིས།17 རྨ་བའི་མདོངས་ནི་གཅིག་པུ་ཡི། །རྒྱུ་ཡི་དབེ་

བ་སྣ་ཚོགས་18པ། །ཀུན་མཁྱེན་མིན་པས་ཤེས་བ་མིན། །དེ་མཁྱེན་པས་ན་ཀུན་

མཁྱེན་སོབས19། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུ། 

གཏན་བཅོམ་ཞེས་པ་ཡང༌། དངོས་ཀི་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་བརེས་པའི་སོབས་

ཀིས་རྩ་བ་ནས་སར་སྐྱེ་མི་རུང་གི་ཚུལ་གིས་བཅོམ་པ་ལ་བེད་དེ། རང་འགེལ་

15 ག་༣་བ༥་གཤེ།

16 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༡༡་༩། མདོ་འདི་འགེལ་བཤད་རྒྱལ་སས་མར་དྲངས་འདུག

17 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༡༡་༡༤། མདོ་འདི་འགེལ་བཤད་རྒྱལ་སས་མར་དྲངས་འདུག

18 ག་༣་བ་༧ཚེགས།

19 ག་༣་བ་༧་ཐོབ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལས།20 ཐམས་ཅད་ལ་མུན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཅོམ་པས་ཀུན་ལ་མུན་པ་

གཏན་བཅོམ་པའོ། །ཞེས་དང༌།21 དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གཉེན་

པོ་བརེས་ནས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་

གཏན་ནས་ཡེ་བཅོམ་པ་སེ། དེའི་ཕིར་འདི་ནི་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་

པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

རྩ་བའི་རྐང་པ་དང་པོས་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་དངོས་སུ་བསན་ནས་རྟོགས་

པ་ཕུན་ཚོགས་22ཤུགས་ལ་བསན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་མངའ་སེ། འཁོར་བའི་འདམ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་སྐལ་བ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྲངས་པར་མཛད་པའི་ཕིར། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་ལ་འཁོར་

བ་ཞེས་བ་སེ། སྐྱེ་འཆི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འཁོར་བའི་ཕིར་ཏེ།23 སྡུག་

བསྔལ་འཁོར་བ་ཅན་ཕུང་པོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འཁོར་བ་ལ་འདམ་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འདམ་དེ་སྦར་སྦུར་ཀུན་

ཆགས་པའི་གནས་ཡིན། བརྒལ་བར་དཀའ། གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒལ་དགོས་པ་

བཞིན་དུ། འཁོར་བ་དེ་ཡང་འགོ་བ་ཀུན་24ཆགས་པའི་གནས་ཡིན། སེད་པའི་རླན་

དང་བཅས་པས་བརྒལ་བར་དཀའ། སངས་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒལ་དགོས་པ་

20 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༥་༩།

21 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༥་༡༡།

22 ག་༤་ན་༢་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་དངོས་སུ་བསན་ནས་རྟོགས་པ་ཤུགས་ལ་བསན་ཏོ། །

23 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགེལ་རྩ་བ། ༥༡༣་༩།

24 ག་༤་ན་༥་དེ་ཡང་ཆགས་པའི་གནས་ཡིན།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

སོགས་འདམ་དང་འདྲ་བས་དེ་ལྟར་རོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།25 འཁོར་བ་

ནི་འགོ་བ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་བརྒལ་བར་དཀའ་བའི་ཕིར། 

འདམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

ཁོ་ན་རེ། སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞེས་པ་རྩ་བར་དངོས་སུ་མ་ཐོན་པས་མི་

རོད་ཅེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། འགེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་ལ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། 

འགེལ་བར།26 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པས་དམ་པའི་ཆོས་སོན་

པའི་ཕག་བརྐྱང་བ་དག་གིས་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྲངས་སོ། །ཞེས་གསུངས། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་མངའ་སེ། དོན་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པར་མཛད་པ་མཐར་ཕིན་

པའི་ཕིར། དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སོ་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་ཇི་

ལྟར་གཟིགས་པ་བཞིན་བླང་དོར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པས་གདུལ་བ་རྣམས་དྲང་

བར་མཛད་ཀི། རྫུ་འཕྲུལ་དང་དམ་པ་སྦིན་པའི་མཐུ་སོགས་ཀིས་འཁོར་བ་ལས་

དྲངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།27 ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སོན་པས་

འཁོར་བའི་འདམ་ལས་འགོ་བ་དྲངས་ཀི། རྫུ་འཕྲུལ་དང་དམ་པ་སྦིན་པའི་མཐུས་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། འོ་ན་སོན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་པས་ཅི་བ་སྙམ་ན། སོ་

སོ་སྐྱེ་བོ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མྱུར་དུ་སེམས་གཏོང་བ་ཡིན་པས་གདུལ་བ་དད་པ་སྐྱེ་

བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །

25 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༦་༡༡།

26 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༦་༡༣།

27 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༦་༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཆོད་རོད་ཀི་གཞུང་འདིས་ཕི་ནང་གི་སོན་པ་དང་བསན་པའི་ཁྱད་པར་

གསལ་པོར་བསན་ཏེ། རང་གི་སོན་པ་སངས་རྟོགས་མཐར་ཕིན་པ་དང༌། བསན་པ་

འཁོར་བ་ལས་སྒོལ་བའི་ཐབས་དམ་པ་དང༌། སོབ་མ་28ཉན་རང་དག་བཅོམ་རྣམས་

འཁོར་བ་ལས་སར་མི་ལྡོག་པའི་ཚུལ་གིས་བརྒལ་བར་བསན་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་

པའི་སོན་པ་དང༌། བསན་པ། སོབ་མ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལས་ལོག་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མཐའ་དཔད་29པ་ལ། བཤད་བའི་ལུང་དགོད་པ་དང༌། དེའི་དོན་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་འགེལ་ལས།30 རང་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་རྣམས་

ཀང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་རྨོངས་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར། ཀུན་ལ་མུན་པ་བཅོམ་པར་

ནི་འདོད་མོད་ཀི། གཏན་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆོས་དང་ཡུལ་དང་དུས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་པ་དང་དོན་རབ་ཏུ་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་

རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། དོགས་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཉན་རང་དག་བཅོམ་པས་

སྒིབ་པ་གཉིས་པོ་དེ་སངས་སམ་མ་སངས། སངས་ན་དེ་སངས་རྒྱས་དང་ཁྱད་མེད་

དུ་འགྱུར། མ་སངས་ན། དེ་གཉིས་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་

མ་སངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། མདོ་ལས།31 ང་ནི་ཆོས་གཅིག་མངོན་པར་མ་ཤེས་

28 ག་༤་བ་༥་སོབ་བ།

29 ག་༤་བ་༦་བཅད།

30 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༦་༣།

31 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༢། ༡༤། མཛོད་རང་འགེལ་དུ་

དྲངས་པའི་མདོ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཤིང་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པར་སྡུག་བསྔལ་གི་མཐར་བེད་པར་མི་སྨྲའོ། །ང་ནི་ཆོས་

གཅིག་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་ཤིང་མ་སངས་བར་སྡུག་བསྔལ་གི་མཐར་བེད་པར་མི་

བ32། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གི་ལན། རྒྱལ་33སས་ཀི་ལན། རང་ཉིད་

གང་གི་རེས་སུ་འབང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་གཉིས་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བེད་མ་ཡིན་

པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མི་ཤེས་པ་དེ་གཉིས་ཀས་མ་ལུས་པར་སངས་

པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ཀ་སངས་རྒྱས་དང་ཁྱད་མེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་

མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་དེ་གཉིས་ཀས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས། གཉིས་པ་ནི། དེ་གཉིས་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བེད་མ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། 

དེ་གཉིས་ཀས་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཐོབ་པ་ཆད་བའི་ཚུལ་གིས་

སངས། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་འདུན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བའི་ཚུལ་གིས་སངས་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་སངས་རྒྱས་དང་ཁྱད་མེད་དུ་མི་འགྱུར་

ཏེ། ཉན་རང་དག་བཅོམ་པས་སྒིབ་པ་གཉིས་པོ་དེ་འདུན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བའི་ཚུལ་གིས་སངས་ཀང༌། སར་ཡང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་

མངོན་འགྱུར་དུ་འབྱུང་བ་སིད། སངས་རྒྱས་ཀིས་དེ་གཉིས་སྐྱེ་མི་རུང་གི་ཆོས་ཅན་

དུ་བས་པའི་ཚུལ་གིས་སངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སས་ཀི་ལན་དེའི་རེས་སུ་འབང་སེ། མདོ་

ལས། དགེ་སོང་དག་ཁྱོད་ཀིས་མིག་འདུན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཚུལ་

32 ག་༥་ན་༣་སྨྲའོ། །

33 ག་༦ན་༤རྒྱལ་པོ་སས་ཀི་ལན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གིས་སོངས་ཤིག་དང༌། དེ་ལྟར་ན་མིག་ཡོངས་སུ་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང༌། 

གནས་ལྔ་པའི་རང་འགེལ་ལས།34 ཇི་ཙམ་གིས་ན་ཉོན་མོངས་པ་སངས་པ་ཞེས་

བརོད་ཅེ་ན། རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཆད་པས་སོ། །གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ཆོས་ནི། དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་སངས་པས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན། ཉན་རང་དག་བཅོམ་པས་སྒིབ་པ་གཉིས་པོ་

དེ་བཅོམ་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དང་པོ་རྩ་བ་ནས་བཅོམ། གཉིས་པ་

འདུན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཚུལ་གིས་བཅོམ་པས་དེ་ལྟར་རོད་པའི་

ཕིར། དེས་དེ་གཉིས་གཏན་ནས་མ་བཅོམ་པ་སེ། དེས་དེ་གཉིས་ཀའི་ས་བོན་མ་

སངས་པའི་ཕིར། ངག་དོན་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་གསུམ་མངའ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས། 

འཕིན་35ལས་ཕུན་ཚོགས་གསུམ་མངའ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། 

ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་བསན་བཅོས་རབ་བཤད་བ། །

ཞེས་པ་སེ། སོབ་དཔོན་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་མངའ་བའི་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསོད་ཕག་མཛད་ནས་བསན་བཅོས་རྩོམ་པར་དམ་

བཅའ་མཛད་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྩོམ་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཆེད་དུ་

34 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། གནས་ལྔ་པའི་རང་འགེལ། ༦༢༣་༤།

35 ག་༦་བ་༥་ཕིན།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། ཆོས་མངོན་པའི་མཚན་དོན་དང༌། མཛོད་ཀི་མཚན་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ལ། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དང༌། བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་དྲི་མེད་རེས་འབང་བཅས། །ཞེས་པའི་

སྐབས་སུ། སྤི་དོན་དང༌། གཞུང་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མངོན་པ་ལ་མཚན་

ཉིད། དབེ་བ། སེམས་རྟེན། རེས་འབང་གི་དོན་ལ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདུས་

བས་དང་ཟག་མེད་ཀི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། མངོན་པའི་

མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་ལམ་བདེན་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ངོ་བོའི་སོ་ནས། མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ། མི་སོབ་ལམ་

དང་གསུམ། འཁོར་དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་དེ། 

རང་འགེལ་ལས།36 ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་གང་ཞེ་ན། ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་

དྲི་མེད་རེས་འབང་བཅས། །ཞེས་བ་བ་སེ་དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཅེས་བ་བ་ནི་ཆོས་རབ་ཏུ་

རྣམ་པར་འབེད་པའོ། །དྲི་མེད་ཅེས་བ་བ་ནི་ཟག་པ་མེད་པའོ། །རེས་འབང་བཅས་

ཞེས་བ་བ་ནི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཆོས་

མངོན་པ་ཞེས་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །རེ་ཞིག་འདི་ནི་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་

པའོ། །ཞེས་གསུངས། ལམ་གསུམ་ག་ཡང་རེ་རེ་ནས་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་ཡིན་པས་

ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་ཏེ། ལམ་བདེན་བཞིན། ཟག་མེད་ཀི་གཟུགས་ཕུང་ནི་ཟག་

མེད་ཀི་སོམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་གི། གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུད་ཀི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ཟག་མེད་ཀི་

36 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༧་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་ཕུང་མ་ཡིན་ཏེ། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བའི་སྐབས་འདིར་ཟག་

བཅས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སོམ་པའི་ལམ་ནི་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །མཐོང་བ་ཞེས་བ་ཟག་པ་

མེད། །ཅེས་སོམ་ལམ་ཟག་བཅས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་

ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་པའི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལྟ་བུ་ལ། སོམ་

ལམ་གི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཟག་

བཅས་སོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ལམ་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། འཕགས་རྒྱུད་ཀི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་འཕགས་ལམ་རྣམ་དག་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕིར། ལམ་མ་ཐོབ་པ་སོ་སོ་ཡི། །སྐྱེ་བོར་འདོད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་

རྟགས་དེར་ཐལ། སོམ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། རྩ་བར་འདོད་ན། ཟག་

མེད་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཟག་མེད་ལམ་གི་བདེན་པ་

དང༌། །ཞེས་དང༌། ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བས་རྣམས། །ཟག་བཅས། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། མཐོང་ལམ། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ཏེ། སྦོར་

ལམ་ཆོས་མཆོག་དེ་དེ་ལ་བརྟེན་པ་གང་ཞིག་དེ་གཉིས་ས་གཅིག་པའི་ཕིར། དང་པོ་

གྲུབ་སེ། སོམ་བྱུང་མི་ལྕོགས་མེད་པ་དང༌། །ཁྱད་པར་བསམ་གཏན་ས་པའོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ནི་ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅིག །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། སོམ་ལམ་དང་མི་སོབ་ལམ་ཟག་མེད་ས་དགུ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཏེ། ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་དང༌། ཟག་མེད་ཀི་གཟུགས་མེད་དང་པོ་

གསུམ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་རྟེན་པའི་དོན་ནི་ལམ་དེ་ས་དེའི་

ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་ལ་འཇོག་སེ། ལམ་དེ་ས་དེ་ལ་བརྟེན་ན་ལམ་དེ་ས་དེ་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕིར། འཁར་གཞོང་ལ་རྒྱ་ཤུག་བརྟེན་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། རྟེན་བརྟེན་པ་དོན་

གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

བཞི་པ་ནི། ཆོས་མངོན་པ་དེ་རེས་འབང་འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་ཁམས་སུ་ཟག་མེད་མི་

ལྕོགས་མེད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ། བསམ་གཏན་དང་པོ་གཉིས་སུ་

དེ་གཉིས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་ཡིད་བདེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ། བསམ་

གཏན་གསུམ་པར་དེའི་སས་བསྡུས་ཀི་སེམས་ཚོར་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་པའི་ཟག་མེད་

ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ། བསམ་གཏན་བཞི་པར་དེའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ལ་

བརྟེན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ། གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་དུ་དེའི་སས་བསྡུས་

ཀི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ལ་བརྟེན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་བཞི་པ་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེས་ན་སྐབས་འདིར་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་བས་ནས་དེའི་འཁོར་དུ་

ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། མི་འཐད་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ན་གཙོ་སེམས་ཡིན་དགོས། 

ཤེས་རབ་ཡིན་ན་སེམས་བྱུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སྤིར་དེ་ལྟར་ཡིན་

ཀང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་སྐབས་འདིར་ཤེས་རབ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན། ཡིད་ཆེས་པའི་སྐབས་སུ་དང་བ་གཙོ། ཆུ་ལ་འགོ་བ་ན་མཉན་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཙོ། ནད་འཚོ་བའི་ཚེ་སན་པ་གཙོ་བོར་བས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་སོགས་དེའི་རེས་སུ་

འབང་བ་བཞིན་ནོ། །ཁ་ཅིག །རྣམ་གོལ་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པའི་

རེས་འབང་གི་ཕུང་པོ་ལྔར་འཇོག་སེ། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀིས་མཛད་པའི་

ཕུང་པོ་ལྔའི་རྣམ་པར་འགེལ་བ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སྙོམས་

འཇུག་དགེ་བ་རྩེ་གཅིག་པ། །རེས་འབང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་རྣམ་གོལ་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་ནི། 

དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་རབ་རེས་འབང་

དང་བཅས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཐོབ་བ་ཕིར་གང་དང་བསན་བཅོས་གང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་

སྐབས་སུ། སྤིའི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད། 

དབེ་བ། མིང་གིས་འདོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་བཤད་པ། དེའི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་བརོད་བར་བེད་པའི་སྒའམ། དེ་ཐོབ་

བེད་ཀི་ཐབས་གང་རུང་གི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་

པོར་དམིགས་པ། བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པའི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ་

གཟུགས་ཕུང་གིས་བསྡུས་པ་དང༌། ཚོགས་སྦོར་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཐོས་བསམ་སོམ་

གསུམ་གི་ཤེས་རབ་སོགས་ཕུང་པོ་ཕི་མ་བཞི་ཅི་རིགས་པས་བསྡུས་པ་དུ་མ་ཡོད་

དེ། རང་འགེལ་ལས།37 བརར་བཏགས་པ་ནི། དེ་ཐོབ་བ་ཕིར་གང་དང་བསན་བཅོས་

37 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༧་༨།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གང༌། །ཞེས་བ་བ་སེ། གང་དང་ཞེས་བ་བ་ནི། ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་དང་བསོམས་

པ་ལས་བྱུང་པའི་ཤེས་རབ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། སྐྱེས་ནས་ཐོབ་པ་རེས་སུ་

འབང་བ་དང་བཅས་པའོ། །བསན་བཅོས་གང༌། ཞེས་བ་བ་ནི། དེ་ཡང་ཟག་པ་མེད་

པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དེའི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པས་ཆོས་མངོན་པ་

ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལ། མངོན་པའི་མིང་གིས་

གདགས་སུ་རུང་སེ། དེ་འདོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། མངོན་པའི་སེ་

སྣོད་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པས་མངོན་པ་བརོད་བར་བེད་དེ། ཚོགས་སྦོར་

གིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་མངོན་པ་འཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། མངོན་པ་འཐོབ་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་

རྣམས་ཀིས་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐོས་བསམ་བེད་

དགོས། དེ་འཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་རྣམས་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་

དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་ལ་གནོད་བེད་ནི། དེ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། མངོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བསྡུ་ན། བརར་བཏགས་

པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ངོས་ནས་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་

མངོན་དུ་ཕོགས་པས་དེ་ལྟར་རོད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། རང་འགེལ་ལས།38 ངེས་

པའི་ཚིག་ཏུ་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཕིར་ཆོས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ནི་དོན་

38 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༧་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམ་པའི་ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའམ་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

པའི་ཕིར་ཆོས་མངོན་པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ནི། ཆོས་མངོན་པ་འཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་

པོ་ས་གང་ན་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་ཤེས་རབ་ཁམས་གསུམ་ག་ན་ཡོད་ལ། ཐོས་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཁམས་འོག་མ་གཉིས་ན་ཡོད་ཀི། གཟུགས་མེད་ན་མེད་དེ། དེ་ན་སྒ་

མེད་པའི་ཕིར། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་འདོད་ཁམས་ཁོ་ནར་ཡོད་ཀི། གོང་མ་གཉིས་

ན་མེད་དེ། དེ་གཉིས་ན་སེམས་པར་རྩོམ་པ་ན་སོམ་བྱུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར། སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ཡོད་ཀི་འདོད་པར་མེད་དེ། 

དེ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།39 འདོད་པའི་

ཁམས་ན་ནི་ཡིད་ལ་བེད་པ་གསུམ་སེ། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་སྐྱེས་

ནས་ཐོབ་པ་རྣམས་སོ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ནི་གསུམ་སེ། ཐོས་པ་དང་སོམ་པ་ལས་

བྱུང་བ་དང་སྐྱེས་ནས་ཐོབ་པ་རྣམས་སོ། །བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མེད་དེ། གང་གི་ཚེ་

དེ་དག་སེམས་པར་རྩོམ་པ་དེའི་ཚེ། དེ་དག་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་ཁོ་ན་ཉིད་ཉེ་བར་

གནས་པ་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ན་ནི་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་སྐྱེས་

ནས་ཐོབ་པ་དག་གོ །ཞེས་གསུངས། ཁོ་ན་རེ། ཆོས་མངོན་པ་མེ་ལ་བསེགས་པའི་

ཆོས་སོང་གི་ལས་སྒིབ་མེད་པར་ཐལ། བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་ན་

ཆོས་མངོན་པ་མ་ཡིན་དགོས། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མེ་ལ་སུས་ཀང་སེག་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བའི་མཚམས་མེད་

39 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༦༦་༦།



  19  

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཀི་ལས་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་དགོས། ཡེ་ཤེས་ལ་

སུས་ཀང་ཁག་འབིན་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་བཞག་ཏུ་ཡོད་

དེ། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་འཐོབ་བེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཟག་བཅས་རྣམས་དང༌། 

མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། །

གཉིས་པ་ནི། འདིར་དེ་དོན་དུ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས། ངག་དོན་ནི། 

བསན་བཅོས་འདི་ཆོས་ཅན། མངོན་པའི་མཛོད་ཅེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

མངོན་པ་སེ་བདུན་གི་དོན་གཅེས་ཤོས་རྣམས་ཁྱོད་ཉིད་ཀི་བརོད་བའི་དོན་དུ་ཡང་

དག་པར་ཆུད་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ནོར་གང་དུ་འཇོག་པའི་གནས་

ལ། ནོར་གི་མཛོད་ཅེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་མངོན་པ་སེ་བདུན་པོ་དེ་ལ་

མངོན་པའི་མཛོད་ཅེས་བ་སེ། དེ་བསན་བཅོས་འདི་འབྱུང་བའི་ཁུངས་སམ་གནས་

ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། རལ་གི་གང་ནས་འབིན་པའི་ཤུབས་

ལ་རལ་གིའི་ཤུབས་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་མངོན་པ་སེ་བདུན་དགོས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་བསན། གང་

ཟག་སུས་བསན། སོབ་དཔོན་ཆོས་མངོན་པ་འཆད་པ་ལ་གུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་

ཡིན་ཞེ་ན་དེའི་ལན་སོན་པ་ལ། ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད། །ཅེས་སོགས་རྐང་

པ་བཞི་གསུངས། མངོན་པ་སེ་བདུན་གསུངས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བསྐྱེད་པ་ལ་

ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སོང་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉོན་མོངས་སང་དགོས་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོར་

འཁྱམ་40པའི་ཕིར། ཉོན་མོངས་སོང་བ་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་

བསྐྱེད་དགོས་ཏེ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་མེད་པར། ཉོན་

མོངས་དངོས་སུ་སོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། མངོན་པའི་སེ་སྣོད་འདི། སོན་པས་

གསུངས་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་མ་བརྟེན་པར་

ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་རྒྱས་པར་སོན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

ན་སོན་པས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་སོགས་དང་མཐུན་པར་

ལུང་དེ་དང་དེ་ལས་སིལ་བུར་སིལ་བུར་བས་པ་རྣམས། དག་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐྱོབ་ལ་

སོགས་པས་ཆེད་དུ་བརོད་པའི་ཚོམས་ལ་སོགས་པར་བསེབས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན། ཀེ་མ་འདུས་བས་རྣམས་མི་རྟག །སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་

ཡིན། །ཞེས་སོགས་ལྟ་བུ། 

དེས་ན། མངོན་པ་སེ་བདུན་ཡང་དང་པོར་སོན་པས་གསུངས་པ། དག་བཅོམ་

པ་རྣམས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གིས་གང་བསྡུས་སྙམ་ན།41 ཡེ་ཤེས་ལ་

འཇུག་ཀ་ཏྱའི་བུས། །རབ་ཏུ་བེད་པ་དབིག་བཤེས་ཀིས། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་ནི་ལྷ་

སྐྱིད་ཀིས། །ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ཤཱརིའི་བུས། །གདགས་པའི་བསན་བཅོས་མོའུ་འགལ་

བུས། །འགོ་བའི་རྣམ་གངས་གསུས་པོ་ཆེས། །ཁམས་ཀི་ཚོགས་ནི་གང་པོས་

བསྡུས། །ཞེས་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་ལྷུག་པར་འབྱུང་བ། 

40 ག་༡༠་༢་༡་འཁྱམ་དགོས་པའི་ཕིར།

41 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པའི་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། ༢༡་

༦།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

མཆིམས་ལྷ་རེ་གོ་ཆས་སོམ་དུ་བསྡུས་པའོ། །ལོ་ཅེས་པ་མ་རངས་པའི་ཚིག་ཡིན་

པས། སོབ་དཔོན་དང་མདོ་སེ་པ་ན་རེ། མངོན་པ་སེ་བདུན་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་པཎི་ཏ་དེ་

དང་དེས་བས་པ་ཡིན་གི། སོན་པས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་འདུས་བས་

རས་གྲུབ་དང༌། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་སོགས་བཀའ་དང་འགལ་བའི་དོན་དུ་མ་བསན་

པའི་ཕིར། ཅིའི་ཕིར་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། བསན་བཅོས་བེ་བག་བཤད་མཚོ་

ཆེན་མོའི་རེས་སུ་འབངས་ནས། དུས་གསུམ་རས་ཡོད་དུ་སྨྲ་བའི་དོན་གིས་དེ་ལྟར་

བརོད་པའི་ཕིར། ཅིའི་ཕིར་མདོ་སེ་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདོ་

ཚད་མར་བེད་ཀི། བེ་བག་བཤད་པ་སོགས་བསན་བཅོས་ཚད་མར་མི་བེད་པས། 

མདོ་སེ་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔེ་ཙམ་གི་སོ་ནས་སོན་པས་དཔེ་སོན་པ་ཞེས་

བརོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བའོ། །

སྐབས་འདིར་སྤི་དོན་ལ། དགོས་འགེལ་ངག་གི་དབེ་བ། སོ་སོའི་རང་བཞིན། 

གཞུང་གི་ཚིག་གང་གིས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསན་པ། དགོས་འབེལ་གི་ངག་འདིར་ཐོག་

མར་བཀོད་པའི་དགོས་པ། དགོས་སོགས་ཆོས་བཞིའི་འབེལ་བ་ངོས་བཟུང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། བཅུ་གཉིས་ཡོད་དེ། ངག་ཙམ་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་

བཞི། བསན་བཅོས་ལུས་ལ་ཡོད་པའི་དེ་བཞི། དགོས་འགེལ་ངག་ལ་ཡོད་པའི་དེ་

བཞི་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ངག་དོན་མཐུན་ཐམས་ཅད་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཡོད་

ལ། ངོས་འཛིན་སའོ། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད། བསན་བཅོས་

འདིའི་བརོད་བ། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ལྔ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པོ་རྟོགས་པ། འདི་རྩོམ་པའི་དགོས་པ། དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐར་ལྷག་

མེད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ། འདིའི་ཉིང་དགོས། ཕི་མ་སྔ་མ་ལ་འབེལ་བ་ནི། 

འབེལ་བ་ཡིན་ནོ། །བསན་བཅོས་འདིའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་པོ་དེ་ཡང༌། དགོས་

འབེལ་གི་ཚིགས་བཅད་འདིའི་བརོད་བ། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་བཅོས་འདི་ལ་

དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་དགོས་པ། དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐོས་བསམ་གིས་ཞུགས་པ། འདིའི་ཉིང་དགོས། དེ་དག་སྔ་མ་མེད་ན་ཕི་མ་མི་

འབྱུང་བ་འདིའི་འབེལ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཞེས་པས། འདིའི་བརོད་བ་དངོས་སུ་བསན། རབ་

ཏུ་རྣམ་འབེད། ཅེས་པས་དགོས་པ་དངོས་སུ་བསན། མེད་པར་ཉོན་མོངས་རྣམས། 

ཞེས་པས། ཉིང་དགོས་དངོས་སུ་བསན། འབེལ་བ་ཤུགས་ལ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། དགོས་འབེལ་གི་ངག་འདིར་ཐོག་མར་བཀོད་པ་ལ་ཆོས་ཅན། 

དགོས་པ་ཡོད42་དེ། བསན་བཅོས་འདི་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་མེད་ལས་ཆེ་

སྙམ་པའི་དོན་མི་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་དང༌། མེད་པར་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་བསལ་ནས། 

ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་དོན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་དང༌། ཡོད་པར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་

བསྐྱེད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། བསན་བཅོས་འདིའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞིའི་ནང་ཚན་གི་འབེལ་

བ43་དེ་བྱུང་འབེལ་ཡིན་ཏེ། བསན་བཅོས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་ཆོས་ལྔ་རྟོགས་པ་འབྱུང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་འབྱུང་

42 ག་༡༡་ན་༣་དགོས་པ་འདོད་དེ།

43 ག་༡༡་ན་༤་དེ་དང་དེ་བྱུང་།
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བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བསན་བཅོས་དངོས་ཀི་དོན་ལ། 

བརོད་བ་ངོས་བཟུང་བ། དེའི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །

ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཟག་པ་དམིགས་པ་དང་

མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སོ་ནས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། 

ཟག་བཅས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཟག་མེད་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། གང་ཕིར་དེ་དག་ལ། ཟག་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཏེ། ཟག་བཅས་

ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །ཞེས་དང༌། དེའི་རང་འགེལ་ལས།44 འདི་ནི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་འདིར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །ཞེས་གསུངས། གཞི་གྲུབ་ན་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་

གང་རུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། དངོས་པོ་དེ་ཡང་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན། ལྷག་

མེད་མྱང་འདས་ཀི་ཐོབ་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐོབ་པ། འཕགས་པའི་རིགས་བཞི། སོ་

སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་རྣམས་དེ་གཉིས་གང་

རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དང༌། ལམ་

བདེན་གཉིས་ཀ་ཟག་མེད་དང་དངོས་པོའི་གཞི་མཐུན45་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་

རྣམས་གྲུབ་སེ། འདུས་བས་དང་ཟག་མེད་ཀི་གཞི་མཐུན་ཡིན་ན་ལམ་བདེན་ཡིན་

44 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༨་༡༨།

45 ག་༡༡་བ་༣་འཐུན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་སྣང་།
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དགོས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། དག་བཅོམ་པའི་མིག་དབང་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། ཟག་

བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སོམ་སང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བཅུ་

ནི་སོམ་པས་སང་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདོད་ན་མ་ཡིན་ཏེ། 

དག་བཅོམ་པ་ཡིན་ན་ཟག་པ་སངས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། དག་

བཅོམ་པའི་མིག་དབང་དེས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་

མཚུངས་ལྡན་གི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་མི་བེད་ཀང༌། གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་

དམིགས་པའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཤེས་རབ་ཀིས་དབེ་བར་བའི་ཆོས་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་

ཆོས་ལྔའོ། །ཞེས་སོས་པས་ཆོག་མོད། ཅིའི་ཕིར་ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་

རྣམས། །ཞེས་སོས་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ་སོབ་དཔོན་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་ནས་སོན་པ་གང་ཞིག་ཕུང་པོ་ལྔས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་དང༌། 

ཡང་སོབ་དཔོན་གིས་ཀུན་བང་གི་ཆོས་རྣམས་སོ་སོར་བསན་པའི་སོ་ནས། དེ་དག་

ལ་བླང་དོར་བས་པའི་སོབས་ཀིས་ངེས་ཤེས་རེས་དཔག་ཐོབ་པར་བཞེད་པ་གང་

ཞིག །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཀུན་བང་གི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་སོ་སོར་མཚོན་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེས་ན་བསན་བཅོས་འདིའི་བརོད་བ་ཐམས་

ཅད་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

འཆད་ཉན་བ་ས་ཞིང༌། བླང་དོར་གོ་བདེ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཆོས་

རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀིས་དབེ་བར་བས་པའི་བསན་བཅོས་འདིའི་བརོད་
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བ46་ཆོས་ཅན། གཉིས་ཀིས་ནི་བསྡུས་ཏེ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། མདོར་བསན་དང༌། རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཟག་

བཅས་མདོར་བསན་པ་དང༌། ཟག་མེད་མདོར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་མ་

གཏོགས་པའི་འདུས་བས་རྣམས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གི་དོན་ནི། ལམ་

བདེན་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཟག་བཅས་ཡིན་ཏེ། གོང་གི་

མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དེར་ཐལ། མཚན་

ཉིད་དེའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འགོག་བདེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཟག་པ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟག་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་

འགེལ་ལས།47 འགོག་པ་དང་ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པས་ཀང་ཟག་པ་སྐྱེ་

བར་ནི་འདོད་མོད་ཀི། དེ་གཉིས་ལ་རྒྱས་པར་ནི་མི་འགྱུར་བས། དེ་གཉིས་ཟག་པ་

དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཟག་མེད་ལམ་གི་བདེན་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་

གི་ངག་དོན་ལ། ལམ་བདེན་དང་འདུས་མ་བས་གསུམ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཟག་མེད་

ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ལམ་གི་བདེན་པ་དང་འདུས་མ་བས་རྣམས་

ཟག་མེད་དོ། །ཞེས་སོས་པས་ཆོག་མོད། རྣམ་གསུམ་ཞེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་

ཡོད་ཅེ་ན། ཡོད་དེ་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་

ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡོད་པར་དོགས་པ་བསལ་བའི་

46 ག་༡༢་ན་༢་བརོད་བས།

47 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༩་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དག་བཅོམ་པ་སོན་བློ་གོས་ཀིས་བཞེད། 

དཔེ་སོན་པ་སྔ་མ་48ཁ་ཅིག །དག་བཅོམ་པའི་མིག་དང་ཕི་རོལ་གི་དངོས་པོ་

ཟག་པའི་རྟེན་མི་བེད་པས་ཟག་མེད་དེ། ཟག་པའི་གཉེན་པོ་མི་བེད་པས་ཟག་བཅས་

སུ་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག །ལམ་ལ་འཇིག་རྟེན་

པའི་ལམ་དང་འདས་ལམ་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་ལམ་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

བསན་པ་དང༌། འདུས་མ་བས་རྣམ་པ་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ན་ཟག་མེད་དུ་མ་གགས་

པས་བསན་པའི་ཕིར་ཡིན་ཞེས་ཟེར། 

རང་ལན་ནི། གནས་མ་བུ་པའི་སེ་པ་དག་འདུས་མ་བས་མྱང་འདས་གཅིག་

པུར་སྨྲ་བ་དང༌། བེ་བག་པས་རྡུལ་ཕ་རབ་སོགས་འདུས་མ་བས་མང་པོ་དགག་པའི་

ཕིར་དུ་གསུམ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །འདུས་མ་བས་གསུམ་པོ་བཞག་དུ་ཡོད་དེ། 

ནམ་མཁའ་དང་འགོག་པ་གཉིས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། འདུས་མ་བས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། འདུས་

བས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ནམ་མཁའ་མི་སྒིབ་པའོ། །ཞེས་སོགས་ཀི་ངག་དོན་ནི། 

གསུམ་པོ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། རྟག་པ་དང་མ་སྒིབ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་

གིས་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད། བདེན་

བཞི་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་བལ་བར་དམིགས་པ་དེ། 

སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་དགག་བ་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་

48 ག་༡༢་བ་༡་སན་སྔ་པ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

བེད་ཅིང༌། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ལས་གཞན་པའི་འགོག་པར་དམིགས་པ། སོ་

སོར་བརྟགས་མིན་གི་འགོག་པའི་མཚན་ཉིད། 

ཁོ་ན་རེ། འགོག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡིན་པར་

ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར་ན། རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། སོ་སོར་རྟགས་འགོག་གིས་རང་

གི་དགག་བར་གྱུར་པའི་ཟག་བཅས་ལ་སྒིབ། རྟགས་མིན་གི་འགོག་པ་འདུས་མ་

བས་ཡིན་པས་རང་གི་དགག་བ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྩིག་པའི་གོ་སར་ནམ་མཁའ་མེད་ན། ནམ་མཁའ་དེ་རེ་འགའ་བར་

འགྱུར། ཡོད་ན་རྩིག་པའི་གོ་སར་རྩིག་པ་གཞན་ཆུད་པར་ཐལ། དེ་ན་གོ་འབེད་ནམ་

མཁའ་ཡོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། རྩིག་པས་རང་གི་གོ་སར་གཟུགས་ཅན་གཞན་

སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བས་པའི་ཕིར། རྩིག་པའི་གོ་སར་ནམ་མཁའ་ཡོད་དེ། མེད་ན་དེ་ན་

རྩིག་པ་ཉིད་ཀང་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར་དང༌། མདོ་ལས་ཀང༌།49 

བམ་ཟེ་ཞིག་གིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ།50 གོའུ་ཏ་མ། ས་ཅི་ལ་བརྟེན། བམ་ཟེ་ཆུ་

ལ་བརྟེན་ཏོ། །གོའུ་ཏ་མ། ཆུ་ཅི་ལ་བརྟེན། བམ་ཟེ་རླུང་ལ་བརྟེན་ཏོ། །གོའུ་ཏ་མ། རླུང་

ཅི་ལ་བརྟེན། བམ་ཟེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་བརྟེན་ཏོ། །གོའུ་ཏ་མ་ནམ་མཁའ་ཅི་ལ་

བརྟེན། བམ་ཟེ། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལ་ནི་རྟེན་མེད་པ་སྣང་བ་མེད་

པ་དམིགས་པ་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས། དེས་ན་སྐབས་འདིར་འདུས་མ་བས་ཀི་

ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རས་སུ་གྲུབ་སེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་བེད་ནུས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རླུང་རྟེན་པའི་དོན་བེད་ནུས་པའི་ཕིར། སོ་སོར་བརྟགས་

49 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་མཛོད་འགེལ་དུ་དྲངས་པའི་མདོ། ༣༠་༦།

50 ག་༡༣་ན་༣་འགོའུ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགོག་ཀང་རས་སུ་གྲུབ་སེ། སང་བ་རྣམས་རས་སོ་སོ་བ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། དེ་

སངས་པའི་བལ་བ་རྣམས་ཀང་རས་སོ་སོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་འདུས་བས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྤིར་བསན་པ་དང༌། སོ་སོར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་བརྒྱད་ཀི་གོ་རིམ་འདི་ལྟར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་སྤིར་བསན་པའི་དབང་དུ་

བས་ནས་གནས་དང་པོ་ཁམས་བསན་པའི་གནས་བསན། དེར་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་

51བཤད་དབང་པོ། །ཞེས་མིང་ཙམ་ཞིག་བསན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། དབང་པོ་

བེ་བག་ཏུ་འཆད་པ་ལ་གནས་གཉིས་པ་དབང་པོ་བསན་པའི་གནས་བསན། དེར་

ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་ཉོན་མོངས་ཅན། །ཞེས་མིང་ཙམ་ཞིག་བསན་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་ཁམས་གསུམ་རྒྱས་པར་སོན་པ་གནས་གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་སོན་པའི་གནས་

བསན། སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དེ་ཡང་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་བའི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ལས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་བསན་བའི་སོ་ནས་ལས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་ལ།གནས་བཞི་པ་ལས་བསན་པའི་གནས་བསན། ལས་དེ་ཡང་ཕ་རྒྱས་

ཀིས་ཀུན་ནས་བླངས་པ་ཡིན་ཞེས་བསན་པའི་སོ་ནས་ཉོན་མོངས་ཀི་རྣམ་གཞག་

52རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ་གནས་ལྔ་པ་ཕ་རྒྱས་སོན་པའི་གནས་བསན། ཟག་བཅས་

ཀི་ལས་ཉོན་གཉིས་པོ་དེ་ཡང་ལམ་དང་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་སོང་དགོས་

ཞེས་བསན་པར་བེད་པ་ལ། གནས་དྲུག་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་སོན་པའི་གནས་

བསན། དེར་སོས་པའི་ཤེས་པ་བཅུ་བེ་བག་ཏུ་འཆད་པ་ལ་གནས་བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་

51 ག་༡༣་ན་༢་གིར།

52 ག་༡༣་བ་༣་བཞག།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

བསན་པའི་གནས་བསན། སེམས་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས། བསམ་གཟུགས་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་

མོང་བའི་ཡོན་ཏན་བེ་བག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། གནས་བརྒྱད་པ་སྙོམས་འཇུག་

བསན་པའི་གནས་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གནས་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ནས། 

དང་པོ་ཁམས་སོན་པའི་གནས་དེ་འཆད་པ་ལ། 

འདུས་བས་ཀི་ཕོགས། མིང་གི་རྣམ་གངས། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྒྱས་

པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བས་རྣམས། །ཞེས་

བཤད་ནས་འདུས་བས་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། འདུས་བས་ཆོས་རྣམས་དེ་དག་

ཀང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་འདིར་སྤི་དོན་དང་གཞུང་དོན་གཉིས། 

དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། རྣམ་གངས། སྒ་བཤད་པ། ཕུང་པོ་ལྔ་རས་གཅིག་

དང་རས་ཐ་དད་ལ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པས་རབ་ཏུ་

ཕེ་བར་དམིགས་པ། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ཕུང་ནས་

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོའི་བར་ལྔ། འདུས་བས་དང་ཕུང་པོ་དོན་གཅིག །ཕུང་པོ་དང་

དངོས་པོ་དོན་མི་གཅིག་སེ། འདུས་མ་བས་ཀི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་

ནི། དུས། གཏམ་གི་གཞི། ངེས་པར་འབྱུང་བཅས། གཞི་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་

འདུས་བས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཉིད་དུས། ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདུས་བས་ཆོས་ཅན། དུས་ཞེས་བ་སེ། སོང་ཟིན་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་དང༌། མི་

རྟག་པ་ཟད་པའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། གཏམ་གི་གཞི་ཞེས་བ་སེ། གཏམ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཁྱོད་ཀི་སེང་ནས་འབྱུང་ཉེ་ཞིང་འབེལ་ཆེ་བའི་ཕིར། ངེས་པར་འབྱུང་

བཅས་ཞེས་བ་སེ། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་འཐོབ་པ་ལ། ཁྱོད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་

དགོས་པའི་ཕིར། གཞི་དང་བཅས་པ་ཞེས་བ་སེ། རང་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། བཞི་

པ་ནི། རྐྱེན་རྣམས་འདུས་ཤིང་ཕད་ནས་བས་པས་ན་འདུས་བས། ཞེས་རོད་དེ། རང་

འགེལ་ལས།53 རྐྱེན་རྣམས་འདུས་ཤིང་ཕད་ནས་བས་པ་དག་ནི་འདུས་བས་རྣམས་

ཏེ། རྐྱེན་གཅིག་གིས་བསྐྱེད་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད། མདོ་སེ་པས་འདུ་

བེད་ཀི་ཕུང་པོ་དང༌། ཕུང་པོ་གཞན་བཞི་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་དེ། གཟུགས་དང་

གཟུགས་ཀི་མི་རྟག་པ་རས་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། ཕུང་པོ་ཡིན་ན་རང་གི་མི་རྟག་

པ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་འདོད་དོ། །སེམས་ཙམ་པས་ཕུང་པོ་

ལྔ་རས་གཅིག་ཏུ་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདུས་བས་ཆོས་ཅན། ལྔ་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་སོགས་

ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཟུགས་ལ་སོགས་ལས་སོས་པ་ལ་དོན་ཡོད་དེ། རྣམ་གོལ་གི་

ཕུང་པོ་ལ་གོ་བ་གཅད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕུང་པོ་ལྔ་ཞེས་སོས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་ལ་གོ་བ་གཅད་54པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར།

53 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༡་༡༢།

54 ག་༡༤་བ་༡་བཅད།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལ་སྤིར་འདུས་བས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང༌། 

བེ་བག་ཏུ་ཟག་བཅས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སོ། །དང་པོ་ནི། དེ་དག་ཉིད་

དུས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། གང་དག་ཟག་བཅས་

ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་ཡི་དོན། ཟག་བཅས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། 

ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ། འཐབ་བཅས། སྡུག་བསྔལ། ཀུན་འབྱུང༌། འཇིག་རྟེན། ལྟ་

གནས། སིད་པ་ཞེས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། 

ཉེར་ལེན་ཞེས་བ་སེ། རང་རྒྱུ་ཉེར་ལེན་ལས་བྱུང༌། རང་འབས་ཉེར་ལེན་སྐྱེད་པར་

བེད་པའི་ཕིར་དང༌། རང་གི་ཀུན་སོང་དུ་གྱུར་པའི་ཉེར་ལེན་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན། རྩ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་ལ་རྩའི་མེ་དང་སན་དང་མེ་ཏོག་སྐྱེད་པའི་ཤིང་ལ་

སན་དང་མེ་ཏོག་གི་ཤིང༌། རྒྱལ་པོ་ལ་རག་ལས་པའི་མི་ལ་རྒྱལ་པོའི་མི་ཞེས་བརོད་

པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཆོས་ཅན་འཐབ་བཅས་ཞེས་བ་སེ། རང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ཕིར། 

སྡུག་བསྔལ་ཞེས་བ་སེ། འཕགས་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར། ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བ་སེ། 

ཁྱོད་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་ཞེས་བ་སེ། སྐད་ཅིག་གིས་

འཇིག་ཅིང༌། གཉེན་པོས་ཀང་འཇིག་པའི་ཕིར། ལྟ་གནས་ཞེས་བ་སེ། ཡང་སིད་དུ་

འཁོར་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། 

ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རང་བཞིན།

ཆོས་གཞན་སྐྱེས་ཚུལ། ཁམས་ཀི་རྣམ་པའི་རབ་དབེ། དང་པོ་ལ། རང་

བཞིན་དངོས། གསུམ་པོ་སོ་སོའི་སྒ་དོན། དགོས་པ་དང་བཅས་པ། དེ་དག་ངེས་པའི་
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རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞེས་བཤད་ན་ཕུང་

པོ་ལྔ་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན།55 གཟུགས་ནི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན། གཞུང་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནི། དུ་མ་སྤུངས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཕུང་པོའི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན་གཟུགས་ཕུང་སོགས་ལྔ། སྤིར་གཟུགས་སུ་རུང་བ་གཟུགས་

ཀི་མཚན་ཉིད། གཟུགས་རུང་རྣམ་པ་གཉིས་གང་རུང་གི་སོ་ནས་གཟུགས་སུ་རུང་

བ་དུ་མ་སྤུངས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས།56 དགེ་སོང་དག །གཟུགས་སུ་ཡོད་ཅིང་གཟུགས་

སུ་རུང་བས་ན་དེའི་ཕིར་གཟུགས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་པ་དང༌། 

གཟུགས་ནི་གཟུགས་རུང་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཞེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།57 

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་ཅི་ཞེ་ན། གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་

གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་སེ། ཞེས་གསུངས། དབེ་ན། གཟུགས་སོགས་

དོན་ལྔ། མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཏེ་བཅུ་

གཅིག་གོ །གཟུགས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཕུང་བེམ་པོ་རྣམས་དོན་གཅིག །ཁོ་ན་

རེ། སྒ་ཆོས་ཅན། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཡིན་པའི་ཟེར་ན་

མ་ཁྱབ་སེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཐལ་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ཕུང་ཆོས་ཅན། གཟུགས་བཅུ་གཅིག་ཡོད་དེ། དབང་

55 ག་༡༤་བ་༧་ཐོག་མར་གཟུགས་སོན་པ།

56 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༩་༡༢།

57 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༡༨་༩།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

པོ་ལྔ། དོན་ལྔ། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དབང་པོ་ལྔ་ཞེས་སོས་པས་ཡིད་དབང་གཅོད། དོན་ལྔ་ཞེས་སོས་པས་ཆོས་ཁམས་

གཅོད། ཉིད་ཅེས་ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་གིས་འདི་རྣམས་གང་རུང་མ་ཡིན་ན་གཟུགས་

མ་ཡིན་དགོས་ཞེས་པའོ། །

འོ་ན། 

གཟུགས་ནི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། 

ཞེས་བཤད་ན། དབང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོན་པ་

ནི། དེ་དག་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཤེས་རྟེན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ། སྤི་

དོན་དང༌། གཞུང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དབང་ཤེས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་

རྐྱེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དང་བར་

དམིགས་པ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་མཚན་ཉིད། རིགས་གནས་སོས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་མཚུངས་ཀི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྟ་བུ་སྡུད་པར་བེད་པའི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དབེ་ན། མིག་གི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ནས། ལུས་ཀི་དེའི་

བར་ལྔ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དང་བར་དམིགས་པ། 

མིག་གི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་མཚན་ཉིད། དེས་གཞན་ལ་རིགས་འགེའོ། །དེ་

ལྟར་ཡང་བསན་བཅོས་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལས།58 མིག་གི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། མིག་གི་

58 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༢། མངོན་པ་ཉུ། མཛད་པ་པོའི་མཚན་མི་གསལ། རབ་ཏུ་བེད་པ་ཆོས་མངོན་པ་ལ་འཇུག་པ། 

༡༥༥༡་༡།
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རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་གཟུགས་དང་བའོ། །ཞེས་དང༌། རང་འགེལ་ལས།59 

གཟུགས་དང༌། སྒ་དང༌། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་རྟེན་

དུ་གྱུར་པ་གཟུགས་དང་བའི་བདག་ཉིད་ལྔ་པོ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རིམ་པ་

བཞིན་དུ། མིག་དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལྕེ་དང༌། ལུས་ངག་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་

སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་སྐད་དུ། དགེ་སོང་མིག་ནི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དེ། འབྱུང་བ་

ཆེན་པོ་བཞི་རྒྱུར་བས་པའི་གཟུགས་དང་བའོ། །ཞེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།60 

མིག་གི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་གཞི་དག་རྒྱུར་བས་པ། མིག་གི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་རྟེན་གཟུགས་དང་བའོ་ཞེས་གསུངས། 

དབེ་ན། རེ་རེ་ལ་རྟེན་བཅས་དང་དེ་མཚུངས་ཀི་རེ་རེ་སེ་གཉིས་གཉིས་ཡོད། 

མཚན་ཉིད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེའི་རྟེན་བེད་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་དང་

པོ་དང༌། གཉིད་འཐུག་པོ་ལོག་བཞིན་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་དེ་གཉིས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། མིག་གི་དབང་པོ་ནི། དབང་རྟེན་དབུས་ན་དབིབས་ཟར་མའི་མེ་ཏོག་གམ། 

གོ་སྙོད་ཀི་འབྲུ་ལྟ་བུ། ངོ་བོ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་སྣང་བའི་ཤིན་ཏུ་དང་བ་གཅིག་

ཡོད། མིག །གསལ་བེད། འདྲེན་བེད། འཁིད་བེད། ལྟ་བ་སོགས་རྣམ་གངས་སོ། །རྣ་

བའི་དབང་པོ་ནི་དབང་རྟེན་གི་དབུས་ན་དབིབས་གོ་གའི་བཙུས་མདུང་ལྟ་བུ། ངོ་བོ་

སྒའི་སྐྱེ་མཆེད་སྣང་བའི་ཤིན་ཏུ་དང་བ་གཅིག་ཡོད། རྣ་བ། ཉན་པ། སྒ་འཛིན། ཉན་

བེད་སོགས་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་སོ། །སྣའི་དབང་པོ་ནི་དབང་རྟེན་གི་དབུས་ན་

དབིབས་ཟངས་ཀི་མོ་ཁབ་ཐུར་དུ་གཤིབས་པ་ལྟ་བུ། ངོ་བོ་དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད་སྣང་བའི་

59 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༣་༡༠།

60 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༢༠་༢༠



  35  

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཤིན་ཏུ་དང་བ་གཅིག་ཡོད། སྣ། སྣོམ་བེད། དྲི་འཛིན་སོགས་རྣམ་གངས་སུ་

གསུངས།61 ལྕེའི་དབང་པོ་ནི་དབང་རྟེན་གི་དབུས་ན་དབིབས་ཟླ་གམ་དབུས་སྐྲ་རྩེ་

ཙམ་གིས་མ་ཕད་པ། དེ་ཕད་ན་ཀླང་རྒྱས་རྒྱུན་དུ་འཇག་62པའི་ཕིར། ཞེས་སོབ་

དཔོན་སའི་རྩ་ལག་གསུང༌། ངོ་བོ་རོའི་སྐྱེ་མཆེད་སྣང་བའི་ཤིན་ཏུ་དང་བ་གཅིག་

ཡོད། ལྕེ། མྱོང་བེད། རོ་འཛིན་སོགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་སོ། །ལུས་ཀི་

དབང་པོ་ནི། དབིབས་བ་རེག་ན་འཇམ་གི། པགས་པ་ལྟར་སྤི་གཙུག་ནས་རྐང་

མཐིལ་གི་བར་དུ་ཁྱབ་པར་གནས། དེ་རེག་63བའི་སྐྱེ་མཆེད་སྣང་བའི་ཤིན་ཏུ་དང་

བ་གཅིག་ཡོད། ལུས་དབང༌། རེག་བེད། ཀུན་ཏུ་རེག་བེད་སོགས་མིང་གི་རྣམ་

གངས་སུ་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། རང་

རང་གི་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་སོ་སོའི་རྟེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བེད་པའི་

ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དང་བ་ལྔ་སོ་སོར་དེ་དང་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་དོན་ལྔ་ཞེས་བཤད་ན། དེ་དག་གང་ཞེ་ན། 

དོན་ལྔ་སོ་སོར་དབེ་བའི་སོ་ནས་སོན་པ་ནི། 

གཟུགས་རྣམ་གཉིས་དང་རྣམ་ཉི་ཤུ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ། 

སྤི་དོན། གཞུང་དོན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐྱེན་བེད་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་གཟུགས་སུ་དམིགས་པ། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་

61 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་སི། སོབ་དཔོན་སའི་རྩ་ལག ། ཕུང་པོ་ལྔའི་བཤད་པ། ༧༦༥་༡༣།

62 ག་༡༦་ན་༣་འཛག།

63 ག་༡༦་ན་༤་དེ་བདག་བའི་སྐྱེ་མཆེད།
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མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད། དོན་ལྔར་ཕེ་བའི་གཟུགས་ལྟ་བུ། 

རྒྱས་པར་དབེ་ན་ཉི་ཤུ་ཡོད་དེ། ཁ་དོག་གི་གཟུགས་བཅུ་གཉིས། དབིབས་

ཀི་གཟུགས་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཕིར། ཚོམས་ལས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས།64 སྔོ་

སེར་དཀར་དང་དམར་བ་དང༌། །སྣང་མུན་སྤིན་དང་དུ་བ་དང༌། །རྡུལ་དང་ཁུག་སྣ་ཉི་

མ་དང༌། །གིབ་མ་རིང་ཐུང་ལྷམ་པ་དང༌། །ཟླུམ་པོ་མཐོན་པོ་དམའ་བ་དང༌། །ཕ་ལེ་ཕ་

ལེ་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་བཅུ་གཉིས་ཁ་དོག་ཡིན། །བཞི་ནི་རྩ་བའི་ཁ་དོག་

སེ། །བརྒྱད་པོ་ཡན་ལག་ཁ་དོག་གོ །དབིབས་ཀི་གཟུགས་ནི་ཐ་མ་བརྒྱད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བསྡུ་ན་གཉིས་སུ་འདུ་སེ། །དབིབས་ཀི་གཟུགས་དང༌། ཁ་དོག་གི་དེ་གཉིས་

སུ་འདུ་བའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་རྣམ་གཉིས་དང་རྣམ་ཉི་ཤུ། །ཞེས་གསུངས། ཀུན་

བཏུས་ལས།65 ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར་གསུངས། །ཉི་ཤུ་པོ་དེ་ལ་ཡང་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཁ་

དོག་ཁོ་ན་ཡིན་པ། དབིབས་ཁོ་ན་ཡིན་པ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར་

ཏེ། རང་འགེལ་ལས།66 གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོད་ལ་དབིབས་སུ་མེད་

པ་ཡང་ཡོད་དེ། སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་དང༌། དམར་པོ་དང༌། དཀར་པོ་དང༌། གིབ་མ་

དང༌། ཉི་མ་དང༌། སྣང་བ་དང༌། མུན་པ་ཞེས་བ་བའོ། །དབིབས་སུ་ཡོད་ལ་ཁ་དོག་ཏུ་

མེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། རིང་པོ་ལས་སོགས་པའི་ཕོགས་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བེད་

ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །གཉིས་ཀར་ཡོད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལྷག་

64 སེར་བེས་དཔར་མ། མཆིམས་འཇམ་པའི་དབངས། མཆིམས་མཛོད། ༣༢་༤།

65 འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༢༡་༨།

66 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༤་༡༥།
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མའོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཉན་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐྱེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་

ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་དམིགས་པ། སྒའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད། དོན་ལྔའི་ནང་ཚན་དུ་

གྱུར་པའི་སྒ་དང་དོན་གཅིག །མཉན་བ། སྒའི་མཚན་ཉིད། སྒ་དང་སྒའི་སྐྱེ་མཆེད་དོན་

གཅིག །དབེ་ན་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་བའི་སྒ། མ་ཟིན་པའི་

འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྒ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་བཞི། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་དུ་

སོན་པའི་སྙན་པའི་སྒ། མི་སྙན་པའི་སྒ་དང་གཉིས། སེམས་ཅན་དུ་མི་སོན་པའི་སྒ་

སྙན་མི་སྙན་གཉིས། དང་པོ་ནི། སྐྱེས་བུས་ཆོས་བཤད་པའི་སྒ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི་

སྐྱེས་བུས་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ཕེག་རོབ་པའི་སྒ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། 

ཁུ་ཚུར་བརེག་པའི་སྒ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ལའང་བཞི། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་དུ་སོན་

པའི་སྙན་མི་སྙན་གཉིས། སེམས་ཅན་དུ་མི་སོན་པའི་དེ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི་སྤྲུལ་

པས་ཆོས་བཤད་པའི་སྒ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། སྤྲུལ་པས67་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བའི་སྒ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནི། རྔའི་སྒ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། བག་རལ་བའི་སྒ་ལྟ་བུ། དེ་ལྟར། སྒ་ནི་རྣམ་

པ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། །ཞེས་གསུངས། ཀུན་བཏུས་ལས།68 སྒ་ལ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་

གསུངས། 

ལྕེ་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐྱེན་སོགས་གོང་གི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། རོའི་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་མཚན་ཉིད། དོན་ལྔའི་ནང་ཚན་གི་རོ་དང་དོན་གཅིག །དབེ་ན་དྲུག་ཡོད་དེ། 

མངར་སྐྱུར་གཉིས། ཚ་བ་ལན་ཚ་བ་གཉིས་ཁ་བ་བསྐ་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

67 ག་༡༧་ན་༢་སྤྲུལ་པ།

68 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༢༡་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྣ་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐྱེན་ཞེས་སོགས་དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད། དོན་ལྔའི་དྲི་

དང་དོན་གཅིག །

དབེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། དྲི་ཞིམ་མི་ཞིམ། མཉམ་མི་མཉམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་

ཕིར། དེ་སྐད་དུ། རོ་ནི་རྣམ་དྲུག་དྲི་རྣམ་བཞི། །ཞེས་གསུངས། ཀུན་བཏུས་ལས།69 

དྲི་ལ་དྲུག །རེ་རེ་ལ་བཅུ་གསུམ་དུ་བཤད། ལུས་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐྱེན་ཞེས་

སོགས། རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད། དོན་ལྔའི་ནང་ཚན་གི་རེག་བ་དང་དོན་

གཅིག །དབེ་ན་བཅུ་གཅིག་ཡོད་དེ། འབྱུང་བ་བཞིའི་རེག་བ་བཞི། འབྱུང་འགྱུར་

བཞིའི་རེག་བ་བདུན་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། འཇམ་པའི། རྩུབ་པའི། ལྕི་

བའི། ཡང་བའི། གང་བའི། བཀྲེས་པའི། སྐོམ་པའི་རེག་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ཡང༌། རེག་བ་བཅུ་གཅིག་བདག་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། ཀུན་བཏུས་ལས།70 

འབྱུང་འགྱུར་གི་རེག་བ་ཉེར་གཉིས་སུ་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་ལྔ་སོ་སོའི་དབེ་བ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། གཟུགས་ལ་རྣམ་པ་

ཉི་ཤུ། སྒ་ལ་བརྒྱད། རོ་ལ་དྲུག །དྲི་ལ་བཞི། རེག་བ་ལ་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ལྔ་དང་རྣམ་རིག་བེད་མིན་ཉིད་ཅེས་བཤད་ན། 

རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་གང་སྙམ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། 

གཡེངས་དང་སེམས་མེད་པ་ཡི་ཡང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་བ་བཞིའི་སྐབས་སུ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ། ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར། 

69 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༢༢་༡།

70 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༢༢་༩།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

རྩོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་རང་ཀུན་ནས་སོང་

བའི་སེམས་གཞན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རིག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་

ཡིན། རང་ཉིད་ཀི་ཐ་སྙད་འཇུག་པ་གཟུགས་ལ་རག་ལས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་པར་དམིགས་པ་དེ། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། གནས་སྐབས་ཀི་ཁྱད་པར། ངོ་བོའི་ཁྱད་

པར། དུས་ཀི་ཁྱད་པར། རྒྱུའི་ཁྱད་པར། ངེས་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སེ། སེམས་གཡེངས་བ་དང༌། སེམས་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཀི་

གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་ཡིན་

པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། རྒྱུན་མཆོག་ཏུ་རེས་སུ་འབེལ་བའི་ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་

སེ། རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་བའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་རྒྱུར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་གྲུབ་སེ། རང་ཀུན་ནས་སོང་བའི་སེམས་གཞན་གིས་རྣམ་པར་རིག་པར་བེད་

པ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ཐ་སྙད་འཇུག་པ་གཟུགས་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར། 

ཁྱད་པར་དང་པོ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། དེ་དག་སེམས་མི་དགེ་

བའི་སེམས་སྙོམས་འཇུག་རྣམ་པ་གཉིས་བཅད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་

འགེལ་ལས།71 སེམས་གཡེངས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཀི་

ཡང་ཡིན་པའོ། །སེམས་མེད་པའི་ཡང༌། ཞེས་བ་བ་ནི། འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང༌། 

འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཡང་ཞེས་བ་བའི་སྒས་ནི་མ་

གཡེངས་པ་སེམས་དང་བཅས་པའི་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་མངོན་ནོ། །ཞེས་

71 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༧་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུངས། གཉིས་པ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། མིག་དང་མིག་ཤེས་ཀི་ཐོབ་པ་

རྣམས་གཅད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།72 དགེ་དང་མི་དགེ་

ཞེས་བ་བ་ནི། དགེ་ལེགས་དང་དགེ་ལེགས་མ་ཡིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས། གསུམ་

པ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་གཟུགས་རྣམས་གཅད་

པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།73 རེས་འབེལ་གང༌། །ཞེས་བ་བ་ནི་

རྒྱུན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས། བཞི་པ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། དགེ་མི་དགེའི་

ཐོབ་པ་རྣམས་གཅད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།74 ཐོབ་པའི་

རྒྱུན་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་བེ་བག་ཏུ་བ་བའི་ཕིར། འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་རྒྱུར་བས་

པ། །ཞེས་བ་བ་བརོད་དེ། ཞེས་གསུངས། ལྔ་པ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། དེ་

ལྟར་དུ་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་བརོད་པར་བ་བ་ཙམ་ཡིན་པར་རྟོགས་པར་བ་

བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།75 དེ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མིན། །ཞེས་བ་

བ་ལ། ནི་ཞེས་བ་བའི་སྒ་ནི། དེའི་མིང་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་དང་བེད་

པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང༌། རྣམ་པར་རིག་བེད་བཞིན་དུ་གཞན་དག་ལ་རྣམ་པར་

རིག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པས། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའོ། །བརོད་ཅེས་བ་བ་

ནི། སོབ་དཔོན་གི་ཚིག་ཡིན་པར་སོན་པའོ། །ཞེས་གསུངས།

གཉིས་པ་ནི། སོམ་པ། སོམ་མིན། བར་མའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་

གཟུགས་གསུམ་ཡོད་དེ། རྣམ་རིག་མིན་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བ། །སོམ་དང་སོམ་པ་

72 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༧་༡༥།

73 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༧་༡༦།

74 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༧་༡༦།

75 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༧་༢༠།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

མིན་པ་གཞན། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡོད་པར་ལུང་གིས་

འགྲུབ་སེ། རྣམ་གསུམ་དྲི་མེད་གཟུགས་གསུངས་དང༌། །འཕེལ་དང་མ་བས་ལམ་

སོགས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ནི། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་

གཟུགས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་རང་དང་དུས་གཅིག་པའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ། དེ་སྐད་ཅིག་

མ་གཉིས་ཕིན་ཆད་འདས་པའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ། དེ་ཡང་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་

ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ནི་རང་དང་དུས་གཅིག་པའི་

འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ་ཡི། ས་གཞན་གི་འབྱུང་བ་ལས་མི་སྐྱེ་སེ། ས་ཐ་དད་ཀི་སེད་པས་

མཚམས་བཅད་པའི་ཕིར། ཟག་མེད་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ནི། 

རང་གི་ལུས་རྟེན་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་

པས་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འབྱུང་བ་ལ་རྟེན་མི་དགོས། ཟག་མེད་ཁམས་གསུམ་དུ་

མ་གཏོགས་པས་འདིའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ་ཞེས་པའི་ངེས་པ་ཡང་མེད། ཟག་མེད་ཀི་

འབྱུང་བ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དེ་

ཟིན་མ་ཟིན་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་མ་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འཐོབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། བྱུང་

བ་གསུམ་ཀི་ནང་ནས་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། སྐལ་མཉམ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར། རྣམ་སིན་སྐྱེས་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱས་བྱུང་མ་

ཡིན་ཏེ། བསགས་པར་གནས་པའི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་དུ་

སོན་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། འདོད་གཏོགས་རྣམ་རིག་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མིན་སྐད་ཅིག །ཕིན་ཆད་འདས་པའི་འབྱུང་ལས་སྐྱེ། །ཟག་བཅས་ལུས་དང་ངག་གི་

ལས། །རང་གིས་76བྱུང་བ་དག་རྒྱུར་བས། །ཟག་མེད་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཡིན། །རྣམ་

རིག་བེད་མིན་མ་ཟིན་དང༌། །རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་སེམས་ཅན་སོན། །རྒྱུ་མཐུན་ཟིན་

པའི་འབྱུང་ལས་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ནི། སོབ་དཔོན་འདུས་བཟང་ན་རེ།77 འདི་ལ་མ་ཚང་བསན་བཅོས་

འགལ། །ཉམས་དང་དེ་མིན་དེ་ཉིད་ཐལ། །ཡང་སྒ་ལྷག་བརོད་ཁྱད་པར་དུ། །བ་བ་

ཁྱད་པར་མ་བས་སོ། །ཞེས་སྔར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ལ་སུན་འབིན་ཏེ། རྣམ་

པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་རིག་བེད་

མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཆོག་ཏུ་འབེལ་བ་དེ་མ་ཚང་བའི་

ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རས་ཡོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། བསན་བཅོས་ལས་རས་ཡོད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་

སྐྱེས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་རིག་བེད་

མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པ་དེ་ཉམས་པར་ཐལ། གཡེངས་པ་དང་སེམས་མེད་པའི་

གནས་སྐབས་ན་མེད་པའི་ཕིར། མ་གཡེངས་པ་དང་སེམས་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་

ན་ཡོད་དགོས་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་རིག་བེད་

མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར། ཡང་སྒ་ཡང་ལྷག་པའི་

སྐྱོན་ཡོད་དེ། སེམས་གཡེངས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པར་བཤད་པས་སེམས་

76 ག་༡༨་བ༧་གི་འབྱུང་།

77 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༦༣་༥།
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དང་བཅས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པར་གོ་ནུས་པས་སོ། །

གཞན་ཡང༌། བསན་དུ་མེད་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུགས་ཞེས་པའི་ཁྱད་

པར་བ་དགོས་པ་ལས། མ་བས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ། །ཞེས་སྐྱོན་བརོད་ནས་རང་

ལུགས་འཇོག་པ་ན།78 བས་པ་དང་ཡང་མི་འདྲ་བའི། །སེམས་པའང་སེམས་མེད་པ་

ལ་གང༌། །ལུང་བསན་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུགས། །དེ་ནི་རྣམ་རིག་བེད་མིན་

བརོད། །ཅེས་གསུངས། སྔར་གི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་

གཟུགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། མ་

གཡེངས་པ་དང་སེམས་མེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་ཀ་སོང་

ངོ༌། །གཞན་ཡང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི79་སོམ་པ་གཉིས་ལྟ་བུ་རྣམ་80པར་

རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་

གཟུགས་ཡིན་པ་དེ་ཉམས་པར་ཐལ། གཡེངས་པ་དང་སེམས་མེད་པའི་གནས་

སྐབས་ན་མེད་པའི་ཕིར། གསུམ་ག་དངོས། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཆོས་

ཅན། ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། གནས་སྐབས་ཀི་ཁྱད་པར། ངོ་བོའི། དུས་ཀི། རྒྱུའི། 

ངེས་པའི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

78 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༦༨་༥།

79 ག་༡༩་བ་༡་སྐྱེས་པར་འགོ་བ།

80 ག་༡༩་བ་༡་རྣམས།
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འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་རྒྱུར་བས་པ། 

ཞེས་བཤད་ན། འབྱུང་བ་བཞི་པོ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ལ། འབྱུང་བ་

དག་ནི་ས་ཁམས་དང༌། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིའི་སྐབས་སུ། གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

འབྱུང་བ་ཡང་ཡིན། ས་ཞིང་འཐས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་དེ་

ཡང་ཡིན། བརླན་ཞིང་གཤེར་བ་དེ་ཡང་ཡིན། ཚ་ཞིང་སེག་པ་དེ་ཡང་ཡིན། ཡང་ཞིང་

གཡོ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་

མཚན་ཉིད། ས་བ་སོགས་བཞི་གས་ངོ་བོ་མཚོན། འཐས་པ་སོགས་བཞི་གས་བེད་

ལས་མཚོན་ཏེ། སས་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བར་འཛིན་པར་བེད། ཆུས་སྡུད་པར་བེད། མེས་

སིན། རླུང་གིས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། འཛིན་པ་ལས་སོགས་ལས་སུ་

གྲུབ། །ས་གཤེར་དྲོ་ཉིད་གཡོ་བ་རྣམས། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་འབྱུང་བ་ཞེས་བརོད་81པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལས་

འབས་གཟུགས་རྣམས་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། ཆེན་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡོད་པ་རྒྱ་ཆེ། རྟེན་པ་ལྟོས་པ་ཆེ། གནས་པ་ཐ་གྲུ་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་

བརོད་པའི་ཕིར། འབྱུང་བས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་ཡོད་དེ། སྐྱེད། རྟེན། 

གནས། རྟོན། འཕེལ་བའི་བ་བ་བེད་པའི་ཕིར། འབྱུང་བ་བཞི་པོ་དེ་ལ་ཁམས་ཞེས་

བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་ཅིང༌། རང་གི་འབས་བུ་

སྐྱེད་པའི་དོན་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།82 བཞི་པོ་དེ་དག་

81 ག་༡༩་བ་༦་རོད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་མང་དུ་སྣང་།

82 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༨་༦།
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ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། རྒྱུར་བས་པའི་གཟུགས་འཛིན་པའི་ཕིར་ཁམས་དག་

གོ་ཞེས་གསུངས། འོ་ན་ས་དང་སའི་ཁ་དོག་དབིབས་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི83་ཡོད་

ཅེ་ན། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ས་དཀར་པོ་གྲུ་བཞི་ཞེས་སོགས་ཁ་དོག་དང་

དབིབས་ལ་དེ་དང་དེ་ལྟར་བརོད། དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་མེ་སོགས་ལ་ཡང་ཁ་དོག་སོགས་

ལ་དེ་ལྟར་བརོད་པ་དང༌། རླུང་གི་ཚོགས་ནི་ཁམས་གཡོས་པའི་རེག་བ་ཉིད་ལ་རླུང་

དུ་བརོད་དོ། །ལུས་ལ་རླུང་གིས་རེག་གོ་ཞེས་སོགས་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པ་དང༌། 

སྔ་མ་གསུམ་དང་འདྲ་བར་ཁ་དོག་དང་དབིབས་ལའང་རླུང་དུ་བརོད་ལ། བསན་

བཅོས་ལས་ནི་དེ་དང་དེའི་ཁ་དོག་དང་དབིབས་ལ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀིས་ཁྱབ་

པ་དང༌། ས་སོགས་བཞི་པོ་གང་རུང་ལ་རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀིས་ཁྱབ་པར་གསུངས་

ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་ནི་ཐ་སྙད་དུ། །ཁ་དོག་དབིབས་ལ་ས་ཞེས་བརོད། །ཅེས་གསུངས་

སོ། །གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི་འབྱུང་བ་བཞི་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་དེར་འཇོག་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་དང་སྐྱེ་

མཆེད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དབང་དོན་ལ་སོགས་དེ་དག་ལ། །ཞེས་སོགས། རྐང་པ་གཉིས་

ཀི་ངག་དོན་ནི། གཟུགས་ཅན་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་དང༌། གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་བཅུ་

བཞག་དུ་ཡོད་དེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང༌། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་པོ་རིམ་

པ་བཞིན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་

ཅན་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནོ། །

83 ག་༢༠་ན་༢་ཡི་ཡོད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འོ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། །

ཞེས་བཤད་ན། ཕུང་པོ་ཕི་མ་བཞི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཚོར་བ་མྱོང་བའི་འདུ་ཤེས་

ནི། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སིམ་གདུང་བར་མ་ཅི་

རིགས་སུ་མྱོང་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་བྱུང་དུ་དམིགས་པ། ཚོར་བའི་མཚན་

ཉིད། དེ་དུ་མ་སྤུངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཚོར་བའི་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་བདག་

རྐྱེན་གི་སོ་ནས་མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་སོགས་དྲུག །དེ་རེ་

རེ་ལ་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། དེ་ཡིད་

ཉེ་བར་རྒྱུ་བ་ལས། །རྣམ་པ་དག་ནི་ཡིད་84བཅོ་བརྒྱད། །ཅེས་གསུངས། བསྡུ་ན་

ལུས་ཚོར་སེམས་ཚོར་གཉིས་སུ་འདུ་སེ། ལྔ་ནི་ལུས་ཀིའོ་སེམས་ཀི་གཞན། །ཞེས་

གསུངས། ལུས་ཚོར་དང༌། དབང་ཤེས་སུ་གྱུར་བའི་ཚོར་བ་དོན་གཅིག །སེམས་

ཚོར་དང་ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་དོན་གཅིག །

རང་ཡུལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་མའམ་སྤུ་རིས་མ་འདྲེས་པར་

འཛིན་པར་བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་བྱུང་དེ། འདུ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་དུ་

མ་སྤུངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། བདག་རྐྱེན་

གི་སོ་ནས་མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་པའི་དེ་སོགས་དྲུག་ཡོད། བསྡུ་ན། 

མཚན་མར་འཛིན་པ་རྟོག་མེད་ཀི་འདུ་ཤེས། བཀྲ་བར་འཛིན་པ་རྟོག་མེད་ཀི་འདུ་

ཤེས་གཉིས་སུ་འདུ། མཚན་མར་འཛིན་པ་ཡིན་ན་མཚན་འཛིན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་

སེ། ངར་འཛིན་པ་ཡིན་ན་ངར་འཛིན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ཏུ་འཛིན་

84 ག་༢༠་བ་༢་ལས། རྣམ་པ་དག་ནི་ཡང་བཅོ་བརྒྱད།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ན་བདག་འཛིན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཕུང་པོ་གཞན་བཞི་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་འདུས་བས་སུ་དམིགས་པ། འདུ་

བེད་ཀི་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་མཚུངས་ལྡན་འདུ་བེད་དང༌། མཚུངས་ལྡན་མ་

ཡིན་པའི་འདུ་བེད་གཉིས། རང་ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་པར་བེད་པའི་རིགས་

སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་གཙོ་བོའི་རྣམ་རིག་ཏུ་དམིགས་པ། རྣམ་ཤེས་ཀི་

མཚན་ཉིད། དེ་དུ་མ་སྤུངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་བོའི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན་འཇུག་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཡོད། དེ་སྐད་དུ་ཚོར་བ་མྱོང་བའི་འདུ་ཤེས་

ནི། །མཚན་མར་འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །འདུ་བེད་ཕུང་པོ་བཞི་ལས་གཞན། །ཞེས་

དང༌། རྣམ་ཤེས་སོ་སོར་རྣམ་རིག་པ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དང་ཆོས་ཁམས་གཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཕུང་པོ་བར་པ་

གསུམ། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པ། འདུས་མ་བས་གསུམ་པོ་རྣམས་སྐྱེ་མཆེད་

བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་

ཆོས་ཀི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གསུམ་རྣམ་རིག་བེད་མིན་དང༌། །འདུས་མ་

བས་རྣམས་བཅས་པ་ནི། །ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་ཞེས་བ། །ཞེས་གསུངས། རྣམ་

ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ། ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། ཡིད་ཀི་ཁམས་རྣམས་དོན་གཅིག །ཡིད་ཁམས་

ལ་བདུན་ཡོད་དེ། འཇུག་ཤེས་དྲུག་གི་སེང་དུ་བདུན་པ་ཡིད་ཁམས་ཞེས་བ་བ་

བསྣན་པས་དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕིར། བདུན་པ་ཡིད་ཁམས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འཇུག་

ཤེས་ཚོགས་དྲུག་རང་རང་གི་དུས་ན་འདས་ཤིང་རང་གི་སྔ་ལོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞག་པ་ལ་དོན་ཡོད་དེ། དྲུག་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྐྱེན་ཐུན་མོང་85མ་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀང་དེ་ཡིན། །ཞེས་པ་ནས། ཁམས་ནི་བཅོ་

བརྒྱད་དག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་པའི་བར་གསུངས། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་གསུམ་དུ་འདུས། ཞེས་

སོན་པ་ལ། ཕུང་པོ་དང་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན་ནི། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་དུ་འདུ་སེ། གཞི་གྲུབ་ན་དེ་གསུམ་

གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོར་

རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་བསྡུས། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་སེམས་ཀི་

ཁམས་བདུན་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་བསྡུས། 

ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཁམས་གཅིག་པུས་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་

བསྡུས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཞན་ཚོར་སོགས་ཀི་

དངོས་པོ་དང་མི་ལྡན་པ་སེ། གཟུགས་ཅན་ཡིན་ན་ཚོར་སོགས་གང་རུང་མ་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །ཞེས་ཟེར་ན། ཁམས་ལ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གངས་མ་ངེས་

པར་ཐལ། མིག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་མ་ཁྱབ་

ཅེས་སོན་པ་ལ། མིག་ལ་སོགས་པ་གཉིས་མོད་ཀི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་

དོན་ནི་ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་མ་ཁྱབ་སེ། མིག་གཡས་གཡོན་གཉིས་པོ་དེ་ངོ་བོ་མིག་ཏུ་

རིགས་གཅིག་པ་དང༌། སྤོད་ཡུལ་གཟུགས་སུ་རིགས་གཅིག་པ་དང༌། འབས་བུ་

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བདག་རྐྱེན་བེད་པར་འདྲ་བས་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་

85 ག་༢༡་ན་༥་མོངས།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གངས་འདྲེན་པའི་ཚེ་མིག་གི་ཁམས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བགང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོན་ཀང་མིག་གཡས་གཡོན་གཉིས་བྱུང་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལུས་རྟེན་མཛེས་

པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གསུམ་པོ་སོ་སོའི་སྒ་དོན་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ནི། འོ་ན། 

ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་གི་སྒ་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

སྤུངས་དང་སྐྱེ་སོ་རིགས་ཀི་དོན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་དོན་ནི། དེ་

གསུམ་གི་སྒ་དོན་གཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དུ་མ་སྤུངས་པས་ཕུང་པོ། སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པའི་

སོ་ནས་བེད་པའི་དོན་གིས་སྐྱེ་མཆེད། རིགས་ཀི་དོན་ཡིན་པས་ཁམས་ཞེས་བརོད་

པའི་ཕིར། 

འོ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་སོན་86པ་ལ་

དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རྨོངས་དབང་འདོད་རྣམ་87གསུམ་གི་ཕིར། ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་དོན་དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྨོངས་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་ཟློག་པའི་ཕིར་དང༌། དབང་པོ་རྣོ་འབིང་རྟུལ་གསུམ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་

དང༌། ཚིག་གི་སྤོས་པ་མདོར་བསྡུས་དང༌། འབིང་དང༌། རྒྱས་པ་འདོད་པ་རེས་སུ་

གཟུང་བའི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། སེམས་བྱུང་ལ་རིལ་

པོར་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཟློག་པའི་ཕིར་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ། གཟུགས་ལ་རིལ་པོར་བདག་ཏུ་

རྨོངས་པ་ཟློག་པའི་ཕིར་དུ། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། སེམས་ལ་རིལ་པོའི་བདག་ཏུ་

86 ག་༢༡་བ་༧་བསན།

87 ག་༢༡་བ་༧་རྣམས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྨོངས་པ་ཟློག་པའི་ཕིར་དུ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་བསན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

དབང་རྣོན་རེས་སུ་གཟུང་ཕིར་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ། དེ་འབིང་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་སྐྱེ་

མཆེད་བཅུ་གཉིས། དབང་རྟུལ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་

བསན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། ཚིག་གི་སྤོས་པ་མདོར་བསྡུས་པ་འདོད་པ་རེས་

སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ། བར་མ་འདོད་པ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་སྐྱེ་

མཆེད་བཅུ་གཉིས། རྒྱས་པར་འདོད་པ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་ཁམས་བཅོ་

བརྒྱད་བསན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དེ་དག་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁོ་ན་རེ། སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་ལོགས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་

ན། དེ་སོན་པ་ལ། རྩོད་བའི་རྩ་བར་གྱུར་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་དོན་ནི། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་འདུ་གཉིས་རྩོད་པའི་རྩ་བར་གྱུར་པ་

དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། 

གཟུགས་ཕུང་གི་རེས་སུ་ཚོར་ཕུང་རགས་པ་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔའི་གོ་རིམ་གི་དབང་

གིས་དེ་གཉིས་ཕུང་པོ་ལོགས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། འདོད་པ་ལ་སེད་

ཞེན་གི་དབང་གིས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ནོར་རས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་རྩོད་པའི་ཕིར་

དང༌། ལྟ་བ་ལ་ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་རང་ལུགས་ལ་

ཆགས་པས་སྒྲུབ། གཞན་ལུགས་ལ་སང་བས་སུན་འབིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། མདོ་

ལས།88 འདོད་པ་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱུས་རྒྱལ་པོ་ལ་རྒྱལ་པོས་དང༌། ཞིང་པ་ལ་ཞིང་

88 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༢། མངོན་པ་ཇུ། དགེ་སོང་ཞི་གནས་ལྷ། མདོ། ༥༤་༦།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

པས་དང༌། བམ་ཟེ་ལ་བམ་ཟེས། ཁྱིམ་བདག་ལ་ཁྱིམ་བདག་གིས་རྩོད་པར་གྱུར་ཏེ། 

ལྟ་བ་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱུས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་རྩོད་

པར་གྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་དང་། རྩོད་པ་མི་མངའ་བར་སོན་པའི་མདོ་ལས།89 འདོད་པ་མི་

སྣང་འབེལ་མེད་ཅིང༌། །ལྟ་བའི་དྲ་བ་བཅོམ་གྱུར་པ། །དེས་ན་རྩོད་པ་མི་འབྱུང་སེ། །རྩ་

བ་མེད་པར་གང་ལས་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན། འདུས་མ་བས་ལ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་བཞག་ནས་ཕུང་པོ་མི་འཇོག་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན་ཡོད་དེ། ཕུང་པོ་དག་ཏུ་འདུས་མ་བས། །ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན་ནི། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕུང་པོའི་དོན་དུ་མ་སྤུངས་པ་

ཡིན་ལ། འདུས་མ་བས་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕིར། འདུས་མ་བས་ཡིན་ན་རང་གི་ཕུང་པོ་

མེད་པས་མ་ཁྱབ་སེ། ཟག་མེད་ཆོས་ཅན། ཐལ་ཕིར། 

འོ་ན། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གོ་རིམས་ངེས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་

ལྔའི་གོ་རིམ་ངེས་ཚུལ་སོན་པ་ལ། རིམས་ནི་རགས་དང་ཀུན་ཉོན་མོངས། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན་ནི། ཕུང་པོ་ལྔའི་གོ་རིམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་

ཏེ། རགས་པ་དང་ཕ་བའི་སོ་ནས་ངེས། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བའི་རིམས་པ་དང་

མཐུན་པར་ངེས་པའི་ཕིར། ཟས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་རིམས་པ་དང་མཐུན་པར་ངེས། 

ཁམས་གསུམ་གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཡང་ངེས་པའི་ཕིར། 

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀི་གོ་རིམ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཏེ། ཁམས་བཅོ་

བརྒྱད་ཀི་གོ་རིམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་

89 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསོད་ཚོགས་ཀ། །སོབ་དཔོན་མ་ཏི་ཙི་ཏྲ། བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསོད་ཀི་ལེའུ་དྲུག་པ་རྩོད་པ་

མི་མངའ་བར་བསོད་པ་ལས། ༢༨༢་༡༡། འདི་ལས་མདོ་དངོས་མ་རེད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དྲུག་གི་གོ་རིམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཏེ། དབང་པོའི་ཁམས་དྲུག་གི་གོ་རིམས་

དང༌། ཡུལ་གི་ཁམས་དྲུག་གི་གོ་རིམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། ཡུལ་གི་

དེའི་གོ་རིམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཏེ། དབང་པོའི་ཁམས་དྲུག་གི་གོ་རིམས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེའི་གོ་རིམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཚུལ་སོན་པ་ལ། ད་

ལྟའི་དོན་ཕིར་དང་པོ་ལྔ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན་ནི། དབང་པོ་དྲུག་གི་

གོ་རིམས་ངེས་ཏེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་ཡུལ་ད་ལྟ་བ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་

པས་དང་པོར་བསན། ཡིད་དབང་དུས་གསུམ་གའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་ཕིས་བསན་

ནས་གཟུགས་ཅན་ལྔའི་ནང་ནས་དང་པོ་བཞི་འབྱུང་འགྱུར་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་

པས་དང་པོར་བསན། ལུས་དབང་འབྱུང་བ་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པས་ཕིས་སོན། དང་པོ་བཞིའི་ནང་ནས་མིག་སྣ་གཉིས་རང་ཡུལ་དང་མ་ཕད་

པར་ཡུལ་འཛིན་པས་སྔར་བསན། སྣ་ལྕེ་གཉིས་ཀིས་རང་ཡུལ་དང་ཕད་ནས་འཛིན་

པས་ཕིས་བསན། དང་པོ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་མིག་གིས་རིང་བ་ལ་འཇུག་པས་སྔར་

བསན། རྣ་བ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ཡུལ་ཉེ་བ་ལ་འཇུག་པས་ཕིས་སོན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་གཟུགས་ཁོ་ན་ལ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་

བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཅན་ཡིན་ན་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། ཡིད་ཀི་ཡུལ་ལ་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞི་

གྲུབ་ན་ཆོས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་

ལན་སོན་པ་ལ། བེ་བག་དོན་དང་གཙོ་བོའི་ཕིར། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་

དོན་ནི། ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ལ་མ་ཁྱབ་སེ། མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

དེ་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་མིང་བེ་བག་ལ་བཏགས་

སོ། །ཡིད་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་དེས་ཆོས་མང་པོ་བསྡུས་པ་དང་ཆོས་ཀི་

མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞིང་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་སྤི་མིང་བེ་བག་

ལ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཆོས་གཞན་བསྡུས་ཚུལ་ནི། ཁོ་ན་རེ། ཕུང་པོ་ལ་ལྔར་མ་ངེས་པར་

ཐལ། ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་ཅེས་བཤད་པ་ལ། 

ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་དག །

ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་གསུངས་པའི་ངག་དོན་ནི། ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་མ་

ཁྱབ་སེ། ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་དེ་རྣམས་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་གཏགས་པར་སྣང་

བའི་མིང་ཡིན་པས་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོར་འདུས་པར་བཞེད། མདོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ཀི་

ལུགས་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་པས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག །ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་ཡིན་ཟེར། དེའི་ནང་ཚན་ཁ་ཅིག་

བརྒྱད་ཁི་ལྷག་གཅིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར། 

རང་ལུགས། བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་ཞེས་བར་འཐད་དེ། ཀུན་བཏུས་ཀི་འགེལ་

པ་ལས།90 ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པའི་སྐབས་སུ་གནས་བརྟན་ཀུན་དགའ་བོས་ཆོས་ཀི་

ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གང་དག་བཟུང་བ་རྣམས་ནི་སེ་སྣོད་གསུམ་པོ་འདི་དག་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་ཀང༌།91 ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་

90 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་ལི། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་སས། ཀུན་བཏུས་ཀི་འགེལ་པ། ༡༡༢༦་༨།

91 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་ཤི། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། རྣམ་བཤད་རིགས་པ། ༢༤༤་༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་བརྒྱད་ཁིར་མ་བསྡུས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོའི་མདོ་ལས་བརྒྱད་ཁི་ལྷག་ཅིག་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལས་བཟུང་ཞིང་གཉིས་ནི་དགེ་སོང་དག་ལས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་

དག་ཀང་ཀུན་དགའ་བོས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཅིག་སོན་པའི་རིམ་གོ་བ་བེད་པ་ན་ཐོས་པ་

ཡིན་གི། ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་ཆོས་ཕུང་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག་བསན་བཅོས་ཚད་ཅེས་

ཟེར། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་གཏམ་རེ་ཡིན། །ཞེས་པས་གཞན་གི་འདོད་པ་བསྐྱར་ནས། 

རང་ལུགས་སོན་པ་ནི། སྤོད་པ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པོར་ནི། །ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་92མཐུན་

པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས། ཁ་ཅིག་ཤཱ་རིའི་བུས་བས་པའི་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ཞེས་

པའི་བསན་བཅོས་དེ་ཆོས་ཕུང་གཅིག་གི་ཚད་ལོངས། དེ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་སོང་ཡོད་

ཅེས་ཟེར། ཁ་ཅིག །རོད་བེད་ལ། ངེས་པ་མེད། བརོད་བ་ཕུང་པོ་ལྔ། ཁམས་བཅོ་

བརྒྱད། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། བདེན་པ་བཞི་སོགས་དོན་རེ་རེ་སོན་པའི་གསུང་

རབ་ལྟ་བུས་ཆོས་ཕུང་རེ་རེའི་ཚད་ལོངས་ཞེས་ཟེར། 

ཆོས་བཤེས་ཀི་ཚིག་གསལ་ལས།93 ཚིགས་བཅད་སོང་གིས་ཐེག་པ་ཐུན་

མོང་བའི་ཆོས་ཕུང་གཅིག་གི་ཚད་ལོངས། གང་པོ་ཆེ་རབ་བརྟན་གིས་འཁུར་བར་

འོས་པའི་སྣག་ཚས་བིས་པའི་གསུང་རབ་ཀིས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་

ཕུང་གི་ཚད་ལོངས་ཏེ། མདོ་དག་ལས། ལྷས་བིན་གིས་གང་པོ་ཆེ་ལྔ་སོང་གིས་ཁུར་

བར་བ་བའི་གེགས་བམ་རྣམས་ཁ་ཏོན་དུ་རོད་པར་བེད་དོ། །ཞེས་དང༌། དྲིན་ལན་

92 ག་༢༣་བ་༧་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ།

93 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཉ། སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉེན། ཆོས་བཤེས་ཀི་ཚིག་གསལ། ༧༤༩་༢༡།
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བསབ་པའི་མདོ་ལས་ཀང༌།94 ལྷས་བིན་གིས་མདོ་སེ་སོས་ཀི་གང་པོ་ཆེའི་ཁལ་

དྲུག་ཁི་སྙེད་ཁ་ཏོན་ཤེས། ཞེས་གསུངས། ཚིག་རེ་རེ་ལ་ཡིག་འབྲུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་

ཡོད་དེ། རྒྱ་གར་གི་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད་བཞི་སུམ་ཅུ་གཉིས་ལ་ཚིགས་བཅད་རེ་འམ། 

ཚིག་ལེའུར་བས་པ་རེ་འཇོག །བོད་ཀི་ཡིག་འབྲུ་སེ། ཚེག་བར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་རེ་ལ་

ཚིགས་བཅད་རེའམ་ཤོ་ལོ་ཀར་བརྩིས་ཞེས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གསུངས་སོ། །

རང་ལུགས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གི་གཉེན་པོ་ཚང་བར་སོན་

པའི་གསུང་རབ་ཀིས་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གི་ཚད་ལོངས་སོ། །ཁོ་ན་རེ། 

ཕུང་པོ་ལྔ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སུ་གངས་མ་ངེས་པར་ཐལ། 

རྣམ་གོལ་གི་ཕུང་པོ་ལྔ། ཟད་པར་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད། ས་ཁམས་

སོགས་ཡོད་པའི་ཕིར་ན། མ་ཁྱབ་ཅེས་བཤད་པ་ལ། དེ་བཞིན་གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་

པར། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན་ནི། མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་མིང་གིས་བསན་པ་གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་པར་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་

ལེགས་པར་དཔད་དེ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་གསུམ་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། ཡང་སྒའི་དོན་ནི་

ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལྔར་འདུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ཡང་ཞེས་པའོ། །

འོ་ན་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་གང་སྙམ་ན། 

དང་པོ་སོན་པ་ལ། བུ་ག་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཞེས་བ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

གཉིས་ཀི་ངག་དོན་ནི། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། བུ་ག་ནམ་མཁའ་

ཞེས་བ་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན། དེ་ཡང་ཉིན་མོ་སྣང་བ་དང༌། མཚན་མོ་མུན་པའི་

94 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། མདོ་སེ་ཨ༔ སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། དྲིན་ལན་བསབ་བའི་མདོ། ༣༩༡་༨།



  56  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རང་བཞིན་ཞེས་ཟེར། ལོ་ཞེས་པ་སོབ་དཔོན་དང་མདོ་སེ་པ་ལ་མ་རངས་པའི་ཚིག་

ཡིན་པས། ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། རྒྱན་95ནམ་མཁའ། མངོན་པར་

སྐབས་ཡོད་ཀི་ནམ་མཁའ། བུ་ག་ནམ་མཁའ། འདུས་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དང་བཞི་

ཡོད་པའི་ཕིར། 

དང་པོ་ནི། འཛམ་བུ་གིང་པའི་ནམ་མཁའ་ཁ་དོག་སྔོན་པོའ།ོ །སྒ་མི་སྙན་གི་

ནམ་མཁའ་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། བར་གི་སྣང་བ་སྐྱ་སེང་བ་ལྟ་

བུ། གསུམ་པ་ནི། ཁའི་བུ་ག་འམ། ཁམས་སོ་སོ་ལ་ཁྱབ་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ། བཞི་

པ་ནི། ཐོགས་བཅས་ཀི་རེག་བ་བཀག་པའི་ཆ་ལྟ་བུ། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་སོན་པ་ལ། 

ཟག་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན་ནི། སྤིར་

གཙོ་བོའི་སེམས་ཡིན་ན་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀང༌། སྐབས་འདིར་

ཟག་བཅས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཀི་

ཁམས་ཀིས་སིད་པ་བཅོམ་པར་བེད། ཁྱོད་སིད་པ་གསོ་བ་འམ་སིད་པ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་

དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཁམས་ཀི་རྣམ་པའི་རབ་དབེ་ལ་བདུན། ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་

དབེ། གོགས་ལ་ལྟོས་པའི། རྒྱུ་འབས་ལ་ལྟོས་པའི། མིང་དོན་ལ་ལྟོས་པའི། སང་བ་

ལ་ལྟོས་པའི། བེད་པ་ལ་ལྟོས་པའི། རབ་དབེ་གཞན་བསན་པ། དང་པོ་ལ་བསན96་

ཡོད་བསན་མེད་ཀི་ཁྱད་པར། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་ཀི་ཁྱད་པར། དགེ་མི་དགེ་

95 ག་༢༤་བ་༣་བརྒྱན།

96 ག་༢༥་ན་༡་རྟན།
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ལུང་མ་བསན་གསུམ་གི་ཁྱད་པར། ཁམས་གསུམ་གང་རུང་དུ་གཏོགས་97པ་དུ་

ཡོད་ཀི་ཁྱད་པར་དང་བཞི་ཡོད་དེ། བསན་ཡོད་འདིར་ནི་གཟུགས་གཅིག་པུ། །ཞེས་

པ་ནས། ཆོས་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཁམས། །ཞེས་པའི་བར་གིས་སོན། 

གཉིས་པ་གོགས་ལ་ལྟོས་བའི་རབ་དབེ་ལ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་ཁྱད་པར། 

རྟོག་དཔོད་དང་བཅས་མ་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར། དམིགས་བཅས་དམིགས་མེད་ཀི། ཟིན་

མ་ཟིན་གི། འབྱུང་བ་འབྱུང་འགྱུར་གི། བསགས་མ་བསགས་ཀི། གཅོད་བེད་གཅད་

བའི་ཁྱད་པར་ཏེ་བདུན་ཡོད་དེ། དེ་གསུམ་ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད། །ཅེས་པ་ནས། 

སེག་དང་གཞལ་ལ་མི་མཐུན་སྨྲ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། བྱུང་བ་གསུམ་གི་98ཁྱད་པར། བཏགས་རས་ཡིན་མིན་གི། 

ཐོབ་པའི་ཁྱད་པར་ཏེ་གསུམ་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་སིན་ལས་བྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་པ་

ནས། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོབ་པ་ཡོད། །ཅེས་བའི་བར་གིས་བསན་ནོ། །

བཞི་པ་ལ། ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར། རྟེན་བཅས་དེ་99མཚུངས་ཀི་ཁྱད་པར་

གཉིས་ཡོད་དེ། ནང་གི་བཅུ་གཉིས་གཟུགས་ལ་སོགས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ལྔས་

བསན་ཏོ། །

ལྔ་པ་ལ། མཐོང་སང༌། སོམ་སང༌། སང་བ་མིན་པའི་ཁྱད་པར་ཏེ། བཅུ་ནི་སོམ་

པས་སང་བ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིས་བསན་ཏོ། །གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་

བཅུ་དང༌། དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་སེ། བཅོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ལ་སོམ་སང་གིས་

97 ག་༢༥་ན་༢་རྟོག

98 ག་༢༥་བ་༤་བྱུང་བ་ཉི་ཤུའི་ཁྱད་པར།

99 ག་༢༥་ན་༦་རྟེན་མཚུངས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱབ་སེ། དེ་རྣམས་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་སང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། མཐོང་སང་མ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཁམས་ཐ་མ་གསུམ་ལ་དེ་གསུམ་གའི་ཆ་ཡོད་དེ། དེ་གསུམ་གི་

ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཉོན་མོངས་ཅན་སོགས་ཀུན་བརྟགས་རྣམས་མཐོང་

སང༌། ཟག་བཅས་ལྷག་མ་རྣམས་སོམ་སང༌། ཟག་མེད་རྣམས་སང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ལ། ལྟ་བ་དང་ལྟ་མིན་གི་ཁྱད་པར། དབང་པོས་ཡུལ་འཛིན་ཚུལ་གི་ཁྱད་

པར། རྟེན་གི་ཡུལ་ངེས་པ། དབང་པོ་རྟེན་དུ་འཇོག་ཚུལ། དབང་པོ་ལྔ་ལ་རང་མིང་གིས་

འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཡུལ་དབང་རྟེན་གསུམ་གི་100མཚུངས་པ་རྩི་བ་དང་དྲུག་

ཡོད། དང་པོ་ལྔ། མིག་དང་ཆོས་ཀི་ཁམས་ཕོགས་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བཤད། 

དྲུག་པ་ནི། འོ་ན་ལུས་རྟེན་གང་ལ་གནས་ནས་མིག་གི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་

སོགས་ཀི་ཚེ་ན། ལུས་རྟེན་དེ་དང༌། མིག་དབང་སོགས་དེ་དང༌། ཡུལ་གཟུགས་

སོགས་དེ་དང༌། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོགས་དེ་དང༌། དེ་རྣམས་མཚུངས་མི་

མཚུངས་གང་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ལ། ལུས་ལ་འོག་མའི་མིག་མ་ཡིན། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན། གོང་མའི་ལུས་ལ་འོག་མའི་མིག་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རང་སས་བསྡུས་པའི་མིག་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། རང་སའི་ལུས་ལ་རང་སའི་མིག་དབང་དང༌། འོག་སའི་

ལུས་ལ་གོང་སའི་མིག་བརྟེན་པ་ཡོད་པར་ཤུགས་ལ་གྲུབ་སེ། དཔེར་ན། འདོད་པའི་

ལས་ལ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་མིག་དང༌། བསམ་གཏན་གི་སས་བསྡུས་ཀི་

མིག་དབང་རྟེན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། འོག་སའི་མིག་གིས་ས་གོང་མའི་གཟུགས་མཐོང་

100 ག་༢༥་བ་༣་གིས།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

བ་མ་ཡིན་ཏེ། མཆོག་དམན་པའི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། རང་སའི་མིག་གིས་རང་

སའི་གཟུགས་དང་གོང་སའི་མིག་གིས་འོག་སའི་གཟུགས་མཐོང་བ་ཤུགས་ལ་གྲུབ་

སེ། དཔེར་ན་འདོད་པའི་མིག་གིས་འདོད་པའི་གཟུགས་དང༌། བསམ་གཏན་གི་སས་

བསྡུས་ཀི་མིག་གིས་འདོད་པའི་གཟུགས་མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། །འོག་སའི་མིག་དབང་

ལ་བརྟེན་པའི་གོང་སའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དམན་པ་མཆོག་གི་

རྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། རང་སའི་མིག་གིས་བདག་རྐྱེན་བས་པའི་རང་སའི་མིག་

དང་གོང་སའི་མིག་གིས་བདག་རྐྱེན་བས་པའི་འོག་སའི་མིག་ཡོད་པར་ཤུགས་ལ་

གྲུབ་སེ། དཔེར་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའི་མིག་གིས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་མིག་

ཤེས་ཀི་བདག་རྐྱེན་བེད་པ་དང༌། གཉིས་པའི་མིག་དབང་གིས་དང་པོའི་སས་

བསྡུས་ཀི་མིག་ཤེས་ཀི་བདག་རྐྱེན་བེད་པ་ལྟ་བུའོ། །བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་

ཆད་ཀི་དབང་ཤེས་ཡིན་ན་དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ། །མིག་གི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དེའི་ཡུལ་གཟུགས་ནི་གོང་འོག་རང་ས་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་དེ། 

བསམ་གཏན་དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཀི་མིག་ཤེས་ཀིས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཡན་

ཆད་ཀི་གཟུགས་དང་འདོད་པའི་གཟུགས་དང༌། བསམ་གཏན་དང་པོའི་གཟུགས་

ཡུལ་དུ་བེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། འོག་མས་གོང་མའི་གཟུགས་མི་མཐོང་བར་བཤད་

པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དང་པོའི་མིག་ཤེས་དམན་ཡང་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་མིག་

མཆོག་ལ་བརྟེན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མི་ཕལ་པས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལ་བརྟེན་

ནས་བ་བ་སོབས་ཅན་འགྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །ལུས་རྟེན་གཅིག་ཉིད་ཀིས་ཀང་རང་ས་

དང༌། གོང་འོག་གཉིས་ཀི་གཟུགས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་



  60  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ལུས་ཀི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང༌། 

གཉིས་པ་དང་འདོད་པའི་ས་སོགས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་གཟུགས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་བེད་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྣ་བའང་མིག་ལ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ལ་

འོག་མའི་རྣ་བ་མིན། །རྣ་བས་གང་མའི་སྒ་མ་ཡིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པའང་དེ་ཡི་

སྒ། །ལུས་ཀིའང་གཉིས་ཀ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཞེས་འདོན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྣ་

ལྕེ་ལུས་ཀི་དབང་པོ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི། ཡུལ། རྣམ་ཤེས་རྟེན། ལུས་དབང་ཐམས་

ཅད་རང་རང་དང་ས་མཚུངས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཡུལ་དང་ཕད་ནས་ཡུལ་

འཛིན་དགོས་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་དམིགས་ཀིས་བསལ་ན། ལུས་ཀི་དབང་པོ་རེག་

བ་ས་མཚུངས་པས་ཁྱབ། ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་དེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རེག་བ་ས་

མཚུངས་པའང་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ལུས་ཤེས་ཡིན་ན། 

བསམ་གཏན་དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཡང་ཆོས་ཡིད་ཀི་རྣམ་

ཤེས་ལུས་རྟེན་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དེ། ཐམས་ཅད་ས་མཚུངས་

པའང་སིད། མི་མཚུངས་པའང་སིད་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་གིས་ཤེས་པར་བ་བ། རྟག་མི་རྟག་གི་

ཁྱད་པར། དབང་པོ་དང་དབང་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་དང་གསུམ་ཡོད་དེ། གཉིས་

ཀིས་རྣམ་ཤེས་ཕི་ཡི་ལྔ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། གནས་དང་པོའི་དཀའ་གནས་

ལེགས་པར་བཤད་པའོ།། །།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གཉིས་པ་དབང་པོ་སོན་པའི་གནས་བཤད་པ་ལ། 

དབང་པོའི་རྣམ་གཞག 

འདུས་བས་ཀི་སྐྱེ་ཚུལ། རྒྱུ་རྐྱེན་འབས་གསུམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

དབང་པོའི་རང་བཞིན། སྐབས་སུ་བབ་པའི་དབང་པོའི་ངོ་བོ། རྣམ་པའི་རབ་དབེ། 

རེད་གཏོང༌། དགེ་སྦོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དབང་པོ་དུས་ཐོབ་པ། དབང་པོའི་ལྡན་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བཅུ་གཉིས་ནང་གིར་བཤད་དབང་པོ། །ཞེས་བཤད་ན། ཅིའི་

ཕིར་དབང་པོ་ཞེས་བ། དབང་པོ་སོ་སོར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་སྙམ་ན། བེ་བག་

སྨྲ་བས་དེའི་ལན་སོན་པ་ལ། ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་དོན་བཞི་ལ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་

གསུངས། རང་ལན་སོན་པ་ལ་རང་གི་དོན་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

བཅུ་གསུངས། 

འདིའི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན། གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་

བ། ངེས་ཚིག །གང་གིས་གང་ལ་དབང་བེད་པ། གཞུང་དོན་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་རིས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དབང་

པོའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། ཉེར་གཉིས་ཡོད་དེ། མིག་སོགས་དབང་པོ་དྲུག་སོག་

གི་དབང་པོ།ཕོ་མོའི་དབང་པོ་གཉིས། ཚོར་བའི་དབང་པོ་ལྔ། དད་སོགས་དབང་པོ་

ལྔ། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི་ཅིའི་ཕིར་

དབང་པོ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ལེགས་སྦར་གི་སྒ་ལས་དབང་པོའི་སྐད་དོད་ཨིན་དྲ་ཞེས་

འབྱུང་ལ། དེ་ལ་ཨིནྡྲ་ཨི་ཤྭར་ཞེས་པ་དབང་ནི་དབང་ཕྱུག་དམ་པའོ་ཞེས་བསྒྱུར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བས། ལྷག་པར་དབང་བེད་པས་101ན་དབང་པོ་ཞེས་བརོད102་དེ། དབུས་མཐའི་

འགེལ་བ་ལས།103 དབང་བེད་ཅེས་བ་བ་ནི་ལྷག་པར་དབང་བེད་པས་ན་དབང་བེད་

པ་སེ། རྒྱུ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་གོ། །ཞེས་གསུངས། བཞི་པ་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། 

མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔས་སོ་སོར་དོན་བཞི་ལ་དབང་བེད་དེ། རྟེན་མཛེས་པར་

བེད། ལུས་སྲུང་བར་བེད། རང་གི་རྣམ་ཤེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པར་སྐྱེད་བར་

བེད། རང་རང་གི་ཡུལ་འཛིན་པའི་ཐ་སྙད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞི་ལ་དབང་བེད་

པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། མིག་ཡོ་བ་དང༌། རྣ་བ་འོན་པ་སོགས་ཡིན་ན། ལུས་རྟེན་

མི་མཛེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། མིག་རྣ་བས་ཡུལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་

བ་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་ན་སོང༌། སྣ་ལྕེ་ལུས་གསུམ་གིས་ཁམ་ཟས་ལ་སྤད་པས་ལུས་

བསྲུང་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། མིག་གིས་རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བདག་

རྐྱེན་བེད་པ་ནས། ལུས་དབང་གིས་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བདག་རྐྱེན་བེད་

པའི་བར་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་སེ། མཐོང་ངོ༌། །ཐོས་སོ། །མནམ་མོ། །མྱོང་

ངོ་། །རེག་གོ །ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དུ་དེ་ལྔ་ལས་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཡིད་ཀི་དབང་པོ། སོག །ཕོ་མོའི་དབང་པོ་བཞི་ལས་སོ་སོར་དོན་གཉིས་

གཉིས་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་དེ། ཡིད་དབང་གིས་ཡང་སིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦོར་

བ་དང༌། དབང་པོའི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པར་དབང་བེད། སོག་གི་དབང་པོས། རིས་

མཐུན་ཉིང་མཚམས་སྦར་བ་དང་རིས་མཐུན་གནས་པ་གཉིས་ལ་དབང་བེད། ཕོ་

101 ག་༢༧་ན་༤་དབང་བེད་པ།

102 ག་༢༧་ན་༤་རོད།

103 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༡། སེམས་ཙམ་བི། སོབ་དཔོན་བློ་གོས་བརྟན་པ། དབུས་མཐའི་འགེལ་བཤད། ༦༧༦་༡༧།
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མོའི་དབང་པོས་སེམས་ཅན་གི་བེ་བག་འབེད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་འབེད་པ་གཉིས་ལ་

དབང་བེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེས་བར་སིད་སྐྱེ་སིད་གཉིས་ཀར་ཉིང་

མཚམས104་སྦོར། ཡིད་ཀི་རེས་སུ་ལུས་ངག་གི་ལས་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེས་སྐྱེ་སིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦོར། དེ་ནས་མ་ཤི་བའི་བར་དུ་

རིས་མཐུན་གནས་པར་བེད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། ཕོ་ནི་དབིབས་ཚར། ནུ་

མ་ཆུང༌། སྐད་གསང་མཐོ། བསམ་པ་བུད་མེད་ལ་སེམས་པ་སོགས་ཡིན། མོ་ནི་དེ་

ལས་ལྡོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་དོན་བཞི་ལ། །དབང་

བེད་བཞི་རྣམས་གཉིས་ལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས། ལོ་ཞེས་པ་སོབ་དཔོན་དང་མདོ་སེ་

པ་མ་རངས་པའི་ཚིག་ཡིན་པས། དེ་དང་དེས་ཕི་མ་དེ་ཁོ་ན་ལ་དབང་བེད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་བ་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ཚོར་བའི་དབང་པོ་ལྔ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་

དེ། བདེ་བ་ལས་འདོད་ཆགས། སྡུག་བསྔལ་ལས་ཞེ་སང༌། བཏང་སྙོམས་ལས་གཏི་

མུག་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དབང་པོ་ཐ་མ་བརྒྱད་ནི་རྣམ་བང་ལ་ལྷག་པར་

དབང་བེད་དེ། དད་སོགས་ལྔས་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་བ་མགོ་གནོན། ཟག་མེད་ཀི་

དབང་པོ་གསུམ་གིས་དེ་གཅོད་པར་བེད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། ལྔ་དང་བརྒྱད་པོ་དེ་

རྣམས་ནི། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་རྣམ་བང་ལ། །ཞེས་གསུངས། 

སོབ་དཔོན་རང་ལུགས་ཀི་མིག་སོགས་དབང་པོ་དྲུག་དབང་པོར་འཇོག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དང་པོ་ལྔས་རང་རང་གི་དོན་ལ་དམིགས་པ་ལ་ལྷག་པར་དབང་

104 ག་༢༧་བ་༣་འཚམས། ཞེས་བ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་སྣང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བེད། ཡིད་དབང་གིས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ལ་དབང་བེད་པའི་ཕིར། ཕོ་

མོའི་དབང་པོ་དབང་པོར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རིགས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་

རིགས་རྒྱུད་སེལ་བ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རིགས་རྒྱུན་མི་ཆད་

པའི་རིགས་རྒྱུད་སེལ་བ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པ་གང་རུང་གི་རིགས་སུ་གནས་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སོ་ནས་རང་གི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་ལུས་དབང་གི་ཆ་

ཤས་སུ་དམིགས་པ། ཕོ་མོའི་དབང་པོ་གང་རུང་གི་མཚན་ཉིད། དེ་གཉིས་སེམས་

ཅན་གི་བེ་བག་འབེད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་འབེད་པ་ཞེས་པའི་ལྡོག་ཆ་ནས་འཇོག་མི་

རིགས་ཏེ། གཟུགས་ཁམས་པའི་ལྷ་རྣམས་དང༌། འདོད་ལྷ་གོང་མ་བཞི་སོགས་ལ་ཕོ་

མོའི་དབང་པོ་མེད་ཀང༌། ཕོ་མོའི་ཁྱད་པར་དང་བེ་བག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐད་

གདངས་དབང་པོའི་བེ་བག་གིས། །དེ་ནི་སྦ་བར་མི་ནུས་བཞིན། །ཞེས་དང༌། ཁམས་

མང་པོའི་མདོ་ལས།105 མོ་ཚངས་པ་བེད་པ་ནི་གནས་མེད་ལ། ཕོ་ནི་གནས་ཡོད་དེ། 

ཞེས་པ་ནི་ཕོའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པ་ཙམ་མོ། །ཞེས་དང༌། རང་

འགེལ་ལས།106 ད་ནི་ཇི་ལྟར་ན་དེ་དག་ཕོ་ཞེས་བ། ག་ལས་འབྱུང་མོ་ཚངས་པ་ཉིད་

བེད་པར་འགྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་སྐབས་མེད་དེ་གནས་མེད་

དོ། །ཕོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕོའི་ངོ་བོ་གཞན་འདོད་

པའི་ཁམས་ན་ཕོ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས། ཕོའི་

གནས་འདོད་པའི་ཁམས་ན་ཕོ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་

105 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༡། མདོ་སེ་ཤ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཁམས་མང་པོའི་མདོ། ༨༡༠་༡༢། ཚིག་ཇི་བཞིན་མི་

མཐུན་ཡང་འདི་ཡིན་སྙམ།

106 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༤༨་༡།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གསུངས། སོག་གི་དབང་པོ་དབང་པོར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕུང་པོ་

རིགས་མཐུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་ཕིར། ཚོར་བའི་

དབང་པོ་ལྔ་དབང་པོར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་

ཕོགས་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་ཕིར། 

དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དབང་པོར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འཇིག་

རྟེན་པའི་རྣམ་བང་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་ཕིར། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་གསུམ་

དབང་པོར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཀུན་ཤེས་བེད་པའི་དབང་པོས་ཀུན་ཤེས་

ཀི་དབང་པོ་ཐོབ་པ་དང༌། མཐོང་སང་སོང་བ་ལ་དབང་བེད། ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པོས་

ཀུན་ཤེས་ལྡན་107པའི་དབང་པོ་ཐོབ་པ་དང༌། སོམ་སང་སོང་བ་ལ་ལྷག་པར་དབང་

བེད། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོས་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་དང༌། རྣམ་གོལ་

གི་དགའ་བདེ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན། གོང་ནས་གོང་དུ་མྱང་

འདས་ཐོབ། །སོགས་པ་ལ་ནི་དབང་བེད་ཕིར། །ཞེས་སྒྱུར་ན་བདེ་ཞེས་རེ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པས་གསུངས།

གཉིས་པ་ནི། དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་དབང་པོར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

རང་རང་གི་བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་བཞག་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དབང་པོ་ལ་ཉེར་གཉིས་

སུ་གངས་མ་ངེས་པར་ཐལ། ངག་གིས་སྨྲ་བ་ལ་དབང་བེད། ལག་པས་འདེག་འཇོག་

ལ་དབང་བེད། རྐང་པས་འགོ་འོང་ལ་དབང་བེད། འཕོངས་ཀི་དབང་པོ་དང་འདོམས་

ཀི་དབང་པོས་བཤང་ལྕི་འདོར་བ་ལ་དབང་བེད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། བེ་བག་སྨྲ་བས་མ་

107 ག་༢༨་བ་༢་བསན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཁྱབ་པའི་ལན་སོན་པ་ལ། སེམས་ཀི་རྟེན་དང་དེའི་བེ་བག །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་

གསུངས། 

རང་ལན་སོན་པ་ལ། ཡང་ན་འཇུག་པའི་རྟེན་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

བཞིའི་ངག་དོན་ནི། དབང་པོ་ལ་ཉེར་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཏེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

ཀི་ཕོགས་ལ་དང་པོ་བཅུ་བཞི། རྣམ་བང་གི་ཕོགས་ལ་ཕི་མ་བརྒྱད་དུ་གངས་ངེས་

པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། འཁོར་བར་འཇུག་པའི་རྟེན་གི་དབང་དུ་བས་ནས། མིག་

སོགས་དབང་པོ་དྲུག་འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཕོ་མོའི་དབང་པོ། 

འཁོར་བར་གནས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སོག་གི་དབང་པོ། འཁོར་བའི་རྣམ་སིན་

ལ་ཉེ་བར་སྤོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚོར་བའི་དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་བཞག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རྣམ་བང་ལ་འཇུག་པའི་རྟེན་གི་དབང་དུ་བས་ནས་དད་

སོགས་དབང་པོ་ལྔ། རྣམ་བང་དུ་སྐྱེ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཀུན་ཤེས་བེད་པའི་

དབང་པོ། རྣམ་བང་དུ་གནས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པོ། རྣམ་

གོལ་གི་དགའ་བདེ་ལ་སྤོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་

བཞག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྐབས་སུ་བབ་བའི་དབང་པོའི་ངོ་བོ་བཤད་པ་ནི། 

གཟུགས་ཅན་གི་དབང་པོ་རྣམས་བཤད་ཟིན། འདིར་ཚོར་བའི་དབང་པོ་ལྔའི་

ངོ་བོ་འཆད་པ་ལ། ལུས་ཚོར་སིམ་པ་མ་ཡིན་གང༌། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་

གི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་དུ་

གྱུར་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་
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རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཚོར་བར་དམིགས་པ། ལུས་ཚོར་གི་མཚན་ཉིད། འདི་དང་དབང་

ཤེས་སུ་གྱུར་བའི་ཚོར་བ། ཕིའི་ཚོར་བ་གསུམ་དོན་གཅིག །དབེ་ན། ལུས་ཚོར་

བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་གསུམ་ཡོད། ལུས་ཚོར་ཡང་ཡིན་སིམ་པར་མྱོང་བས་རབ་

ཏུ་ཕེ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་དེ། ལུས་ཚོར་བདེ་བའི་མཚན་

ཉིད། འདི་དང་ཚོར་བ་ལ་ལྔར་ཕེ་བའི་བདེ་བའི་དབང་པོ་དོན་གཅིག །ལུས་ཚོར་ཡང་

ཡིན། གདུང་བར་མྱོང་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། 

ལུས་ཚོར་སྡུག་བསྔལ་གི་མཚན་ཉིད། འདི་དང་ཚོར་བ་ལ་ལྔར་ཕེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

གི་དབང་པོ་དོན་གཅིག །དེ་ཡང་ཡིན་སིམ་གདུང་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་མྱོང་བ་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། ལུས་ཚོར་བཏང་སྙོམས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

ཚོར་བ་ཡང་ཡིན། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་

ཡིད་དབང་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་སེམས་ཚོར་གི་

མཚན་ཉིད། འདི་དང་ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ། ནང་གི་ཚོར་བ་གསུམ་དོན་

གཅིག །དབེ་ན་སེམས་ཚོར་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་གསུམ། སིམ་པར་མྱོང་བས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་ཚོར་དུ་དམིགས་པ། དང་པོའི་མཚན་ཉིད། གདུང་བར་མྱོང་

བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་ཚོར་དུ་དམིགས་པ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། སིམ་

གདུང་གང་རུང་མིན་པར་མྱོང་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་ཚོར་དུ་དམིགས་པ། 

གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད། དང་པོ་དང་ཡིད་བདེ་དོན་གཅིག །གཉིས་པ་དང་ཡིད་མི་

བདེ་དོན་གཅིག །ཚོར་བ་ལ་བདེ་བའི་དབང་པོ། ཡིད་བདེའི་དབང་པོ། སྡུག་བསྔལ་

གི་དབང་པོ། ཡིད་མི་བདེ་བའི་དབང་པོ། བཏང་སྙོམས་ཀི་དབང་པོ་ལྔར་ཕེ་བའི་ལྔ་
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པོ་ནང་ཕན་ཚུན་འགལ། སྤིར་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་མི་འགལ་ཏེ། ཡིད་བདེ་ཡིན་ན་

བདེ་བའི་དབང་པོ་ཡིན་དགོས། ཡིད་མི་བདེ་ཡིན་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཡིད་བདེ་ཡིན་ན་སེམས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཡིད་མི་

བདེ་ཡིན་ན་སེམས་ཚོར་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཀི་དེ་ནི་བདེ་དབང་པོ། །ཞེས་པས་མི་གནོད་དེ། 

བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སེམས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པོ་དེ། དགའ་

བའི་ཀུན་དཀྲིས་དྲག་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་བ་དང་བལ་བའི་སེམས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་

པོར་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།108 བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ནི་

སེམས་ཀི་ཚོར་བ་སིམ་པ་དེ་ཉིད་བདེ་བའི་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ། དོན་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་ཚོགས་ལྔ་མེད་པའི་ཕིར། ལུས་ཀི་ཚོར་བ་ནི་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཚོར་བའི་དབང་པོ་ལྔ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། སིམ་པ་མ་ཡིན་པར་

གདུང་བར་མྱོང་བའི་ལུས་ཚོར་དེ་ལུས་ཚོར་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་པོ། སིམ་པར་

མྱོང་བའི་ལུས་ཚོར་དེ་ལུས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པོ། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་

སས་བསྡུས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བ་སེམས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པོ། བསམ་གཏན་དང་

པོ་གཉིས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་ཚོར་བ་སིམ་པ་དེ་ཡིད་བདེའི་དབང་པོ། སིམ་པ་མ་

ཡིན་པར་གདུང་བས་མྱོང་བའི་སེམས་ཚོར་དེ་ཡིད་མི་བདེ་བའི་དབང་པོ། སིམ་

གདུང་གཉིས་ཀི་བར་མར་མྱོང་བའི་ཚོར་བ། ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཀི་དབང་པོ། 

ལུས་ཚོར་བཏང་སྙོམས་དང༌། སེམས་ཚོར་བཏང་སྙོམས་གཉིས་ཀ་ཚོར་བའི་དབང་

108 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༣༨་༥།
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པོ་ལྔ་འདྲེན་པའི་ཚེ་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་གཉིས་རྣམ་པར་མི་

རྟོག་109པ་ཁོ་ན་ངང་གིས་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་གསུམ་དངོས་སུ་བཤད་པའི་སོ་ནས། རྣམ་བང་གི་

དབང་པོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། མཐོང་སོམ་མི་སོབ་ལམ་ལ་དགུ ། གསུམ་ཡིན། 

ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སོམ་བྱུང་གི་མངོན་རྟོགས་ཡང་ཡིན། 

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་བང་གི་ཕོགས་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པ་ཡང་ཡིན་

པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་བའི་ལམ་བདེན་དུ་དམིགས་པ། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོའི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན་གསུམ་ཡོད། མཐོང་སང་སོང་བ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོར་དམིགས་པ། ཀུན་ཤེས་བེད་པའི་

དབང་པོའི་མཚན་ཉིད། སོམ་སང་སོང་བ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་རིགས་སུ་

གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོར་དམིགས་པ། ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་

པོའི་མཚན་ཉིད། ལྷག་མེད་ཀི་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ལ་དབང་བེད་པའི་རིགས་སུ་

གནས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོར་དམིགས་པ། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོའི་

མཚན་ཉིད། དེ་རེ་རེ་ལ་དབེ་ན། མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ། མི་སོབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་

ཡིད་དབང༌། བདེ་དབང༌། ཡིད་བདེ། ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས། དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་

སེ་དགུ་རེ་ཡོད་དེ། རང་འགེལ་ལས།110 ཡིད་དང་བདེ་བ་དང༌། ཡིད་བདེ་བ་དང་

བཏང་སྙོམས་དག་དང༌། དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང༌། དབང་པོ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནི་

ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། ས་

109 ག་༣༠་ན་༢་རྟག།

110 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༤༠་༧།



  70  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཚམས་དང་པོ་ཉན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ནས། ཐེག་ཆེན་གི་

ལམ་རེས་བཟོད་ཀི་བར་ན་ཡོད། གཉིས་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་རེས་ཤེས་ནས། ཐེག་

ཆེན་གི་སོམ་ལམ་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བར་ན་ཡོད།

གསུམ་པ་མི་སོབ་ལམ་པ་མཐའ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། ཞར་བྱུང་འཇིག་རྟེན་

པའི་རྣམ་བང་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སོ་ནས་སོམ་བྱུང་

ཐོབ་བཞིན་བའི་དབང་པོར་དམིགས་པ། དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་གང་རུང་གི་མཚན་

ཉིད། དབེ་ན་དད་པའི་དབང་པོ། དྲན་པའི་དབང་པོ། བརྩོན་འགྲུས་ཀི་དབང་པོ། ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་དབང་པོ། ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པོ་སེ་ལྔ། འདི་ལྔ་གང་རུང་ལ་ཐར་ལམ་

གིས་ཁྱབ། དད་སོགས་ལྔ་གང་རུང་ལ་དེས་མ་ཁྱབ་བོ། །ས་མཚམས་ཉན་ཐོས་ཀི་

སྦོར་ལམ་དྲོད་ནས་མི་སོབ་ལམ་གི་བར་ན་ཡོད། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

མཐོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་དགུ་ཀུན་ཤེས་བེད་པའི་དབང་པོ། 

སོམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་དགུ་ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པོ། མི་སོབ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་དེ་

དགུ་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་པོ་དང་

ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་དོན་གཅིག །

གསུམ་པ་དབང་པོའི་རབ་དབེ་ལ་གོགས་ལ། 

ལྟོས་པའི་རབ་དབེ། རྒྱུ་འབས་ལ་ལྟོས་པའི། ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་པའི། སང་བ་ལ་

ལྟོས་པའི་རབ་དབེ་དང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་ནི་དྲི་མ་མེད་ཅེས་པ་ནས། །སང་

བར་བ་མིན་ཡང་གསུམ་མིན། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ཏོ། །
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

བཞི་པ་དབང་པོའི་རེད་གཏོང་ནི། 

འདོད་པ་དང་པོར་རྣམ་སིན་གཉིས། །ཞེས་པ་ནས། དགེ་ལ་ཐམས་ཅད་དག་

ཏུ་ལྔ་ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ཏོ། །

ལྔ་པ་དགེ་སྦོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དབང་པོ་དུས་འཐོབ་པ་ནི། 

འོ་ན་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་སྦོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་གང༌། ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་དུ་

ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ལ། འབས་བུ་ཐ་མ་

གཉིས་དགུས་འཐོབ། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན་ནི། འབས་བུ་ཐོག་མ་

རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་དང༌། ཐ་མ་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ནི་སོ་སོར་

ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་དགུ་རེས་ཐོབ་སེ། དང་པོ་ཉན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་ལ་རེས་

བཟོད་ཀི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ། ཡིད་དབང་ཚོར་བ་བཏང་

སྙོམས་ཀི་དབང་པོ། མཐོང་སངས་ཀུན་སྦོར་གསུམ་སངས་པའི་བལ་ཐོབ་འདྲེན་པར་

བེད་པའི་ཀུན་ཤེས་བེད་པའི་དབང་པོ། དེ་ལྟ་བུའི་བལ་ཐོབ་ཀི་རྟེན་བེད་པའི་ཀུན་

ཤེས་པའི་དབང་པོ་སེ་དགུས་ཐོབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་སོམ་ལམ་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚོགས་པ་

ན་ཡོད་པའི་དད་སོགས་དབང་པོ་ལྔ། ཡིད་དབང༌། ཚོར་བ་བདེ་བ། ཡིད་བདེ། བཏང་

སྙོམས་གསུམ་གང་རུང་གཅིག །སོམ་སང་ཉོན་སྒིབ་སངས་པའི་བལ་ཐོབ་འདྲེན་པར་

བེད་པའི་ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པོ། དེ་ལྟ་བུའི་བལ་ཐོབ་ཀི་རྟེན་བེད་པའི་ཀུན་ཤེས་

ལྡན་པའི་དབང་པོ་སེ། དགུས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་

ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པོ་དང༌། དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ཀུན་ཤེས་ལྡན་པའི་དབང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པོས་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་དེའི་ཚེ་འབས་བུ་དེ་གཉིས་སོ་སོར་ཐོབ་ཟིན་

པའི་ཕིར། ཞེ་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་གཉིས་ཐོབ་པའི་སོ་ནས་སྔར་བཤད་པ་དེ་འདྲ་བའི་

བལ་ཐོབ་ཀི་རྟེན་བེད་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རིམས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་འབས་བུ་བར་བ་གཉིས་པོ་སོ་སོར་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་

གང་རུང་གིས་དངོས་སུ་ཐོབ་སེ། སྔོན་ཞི་གནས་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་ཡིན་ན། ཞི་

རགས་111རྣམ་པ་ཅན་གི་སོ་ནས་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དད་སོགས་

དབང་པོ་ལྔ། ཡིད་དབང༌། ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཀི་དབང་པོ་སེ། བདུན་གིས་ཐོབ། 

སྔོན་ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆེར་སྤོད་པ་ཡིན་ན། སོམ་ལམ་མཉམ་བཞག་བདེན་པའི་རྣམ་

པ་ཅན་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དད་སོགས་ལྔ། ཡིད་དབང༌། ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཀི་

དབང་པོ། ཀུན་ཤེས་ཀི་དབང་པོ་སེ་བརྒྱད་ཀིས་དངོས་སུ་ཐོབ་པའི་ཕིར། 

ཐོད་རྒལ་འབའ་ཞིག་འབས་བུ་བར་པ་གཉིས་སོ་སོར་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་

དགུ་རེས་དངོས་སུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀ་རྒྱུན་ཞུགས་ལས་112བཤད་པ་ལྟར་

དགུས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཁྱད་པར་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། མཐོང་ལམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་འདོད་

ཉོན་དྲུག་པ་དང༌། དགུ་པ་སངས་མ་སངས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་དང༌། ཐོད་

རྒལ་པའི་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབས་བུ་དང༌། དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་གཉིས་ཀ་འདྲ་

བར་བསམ་གཏན་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ན་ཡིད་བདེ། གསུམ་པའི་

དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ན། སེམས་ཚོར་བདེ་བའི་དབང་པོ། ཡང་མི་འདྲ་པའི་ཁྱད་པར། 

ཐོད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འོང་པའི་འབས་བུ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་ན་ཚོར་བ་

111 ག་༣༡་བ་༣་ཞི་ལྷག་གི་རྣམ་པ།

112 ག་༣༡་བ་༦་རྒྱུན་ཞུགས་པ་བཤད།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

བཏང་སྙོམས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཞེས་སྦོར། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་

ཟག་མེད་མི་ལྕོགས་མེད་སོགས་ཟག་མེད་ཀི་ས་གཞན་ལ་བརྟེན་ན་ཚོར་བ་བཏང་

སྙོམས་ཞེས་སོགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་སྦོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་བསན་བཅོས་ཡེ་ཤེས་ལ་113འཇུག་པ་ལས། དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུའི་

དབང་པོ་དུ་ཞིག་གིས་ཐོབ་ཅེ་ན། སྨྲས་པ་དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་གིས་ཐོབ་སེ། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་སྙམ་ན་མི་འགལ་ཏེ། དགུས་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ཐོབ་ཐེབས་

གཅིག་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན། བཅུ་གཅིག་གིས་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ནི་དག་བཅོམ་

པ་དབང་རྟུལ་འགའ་ཞིག་ཡང་ཡང་ཉམས་ནས་སོར་ཆུད་114པའི་ཚེ་བཅུ་གཅིག་གིས་

ཐོབ་པ་སིད་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། སིད་དེ་དག་བཅོམ་པ་འགའ་ཞིག་དང་པོར་ཉེར་

བསོགས་ཀི་བཏང་སྙོམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ། དེ་ནས་ཉམས་ཏེ་བསམ་གཏན་དང་པོ་

གཉིས་གང་རུང་གི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ལན་གཉིས་པ་ཐོབ་པ་ལ་དེ་གཉིས་གང་

རུང་གི་ཡིད་བདེ་བསྣན་ནས་བཅུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ། ཡང་ཉམས་ཏེ་གསུམ་པའི་

དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ལན་གསུམ་པ་ཐོབ་པ་ན། སེམས་

ཚོར་བདེ་བ་བསྣན་ནས་བཅུ་གཅིག་གིས་ཐོབ་པ་སིད་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་དབང་པོའི་ལྡན་ཚུལ་ལ། 

ངེས་ལྡན། སིད་ལྡན་གཉིས། དང་པོ་ལ། གསུམ་ལྡན། བཞི་ལྡན། ལྔ། བདུན། 

བཅུ་གཅིག །བཅུ་གསུམ་ལྡན་ཏེ་རིམས་བཞིན་དུ་སོན་པ་ལ། བཏང་སྙོམས་དང་ནི་

113 ག་༣༢་ན་༣་ཡེ་ཤེས་ལས་འཇུག་པ།

114 ག་༣༢་ན་༤་སོར་འཇུག་པའི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སོག་དང་ནི། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་སིད་ལྡན་ལ་ཉུང་ལྡན་མང་ལྡན་གཉིས། དང་པོ་ནི། དགེ་མེད་ནང་ན་

ཉུང་ལྡན་པ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་གསུངས115། གཉིས་པ་ནི། མང་པོར་ལྡན་ལ་

བཅུ་དགུ་སེ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་འདུས་བས་ཀི་སྐྱེ་ཚུལ་ལ། 

གཟུགས་ཅན་གི་སྐྱེ་ཚུལ་དང༌། 

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ནི། འདོད་ན་དབང་པོ་

མེད་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ། གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། སྤིར་

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་གཞི་ལྔར་འདུས་ཏེ། གཟུགས་ཀི་གཞི། སེམས་ཀི་གཞི། ལྡན་

མིན་འདུ་བེད་ཀི་གཞི། འདུས་མ་བས་ཀི་གཞི་རྣམས་སུ་འདུ་བའི་ཕིར་ཏེ། རང་

འགེལ་ལས།116 ཤེས་པར་བ་བ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། གཟུགས་དང་སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་གི་ཆོས་རྣམས་དང་སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་རྣམས་དང༌། 

འདུས་མ་བས་རྣམས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

དེའི་ནང་ནས་འདུས་མ་བས་ལ་ཆོས་གང་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་མེད། དེ་

ལ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་ཚུལ་ལ། རྡུལ་ལ་རས་ཀི་རྡུལ་དང༌། 

བསགས་པའི་རྡུལ་གཉིས་ལས། རས་རྡུལ་ཕ་བ་ནི། གཟུགས་ཅན་ཀུན་གི་ཆུང་

མཐའ་ཡིན། འདི་དང་རང་གི་འདུས་བས་སུ་མཚོན་པའི་སྐྱེ་སོགས་བཞི་དང་ལྷན་

115 ག་༣༢་བ་༡་རྐང་པ་བཞི་བཤད།

116 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༥༧་༡༢།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཅིག་སྐྱེ་བའི་རང་དང་ཐ་དད་པའི་རྡུལ་གཞན་གང་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། 

འདི་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། གཟུགས་མེད་ཀི་རྡུལ་ཕ་

རབ་ཡན་གར་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་རང་འགེལ་ལས། གང་ཡང་སྐྱེ་མེད་ཀི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་དེ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད117་དེ་དག་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔར་

འདོད་ཀི་རས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། རྡུལ་ཕ་རབ་118གཉིས་ཡན་ཆད་འདུས་པའི་གོང་བུ་ཡིན་ལ། 

རྡུལ་ཕ་རབ་གཉིས་འདུས་པའི་གོང་བུ་འདི་རགས་པ་དང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གཞི་

མཐུན་ཡིན་པས། རགས་པ་དང་རྡུལ་ཕ་རབ་མི་འགལ། རྡུལ་ཕན་དང་རྡུལ་ཕ་

119རབ་འགལ་ཏེ། རྡུལ་ཕ་རབ་བདུན་འདུས་པའི་གོང་བུ་དེ། རྡུལ་ཕན་ཡིན། རྡུལ་

ཕ་120རབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་པ་དང་རྡུལ་ཕན་ཡང་འགལ་བ་121མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། རྡུལ་ཕ་122རབ་བདུན་འདུས་པའི་གོང་བུ་དེའི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པའི་

ཕིར123། དེས་ན་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་རས་རྡུལ་རྣམས་རས་བརྒྱད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་

བས་ཁྱབ་སེ། རང་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་པའི་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་དང་

གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་བཞི་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ལུས་

དབང་དང་ལྡན་པ་ལ་རང་བསྣན་པས་དགུ་མིག་སོགས་དབང་པོ་གཞན་དང་ལྡན་པ་

117 ག་༣༢་བ་༧་མཚན་དེ།

118 ག་༣༢་བ་༧་རྡུལ་ས་གཉིས།

119 ག་༣༣་ན་༡་རྡུལ་རབ།

120 ག་༣༣་ན་༢་རྡུལ་རབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

121 ག་༣༣་ན་༢་རགས་པ་དང་རྡུལ་ཕན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

122 ག་༣༣་ན་༢་རྡུལ་ཕན་བདུན།

123 ག་༣༣་ན་༢་ཏེ།
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ལ་རང་བསྣན་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཟུགས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་དྲི་རོ་མེད་པས། གཟུགས་ཁམས་ཀི་བསགས་

རྡུལ་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། གཟུགས་ན་དབང་པོ་མེད་པ་དང༌། །སྒ་མེད་ཕ་རབ་རྡུལ་རས་

དྲུག །ལུས་དབང་ལྡན་ལ་རས་བདུན་ཏེ། །དབང་པོ་གཞན་ལྡན་རས་བརྒྱད་དོ། །ཞེས་

སྦར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། དབིབས་ཀི་རྡུལ་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྡུལ་མེད་པར་ཐལ། རས་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཡིན་ན་འབྱུང་བ་དང་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ། འདོད་པའི་བསགས་རྡུལ་ཡིན་

ན་རས་བརྒྱད་དང་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དབིབས་ཀི་རྡུལ་

ཡིན་ན་བསགས་རྡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྡུལ་རེ་རེ་བ་དང་འབྱུང་བཞིའི་

རྡུལ་རེ་རེ་བ་རས་རྡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། འདོད་ཁམས་ཀི་

བསགས་རྡུལ་རྣམས་རས་བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་སེ་འདོད་ཁམས་ན་དབང་པོའི་

རྡུལ་མེད་ཅིང༌། སྒའི་རྡུལ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ཚུལ་ལ། 

བསན། བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ངེས་ལྷན་

ཅིག །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དོན་

གི་ངོ་བོ་ཙམ་མཐོང་བའི་སོ་ནས་བེད་ལས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རིགས་སུ་གནས་

པའི་རྣམ་རིག་ཏུ་དམིགས་པ། གཙོ་བོ་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད། དོན་གི་ཁྱད་པར་མཐོང་

བའི་སོ་ནས། བེད་ལས་རོགས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་རིག་པ་དེ། འཁོར་སེམས་

བྱུང་གི་མཚན་ཉིད། སེམས་ལ་དབེ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་དབེ་བ། 

སེམས་བཅུ་གཉིས་སུ་དབེ་བ། ཉི་ཤུར་དབེ་བ་སོགས་དུ་མ་ཡོད། སེམས་བྱུང་ལ་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

དབེ་ན། སེ་ཚན་དུ་ངེས་པའི་སེམས་བྱུང༌། སེ་ཚན་དུ་མ་ངེས་པའི་སེམས་བྱུང་གཉིས། 

དང་པོ་ལ། སེམས་ཀི་ས་མང༌། དགེ་བའི་ས་མང༌། ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའི་ས་མང༌། མི་

དགེ་བའི་ས་མང༌། ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་མང་རྣམས་སུ་ཡོད། 

དང་པོ་གྲུབ་སེ། ཚོར་དང་སེམས་པ་འདུ་ཤེས་དག །འདུན་དང་རེག་དང་བློ་

གོས་དྲན། །ཡིད་ལ་བེད་དང་མོས་པ་དང༌། །ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་ཐམས་ཅད་

ལ། །ཞེས་གསུངས། བཅུ་པོ་འདི་ཆོས་ཅན། སེམས་ཀི་ས་མང་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བོ་

སེམས་ཡིན་ན་ཁོའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཁྱོད་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དད་དང་བག་ཡོད་ཤིན་ཏུ་སྦངས། །བཏང་སྙོམས་ངོ་

ཚ་ཤེས་ཁེལ་ཡོད། །རྩ་བ་གཉིས་རྣམ་མི་འཚེ་དང༌། །བརྩོན་འགྲུས་རྟག་ཏུ་དགེ་ལ་

འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས། བཅུ་པོ་འདི་ཆོས་ཅན། དགེ་བའི་ས་མང་ཡིན་ཏེ། རྟགས་

སྔར་བཞིན། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། རྨོངས་དང་བག་མེད་ལེ་ལོ་དང༌། །མ་དད་པ་དང་

རྨུགས་དང་རྒོད། །ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་རྟག་ཏུ་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས། དྲུག་པོ་ཆོས་

ཅན། ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའི་ས་མང་ཡིན་ཏེ། རྟགས་སྔར་བཞིན། བཞི་པ་གྲུབ་སེ། མི་

དགེ་ལ་ནི་ཁེལ་མེད་དང༌། །ངོ་ཚ་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པོ་ཆོས་ཅན། 

མི་དགེ་བའི་ས་མང་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་སྔར་བཞིན། ལྔ་པ་གྲུབ་སེ། ཁོ་བ་དང༌། །ཁོན་

དུ་འཛིན་དང་གཡོ་དང་ནི། །ཕག་དོག་ཚིག་འཆབ་སེར་སྣ་དང༌། །སྒྱུ་དང་རྒྱགས་དང་

རྣམ་འཚེ་ནི། །ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ་རྣམས། །ཞེས་གསུངས། བཅུ་པོ་ཆོས་ཅན། 

ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་མང་ཡིན་ཏེ། མཚུངས་ལྡན་གོགས་ཀིས་ཆུང༌། སང་བ་

རིགས་ཀིས་ཆུང༌། རྟེན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཆུང་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཉོན་མོངས་ཆུང་
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ངུ་སེ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་

སེམས་ཡིན་ན་དེའི་འཁོར་དུ་ཁྱོད་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་མཚུངས་ལྡན་

གོགས་ཀིས་ཆུང་སེ། མ་རིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར། སང་བ་

རིགས་ཀིས་ཆུང་སེ། སོམ་སངས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟེན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཆུང་

སེ། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་གཙོ་བོ་སེམས་ཡིན་ན་རང་གི་འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་འབྱུང་བས་ཁྱབ་

ཅེ་ན། འདོད་པའི་དགེ་སེམས་ཡིན་ན། རང་གི་འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་

འབྱུང་བས་ཁྱབ་སེ། སེམས་ཀི་ས་མང་བཅུ། དགེ་བའི་ས་མང་བཅུ། འདོད་སེམས་

ཡིན་པས་རྩུབ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྟོག་པ། ཞིབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དཔོད་པ་འབྱུང་

བས་ཁྱབ། སྐབས་ལ་ལར་འགོད་པ་དང༌། གཉིད་བསྣན་པས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་འབྱུང་

བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁོ། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ་སེ། བཞི་པོ་གང་རུང་

དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་མ་འདྲེས་པའི་རིག་པ་དང༌། མཚུངས་ལྡན་གི་མི་དགེ་བའི་

སེམས་ཡིན་ན། རང་གི་འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་ཉི་ཤུ་འབྱུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སེམས་ཀི་ས་མང་བཅུ། ཉོན་མོངས་པའི་ས་མང་དྲུག་མི་དགེ་བའི་ས་མང་གཉིས། 

སྔར་བཞིན་རྟོག་དཔོད་གཉིས་འབྱུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ལོག་ལྟ། བརྟུལ་ཞུགས་

མཆོག་འཛིན། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་གསུམ་པོ་གང་རུང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་མི་དགེ་

བའང་བཤད་མ་ཐག་པ་ཉི་ཤུ་འབྱུང་བས་ཁྱབ། འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁོ། ང་རྒྱལ། ཐེ་

ཚོམ་སེ་བཞི་པོ་གང་རུང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཡིན་ན། རང་གི་

འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་འབྱུང་བས་ཁྱབ་སེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཉི་
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ཤུའི་སེང་དུ་རང་བསྣན་པས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་བ་

སོགས་བཅུ་དང༌། འགོད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་སོགས་ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །

འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ཀི་འཁོར་དུ་

སེམས་བྱུང་བཅོ་བརྒྱད་འབྱུང་སེ། སེམས་ཀི་ས་མང་བཅུ། ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའི་ས་

མང་དྲུག །རྟོག་དཔོད་གཉིས་འབྱུང་བའི་ཕིར། འདོད་པའི་མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་

སེམས་ལ་འཁོར་དུ་བཅུ་གཉིས་འབྱུང་སེ། སེམས་ཀི་ས་མང་བཅུ། རྟོག་དཔོད་

གཉིས་འབྱུང་བའི་ཕིར། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཀི་དགེ་སེམས་ཡིན་ན་

འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་ཉི་ཤུ་འབྱུང་བས་ཁྱབ། དེ་ཡན་ཆད་ཀི་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་

སེམས་ཡིན་ན་རང་གི་འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་བས་ཁྱབ་སེ། དེ་ཡན་

ཆད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་འགོད་གཉིད་མི་དགེ་རྣམས་མེད་པའི་ཕིར། བསམ་གཏན་

དང་པོའི་དངོས་གཞི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སས་བསྡུས་ཀི་རྩིང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྟོག་

པ་མེད་པས་ཁྱབ། གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི124་ཞིབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དཔོད་པ་མེད་

པས་ཁྱབ་བོ། །

གཉིས་པ་སེ་ཚན་དུ་མ་ངེས་པའི་སེམས་བྱུང་ལ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། རྟོག་དང་

དཔོད་དང་འགོད་པ་དང༌། །གཉིད་དང་ཁོང་ཁོ་ཆགས་རྣམས་དང༌། །ང་རྒྱལ་ཐེ་ཚོམ་

ཞེས་བ་བ། །བརྒྱད་ནི་ངེས་པ་མིན་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། སེམས་སེམས་བྱུང་ངེས་པར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་སེ་དེ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པའི་ཕིར། མདོ་ལས་ཀང༌། སེམས་ལས་

124 ག་༣༤་བ་༧་ཀིས།
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བྱུང་བ་མེད་པ་ཡི། །སེམས་ནི་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་སེ། །ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་

བཞིན། །དེས་ན་དེ་དག་ལྷན་ཅིག་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདུས་བས་

ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། རང་གི་སྐྱེ་སོགས་བཞི་དང་སྔ་ཕིར་མི་འབྱུང་སེ། ལྷན་ཅིག་ཁོ་

ནར་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཐོབ་པའང་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཐོབ་བའི་ཆོས་དང་སྔ་ཕི་མི་

འབྱུང་སེ། ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཐོབ་པ་ཡིན་ན་རང་གི་ཐོབ་བའི་ཆོས་དང་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བས་མ་ཁྱབ་སེ། འགོག་པ་གཉིས་འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ས་མང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

མཚུངས་ལྡན་གི་འདུ་བེད་དང༌། མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་བྱུང་རྣམ་ལྔ་སེ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན་ནི། 

སེ་ཚན་དུ་ངེས་པའི་སེམས་བྱུང་ཆོས་ཅན། ལྔ་ཡོད་དེ། སེམས་ཀི་ས་མང་སོགས་ལྔ་

ཡོད་པའི་ཕིར། སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་གེང་ན། དེ་རྣམས་དོན་

གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ལ། སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་

ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ། གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་

རེ། དགེ་མི་དགེ་འབེད་པས་ན་སེམས། ཡུལ་དུ་མ་ཤེས་པས་ན་ཡིད། དམིགས་པ་

རྣམ་པར་ཤེས་པས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། དེ་གསུམ་དོན་གཅིག་ཅེས་ཟེར་

རོ། །བག་ཆགས་སོགས་པས་ན་སེམས། རྟེན་གི་ཆ་ནས་ཡིད། བརྟེན་པའི་ཆ་ནས་

རྣམ་པར་ཤེས་པ། ཡང་རིང་དུ་འགོ་བས་ཡིད། སྔོན་དུ་འགོ་བས་ན་སེམས། ཡུལ་

ཤེས་པར་བེད་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ། དེ་གསུམ་དོན་གཅིག །ཅེས་ཟེར། 

སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། མ་འོངས་པའི་འཇུག་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལ་སེམས། ད་
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ལྟ་བའི་ཚོགས་དྲུག་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ། འདས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ལ། ཡིད་ཅེས་

དང༌། ཡང་གདུལ་བ་སྐྱོ་བའི་ཕིར་ཁམས་སོན་པས་ན། སེམས་ཀི་ཁམས། སྐྱེ་མཆེད་

སོན་པས་ན་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། ཕུང་པོ་སོན་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ཞེས་

བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། བེད་པ་གསུམ་དང་དུས་གསུམ་ལ། །བསན་པ་

གསུམ་གི་དབང་གིས་སོ། །ཞེས་མཁས་པ་ཀླུ་མོས་གསུང༌། སྤིར་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང༌། 

སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་སེམས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས། ཡིད་ཉོན་

ཡིད། རྣམ་ཤེས་འཇུག་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པས། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

བརྒྱད་དུ་ཡོད་དེ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས།125 ཇི་ལྟར་ཟླ་བ་སྐར་ཚོགས་

དེ། །མཁའ་ལ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀང༌། །རྣམ་

ཤེས་བདུན་དང་ལྷན་ཅིག་གནས། །ཞེས་དང་།126 སེམས་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་

ཤེས། །ངར་སེམས་བདག་ཉིད་ཡིད་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཡུལ་ལ་འཛིན་བེད་པ། །དེ་ནི་

རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཐེག་བསྡུས་བཤད་སྦར་ལས། 

སེམས་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཏེ། །ངར་འཛིན་པ་ནི་ཡིད་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་ལ་སོ་

སོར་རྣམ་རིག་པ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས་

ཀང་དེ་གསལ་བར་བཤད། །ཅེས་ཟེར། 

རང་ལུགས་ལ། གཙོ་བོའི་སེམས། ཡིད་ཀི་དབང་པོ། ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད། རྣམ་

པར་ཤེས་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་དབིག་བཤེས་

ཀིས། སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་རྣམ་རིག་རྣམས། །རྣམ་གངས། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

125 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། མདོ་སེ་ཆ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ། ༨༤་༡༨།

126 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། མདོ་སེ་ཆ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ། ༡༠༤་༥།
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འདིར་ཡང༌། སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་ནི། །དོན་གཅིག །ཅེས་གསུངས། 

སེམས་སེམས་བྱུང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན་ཏེ། རྟེན། 

དམིགས་པ། རྣམ་པ། དུས། རས་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།127 

ཇི་ལྟར་སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་དོན་གཅིག་པ་དེ་བཞིན་དུ། 

སེམས་བྱུང་དང༌། །རྟེན་དང་དམིགས་པ་རྣམ་བཅས་དང༌། །མཚུངས་པར་ལྡན་པའང་

དོན་གཅིག་སེ། །ཞེས་སོགས་དང༌།128 རྣམ་པ་གང་གིས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནི། 

རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་རྣམ་པ་ལྔ་པོ། རྟེན་དང༌། དམིགས་པ་དང༌། རྣམ་

པ་དང༌། དུས་དང༌། རས་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀིས་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །རས་

མཚུངས་པ་གང་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་སེམས་གཅིག་པུ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་

ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་རེ་རེ་ཡིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས། འདིས་སེམས་སེམས་

བྱུང་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་དང༌། སེམས་གཅིག་གི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་

རྣམས་ཀང་ནང་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་བསན་ནོ། །

འོ་ན། ཁམས་གསུམ་གང་གི་སས་བསྡུས་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་དུ་ཡོད་སྙམ་

ན། སེ་ཚན་དུ་ངེས་པའི་སེམས་བྱུང་དང་པོ་གསུམ་རྒྱགས་པ། སེ་ཚན་དུ་མ་ངེས་པའི་

ཆགས་པ། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ་རྣམས། ཁམས་གསུམ་གའི་སས་བསྡུས། གཡོ་སྒྱུ་རྟོག་

དཔོད་རྣམས་གང་རུང་ཡིན་ན་འདོད་ཁམས་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་གང་རུང་གི་

སས་བསྡུས་ཡིན་པས་ཁྱབ། སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

ཚོགས་དྲུག་ཀ་ལ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཡོད། གཟུགས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་ལྕེའི་

127 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༧༤་༡༦།

128 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༧༥་༢།
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རྣམ་ཤེས་དང༌། གཟུགས་མེད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་དབང་ཤེས་མི་སིད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། གཙོ་བོ་སེམས། ཡིད་དབང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

གསུམ་ཆོས་ཅན། དོན་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་

ཕིར། སེམས་སེམས་བྱུང་ཆོས་ཅན། མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན་ཏེ། རྟེན་

དམིགས་པ་རྣམ་པ་དུས་རས་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་བཤད་པ་ལ། 

དབེ་བ། སོ་སོའི་མཚན་ཉིད། མཇུག་129བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མི་ལྡན་པ་

ཡི་འདུ་བེད་རྣམས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ལྔའི་སྐབས་སུ། གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་ཡང་ཡིན་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་གཞི་

མཐུན་པར་དམིགས་པ། མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་

བཅུ་བཞི་ཡོད་དེ། ཐོབ་པ། མ་ཐོབ་པ། སྐལ་མཉམ། འདུ་ཤེས་མེད་པ། འདུ་ཤེས་

མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག །འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག །སོག་དང་མཚན་ཉིད་བཞི། 

ཚོགས་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ལ་དེར་གངས་མ་ངེས་

ཏེ། དགེ་འདུན་གི་དབེན་ལྟ་བུ་ཡང་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དགེ་འདུན་

དབེན་ནི་མི་འཕོད་པའི། །རང་བཞིན་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཆོས། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཆོས་ཅན། བཅུ་བཞི་ཡོད་དེ། ཐོབ་པ་

སོགས་དེར་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡང་ཞེས་སོས་པ་དོན་ཡོད་དེ། དགེ་འདུན་གི་དབེན་

སྡུད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

129 ག་༣༦་བ་༣་འཇུག
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གཉིས་པ་ལ་ཐོབ་མ་ཐོབ་བཤད་པ། 

སྐལ་མཉམ་བཤད་པ། འདུ་ཤེས་མེད་པ་བཤད་པ། སྙོམ་འཇུག་གཉིས་

བཤད་པ། སོག་བཤད། མཚན་ཉིད་བཞི་བཤད། ཚོགས་གསུམ་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ། ཐོབ་པ་བཤད་པ་དང༌། མ་ཐོབ་པ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཐོབ་པ་

རེད་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ130། མཚན་ཉིད། 

དབེ་བ། དེའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས། དང་པོ། རང་གི་ཐོབ་བའི་ཆོས་དེ་གང་ལ་ལྡན་པར་

བེད་པའི་བེད་ཆོས་སུ་གྱུར་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རས་ཡོད་དུ་དམིགས་པ་ཐོབ་པའི་

མཚན་ཉིད། ཐོབ་པ། རེད་པ། ལྡན་པ་སོགས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། 

གཉིས་པ་ནི། ཐོབ་པ་ལ་དབེ་ན་གསར་དུ་ཐོབ་པ། ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ་གཉིས་ལས། རེད་

པ་ལ་དབེ་ན། གསར་དུ་རེད་པ། ཉམས་པ་ལས་རེད་པ་གཉིས། ལྡན་པ་ལ་དབེ་ན། 

ཉམས་པ་ལས་ལྡན་པ། ཐོབ་ནས་ལྡན་པའི་ལྡན་པ་གཉིས། 

གསུམ་པ་ལ། ཐོབ་པ་རས་ཡོད་དུ་བཤད་པ། ཐོབ་པ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ། ཐོབ་

བའི་ཆོས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་མ་བསྡུས་ཀི་ཁྱད་པར། 

དུས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར། དགེ་སོགས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར། ཁམས་གསུམ་གི་ཁྱད་

པར། སོབ་མི་སོབ་ཀི་ཁྱད་པར། སང་བ་ཡིན་མ་ཡིན་གི་ཁྱད་པར། དམིགས་བསལ་

བཤད་པ་དང་དགུ། དང་པོ་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། ཐོབ་པ་ལ་རས་ཡོད་ཀིས་ཁྱབ་

སེ། མདོ་ལས།131 མི་སོབ་པའི་ཆོས་བཅུ་སོ་སོར་བསྐྱེད་ཅིང་ཐོབ་ལ། ཀུན་ཏུ་ལྡན་

130 ག་༣༧་ན་༢་དང་པོ་ལས་མཚན་ཉིད།

131 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཕོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༧༦་༨།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

པས་ན་ཡན་ལག་ལྔ་རྣམ་པར་སངས་པའི་དག་བཅོམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང༌།132 

གང་ལ་ཐོབ་པ་མེད་པ་དེ་ལ་མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་པ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

བཞེད། སོབ་དཔོན་དང་མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ།133 འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་

སིད་སྣ་བདུན་གི་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་

སྣ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་སོ། །གཞན་

ཡང༌། ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ཐོབ་བའི་ཆོས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཐོབ་པ་ལ་

རས་ཡོད་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འགོག་པ་གཉིས་ཀིས་ཐོབ་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ཐོབ་པ་ཐོབ་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན། སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་བ་

ཁས་བླངས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་

རེ། ཐོབ་པ་དེ་ཐོབ་བའི་ཆོས་ཀི་འཇོག་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་ལམ་གི་ཐོབ་པ་

ཡོད་མེད་ཀི་སོ་ནས་འཕགས་པ་དང་སོ་སྐྱེར་འཇོག་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་བཞག་ཏུ་ཡོད། ཐོབ་པ་དེ་རང་གི་ཐོབ་བའི་

ཆོས་དང་ཡང་རས་ཐ་དད། ཐོབ་བེད་ཀི་གང་ཟག་དང་ཡང་རས་ཐ་དད། རང་གི་ཐོབ་

བའི་ཆོས་དེ་དང་རང་ཐོབ་བེད་ཀི་གང་ཟག་དེ་ལྡན་པར་བེད་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན། གང་བུའི་ཁལ་སོམ་པའི་ལན་ཐག་དེ། ལྡན་བ་ཁལ་ལས་ཀང་རས་ཐ་དད། 

ལྡན་ཡུལ་གང་བུ་ལས་ཀང་རས་ཐ་དད། གང་བུ་ལ་ཁལ་བཀལ་ཚད་གང་བུ་དང་ལྡན་

པར་བེད་པའི་ཆོས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དང༌། མཐོང་ལམ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། མཐོང་ལམ་གི་

132 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༧༦་༦།

133 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༧༦་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐོབ་པས134། མཐོང་ལམ་དེ་མཐོང་ལམ་པ་ལ་ལྡན་པར་བེད། མཐོང་ལམ་གི་ཐོབ་པའི་

ཐོབ་པས135། མཐོང་ལམ་དང༌། མཐོང་ལམ་གི་ཐོབ་པ་གཉིས་ཀ་མཐོང་ལམ་པ་ལ་

ལྡན་པར་བེད། གསུམ་པོ་ནང་ཕན་ཚུན་ཡང་རས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཐོབ་པ་གང་དང་གང་རང་གི་ཐོབ་བའི་ཆོས་གང་གི་རྒྱུད་ཀིས་

བསྡུས་པ། དང་པོ་རྒྱུད་གཅིག་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་

རྒྱུད་ཀི་ཐོབ་པ་ལ་དེ་ལས་རྒྱུད་གཞན་པ་གཅིག་དེའི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་

བའི་ཕིར། དཔེར་ན་ལས་མ་བས་པ་དང་ཕད་པ་བཞིན་ནོ། །ཐོབ་པ་ཡིན་ན་རང་གི་

ཐོབ་བའི་ཆོས་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པས་མ་ཁྱབ་སེ། ལམ་ལྔ་

པོ་གོང་མ་གོང་མ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་འོག་མ་འོག་མའི་ཐོབ་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར། ཐོབ་བའི་ཆོས་ཡིན་ན་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པས་མ་ཁྱབ་སེ། འགོག་པ་

གཉིས་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་རང་རྒྱུད་

དུ། །གཏོགས་པ་རྣམས་ཀིའོ་136འགོག་གཉིས་ཀི། །ཞེས་གསུངས། འགོག་པ་

གཉིས་ཀི་ཐོབ་པ་ནི། སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀིས་137བསྡུས་ཏེ། སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གི་

འགོག་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ནི། སོ་སྐྱེ་

དང་འཕགས་པ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་མ་གཏོགས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར། དེས་ན་འགོག་པ་གཉིས་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་ཀང༌། དེ་གཉིས་ཀི་དགག་བ་

134 ག་༣༧་བ་༦་མཐོང་ལམ་གི་ཐོབ་པ།

135 ག་༣༧་བ་༦་ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ། མཆིམས་མཛོད་ཡིག་ཆུང་ནང་། ཐོབ་པས་ནི་ཆོས་དང་ཐོབ་པའི་ཐོབ་པ་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་

པར་བེད་ལ། ཐོབ་པའི་ཐོབ་པས་རྩ་བའི་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ལྡན་པར་བེད་དོ། །

136 ག་༣༨་ན་༣་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀིས་འགོག་གཉིས་ཀིས།

137 ག་༣༨་ན་༤་ཀི།
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རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པས་དེ་གཉིས་ཀི་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་གཉིས་ཀ་རྒྱུད་ཀིས་

བསྡུས་པ་ཡོད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། ཐོབ་བའི་ཆོས་འདས་པ་ལྟ་བུ་རེ་རེ་ལ་དེའི་ཐོབ་པ་འདས་མ་

འོངས་ད་ལྟ་བའི་དུས་ཀི་ཐོབ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། འདས་པའི་སོ་

ཐར་གི་སོམ་པའི་ཐོབ་བ་སོ་ཐར་གིས་སོམ་པ་སྔར་སྐྱེས་པ་དང༌། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པ་དེ། དེའི་ཕིས་བྱུང་བ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་ལ། ཁྱུ་མཆོག་ལྟར་སྔོན་

ལ་ལྡང་བའི་ཐོབ་པ་ཟེར། གཉིས་པ་ལ། ལུས་དང་གིབ་མ་ལྟ་བུའི་ཐོབ་པ་ཟེར། གསུམ་

པ་ལ་བ་ཕིར་བེའུ་འབང་བ་ལྟ་བུའི་ཐོབ་པ་ཟེར། དེ་སྐད་དུ། དུས་གསུམ་པ་ཡི་རྣམ་

པ་གསུམ། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ནི། དགེ་བའི་ཐོབ་པ་དགེ་བ། མི་དགེ་བའི་ཐོབ་པ་མི་དགེ་བ། ལུང་མ་བསན་

གི་ཐོབ་པ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ཏེ། དགེ་ལ་སོགས་ཀི་དགེ་ལ་སོགས། །ཞེས་གསུངས།

དྲུག་པ་ནི། ཐོབ་བའི་ཆོས་འདོད་ཁམས་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐོབ་པ་འདོད་

ཁམས་སུ་གཏོགས། དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་གཞན་གཉིས་ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །ཟག་

མེད་ཀི་ཆོས་ཀི་ཐོབ་པ་ཁམས་གསུམ་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་ཏེ། རང་གཏོགས་

རྣམས་ཀི་རང་ཁམས་པ། །མ་གཏོགས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་ནི། སོབ་པའི་ཐོབ་པ་སོབ་པ། མི་སོབ་པའི་ཐོབ་པ་མི་སོབ་པ། 

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ཐོབ་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏེ། སོབ་དང་མི་སོབ་མིན་གི་

གསུམ། །ཞེས་གསུངས། 

བརྒྱད་པ་ནི། མཐོང་སང་གི་ཐོབ་པ་མཐོང་སང༌། སོམ་སང་གི་ཐོབ་པ་སོམ་
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སང༌། སང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐོབ་པ་སང་བ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏེ། སང་བ་མིན་པའི་རྣམ་

གཉིས་འདོད། །ཅེས་གསུངས། 

དགུ་པ་ནི། དུས་གསུམ་པ་ཡི་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཁྱབ་པ་

འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་ཐོབ་པ་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེའི། རང་

གི་སྔ་ཕིར་མི་སྐྱེ་པའི་ཕིར། མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ན་རང་གི་ཐོབ་པ་རང་དང་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བས་མ་ཁྱབ་སེ། མིག་དང་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་དང༌། །སྤྲུལ་སེམས་ལྟ་བུ་

ལ་ཐོབ་པ་དུས་གསུམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་བསན་མིན་ཐོབ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེ། །མངོན་ཤེས་སྤྲུལ་པ་མ་གཏོགས་པར། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། ཐོབ་པ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཐོབ་པ་རེད་པ་ལྡན་པ་

རྣམས་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མ་ཐོབ་པ་སོན་པ་ནི། མ་ཐོབ་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན། །ཞེས་

སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ཁྱད་པར་གི་

ཆོས་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཐོབ་བའི་ཆོས་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཆོས་སུ་གྱུར་

པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་དམིགས་པ། མ་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། མ་ཐོབ་པ། 

མ་རེད་པ། མི་ལྡན་པ་གསུམ་དོན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། མ་ཐོབ་མ་རེད་མི་ལྡན་པ་ཞེས་

སྦར་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། རང་འགེལ་ལས།138 ཟློག་པ་ནི་མ་ཐོབ་པ་

ཞེས་བ་བར་གྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་རེད་པའི་མ་ཐོབ་པ་མ་

རེད་པའི་མ་ཐོབ་པ། མི་ལྡན་པའི་མ་ཐོབ་པ་གསུམ་ཡོད། གསུམ་པ་ནི། མ་ཐོབ་པ་ནི་

138 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༧༥་༡༣།
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ངོ་བོ་མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ཏེ། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་པོ་གང་རུང་

གང་ཞིག་གཅིག་ཤོས་གཉིས་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དགེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དགེ་རྩ་ཆད་པའི་རྒྱུད་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར། མི་དགེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་དགེ་བ་སངས་

པའི་རྒྱུད་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར། སྒིབ་ལུང་མ་བསན་མ་ཡིན་ཏེ། དག་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་

ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར། མ་ཐོབ་པ་ལ་དུས་གསུམ་ག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཐོབ་པའི་ཆོས་

འདས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་ལ་མ་ཐོབ་པ་དུས་གསུམ་ག་ཡོད་ཀི་ཐོབ་བའི་ཆོས་ད་ལྟ་

བའི་མ་ཐོབ་པ་ད་ལྟ་བ་མེད་དེ། ད་ལྟ་བའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་སོབས་ཆུང་ཡང་དེའི་ཐོབ་པ་

དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། འདས་མ་སྐྱེས་ཀི་དེ་རྣམས་གསུམ། །ཞེས་གསུངས། 

མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ཁམས་གསུམ་གང་རུང་དུ་གཏོགས་པས་ཁྱབ་སེ། འདོད་ཁམས་

ཀི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་གང་གི་མ་ཐོབ་པ་སྐྱེས་ཀང་འདོད་ཁམས་སུ་གཏོགས། 

དེས་ཁམས་གཞན་པའང་མཚོན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདོད་སོགས་གཏོགས་དང་དྲི་མེད་

ཀིའང་། །ཞེས་གསུངས། སོ་སྐྱེ་ལ་གང་ཟག་ཡིན་པའི་མ་ཁྱབ་སེ། ལམ་བདེན་གི་མ་

ཐོབ་པ་སོ་སྐྱེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལམ་མ་ཐོབ་པ་སོ་སོ་ཡི། །སྐྱེ་བོར་འདོད། ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། མ་ཐོབ་པའི་ངོ་བོ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། མ་

སྒིབ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྐལ་མཉམ་བཤད་པ་ནི། 

སྐལ་མཉམ་སེམས་ཅན་འདྲ་བའོ། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། མཚན་ཉིད། 

དབེ་བ། དོགས་པར་གཅོད་139པ་གསུམ། དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་ཕན་ཚུན་འདྲ་བར་

139 ག་༣༩་བ་༣་བཅད་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བེད་པའི་རས་ཀང་ཡིན། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པའི་རས་

ཡོད་དུ་དམིགས་པ། སྐལ་མཉམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ་

གིས།140 གཡོ་བར་རང་བཞིན་མཚུངས་གྱུར་ཅིང༌། །བསམ་པ་གུས་མཚུངས་

སེམས་ཅན་རྣམས། །གང་གི་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་ནི། །དེ་ལ་སྐལ་མཉམ་ཞེས་བརོད་

དོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་སྐལ་མཉམ་དང་ཐ་དད་པའི་སྐལ་མཉམ་

གཉིས། དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་ཙམ་དུ་འདྲ་བར་བེད་པའི་རས་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། 

ལྷ་འམ། མི་འམ། དགེ་ཚུལ་ཕན་ཚུན་འདྲ་བར་བེད་པའི་རས་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནི། སྐལ་མཉམ་རས་སུ་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལ་སྒ་བློ་དོན་མཐུན་པར་

འཇུག་པའི་ཕིར་དང༌། མདོ་ལས་ཀང༌། བརྒྱ་ལ་གལ་ཏེ་᪱ᨑ་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མཉམ་

པར་སྐྱེས་ན་ཡང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་ན་རེ། ཕི་རོལ་གི་ས་ལུ་

སོགས་ལའང་སྐལ་མཉམ་གི་རས་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་དག་ལ་སྒ་བློ་དོན་མཐུན་པར་

འཇུག་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། བརྒྱ་ལ་གལ་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀང་དེའི་སྒྲུབ་བེད་

ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་སེ། མིར་སྐྱེས་པའི་འདུ་བེད་འདྲ་བ་ཙམ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་བ་བསན་པ་ནི། 

འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་འདུ་ཤེས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ། 

འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་དང་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་བསམ་གཏན་བཞི་

140 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༡། དངོན་པ་ཅུ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ། འགེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་རེས་འབང་། ༤༡༢་༤།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

པའི་ལྷར་དམིགས་པ། འདུ་ཤེས་མེད་པ་བའི་མཚན་ཉིད། འདིའི་ཚེ་ཚད་བསྐལ་ཆེན་

ལྔ་བརྒྱ་ཡིན་ལ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ་སྒ་མི་སྙན་མ་གཏོགས་པར་དུས་མ་ཡིན་

དུ་འཆི་བ་ཡོད་ཅིང༌། གདགས་པ་ལས་ཀང༌།141 འབས་བུ་ཆེ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཚེའི་

ཚད་ཀི་མཐའ་ནི་བསྐལ་པ་ལྔ་བརྒྱ་སེ། བར་མ་དོར་འཆི་བ་ནི་ཡོད་དོ། །འདུ་ཤེས་

མེད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་རྒྱུད་ལ་འདུ་

ཤེས་གཏན་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་འཆིའི་སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་

ཡིད་དབང་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་དེ་བྱུང་བ་གསུམ་

གི་ནང་ནས་རྣམ་སིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་

བསོམས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་བཞི་

པའི་ལྷ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། འབས་བུ་ཆེ་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ལྷ། །ཞེས་གསུངས། 

འདུ་ཤེས་མེད་པ་དེ་ཤི་འཕོས་མ་ཐག་འདོད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་སེ། དཔེར་ན། བང་སྒ་མི་

སྙན་པ་ཤི་འཕོས་མ་ཐག་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལྷར་སྐྱེ་བ་བཞིན། 

བཞི་པ་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་བཤད་པ་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག །

འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག །དེ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ནི། དེ་བཞིན་འདུ་ཤེས་མེད་སྙོམས་འཇུག །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ། 

རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པ་

འགོག་པར་བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རས་ཡོད་ཀང་ཡིན། སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་

པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་སེམས་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་

141 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༨། སེམས་ཙམ་ཨི། འཕགས་པ་མཽའུ་འགལ་གི་བུ། གདགས་པ། ༦༦༥་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམིགས་པ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད། 

སྙོམས་འཇུག་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་ཏེ། དགག་བ་འགོག་

ཚུལ་གི་ཁྱད་པར། འདུ་ཤེས་མེད་པ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀི་སེང་དུ་མཚུངས་

ལྡན་འཁོར་བཅས་འགོག་པའི་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཡིན་པ། སའི་ཁྱད་པར་

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སས་བསྡུས་པ། ཡིད་དམ་ཀུན་སོང་གི་ཁྱད་པར་འཁོར་བ་

ལས་ངེས་པར་འབྱུང་འདོད་ཀི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དག་པ་ཡིན་

པ། མྱོང་གྱུར་གི་ཁྱད་པར་སྐྱེས་གནས་མྱོང་འགྱུར་ཁོ་ན་ཡིན་པ། རྟེན་གི་ཁྱད་པར་

སོ་སྐྱེ་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ། ཐོབ་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་རང་གི་ཐོབ་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཁོ་ནར་སྐྱེས་པའི་ཁྱད་པར་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི།142 འགོག་པ་ཞེས་པའང་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་

བདུན་གི་སྐབས་སུ། རང་གི་དགག་གཞིར་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀི་སེང་དུ་རང་གི་

དགག་བར་གྱུར་བའི་མཚུངས་ལྡན་འཁོར་བཅས་བཀག་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་སྙོམས་

འཇུག་ཀང་ཡིན། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་རང་སྐྱ་

ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་དམིགས་པ། འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད། 

སྙོམས་འཇུག་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་ཏེ། དགག་བ་འགོག་

ཚུལ་གི་ཁྱད་པར། རང་གི་དགག་གཞིར་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀི་སེང་དུ་རང་གི་

དགག་བར་གྱུར་པའི་མཚུངས་ལྡན་འཁོར་བཅས་བཀག་པ། ཡིད་དམ་ཀུན་སོང་གི་

ཁྱད་པར་ཚོར་འདུ་རགས་པ་ཞི་བར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཞུགས་པ། སའི་ཁྱད་

142 ག་༤༠་བ་༥་གསུམ་པ་ནི་ ཞེས་འཁོད་ཀང་གཉིས་པ་རེད་འདུག །
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པར་སིད་རྩེའི་སར་གཏོགས་པ་སེ། འདི་བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སིད་རྩེར་སྐྱེ་བ། 

ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དགེ་བ་ཡིན་པ། བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་སྐྱེ་གནས་མྱོང་འགྱུར་གི་

འགོག་སྙོམས། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་143འགྱུར་གི་འགོག་སྙོམས། རྣམ་སིན་

མྱོང་བར་མ་ངེས་པའི་འགོག་སྙོམས་དང་གསུམ་ཡོད། རྟེན་གི་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་

ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། ཐོབ་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ཕལ་ཆེར་སྦོར་བ་འབད་རྩོལ་གི་སོབས་

ཀིས་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཕལ་ཆེར་སོས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་འགོག་སྙོམས་བང་ཆུབ་པ་ན་འབད་མེད་དུ་ཐོབ་

པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འགོག་སྙོམས་དེ་འཕགས་

ལམ་གིས་དང་པོར་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག །སོམ་

ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ ། རྣམ་གོལ་ལམ་དགུ་སེ། སུམ་བཅུ་རྩ་བཞི་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐོབ་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གཉིས་ཀ་འདོད་དང་གཟུགས་རྟེན་ཅན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

གཉིས་ཀི་དོན་ནི། སེམས་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཀི་ལུས་རྟེན་བཞག་ཏུ་ཡོད་

དེ། གཉིས་ཀ་འདོད་གཟུགས་གང་རུང་གི་རྟེན་ལ་མངོན་དུ་བེད། འགོག་སྙོམས་

ཕལ་ཆེར་མིའི་རྟེན་ལ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། མི་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པོ་གསལ། 

འཁོར་བ་ལས་སྐྱོ་ཤས་ཆེ་བའི་ཕིར། ཕལ་ཆེར་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད། འདོད་

ལྷའི་རྟེན་ལ་འགོག་སྙོམས་གསར་དུ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་མི་འོང་ལུས་མངོན་

བེད་ཡོད་པའི་ཕིར། 

143 ག་༤༡་ན་༢་མྱང་འགྱུར།
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ལྔ་པ་སོག་བཤད་པ་ནི། 

སོག་ནི་ཚེ་ཡིན་དྲོད་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ། 

སོག་གི་དབང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། བེད་ལས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཕུང་པོའི་

རིགས་མཐུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་ལྷག་པར་དབང་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཚེ་ཡིན་པར་དམིགས་པ། སོག་གི་དབང་པོའི་མཚན་ཉིད། དེ་

སྐད་དུ། ཀུན་བཏུས་ལས།144 སོག་གི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའི་

ཚེའོ། །ཞེས་དང༌།145 སོག་གི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། སྔོན་གི་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་

དུས་ངེས་པ་ལ་ཚེ་ཞེས་གདགས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་མངོན་པ་གོང་མ་

བ་རྣམས་ཀི་སོག་གི་དབང་པོ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སོག །ཤེས་པར་གྱུར་པའི་

སོག །ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་སོག་གསུམ་ཡོད། དང་པོ་ནི། སོག་ཏུ་གྱུར་

པའི་རླུང་ངམ་དབུགས་ལྟ་བུ་སེ། སོག་གཅོད་པ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་ཞེས་པའི་རང་

འགེལ་ལས།146 སོག་ཅེས་བ་བ་ནི། ལུས་དང་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་

བུའི་རླུང་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུན་གཅོད་པར་བེད་དོ་ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། སོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཕ་མོ་ལྟ་བུ་སེ། སོག་རྒྱུན་

བཅད་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་ཡིན་ན་སོག་དབང་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་དགོས་

144 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༢། མངོན་པ་ཉུ། མཛད་པ་པོ་མི་གསལ། ཆོས་མངོན་པ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་སྙིང་པོ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ། ༡༥༠༢་༡༤།

145 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༣༥་༡༧།

146 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༠༠་༡༩།
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པའི་ཕིར། སོག་ཡིད་གཉིས་ངེས་ལྡན་གི་དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། སོག་སྐད་ཅིག་སྔ་མས་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྟ་བུ། འོ་ན་

ཆོས་སྦིན་མའི་མདོ་ལས།147 ཚེ་དང་དྲོད་དང་རྣམ་ཤེས་འདིས། །གང་ཚེ་ལུས་ནི་

འདོར་བེད་ཅིང༌། །བོར་ནས་དེ་ཚེ་འདུག་པ་ནི། །སེམས་མེད་ཇི་ལྟར་ཤིང་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་མི་འགལ་ཏེ། དེའི་དོན། སོག་ཚེ་དྲོད་རྣམ་

ཤེས་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྟེན་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས།148 

ཚེ་དང་དྲོད་དང་རྣམ་ཤེས་འདིས། །གང་ཚེ་ལུས་འདི་བོར་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ལུས་འདི་

དོར་བ་སེ། །ཤིང་བཞིན་ཚོར་བ་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས། མདོ་སེ་པ་ན་རེ། ཚེ་དང་

དྲོད་རྣམས་ལྡོག་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་རྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར། ཁ་ཅིག་སྐྱོན་དེ་སང་བར་འདོད་ནས། སྔོན་གི་ལས་ཚེའི་རྟེན་ཡིན་ཏེ། 

ལས་ཀིས་ཇི་ལྟར་འཕངས་པ་བཞིན་ཚེ་གནས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། རང་ལན་རྩ་

བར་མ་ཁྱབ་སེ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་འབས་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བེད་ལས་དང་ལྡན་ཏེ། ཁམས་འོག་མ་གཉིས་སུ་དྲོད་དང་རྣམ་

ཤེས་ཀི་རྟེན་བེད། གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཁོ་ནའི་རྟེན་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་

བཤད་རིགས་པ་ལས།149 ཚེ་ནི་དྲོད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་ཀའི་གཞིར་གྱུར་

པའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་སེ། སོག་ཅེས་བ་བའི་རྣམ་གངས་སོ། །ཞེས་དང༌། སོག་ནི་ཚེ་

ཡིན་དྲོད་དང་ནི། །རྣམ་ཤེས་རྟེན་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས།

147 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༩༥་༡༣།

148 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། མདོ་སེ་ཆ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ། ༡༠༤་༤།

149 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་སི། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་བཤད་པ། ༡༤༣༢་༡།
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དྲུག་པ་མཚན་ཉིད་བཞི་སོན་པ་ནི། 

མཚན་ཉིད་དག་ནི་སྐྱེ་བ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ། སྐྱེ་

བ། རྒ་བ། གནས་པ། མི་རྟག་པ་བཞི་ཆོས་ཅན། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

འདུས་བས་ཀི་འཇོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་པ་ལྟ་བུ་འདུས་བས་སུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་བུམ་པ་མཚན་གཞི། འདུས་བས་ཡིན་པར་

མཚོན། ཁྱོད་སྐྱེ་བ་རྒ་བ་གནས་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ཞེས་མཚོན་དུ་རུང་ཞིང༌། ཁྱོད་ལ་

དེ་རྣམས་ཡོད་པ་ཞེས་དང༌། ཁྱོད་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་མི་སྦོར་ཏེ། ཁྱབ་པ་

འཁྲུལ་པའི་ཕིར། 

བཞི་པོ་དེ་བེད་ལས་དང་ལྡན་ཏེ། སྐྱེ་བས་སྐྱེད་པར་བེད། རྒ་བས་བཀྲི་བར་

བེད། གནས་པས་གནས་པར་བེད། མི་རྟག་པས་འཇིག་པར་བེད་པའི་ཕིར། བཞི་པོ་

རིམ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བར་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཕིར། འདུས་བས་ཡིན་ན་

རང་གི་སྐྱེ་སོགས་བཞི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་

འདུས་བས་མཚན་ཉིད་དང༌། །ཞེས་གསུངས། ཁོ་ན་རེ། མདོ་ལས།150 གསུམ་པོ་

འདི་དག་ནི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འདུས་བས་སྐྱེ་བར་ཡང་མངོན། 

འཇིག་པར་ཡང་མངོན། གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་མངོན། ཞེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་བར་ཐལ། འདུས་བས་ཡིན་ན་སྐྱེ་སོགས་བཞི་ཀ་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། མ་ཁྱབ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱོ་བ་སྐྱེད་

པའི་ཕིར་དུ་གནས་པ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པ་ཡིན་གི་གནས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་

150 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༠༢་༦།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། མདོ་སེ་པ་ན་རེ། གནས་པ་ཡང་སོན། གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་

འགྱུར་བ་ཞེས་སྦེལ་ནས་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ།གནས་

པ་ཆགས་པའི་གཞི་ཡིན་པས་ཆགས་པ་མེད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྐྱེ་བ་སོགས་བཞི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་སྐྱེ་སོགས་བཞི་ཡོད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ། ཞེས་ཟེར་ན། མ་

ཁྱབ་སེ། འདུས་བས་གཅིག་སྐྱེ་བའི་ཚེ་སྐྱེ་བ་དེ་ཆོས་བརྒྱད་དང༌། སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་བ་དེ་

ཆོས་གཅིག་ལ་བེད་པ་འཇུག་བའི་ཕིར་ཏེ། འདུས་བས་ཀི་སྐྱེ་བས་འདུས་བས་དང༌། 

རང་མ་གཏོགས་པ་འདུས་བས་ཀི་རྒ་བ་སོགས་གསུམ་སེ་བཞི་འདུས་བས་ཀི་སྐྱེ་

བའི་སྐྱེ་བ་སོགས་བཞི་སེ་བརྒྱད་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་འདྲེན་པར་བེད། འདུས་

བས་ཀི་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་བས་འདུས་བས་ཀི་རྩ་བའི་སྐྱེ་བ་གཅིག་པུ་དེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་

ཕིར་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རྒ་བས་རང་མ་གཏོགས་པར་བརྒྱད་རིངས་པར་བེད། རྒ་

བའི་རྒ་བས་རྩ་བའི་རྒ་བ་གཅིག་བུ་རིངས་པར་བེད། གནས་པས་རང་མ་གཏོགས་

པ་བརྒྱད་དེ་ལྟར་དུ་འཛིན་པར་བེད་པའི་ཕིར་དང༌། མི་རྟག་པས་རང་མ་གཏོགས་

པར་བརྒྱད་འདས་པར་སོ་བར་བེད། མི་རྟག་པའི་མི་རྟག་པས་རྩ་བའི་མི་རྟག་པ། 

གཅིག་པུར་འདས་པར་སོ་བར་བེད་བའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། མ་འོངས་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་པར་སྐྱེ་བར་ཐལ། མ་འོངས་པའི་སྐྱེ་

བས་སྐྱེད་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པ་མེད་པར་

སྐྱེ་བ་ཁོ་ནས་བསྐྱེད་བ་རྣམས་སྐྱེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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བདུན་པ་ཚོགས་གསུམ་བཤད་པ་ནི། 

མིང་གི་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ། 

ཚོགས་གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། མིང་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མ་ཚོགས་པའི་འཚོགས་པ་

མིང་གི་ཚོགས། ཚིག་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ་ཚིག་གི་ཚོགས། 

ཡི་གེ་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ་ཡི་གེའི་ཚོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཚོགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཀིས་ཁྱབ། མིང་ཚིག་ཡི་གེ་

གསུམ་གང་རུང་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒས་ཁྱབ་སེ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་སས་ཀི།151 དེ་

ལྟར་ན་མིང་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་བརོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཚིག་གི་བ་བ་ལ་

སོགས་པའི་འབེལ་བའི་ཁྱད་པར་རོད་152པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡི་གེ་ནི་མིང་ཚིག་

གི་གཞིར་གྱུར་པ་སེ། ཡིད་ཡུལ་ན་སྣང་བའི་ཀ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། འདོད་དང་གཟུགས་གཏོགས་སེམས་ཅན་

སོན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གསུམ་པོ་འདོད་པ་དང་

གཟུགས་སུ་གཏོགས་ཀི་གཟུགས་མེད་དུ་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ན་སྒ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ། རྒྱུ་མཐུན་ལས་

བྱུང་བ། མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་

ལ། འདོད་དང་གཟུགས་གཏོགས་སེམས་ཅན་སོན། །རྒྱུ་མཐུན་ལུང་བསན་མིན། 

151 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པའི་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༤༠༣་༢༠།

152 ག་༤༣་ན་༤་བརོད།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་སྐལ་མཉམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱུང་153བའི་ཁྱད་པར་དང་

ལྡན་ཏེ། སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་པའི་ཕིར། མ་སྒིབ་ལུང་མ་

བསན་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། སྔར་ཚོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཐུན་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སིན་

ལས་བྱུང་བའང་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་བཞིན། །སྐལ་མཉམ་རྣམ་པར་

སིན་པ་འང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། ཐོབ་བའི་ཆོས་ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པ་

རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ཐོབ་པ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། རྒྱུ་མཐུན་དང་རྣམ་

སིན་ལས་བྱུང་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་

སོགས་རྣམས་ཀང་རྒྱུ་དེ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཁམས་གསུམ་

པ་སེ་ཐོབ་རྣམ་གཉིས། །མཚན་ཉིད་རྣམས་ཀང་། ཞེས་གསུངས། གོང་དུ་བཤད་པའི་

སྙོམས་འཇུག་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་འདུ་བེད་དག་ཆོས་ཅན། རྣམ་སིན་ལས་བྱུང་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཐུན་གི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། 

སྙོམས་འཇུག་དང༌། །མི་ལྡན་པ་དག་རྒྱུ་མཐུན་པ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་འབས་བུ་གསུམ་བཤད་པ་ལ། 

རྒྱུ་བཤད་པ། འབས་བུ་བཤད་པ། རྐྱེན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བེད་རྒྱུ་

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན་དང༌། གཞུང་དོན་

གཉིས། དང་པོ་ནི། རྒྱུ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། བསྡུ་བ། སོ་སོའི་རང་བཞིན། རྒྱུ་དྲུག་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གང་གིས་འདོད་པ། རྒྱུ་དྲུག་འགལ་མི་འགལ་ལ་དཔད་པའོ། །

153 ག་༤༣་ན་༧་འབྱུང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་པོ་ནི། ཕན་འདོགས་པར་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། 

རིགས་གནས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བེད་རྒྱུ་སྡུད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བེད་རྒྱུ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ། མཚུངས་

ལྡན་གི་རྒྱུ། ཀུན་འགོའི་རྒྱུ། རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་རྣམས་སུ་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། བསྡུ་ན། གཉིས་སུ་འདུ་སེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་གཉིས་

སུ་འདུ་བའི་ཕིར། དང་པོ་ནི། བེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ཡང་གཉིས་སུ་འདུ་སེ། དུས་

མཉམ་པའི་རྒྱུ། མི་མཉམ་པའི་རྒྱུ་གཉིས་སུ་འདུ་བའི་ཕིར་ཏེ། ལྷན་མཚུངས་གཉིས་

དང་པོ། གཞན་གསུམ་གཉིས་པར་འདུས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། གེགས་མི་བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཆོས་

སུ་དམིགས་པ། བེད་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། བེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་དོན་ཡོད་དེ། རང་ལས་གཞན་

པ་བེད་རྒྱུའི་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞི་གྲུབ་ན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

དབེ་ན། བེད་རྒྱུ་བེད་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། བེད་རྒྱུ་བེད་པས་སོང་བའོ། །དང་པོ་

དང་འདུས་བས་དོན་གཅིག །གཉིས་པ་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་དོན་

གཅིག །འདུས་བས་རང་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། འདུས་བས་ཀི་བེད་རྒྱུ་

ཡིན་ཏེ། དེ་འདུས་བས་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་བེད་པ་ཙམ་དུ་གནས་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན། རྒྱལ་པོས་གནོད་པ་མ་བས་པ་ལ་རྒྱལ་པོས་བདེ་བར་བས་སོ། །ཞེས་བརོད་

154པ་ལྟ་བུ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཕན་གདགས་བ་དང་འདོགས་བེད་དུ་དམིགས་པ། 

154 ག་༤༤་ན་༥་རོད།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་གང་ཕན་ཚུན་འབས། །ཞེས་

གསུངས། མཚན་ཉིད་ནི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཚོགས་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་བཞིན་དང༌། 

སེམས་ཀི་རེས་འཇུག་དང་སེམས་བཞིན་དང༌། འདུས་བས་དང་སྐྱེ་སོགས་བཞི་

བཞིན་ཏེ། འབྱུང་བཞིན་སེམས་ཀི་རེས་འཇུག་དང༌། །སེམས་དང་མཚན་ཉིད་མཚན་

བཞི་བཞིན། །ཞེས་གསུངས། རང་དང་ས་གཅིག་པའི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པར་

བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་དེ། སྐལ་མཉམ་རྒྱུ་ནི་འདྲ་

བའོ། །ཞེས་གསུངས། མཚན་གཞི་ནི། དགེ་བ་སྔ་མས་དགེ་བ་ཕི་མའི་སྐལ་མཉམ་

གི་རྒྱུ་བེད་པ་ལྟ་བུ་སེ། རང་རིས་ས་པའོ་སྔར་སྐྱེས་རྣམས། །ཞེས་གསུངས། 

མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་ཕན་གདགས་

བར་དམིགས་པ། མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། སེམས་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ་སེ། 

མཚུངས་ལྡན་རྒྱུ་ནི་སེམས་དག་དང༌། སེམས་བྱུང་རྟེན་མཚུངས་ཅན་རྣམས་

སོ། །ཞེས་གསུངས། འོ་ན། ལྷན་མཚུངས་ཀི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན་

ཡོད་དེ། ཕན་ཚུན་འབས་བུར་གྱུར་པའི་སོ་ནས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བས་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཞེས་བཞག །མཚུངས་ལྡན་ལྔས་མཚུངས་པར་འབྱུང་བས་མཚུངས་

ལྡན་གི་རྒྱུ་ཞེས་བཞག་པའི་ཕིར། རང་དང་ས་གཅིག་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཕི་མ་

སྐྱེད་པར་བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་དམིགས་པ། ཀུན་འགོའི་རྒྱུའི་

མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སེད་པ་སྔ་མ་སེད་པ་ཕི་མའི་ཀུན་འགོའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་སེ། 

ཀུན་འགོ་ཞེས་བ་ཉོན་མོངས་ཅན། །རྣམས་ཀིས་རང་ས་ཀུན་འགོ་ལྔ། །ཞེས་

གསུངས། རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་འཁོར་བའི་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་བེད་པས་རབ་ཏུ་
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ཕེ་བ་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མི་དགེ་བ་དང༌། དགེ་བ་ཟག་བཅས་

རྣམས་ལྟ་བུ་སེ། རྣམ་སིན་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་དང༌། །དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཁོ་

ན། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ནི། རྒྱུ་དྲུག་པོ་འདི་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁོ་ནའི་འདོད་པ་ཡིན་གི་མདོ་སེ་པ་

ཡན་ཆད་ཀིས་བེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་རྣམས་ཁས་མི་

ལེན་ཏེ། དེ་ཡན་ཆད་ཀིས་རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། བེ་བག་སྨྲ་

བ་ན་རེ། རྒྱུ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་འཐད་དེ། མདོ་ལས།155 རྒྱུ་དྲུག་ཚང་བར་སོན་པའི་

མདོ་ནི་ནུབ་སེ། ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། 

དྲུག་པ་ནི། སྤིར་རྒྱུ་དྲུག་མི་འགལ་ཏེ། གཞི་གྲུབ་ན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར། འོན་ཀང་འབས་བུ་གཅིག་ལ་ལྟོས་ན། རྣམ་སིན་སྐྱེས་ཀི་སེམས་ལྟ་བུའི་རྣམ་

སིན་གི་རྒྱུ་དང་དེའི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་གཉིས་འགལ་ཏེ། དེའི་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུ་

དེ་དེའི་དུས་ན་འདས། དེའི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དེ་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་

པའི་ཕིར། །དེ་བཞིན་དུ་དེའི་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་དང༌། དེའི་ཀུན་འགོའི་རྒྱུ་གཉིས། 

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་ལྟ་བུའི་ཀུན་འགོའི་རྒྱུ་དེའི་ལྷན་མཚུངས་ཀི་རྒྱུ་གཉིས་

འགལ་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་ལ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་དེ། བེད་རྒྱུ་སོགས་

དྲུག་ཡོད་པའི་ཕིར། །

155 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པའི་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༤༡༦་༡།
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གཉིས་པ་འབས་བུ་བཤད་པ་ནི། 

འདུས་བས་བལ་བཅས་འབས་བུ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། འབས་བུའི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སོ་སོའི་རང་བཞིན། འབས་བུ་

གང་རྒྱུ་གང་གི་འབས་བུ་ཡིན་པ། དེ་དག་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པ་དང་ལྔ། དང་པོ་ནི། 

ཕན་གདགས་པར་བ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པར་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དེ་ཡིན། རིགས་

གནས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བལ་འབས་བསྡུ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ལྔ་ཡོད་དེ་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ། བལ་

བའི་འབས་བུ། སྐྱེས་བུ་བེད་པའི་འབས་བུ། བདག་འབས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་ཡིན་དགོས་ཏེ། མ་

སྒིབ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པ། རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་པ། རང་གི་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུའི་

ཕིས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་སིན་ལུང་དུ་མ་བསན་ཆོས། །སེམས་

ཅན་བརོད་ལུང་བསན་ཕིས་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས། རྣམ་སིན་ཡིན་ན་དགེ་བ་ཡིན་

མི་དགོས་ཏེ། དགེ་རྩ་ཆད་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན་ན་རྣམ་སིན་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕིར། རྣམ་སིན་ཡིན་ན་མི་དགེ་བ་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ། དག་བཅོམ་པའི་སོག་ཡིན་

ན་རྣམ་སིན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། སོག་དབང་ཡིན་ན་རྣམ་སིན་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར་ཏེ། སོག་ནི་རྣམ་སིན་ཞེས་གསུངས་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་གང་རུང་གི་

ཕིས་བྱུང་ཞིང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་སོ་ནས་མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་ཆོས་སུ་

དམིགས་པ། རྣམ་སིན་གི་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད། རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྐལ་མཉམ་
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གི་རྒྱུ་དང་ཀུན་འགོའི་རྒྱུ་གང་རུང་གི་འབས་བུ་ཡིན་པ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུའི་

མཚན་ཉིད་དེ། རྒྱུ་མཐུན་རྒྱུ་དང་འདྲ་བའོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་སྐལ་མཉམ་གི་

རྒྱུ་ནི་རང་གི་འབས་བུ་དང་རྣམ་པ་འདྲ། ཀུན་འགོའི་རྒྱུ་ནི་རང་གི་འབས་བུ་དང་ས་

གཅིག་ཅིང་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་འདྲ་བའོ། །

བདེན་བཞི་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་བལ་བར་

དམིགས་པ། བལ་འབས་ཀི་མཚན་ཉིད། བལ་བ་བློ་ཡིས་ཟད་པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

རང་གི་རྒྱུ་གང་གི་སོབས་ཀིས་སྐྱེད་པར་དམིགས་པ། སྐྱེས་བུ་བེད་པའི་འབས་བུའི་

མཚན་ཉིད། གང་གི་སོབས་ཀིས་གང་སྐྱེས་པའི། །འབས་དེ་སྐྱེས་བུ་བེད་ལས་

སྐྱེས། །ཞེས་གསུངས། དབེ་ན། སྐྱེད་པའི་སྐྱེས་བུའི་བེད་156འབས། ཐོབ་པའི་སྐྱེས་

བུའི་བེད་འབས་གཉིས་ཡོད། རང་གི་རྒྱུའི་སྔོན་སོང་མ་ཡིན་པའི་འདུས་བས་སུ་

དམིགས་པ། བདག་པོའི་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད། སྔོན་བྱུང་མ་ཡིན་འདུས་བས་

ནི། །འདུས་བས་ཁོ་ནའི་བདག་པོའི་འབས། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ནི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ནི། རྒྱུ་ཐ་མའི་འབས་བུ་ཡིན། བདག་འབས་

ནི་རྒྱུ་དང་པོའི་འབས་བུ་ཡིན། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ནི་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་དང༌། 

ཀུན་འགོའི་རྒྱུ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན། སྐྱེས་བུ་བེད་འབས་ནི་ལྷན་མཚུངས་ཀི་རྒྱུ་

གཉིས་ཀའི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སིན་འབས་བུ་ཐ་མའི་ཡིན། །བདག་པོའི་འབས་

བུ་དང་པོའི་ཡིན། །རྒྱུ་མཐུན་སྐལ་མཉམ་ཀུན་འགོ་བའི། །སྐྱེས་བུ་པ་ནི་གཉིས་ཀི་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས། བལ་འབས་ནི། རྒྱུ་གང་གི་ཡང་འབས་བུ་མ་ཡིན་ཏེ་འདུས་མ་

156 ག་༤༦་ན་༢་སྐྱེད་པའི་སྐྱེས་བུའི་འབས།
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བས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །བལ་འབས་དངོས་མེད་ཡིན་ཟེར་ན། མི་འཐད་དེ། བེ་

བག་སྨྲ་བའི་སྐབས་འདིར་གཞི་གྲུབ་ན་དངོས་པོ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། འབས་བུ་ལྔ་པོ་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་བེད་འབས་དང་བདག་

འབས་མི་འགལ་ཏེ། འདུས་བས་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རྣམ་

སིན་རྒྱུ་མཐུན་གཉིས། སྐྱེས་བདག་གཉིས་རྣམས་མི་འགལ་ཏེ། རྣམ་སིན་ཡིན་ན་དེ་

བཞི་ཀ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། བལ་འབས་བཞི་ཀ་དང་འགལ་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་བཞི་པོ་

གང་རུང་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། བལ་འབས་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། བསན་བཅོས་

ལས། འབས་བུ་གང་ཞེ་ན། འདུས་བས་རྣམས་དང་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། འདུས་བས་ལ་རྒྱུ་དྲུག །འབས་བུ་ལྔ་

ཡོད་ཀི། འདུས་མ་བས་ཡིན་ན་རང་མི་སྐྱེ་བས་ཁྱབ། རང་གིས་སྐྱེད་པའི་ཆོས་མེད་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རྐྱེན་བཤད་པ་ལ། 

བསན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྐྱེན་ནི་བཞི་པོ་དག་ཏུ་གསུངས། །ཞེས་

སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྐྱེན་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སོ་

སོའི་རང་བཞིན། རྐྱེན་གང་གི་དུས་གང་ལ་བ་བ་བེད་པ། དངོས་པོ་གང་རྐྱེན་དུས་

སྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་འབས་བུ་སྐྱེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། རྐྱེན་གི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན། དམིགས་རྐྱེན། བདག་རྐྱེན་དང་བཞི་

ཡོད། གསུམ་པ་ནི། བེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པའི་རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ཕི་མ་

ལྔ་པོ་གང་རུང་གི་འབས་བུ་སྐྱེད་པར་བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བར་དམིགས་པ། རྒྱུའི་
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རྐྱེན་གི་མཚན་ཉིད་དེ། དཔེར་ན། རྒྱུ་ཕི་མ་ལྔ་པོ་ལྟ་བུ་སེ། རྒྱུ་ཞེས་བ་བ་རྒྱུ་ལྔ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས། རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཉེར་ལེན་བེད་པའི་

རིག་པ། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་གི་མཚན་ཉིད། དག་བཅོམ་པ་ཐ་མའི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་མ་

ཡིན་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ་སེ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྐྱེས་པ་རྣམས། །ཐ་

མ་མིན་མཚུངས་དེ་མ་ཐག །ཅེས་གསུངས། རང་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་གི་

དམིགས་རྐྱེན་བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། དམིགས་རྐྱེན་གི་མཚན་ཉིད། འདུས་བས་

སོགས་157ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྟ་བུ་སེ། དམིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞེས་

གསུངས། །རང་འབས་རང་དབང་སེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། བདག་རྐྱེན་གི་མཚན་ཉིད། བེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སེ། 

བེད་རྒྱུ་ཞེས་བ་བདག་པོར་བཤད། །ཅེས་གསུངས། རྐྱེན་བཞི་པོ་མི་འགལ་ཏེ། དེ་

མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་ན་རྐྱེན་བཞི་ཀ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། དག་བཅོམ་པ་ཐ་མའི་ཤེས་

པ་ཡིན་ན་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་མ་ཡིན་དགོས་ཏེ། ལྷག་མེད་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་འདུས་

བས་ཀི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། རྐྱེན་བཞིའི་ནང་ནས་ལྷན་

མཚུངས་ཀི་རྒྱུ་གཉིས་པོ་དེ་འབས་བུ་འགག་པ་ད་ལྟ་བ་ལ་བ་བ་བེད་དེ། དེ་གཉིས་

ཀི་རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐལ་མཉམ་ཀུན་འགོ་རྣམ་སིན་རྒྱུ་གསུམ་

པོས། རང་གི་འབས་བུ་སྐྱེ་བ་མ་འོངས་པ་ལ་བ་བ་བེད་དེ། སྔ་མ་གཉིས་པས་རང་གི་

རེས་ཐོབ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་གི་འབས་བུ་སྐྱེད། ཕི་མས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་རང་གི་

འབས་བུ་སྐྱེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་གཞན། དམིགས་རྐྱེན་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་དག་

157 ག་༤༧་ན་༡་འདུས་བེད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྟ་བུ་སེ།
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གིས་སྔར་བཤད་པ་ལས་ལྡོག་སེ་འབས་བུ་འགག་བཞིན་པ་ལ་བ་བ་བེད་དེ། རྒྱུ་

གཉིས་པོ་དག་འགག་པ་ལ། །བ་བ་བེད་དོ་གསུམ་པོ་ནི། །སྐྱེ་ལའོ་དེ་ལས་གཞན་པ་

ཡི། །རྐྱེན་དག་དེ་ལས་ལྡོག་158པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། ལྔ་པ་ནི། སེམས་སེམས་

བྱུང་རྣམས་རྐྱེན་བཞིས་སྐྱེད་པར་བེད་དེ། བེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པར་159རྒྱུ་ལྔས་

སྐྱེད་པ་བདག་རྐྱེན་གིས་སྐྱེད། རང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལས་སྐྱེ་

བས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་གིས་སྐྱེད། རང་གི་བདག་རྐྱེན་དང་དམིགས་རྐྱེན་ལས་སྐྱེ་བའི་

ཕིར། སེམས་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་གཉིས། དམིགས་རྐྱེན་མ་གཏོགས་པ་རྐྱེན་

གསུམ་ལས་སྐྱེ། གཟུགས་ཅན་རྣམས་བདག་རྐྱེན་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉིས་ལས་སྐྱེ་བའི་

ཕིར་ཏེ། བཞི་ཡིས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས། །གསུམ་གིས་སྙོམས་པར་

འཇུག་པ་གཉིས། །གཞན་ནི་གཉིས་པོ་དག་ལས་སྐྱེ། ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། 

འདོད་ཡིད་དགེ་དང་མི་དགེ་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། སྤིར་སེམས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ། དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་དང་སྦར་བ། ཁམས་གསུམ་

གི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་གང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་གསར་དུ་དུ་རེད་དཔད་

པའོ། །དང་པོ་ལ། སེམས་བཅུ་གཉིས་སུ་དབེ་བ། ཉི་ཤུར་དབེ་བ། དེ་གཉིས་གང་

ཁྱབ་ཆེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་ལ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀི་དགེ་སེམས། མི་དགེའི་སེམས། སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས། མ་སྒིབ་

ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ཏེ་བཞི། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་མི་དགེ་བ་གཉིས་དོར་

158 ག་༤༧་ན་༦་བཟློག།

159 ག་༤༧་ན་༧་པ།
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བའི་གསུམ་གསུམ། སོབ་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་མི་སོབ་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཉི་ཤུ་ཡོད་དེ། ཁམས་གསུམ་གི་དགེ་སེམས་ལ་སྐྱེས་

ཐོབ་དང་སྦོར་བྱུང་གི་དགེ་བ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་དྲུག །འདོད་པའི་མ་སྒིབ་

ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ལ་རྣམ་སིན་སྐྱེས་ཀི། སྤོད་ལམ་པའི། བཟོ་གནས་པའི། 

སྤྲུལ་པའི་སེམས་ཏེ་བཞི། གཟུགས་ཀི་མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ལ། བཟོ་

གནས་མ་གཏོགས་པའི་གསུམ། གཟུགས་མེད་ན་རྣམ་སིན་སྐྱེས་ཀི་སེམས་གཅིག་

པུ་སེ། དེ་ལྟར་དགེ་སེམས་དྲུག །མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་བརྒྱད། སྒིབ་ལུང་

མ་བསན་གི་སེམས་གསུམ། མི་དགེའི་སེམས་གཅིག །ཟག་མེད་ཀི་སེམས་གཉིས་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བཅུ་གཉིས་དེ་དག་ཉི་ཤུར་ཡང༌། །གསུམ་དུ་སྐྱེས་ནས་

ཐོབ་པ་དང༌། །སྦོར་བྱུང་དགེ་རྣམ་གཉིས་ཕེ་ནས། །རྣམ་སིན་སྐྱེས་དང་སྤོད་ལམ་

པ། །བཟོ་ཡི ་གནས་དང་སྤྲུལ་པ་དང༌། །འདོད་ན་ལུང་བསན་མིན་རྣམ་

བཞིར། །གཟུགས་ན་བཟོ་མ་གཏོགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། སེམས་བཅུ་གཉིས་པོ་ཁྱབ་ཆེ་སེ། ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་བཞི་

པོ་དེའི་ནང་དུ་མ་འདུས་པའི་མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་གཞན་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རང་འགེལ་ལས།160 གཞན་དག་ན་རེ་བཟོའི་གནས་པས་མངོན་པ་བསྒྲུབས་པའི་ཡིད་

ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ལ་དམིགས་པ་ཡང་ཡོད161། ཅེས་

གསུངས་ཤིང༌། གཉིས་པ་སོགས་ན་ལུས་མིག་དང༌། །ཞེས་སོགས་དང༌། སྨྲ་འཇུག་པ་

160 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༦༠་༦།

161 ག་༤༧་ན་༣་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་།
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ནི་འོག་མས་ཀང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་སེམས་བཞི་པོ་དེར་མ་འདུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་དུས་ནམ་གི་ཚེ་རྐྱེན་དང་རྐྱེན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། སེམས་བཅུ་

གཉིས་ཀི་རྐྱེན་དང་རྐྱེན་དུ་སྦར་བ། སེམས་ཉི་ཤུའི་རྐྱེན་དང་རྐྱེན་ཅན་དུ་སྦར་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཚེའམ་གནས་སྐབས་བརྒྱད་ཀིས་ཤེས་པར་བ་སེ། རྒྱུན་ལྡན་གི་

ཚེ། ས་མཚུངས་ཀི་ཚེ། ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་ཚེ། སྙོམས་པར་འཇུག་པའི། 

སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་ལྡང་བའི། སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་གཟིར་

བའི། སྤྲུལ་པ་ལ་འཇུག་བའི། སྤྲུལ་པ་ལས་ལྡང་པའི་ཚེ་རྣམས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

སེམས་བཅུ་གཉིས་པོ་དེས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བེད་པའི་ཚེ་རང་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་

མས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་འབྱུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ནི། 

དེའི་ཚེ་རང་དང་རིགས་མི་གཅིག་ཀང་ས་གཅིག་པའི་སེམས་ཕི་མ་འབྱུང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་ནི། དེའི་ཚེ་སེམས་སྔ་མས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་ཉོན་མོངས་

ཅན་གི་སེམས་རྣམས་འབྱུང་ངོ། །དེ་ཡང་དགེ་སེམས། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་

དང༌། སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་གསུམ་ཀས་འཆི་སེམས་རུང་བས། འོག་སའི་

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་འཆི་སེམས་བས་ནས་རང་ས་དང་འོག་སར་སྐྱེ་ཡི་གོང་སར་མི་

སྐྱེ་སེ། འོག་སའི་འདོད་ཆགས་མངོན་གྱུར་བ་དང་མ་བལ་བར་གོང་སར་མི་སྐྱེ་བའི་

ཕིར་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་ལས་གོང་མ་མིན། །ཞེས་གསུངས། དགེ་སེམས་དང་སྒིབ་

ལུང་མ་བསན་གིས་འཆི་སེམས་བས་ནས་གོང་འོག་རང་ས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་བར་

ཡོད་པས་དེ་རྩིའོ། །

བཞི་པ་ནི། གོང་མ་གོང་མའི་དངོས་གཞི་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ། འོག་
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མའི་དགེ་སེམས་ལས་གོང་མའི་དགེ་སེམས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་དགེ་སེམས་

ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་གཟུགས་ཀི་དགེ་སེམས་དང་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་

གཉིས་འབྱུང༌། གཟུགས་ཀི་དགེ་སེམས་ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་གཟུགས་

མེད་ཀི་དགེ་སེམས་དང་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་གཉིས་འབྱུང་བའི་ཕིར། འདོད་སེམས་

ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས། གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་འབྱུང་བ་མི་སིད་དེ། འདོད་

པ་དང་གཟུགས་མེད་རྟེན་དམིགས་པ་རྣམ་པ་གཉེན་པོ་སེ། རིང་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིས་

རིང་བའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། གོང་མའི་དགེ་སེམས་ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་འོག་མའི་

དགེ་སེམས་འབྱུང་སེ། ཟག་མེད་ཀི་སེམས་གཉིས་ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་

གཟུགས་མེད་ཀི་དགེ་སེམས་འབྱུང༌། དེ་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་གཉིས་ལས་

གཟུགས་ཀི་དགེ་སེམས་འབྱུང་བའི་ཕིར། གཟུགས་ཀི་དགེ་སེམས་དང༌། གཟུགས་

མེད་ཀི་དགེ་སེམས་གཉིས་ལས་འདོད་པའི་དགེ་སེམས་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། གོང་མའི་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་

ནས།འོག་མའི་དགེ་སེམས་སྐྱེད་དེ། གཟུགས་མེད་ཀི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་

ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་གཟུགས་ཀི་དགེ་སེམས་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ནི། གཟུགས་ཀི་དགེ་སེམས་ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་འདོད་

པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྤྲུལ་སེམས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །

བརྒྱད་པ་ནི། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྤྲུལ་སེམས་ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་

བས་ནས་གཟུགས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་དགེ་སེམས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ནི། སེམས་བཅུ་གཉིས་པོ་གང་དང་གང་གིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་

ནས་རང་གི་འཇུག་ཐོགས་སུ་དེ་དང་དེ་འབྱུང་བ་དང༌། བཅུ་གཉིས་པོ་གང་དང་གང་

དེ་དང་དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་འབྱུང་ཚུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འདོད་སེམས་

དགེ་བས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་སེམས་དགུ་འབྱུང༌། འདོད་སེམས་དགེ་བ་རང་

གི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བརྒྱད་ལས་བྱུང༌། མི་དགེ་བའི་སེམས་ནི་ཁོ་

བཅུ་ལས་བྱུང༌། ཁོས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་བཞི་འབྱུང༌། དེ་བཞིན་དུ་འདོད་པའི་

སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ཡང་ཁོ་བཅུ་ལས་བྱུང༌། ཁོ་ལས་བཞི་བྱུང༌། འདོད་

པའི་མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ནི། རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་

ལྔ་ལས་བྱུང༌། ཁོས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་ནས་སེམས་བདུན་འབྱུང་སེ། འདོད་སེམས་

དགེ་བ་ལས་སེམས་དགུ། །དེ་ནི་བརྒྱད་པོ་ཁོ་ན་ལས། །མི་དགེ་བ་ནི་བཅུ་དག་

ལས། །དེ་ལས་བཞི་སེ་སྒིབ་དེ་བཞིན། །མ་སྒིབ་པ་ནི་ལྔ་དག་ལས། །དེ་ལས་འཇུག་

ཐོགས་སེམས་བདུན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལའང་

གཞུང་དོན་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་གི་དགེ་སེམས་ཀིས་འཆི་སེམས་བེད་པའི་ཚེ་

སྐྱེས་ཐོབ་ཀིས་བེད་ཀི། སྦོར་བྱུང་གི་དགེ་བས་བེད་པ་མི་སིད། མངོན་པར་འདུ་

བེད་དང་བཅས་པའི་ཕིར། དེས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སེམས་བེད་པའི་ཚེ། སྦོར་

བྱུང་དགེ་སེམས་ཀིས་བེད་ཀི། སྐྱེས་ཐོབ་ཀིས་བེད་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མངོན་

པར་འདུ་བེད་མེད་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཁམས་ཀི་སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་ཅན་

གིས་གཟིར་བའི་ཚེ། ཟག་མེད་ཀི་སེམས་ལས་ལྡང་བ་ནི། སྦོར་བྱུང་དང་འདོད་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྐྱེས་ཐོབ་ཀིས་ལྡང་བར་བེད་དེ་གསལ་བའི་ཕིར། དེའི་ཚེ་ཁམས་གོང་མའི་སྐྱེས་

ཐོབ་ཀིས་མི་བེད་དེ། མི་གསལ་བའི་ཕིར། མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ཀིས་

དགེ་སེམས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བེད་པ་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་སྤྲུལ་སེམས་དང༌། 

གཟུགས་ཀི་དགེ་སེམས་སྦོར་བྱུང་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་རྐྱེན་བེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། མ་

སྒིབ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ཀིས་འཆི་སེམས་བེད་པའི་ཚེ། རྣམ་སིན་སྐྱེས་དང་

སྤོད་ལམ་པའི་སེམས་གཉིས་ཀིས་དེ་བེད་ཀི་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་དེ་བེད་པ་མི་སིད་

པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི།162 སྐྱེ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། །འདོད་ཆགས་བལ་

དང་ཡོངས་ཉམས་དང༌། །དགེ་བའི་ཉིང་མཚམས་སྦར་བའི་ཚེ། །སེམས་དེ་ལྡན་པ་

མིན་ལས་རེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་ལྔར་ཤེས་པར་བ་སེ། ཁམས་གོང་མ་

ནས་འོག་མར་སྐྱེ་བའི་ཚེ་དང༌། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ། 

ས་དང་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཚེ། དེ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཚེ། 

སར་ཡང་དགེ་བས་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་ཚེ་སེ་ལྔའོ། །ལྔ་པོ་དེའི་ཚེ་ཁམས་

གསུམ་གི་སེམས་དེ་དང་དེ་ལྔར་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་གསར་རེད་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་ཉོན་མོངས་ཅན། །དྲུག་དང་དྲུག་དང་གཉིས་རེད་དོ། །གཟུགས་

སྐྱེས་དགེ་ལ་གསུམ་དག་གོ །སོབ་པ་ལ་བཞི་ལྷག་ལ་དེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །གནས་གཉིས་པའི་དཀའ་བའི་སྙིང་པོ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།

162 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༦༨་༤།
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གནས་གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་བསན་པའི་གནས་བཤད་པ་ལ། 

སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན། 

སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སེམས་ཅན་གི་དབེ་བ། ཆོས་ཀི་

ཁྱད་པར། རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ། 

ཁམས་གསུམ་བཤད་པ་དང༌། 

འགོ་བ་ལྔ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་ཉོན་མོངས་

ཅན། །ཞེས་བཤད་ན། ཁམས་གསུམ་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཁམས་པ་ནི། དམྱལ་བ་

ཡི་དགས་དུད་འགོ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་གསུངས། འདོད་པའི་ཁམས་ལ་

གནས་རིགས་ཉི་ཤུ་ཡོད་དེ་ངན་སོང་གསུམ། མི་འདོད་ལྷ་སེ་ལྔར་ཕེ་བས་དེ་ལྟར་

ཡོད་པའི་ཕིར། འབེད་ཚུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད། ཡི་དགས། དུད་

འགོ། གིང་བཞིའམ། འདོད་ལྷ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་འདོད་ཁམས་

ཡིན་ཏེ། འདོད་ཡོན་ལ་དམིགས་ནས་སེད་པ་རྒྱས་རུང་གི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གང་དམྱལ་བརྒྱད་དང་ཉེ་འཁོར་བའི་དམྱལ་བ་ལོགས་སུ་མི་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། ཚ་དམྱལ་གི་འཁོར་ཡིན་པས་མ་བགང་163པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཉི་ཚེ་བའི་

དམྱལ་བ་ལོགས་སུ་མ་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཚེ་དང་གནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

163 ག་༥༠་ན་༣་བགངས།
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མ་ངེས་པས་མ་བགང་པའི་ཕིར། གིང་ཕན་བརྒྱད་ལོགས་སུ་མ་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། གིང་བཞིའི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཟུགས་ཁམས་སོན་པ་ནི། གོང་མའི་གནས་དག་བཅུ་བདུན་ནི། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ། གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན་ཡོད། 

བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པོར་བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གོ་

རིམས་བཞིན། ཚངས་རིས། ཚངས་པ་འདུན་ན་འདོན། ཚངས་ཆེན་གསུམ། འོད་

ཆུང༌། ཚད་མེད་འོད། འོད་གསལ་གསུམ། དགེ་ཆུང༌། ཚད་མེད་དགེ ། དགེ་རྒྱས་

གསུམ་འགྲུབ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པོར་བསོམས་པ་ལས། སྤིན་

མེད། བསོད་ནམས་སྐྱེས། འབས་བུ་ཆེ་བ་གསུམ་འགྲུབ། བསམ་གཏན་སེལ་སོམ་

ལྔ་བས་པ་ལས་གནས་གཙང་མའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། བཅུ་བདུན་པོ་ཆོས་

ཅན། གཟུགས་ཁམས་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཡོན་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ཡང་གཟུགས་

ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དམིགས་ནས་སིད་པ་རྒྱས་རུང་གི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་སོན་པ་ལ། །གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་གནས་མེད་

དོ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན་ནི། གཟུགས་མེད་ན་གནས་གཞན་ལོགས་

སུ་མེད་དེ། དེ་ན་གཟུགས་མེད་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་གཟུགས་མེད་ཀི་སྐྱེ་བ་ལ་བཞི་

ཡོད་དེ། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། ཅི་ཡང་མེད། འདུ་ཤེས་

མེད། འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ན་གཟུགས་མེད་

ཀང༌། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་གང་ལ་བརྟེན་པ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། རིས་མཐུན་པ་དང་

སོག་ལ་ཡང་བརྟེན་པའི་ཕིར། ཡང་སྒ་སོས་པའི་དོན་ཡོད་དེ། ཐོབ་པ་དང་སྐྱེ་བ་
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སོགས་ལ་ཡང་བརྟེན་པའི་ཕིར། བཞི་པོ་ཆོས་ཅན། །གཟུགས་མེད་ཡིན་ཏེ། འདོད་

གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ཡང་གཟུགས་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་སིད་པ་རྒྱས་རུང་གི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་པོ་དེ་ན་གནས་པའི་འགོ་བ་དེ་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་

སོན་པ་ལ། དེར་ནི་དམྱལ་སོགས་འགོ་བ་ལྔ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ། 

ཁམས་གསུམ་དུ་གནས་པའི་འགོ་བ་ལ་ལྔ་ཡོད་དེ། 

དམྱལ་བ། ཡི་དགས། དུད་འགོ། མི། ལྷ་སེ་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར། ལྔ་པོ་གང་རུང་

ལ་དགེ་བས་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་དང་དགེ་རྩ་ཆད་པའི་གཞི་འཐུན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཉོན་

མོངས་ཅན་གིས་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་དང་ཉོན་མོངས་སངས་པའི་གཞི་འཐུན་ཡོད་པའི་

ཕིར། དེས་ན་ལྔ་པོ་དེ་མ་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ཏེ། དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་དུ་ལུང་

བསན་དུ་མེད་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སེམས་ཅན་ཡིན་ན་འགོ་བ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། བར་སིད་པ་

དེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གདགས་པ་ལས།164 སྐྱེ་གནས་བཞིས་འགོ་བ་ལྔ་

བསྡུས་ཀི། འགོ་བ་ལྔས་སྐྱེས་གནས་བཞི་མ་བསྡུས། གང་མ་བསྡུས་ན་སིད་པ་བར་

མའོ། །ཞེས་གསུངས། 

ལྷ་མ་ཡིན་165འགོ་བ་ལྔ་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། སའི་དངོས་

གཞི་ལས། ལྷའི་འགོ་བར་གཏོགས་པར་བཤད། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལས། ཡི་དགས་

164 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༧༥་༥།

165 ག་༥༡་ན་༡་ལྷ་མིན་འགོ་བ་ལྔ་པོ།
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ཀི་འགོ་བར་གཏོགས་པ་དང༌། དུད་འགོའི་འགོ་བར་གཏོགས་པ་གཉིས་ཡོད་པར་

བཤད་པའི་ཕིར། བར་སིད་མ་གཏོགས་པའི་དྲི་ཟ་རྣམས་ལྷའི་འགོ་བར་གཏོགས། 

ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། ལྟོ་འཕེ་ཆེན་པོ་སེ་སྦྲུལ། མིའམ་ཅི། ཀླུ་རྣམས་དུད་འགོའི་འགོ་བར་

གཏོགས། ཤ་ཟ། སྨོ་བེད། བརེད་བེད་སོགས་གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་ཡི་དགས་

ཀི་འགོ་བར་གཏོགས་སོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། 

མདོ་ལས།166 རྣམ་ཤེས་གནས་པ་བདུན་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

དེ་སོན་པ་ནི། ལུས་དང་འདུ་ཤེས་ཐ་དད་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་ལྔ་

གསུངས། ངག་དོན། རྣམ་ཤེས་གནས་པ་བདུན་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ལུས་དང་འདུ་

ཤེས་གཉིས་ཀ་ཐ་དད་པ། ལུས་ཐ་དད་ཅིང་འདུ་ཤེས་གཅིག་པ། ལུས་དང་འདུ་ཤེས་

གཉིས་ཀ་གཅིག་པ། གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་རྣམས་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་དང་

འདོད་ལྷ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོར་ཕིས་སྐྱེས་པའི་ལྷ་རྣམས་དང་པོ་ཡིན་ཏེ། ལུས་

ཀི་ཁ་དོག་དང་དབིབས་བོང་ཚོད་རྣམས་ཐ་དད། འདུ་ཤེས་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་

གསུམ་ཐ་དད་པའི་ཕིར། ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་དེའི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་པའི་ལྷ་རྣམས་

གཉིས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཐ་དད་ཀང༌། འདུ་ཤེས་ཚངས་ཆེན་

གི་བསམ་པ་ལ་འདི་དག་ནི་བདག་གི་བྱུང་བའོ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས། དེ་དག་གི་བསམ་

པ་ལ་ཡང་བདག་རྣམས་ནི་ཚངས་པ་ཆེན་པོས་བྱུང་བའོ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས་པ་གཅིག་

པའི་ཕིར། འོད་གསལ་བའི་ལྷ་རྣམས་གསུམ་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་འོད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་

166 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༧༧་༡༥།
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གཅིག་ཀང༌། འདུ་ཤེས་དངོས་གཞིའི་ཡིད་བདེས་སྐྱོ་ན་ཉེར་བསོགས་ཀི་བཏང་

སྙོམས་ལ་འཇུག་གོ། །ཉེར་བསོགས་ཀི་བཏང་སྙོམས་ཀིས་སྐྱོ་ན་དེ་རེས་དངོས་

གཞིའི་ཡིད་བདེ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། དགེ་རྒྱས་ཀི་ལྷ་རྣམས་བཞི་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་

འོད་གི་རང་བཞིན་དུ་གཅིག །འདུ་ཤེས་དངོས་གཞིའི་སེམས་བདེར་འཇུག་པར་

གཅིག་པའི་ཕིར། ལྷག་མ་རྣམས་རྣམ་ཤེས་གནས་པར་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། དེ་དག་ཏུ་རྣམ་ཤེས་གནས་པ་འཇོམས་བེད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

འཇུག་ཚུལ། 

གནས་ཚུལ། འགོ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། གང་དུ་འཇུག་པའི་སྐྱེ་གནས། གང་

གིས་འཇུག་པའི་བར་སིད་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཁམས་གསུམ་པོ་དེར་འགོ་བ་ལྔ་པོར་

སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་གནས་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ནི། དེར་ནི་སོ་ང་ལས་སྐྱེས་

སོགས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་སྐྱེ་གནས་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། སོང་

སྐྱེས་སོགས་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། འགོ་བ་གང་ལ་སྐྱེས་གནས་དུ་ཡོད་བཞག་ཏུ་ཡོད་

དེ། མི་དང་དུད་འགོ་ལ་སྐྱེ་གནས་བཞི་ཡོད། དམྱལ་བ་ལྷ་སིད་པ་བར་མ་རྣམས་ལ་

རྫུས་སྐྱེས་ཀིས་ཁྱབ། ཡི་དགས་ཕལ་ཆེར་རྫུས་སྐྱེས་ཡིན་ཀང༌། མངལ་ནས་སྐྱེ་

བའང་ཡོད་དོ། །མི་ལ་རྫུས་སྐྱེས་ཡོད་དེ། བསྐལ་པ་དང་པོའི་མི་རྣམས་དང༌། སོབ་

དཔོན་ཨརྱ་དེ་བ། སོབ་དཔོན་པདྨ་རྣམས་རྫུས་སྐྱེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དྲོད་གཤེར་

སྐྱེས་ཡོད་དེ། མཛེས་དང་ཉེར་མཛེས་ང་ལ་ནུ། །ཨ་སྨྲ་སྐྱོང་མ་ཆུ་ཤིང་ལས། །ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་ཡིན་པའི་ཕིར། སོང་སྐྱེས་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་ལྔ་
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ལེན་གི་བཙུན་མོ་དཔེ་མེད་མ་ལ་སོ་ང་ལྔ་བརྒྱ། དེ་ལས་ཁྱེའུ་ལྔ་བརྒྱ། དེ་ལས་རང་

སངས་རྒྱས་ལྔ་བརྒྱར་བྱུང་167བ་དང༌། དགེ་བསྙེན་མས་ག་མ་ལ་སོ་ང་སུམ་ཅུ་རྩ་

གཉིས། དེ་ལ་ཁྱེའུ་དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕོད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་བྱུང་བ་རྣམས། སོང་

སྐྱེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དུད་འགོ་ལ་སྐྱེས་གནས་བཞི་ཡོད་དེ། སྐྱེས་གནས་བཞི་དང་

ལྡན་པའི་མཁའ་ལྡིང་གིས་སྐྱེ་གནས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ཀླུ་ཟ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྫུས་སྐྱེས་ལ་རོ་མི་འབྱུང་བར་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། མ་ཤིའི་བར་དུ་ཟ་བ་ལ་

དགོངས་པའི་ཕིར། དམྱལ་སོགས་གསུམ་ལ་རྫུས་སྐྱེས་ཀིས་ཁྱབ་སེ། དམྱལ་བ་ལ་

མི་དགེའི་ལས་སོབས་ཅན་གིས་འཕངས་པས་ཁྱབ། ལྷ་ལ་དགེ་བའི་ལས་སོབས་

ཅན་གིས་འཕངས་པས་ཁྱབ། བར་སིད་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་དང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡི་

དགས་ཕལ་ཆེར་རྫུས་སྐྱེས་ཡིན་ཏེ། མི་དགེ་བའི་ལས་སོབས་ཅན་གིས་འཕངས་

པའི་ཕིར། དེ་ལ་མངལ་སྐྱེས་ཡོད་དེ། ཡི་དགས་མོ་ཞིག་གིས་མཱོའུ་168འགལ་གི་བུ་

ཆེན་པོ་ལ། བདག་ཉིན་མོ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་དང་དེ་བཞིན་མཚན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་དག་བསྐྱེད་

ནས་དེ་དག་ཟ་མོད་ཀི། འོན་ཀང་བདག་ལ་ཚིམ་པ་མེད། ཅེས་བཤད་པའི་ཕིར། 

སྐྱེ་གནས་བཞིའི་ནང་ནས་རྫུས་སྐྱེས་བཟང༌། དེ་ནས་དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་

བཟང༌། དེ་ནས་མངལ་སྐྱེས་བཟང༌། སོང་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་ཤལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོན་ཀང་སོང་སྐྱེས་ལ་མངལ་སྐྱེས་ཀིས་ཁྱབ་བོ། །བདག་ཅག་གི་སོན་པ་རྫུས་སྐྱེས་

མི་མཛད་པར་མངལ་སྐྱེས་ཀི་ཚུལ་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཉེ་དུ་ཆོས་ལ་མཛུད་

པ་དང༌། མི་རྣམས་སྤོ་བ་སྐྱེད་པ། སྐུ་གདུང་རིང་སེལ་བཞག་པ། མུ་སེགས་པ་ཀ་རིའི་

167 ག་༥༡་བ་༧་གྱུར་པ།

168 ག་༥༢་ན་༣་མའུ།
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ལུང་བསན་ངན་པ་ཟློག་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གང་གིས་འཇུག་པའི་བར་སིད་སོན་པ་ནི། 

ཁམས་གསུམ་དུ་གནས་པའི་འགོ་བ་ལྔ་པོ་དེ་སྐྱེ་གནས་བཞིར་འཇུག་པའི་

བར་སིད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། འདིར་གང་འཆི་དང་སྐྱེ་བ་

ཡི། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་བར་སིད་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྒྲུབ་བེད། ཤ་

ཚུགས། ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར། སྐྱེ་གནས་སུ་འཇུག་ཚུལ། འགོ་ཚུལ། ཁ་དོག་དང་

ཉམས་སྣང་གི་ཁྱད་པར་ཏེ་བརྒྱད་དོ། །

དང་པོ་ནི། འཆི་སིད་སྐྱེ་སིད་ཀི་བར་དུ་འབྱུང་བའི་ཕ་ཞིང་དངས་པའི་ལུས་རྟེན་

གི་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོར་དམིགས་པ། བར་སིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འདིར་གང་

འཆི་དང་སྐྱེ་བ་ཡི། །སིད་པའི་བར་དུ་འབྱུང་བའོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་སིད་པ་

བར་མ་དེ་ལ་འབྱུང་བ་ཞེས་བརོད་ནས་བྱུང་བ་ཞེས་མི་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

བགོད་པའི་ཡུལ་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོར་རོགས་པར་མ་ཕིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བགོད་པའི་ཡུལ་དུ་མ་ཕིན་ཕིར། །སིད་པ་བར་མ་བྱུང་བ་མིན། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་སྒ་བརོད་པ་དུ་མ་ཡོད་དེ། རེ་བཙུན་མི་ལས། འཁོར་

འདས་བར་དོ། སྐྱེ་ཤི་བར་དོ། ཏིང་འཛིན་ཉམས་ཀི་བར་དོ། རྨི་ལམ་བར་དོ། སིད་པ་

བར་དོ། སྐྱེ་གནས་བརྒྱུད་པའི་བར་དོ། ཞེས་དྲུག་གསུངས། རེ་ནཱ་རོ་པ་དང༌། དེའི་

ལྕམ་མོ་ནི་གུས་མས། སྐྱེ་ཤི་བར་དོ། རྨི་ལམ་བར་དོ། སིད་པ་བར་དོ། ཞེས་གསུམ་

དུ་བསྡུས་ནས་གསུངས། 

རང་ལུགས་ནི་བར་དོ་ལ་སིད་པ་བར་དོས་ཁྱབ་ཅིང༌། འདི་ལ་ཁམས་ཀི་སོ་
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ནས། འདོད་གཟུགས་ཀི་བར་དོ་གཉིས་ཡོད། གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དོ་

བརྒྱུད་མི་དགོས་ཏེ། རང་གང་དུ་ཤི་བ་དེར་གཟུགས་མེད་ཀི་མིང་གཞིའི་ཕུང་པོ་

ཙམ་ཞིག་འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་མེད་གང་དུ་ཤི་བ་དེར། །ཞེས་དང༌། ཀུན་

བཏུས་ལས།169 བར་མ་དོའི་སིད་པ་ནི་

འདོད་པའི་ཁམས་དང་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་པ་ནའོ། །གཟུགས་མེད་པ་

ནས་ནི་འདི་འཕོས་པ་ནའོ། །ཞེས་གསུངས། སའམ་འགོ་བའི་སོ་ནས་དབེ་ན། རིགས་

ལྔའི་བར་དོ་ཡོད། གནས་ཀི་སོ་ནས་སོ་བདུན་ཡོད། འདོད་ཁམས་གནས་རིགས་ཉི་

ཤུ། གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན་གི་བར་དོ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རྟེན་གི་སོ་ནས་སྐྱེ་འཕགས་ཀི་བར་སིད་གཉིས་ཡོད། 

གསུམ་པ་ལ་རྩོད་པ་དང་ལན་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་དང༌། 

ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་བེ་བག་ས་སོན་སེ་པ་དག་ན་རེ། བར་དོ་མེད་དོ། འཆི་

སིད་ཆད་ཙམ་ལ་སྐྱེ་སིད་འབྱུང་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མེ་ལོང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་

གཟུགས་བརན་དེ་བད་བཞིན་ལས་འབེལ་མེད་དུ་འཕོས་པ་བཞིན་ཡིན་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ་ལ། རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད། བར་སིད་ན་

གནས་པའི་རྟགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཆི་སིད་ཆད་ཙམ་ནས་སྐྱེ་སིད་མི་

འབྱུང་སེ། འཆི་སིད་དེ་འབས་བུའི་རྒྱུན་ཅན་ཡུལ་གཞན་ནས་གཞན་དུ་རྒྱུན་ཅན་

གིས་འཇུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འབྲུ་ཡི་རྒྱུན་དང་ཆོས་མཐུན་

ཕིར། །སིད་པ་ཆད་ལས་འབྱུང་བ་མིན། །ཞེས་གསུངས། མེ་ལོང་ནང་གི་བད་བཞིན་

169 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༧་༡༧།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གི་གཟུགས་བརན་དེའི་འཆི་སིད་ཆད་ཙམ་ལས་སྐྱེ་སིད་འབྱུང་བའི་མཐུན་དཔེ་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང༌། དཔེ་

དོན་མི་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཟུགས་བརན་མ་གྲུབ་ཕིར་པ་དང༌། །མི་འདྲའི་ཕིར་ན་

དཔེ་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརན་གཞི་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། མེ་ལོང་གི་གོ་ས་གཅིག་ཉིད་ན་མེ་ལོང་དང་གཟུགས་བརན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

ཚོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་བསན་ཡོད་ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་སུ་

མཚུངས་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། གཟུགས་བརན་མེད་པ་བུད། དཔེ་དོན་མི་

མཚུངས་ཏེ། བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་དེ་མེ་ལོང་དང་བད་བཞིན་གཉིས་ཀ་

ཚོགས་པ་ལས་བྱུང༌། སྐྱེ་སིད་འཆི་སིད་ཆད་ཙམ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། གཉིས་

པ་སོང༌། དེ་སྐད་དུ། གཅིག་ན་ལྷན་ཅིག་གཉིས་མེད་ཕིར། །རྒྱུན་མིན་ཕིར་གཉིས་

ལས་འབྱུང་ཕིར། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི་བར་སིད་ཡོད་པར་ལུང་གིས་གྲུབ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

མགུར་ནས་སིད་པ་བདུན་པོ་སོན་པའི་མདོ་ལས།170 སིད་པ་ནི་བདུན་ཏེ། དམྱལ་

བའི་སིད་པ་དང༌། ཡི་དགས་ཀི་སིད་པ་དང༌། དུད་འགོའི་སིད་པ་དང༌། མིའི་སིད་པ་

དང༌། ལྷའི་སིད་པ་དང༌། ལས་ཀི་སིད་པ་དང༌། སིད་པ་བར་མའོ། །ཞེས་དང༌། དགའ་

བོ་མངལ་འཇུག་གི་མདོ་ལས།171 གནས་གསུམ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་མིའི་མངལ་དུ་བུ་

འཆགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མ་རུང་ཞིང་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཕ་མ་ཆགས་ཤིང་

ཕད་པ་དང༌། དྲི་ཟ་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ནའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྲི་ཟ་བར་སིད་

170 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༨༩་༡༢།

171 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༨༩་༡༦།
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ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར་དང༌། ཕིར་མི་འོང་ལྔར་གསུངས་པའི་མདོ་ལས།172 ཕིར་

མི་འོང་བར་འདའ་བ་གསུངས་ཤིང༌། བར་སིད་མེད་ན་བར་འདའ་བ་མེད་དགོས་པའི་

ཕིར་དང༌། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགོ་བ་བདུན་བསན་པའི་མདོ་ལས།173 ཕིར་མི་འོང་

བར་འདའ་བ་དེ་ལ་གསུམ་ཡོད་པར་གསུངས་པས་བར་སིད་ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་

ཕིར་ཏེ། མགུར་ནས་གསུངས་ཕིར་ཡོད་དྲི་ཟ། །ལྔར་གསུངས་འགོ་མདོ་ལས་ཀང་

གྲུབ། །ཅེས་གསུངས། 

ཁ་ཅིག །དྲི་ཟ་ཡང་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ནའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། 

ཕུང་པོ་ཞིག་པ་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ནའོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །ཞེ་ན་མི་རིགས་ཏེ། 

ལྔ་ལེན་གི་བུའི་མདོ་ལས།174 ཁྱོད་ཀི་དྲི་ཟ་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་བ་དེ། རྒྱལ་

རིགས་ཤིག་གམ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ། ཕུང་པོ་ཞིག་པ་དེ་དག་ཏུ་མི་རུང་

པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། བར་སིད་མེད་དེ། བདུད་སུན་འབིན་བེད་ཀིས་175སངས་རྒྱས་

འོད་སྲུང་གི་ཉན་ཐོས་མཁས་པ་མགུ་བ་ལ། ཀླད་པར་རོའི་ཁུ་ཚུར་བསྣུན་ནས་ཤི་བ་

ལུས་དེ་དང་དེ་ལ་མེ་སྐོར་ཏེ། དམྱལ་བར་ལྷུང་བར་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་

དེ། ཚེ་དེ་ལ་མཐོང་ཆོས་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་སིན་པ་ཡིན་གི། སྐྱེ་གནས་མྱོང་འགྱུར་

གི་ལས་ཕིས་སིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། བར་སིད་མེད་དེ། མཚམས་མེད་

ལྔ་གང་རུང་བས་པའི་གང་ཟག་ཤི་མ་ཐག་ཏུ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁྱབ་སེ། མཚམས་མེད་ལྔ་གང་རུང་བསགས་ལ་མ་སྦངས་པའི་གང་ཟག་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་

172 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༩༠་༥།

173 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༩༠་༡༤།

174 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༢༨༩་༢༡།

175 ག་༥༣་བ་༦་ཀི།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ལ་འགོ་བ་གཞན་དུ་མི་སྐྱེ་བར་དམྱལ་བ་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི་འདི་ནས་ཤི་འཕོས176་ཏེ་ཕི་མའི་སྐྱེ་སིད་མ་གྲུབ། ད་ལྟ་བར་དོ་

ན་གནས་པའི་རྟགས་སུ། སྔར་མ་ཤི་བའི་དུས་ན་མེད་པའི་གཞན་སེམས་རིག་177པ་

སོགས་ཀི་མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པ་དང༌། སྔར་རི་རབ་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་ལ་ཐོགས་པ་

ལ་ད་ལྟ་དེ་དག་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་འགོ་བ་དང༌། སྔར་སེམས་ཀིས་གང་སེབས་

178སར་ལུས་ཀིས་མི་སེབས་པ་ལ་ད་ལྟ་དེ་ལྟར་སེབས་པ་དང༌། སྔར་མར་མེ་ཉི་ཟླ་

སོགས་ཀི་འོད་ལ་ཕིན་པ་ན་རང་གི་ལུས་ཀི་གིབ་མ་ཡོད། ད་ལྟ་དེ་མེད་པ་དང༌། སྔར་

ས་འཇམ་པོ་ལ་ཕིན་པ་ན་རང་གི་རྐང་རེས་དོད། ད་ལྟ་དེ་མེད་པ་དང༌། སྔར་རང་གིས་

ལབས་ན་གཞན་གིས་གཏམ་ལན་འཇལ་བ་ཡོད། ད་ལྟ་དེ་མེད་པ་སོགས་དེ་དག་

བར་དོར་གནས་པའི་རྟགས་སུ་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང༌། དེར་མ་ཟད་འཇིགས་

པའི་སྒ་བཞི། ཡང་བའི་གནས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ཡང་བར་དོར་གནས་

པའི་རྟགས་སུ་གསུངས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། བར་སིད་ཀི་ཤ་ཚུགས་ཏེ་དེའི་བད་དབིབས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

སྔོན་དུས་ཏེ་ད་གཟོད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱེ་སིད་ཀི་ཤ་ཚུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དང་འཕེན་པ་གཅིག་གིས་འཕངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་

འཕེན་པ་གཅིག་པའི་ཕིར། །སྔོན་དུས་སིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། །ཞེས་གསུངས། 

ཀུན་བཏུས་ལས།179 གང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་བད་གཟུགས་སོ། །ཞེས་

176 ག་༥༤་ན་༢་ཕོས་ཏེ།

177 ག་༥༤་ན་༢་རགས།

178 ག་༥༤་ན༣་སེབ།

179 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༨་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུངས་སོ། །སྔོན་དུས་སིད་པ་ནི་ཚེ་དེ་ལ་སྐྱེ་སིད་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་དེའི་

འཆི་སིད་མ་གྲུབ་ཀི་སིད་པ་སེ། དེ་ནི་འཆི་བའི་སྔོན་རོལ་ཏེ། །སྐྱེ་བའི་སྐད་ཅིག་ཕན་

ཆད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ལ། བར་སིད་ཀི་བོངས180་ཚོད། ཚེ་ཚད། ཡུན་གི་ཁྱད་པར། ནུས་

མཐུ་དང༌། མིང་གི་ཁྱད་པར། ངེས་ཚིག་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་ལྷ་དང་

མིའི་བར་དོ་ནི། བིས་པ་ལོ་ལྔ་འམ་དྲུག་ལོན་པ་ལྟ་བུ། གཟུགས་ཁམས་པའི་བར་དོ་

ནི་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཤས་ཆེ་བས་བོངས181་ཚོད་རོགས་པའི་གོས་དང་བཅས་པ། 

འདོད་ཁམས་པའི་བར་དོ་ནི། ངོ་ཚ་མེད་པ་དང༌། ཁེལ་མེད་ཤས་ཆེ་བས་གཅེར་

བུའོ། །དམིགས་བསལ་ནི། དགེ་སོང་མ་དཀར་མོ་སྔོན་གི་སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་

གོས་དང་བཅས་པ་དང༌། སིད་པ་ཐ་མའི་བང་སེམས་ནི། གཞོན་ནུ་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་ཅིང་ན་བཟའ་དང་བཅས་པའི་བར་སིད་དོ། །དེ་ལྟར་རང་འགེལ་ལས་གསལ་

བར་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཙུན་པ་དཔལ་ལེན་182ན་རེ། ཇི་སིད་སྐྱེ་བའི་ཚོགས་པ་མ་རེད་

ཀི་བར་དུ་གནས་པས་ཚེ་ཚད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། བར་སིད་ཚེ་རིང་ཐུང་གི་

དབང་གིས་དེའི་སྔོན་དུས་ཀི་སིད་པ་ཚེ་ཐུང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་མྱང་འདས་

ལས། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་འཇིག་རྟེན་དུ་བོན་དུས་རྒྱལ་པོ་འོད་མཛེས་ཀི་སས་

རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་ཤི་བ། རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མྱ་ངན་ཀི་དབང་

180 ག་༥༤་བ་༡་བོང་ཚོད།

181 ག་༥༤་བ་༡་བོང་ཚོད།

182 ག་༥༤་བ་༣་བཙུན་པ་དཔལ་ཆེན་ན་རེ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གིས་ལོ་གསུམ་བར་དོར་གནས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་དེ། འགོ་མགོན་

འཕགས་པ་ན་རེ། དུས་ནི་ཕལ་ཆེར་ཞག་བདུན། །བདུན་ཕག་བདུན་པའང་ཡོད་ཅེས་

གགས། །ལས་ཀི་འཕེན་པ་དྲག་ཞན་གི། །མཚམས་པའང་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང༌། །ལོ་དང་

བསྐལ་པར་གནས་པའང་སིད། །དེས་ན་ངེས་པ་འགའ་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་ནས། 

དཔེར་ན། མི་མངལ་སྐྱེས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་ངོ་བཅུར་གནས་པ་ཡིན་ཀང༌། རྒན་པོ་སྐྱེས་

ལོ་དྲུག་ཅུར་མངལ་དུ་གནས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

རང་ལུགས་ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་བར་དོར་གནས་ཤིང༌། དེ་ལས་ལྷག་པར་

མི་གནས་ཏེ། དེའི་བར་དུ་སྐྱེ་སིད་རེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་དུས་ལ་མ་རེད་ན་

བདུན་ཕག་དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་བར་དོ་དེ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། བདེ་མཆོག་སོམ་

འབྱུང་ལས། ཚོགས་པ་མ་རེད་པར་དེ་སིད་དུ། ཞག་བདུན་བར་དོའི་སིད་པར་གནས་

ཞེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།183 དེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞག་བདུན་གནས་ཏེ། དེ་ཚུན་

ཆད་ཀི་འཆི་འཕོའ།ོ །ཞེས་དང༌། ས་སེ་ལས།184 ཞག་བདུན་གི་ཤི་འཕོས་ཏེ། ཞེས་

པ་དང༌།185  སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་མ་རེད་ན་བདུན་ཕག་བདུན་གི་བར་དུ་ཡང་གནས་

སོ། །ཞེས་སོགས་མཐའ་ཡས། དེ་ཡང་དགུན་དུས་བ་གང་གི་བར་སིད་གྲུབ་ན། དེ་

དང་རིགས་མཐུན་བསགས་པའི་བ་མིན་དུ་སྐྱེ། དཔིད་དུས་ཁྱིར་སྐྱེ་འགྱུར་གི་བར་

སིད་གྲུབ་ན། དེ་དང་རིགས་མཐུན་བསགས་པའི་ལྕེ་སྤང་དུ་སྐྱེ། དབར་དུས་དོམ་གི་

བར་སིད་གྲུབ་ན། དེ་དང་རིགས་མཐུན་བསགས་པའི་དྲེད་དུ་སྐྱེ། སོན་དུས་རྟའི་བར་

183 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༧་༢༠།

184 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། སེམས་ཙམ་ཚི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་སའི་དངོས་གཞི། ༦༩༣་༡།

185 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། སེམས་ཙམ་ཚི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་སའི་དངོས་གཞི། ༦༩༢་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སིད་གྲུབ་ན། དེ་དང་རིགས་མཐུན་བསགས་པའི་བོང་བུར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། བ་མིན་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་དུས་མིན་དུ་འཁིག་པ་སེན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། བར་སིད་གང་གིས་མཐོང་སྙམ་ན། རིགས་མཐུན་ཕན་ཚུན་

སྐལ་བར་མཉམ་པའི་བར་སིད་རྣམས་རྨི་ལམ་རྨིས་པའི་ཚུལ་གིས་མཐོང་བའི་ཕིར། 

ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པས་མཐོང་སེ། རིགས་མཐུན་ལྷ་མིག་དག་པས་

མཐོང༌། །ཞེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།186 སྐལ་བ་མཉམ་187པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀང་མཐོང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཁྱད་པར། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར། བར་དོར་དགེ་སིག་གི་

ལས་སོགས་པ་ཡོད་མེད་དཔད་པ། ཁམ་ཟས་ཀི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། བར་སིད་

རྣམས་ལས་ལས་སྐྱེས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་དགག་པར་མི་ནུས་པ་

དང་ལྡན་པས། གཟུགས་ཅན་གི་གནས་ཕལ་ཆེར་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་འགོ་ཞིང༌། ཕལ་

ཆེར་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལས་ཀི་དབང་གིས་མིའི་སྐྱེ་གནས་དང༌། རྟེན་

བིན་རླབས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་ཐོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་

ལྡན། །ཞེས་དང༌། ཐོགས་མེད་ལྡན་ཞེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།188 འགོ་བ་ལ་

ཐགས་ཐོགས་མེད་དོ། །རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ་མྱུར་དུ་འགོ་ཞིང་སྐྱེ་བའི་

གནས་སུ་ཐོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས། རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀང་ཡོད་དེ། བག་

གཞིགས་189པའི་ནང་ན་སེམས་ཅན་དམིགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་མའི་མངལ་ལ་

186 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༧་༢༡།

187 ག་༥༥་ན་༥་མཉམས་པའི།

188 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༨་༢།

189 ག་༥༥་བ་༡་གཞགས།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཐོགས་ཏེ། མའི་ལྟོ་བ་བརྟོལ་ཏེ་མི་འཇུག་གི་སྐྱེ་གནས་ཀི་སོ་ནས་འཇུག་པས། མཚེ་

མ་སྤུན་ལ་གང་སྔར་སྐྱེས་པ་ནུ་བོ། ཕིས་སྐྱེས་པ་ཕུ་བོ་ཡིན། 

གཉིས་པ་ནི། བར་སིད་ལ་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་གིས་ཁྱབ་པ་སེ། ལས་ཀི་རྣམ་སིན་

གི་དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། 

དམུས་ལོང་གི་བར་སིད་ཆོས་ཅན། ཐལ་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དམུས་ལོང་གི་ཤ་

ཚུགས་འཛིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། སྔོན་དུས་སིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། དཔེར་

ན། ཕོའི་བར་སིད་རྐྱེན་དབང་གིས་མོར་འགྱུར་བ་སིད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ལས་བརྟན་མི་བརྟན་གི་བར་སིད་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ནི། མི་ཟློག་ཅེས་པ་རྩ་འགེལ་གིས་བསན། གཉིས་པ་ནི། ཅི་སེ་ན་ཟློག190་ཅེས་

བསན། ཞེས་ཟེར། མི་འཐད་དེ། ཉན་ཐོས་སེ་པ་དང་ཐེག་ཆེན་ཀི་ལུགས་བསེས་པའི་

གདོལ་གཏམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། འགོ་བ་གཞན་གི་བར་སིད་

གྲུབ་ན་དེ་དང་རིགས་མི་མཐུན་པའི་འགོ་བ་གཞན་དུ་མི་ཟློག་སེ། བར་སིད་དང་སྔོན་

དུས་ཀི་སིད་པ་འཕེན་བེད་ལས་གཅིག་གིས་འཕངས་བའི་ཕིར། འོན་ཀང་ཚངས་

རིས་ལྟ་བུའི་བར་སིད་གྲུབ་ན་དེར་སྐྱེ་བས་མ་ཁྱབ་སེ། བར་འདའ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར། ཐེག་ཆེན་པ་ན་རེ། དགེ་མི་དགེའི་ལས་སོབས་ལྡན་མངོན་དུ་གྱུར་པའམ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་སིག་གོགས་ཀི་སོབས་ཀིས་འགོ་བ་དེའི་བར་སིད་གྲུབ་

ཀང༌། དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་འགོ་བ་གཞན་དུ་ཟློག་པ་ཡོད་དེ། བར་དོར་དགེ་

190 ག་༥༥་བ་༥་ལྡོག་ཅེས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་སྣང་།
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སིག་གི་ལས་སོབས་ལྡན་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་ལས། བསམ་གཏན་

བཞི་པ་ཐོབ་པའི་དགེ་སོང་ཤི་འཕོས་ཏེ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་དོར་སྐྱེས་པ་ན་

ཐར་པ་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལོག་ལྟ་སྐྱེས་བའི་དབང་གིས་དམྱལ་བར་སྐྱེས་པར་

གསུངས་པ་དང༌། དྲིན་ལན་བསབ་པའི་མདོ་ལས་ཀང༌། ཤི་བའི་རེས་སུ་མྱ་ངན་བས་

པས་ཕིར་ཟློག་བར་བཤད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། ཁ་ཟས་རགས་པ་མི་ཟ་བའི་དྲི་འབའ་ཞིག་ཟ་སེ། བར་སིད་དབང་

ཆེ་བ་རྣམས་དྲི་ཞིམ་པ་དང༌། དབང་ཆུང་བ་རྣམས་དྲི་མི་ཞིམ་པ་ཟ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ནི་

དྲི་ཟའོ། །ཞེས་གསུངས།

 ལྔ་པ་ནི། ཡིད་ལས་བྱུང་དང་སིད་ཚོལ་དང༌། །དྲི་ཟ་སིད་པ་བར་མ་

དང༌། །འགྲུབ་པའོ། །ཞེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།191 དེ་ནི་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་

དང༌། །དྲི་ཟ་ཞེས་ཀང་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡོད་ཅིང༌། ཡིད་ཙམ་ལས་བྱུང་

བས་ན་ཡིད་ལས་བྱུང་བ། སྐྱེ་སིད་ཚོལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས་སིད་ཚོལ། 

ཟས་སུ་དྲི་ཟ་བས་དྲི་ཟ། འཆི་སིད་སྐྱེ་སིད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བྱུང་བའི་སིད་པ་ཡིན་

པས་སིད་པ་བར་མ། སྐྱེ་སིད་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་སིད་པ་ཡིན་པས་

མངོན་པར་འགྲུབ་བེད་ཀི་སིད་པ་ཞེས་བའོ། །

དྲུག་པ་ནི། བར་སིད་སྐྱེ་གནས་སུ་འཇུག་པའི་བསམ་པ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

མངལ་སྐྱེས་ཀི་བར་སིད། ཕ་མ་ཉལ་པོ་བེད་པ་མཐོང་བ་ན་བློ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་

བའི་རྩེ་དགས། བསྒོད་པའི་གནས་མའི་ཕོ་བ་ལོང་བུའི་བོར་ན་བུ་སྣོད་ཡོད་པས་དེར་

191 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༧་༡༩།
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འགོ་བར་བེད། དེ་ཡང་མོར་སྐྱེ་ན་མའི་སལ་ཚིགས་ལ་རྒྱབ་གཏད། མགོ་བོ་མའི་

གཞོགས་གཡོན་ལ་བརྟེན་ཏེ། ཕ་ལ་ཆགས་ཤིང་མ་ལ་ཞེ་སང་བའི་བསམ་པས་

མངལ་དུ་འཇུག །ཕོར་སྐྱེ་ན་མའི་ལྟོ་གཡས་སུ་སྙེས་ནས་ཁ་རྒྱབ་ཏུ་བསན་ཙོག་པུར་

མ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཕ་ལ་སང་པའི་བསམ་པས་མངལ་དུ་འཇུག །མ་ནིང་དུ་སྐྱེ་ན། ཕོ་

མོའི་འདོད་ཆགས་གང་ཤས་ཆེ་བའི་འདུག་སབས་སུ་འདུག་ཅིང༌། དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་

ཀི་བར་སིད་དེ་ནི། དྲི་མངོན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་སྐྱེ་གནས་སུ་འཇུག།རྫུས་

སྐྱེས་ཀི་བར་སིད་ནི་གནས་མངོན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་སྐྱེ་གནས་སུ་འཇུག་

པའི་ཕིར། 

བདུན་པ་ནི། བར་སིད་ཀི་འགོ་ཚུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། མདོ་ལས།192 ཡང་

དག་སོམ་དང་དཀའ་ཐུབ་ཅན། །དྲང་སོང་རྣམས་ལ་སྐུར་འདེབས་པ། །དེ་དག་སྤིའུ་

ཚུགས་དག་ཏུ་ནི། །དམྱལ་བ་ཁོ་ནར་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། དམྱལ་བ་ཡི་ནི་

སྤི་ཚུགས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། །དམྱལ་བའི་བར་སིད་སྤིའུ་ཚུགས་སུ་

འགོ། ལྷའི་བར་སིད་སེངས་སུ་འགོ། མིའི་བར་སིད་སོགས་ཐད་ཀར་འགོ། སོབ་

དཔོན་གང་སེལ་ན་རེ།193 ཡི་དགས་ཀི་བར་སིད་ཡི་དགས་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ནས་

འགོ །ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་སྐྱེ་སིད་ལེན་པའི་ཚེ་ངན་འགོར་སྐྱེ་ན་ཀུ་ཅོའི་194སྒ་

དང་འདམ་བུ་དང་ནགས་སྟུག་པོ་དང༌། གང་ཕུགས་ལས་སོགས་པར་འགོ་བའི་

མཚན་མ་བྱུང༌། བདེ་འགོར་སྐྱེ་ན་ཆོས་ཀི་སྒ་ལས་སོགས་པའི་སྒ་སྙན་པ་དང༌། 

192 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ་དུ་དྲངས་པའི་མདོ། ༣༠༠་༡༢།

193 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༡། མངོན་པ་ཅུ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ། འགེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་རེས་འབང་། ༧༠༧་༣།

194 ག་༥༦་བ་༤་ཀུ་ཆོའི་སྒ།
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གཞལ་མེད་ཁང་དང༌། སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པར་འགོ་བའི་མཚན་མ་འབྱུང་བར་

རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་ས་ལས་གསུངས་སོ། །སྐྱེ་སིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་ཚེ་

ཆགས་པ་རྒྱུར་ངེས་པར་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། ཚ་དམྱལ་དུ་སྐྱེ་ན། ཆར་རླུང་ལ་

སོགས་པའི་གང་བར་195བརྟེན་ནས་དྲོ་བའི་གནས་ལ་ཆགས་པ་དང༌། གང་དམྱལ་

དུ་སྐྱེ་ན་དེ་ལས་ལྡོག་196པའི་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བའི་ཕིར་

ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།197 བར་མ་དོའི་སིད་པ་ན་གནས་པ་ནི་སྐྱེ་བའི་གནས་ལ་འདོད་

ཆགས་སྐྱེད་དེ། དེ་ལས་198གཞན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

གསུངས། ཁོང་ཁོ་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡོད་མོད། ཁྱབ་པ་མི་འཛིན་ཏེ། ཁམས་གོང་མ་

གཉིས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་ཁོང་ཁོ་མེད་པའི་ཕིར། 

བརྒྱད་པ་ནི། མངོན་པ་གོང་མར། དེ་ལ་མི་དགེ་བ་བེད་པའི་བར་མ་དོའི་སིད་

པ་ནི་ཕར་བ་ནག་པོ་ལྟ་བུའམ། མཚན་མོ་མུན་པ་མུན་ནག་གི་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །དགེ་

བ་བེད་པ་ནི་དཔེར་ན་སྣམ་བུ་དཀར་པོའམ་ཟླ་བའི་འོད་དང་བཅས་པའི་མཚན་མོའི་

སྣང་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་གནས་ཚུལ་ལ། 

གང་ལ་གནས་པ་སེམས་ཅན་གི་རྟེན་འབེལ། གང་གིས་གནས་པ་ཟས་ཀི་

རྟེན་འབེལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། བསན། བཤད། བསྡུ་བ་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཕི་རོལ་པ་

195 ག་༥༦་བ་༦་གང་བས་བརྟེན་ནས།

196 ག་༥༦་བ་༧་ཟློགས་པའི།

197 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༨་༤།

198 ག་༥༦་བ་༧་དེ་ལ་གཞན་པའི།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

རྣམས་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་ཐལ། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདིར་འོང་བ་དང༌། 

འདི་ནས་ཕི་མར་འགོ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་མ་ཁྱབ་ཅེས་བཤད་པ་ལ། བདག་མེད་

ཕུང་པོ་ཙམ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། ངག་དོན་ནི། མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ལྟ་ནའང་རྟག་

གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་མེད་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ཕུང་པོ་སྔ་མ་དོར་ནས་ཕི་

མ་ལེན་པར་བེད་པ་པོ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁྱབ་ཅེས་བཤད་པ་ལ། ཉོན་མོངས་ལས་ཀིས་མངོན་འདུ་བས། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་སོ། །ངག་དོན་ནི། མ་ཁྱབ་སེ། ཕུང་པོའི་རྒྱུན་ལ་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པའི་

ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ཕུང་པོ་འཇིག་རྟེན་གཞན་དུ་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། 

མར་མེ་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཀང་རྒྱུན་ཅན་གི་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་སྔ་

མའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་ཀིས་འདུས་བས་པའི་སིད་པ་བར་མའི་རྒྱུན་གིས་

མངལ་དུ་འགོ་ལ་དེ་ནས་ཇི་ལྟར་ལས་ཀིས་འཕངས་པ་བཞིན་དུ་རིམས་ཀིས་ཕུང་

པོའི་རྒྱུན་ཅན་སྐྱེས་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དུ་འགོ་བའི་ཕིར། 

ཕུང་པོའི་རྒྱུན་ཅན་སྐྱེ་ཚུལ་ལ་བཅུ་ཡོད་དེ། མངལ་གི་གནས་སྐབས་ལྔ། 

བཙས་པའི་གནས་སྐབས་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་ནི། ནུར་ནུར་པོ། མེར་མེར་པོ། 

ནར་ནར་པོ། མཁང་འགྱུར། རྐང་ལག་འགྱུས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། བིས་པ། གཞོན་

ནུ། དར་མ། དར་ཡོལ། རྒན་པོའ།ོ །སའི་དངོས་གཞི་ལས་དུས་བརྒྱད་གསུངས། 

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གནས་སྐབས་ཀི་རྟེན་འབེལ། སྐབས་སུ་བབ་

པའི་ངོ་བོ། །ཡན་ལག་གསུམ་དཔེ་དང་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་ཕོགས་ཀི་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དེ་ལ་ཆ་གསུམ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་ཡོད། ཅེས་སོན་པ་ལ། དེ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་བའི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་

གསུངས། ཆ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་ཡང་རེ་རེ་ཡང་གནས་སྐབས་ཕུང་པོ་

ལྔ་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། མ་རིག་ཉོན་མོངས་སྔོན་གནས་སྐབས། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་སོ། །རེ་རེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་འདི་ཡང༌། སྐད་ཅིག་

མའི་རྟེན་འབེལ། རྒྱུ་རྐྱེན་ཆགས་པའི་རྟེན་འབེལ། འབེལ་བ་ཅན་གི་རྟེན་འབེལ། གནས་

སྐབས་ཀི་རྟེན་འབེལ་དང་བཞིའི་ནང་ནས། བཞི་པ་དེའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཞེས་

འཆད་པ་ལ། འདི་ནི་གནས་སྐབས་བར་འདོད་ལོ། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་ཡིན་ན། མ་རིག་པའི་རྟེན་འབེལ་ཞེས་བརོད་པ་དང་

འགལ་ཞེ་ན། མ་རིག་པ་སོགས་དེ་དང་དེ་གཙོ་ཆེ་བས་གཙོ་བོའི་མིང་གིས་བསན་པ་

ཡིན། ཞེས་འཆད་པ་ལ། གཙོ་བོའི་ཕིར་ན་ཡན་ལག་བསྒགས། །ཞེས་གསུངས། 

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་ཆ་གསུམ་དུ་བསན་པའི་དགོས་པ་སོན་པ་ལ། སྔོན་དང་

ཕི་མཐའི་བར་དག་ལ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས། བཅུ་གཉིས་པོ་ཉོན་

མོངས་པ་གསུམ་དུ་འདུ་ཞེས་སོན་པ་ལ། །ཉོན་མོངས་གསུམ་མོ་ལས་གཉིས་

སོ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས། 

འོ་ན་དབུས་སུ་རྒྱུ་འབས་བརྒྱད་སྐྱེས། སྔོན་གི་དུས་སུ་རྒྱུ་མདོར་བསྡུས། 

ཕི་མའི་དུས་སུ་འབས་བུ་མདོར་བསྡུས་པ་ལ། དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན་དེ་སོན་པ་ལ། 

གཉིས་ཀི་རྒྱུ་འབས་མདོར་བསྡུས་པ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས། འོ་ན་

མ་རིག་པའི་རྒྱུ་དང་རྒ་ཤིའི་འབས་བུ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཡིན་ན་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སུ་གངས་མ་ངེས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ལ། ཉོན་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

མོངས་པ་ལས་ཉོན་མོངས་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་གསུངས། རྟེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་མི་འབྱུང་བའི་ཁྱད་པར་སོན་པ་ལ། འདིར་ནི་འབྱུང་བ་རྒྱུ་

ཡིན་ཏེ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས། ངག་དོན་ནི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

ཕོགས་ཀི་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཆ་གསུམ་སེ། ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་པ་

གཅིག་ཡོད་དེ། ཚེ་སྔ་མ་ལ་མ199་རིག་པའི་རྟེན་འབེལ་དང༌། དེས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའི་འདུ་བེད་ཀི་རྟེན་འབེལ་གཉིས་རོགས། གསུམ་པ་ལ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་

འབེལ་དང་རྒ་ཤིའི་རྟེན་འབེལ་གཉིས་རོགས། བར་པ་ལ་ལྷག་མ་བརྒྱད་རོགས་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་རོགས་པ་དེ་ཡང་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བའི་དབང་དུ་

བས་པ་མིན་ཏེ། འདོད་པའི་མི་མངལ་སྐྱེས་ཚེ། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གཅིག་གི་དབང་

དུ་བས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ངོ་བོ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་བེ་བག་སྨྲ་བའི་

ལུགས་ཡིན་ལ། སོབ་དཔོན་དང་མདོ་སེ་བའི་རང་ལུགས་སོན་པ་ལ། རིགས་པའི་མི་

མཐུན་ཕོགས་ཆོས་གཞན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན་ནི། མ་རིག་པ་

དེ་རིག་པ་མེད་ཙམ་དང༌། རིག་པ་ལས་གཞན་ཙམ་ལ་མི་འཇོག་གི །བདག་མེད་

རྟོགས་པའི་རིག་པའི་འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕོགས་གཅིག་ལ་འཇོག་སེ། དཔེར་ན། 

རྫུན་དེ་བདེན་པ་མེད་ཙམ་དང༌། བདེན་པ་ལས་གཞན་ཙམ་ལ་མི་འཇོག་གི །བདེན་

པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་གཅིག་ལ་འཇོག་པ་དང༌། མི་མཛའ་བ་དེ་མཛའ་བ་མེད་ཙམ་

དང་དེ་ལས་གཞན་ཙམ་ལ་མི་འཇོག་གི །མཛའ་བའི་མི་མཐུན་ཕོགས་གཅིག་ལ་

199 ག་༥༨་ན་༥་ཚེ་སྔ་མ་ལ་རིག་པའི།



  134  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཇོག་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཡན་ལག་གསུམ་དཔེ་དང་སྦར་ཏེ་སོན་པ་ལ་འདིར་ནི་ཉོན་མོངས་

ས་བོན་བཞིན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གིས་འཆད། 

གསུམ་པ་བསྡུ་བ་ནི། སིད་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་ལས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་

ངག་དོན་ནི། སིད་པ་བཞིར་ཕེ་བའི་སྐྱེ་སིད་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཉིང་མཚམས་སྦར་མ་

ཐག་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སིད་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རང་དང་ས་གཅིག་

པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ཉིང་མཚམས་སྦོར་གི། ས་གཞན་གི་ཉོན་མོངས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

ས་ཐ་དད་པས་བདག་མེད་པའི་ཕིར། སིད་པ་ཕི་མ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་

ངེས་ཏེ། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་ཅི་རིགས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁམས་འོག་མ་

གཉིས་སུ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་སིད་རྒྱུད་དགོས་ཀི། གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་མི་དགོས་ཏེ། 

རང་གང་དུ་ཤི་བ་དེར་གཟུགས་མེད་ཀི་མིང་བཞིའི་ཕུང་པོ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གང་གིས་གནས་པ་ཟས་ཀི་བརྟེན་འབེལ་བཤད་པ་ནི། འོ་ན་

ཁམས་གསུམ་པོ་དེར་འགོ་བ་ལྔ་པོ་དེ་གང་གིས་གནས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཟས་ཀིས་

གནས་པ་ཡིན་ཞེས་སོན་པ་ལ། འགོ་བ་ཟས་ཀིས་གནས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན། ཟས་བཞི་སོ་སོའི་ངོ་བོ་གང༌། ཁམས་གང་ན་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། དེའི་ལན་སོན་

པ་ལ། ཁམས་ཀི་ཟས་ནི་འདོད་པ་ན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གསུངས། ཞར་ལ་

བར་སིད་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སོན་པ་ལ། ཡིད་ལས་བྱུང་དང་སིད་ཚོལ་

དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་གསུམ་གསུངས། ཟས་ཀི་གངས་ངེས་སོན་པ་ལ། 

འདི་ལ་གནས་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་བཞི་གསུངས། 
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སྤི་དོན་ལ། ཟས་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སོ་སོའི་རང་བཞིན། བེད་ལས་

སོ། །དང་པོ་ནི། སིད་པའི་རྒྱུན་གསོ་བར་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བ། ཟས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འགོ་བའི་རྣམ་གངས་ལས།200 སོན་པ་སངས་རྒྱས་

ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་ན། ཆོས་གཅིག་བཀའ་སྩལ་པ་ནི། འདི་ལྟ་སེ་འགོ་བ་ཟས་

ཀིས་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ཁམས་ཀི་ཟས། རེག་པའི་ཟས། སེམས་པའི་ཟས། རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ཟས་དང་བཞི་སེ། ཀུན་བཏུས་ལས།201 འཇུ་བས་ཀང་འཇུ་བ་ལས་

གྱུར་པ་དང༌། ཡུལ་གིས་ཀང་ཡུལ་ལས་གྱུར་པ་དང༌། རེ་བས་ཀང་རེ་བ་ལས་གྱུར་

པ་དང༌། ལེན་པས་ཀང་ལེན་པ་ལས་གྱུར་བ་ཉིད་ནི་ཟས་སུ་ལྟའོ། །ཞེས་དང༌། བསྡུ་

བ་ལས་ཀང་ཞུ་བས་ཞུ་བ་དང༌། ཡུལ་གིས་ཡུལ་དང༌། རེ་བས་རེ་བ་དང༌། ཟིན་པས་

ཟིན་པ་ལས་གྱུར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། སྣ་ལྕེ་ལུས་གསུམ་གང་རུང་གི་ཁམ་དུ་བཅད་ནས་མིད་པར་བ་

བ་ཡང་ཡིན། དྲི་རོ་རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་པར་དམིགས་པ་ཁམ་གི་ཟས་ཀི་མཚན་ཉིད། འདི་དང་འདུལ་བ་ནས་བཤད་

པའི་སན་དོན་གཅིག །འདི་འདོད་ཁམས་ཁོ་ནར་ཡོད་ཀི་གོང་མ་ན་མེད་དེ། དེ་ན་སྣ་

ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁམ་གི་ཟས་ནི་འདོད་པ་ན། །སྐྱེ་མཆེད་

གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། དྲི་དང་རོ་དང་སྣ་དང་ནི། །ལྕེ་ཡི་རྣམ་ཤེས་

ཁམས་མ་གཏོགས། །ཞེས་གསུངས། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཁམ་ཟས་མ་ཡིན་ཏེ། 

200 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༣༤༤་༡༢།

201 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༧༦་༢། ག་༥༩་ན་༤་འཇུབས།
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དེས་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་དབང་པོ་རྟེན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པ་ལ་མི་ཕན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཕན་ན202་དེས་ཕིར་མི་འོང་དང་དག་བཅོམ་པའི་དབང་པོ་ལ་ཕན་དགོས་པ་ལ་མི་

ཕན་པའི་ཕིར། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་པ་ལ་ཡུལ་གི་འགྱུར་བ་སྤོད་

པར་བེད་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་རེག་པར་དམིགས་པ། རེག་པའི་ཟས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

རེ་བ་དང་བཅས་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་སེམས་པར་དམིགས་པ། སེམས་པའི་ཟས་ཀི་

མཚན་ཉིད། རེ་བ་དང་བཅས་པའི་སེམས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཟག་བཅས་ཀི་

རྣམ་པར་ཤེས་པར་དམིགས་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཟས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

ཟས་ཕི་མ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལ་ཟག་བཅས་ཀིས་ཁྱབ་སེ། ཟག་བཅས་ཟས་

ཡིན། ཞེས་དང༌།203 ཟས་བཞི་ནི་ནད་དང༌། འབས་དང༌། ཟུག་རྔུའི་རྩ་བ་ཡིན་

ནོ། །རྒ་ཤིའི་རྐྱེན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། ཟས་དང་པོ་གཉིས་སིད་པ་འཚོལ་བར་བེད་

དེ། དེ་གཉིས་ལ་སེད་པའི་དབང་གིས་ཡང་སིད་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་

སིད་པར་གནས་པར་བེད་དེ། རེ་བ་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་མི་འཆི་བར་བེད་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན། མུ་གེས་ཉེན་པའི་ཕ་ཞིག་རང་གི་བུ་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་འཆི་བ་མ་

བཟོད་ནས། ཐལ་བའི་རྐྱལ་པར་སིད་བུས་ཁ་བཅིངས་ཏེ། ཕེ་ཡིན་པར་སོས་པའི་ཚེ་

རེ་བ་དང་མ་བལ་བར་དུ་མ་ཤི། ཁ་ཕེ་སེ་ཐལ་བར་ཤེས་ཏེ་རེ་བ་དང་བལ་བའི་ཚེ་ཤི་

བ་དང༌། གྲུ་ཆགས་པའི་ཚོང་པ་རྒྱ་མཚོའི་ལྦུ་བ་ལ་ཐང་དུ་འཁྲུལ་ཏེ། རེ་བ་དང་བལ་

བ་ན་ཤི་བ་དང༌། འགོ་བའི་རྣམ་གངས་ལས།204 རྒྱ་མཚོ་ན་སོག་ཆགས་ཆེ་ལོང་

202 ག་༥༩་བ་༢་ཕན་པ་དེས།

203 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༣༤༧་༦།

204 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ་དུ་དྲངས་པའི་འགོ་བའི་རྣམ་གངས། 

༣༤༧་༡༥།
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ཞེས་བ་བ་ཆུ་བ་འགས་སོ་ང་ཆུ་ལས་བཏོན་ཏེ། བེ་མ་ཅན་གི་ཐང་ལ་བེ་མས་བཀབ་

སེ། སར་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བ་ན་མས་དྲན་ན་མི་རུལ་མ་དྲན་ན་རུལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་བུའོ། །

བཞི་པ་ནི། ཟས་བཞིའི་བེད་ལས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཚེ་འདི་ལ་གནས་ནས་

ཕུང་པོ་རྒྱས་པར་བེད་པའི་དོན་དུ་ཁམ་གི་ཟས། བརྟེན་པ་སེམས་སེམས་བྱུང་རྒྱས་

པའི་དོན་དུ་རེག་པའི་ཟས་ཏེ། གཉིས་པོ་མ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཟག་བཅས་ཀི་སེམས་

ཀིས་སིད་པ་གཞན་འཕེན་པར་བེད། རྣམ་ཤེས་ཀིས་སིད་པ་གཞན་དུ་205འགྲུབ་

པར་བེད་དེ། དེ་གཉིས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ལུང་གཞི་ལས།206 ཕི་རོལ་པའི་དྲང་སོང་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་བརྒྱ་ལ་ཟས་བིན་པ་བས་འཛམ་བུའི་ཚལ་གི་སྐྱེ་བོ་གཅིག་ལ་བིན་པ་འབས་བུ་

ཆེའོ། །ཞེས་གསུངས་ན། འཛམ་བུའི་ཚལ་ན་འདུག་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞེ་ན། ཁ་

ཅིག །འཛམ་བུའི207་ལྟོ་དང་ལྡན་པ་སེ། ཟས་ཟ་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཟེར་བ་མི་

འཐད་དེ། གཅིག་ཅེས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། བརྒྱ་བས་མང་བ་ལ་བིན་པ་ངོ་མཚར་

རྒྱུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དངོས་གནས་ལ་བེད་པ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར། དེ་དག་བཅོམ་བེ་བ་ལ་བིན་པས་ཀང་བསོད་ནམས་ཆེ་བའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། 

མཐོང་ལམ་སྐྱེ་ཁ་མའི་བང་སེམས་སྦོར་ལམ་པ་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ན་རེ། 

དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་ལ་འཛམ་བུའི་

205 ག་༦༠་ན་༤་གཞན་ཏུ་གྲུབ།

206 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢། འདུལ་བ་ཁ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ལུང་གཞི། ༤༣༥་༤།

207 ག་༦༠་ན་༥་འཛུམ་བག་གི།
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ཚལ་ན་གནས་པ་ཞེས་མདོ་བསན་བཅོས་ཚད་ལྡན་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ་དེ་ནི་འཛམ་བུའི་ཤིང་དྲུང་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་སྐྱེད་པའི་བང་

སེམས་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ཕི་རོལ་པའི་དྲང་སོང་

འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་མངོན་གྱུར་བ་དང་བལ་བར་མཚུངས་ཀང༌། དྲང་སོང་བརྒྱ་

ཐམ་པ་ལ་བིན་པ་ལས་དེ་ལ་བིན་པ་བསོད་ནམས་ཆེ་བའི་ཕིར། ངག་དོན་ནི། ཁམས་

གསུམ་པོ་དེར་འགོ་བ་ལྔ་པོ་དེ་ཟས་ཀིས་གནས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཟས་ལ་བརྟེན་

ནས་སིད་པའི་རྒྱུན་གསོ་བའི་ཕིར། ཆད་དང་མཚམས་སྦོར་འདོད་ཆགས་བལ། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གི་ངག་དོན། དགེ་རྩ་ཆད་པ་དང༌། དགེ་མཚམས་སྦོར་བ་དང༌། 

ཁམས་དང་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བེད་པ་དང༌། ཆགས་པས་ཉམས་པ་དང༌། 

འཆི་འཕོ་བ་དང༌། སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་སེམས་སོགས་ཡིན་ན། ཡིད་ཤེས་ཡིན་དགོས་ཏེ། 

དབང་ཤེས་ཡིན་ན་དེ་རྣམས་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

འཆི་བའི་ཚེ་ལུས་ཀི་ཕོགས་གང་དུ་རྣམ་ཤེས་འགགས་པའི་ཡིད་འཆི་འཕོ་

ཞེ་ན། འོག་མི་ལྷར་འགོ་མི་སྐྱེ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གསུངས། སྐབས་

དོན་གཞན་ཡོད་དེ། ཅིག་ཅར་འཆི་ན་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འགགས། 

རིམས་ཀིས་འཆི་ན་འོག་ངན་འགོ། །མི་ལྷ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་འགྱུར་དང༌། །དག་བཅོམ་པ་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན། །རྐད་པ་ལྟེ་བ་སྙིང་གར་རྣམ་ཤེས་འགག །ཅིང་ཡིད་འཆི་འཕོ་

བའི་ཕིར། ཀུན་བཏུས་ལས།208 དགེ་བ་བེད་པའི་ལུས་ནི་ཐོག་མ་ཉིད་སད་གང་བར་

འགྱུར་རོ། །མི་དགེ་བ་བེད་པའི་ལུས་ནི་སོད་གང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

208 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༧་༡༢།
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སའི་དངོས་གཞིར་དང་པོར་སྐྱེ་སིད་འགྲུབ་པའི་ཚེ་མེར་མེར་པོའི་ཕོགས་གང་དུ་

རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པ་དེ་ཕིས་ལུས་དབང་གྲུབ་པ་ན། སྙིང་གར་འགྱུར་བས་འཆི་སིད་

འགྲུབ་པ་ནའང་སྙིང་ག་ནས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་འཕོ་བར་བཤད། དུས་ཐ་མའི་ཆོ་

ག་ཏིང་ངེ་འཛིན་རོ་རེས་མཛད་པ་ལས།209  སེང་གི་སོ་ནས་རྣམ་པར་གོལ་

བའམ། །ཡང་ན་རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་འགོ །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ལམ་གཞན་ཐོན་

ན་ནི། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་རུ་ནི་ལྟུང་བར་འགྱུར། །དེའི་ཕིར་སེང་སོ་ཡི་ནི་ལམ་

གནས་སུ། །དེ་ཡི་སེང་དུ་འཕོ་བར་བ་བ་ཡིན། །སྤི་བོ་ནས་ནི་གཟུགས་མེད་འགོ་བ་

སེ། །མཛད་སྤུ་ནས་ནི་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་འགོ། །མིག་གཉིས་ནས་ནི་མིའི་འགོ་བ་

སེ། །རྣ་བའི་གནས་ནས་གྲུབ་པའི་ལྷ་རུ་སྐྱེ། །སྣ་བུག་དག་ནས་གནོད་སྦིན་ཉིད་དུ་

སྐྱེ། །ཁ་ནས་དྲི་ཟར་རུ་ནི་ངེས་པར་འགོ། །ལྟོ་བ་ནས་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་ལྷ། །བུ་

བའི་སྦུབས་ནས་ཡི་དགས་འགོ་འགྱུར་རོ། །ཆུའི་ལམ་ནས་དུད་འགོའི་སྐྱེ་གནས་

འགོ །བཤང་གཅིའི་ལམ་ནས་དམྱལ་བར་འགོ་བར་ནི། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འགོ་བ་དེ་

ཡི་ཕིར། །ལམ་གཞན་དག་ནི་རྣམ་པར་སང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས། 

འཆི་བའི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། གནད་གཅོད་པའི་དབང་གིས་འཆི་བར་འགྱུར་ལས་

གནད་གཅོད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གནད་གཅོད་པ་ནི་ཆུ་སོགས་ཀི། །ཞེས་

སོགས་གསུངས། ལུས་ཀི་ཕོགས་གང་ཉམས་ནས་འཆི་བ་ནི། གནད་ཅེས་བ་སེ། 

གསོ་དཔད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལས།210  གནད་ནི་བརྒྱད་ལས་བདུན་ལྷག་

209 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༣། རྒྱུད་ཕི། ཏིང་ངེ་འཛིན་རོ་རེ། དུས་ཐ་མའི་ཆོ་ག།༩༦་༧།

210 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༡༡། གསོ་རིག་ཧེ། སན་པ་ཆེན་པོ་ཕ་ཁོལ། གསོ་དཔད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ། (ཡན་ལག་བརྒྱད་

པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།)༣༢༡་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ། །ཞེས་གསུངས། དེ་གཅོད་པའི་ཚུལ་ནི་ཤིང་གཅོད་པ་ལྟར་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བེད་

པ་མ་ཡིན་གི། ལུས་ཀི་ཆུ་ཁམས་སོགས་འབྱུང་བ་ཕི་མ་གསུམ་ཆ་མ་སྙོམས་པར་

རྟག་ཏུ་འཁྲུག་པ་ལས་ཚོར་བ་མི་བཟོད་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་བད་ཀན། 

མཁིས་པ། རླུང་འཁྲུག་པས་འབྱུང་བ་ཡིན་གི། ས་ཁམས་འཁྲུག་པས་གནད་གཅོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་སྣོད་འཇིག་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་དགེ་བ་

སོབས་ཅན་བས་པའི་མི་དང༌། སྒ་མི་སྙན་པ་ལ་གནད་གཅོད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང༌། 

རྫུས་སྐྱེས་ལ་མི་འབྱུང་བས་ཁྱབ། འོ་ན་རྫུས་སྐྱེས་ཡིན་ན་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་མི་

འབྱུང་བའི་ཁྱབ་བམ་སྙམ་ན་མ་ཁྱབ་སེ། འདོད་ལྷ་རྣམས་རྩ་བའི་འཆི་ལྟས་ལྔ་དང་ཉེ་

བའི་འཆི་ལྟས་ལྔ་ཤར་ནས་སྡུག་བསྔལ་དཔག་མེད་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་བཤད་པ་ལ། 

རིམ་པ་དང་ཚད་དངོས211། གཞིའི་སེམས་ཅན་གི་ཚད། ཚད་དེ་ཉིད་བེ་

བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྟེན་དཀིལ་འཁོར་གསུམ། བརྟེན་པ་རི་མཚོ་གིང་

གསུམ། སེམས་ཅན་གི་སྣོད་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་སྣོད་ཀི་འཇིག་

རྟེན་གི། །ཞེས་སོགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མདོ་ལས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མི་

འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་གསུངས་པའི་ནང་ནས་གཞི་དང་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་

ཞེས་བ་བའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དེ་ཆགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་ཕག་གི་

མཐིལ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སོང་བུའི་དབུས་ན་འཇིག་རྟེན་གི་

211 ག་༦༡་བ་༥་རིམ་པ་དང་ཚད་དངོས་གཞིའི་སེམས་ཅན། ཞེས་འབྱུང་ཡང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད། བཀྲས་ལྷུན་པར་མ། ༡༠༠་བ་༧་

རིམ་པ་དང་ཚད་དངོས། ཞར་ལ་སེམས་ཅན་ཞེས་འབྱུང་ངོ་།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཁམས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བརྩེགས་ནས་གནས་པའི་དབུས་བཅུ་གསུམ་པ་བདག་ཅག་གི་

སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཞིང་མི་མཇེད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཞེས་བ་བ་འདི་ཉིད་

ཡིན་པས། འདིའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་འཆད་ཅེས་དམ་བཅའ་བ་ལ་དོན་ཡོད་དེ། མུ་

སེགས་པས་རུས་སྦལ་གི་སེང་དུ་ཆགས་པ་དང༌། དཀིལ་འཁོར་བཞི་དང་མེའི་

དབུས་སུ་སོ་ང་སིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚངས་པས་བལྟས་པས་ཆགས་པ་དང༌། དུས་

འཁོར་སོགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་བདག་ཉིད་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་ནས་

བཤད་པ་བཞིན་དུ་འཆད་དོ་ཞེས་རྟོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་བཤད་ན། 

འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལ། སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་འོག་གཞི་རླུང་གི་དཀིལ་

འཁོར་གི་ངོ་བོ་ཆགས་ཚུལ། དེའི་སེང་དུ་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར། དེའི་སེང་དུ་དབང་ཆེན་

གསེར་གི་དཀིལ་འཁོར་ཆགས་ཚུལ་གི་ཚད་སོགས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འཇིག་རྟེན་

ཆགས་པའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ལ་སེམས་ཅན་གི་ལས་ཀི་དབང་གིས་རླུང་འཇམ་

པོ་ལངས་པ་ལོ་དུ་མའི་བར་འཁིགས་པ་ལས། འོག་གཞི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ཁ་

དོག་སྔོ་སྐྱ་དབིབས་ཟླུམ་པོ། ངོ་བོ་བརྒྱ་བིན་གི་རོ་རེས་ཀང་གཞིག་པར་མི་ནུས་

པའི་ཤིན་ཏུ་ས་བ་ཚད་འཐུག་རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ཕག་

དྲུག །རྒྱར་དཔག་ཚད་གངས་མེད་ཅིག་ཡོད་པ་ཆགས། དེའི་སེང་དུ་གསེར་གི་སྙིང་

པོ་ཅན་གི་ཆར་གི་རྒྱུན་ཤིང་རྟའི་སོག་ཤིང་ཙམ་བབ་པ་ལོ་གངས་དུ་མར་བསགས་

པ་ལས། ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་འཐུག་རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཅིག་

དང་སོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་ཆགས། དེ་ལྟ་བུའི་ཆུ་དེ་རླུང་གིས་བསྲུབས་ཤིང་འཐས་

པར་བས་པ་ལ་འོ་མའི་སྤིས་མ་ལྟ་བུར་དབང་ཆེན་གསེར་གི་དཀིལ་འཁོར་འཐུག་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་སུམ་འབུམ་ཉི་ཁི་དང་ལྡན་པ་ཆགས་ཏེ། དེ་རེས་སྔར་གི་ཆུའི་

དཀིལ་འཁོར་དེ་འཐུག་རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་ལས་མེད་དེ། ལྷག་

མ་གསེར་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། ཆུ་གསེར་གཉིས་པོ་དེའི་རྒྱ་ཁྱོན་གི་ཚད་བཞག་ཏུ་ཡོད་

དེ། དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས། སོང་ཕག་གསུམ། བརྒྱ་ཕག་ཕེད་དང་ལྔ་

ཡོད། འཁོར་ཡུག་ཏུ་ངོ་སུམ་འགྱུར་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། རི། མཚོ། གིང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ལྷུན་པོ་གཉའ་

ཤིང་འཛིན། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད། དབང་ཆེན་གསེར་གི་ས་གཞི་དེའི་སེང་དུ། 

ནམ་མཁའ་ལ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྙིང་པོ་ཅན་གི་སྤིན་འཁིགས། དེ་ལས་ཁམས་

སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་གི་ཆར་གི་རྒྱུན་ཤིང་རྟའི་སོག་ཤིང་ཙམ་བབས་པ་ལས་རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོར་གྱུར། དེ་རླུང་གིས་ཕོགས་བཅུར་བསྲུབས་པ་ལས། ཁམས་རབ་ལ། 

དབུས་སུ། ཤར་དངུལ། ལྷོ་བཻཌཱུརྱ། ནུབ་པདྨ་ར་ག །བང་གསེར་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷུན་པོ། ཁམས་འབིང་རྣམས་ལ། ལྷུན་པོ་དེ་ལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་

ཏེ། གཉའ་ཤིང་འཛིན་དང༌། གཤོལ་མདའ་འཛིན་དང༌། སེང་ལྡེང་ཅན་དང༌། ལྟ་ན་

སྡུག་རི་དང༌། རྟ་རྣ་དང༌། རྣམ་འདུད་དང༌། མུ་ཁྱུད་འཛིན་ཏེ་གསེར་རི་བདུན་ཆགས། 

ཁམས་ཐ་མ་རྣམས་ལ། གིང་རྣམས་དང༌། དེ་དག་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཁོར་ཡུག་ལྕགས་རི་

ལྕགས་འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པ་ཆགས། རི་དགུ་གའང་ཆུ་མཚམས་མན་ཆད་དུ་

དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་རེ་ནུབ་པར་མཉམ། ལྷུན་པོ་ལ་ཆུ་མཚམས་ཡན་ཆད་དཔག་

ཚད་བརྒྱད་ཁི། རི་ལྷག་མ་བརྒྱད་པོའང་ནང་མ་ནང་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་འཕང་དང་

རྒྱར་ཕེད་ཀིས་བི་བ་རྣམས་སུ་ཡོད། ཇི་ལྟར་ན་གཉའ་ཤིང་འཛིན་དཔག་ཚད་བཞི་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཁི། ཉི་ཁི། ཁི། ལྔ་སོང༌། ཉིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ། སོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་

རྩ་ལྔ། ལྕགས་རི་ལ་སུམ་བརྒྱ་དང་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། རི་རབ་ཀི་

ཕོགས་རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དེའི་འོད་རང་གི་ཐད་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལ་

ཕོག་པས་གིང་བཞི་པོའི་ནམ་མཁའི་ཁ་དོག་དེ་དང་མཐུན་པར་སྣང་སེ། དཔེར་ན་

འཛམ་བུའི་གིང་གི་ནམ་མཁའི་མདོག་སྔོན་པོར་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་མཚོ་བཤད་པ་ནི། དེ་དག་བར་བདུན་རོལ་མཚོ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་

ཏེ། ལྷུན་པོ་ནས་མུ་ཁྱུད་འཛིན་གི་བར་གི་མཚོ་བདུན་ནི་རོལ་པའི་མཚོ་ཞེས་བ་བ་

ཡིན་ལ་དེ་དག་གི་ངེས་ཚིག་དང་ཚད་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆུས་

གང་ཞིང༌། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་རོལ་ཞིང་རྩེ་བས་ན་རོལ་མཚོ་ཞེས་བ། རོལ་མཚོ་དང་

པོ་ལ་ཁ་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཡོད། དེ་ནི་ནང་གི་མཚོ་ཡིན་ཞིང༌། 

དེའི་ངོས་ཏེ་འགམ་ལ་དེ་སུམ་འགྱུར་ཏེ་ཉིས་འབུམ་དང་བཞི་ཁི་ཡོད། རོལ་མཚོ་གཞན་

དྲུག་ལ་ནི་ནང་མ་ནང་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་ཁ་ཞེང་དུ་ཕེད་ཕེད་བི་ཞིང༌། རྒྱར་ཕེད་ཕེད་

སྐྱེད་པ་ཡོད་དེ། རོལ་མཚོ་བདུན་པའི་ཁ་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་སོང་ཉིས་བརྒྱ་212ལྔ་བཅུ་

ཡོད་པའི་ཕིར། ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི།213 བསིལ་དང་ཞིམ་དང་ཡང་དང་འཇམ། །དང་

བ་དང་ནི་དྲི་མི་ང༌། །འཐུང་ན་ལྟོ་ལ་མི་གནོད་དང༌། །མགིན་པ་ལ་ཡང་མི་གནོད་

པའོ། །ཞེས་གསུངས། གིང་གི་མཚམས་ནས་ཁོར་ཡུག་གི་བར་གི་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཕིའི་

མཚོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ངོ་བོ་དང་ཚད་བཞག་དུ་ཡོད་དེ། ངོ་བོ་བ་ཚ་ཅན་ཡིན། 

212 ག་༦༣་ན་༥་གཉིས་རྒྱ།

213 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠ །མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པའི་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། ༧༣༡་

༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གསུམ་དང་སོང་ཕག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། འདི་

ཕི་ནང་གི་མཚོ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཕིའི་མཚོ་ཡིན་ཞིང་གིང་བཞི་པའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་གཟུགས་བརན་རྒྱ་མཚོ་ལ་རྒྱའི་འབུར་ལྟར་ཤར་བར་སྣང་བས་ན་

ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བརོད214་དེ། ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས།215 འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་རྒྱ་

མཚོ་ལ་གིང་བཞི་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་གཟུགས་བརན་རྒྱ་ལྟ་བུར་སྣང་

སེ། དེའི་ཕིར་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས།

གསུམ་པ་གིང་བཤད་པ་ལ། གིང་གི་གཙོ་བོ་དང༌། གིང་ཕན་བཤད་པ། 

འཛམ་བུ་གིང་གི་ཁྱད་ཆོས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ནི། འཛམ་བུའི་

གིང་སེ། ཞེས་སོགས་ཏེ། གིང་བཞིའི་ངེས་ཚིག་དང་ཁྱད་ཆོས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

གིང་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ལ་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཤིང་འཛམ་བུ་པྲཀི་ཞེས་པ་དེའི་འབས་བུ་

ཆུར་ལྷུང་བ་ན་འཛམ་བུ་ཞེས་པའི་སྒ་འབྱུང་སེ། དེས་མཚོན་པའི་གིང་ཡིན་པས་

འཛམ་བུའི་གིང་ཞེས་བ། ངོས་གསུམ་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་

ཤིང་རྟའི་དབིབས་ཅན། ངོས་གཅིག་ལ་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་བཞི་ཡོད། གིང་འདི་ལ་

ལྟོས་པའི་རི་རབ་ཀི་ཤར་ན་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་མི་རྣམས་གིང་འདིའི་མི་ལས་ལུས་ཉིས་

འགྱུར་གིས་འཕགས་པས་ཤར་ལུས་འཕགས་གིང་སེ། དབིབས་ཟླ་གམ་ངོས་

གསུམ་འཛམ་བུ་གིང་དང་ཚད་འདྲ་ཞིང༌། ངོས་གཅིག་ལ་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་ཡོད་པ། གིང་འདི་ལ་ལྟོས་པའི་རི་རབ་ཀི་ནུབ་ན་ཡོད་ཅིང༌། ལོངས་སྤོད་ཕལ་

ཆེར་བ་གང་ལ་སྤོད་པས་ནུབ་བ་གང་སྤོད་པ་དབིབས་ཟླུམ་པོ་མཐའ་སྐོར་དུ་དཔག་

214 ག་༦༣་བ་༡་རོད་དེ།

215 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༧། ཕལ་པོ་ཆེ་ག། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ། ༢༦༧་༦།
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ཚད་སོང་ཕག་ཕེད་དང་བརྒྱད། དེའི་དབུས་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཕེད་དང་གསུམ་

ཡོད་པ། གིང་འདི་ལ་ལྟོས་པའི་རི་རབ་ཀི་བང་ན་ཡོད་ཅིང༌། འཆི་བའི་ཞག་བདུན་

ནས་འཆི་བའི་སྒ་མི་སྙན་པར་འབྱུང་བས་བང་སྒ་མི་སྙན་པ་སེ། །མཐའ་བསྐོར་དུ་

དཔག་ཚད་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཡོད་པ་དབིབས་གྲུ་བཞི་པ་ངོས་རེ་རེ་ལ་ཉིས་སོང་རེ་

ཡོད་པའི་ཕིར། གིང་གང་དང་གང་གི་མིའི་གདོང་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་དབིབས་དང་

གིང་དེ་དང་དེའི་དབིབས་དང་འདྲ་བར་ཡོད་ཅིང༌། འཛམ་བུ་གིང་ན་གསེར་དངུལ། 

ཤར་ན་རས། ནུབ་ན་བ་གང་དང་ནོར་བུ་ལ་སོགས་ཉོ་ཚོང་བེད་པ་ཡོད་ཅིང༌། བང་

ན་ཉོ་ཚོང་གི་ཐ་སྙད་མེད་དེ། དེ་ན་བདག་གིར་འཛིན་པ་རགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གིང་དང་པོ་གསུམ་ན་ཁ་ཟས་འབས་ཆན་ནས་འབྲུ། ཁུར་བ་ཟན་ཕེ། ཤ་ཆང་སོགས་

ཡོད། བང་ན་མེད་པར་མ་རྨོས་མ་བཏབ་པར་འབས་སཱ་ལུ་ཟ། གིང་དང་པོ་གསུམ་ན་

མེའི་ཁ་དོག་དཀར་ནག །ལེགས་ཉེས་བདེ་སྡུག །ཁྱད་པ་ཆེད་དུ་བས་པ། མ་ལ་གོས། 

བག་མ་གཏོང་ལེན། རེ་ཁོལ་གི་ཐ་སྙད་ཡོད། བང་ན་དེ་རྣམས་མེད་དེ། ཁ་དོག་

དཀར་པོ་ཁོ་ན། ཆེད་དུ་མ་བས་པའི་ས་ཁང༌། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལས་གོས་དང་

རྒྱན་ལ་སོགས་པ་གང་འདོད་འབྱུང་ཞིང༌། གང་ལ་ཡང་བདག་གིར་འཛིན་པ་མེད། 

བུ་སྐྱེས་མ་ཐག་འདོར་ཞིང༌། རང་ག་ནི་ཐེ་བོང་ལས་ནུ་ཞོ་འབྱུང་བ་སོགས་གདགས་

པ་ལས་གསུངས་སོ། །

གིང་བཞི་ཀ་ན། བཀྲེས་སྐོམ། ཕོ་མོའི་དབང་པོ། ཉིན་མཚན། ཕ་མ། དུས་

བཞི། བཤང་གཅི། ཟླ་མཚན། སྦྲུམ་མ། བུ་བཙས་པ་སོགས་ཡོད་ཅིང༌། དྲན་པ་ཉེར་

གཞག་ལས། བླུན་པོས་དགེ་བ་བས་པས་སྒ་མི་སྙན་དུ་སྐྱེ། ཞེས་གསུངས། 
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གཉིས་པ་གིང་ཕན་བཤད་བ་ནི། དེ་ཡི་བར་གི་གིང་བརྒྱད་ནི། །ཞེས་སོགས་

ཀིས་འཆད། གིང་ཕན་བརྒྱད་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། གིང་བཞི་པོ་དེའི་བར་གི་གིང་གཡོག་

བརྒྱད་ནི། ལུས་དང་ལུས་འཕགས་ཤར་གི །སྒ་མི་སྙན་དང་སྒ་མི་སྙན་གི་ཟླ་བང་

གི། །རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན་འཛམ་བུ་གིང་གི །གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགོ་

ནུབ་ཀི་གིང་གཡོག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྔ་ཡབ་ན་སིན་པོ་གནས། གཞན་རྣམས་ན་མི་

གནས་ཤིང༌། གིང་གཡོག་རྣམས་རང་རང་གི་གཙོ་བོ་དང་དབིབས་འདྲ། ཚད་གསལ་

བར་མི་སྣང་ཡང༌། གིང་གཙོ་བོ་ལས་ཆུང་བར་མངོན། ཞེས་གསུངས། སོབ་དཔོན་གང་

སེལ་ན་རེ།216 དེ་ན་གནས་པའི་མི་རྣམས་ནི་ལུས་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། འདི་ནས་བང་དུ་རི་ནག་པོ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ། 

འཛམ་བུའི་གིང་གི་ཁྱད་ཆོས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འཛམ་གིང་འདི་ན་རོ་རེ་གདན་མཉན་

ཡོད་འོང་ནས་བང་ཕོགས་སུ་རྒྱ་གར་གི་རི་ནག་པོ་དྲུག་བོད་ཀི་རི་ནག་པོ་གསུམ་སེ། 

དགུ་འདས་པ་ན། དག་བཅོམ་སོང་དང་སུམ་བརྒྱས་བསྐོར་བའི་འཕགས་པའི་གནས་

བརྟན་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་འབྱུང་བཞུགས་པའི་གནས་ཏེ་གངས་རི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཏི་

སེ་ཡོད། དེའི་བང་ན་རི་སོས་ངད་ལྡང་བ་ཞེས་བ་བ་ཡོད། དེ་ནས་དཔག་ཚད་བཅུའི་ཚུ་

རོལ་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དྲོས་པ་གནས་པའི་མཚོ་མ་དྲོས་པ་ཞེས་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་

དང་ལྡན་པའི་ཆུས་གང་བ་མེ་ཏོག་པདྨ་དང༌། ཀུ་མུད་ཏ་ལ་སོགས་པས་ཁེབས་པ། ཆུ་

ཞེང་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའི་མཚོ་དབིབས་གྲུ་བཞི་པ་མཐའ་སྐོར་དུ་དཔག་

ཚད་ཉིས་བརྒྱ་པ། དེའི་ཤར་ཕོགས་གང་པོའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས། ཆུ་བོ་གངྒཱ། ལྷོར་ཁྱུ་

216 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༡། མངོན་པ་ཅུ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ། འགེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་རེས་འབང་། ༨༢༣་༧།
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མཆོག་གི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་སིནྡྷུ། ནུབ་རྟའི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་པཀྵུ། བང་སེང་གེའི་ཁ་འདྲ་བ་

ནས། སི་ཏ་ཞེས་བ་བ་འབབ་ཅིང༌། མཚོ་མ་དྲོས་པ་ལ་གཡས་ཕོགས་སུ་བསྐོར་བ་

བདུན་རེ་བས་ནས་ཆུ་ཀླུང་ལྔ་བརྒྱ་རེ་དང་འགོགས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འབབ་སེ། 

གདགས་པ་ལས།217 ཆུ་བོ་གངྒཱ་སིནྡྷུ་པཀྵུ་དང༌། །སི་ཏ་དབའ་རླབས་ལྦུ་བའི་ཕེང་བ་

ཅན། །འབབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་བསིལ་བའི་ཆུ་ཡིན་ཏེ། །ཕོགས་བཞི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་

དག་ནས་འབྱུང༌། །གངྒཱ་ཤར་ཕོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བ་སེ། །སིན་དྷུ་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་

མཚོར་འགོ་བ་ཡིན། །པཀྵུ་ཡང་ནི་ནུབ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོར་འགོ །དེ་ཡི་བང་ཕོགས་རྒྱ་

མཚོར་སི་ཏ་འགོ །ཆུ་ཀླུང་རབ་མཆོག་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི། །མཆོག་ཏུ་བཟང་ཞིང་སོ་

སོར་འབབ་པ་སེ། །རེ་རེ་ཞིང་ཡང་ལྔ་བརྒྱར་ཁྱེར་ནས་ནི། །ཆུ་བོའི་རྒྱུན་རྣམས་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོར་འགོ །ཞེས་དང༌།218 གང་ག་གང་པོའི་ཁ་ནས་ཤར། །སིནྡྷུ་ཁྱུ་མཆོག་ཁ་

ནས་ལྷོ། །པཀྵུ་རྟ་ཡི་ཁ་ནས་ནུབ། །སི་ཏ་སེང་གེའི་ཁ་ནས་བང༌། །དངུལ་དང་བཌཱཻུར་

ཤེལ་གསེར་གི །བེ་མ་འདེད་ཅེས་འབབ་པ་ཡིན། །ཞེས་སྔོན་གི་བོད་མཁས་གྲུབ་

རྣམས་ཀིས་གསུངས་སོ། །

མཚོ་དེ་ལ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དྲོས་པ་གནས་པའི་དབང་གིས་འཛམ་བུ་གིང་དུ་

ཆུ་ཀླུང་དང་རྩི་ཤིང་མེ་ཏོག་ནགས་ཚལ་རྣམས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སྡུད་པ་

ལས།219 འཛམ་བུའི་གིང་འདིར་ཆུ་ཀླུང་ཇི་སྙེད་ཅིག་འབབ་ཅིང༌། །མེ་ཏོག་འབས་

ལྡན་སན་དང་ནགས་ཚལ་སྐྱེད་བེད་པ། །མ་དྲོས་གནས་བའི་ཀླུ་དབང་ཀླུ་བདག་

217 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༨། སེམས་ཙམ་ཨི། འཕགས་པ་མཽད་གལ་གི་བུ། གདགས་པ། ༦༦༦་༢༡།

218 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༨། སེམས་ཙམ་ཨི། འཕགས་པ་མཽད་གལ་གི་བུ། གདགས་པ། ༦༦༦་༡༠།

219 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤། ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། སྡུད་པ། ༣་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བརྟེན་ནས་བྱུང༌། །དེ་ནི་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡི་མཐུ་དཔལ་ཡིན། །ཞེས་དང༌།220 དཔེར་

ན། མ་དྲོས་གནས་པས་ཀླུ་དབང་ཀླུ་བདག་མེད་གྱུར་ན། །འཛམ་བུའི་གིང་འདིར་ཆུ་

ཀླུང་འབབ་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཆུ་ཀླུང་མེད་ན་མེ་ཏོག་འབས་བུ་འབྱུང་མི་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཆུ་དེའི་འགམ་ན་ཤིང་འཛམ་བུ་པྲཀ་ཞེས་བ་བ་འབས་བུ་མངར་བ་ཆེ་ཆུང་ར་

མ་ཙམ་པ་དེ་ཆུར་ལྷུང་བ་ལས་འཛམ་བུ་ཞེས་པའི་སྒ་འབྱུང༌། དེ་ལས་འཛམ་བུ་ཆུ་

བོའི་གསེར་ཡང་འབྱུང་ངོ༌། །འཛམ་བུ་ཞེས་པའི་ཤིང་གཞན་ནི་གོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱ་

སོགས་ན་ཡང་ཡོད་དེ། འཛམ་བུའི་ཤིང་དྲུང་བསམ་གཏན་མཚན་ཉིད་པའི་ཚེ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །མཚོ་མ་དྲོས་བའི་ལྷོ་ན་ཤིང་འདི་དང་བང་ན་ཤིང་ཤལ་མ་ལི་ཞེས་བ་

བའི་རྩེ་མོ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་ན། ནམ་མཁའ་ལྡིང་སྐྱེ་གནས་བཞི་པའི་ཚང་ཡོད་པར་

གསུངས་སོ། །གངས་རི་དང་ཉེ་བ་ན་བག་གསེར་གི་བ་སྐྱིབས་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ངོས་

ཞེས་བ་བ། ཚད་མཚོ་དང་མཉམ་པ་དང༌། རིང་བུ་དལ་གི་འབབ་ཅེས་བ་བ་རིང་བུ་

ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར་བ་དང༌། ཤིང་སཱ་ལའི་རྒྱལ་པོ་རབ་བརྟན་ཞེས་བ་བ་ཏ་ལའི་ཕེང་བ་

རིམ་པ་བདུན་གིས་བསྐོར་བ་དང༌། བརྒྱ་བིན་གིས་གཡུལ་ངོར་སྤོད་པའི་གང་ཆེན་

རབ་བརྟན་ཞེས་བ་བ་ལུས་ཀུ་མུ་ཏ་ལྟར་དཀར་བ། མགོ་བོ་འདམ་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལྟར་

དམར་བ་མཆེ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། འཕང་དུ་དཔག་ཚད་ཕེད་གཉིས། སིད་དུ་དཔག་

ཚད་ཕེད་དང་སུམ་བརྒྱ་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་གཅིག་པ་སེ་དེ་ལ་འཁོར་གང་ཆེན་བརྒྱ་

སོང་གིས་བསྐོར་བ་སེ། དགུན་ཟླ་བ་བཞིར་བག་གསེར་གི་བ་སྐྱིབས་སུ་གནས། 

220 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤། ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། སྡུད་པ། ༡༢་༤།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

དཔིད་ཟླ་བ་བཞིར་རིང་བུ་དལ་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་གནས། དབར་ཟླ་བ་བཞིར་ཤིང་

ཏ་ལའི་ཚལ་དུ་གནས་པ་ཡོད། གིང་འདིའི་དབུས་ན་བདག་ཅག221་གི་སོན་པས་རོ་

རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརེས་པའི་གནས་རོ་རེའི་གདན། ཤེར་ཕིན་གསུངས་པའི་

གནས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི། རྒྱུད་སེ་གསུངས་པའི་གནས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས། 

མངོན་པ་གསུངས་པའི་གནས་མཉན་ཡོད་སོགས་གོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་དྲུག །ཤར་ན་

མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་གི་གནས་རི་བོ་རྩེ་ལྔ། ལྷོ་ན་མགོན་པོ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་

གནས་རི་བོ་པོ་ཏ་ལ། འདིའི་སད་ན་རེ་བཙུན་མ་སྒོལ་མའི་གནས་སེང་ལྡེང་ནགས་

ཀི་ཚལ། ནུབ་ན་མཁའ་འགོའི་གནས་ཨོ་རྒྱན། བང་ན་རིགས་འཛིན་གི་གནས་ཤམ་

བྷ་ལ་ཞེས་བ་བའི་རིས་བསྐོར་བའི་དབུས་ཀེ་ལ་ཤའི་རི་བོའི་སེང་ན་ཀ་ལཱ་པ་ཞེས་བ་

བའི་གོང་ཁྱེར་ཡོད། དེའི་ཕི་རོལ་པད་འདབས་ལྟ་བུ་ལ་གོང་ཁྱེར་བེ་བ་ཕག་དགུ་

བཅུ་རྩ་དྲུག་ཡོད། གཞན་ཡང་འཛམ་བུའི་གིང་ན་གནས་འཇོག་གི་མདོ་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར་གི་ཡུལ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཡུལ་ཕན་སོང་རྩ་གཉིས་ཡོད། འཛམ་བུ་

གིང་གི་ཐད་ཀའི་ཕིའི་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ལ་སིང་ག་ལའི་གིང༌། ཟངས་གིང༌། གསེར་

གིང༌། ནས་གིང༌། ཙུ་ཏའི་གིང༌། ཡ་མུ་ནའི་གིང༌། སན་ཙེའི་གིང༌། ཀམ་པོ་རྩེའི་གིང་

སོགས་གིང་ཕན་ཐམས་ཅད་ཡོད། ཆོས་དང་ཞིང་ལས་ཀི་ས་222པ་ཡིན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །འཛམ་བུ་གིང་ན་རི་ཆེན་པོ་གསུམ་

ཡོད་དེ། གངས་ཅན། འབིགས་བེད། མན་དྷ་ར་རྣམས་སོ། །ཤིང་ཆེན་པོ་གཉིས་ནི། 

ཤལ་མ་ལི། སཱ་ལའི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཡིན་གི། འཛམ་བུ་པྲཀ་ཤིང་ཆེན་པོར་མེ་འདྲེན་

221 ག་༦༥་བ་༣་བདག་གི་སོན་པས།

222 ག་༦༦་ན་༡། ཀིས་པ།
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པར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་སེམས་ཅན་གི་སྣོད་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་223ལ། དངོས་དང༌། དེ་

དག་གི་སྤོས་པའོ། །དང་པོ་ལ། ངན་སོང་བའི་གནས་དང༌། མཐོ་རིས་ཀི་གནས་

སོ། །དང་པོ་ནི། འདི་འོག་སོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ན། །ཞེས་སོགས་ཏེ། ངན་འགོའི་གནས་

བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་འོག་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱའི་བཅད་པ་ན་སེར་

སྐྱ་ཞེས་བ་བའི་གཤིན་རེའི་གོང་ཁྱེར་སོ་མེད་ལྕགས་མཁར་བཅུ་དྲུག་བ་བ་ན། 

གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡི་དགས་ཀི་རིགས་མི་འདྲ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གིས་

བསྐོར་ཏེ་གནས། འཛམ་གིང་འདིའི་འོག་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ན་མནར་མེད་

ཡོད་ཅིང༌། དེའི་རྒྱ་དཔངས་སུ་ཡང་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉི་ཤུ་ཡོད། དེའི་སེང་ན་ཚ་

དམྱལ་ལྷག་མ་བདུན་ཡོད། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་པོ་ཀུན་ལ་རང་རང་གི་འཁོར་གི་ཚུལ་

དུ་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། རང་རང་གི་ཕོགས་བཞིར་མེ་མུར་གི་འོབས། 

རོ་མྱགས་ཀི་འདམ། སྤུ་གིའི་ལམ། ཐལ་ཚན་གི་ཆུ་བོ་རབ་མེད་སོགས་བཞི་བཞི་སེ། 

བཅུ་དྲུག་རེ་ཡོད་པའི་ཕིར། སོགས་ཁོངས་224ནས་རལ་གི་ལོ་མོའི་ནགས་ཚལ། 

ལྕགས་ཀི་ཤིང་ཤལ་མ་ལིའི་སོང་པོ། དེའི་རྩེ་མོ་ན་བ་ཁྭ་ཏ་ལྕགས་ཀི་མཆུ་ཅན། རྩ་

བ་ན་ཁྱི་སེའོ་ལྕགས་ཀི་མཆེ་བ་ཅན་སོགས་འདོན་ནོ། །དམྱལ་བ་དེ་དག་གི་འགམ་ན་

དམྱལ་སྲུང་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་ཐོགས་པས་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་གཞན་དུ་འགོ་བ་

འགོག་པར་བེད་པ་ཡོད། 

འོ་ན་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་སེམས་ཅན་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། 

223 ག་༦༦་ན་༢་བཤད་པས།

224 ག་༦༦་ན་༦་སོགས་ཁོང་།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

དམྱལ་བ་པ་ལ་གནོད་པའི་རྣམ་སིན་གིས་ཤི་ནས་དམྱལ་བར་སྐྱེས་ལ། ད་ལྟ་དམྱལ་

མེ་སོགས་ཀིས་མི་གནོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལས་ཀིས་མཚམས་བཅད་པའི་

ཕིར། ཞེས་ཟེར། མདོ་སེ་པ་ན་རེ། དེ་རྣམས་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་དང་

འབྱུང་འགྱུར་གི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། རི་རབ་ལུག་གི་གདོང་པ་

ཅན་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར།225 འོ་ན་བཙུན་པ་ཆོས་ལྡན་རབ་འབོར་གིས། གང་དག་

ཁོ་ཞིང་གཏུམ་ལས་དང༌། །སིག་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་ལ་དགའ་

དེ་དག་ནི། །གཤིན་རེའི་སིན་པོར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་

ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་གི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཡི་དགས་འགའ་ཞིག་ལ་

དགོངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། ཐེག་ཆེན་པ་ན་རེ། སིད་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་བསད་

བའི་སེམས་ཀི་སྣང་བ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དེ། སྤོད་འཇུག་ལས།226 སེམས་ཅན་

དམྱལ་བའི་མཚོན་ཆ་དག །སུ་ཞིག་གིས་ནི་ཚད་དུ་བས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གང་དམྱལ་བརྒྱད་ནི། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་ཀི་ཐད་སོ་ན་ཡོད་ལ། ཉེ་འཁོར་བ་ནི་ཚ་

དམྱལ་གི་ཉེ་འཁོར་ཡིན་ལ། ཉི་ཚེ་བའི་གནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ་ཆུ་དང་རི་

དང་བ་དམ་དང༌། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་སོགས་ན་ཡོད་པར་འཕགས་པ་དགེ་འདུན་སྲུང་དང༌། 

གོ་བཞིན་སྐྱེས་སོགས་ཀི་རྟོགས་བརོད་227ལས་གསུངས་སོ། །དུད་འགོའི་གནས་ནི། 

གཙོ་བོ་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཁ་འཐོར་བ་མི་ཡུལ་སོགས་ན་ཡོད་པས་མ་ངེས་སོ། །

གཉིས་པ་མཐོ་རིས་ཀི་གནས་བཤད་པ་ལ། མིའི་གནས་བཤད་ཟིན། ལྷ་གནས་

225 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༣༦༣་༡༧།

226 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། སྤོད་འཇུག།༩༧༠་༡༦།

227 ག་༦༦་བ་༦་རོད།
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བཤད་པ། ལས་དང་འབེལ་བའི་ལྷ་གནས་དང་། མ་འབེལ་བའི་ལྷ་གནས་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ལ། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གནས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས། དང་པོ་ལ་གཞལ་

མེད་ཁང་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། རི་རབ་ལ་བརྟེན་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཉི་ཟླ་ལྷུན་པོའི་

ཕེད་ནའོ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་སྤི་དོན་དང༌། གཞུང་དོན་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ལ། ཉི་ཟླ་ཇི་ཙམ་ནས་འཆར་བ། ཉི་ཟླའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཚད། ཁྱད་

ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཞར་ལ་སྐར་མའི་ཚད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆུ་མཚམས་

ཡན་ཆད་ཀི་ལྷུན་པོའི་ཕེད་དཔག་ཚད་བཞི་ཁི་ནས་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། གཉའ་ཤིང་

འཛིན་གི་རིའི་རྩེ་མོ་དང་ཐང་མཉམ་ནས་འཆར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཐད་ཀར་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་རྩ་

གཅིག །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ། གཉིས་ཀ་ལ་འཐུག་རྔམས་སུ་

དཔག་ཚད་ཕེད་དང་དྲུག་དང་གཅིག་གི་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ཆ་རེ་ཡོད་པ་འདྲ། 

གསུམ་པ་ནི། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྒྱུ་མེ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ། ངོ་བོ་ཚ་

བའི་རང་བཞིན། བེད་ལས་སྣང་བ་སེར། ལོ་ཐོག་སིན། པད་ཚལ་རྒྱས་པར་བེད། ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱུ་ཆུ་ཤེས་ལས་གྲུབ་པ། ངོ་བོ་བསིལ་བ། བེད་ལས་སྣང་བ་སེར། 

ལོ་ཐོག་སིན། པདྨ་ཟུམ། ཀུ་མུད་རྒྱས་པར་བེད་པ་སོགས་ཡོད་དོ། །དེས་ན་ཉི་མ་ལ་

པདྨའི་གཉེན། ཟླ་བ་ལ་ཀུ་མུད་གཉེན་ཞེས་བརོད་དོ། །ཉི་ཟླའི་གཞལ་མེད་ཁང་

གཉིས་ཀའང་གསེར་གི་རབ་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་ཕེད་པས་སྐོར་བ། རྩིག་སྐྱབས་

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞིས་བས་པ། འོག་བཞི་ཚོན་སྣ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་གིས་བཀྲ་བ། རིན་པོ་

ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁང་བཟང་དང༌། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང༌། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དང༌། 
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མེ་ཏོག་མན་དྷ་ར་བ་པུས་ནུབ་ཙམ་དུ་ཁེབས་པ། སྙིང་པ་རྣམས་རླུང་གིས་འཐོར་

ཞིང༌། གསར་པ་འགེམས་པར་བེད་པ་ཡོད་དོ། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་ན་

ནག་པོ་རེ་རེ་ཡོད་པ་ནི། གདགས་པར། གིང་གི་གཟུགས་བརན་གུད་དུ་སྣང་བས་ར་

རི་དང༌། མཐའ་ལ་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་སྣང་པའི་དངས་བར་སྣང་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད། སའི་

དངོས་གཞིར། ཉ་དང་རུས་སྦལ་སོགས་ཀི་གཟུགས་བརན་མཚན་ནས་ཤར་བ་ཡིན་

པར་བཤད། 

རང་ལུགས་ནི། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་རི་བོང་དུ་འཁྲུངས་བའི་དུས་སུ་ལུས་

སྦིན་པར་བཏང་བ་ལ། བརྒྱ་བིན་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལ་བསན་

ཕིར་དུ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ངོས་ལ་རི་བོང་གི་གཟུགས་བརན་བིས་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྐྱེས་རབས་ལས།228 ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གང་བ་ལ། །དེང་སང་དུ་ཡང་རི་བོང་

གཟུགས། །མེ་ལོང་དཀིལ་ན་གཟུགས་བརན་བཞིན། །རབ་ཏུ་མངོན་པར་མཛེས་

པར་སྣང༌། །དེ་དག་ཕིན་ཆད་འཇིག་རྟེན་ན། །ཀུ་མུད་ཏ་ཡི་ཁ་འབེད་པ། །མཚན་མོའི་

མཚན་མ་ཟླ་བ་ལ། །རི་བོང་མཚན་མ་ཅན་ཞེས་གགས། །ཞེས་གསུངས། ཟླ་བ་

འགོས་མྱུར་བས་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་འཁོར་ཞིང༌། ཉི་མ་བུལ་བས་ལོ་

གཅིག་ལ་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་འཁོར་བར་གསུངས་སོ། །

བཞི་པ་ནི། སྐར་མ་ཆུང་བ་ལ་རྒྱང་གགས་གཅིག་ཏུ་སོབ་དཔོན་དབིག་

གཉེན་གིས་གསུངས། གང་སེལ་ལས་ཆེ་བ་ལ་རྒྱང་གགས་བཅུ་དྲུག །229སའི་

228 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༤། སྐྱེས་རབས་ཧུ། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ། སྐྱེས་རབས། ༤༦་༡༥།

229 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༡། མངོན་པ་ཅུ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ། འགེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་རེས་འབང་། ༨༢༧་༩། དེའི་ཚད་

ནི་དཔག་ཚད་བཅུ་དྲུག་གོ །ཞེས་གསལ།
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དངོས་གཞིར།230 ཆེ་བ་ལ་རྒྱང་གགས་བཅོ་བརྒྱད། འབིང་ལ་བཅུ། ཆུང་བ་ལ་

བཞིར་གསུངས། གདགས་པར། འབིང་ཕལ་ཆེར་ལ་བཅུ་གཉིས། བཅུ། ཐ་མ་ལ་

གསུམ་གསུངས་སོ། །སྐར་མའི་གངས་ལ་དུང་ཕྱུར་གཉིས། བེ་བ་བརྒྱད། ས་ཡ་ལྔ། 

ཞེས་དྲང་སོང་སྐར་མ་ལ་དགའ་བས་བཤད། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། ཉི་ཟླ་ཅི་ཙམ་ནས་འཆར་བ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཆུ་

མཚམས་ཡན་ཆད་ཀི་ལྷུན་པོའི་ཕེད་ནས་འཆར་བའི་ཕིར། 

འོ་ན་ཉི་མས་གིང་བཞི་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། ནམ་

ཕེད་ཉི་མ་ནུབ་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ལ་དགག་གཞག་གཉིས། དང་པོ་ནི། དུས་བཞི་དུས་མཉམ་དུ་འདོད་པ་ཁ་

ཅིག །གཞུང་འདིས་དུས་བཞི་དུས་མཉམ་ཞིང་བསན་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་ཏེ། གིང་

བཞིར་ཉི་མ་བང་བགོད་མཐར་ཐུག་པའི་ཕི་དེ་ཉིན་ནས་བཟུང་སེ་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་སོང་

ཞིང་གིང་གི་དཀིལ་དྲང་ཐད་དུ་གིང་བཞིར་སོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པར་འབྱུང༌། དེས་

ཡང་ཕིས་རྒྱ་ཆེར་སོང་སེ ་ལྷོ ་བགོད་མཐར་ཐུག་པ་ན་གིང་བཞིར་དགུན་ཉི ་

ལྡོག །དེའི་ཕི་དེ་ཉིན་ནས་བཟུང་སེ་ནང་དུ་རྒྱ་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་ཞིག །རྒྱ་མཚོའི་དཀིལ་

དྲང་ཐད་དུ་སེབས་པ་ན་གིང་བཞིར་དཔིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པར་འབྱུང༌། དེ་ནས་

ཀང་ནང་དུ་རྒྱ་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་སེ་བང་བགོད་མཐར་ཐུག་པ་ན་གིང་བཞིར་དབར་ཉི་

ལྡོག་པའི་ཕིར། གསེར་འོད་དམ་པ་ལས།231 ཁམས་ཀི་སྦྲུལ་ནི་བཞི་པོ་འདི་དག་

ནི། །གཉིས་ནི་སེང་འགོ་གཉིས་ནི་ཐུར་དུ་འགོ། ཞེས་གསུངས་པས། གིང་གཞི་གའི་

230 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། སེམས་ཙམ་ཚི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། སའི་དངོས་གཞི། ༧༡༩་༢༠།

231 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༠། རྒྱུད་འབུམ་ཕ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། གསེར་འོད་དམ་པ། ༣༢་༥།
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དབར་མཉམ་དགུན་མཉམ་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་དེ། གིང་

བཞིར་ཉི་མའི་བགོད་པ་རིང་བའི་སྐོར་ཐག་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚེ་ཉི་མ་རིང་བ་དང༌། བགོད་

པ་མྱུར་བའི་སྐོར་ཐག་རྒྱ་ཆུང་བའི་ཚེ་ཉི་མ་ཐུང་བར་འདོད་པ་མི་བདེ་ཞིང༌། ཉི་མ་ལྷོ་

བགོད་ཀི་ཚེ་འཕུལ་བེད་ཀི་རླུང་རགས་པ་དང༌། བང་བགོད་ཀི་ཚེ་ཞན་པ་ཡང་མི་

རིགས་པའི་ཕིར་དང༌། གིང་བཞིར་ཉིན་མཉམ་མཚན་མཉམ་འདོད་པ་གཞུང་འདི་

དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར། 

དུས་བཞི་འཆོལ་བ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཁ་ཅིག །ཤར་དུ་སོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་

པ། འཛམ་བུ་གིང་དུ་ལྷོ་བགོད་མཐར་ཐུག་པ། ནུབ་ཏུ་དཔིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ། 

བང་དུ་བགོད་པ་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དང་པོའི་སྔ་དྲོ་ལ་

ཡུད་ཙམ་དགུ །ཕི་དྲོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དྲུག །གཉིས་པའི་སྔ་དྲོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དྲུག །ཕི་དྲོ་

ལ་ཡུད་ཙམ་དྲུག །གསུམ་པའི་སྔ་དྲོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དྲུག །ཕི་དྲོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགུ། 

བཞི་པའི་སྔ་དྲོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགུ །ཕི་དྲོ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔིད་

དུས་ཕི་དྲོ་རིང༌། སོན་དུས་སྔ་དྲོ་རིང༌། དབར་དགུན་གཉིས་དེ་གཉིས་མཉམ་པའི་

ཕིར། འོ་ན་ཉིན་ཕེད་ཀི་ཐ་སྙད་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། ཉི་

མའི་དཀིལ་འཁོར་གིང་གི་ཕེད་དྲང་ཐད་དུ་སེབས་པ་ན་དེའི་ཐ་སྙད་འཇོག་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཤེས་བེད་ཀི་ལུང་རིགས་མེད་ཅིང་མངོན་སུམ་གིས་

གནོད་པའི་ཕིར། དུས་བཞི་ཕེད་འཆོལ་ཕེད་མཉམ་པར་འདོད་པ་ལོ་ཙྪ་བ་ཤེས་རིན་

སོགས་ཁ་ཅིག །དུས་བཞི་ཕེད་འཆོལ་ཕེད་མཉམ་པ་འདི་ལ་དུས་བཞི་ལྕགས་སྒོག་

མ་ཞེས་བ་བ་འདི་འཐད་དེ། ལུང་རིགས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ལུང་གིས་འགྲུབ་སེ། 
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རྨ་བ་ཆེན་མོ་ལས།232 མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་བཞིན་དུ་འཁོར། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། རིགས་པས་འགྲུབ་སེ། ཉི་མ་རིང་ཐུང་འགོ་བའི་ལམ་ཉེ་རིང་གི་དབང་གིས་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ལྷོ་བང་གཉིས་སུ་ལྷོ་བགོད་མཐར་ཐུག་པ་ན། ཤར་ནུབ་གཉིས་

སུ་བང་བགོད་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། ལྷོ་བང་གཉིས་སུ་སོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་ན། 

ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་དཔིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་ཡིན་པས་དུས་གཅིག་ཏུ་གིང་

བཞིར་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་གཅིག་ཁོ་ན་འབྱུང་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། ཆོས་རེ་ཡི་

བཟང་རྩེ་པ་ན་རེ། འདི་ཁོ་ན་འཐད་དེ་གཞུང་འདིའི་དོན་དང་འགིག །སོན་ཉིན་མཚན་

མཉམ་པའི་ཕི་དེ་ཉིན་ནས་བགང་པའི་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཞག་གསུམ་ནས་དགུན་ཉི་

ལྡོག233 །དཔིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཞག་གསུམ་ནས་དབར་ཉི་

མ་ལྡོག་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། འདི་ཡང་རྩིངས་ཏེ། ཟླ་ཤོལ་བྱུང་བ་མི་

རིགས་པར་ཐལ་བས་གནོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། ནམ་ཕེད་ཉི་མ་ནུབ་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་འདི་

དུས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བས་མ་ཁྱབ་ཀི། དུས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གི་ཚེ་ཡིན་ལ། 

ཁྱད་པར་བ་དེ་ནི་ནམ་འབྱུང་ཞེ་ན་ལྷོར་ལྷོ་བགོད་མཐར་ཐུག །བང་དུ་བང་བགོད་

མཐར་ཐུག །ཤར་དུ་དཔིད་ཉིན་མཚན་མཉམ། ནུབ་ཏུ་སོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་

དུས་གཅིག་ནི་སིད་ལ། དེའི་ཚེ་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀི་ཉིན་མཚན་ཕེད་རེ་ལ་ཡུད་ཙམ་

ཕེད་དང་བརྒྱད་རེ་ཡོད་དེ་དེའིེ་ཚེ་དེ་གཉིས་ཀི་ཉིན་མཚན་རངས་པོ་དེ་ལ་ཡུད་ཙམ་

བཅོ་ལྔ་རེ་ཡོད་པར་མཉམ་པའི་ཕིར། ཡང་དེའི་ཚེ་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཉིན་ཕེད་ལ་

232 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༠། རྒྱུད་འབུམ་ཕ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྨ་བ་ཆེན་མོ། ༣༡༧་༡༥།

233 ག་༦༨་བ་༧་ཉི་ཟློག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ།
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ཡུད་ཙམ་དྲུག །མཚན་ཕེད་ལ་ཡུད་ཙམ་དགུ་ཡོད་དེ། དེའི་ཚེ་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཉིན་

མོ་ལ་ཡུད་ཙམ་བཅུ་གཉིས། མཚན་མོ་ལ་ཡུད་ཙམ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འཛམ་བུ་གིང་གི་དགུན་ཉིན་ཐུང་དུས་མཚན་མོའི་རིང་མཐའ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་

དེའི་ཚེ་སྒ་མི་སྙན་གི་ཉིན་ཕེད་ལ་ཡུད་ཙམ་དགུ །མཚན་ཕེད་ལ་ཡུད་ཙམ་དྲུག་ཡོད་

པ་སོགས་ཤེས་པར་བ། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་དུས་དེའི་ཚེ་ཤར་གི་ཉིན་ཕེད་དང་པོ་

ནས་ཡུད་ཙམ་ཕེད་དང་གཉིས་ཀི་དེའི་ཕི་དྲོའི་སེང་དུ་ཉི་མ་སེབས་པ་ན་བང་དུ་ཉི་མ་

ནུབ་པ། ལྷོར་ཉི་མ་འཆར་བ་དུས་གཅིག་པ་སེ་དེའི་ཚེ། བང་གི་ཉིན་ཕེད་དང་ལྷོའི་

མཚན་ཕེད་ལ་ཡུད་ཙམ་དགུ་རེ་ཡོད་པར་མཉམ་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་དེའི་ཚེ་ཤར་དུ་

ཉི་མ་ཕེད་པ། ནུབ་ཏུ་མཚན་ཕེད་པ་དུས་མི་མཉམ་སེ། དེ་གཉིས་ཀི་དུས་ལ་ཡུད་

ཙམ་ཕེད་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤར་དུ་ཉིན་ཕེད་དང་པོ་ནས་ཡུད་ཙམ་ཕེད་

དང་བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ལས་ཡུད་ཙམ་ཕེད་དང་གཉིས་ཀི་སྔ་དྲོར་སེབས་པའི་

དུས་དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་དྲུག་འདས་ཏེ། ཡུད་ཙམ་ཕེད་དང་བརྒྱད་སོང་མ་ཐག་པའི་

དུས་དེའི་དུས་ན་བང་དུ་ནམ་ཕེད་པ། ཤར་དུ་ཉི་མ་ནུབ་པ། ལྷོར་ཉི་མ་ཕེད་པ། ནུབ་

ཏུ་ཉི་མ་འཆར་བ་དུས་གཅིག་པ་སེ་མཉམ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རིགས་པས་གྲུབ་

པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ལྟར་མཉམ་པའི་དུས་དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་དྲུག་སོང་བ་ན་བང་དུ་ཉི་མ་

ཤར་བ་དང༌། ལྷོར་ཉི་མ་ནུབ་པ་དུས་མཉམ་ལ། ཤར་ནུབ་ཏུ་ཉིན་མཚན་ཕེད་པ་མི་

མཉམ་སེ། དེར་ཡུད་ཙམ་ཕེད་དང་གཉིས་ཀ་སེབས་པའི་ཕིར། དེ་བས་ཡུད་ཙམ་

ཕེད་དང་གཉིས་སོང་བ་ན་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་ཉིན་མཚན་ཕེད་པར་མཉམ་ལ། དེ་

ནས་ཡུད་ཙམ་དྲུག་སོང་བའི་དུས་དེའི་ཚེ་ན་ཡང་ལྷོར་ནམ་ཕེད་པ། ནུབ་ཉི་མ་ནུབ་
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པ། བང་དུ་ཉི་མ་ཕེད་པ། ཤར་དུ་ཉི་མ་འཆར་བ་སེ་ཤར་བ་དུས་གཅིག་པ་སེ་མཉམ་

པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་གིང་བཞི་པོ་འདིར་ལོ་

གཅིག་ལ། ནམ་ཕེད་ཉི་མ་ནུབ་པ་དང༌། །ཉི་མ་ཕེད་དང་འཆར་དུས་གཅིག །ཅེས་

པའི་ཚུལ་ཐེངས་གཉིས་དང༌། ཉིན་མཚན་མཉམ་པའི་དུས་གཉིས་ཏེ། བཞིར་འབྱུང་

བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མན་ངག་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་གསང་བའི་བདག་པོ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་གསུང་ལས་འབྱུང་བ་ལས་

ཤེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཉི་མས་གིང་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་ཡོད་དེ། དུས་ཁྱད་པར་ཅན་

གཅིག་གི་ཚེ། བང་དུ་ནམ་ཕེད་པ། ཤར་དུ་ཉི་མ་ནུབ་པ། ལྷོར་ཉི་མ་ཕེད་པ། ནུབ་ཏུ་

ཉི་མ་འཆར་བ་རྣམས་དུས་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་གིང་ལ་བ་བ་བེད་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་བའི་དུས་དང་དབར་དགུན་གི་ཉི་མའི་

ལྡོག་དུས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དང་པོ་དངོས་སུ་བསན་པའི་སོ་ནས་ཕི་མ་ཤུགས་ལ་སོན་

པ་ནི། དབར་གི་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ཡི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ལ། དུས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྤིར་བསན་པ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུལ་བའི་

ལུགས་ཀི་གཞི་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ། གཞུང་འདིའི་སྐབས་དོན་

དང་སྦར་ཏེ་མངོན་པའི་ལུགས་ཀི་དབར་དགུན་གི་ཉི་མའི་ལྡོག་དུས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་དུས་ཀི་ཕི་མོ་ལོ། དེ་ལས་ཕེ་བའི་དུས་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག །དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཞག་མི་ཐུབ་འདོར་བའི་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

ཡུད་ཙམ་གི་སོ་ནས་དབེ་ན། ཚེས་ཞག་ལ་ལྟོས་པའི་ལོ། ཉིན་ཞག་ལ་ལྟོས་པའི་ལོ། 
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ཁྱིམ་ཞག་ལ་ལྟོས་པའི་ལོ་གསུམ་ཡོད། ངོ་བོའི་སོ་ནས་དབེ་ན་དྲུག་ཅུ་སྐོར་ཅེས་

པའམ། ལོ་རྒན་དྲུག་ཅུ་ཡོད་དེ། ཕག་རོར་སོད་འགེལ་ལས། རབ་བྱུང་རྣམ་བྱུང་

དཀར་པོ་དང༌། །རབ་མྱོས་སྐྱེ་བདག་ཨང་གི་ར། །དཔལ་གདོང་དངོས་པོ་ན་ཚོད་

ལྡན། །འཛིན་བེད་དབང་ཕྱུག་འབྲུ་མང་པོ། །མྱོས་ལྡན་དཔའ་བོ་ཁྱུ་མཆོག་དང༌། །སྣ་

ཚོགས་ཉི་མ་ཉི་སྒོལ་བེད། །ས་སྐྱོང་མི་ཟད་ཐམས་ཅད་འདུལ། །ཀུན་འཛིན་འགལ་བ་

རྣམ་འགྱུར་དང༌། །བོང་བུ་དགའ་བ་རྣམ་རྒྱལ་ཉིད། །རྒྱལ་བ་མྱོས་བེད་གདོང་ངན་

དང༌། །གསེར་འཕང་རྣམ་འཕང་སྒྱུར་བེད་དང༌། །ཀུན་ལྡན་འཕར་བ་དགེ་བེད་

དང༌། །མཛེས་བེད་ཁ་མོ་སྣ་ཚོགས་དབིག །ཟིལ་གནོན་སྦེའུ་ཕུར་བུ་དང༌། །ཞི་བ་

ཐུན་མོང་འགལ་བེད་དང༌། ཡོངས་འཛིན་བག་མེད་ཀུན་དགའ་དང༌། །སིན་པོ་མེ་

དང་དམར་སེར་ཅན། །དུས་ཀི་ཕོ་ཉ་དོན་གྲུབ་དྲག །བློ་ངན་རྔ་ཆེན་ཁག་སྐྱུག་

པ། །མིག་དམར་ཁོ་བོ་ཟད་བེད་དེ། །ཞེས་སོགས་ཀི་མེ་མོ་ཡོས་ནས་མེ་ཕོ་སག་གི་

བར་དྲུག་ཅུར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ལོ་ལ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། བཅུ་གཉིས་

སྐོར་གི་སོ་ནས། བི་བ་གང་སག་ཡོས་འབྲུག་སྦྲུལ། །རྟ་ལུག་སྤེའུ་དང་བ་ཁྱི་

ཕག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་བཅུ་གཉིས་ལོ་སྔ་མའི་དབར་ཉི་ལོག་ནས་ཕི་མའི་

དབར་ཉི་མ་ལོག་གི་བར་ནས། སྔ་མའི་དགུན་ཉི་ལོག་ནས་ཕི་མའི་དགུན་ཉི་ལོག་གི་

བར་ཡིན་པ། འདི་དང་དུས་བཞི་རོགས་པ་ལ་ལོར་བཞག་པ་དོན་གཅིག །དེའི་ཡུན་

ཚད་ཚེས་ཞག་གསུམ་བརྒྱ་དོན་གཅིག །ཉིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔ། ཁྱིམ་ཞག་

གསུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད། 
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གཉིས་པ་ལ་དངོས་དང༌། དུས་བཞི་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ་དུ་དབེ་བ། བཞིར་དབེ་བ། ལྔར་དབེ་བ། དྲུག་ཏུ་དབེ་བ་རྣམས་ཏེ། འདུལ་

བའི་སྐབས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལ་ཉི་མའི་བགོད་པའི་དབང་གིས་ལོ་གཅིག་ལ་དུས་བཞིར་འབྱུང་

ཚུལ། ཟླ་བའི་བགོད་པའི་དབང་གིས་དུས་བཞི་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་འབྱུང་ཚུལ། ལོ་

དང་དུས་ཀི་འགོ་འཛིན་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལོ་གཅིག་ལ་དུས་བཞི་འབྱུང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཉི་མ་ལྷོ་བང་དུ་བགོད་པའི་དབང་གིས་ཡིན། དེ་ལ་ཉི་མ་ལྷོ་བགོད་

ཀི་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་དབར་སོན་གཉིས་འཇོག །བང་བགོད་ཀི་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་དགུན་དཔིད་

གཉིས་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།234 ཉི་མའི་འགོས་ཀི་བེ་བག་ལས་འདི་

ན་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ་རྣམས་རིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྤིར་དོན་ལ་གནས་པའི་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་ཚང་

དགོས་པས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་འཕེལ་འགིབ་ཀི་ཆ་སུམ་ཅུ་རོགས་པ་ལ་ཟླ་བར་

བཞག་པ་ནི་ཟླ་བ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚེས་ཞག་གིས་བཞག་པའི་ཟླ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེས་ན་ལོ་གཅིག་ལ་ཉིན་ཞག་སུམ་ཅུ་རེ་ལ་ཟླ་བར་བཞག་པའི་ཟླ་བ་མཚན་

ཉིད་པ་དྲུག །ཉིན་ཞག་ཉེར་དགུ་རེ་ལ་ཟླ་བར་བཞག་པའི་ཟླ་བ་བཏགས་པ་བ་དྲུག་ཏེ་

བཅུ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཞག་མི་ཐུབ་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོ་

གཅིག །ཅེས་གསུངས། 

ཟླ་བའི་ངོ་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། མར་ངོ་ཡར་ངོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དཀར་

234 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༣༦༦་༡༡།
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ཕོགས་ཀི་ཚེས་གཅིག་ནས་གནམ་སོང་གི་བར་ལ་ཟླ་བར་བེད་པ་ནི་ཡར་ངོ་སྔོན་

འགོ་སེ། རིལ་ཚེས་ཞེས་བ་ལ། ནག་ཕོགས་ཀི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཉའི་བར་ལ་ཟླ་བར་

བེད་པ་ནི་མར་ངོ་སྔོན་འགོ་སེ། བེད་ཚེས་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། །གསུང་རབ་ལས། 

ཡར་ངོ་སྔོན་འགོ་མར་ངོ་སྔོན་འགོ་གཉིས་ཀའི་ཐ་སྙད་གསུངས་ཏེ། མགོ་ཟླ་ཞེས་

སོགས་སྐར་མའི་མིང་གིས་ཟླ་བ་གཉིས་གསུངས་པ་མར་ངོ་སྔོན་འགོའི་དབང་དུ་

བས་ནས། ར་འབིང་ཐ་གསུམ་ལ་གཙོ་ཆེར་ཡར་ངོ་སྔོན་འགོའི་དབང་དུ་བས་པའི་

ཕིར་ཏེ། གཞི་གསུམ་ཆོ་ག་ལས། དེ་ལྟར་སྐར་མའི་དབང་གིས་མར་ངོ་སྔོན་འགོ་

དང༌། ར་བ་ཐ་ཆུང་གི་དབང་གིས་ཡར་ངོ་སྔོན་འགོ་བས་ན་ཞེས་གསུངས། ཚེས་

གངས་ལ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་དེ། མར་ངོའི་གཅིག་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་རམ། ཡར་ངོའི་

གཅིག་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར། ཉིན་མཚན་གི་ཆ་ལ་ཉེར་གཉིས་ཡོད། གིབ་ཚོད་ནི་ཐུར་

མ་སོར་བཞི་དང་དེ་དང་ཚད་མཉམ་པའི་གིབ་མ་ལ་སྐྱེས་བུ་ཞེས་གདགས། གིབ་མ་

སོར་གཅིག་གི་ཆ་ལ་རྐང་པ་ཞེས་གདགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་དགག་གཞག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་

པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་དང་དུས་ཀི་འགོ་འཛིན་ཏེ། ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཁྲུམས་ཀི་ཟླ་བ་

དེ་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གང་ཞིག །སོན་ཐ་མ་ལ་ལོ་འགོ་འབྱུང་བའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། 

སོན་པ་བོན་ནས་དབིག་གཉེན་གི་བར་ལ་ཞག་ཉི་ཤུ་ཙམ་དང༌། དེ་ནས་བུ་སོན་གི་

བར་ལ་ཞག་སུམ་ཅུ་ཙམ་གིས་ཉི་མ་ལྡོག་སྔ་རུ་སོང་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར།

 ཁ་ཅིག །ཧོར་ཟླ་དགུ་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་འཛིན་ཏེ། མདོ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་
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ལས།235 སིན་དྲུག་གི་ཟླ་བ་ལ་སོན་ཟླར་བཤད་པ་དེ། དྲང་སོང་རྔ་བོང་གི་ལུགས་

དང་བསྟུན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དུས་ལས་ཉི་མ་ལྡོག་པ་ཟླ་བ་གཅིག་གིས་སྔ་བར་སོང་

བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། གཉིས་ཀ་མི་འཐད་དེ། ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའི་བཅོ་ལྔ་ལ་ཐུག་གི་

བར་གི་ཟླ་བ་དེ་དགུན་གི་དུས་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་གཉིས་རིགས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་གང་བའི་དུས་སུ་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་པ་གྲུབ་སེ། རྒྱལ་སས་མ་ལས། དགུན་

སོད་ཀི་ཟླ་བ་གཉིས་དང་དགུན་སད་ཀི་ཟླ་བ་གཉིས་ནི། དགུན་གི་དུས་སུ་གཅིག་ཏུ་

བཞག་སེ།236 གང་བར་འདྲ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཚ་བའི་

དུས་ཡིན་པར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་237པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ཐུག་གི་བར་གི་ཟླ་བ་དེ་

དཔིད་དུས་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་གཉིས་ཀ་འཐད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཚ་བའི་

དུས་སུ་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སེ། དེ་ཉིད་ལས།238 དཔིད་ཟླ་བ་གཉིས་དང་སོས་ཀའི་ཟླ་བ་

གཉིས་ཀི་དཔིད་ཀི་དུས་སུ་གཅིག་ཏུ་བཞག་སེ། ཚ་པའི་དུས་239འདྲ་བའི་ཕིར་

ཞེས་གསུངས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གང་བའི་དུས་སུ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

240པའི་ཕིར་དང༌། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས།241 དགུན་གི་དགུན་ནི་རང་གི་དགུན་སད་

235 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སེ་ཟ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ། ༥༢༧་༢༠།

236 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པའི་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༧༤༦་༢༠།

237 ག་༧༡་བ་༦་མངོན་སུམ་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

238 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པའི་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༧༤༦་༢༡།

239 ག་༧༢་ན་༡་ཚ་བས་འདྲ་བའི་ཕིར།

240 ག་༧༢་ན་༡་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

241 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦། འདུལ་བ་ཆ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ལུང་རྣམ་འབེད། ༦༥༧་༨།
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དུས་ཀི་ཚེ་ན་ནི་ཚེས་བརྒྱད་ཀི་བར་ལ་འོང་ན། འགས་པའི་བསེར་མ་ལྡང༌། ཞེས་

དང༌། ཕན་ཚེགས་ལས། གང་པའི་དུས་སུ་ཞེས་བ་བ་ནི་དགུན་ཐུང་དང་དཔིད་ར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཁོ་ན་རེ། ཧོར་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལོ་འགོར་འཐད་དེ། རྟེན་འབེལ་གི་

མདོ་ལས། ཉ་ཚེས་དབྱུག་པ་གང་ཡིན་པ་སོན་ཟླ་ཆུང་དེ་ཡིན་ཏེ། མར་ངོ་ནས་ལོ་

འགོ་འཛིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། ཁས་བླངས་ནང་འགལ་ཏེ། འོ་ན་སོན་ཐ་

མའི་མར་ངོའི་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་འགོ་འཛིན་རིགས་པར་ཐལ། ལུང་དེའི་ཕིར། འདོད་

ན་སོང༌། དེ་ནས་དགུན་གི་འགོ་འཛིན་རིགས་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །སངས་

རྒྱས་པ་རྣམས་ཀི་དུས་ཀི་དང་པོ་ནི་དགུན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་

སོང༌། ཧོར་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་སོན་གི་དུས་རོགས་

པར་ཐལ། སོན་ཐ་མའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་དང་དགུན་གི་དུས་གཉིས་ཀ་ཤར་བ་

གང་ཞིག །སོན་ཐ་དང་དགུན་242དང་པོ་དོན་གཅིག་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་

ན། ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་དགུ་པའི་བཅོ་ལྔའི་བར་དེ་སོན་ཐ་ཆུང་དབྱུག་

པ་ཟླ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། སོན་ཐ་དང་དབྱུག་པ་ཟླ་བ་དོན་གཅིག་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་ན། ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་དང་དུས་ཀི་འགོ་འཛིན་རིགས་

པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། རྟགས་བསལ་ཁས་སོ། །

གཞན་ཡང༌། ཧོར་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་དབར་གི་རས་ཆེན་

འཚོལ་རིགས་པ་དང༌། ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་དབར་སྔ་མ་ཁས་ལེན་རིགས་པར་

242 ག་༧༢་ན་༥་སོན་ཐ་དང་དགུ་བ་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།
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ཐལ། དགུ་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་འགོ་འཛིན་རིགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བརྒྱད་པའི་

བཅོ་ལྔ་ལ་དུས་ཀི་དགག་དབེ་བེད་རིགས་པ་དང༌། དེ་ལ་ལྷ་བབས་ཀི་དུས་ཆེན་

འབྱུང་བ་དང༌། དགུ་པའི་གནམ་སོང་ལ་རས་ཆེན་སྦེད་རིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་

ཕིར། རྟགས་བསལ་སོང༌། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱེད་རྣམས་ལ་དབར་གི་རས་ཆེན་ཟླ་བ་ཕེད་

དང་དྲུག་གི་བར་དུ་འཆང་བར་སོན་པས་ལོག་ཏུ་གནང་བ་དང་འགལ་ལོ། །དེས་ན་

ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་བཅུ་དྲུག་ལ་དབར་སྔ་མ་ཁས་བླངས། དགུ་པའི་བཅོ་ལྔ་ལ་དུས་ཀི་

དགག་དབེ་བས། དེའི་ཉེར་གཉིས་ལ་ལྷ་བབས་ཀི་དུས་ཆེན་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར། 

རྟོགས་བརོད་བརྒྱད་པ་དང་འདུལ་བ་ལུང་གཉིས་ཀར། དེ་སེ་ཞག་བདུན་ནས་གོང་

ཁྱེར་སྣང་ལྡན་གི་འདབས། ཨ་མ་ཛ་རོའི་གནས་སུ་ཤིང་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་གིང་དུ་

འབོན་ནོ། །ཞེས་བདག་ཅག་གི་སོན་པས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས་འཕགས་པ་མོའུ་

འགལ་གི་བུ་ཆེན་པོ་ལ་བཀའ་བསྩལ་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་བཅུ་

དྲུག་ལ་དབར་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དགུ་པའི་

བཅོ་ལྔ་ལ་དབར་ཕི་མའི་དུས་ཀི་དགག་དབེ་བེད་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་

ལུང་ལས། ཤིང་རྣམས་ཀི་ལོ་མ་སྐྱ་བོར་གྱུར་ཀང་ད་དུང་དགེ་འདུན་གི་དགག་དབེ་

འབྱུང་བའི་སྐབས་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། སྤིར་གསུང་རབ་ལས་ལོ་དང་དུས་ཀི་འགོ་འཛིན་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་གསུངས་ཏེ། དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ལས། དབར་འབིང་ནག་

པ་ཟླ་བ་ནས་འཛིན་པར་གསུངས། གསེར་འོད་ལས། དབར་ནས་འཛིན་པར་

གསུངས། སོ་ཐར་གི་མདོ་ལས་སོས་ཀ་ནས་འཛིན་པར་གསུངས། རྒྱ་ནག་རྩིས་པ་
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རྣམས་དཔིད་ཟླ་ར་བ་སག་རྒྱལ་གི་ཟླ་བ་ནས་འཛིན་པར་འཇམ་དཔལ་གིས་དངོས་

སུ་གསུངས། ཧོར་ཁིམས་ལུགས་པ། མཆུའི་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་

འཛིན། འཇིག་རྟེན་སོ་ནམ་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ནས་འཛིན་ནོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། ཡར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ལ་ལྷ་འཚམ་གནམ་སོང་ལ་

འདུ་གུ་ཉ་ལ་སིན་དྲུག་འབའ་ཞིག་པའི་ཟླ་བ་དེ་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མདོ་

སེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་ཟླ་བ་དེའི་མཚན་མོ་མཐའི་

སྐད་ཅིག་མ་དེ་ལ་རོགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་འབྱུང་སེ། ལོ་སྔ་མ་རོགས། སོན་གི་དུས་

རོགས། སིན་དྲུག་གི་ཟླ་བ་ངོ་རོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་སེ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ལས།243 

བདག་གིས་རྒྱུ་སྐར་སིན་དྲུག་བརོད། །ཟླ་བ་ཉ་ཚེ་ཟླ་རངས་འགྱུར། །སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་

ཞེས་བ་བ། །འདི་ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་ཤུགས་ལ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་འབྱུང་སེ། ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་སྐྱ་རེངས་

ཤར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལོ་ཕི་མའི་འགོ་འཛིན། དགུན་གི་འགོ་འཛིན། ས་ག་ཟླ་བའི་

འགོ་འཛིན་པའི་ཕིར། དུས་ཀི་དང་པོ་ཡང་དགུན་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་སས་མ་

ལས།244 སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀི་དུས་ཀི་དང་པོ་ནི་དགུན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

དགུན་གི་དང་པོ་ཡང་འགོའི་ཟླ་བ་ནས་ཡིན་ཏེ། འཆི་མེད་མཛོད་ལས། མགོ་ནི་ཡི་

དགས་འགོ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ནི་དུས་ཀི་དང་པོར་བརོད། །ཅེས་དང༌། མདོ་སེ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་

ལས།245 དགུན་ཟླ་ལ། མཆུ་ན་ཟླ་བ་རབ་རོགས་བེད། །ཅེས་སོགས་གསུངས། 

243 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སེ་ཟ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ། ༥༢༧་༢༡།

244 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་གུ། རྒྱལ་སས་གགས་པའི་བཤེས་གཉེན། ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད། 

༧༤༧་༢

245 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སེ་ཟ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ། ༥༣༠་༡༨།
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བཞི་པ246་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞག་མི་ཐུབ་པ་དང་ཤོལ་དོར་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། 

ཞག་མི་ཐུབ་དོར་བའི་ཚུལ། གསོ་སྦོང་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་ངོས་བཟུང་བ། ཟླ་ཤོལ་

འདོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚེས་ཞག་གིས་ཉིན་ཞག་དོད་མ་

ཐུབ་པའི་དབང་གིས་ཞག་མི་ཐུབ་འབྱུང་སེ། ཚེས་ཞག་དྲུག་ཅུ་སོང་བ་ན། ཉིན་ཞག་

ང་དགུ་སོང་བའི་ཕིར། ཉིན་ཞག་ལས་ཡུད་ཙམ་ཕེད་ཕེད་ཀིས་ཚེས་ཞག་མྱུར་བར་

འདའ་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཚེས་ཞག་ནི་ཟླ་བ་འཕེལ་འགིབ་ཀི་ཆ་ལ་སུམ་ཅུར་བས་

པའི་ཆ་གཅིག་གོ །ཉིན་ཞག་ནི་ད་ནང་ནམ་ལངས་ནས་སང་ནམ་ལང་གི་བར་

རོ། །ཁྱིམ་ཞག་ནི། ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་པོ་རེ་རེར་ཉི་མ་ཇི་ཙམ་གནས་ཀི་ཆ་ལ་སུམ་

ཅུར་བས་པའི་ཆ་གཅིག་ལ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞག་མི་ཐུབ་པ་འདོར་ཚུལ་ནི། མཛོད་

འགེལ་ལས།247 དགུན་དང་དཔིད་དང་དབར་རྣམས་ཀི། །ཟླ་བ་ཕེད་དང་གཉིས་

འདས་ཤིང༌། །ཟླ་བ་ཕེད་ནི་ལུས་པ་ནི། །མཁས་པས་ཞག་མི་ཐུབ་པ་དོར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་དོར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ཞག་མི་ཐུབ་དེ་ལ། གསོ་སྦོང་བཅུ་བཞི་པ་རེ་རེ་བ་

བ་ཡིན་ལ། དེས་ན་ལོ་གཅིག་ལ་བཅུ་བཞི་པ་དྲུག་འབྱུང་སེ། མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་

ལས།248 ཁ་བ་སོ་ག་དབར་རྣམས་ཀི། །ཟླ་བ་གཉིས་དང་བཞི་ཡི་ནི། །མ་ངོ་ལ་ནི་

བཅུ་བཞི་པའི། །གསོ་སྦོང་སོམ་བརྩོན་དག་གིས་བས། །ས་ག་དང་ནི་ཆུ་སོད་

བར། །དེ་བཞིན་ཁྲུམས་སད་སིན་དྲུག་དང༌། །རྒྱལ་དང་དབོ་ཞེས་བ་བ་ཉིད། །དྲུག་

246 འདིར་བཞི་པ་ཞེས་འཁོད་ཀང་གསུམ་པ་ཡིན་ནམ་བརྟག །

247 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༣༨༣་༣།

248 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༣།འདུལ་བ་ཤུ། འཕགས་པ་ས་གའི་ལྷ། མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ལས། ༡༢༠་༣།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

པོའི་མར་ངོའི་བཅུ་བཞིར་བརོད། །ཅེས་དང༌། དགེ་ཚུལ་གི་ལོ་དྲིས་པ་ལས།249 

རྒྱལ་དང་དབོ་དང་ས་ག་དང༌། །ཆུ་སོད་ཁྲུམས་སད་སིན་དྲུག་བཅས། །འདི་རྣམས་ཀི་

ནི་ནག་པོའི་ཕོགས། །ཟླ་ཕེད་གསོ་སྦོང་བཅུ་བཞི་པའོ།250 །ཞེས་དང༌། དགེ་སོང་གི་

ལོ་དྲི་བར།251 གསོ་སྦོང་དུ་ཡོད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་སེ། །དགུན་ཟླ་འབིང་པོ་དང༌། དཔིད་

ཟླ་ར་བ་དང་ཐ་ཆུང་དང༌། དབར་ཟླ་འབིང་པོ་དང༌། སོན་ཟླ་ར་བ་དང་ཐ་ཆུང་རྣམས་ཀི་

གསོ་སྦོང་ནི་བཅུ་བཞི་པའོ། །ལྷག་མ་ནི་བཅོ་ལྔ་པའོ། །ཞེས་དང༌། མདོ་རྩ་བར།252 

དུས་ཚིགས་རྣམས་ཀི་ཟླ་བ་ཕེད་ལུས་པ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས། དུས་ཚིགས་ལ་

དྲུག་ཏུ་བས་པས། དུས་ཚིགས་རེ་ལ་ཟླ་བ་ཕེད་པ་བཞི་བཞི་བས་པའི་ཟླ་བ་ཕེད་པ་

དང་པོ་གཉིས་ལ། བཞི་པ་སང་དུ་ལྟས་པའི་ཟླ་བ་ཕེད་པ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལ་བཅུ་བཞི་

པ་རེ་རེ་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དང་བསྟུན་ན་ཧོར་ཟླ་དང་པོ། 

གསུམ་པ། ལྔ་པ། བདུན་པ། དགུ་པ། བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་ཀི་ཉི་ཤུ་དགུའི་གསོ་

སྦོང་བཅུ་བཞི་པ་རེ་རེ་བའོ། །གཞི་གསུམ་ཆོ་གར། ཧོར་ཟླ་བཅུ་པ་གཉིས་བྱུང་བ་ལྟ་

བུ། ཐུབ་པའི་རེས་སུ་ཤོལ་ཟླ་བྱུང་པའི་ཚེ་རང་གི་སྔ་རོལ་གི་བཅུ་བཞི་པ་བས་པའི་

ཕི་ཉིན་ནས་བགང་པའི་ཉིན་ཞག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུ་པའི་དུས་སུ་བཅུ་བཞི་པ་བེད་ལ། 

ཧོར་ཟླ་དང་པོ་གཉིས་ལྟ་བུ་མི་ཐུབ་པའི་རེས་སུ་ཤོལ་ཟླ་བྱུང་པའི་ཚེ་རང་གི་སྔ་རོལ་

གི་བཅུ་བཞི་པ་བས་པའི་ཕི་ཉིན་ནས་བགངས་པའི་ཉིན་ཞག་ཉེར་དགུ་པའི་དུས་སུ་

བཅུ་བཞི་པ་བེད་དགོས། །ཞེས་གསུངས་པས། ཤོལ་ཟླའི་གསོ་སྦོང་བེད་ལུགས་

249 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༣། འདུལ་བ་སུ། མཛོད་པ་པོ་མི་གསལ། དགེ་ཚུལ་གི་ལོ་དྲིས་པ། ༩༠༨་༡༡།

250 ག་༧༣་བ་༤་བཅུ་བཞི་པ།

251 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༣། འདུལ་བ་སུ། མཛོད་པ་པོ་མི་གསལ། དགེ་སོང་གི་ལོ་དྲིར་བ། ༩༢༢་༡༦།

252 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༨། འདུལ་བ་ཝུ། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད། མདོ་རྩ་བ། ༩༨༧་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ཡང་གསོ་སྦོང་བཅུ་བཞི་པ་ཞེས་པ་ཉིན་ཞག་གི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་གི་དོན་ལ་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚེས་ཞག་ལ་ལྟོས་པའི་གསོ་སྦོང་བཅོ་ལྔ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བཅུ་བཞི་པ་བ་བའི་ཉིན་ཞག་དེ་ཚེས་ཞག་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས།253 གསོ་སྦོང་བཅུ་བཞི་པ་བ་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ཉིད་ཚེས་

བཅོ་ལྔ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། བམ་ལྔར།254 ཚེས་གངས་ཀི་ཡང་དག་པ་ལྟོས་

ན་ནི་ཐམས་ཅད་བཅོ་ལྔ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གེང་གཞི་ལས།255 ལོ་ལྔ་ལྔ་ནི་ཚེས་ཞག་དྲུག་དྲུག་ལྷག་པ་

ལས་དྲུག་ལྔ་སུམ་ཅུ་སེ། ལོ་དྲུག་ལ་བབ་པ་ན་ཤོལ་ཟླ་གཅིག་འདོན་པར་གསུངས་

པ་ལ། རྒྱལ་པོ་དང་མ་མཐུན་པར་བློན་པོ་རྣམས་ཀིས་འཕ་བ་256ལ་བརྟེན་ནས། 

དེང་ཕིན་ཆད་ཟླ་ཤོལ་འདོར་བ་ནི་རྒྱལ་པོའི་རེས་སུ་འབང་པར་བའོ། །ཞེས་པ་སེ། 

མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ལས།257 ལོ་དང་ཟླ་བ་ཟླ་ཤོལ་དག །རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཡིས་ཀང་ནི་

བསྔགས། །བཀའ་བཙན་གགས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཅན། །དཔུང་ལྡན་དེ་ཡི་རེས་འབང་

བ། །ཞེས་གསུངས། རང་ལུགས་ནི་ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་ཕེད་དང་གསུམ་གསུམ་ནས་

ཤོལ་ཟླར་འབྱུང་སེ། ལོ་རེ་རེ་ལ་རྟགས་ས་བ་ལ། ཚེས་ཞག་དྲུག་དྲུག་རྟགས་དཀའ་

བ་ལ་ཚེས་ཞག་ལྔ་ལྔ་སེ། བཅུ་གཅིག་རེ་ལྷག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུལ་བའི་ལུགས་ཀིས། གཞི་གསུམ་གི་རྣམ་

253 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༠། འདུལ་བ་འུ། སོབ་དཔོན་དྷརྨ་མི་ཏྲ། རྒྱ་ཆེར་འགེལ། ༧༢༧་༦།

254 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༥། འདུལ་བ་པུ། མཛོད་པ་པོ་མི་གསལ། བམ་མོ་ལྔ་པ། ༧༤་༨།

255 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༣། འདུལ་བ་པ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། གཞུང་དམ་པ། ༡༧༠་༣།

256 ག་༧༤་ན་༦་འཕགས། མཆིམས་མཛོད་ལས། བློན་པོ་དག་འཕ་བར་གྱུར་ནས་ཞེས་གསལ།

257 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༣། འདུལ་བ་ཤུ། འཕགས་པ་ས་གའི་ལྷ། མེ་ཏོག་ཕེང་རྒྱུད་ལས། ༡༡༠་༡༧།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གཞག་བསན་པ་ནི། དེ་ཉིད་ཀི་སྤི་དོན་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་གཞུང་འདིའི་སྐབས་དོན་དང་སྦར་ཏེ་མངོན་པའི་ལུགས་ཀི་དབར་

དགུན་གི་ཉི་མའི་ལྡོག་དུས་བཤད་པ་ལ། དགག་བཞག་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཁ་

ཅིག །ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་བཅུ་དྲུག་གི་ཉིན་ནས་བཟུང་སེ། དབར་ཟླ་གཉིས་པ་ལ་

དབར་ཉི་དང༌། དགུན་ཟླ་བཞི་པ་ལ་དགུན་ཉི་ལྡོག་ཅེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བརྒྱད་

པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་འགོ་འདྲེན་པ་མི་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །སོན་ཉིན་

མཚན་མཉམ་པ་གང་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་དེ་ནས་བཟུང་སེ། དབར་ཟླ་གཉིས་པ་ལ་

དབར་ཉི་དང༌། དགུན་ཟླ་བཞི་པ་ལ་དགུན་ཉི་ལྡོག་ཅེས་ཟེར་བ་མི་འཐད། སོན་ཉིན་

མཚན་མཉམ་པའི་ཟླ་བ་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སིན་དྲུག་གི་ཉ་བའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་ལོ་འགོ་བཟུང་བའི་དབར་ཟླ་

གཉིས་པ་ལ་དབར་ཉི་དང༌། དགུན་ཟླ་བཞི་པ་ལ་དགུན་ཉི་ལྡོག་གསུང་པ་མི་འཐད་དེ། 

དབོའི་ཟླ་བ་ལ་དགུན་ཉི་ལྡོག་པ་དང༌། ཁྲུམས་གི་ཟླ་བ་ལ་དབར་ཉི་ལྡོག་པ་མེད་པའི་

ཕིར། ཁ་ཅིག །དབར་ཟླ་གཉིས་པ་ཆུ་སོད་ཟླ་བའི་མར་ངོ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་ཐ་མ་ཡར་

ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཉིན་མོ་ཡུད་ཙམ་བཅོ་བརྒྱད་མཚན་མོ་ཡུད་ཙམ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་

ལ་དེའི་ཉིན་དབར་ཉི་ལྡོག་ནས་ཚེས་དགུ་ནས་མཚན་མོ་རིང་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཉིན་མོ་

ཐུང་དུ་འགྱུར། དགུན་ཟླ་བཞི་པ་རྒྱལ་གི་ཟླ་བའི་མར་ངོ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་ཐ་མ་ཡར་

ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཉིན་མོ་ཡུད་ཙམ་བཅུ་གཉིས་ཡོད། མཚན་མོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ། 

དེའི་ཉིན་དགུན་ཉི་ལྡོག་ནས་ཚེས་དགུ་ནས་ཉིན་མོ་རིང་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། མཚན་མོ་ཐུང་

དུ་འགྱུར་རོ། །དབྱུག་པའི་ཉ་ནས་སིན་དྲུག་ཉའི་བར་སོན་ཐར་འཇོག །དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ལོ་འགོ་འཛིན་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ལས།258 

བདག་གིས་རྒྱུ་སྐར་སིན་དྲུག་བརོད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། ཆུ་སོད་ཟླ་བ་ཡིན་ན་དབར་ཟླ་བ་གཉིས་པ་མ་ཡིན་དགོས། རྒྱལ་ཟླ་བ་

ཡིན་ན་དགུན་ཟླ་བཞི་པ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཆུ་སོད་ཟླ་བའི་ཚེས་

གཅིག་ལ་དབར་སྔ་མ་དང༌། གོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ལ་དབར་ཕི་མ་ཁས་ལེན་

རིགས་པར་ཐལ། དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ལ་ལོ་འགོ་འཛིན་རིགས་པའི་ 

ཕིར།འདོད་ན། མེ་ཏོག་ཕེང་བརྒྱུད་དང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་དགུན་ཉི་དང་དྲུག་པ་ལ་དབར་ཉི་

ལྡོག་པར་ཐལ། ཧོར་ཟླ་དགུ་པ་དང་ཐ་སྐར་ཟླ་བ་དོན་གཅིག །དེའི་ཚེས་གཅིག་ལ་ལོ་

འགོ་བཟུང་བའི་དགུན་ཟླ་བཞི་པ་ལ་དགུན་ཉི་ལྡོག །དྲུག་པ་དང་ཆུ་སོད་ཟླ་བ་དོན་

གཅིག་པས་དེའི་ཡར་ངོ་ལ་དབར་ཉི་ལྡོག་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། གཞུང་འདིས་དུས་ཚིགས་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་

དབང་དུ་བས་ཏེ། སིན་དྲུག་ཉ་ནས་བཟུང་སེ་ཟླ་བ་བཞི་དགུན་གི་དུས། དབོའི་ཉ་

ནས་བཟུང་སེ་ཟླ་བ་བཞི་དཔིད་ཀི་དུས། ཆུ་སོད་ཉ་ནས་བཟུང་སེ་ཟླ་བ་བཞི་དབར་

གི་དུས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་ནས་སོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དང་དཔིད་ཉིན་

མཚན་མཉམ་པའི་དུས་དངོས་སུ་བསན་ནས། དབར་དགུན་གི་ཉི་མ་ལྡོག་དུས་

ཤུགས་ལ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དབར་གི་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ཁྲུམས་ཀི་ཟླ་བའི་མར་ངོ་སྔོན་

258 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སེ་ཟ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ། ༥༢༧་༢༡།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

དུ་སོང་ནས་ཐ་མ་ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་སོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་འབྱུང༌། དེའི་

ཚེས་དགུ་ནས་མཚན་མོ་རིང་དུ་འགོ་ཞིང༌། ཉིན་མོ་དེ་ལས་ལྡོག་པར་ཐུང་དུ་འགྱུར། 

དགུན་རྣམས་ཀི་ཟླ་བ་བཞི་པ་དང་ཟླ་བའི་མར་ངོ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་ཡར་ངོའི་ཚེས་

བརྒྱད་ལ་དཔིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་འབྱུང༌། དེའི་ཚེས་དགུ་ནས་མཚན་ཐུང་དུ་

འགྱུར་ཞིང༌། ཉིན་མོ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་རིང་དུ་འགྱུར་པའི་ཕིར་དང་སོན་ཉིན་མཚན་

མཉམ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དང༌། ཞག་བཞི་ཚུན་ལ་དགུན་ཉི་ལྡོག །དཔིད་ཉིན་མཚན་

མཉམ་ནས་དེ་ཚུན་ཆད་ལ་དབར་ཉི་ལྡོག་པའི་ཕིར། དབར་ཉི་ལྡོག་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་

དང༌། ཞག་བཅུ་གཅིག་ཚུན་ལ་དགུན་ཉི་ལྡོག་པའི་ཕིར། བ་ནི་རྒྱ་སྐད་སོང་སྒྱུར་ཡང་

ཉི་མ་བརྒྱད་གསུམ་རྩེ་ལ་ལྡོག །སྔོན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་བརའ་གསུངས་པ་ཡང་

འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་གོ །དེ་ཡང་ཁྱབ་པ་མི་འཛིན་ཏེ། ཞག་མི་ཐུབ་རྩི་དགོས་པའི་

ཕིར། ལེགས་པར་བཤད། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་པའི་དུས་ཡོད་དེ། 

དབར་ཟླ་བ་གཉིས་པ་སོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་འབྱུང༌། དགུན་ཟླ་བ་བཞི་པ་ལ། 

དཔིད་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཇི་ཙམ་གིས་ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། ཉིན་མཚན་རིང་བ་ཐང་གཅིག་གོ །ཞེས་སོ། །ངག་དོན་ནི། དེ་བཞག་ཏུ་

ཡོད་དེ། ཐང་གཅིག་རེས་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཐང་གཅིག་གི་ཚད་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་དགུ་བརྒྱར་དགོས་པའི་ཆ་གཅིག་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཉི་

མ་ལྷོ་བང་དུ་བགོད་པའི་ཚེ་མཐར་ཐུག་པ་ན་རིང་ཐུང་གང་དྲོར་འགྱུར་བ་འདིའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཉི་མ་ལྷོ་བང་འགོ་ཚེའོ། །ཞེས་ཏེ། ཁ་ཅིག །འཛམ་གིང་གི་ལྷོ་
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ཆུང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། སྒ་མི་སྙན་དང་ཁང་པ་གྲུ་བཞི་པའི་ནང་གི་ཉི་

མ་ལ་རིང་ཐུང་མེད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རི་རབ་ཀི་ཟུར་གིས་སྒིབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཉི་མ་

ཐུང་བའི་ཚེ་ལྷོ་ཕོགས་ནས་འཆར་བར་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །རྨ་

བ་ཆེན་མོ་ལས།259 འཆར་བ་དང་ནི་ནུབ་པ་དག །འཁོར་ལོ་མཚོན་ཆ་བཞིན་དུ་

རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་པས། མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་

དེ། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་འཕངས་པ་བཞིན་དུ། ཉི་མའི་

དཀིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་ལ་འཁོར་ཞིང་འགོ་བའི་དཔེ་སོས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལྷོ་བགོད་མཐར་ཐུག་པའི་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་དྲུག་དང་གཅིག་གི་

བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ཆ་གཅིག་གི་གིང་ནས་ཡོལ་ནས་ཕིའི་རྒྱ་མཚོའི་སེང་ནས་རྒྱུ་བས་

འོད་དངོས་260རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕོག །དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དགུན་ལུ་261མ་ལ་སོགས་

པའི་ཆུ་དྲོ། འཕུལ་བེད་ཀི་རླུང་ཤུགས་དྲག་པས་ཉིན་མོ་ཐུང་བ་ཡིན། བང་བགོད་

མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ་དཔག་ཚད་ཕེད་དྲུག་དང་གཅིག་གི་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ཆ་གཅིག་

གིས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཡོལ་ནས་གིང་གི་སེང་ནས་རྒྱུ་བས་འོད་དངོས་གིང་ལ་

ཕོག །དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གིང་ཚད་པ་ཚ་ཞིང་ལུ་མའི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་གང༌། འཕུལ་

བེད་ཀི་རླུང་ཤུགས་ཞན་པས་ཉིན་མོ་རིང་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། 

རང་ལན་ནི། སེམས་ཅན་སྤི་མཐུན་གི་ལས་ཀི་དབང་གིས་ཡིན་ཏེ། རང་

259 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༠། རྒྱུད་འབུམ་ཕ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྨ་བ་ཆེན་མོ། ༣༡༧་༡༥།

260 ག་༧༦་ན་༣་དངོས་ཀི།

261 ག་༧༦་ན་༤་དགུན་མ་སོགས།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

འགེལ་ལས།262 ཉི་མའི་འགོས་ཀི་བེ་བག་ལས་འདི་ན་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ་རྣམས་

རིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་འཕེལ་

འགིབ་ཏུ་སྣང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། ཉི་མ་དང་ནི་ཉེ་བ་ལས། །ཞེས་སོགས་ཏེ། 

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དེ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དང་ཉེ་བ་ལས་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁོར་རང་གི་གིབ་མས་བསྒིབས་ཏེ། མི་དངས་པར་སྣང༌། དེ་དང་རིང་བ་

ལས་དངས་པར་སྣང་བའི་ཕིར། དཔེར་སྒོན་མེ་དང་ཉེ་བ་བཞིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ནི། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོགས་དེ་

སྣང་བ་ན་ཉ་གང་བ། བཻཌཱུརྱ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོགས་དེ་སྣང་བ་ན་གནམ་གང་བ་དང༌། 

དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚེ་ན་བླ་འོག་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་གཞན་དུ་སྣང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

རི་རབ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་གནས་བསན་པ་ནི། འདི་ལ་

བང་རིམ་བཞི་ཡོད་དེ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བརྒྱད་ཀིས་བཤད། རི་རབ་ལ་ཆུ་

མཚམས་ཡན་ཆད་ལ་བང་རིམ་བཞི་ཡོད། བཞི་པོ་རེ་རེ་ལ་བར་ཐག་དཔག་ཚད་

སོང་ཕག་བཅུ་རེ་ཡོད་པར་མཉམ། རྒྱ་ཁྱོན་མས་རིམ་བཞིན་དུ་རི་རབ་ལས་ཕིར་

དཔག་ཚད་སོང་ཕག་བཅུ་དྲུག །བརྒྱད། བཞི། གཉིས་ཀིས་འཕགས། དེ་བཞི་ལ་

མས་རིམ་བཞིན། གནོད་སྦིན་ལག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་གཞོང་པ་བཅུ་བདུད་རྩིས་བཀང་

བ་ཐོགས་པ་དང༌། མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་ཐོགས་པ་དང༌། རྒུན་ཆང་གིས་རྟག་ཏུ་མྱོས་

པའི་རྟག་མྱོས་དང༌། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་དེའི་འཁོར་གི་ལྷ་རྣམས་གནས་ཤིང༌། 

262 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༣༦༦་༡༡།
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གསེར་རི་བདུན་ལ་ཡང་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལྷ་རྣམས་གནས་སོ། །དེ་ཡང་བང་རིམ་

སེང་མའི་ཤར་ཕོགས་ན་རྒྱལ་ཆེན་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་ཕོ་བང་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། ལྷོ་

ན་འཕགས་སྐྱེས་པོའི་ཕོ་བང་འཕགས་སྐྱེས་པོ། ནུབ་ན་མིག་མི་བཟང་གི་ཕོ་བང་སྣ་

ཚོགས་གཟུགས། བང་ན་རྣམ་སས་ཀི་ཕོ་བང་ལྕང་ལོ་ཅན་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས་སོན་པ་ནི། ལྷུན་པོའི་རྩེ་ན་སུམ་ཅུ་

གསུམ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དོ། །གཞུང་དོན་ནི། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་

ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ནོར་ལྷ་བརྒྱད། དྲག་པོ་བཅུ་གཅིག །ཉི་མ་བཅུ་

གཉིས། ཐ་སྐར་གི་བུ་གཞོན་ནུ་གཉིས་ཏེ། གཙོ་བོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་མམ། ཉེ་དབང་

སོ་གཉིས་བརྒྱ་བིན་དང་སོ་གསུམ་ཡོད་པས་སམ། མེ་ཏོག་གི་ཚལ་ལས་སོགས་པ་

འཛམ་བུ་གིང་པ་ལ་བསྒག་ཏུ་རུང་བའི་ལྷ་གནས་མི་འདྲ་བ་སོ་གསུམ་ཡོད་པས་དེ་

སྐད་བའོ། །དེང་སང་ལྷ་དབང་གི་མཚན་མི་མཛེས་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཞེས་མཆིམས་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གསུངས། །

ཞར་ལ་ལྷ་མིན་གི་གནས་བཤད་ན། ཆུ་མཚམས་མན་ཆད་ཀི་རི་རབ་ཀི་བོང་

གསེང་ན་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ཡང་ཆུ་མཚམས་ནས་དཔག་ཚད་སུམ་ཁི་ན་འོད་ལྡན་གི་

གོང་ཁྱེར་ན་ལྷ་མིན་གི་དབང་པོ་སྒ་གཅན་ཡོད། དེ་ནས་དཔག་ཚད་བཞི་སོང་ན་སྐར་

འཕེང་ཅན་གི་གོང་ན་ལྷ་མིན་གི་དབང་པོ་མགུལ་འཕེང་ཡོད། དེ་ནས་དཔག་ཚད་

བཞི་སོང་ན་བརྟན་པའི་གོང་ན་ལྷ་མིན་གི་དབང་པོ་རབ་གནོན་ཡོད། དེ་ནས་དཔག་

ཚད་ཉིས་སོང་ན་དབང་ཆེན་གི་ས་གཞི་ལ་ཟབ་པའམ་གསེར་ལྡན་ཞེས་བ་བའི་གོང་

ན་ལྷ་མིན་གི་དབང་པོ་ཐགས་བཟང་རིས་ཡོད། ལྷ་གནས་རྣམས་གཞན་མཐོ་རིམས་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

བཞིན་བཟང་ཡང༌། ལྷ་མིན་རྣམས་གནས་དམའ་རིམ་བཞིན་བཟང་བ་ཡིན་

ནོ། །གསེར་གི་ས་གཞི་ལ་གོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག་གི་དོད་གོང་ཁྱེར་གསེར་ལྡན། ཁང་

བཟང་རྣམས་རྒྱལ་གི་དོད་གདམས་པ་ཅན། འདུན་ས་ཆོས་བཟང་གི་དོད་ནོར་

བཟང༌། ཤིང་སོངས་འདུའི་དོད་ཅི་ཏྲ་པ་ཏྲེ263། ཨར་མོ་ནིག་གི་རོ་ལེབ་ཀི་དོད་རེ་ལེ་

264བཟང་ཞེས་བ་བ། ཚལ་བཞིའི་དོད་ཀུན་དགའ། རབ་དགའ་བ། དགའ་བ། ཀུན་

དགའ་རིགས་གཞིའི་དོད་ཀུན་དགའ་ཅན་སོགས་བཞི། གང་ཆེན་རབ་བརྟན་གི་དོད་

བཟོད་པ་དཀར་པོ། ས་སྲུང་བུའི་དོད་ཏི་སེ་གངས་བརྩེགས་བ་བ་ཡོད། 

འོ་ན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་འཐབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ལྷ་རྣམས་ལྷ་མིན་གི་

བུ་མ་འདོད། ལྷ་མིན་རྣམས་ལྷའི་བདུད་རྩི་འདོད་ཅིང༌། ལྷའི་དཔལ་འབོར་ལ་ཕག་

དོག་པས་ཕན་ཚུན་འཐབ། ཇི་ལྟར་འཐབ་སྙམ་ན། ལྷ་མིན་རྣམས་རི་རབ་ཀི་ཁང་

གསེང་ནས་གསེར་དངུལ་མན་ཤེལ་བཻཌཱུརྱ་གོ་གོན་ཏེ་འཆས་པ་ན། དམག་གི་བེར་

གིས་བརྒྱ་བིན་གི་གདན་མན་ཆད་འགུལ་བས་དམག་འོང་བར་ཤེས་ཏེ། དང་པོ་ཀླུ་

དཀར་ཕོགས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་དང་འཐབ། དེས་མ་ཐུབ་ན། ཆུ་མཚམས་ནས་ཡར་

ཐོན་ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་བང་རིམ་གི་ལྷ་རྣམས་དང་

འཐབ། དེའི་ཚེ་ལྷ་གནས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཆེད་དུ་སྒ་གཅན་འཛིན་གི་ལག་པས་

ཉི་ཟླའི་དཀིལ་འཁོར་སྒིབ་པར་བེད། རྒྱལ་ཕམ་ཡོད་པ་ཡང་འདོད་ལྷ་འོག་མའི་བདེ་

སྐྱིད་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་དགེ་སིག་ལ་རག་ལས་པས་ལྷ་རྣམས་གིང་ཡང་ཡང་

མྱུལ། འཛམ་བུ་གིང་པ་དགེ་བ་སྤོད་པ་ཤས་ཆེ་ན་ལྷ་རྣམས་ངང་གིས་རྒྱལ་ཞིང་བདེ། 

263 མཆིམས་མཛོད་ཆེན་མོར། ཙི་ཏ་པ་ལི།

264 མཆིམས་མཛོད་ཆེན་མོར། རོ་ལེབ་བཟང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མི་དགེ་བ་སྤོད་པ་ཤས་ཆེ་ན་ལྷ་མིན་རྒྱལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་རྣམ་སས་ཀིས་རི་རབ་ལ་

ངལ་གསོ་ཞིང་འཐབ། གནོད་སྦིན་ངལ་སོས་པོ་ཞེས་བ་བ། རྩ་གསུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། 

ལུས་ཆུང་བས་ལུས་ངན་པོ་འམ་འདི་ལྟ་བུས་ཀང་བདག་ལ་འཐབ་ནུས་པ་ཞེས་སྨྲས་

པས་ལུས་ངན་པོར་གགས། གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་མ་ཐུབ་ན། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་སུམ་ཅུ་

རྩ་གསུམ་དུ་ཕིན་ཏེ། ཀོའུ་ཤི་ཀ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གསོལ་བས། བརྒྱ་

བིན་གིས་བཀའ་བསོས་ཏེ། ལྷ་རྣམས་རྩུབ་འགྱུར་གི་ཚལ་དུ་ཕིན་ནས་འཐབ་པར་

མོས། གང་ཆེན་རབ་བརྟན་གིས་བརྒྱ་བིན་གི་བསམ་པ་ཤེས་ཏེ། མགོ་བོ་སུམ་ཅུ་རྩ་

གསུམ་སྤྲུལ་ཏེ། གཡས་ན་དབང་པོ་བརྒྱ་བིན། གཞན་རྣམས་ལ་ཉེ་དབང་རེ་རེ། རྒྱབ་

ཏུ་ལྷ་རྣམས་ཞོན་ནས། གོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག་ནས་ཐོན་ཏེ། རི་རབ་ཀི་ནུབ་ཀི་སེང་དུ་

འཐབ། ལྷ་མིན་རྣམས་ཀིས་རི་འཕེན་པ་བརྒྱ་བིན་གི་རོ་རེས་དུམ་བུར་བཅོམ། རོལ་

མཚོར་ལྷུང་བས་སོག་ཆགས་མང་པོ་ཤི་བས་རྒྱ་མཚོ་དམར་པོར་འགོ། ལྷའི་མགོ་བོ་

དང་སྐེད་པ་ཆད་ན་འཆི། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བཅད་ཀང་མི་འཆི་ཞིང་སར་ཡང་སྐྱེ། 

ལྷ་མིན་རྣམས་མི་བཞིན་དུ་གནད་དུ་ཕོག་ན་འཆིའོ། །ལྷ་ཕམ་ན་གོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག་

ཏུ་བསྡུས་ནས་སོ་བཅད་དེ་སོད། ལྷ་མིན་ཕམ་ན་གསེར་གི་ས་གཞིའི་སེང་དུ་མཚོ་

ཀུན་སྣང་ཞེས་བ་བ་ལ་ཤི་བ་དང་ཡན་ལག་ཆད་པ་སོགས་ཀི་གཟུགས་བརན་ཤར་

ཏེ། དམག་མ་སེབས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་མྱ་ངན་དཔག་མེད་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏེ། 

དཀོན་མཆོག་ཏ་ལའི་གཟུངས་ལས།265 དང་བའི་མཚོ་ལ་ཡན་ལག་བཞི་པའི་

དམག །དེ་དག་སོ་སོར་རང་གི་གཟུགས་བརན་མཐོང༌། །རལ་གི་མདའ་ཆེན་གཞུ་

265 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། གཟུངས་འདུས་ཨེ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། དཀོན་མཆོག་ཏ་ལའི་གཟུངས། ༡༡༢་༣།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

དང་མདའ་རྣམས་དང༌། །གོ་གོན་བཞིན་དང་ཐོག་པ་བཅས་སུ་མཐོང༌། །གང་གི་

གཟུགས་གང་གནས་གང་ཆགས་ཚད་གང༌། །དེ་དང་དེ་དག་ད་ལྟར་ཆུལ་དུ་

མཐོང༌། །ཞེས་གསུངས།266 

ལྷ་མིན་གི་མཚོན་ཆ་བཞི་ཞེས་པ། རལ་གི། མདུང་ཐུང༌། འཕང་མདུང༌། 

མདའ་གཞུའོ། །ལྷའི་དཔུང་ཚོགས་བཞི་ཞེས་པ། རྟ་པ། གང་པོ་ཆེ། ཤིང་རྟ། དཔུང་བུ་

ཆུང་ངོ༌། །གཉིས་པས་ལམ་འབེལ་བའི་ལྷ་གནས་ནི། དེ་སེང་ལྷ་རྣམས་གཞལ་མེད་

ཁང༌། །ཞེས་གསུངས། ས་དང་མ་འབེལ་བའི་ལྷ་གནས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འཐབ་བལ་

ནས་འོག་མིན་གི་བར་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གཞལ་མེད་ཁང་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་

ཕིར། འདི་ནས་ལྷ་མིན་དང་འཐབ་པ་དང་བལ་བས་འཐབ་བལ་ཞེས་བའོ། །དགའ་

ལྡན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལས། ཐོས་པ་མང་དང་ཆོས་འཛིན་

དང༌། །ཤེས་རབ་ལྡན་ཞིང་ཐར་པ་འདོད། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་དགའ་བའི་མི། །དེ་

རྣམས་དགའ་ལྡན་ཉེ་བར་འགོ་ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་དེ་དག་གི་སྤོས་པ་ནི། །འདོད་པ་སྤོད་པ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གིས་བཤད། ལྷའི་བུ་བུ་མོ་སྐྱེ་ཚུལ་སོན་པ་ནི། བིས་པ་ལོ་ལྔ་

ལོན་པ་ནས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིས་བཤད། ལྷ་གནས་རྣམས་ཀི་བར་ཐག་གི་

ཚད་སོན་པ་ནི། གནས་ནས་གནས་འོག་ཇི་སིད་པ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་

ངག་དོན་ནི། བར་ཐག་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འཛམ་བུ་གིང་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་

བར་ལ་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས་འཐབ་བལ་གི་བར་ལ་

266 དཀོན་མཆོག་ཏ་ལའི་གཟུངས། ༡༡༢་༣། གོ་གོན་བཞོན་དང་ཐེག་པར་བཅས་སུ་མཐོང༌། །གང་གི་གཟུགས་གང་གནས་གང་ཆ་

བད་གང༌། །དེ་དང་དེ་དག་དེ་ལྟར་ཆུ་ལས་མཐོང༌། །ཞེས་གསལ།
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ཡོད་པ་ནས། འཛམ་བུ་གིང་ནས་འཐབ་བལ་གི་བར་ལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ལྟར་ཤིན་དུ་

མཐོང་ནས་འོག་མིན་གི་བར་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་མདོ་ལས། སོང་གསུམ་གི་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། གིང་བཞི་

པ་དང་ཉི་ཟླ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བརྒྱད་ཀི་ངག་དོན། སོང་གསུམ་གི་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། གིང་བཞི་པ་སོང་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སོང་

དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དེ་སོང་སྤི་ཕུད་དེ་སོང་དང་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་ཡིན། སོང་དང་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སོང་ལ་སོང་བར་མའི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་སུ་འཇོག །དེ་སོང་ལ་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

སུ་འཇོག་པའི་ཕིར། དེ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་སྔ་རིམ་བཞིན་དུ་འབྱུང་འཇིག་བེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དུས་མཉམ་དུ་འཇིག་ཅིང་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཞར་ལ་སེམས་ཅན་གི་ཚད་བཤད་པ་ལ། ལུས་ཚད། ཚེ་ཚད་

གཉིས། དང་པོ་ནི། ངན་སོང་གསུམ་གི་ལུས་ཚད་སྐབས་འདིར་དངོས་སུ་མི་སོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པས་མ་བསན་པའི་ཕིར། དེས་ན་མི་

རྣམས་ཀི་ལུས་ཚད་སོན་པ་ནི། འཛམ་བུ་གིང་པ་རྣམས་ཀི་ཚད། །ཅེས་སོགས་རྐང་

པ་བཞིའི་ངག་དོན་ནི། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའི་དུས་ཀི་འཛམ་བུ་གིང་

པའི་མིའི་ལུས་ལ་རང་ཁྲུ་བཞི་པ་དང༌། ཕལ་ཆེར་ཕེད་དང་བཞི་པ་ཡོད། ལུས་

འཕགས་པོའི་མིའི་ལུས་ལ་ཁྲུ་བརྒྱད། བ་ལང་སྤོད་པའི་མིའི་ལུས་ལ་བཅུ་དྲུག །སྒ་

མི་སྙན་པའི་མིའི་ལུས་ལ་སོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་ལྷ་དྲུག་གི་ལུས་ཚད་སོན་པ་ནི། འདོད་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་ཡི་ལུས། །ཞེས་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གི་ངག་དོན་ནི། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི་

ལ་རྒྱང་གགས་བཞི་ཆ་ནས་རྒྱང་གགས་བཞི་ཆར་རེ་སྐྱེད་པས། གཞན་འཕྲུལ་དབང་

བེད་ལ་རྒྱང་གགས་ཕེད་དང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཟུགས་ཁམས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ལུས་ཚད་སོན་པ་ནི། གཟུགས་ཅན་དང་པོ་

དཔག་ཚད་ཕེད། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཚངས་

རིས་པ་ལ་དཔག་ཚད་ཕེད། མདུན་ན་འདོན་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག །ཚངས་ཆེན་ལ་

ཕེད་དང་གཉིས། དེའི་ལྟག་ཚད་མེད་འོད་ཡན་ཆད་ལ་འོག་མ་འོག་མ་ལས་གོང་མ་

གོང་མ་ཉིས་འགྱུར་སྐྱེད་ནས་སྤིན་མེད་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་ཉེར་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་

བ་ལས་གསུམ་དོར་ནས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ། དེ་ཡན་ཆད་འོག་མ་ལས་གོང་

མ་ཉིས་འགྱུར་དུ་བསྒྱུར་ནས་འོག་མིན་པ་ལ་དཔག་ཚད་ཁི་དྲུག་སོང་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། མི་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་སོན་པ་ནི། སྒ་མི་སྙན་ན་ཚེ་སོང་སེ། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། སྒ་མི་སྙན་པས་རང་ལོ་སོང་

ཐུབ། བ་ལང་སྤོད་པས་ལྔ་བརྒྱ། ལུས་འཕགས་པོས་ཕེད་དང་སུམ་བརྒྱ། འཛམ་བུ་

གིང་པའི་ཚེ་ཚད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། སྔོན་ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ཐུབ་པའང་

བྱུང༌། མཐར་ལོ་བཅུ་ལ་རིང་མཐའ་བེད་པ་དགོས་པའང་འབྱུང་བའི་ཕིར། འདོད་ལྷ་

དྲུག་གི་ཚེ་སོན་པ་ནི། མི་རྣམས་ཀི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ལྔའི་ངག་

དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག་དེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་དེ་

བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་བས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི་པས་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ། དེ་བཞིན་

དུ་འོག་མ་འོག་མ་ལས་གོང་མ་གོང་མ་ལོ་ཉིན་ཞག་ཟླ་བ་ཚེ་ཚད་ཉིས་འགྱུར་དུ་
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འགྱུར་བས་རང་ལོ་སོང༌། ཉིས་སོང༌། བཞི་སོང༌། བརྒྱད་སོང༌། ཁི་དྲུག་སོང༌། གཞན་

འཕྲུལ་དབང་བེད་པས་ཐུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ལྷ་གོང་མ་ལྔ་ལ་ཉི་ཟླ་མེད་ཀང་ཉིན་

མཚན་གི་ཐ་སྙད་ཡོད་དེ། མེ་ཏོག་ཁ་ཕེ་ཟུམ། བ་སྐད་འབིན་མི་འབིན། གཉིད་

སངས་བོ་ལ་ཉིན་མཚན་དུ་འཇོག་པའི་ཕིར། 

ཞར་ལ་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཚེ་ཚད་བཤད་ན། ལྷ་མ་ཡིན་གི་དབང་པོ་སྒ་གཅན་

གིས་མི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་རང་ལོ་སོང་ཐུབ། མགུལ་འཕེང་

དང༌། བརྟན་པས་མི་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་རང་ལོ་དྲུག་སོང་ཐུབ། 

མེ་ཏོག་འཕེང་གིས་མི་ལོ་བདུན་བརྒྱ་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་རང་ལོ་བདུན་སོང་

ཐུབ་པར་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལས་གསུངས་སོ། །

གཟུགས་ཁམས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་སོན་པ་ནི། གཟུགས་ཅན་ཉིན་

མཚན་མེད་ཚེ་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན་ནི། དེ་ན་ཉིན་མཚན་

མེད་ཀང་རང་ལུས་གཞལ་བའི་བསྐལ་པའི་གངས་ལས་ཚེ་ཚད་རྟོགས་པར་བ་སེ། 

གཟུགས་ཅན་དང་པོ་བསྐལ་པ་ཕེད། །དེ་ཡི་གོང་མ་ཕེད་ཕེད་སྐྱེད། །འོད་ཆུང་རྣམས་

ཀི་ལྟག་ཡན་ཆད། །ཚེ་ནི་ཉིས་འགྱུར་ཉིས་འགྱུར་སྐྱེད། །སྤིན་མེད་བསྐལ་པ་གསུམ་

དོར་རོ། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཟུགས་མེད་པའི་ཚེ་ཚད་སོན་པ་ནི། གཟུགས་མེད་བསྐལ་པ་སོང་ཕག་

ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། གཟུགས་མེད་

དང་པོ་བསྐལ་པ་ཉི་ཁི་སེ། གཉིས་པ་བཞི་ཁི། གསུམ་པ་དྲུག་ཁི། སིད་རྩེ་བས་བརྒྱད་

ཁི་ཐུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་འོད་ཆུང་ནས་སིད་རྩེའི་བར་གི་ཚེ་ཚད་ཀི་བསྐལ་པ་དེ་
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བསྐལ་ཆེན་ཞེས་བར་བསྐལ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བསྐལ་པར་བཞག་པ་དེ་ཡིན། དེའི་འོག་

མ་གཟུགས་ཅན་དང་པོ་གསུམ་གི་ཚེ་ཚད་ཀི་བསྐལ་པ་དེ་བསྐལ་ཆེན་གི་ཕེད་ལ་

བསྐལ་པར་བས་པ་ཡིན་ཏེ། བར་བསྐལ་བཞི་བཅུ་ལ་བསྐལ་པར་བས་པའི་ཕིར། 

འོད་ཆུང་ནས་བཟུང་བསྐལ་ཆེན་ཏེ། །འདི་ཡི་འོག་མ་ཕེད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེས་ན་གོ་བདེ་བར་བརྩིས་ན། ཚངས་རིས་པའི་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ། མདུན་ན་

འདོན་པའི་བཞི་བཅུ། ཚངས་ཆེན་པའི་དྲུག་ཅུ་ཞེས་གསུངས་པ་དྲུག་ཅུ་དང་ཉེ་བས་

དྲུག་ཅུར་གསུངས་ཀི་བར་བསྐལ་ང་དགུ་ལས་མེད་དེ། འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་འོག་

མ་སྐྱེས་ནས་སྣོད་འཇིག་པའི་གང་དུ་ཤི་འཕོས་པའི་ཕིར། ཚ་དམྱལ་བརྒྱད་ཀི་ཚེ་

ཚད་སོན་པ་ནི། ཡང་སོས་ལ་སོགས་དྲུག་རིམ་བཞིན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་

དང་དྲུག་གི་ངག་དོན། ཡང་སོས་ལ་སོགས་པའི་དང་པོ་དྲུག་རིམ་བཞིན་དུ་འདོད་ལྷ་

དྲུག་གི་ཚེ་དང་ཉིན་ཞག་མཉམ་ལ་དེས་བགོད་པའི་འདོད་ལྷ་དྲུག་དང་ལོ་གངས་འདྲ་

བར་ཐུབ་པའི་ཕིར། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ཚེ་རངས་པོ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག །དེ་སུམ་ཅུ་

ལ་ཟླ་བ། དེ་བཅུ་གཉིས་ལོར་བས་པའི་ཡང་སོས་པས་རང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་

སོགས་ནས་རབ་ཏུ་ཚ་བས་བར་བསྐལ་ཕེད། མནར་མེད་པས་བར་བསྐལ་གཅིག་

ཐུབ་པའི་ཕིར། 

དུད་འགོའི་ཚེ་ཚད་སོན་པ་ལ། དུད་འགོ་རྣམས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་

གཉིས་ཀི་ངག་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དུད་འགོ་མཆོག་ཏུ་ཚེ་རིང་བས་བར་

བསྐལ་གཅིག་ཐུབ། ཐུང་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཕིར། ཡི་དགས་ཀི་ཚེ་ཚད་

སོན་པ་ལ། ཡི་དགས་རྣམས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། དེ་
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བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། མིའི་ཟླ་བ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་བས། དེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ། དེ་

བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་བས་པའི་རང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ་པའི་ཕིར། བཤེས་སྤིང་ལས།267 

ལྔ་སོང་དག་དང་ཁིར་ཡང་འཆི་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅིག །གང་

དམྱལ་བརྒྱད་ཀི་ཚེ་ཚད་སོན་པ་ནི། ཏིལ་སྦངས་ནང་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཞིང༌། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན། མ་ག་དྷའི་བེའི་ཏིལ་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་ཤོང་བའི་ཏིལ་

སྦངས་ཏིལ་གིས་བྱུར་བུར་བཀང་བའི་ནང་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ནས་ཏིལ་རེ་རེ་

ཕྱུང་བས་ཏིལ་དེ་ཟད་པ་ན་ཆུ་བུར་ཅན་གི་ཚེ་ཚད་ཡིན། 

གང་དམྱལ་བདུན་ནི་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་ཏིལ་ཁལ་ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུས་

བསྒྱུར་ཏེ། སྔར་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་ཚེ་ཚད་དེ་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐུབ་པར་ངེས་སམ་

ཞེ་ན། སྒ་མི་སྙན་མ་གཏོགས་པ་ན་བར་མ་དོར་འཆི་བ་ཡོད། སྒ་མི་སྙན་ན་མེད། སྒ་

མི་སྙན་མ་གཏོགས་པར་འཆི། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ཚད་དེ་དག་རྩོམ་གཞི་དང་རྩོམ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྩོམ་གཞི་ནི། 

གཟུགས་མིང་དུས་མཐའ་རྡུལ་ཡིག་དང༌། །སྐད་ཅིག་ཕ་རབ་ཅེས་ཏེ། རྩོམ་གཞི་

བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་རྡུལ་ཕ་རབ། དཔག་ཚད། རྒྱང་གགས་

སོགས་ཀི་རྩོམ་གཞི། མིང་གི་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡི་གེ །ཤཽ་ཀ་རབ་བེད་

བསན་བཅོས་ཀི་རྩོམ་གཞི། དུས་ཀི་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ལོ་

བསྐལ་པ་སོགས་ཀི་རྩོམ་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་བསགས་པ་ལས་དཔག་ཚད་

ཀི་བར་དུ་འགྲུབ། གཉིས་པ་བསགས་པ་ལས་ཤཽ་ཀ་སོགས་འགྲུབ། གསུམ་པ་

267 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྤིང་ཡིག་ང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། བཤེས་སྤིངས། ༦༨༠་༡༠།
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བསགས་པ་ལས་ལོ་སོགས་འགྲུབ་པའི་ཕིར། རྩོམ་ཚུལ་སོན་པ་ནི། རྡུལ་དང་

ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དྲུག་ལས། དཔག་ཚད་སོགས་རྩོམ་ཚུལ་བཞག་ཏུ་

ཡོད་དེ། རྡུལ་ཕ་རབ། རྡུལ་ཕན། ལྕགས་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། རི་བོང་གི་རྡུལ། ལུག་རྡུལ། 

གང་རྡུལ། ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ། སོ་མ། ཤིག་ནས། སོར་ཚིགས་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་བདུན་

ལ་ཕི་མ་རེ་རེར་རྩི། སོར་མོ་ཉི་ཤུ་བཞི་ལ་ཁྲུ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན་

ནི། སོར་མོ་ཉི་ཤུ་བཞི་ལ་ཁྲུ་གང༌། ཁྲུ་བཞི་ལ་གཞུ་འདོམ་གང༌། གཞུ་འདོམ་ལྔ་བརྒྱ་

ལ་རྒྱང་གགས། རྒྱང་གགས་གཅིག་གོང་ལས་འཕགས་པའི་གནས་ལ་དགོན་པར་

འཇོག །རྒྱང་གགས་བརྒྱད་ལ་དཔག་ཚད་དུ་བརྩི་268བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལོ་བསྐལ་པ་སོགས་རྩོམ་ཚུལ་ནི། སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ལ། །ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་བདུན་གི་ངག་དོན་ནི། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱ་ཉི་

ཤུ་ལ་དེའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག །དེ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཐང་གཅིག །ཐང་གཅིག་སུམ་ཅུ་ལ་

ཡུད་ཙམ། ཡུད་ཙམ་སུམ་ཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག །དེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་ཞག་མི་ཐུབ་

དོར་བ་དང་བཅས་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་རྩི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་བསྐལ་

པ་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། བསྐལ་པ་རྣམ་པ་མང་བཤད་པ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བསྐལ་པ་ལ་

ལྔ་ཡོད་དེ། འཇིག་པའི། ཞིག་ནས་འདུག་པའི། ཆགས་པའི། གནས་པའི། བསྐལ་

ཆེན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་བཞི་རེ་རེ་ལ་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུར་ཡོད། བསྐལ་

ཆེན་ལ་བར་བསྐལ་བརྒྱད་ཅུ་ཡོད་དོ། །

འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་སོན་པ་ནི། འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་དམྱལ་བ་ཡི། །ཞེས་

268 ག་༨༡་ན་༢་རྩི་བ་ཡིན།
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སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། མནར་མེད་དུ་སེམས་ཅན་གསར་སྐྱེ་

མེད་པ་ནས་བཟུང་སེ། ཚངས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་སོང་གི་བར་དེ་མེས་འཇིག་པའི་

བསྐལ་པ། སྔ་མ་ནས་བཟུང་སེ། འོད་གསལ་གི་གཞལ་མེད་ཁང་སོང་གི་བར་དུ་ཆུས་

འཇིག་པ། དགེ་རྒྱས་ཀི་གཞལ་མེད་ཁང་སོང་གི་བར་རླུང་གིས་འཇིག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། 

ཆགས་པའི་བསྐལ་པ་སོན་པ་ནི། ཆགས་པ་དང་པོའི་རླུང་ནས་ནི། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འོག་གཞི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་

ཆགས་པ་ནས་བཟུང་སེ། མནར་མེད་དུ་སེམས་ཅན་གཅིག་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་བར་

ལ་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ་ཡོད། དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གནས་པའི་བསྐལ་པ་སོན་པ་ནི། བར་གི་བསྐལ་པ་དཔག་མེད་ནས། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བརྒྱད་དེ། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ཐུབ་པ་བརྒྱད་ཁིར་

བི་བ་ལས་ཆགས་པའི་གཞུག་རོགས། གནས་པའི་འགོ་ཚུགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་

བཟུང་སེ། ཚེ་ལོ་བཅུ་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ལ་ཐུག་པའི་བར་ལ་བར་བསྐལ་གཅིག་ཡོད། 

དེ་ལ་དུས་ཀི་ཡ་ཐོག་རིང་མོ་ཟེར། དེ་ནས་བརྒྱད་ཁིའི་བར་དུ་ཡར་སྐྱེ་བཅུའི་བར་དུ་

མར་བི་བ་ལ་རེ་རེ་ལ་བར་བསྐལ་རེ་རེར་བས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་བར་གི་ཁུག་པ་བཅོ་

བརྒྱད་ཟེར། དེ་ནས་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁིའི་བར་དུ་ཡར་འཕེལ་བ་ལ་བར་བསྐལ་གཅིག་

ཡོད། དེ་ལ་མར་གི་མ་ཐོག་རིང་མོ་ཟེར། དེ་ལྟ་བུའི་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ་ལ་གནས་པའི་

བསྐལ་པར་བརྩི་269བའི་ཕིར། འོ་ན་ཐོག་མཐའི་རྐྱང་བ་དེ་དང་བར་གི་ཁུག་པའི་རྒྱུ་

269 ག་༨༡་བ་༥་རྩི།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

མཚན་ཅི། ལོ་ཇི་སྙེད་རེ་ལ་འཕེལ་འགིབ་བེད་མཉམ་ན་དགེ་སིག་སྤོད་པ་སོགས་ཆེ་

ཆུང་གིས་ཡིན་ཞིང༌། སོ་སྐྱེས་པས་མ་བ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཡིན་གསུངས། 

ཞར་བྱུང་ལ་བསྐལ་ཆེན་གི་ཞར་བྱུང་དང༌། འཇིག་བསྐལ་གི་ཞར་བྱུང་

ངོ༌། །དང་པོ་ནི། བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པ་ལས་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་ཞེས་སོན་པ་ལ། དེ་གངས་མེད་གསུམ་

ལ་སངས་རྒྱས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་གཉིས་གསུངས། འོ་ན་སངས་རྒྱས་

དེ་ཡར་འཕེལ་དང་མར་འགིབ་གང་ལ་འབྱུང་ཞེ་ན། དེ་སོན་པ་ལ། མར་ནི་འགིབ་པ་

ཡི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་གཉིས་གསུངས། རང་རྒྱལ་དག་བཅོམ་འབྱུང་

བའི་དུས་སོན་པ་ལ། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་གཉིས་ཀ་ལ། །ཞེས་གསུངས། བསེ་

རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་དག་བཅོམ་པའི་རྒྱུ་སོན་པ་ལ། བསེ་རུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཡི་

270རྒྱུས། །ཞེས་གསུངས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་འབྱུང་བའི་དུས་སོན་པ་ནི། འཁོར་

ལོས་སྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་ནི། །ཞེས་སོགས་གཉིས་གསུངས། 

འོ་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་

འཁོར་ལོ་ཅན། །ཞེས་གསུངས། འོ་ན་དེས་གིང་བཞི་ལ་དབང་བེད་ཚུལ་སོན་པ་ནི། 

དེ་དག་གིང་གཅིག་གིང་གཉིས་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས། འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་གཅིག་ཉིད་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་གཉིས་གཅིག་

ཅར་དུ་མི་འབྱུང་ཞེས་སོན་པ་ལ། ལྷན་ཅིག་གཉིས་མིན་སངས་རྒྱས་བཞིན། །ཞེས་

གསུངས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་བཞི་པོ་དེས་ཕ་རོལ་པོ་ལས་རྒྱལ་བར271་བེད་

270 ག་༨༢་ན་༢་བསེ་རུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཡིས་རྒྱུས།

271 ག་༨༢་ན་༥་ཕ་རོལ་པོའི་རྒྱལ་པོར་ཕིན་ཚུལ་སོན་པ་ནི།



  186  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཚུལ་སོན་པ་ནི། ཕས་བསུ་རང་འགོ་གཡུལ་བཤམས་དང༌། །ཞེས་སོགས་གཉིས་

གསུངས། ཐུབ་དབང་གི་མཚན་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་མཚན་གི་ཁྱད་པར་སོན་

པ་ལ། ཐུབ་མཚན་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་གཉིས་གསུངས། དེ་རྣམས་

ཀི་དོན་ནི་རྟོགས་ས་ལ། 

འོ་ན་ཡ་ཐོག་རིང་མོའི་འགིབ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དེ་སོན་པ་ལ། སྔར་བྱུང་

སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་བཞིན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན་

གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ལ། བསྐལ་པ་དང་པོའི་མིའི་གནས་ཚུལ། དེ་འགིབ་ཚུལ། 

མི་རིགས་བཞི་པོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། འགིབ་པའི་མཐར་ཇི་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ནི། བསྐལ་པ་དང་པོའི་མི་རྣམས་གཟུགས་ཁམས་པའི་ལྷ་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ། 

དཔག་མེད་ཐུབ་པའི་དུས་སུ་མི་རིགས་བཞི་དང་ཉི་ཟླ་སོགས་མེད། དེ་མེད་པས་

ཉིན་མཚན་གི་ཐ་སྙད་མེད། རང་འོད་ཀི་སྣང་བའི་བ་བ་བེད། ཕོ་མོའི་མཚན་མ་མེད་

པས་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀི་སྒ་མེད། དེ་མེད་པས་མང272་མི་མཐུན་པ་དང་མངལ་

སྐྱེས་སོགས་མེད་པས་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་དགའ། 

ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་བཙུན་ཅིང་བཟང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་

སོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་སའི་སེང་དུ་གནས་པའི་བཅུད་ཅེས་པ་ཁ་དོག་དམར་

སེར་རོ་སྦང་རྩི་མ་སྐོལ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་དེ། རོ་ལ་བརྐམ་ཆགས་ཅན་གཅིག་གིས་

མཛུབ་མོས་བླངས་ཏེ་མྱངས་པས་རོ་ལ་ཆགས་ཤིང་སེད་པར་གྱུར། དེ་བཞིན་དུ་

272 ག་༨༢་བ་༢་མངག།
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གཞན་དག་གིས་ཀང་བས་པས་སེད་པའི་དབང་གིས་ལུས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་འོད་

ནུབ། ལུས་ལ་ལྕི་བ་དང་མཁང་བ་ཞུགས། མུན་པར་གྱུར་པ་ན་སེམས་ཅན་སྤི་

མཐུན་གི་ལས་ཀི་དབང་གིས་ཉི་ཟླ་བྱུང་བས་ཉིན་མཚན་གི་ཐ་སྙད་བྱུང་ངོ༌། །དེ་

ནས་སའི་བཅུད་མང་དུ་ཟས་པ་རྣམས་ལུས་ངན། ཉུང་བར་ཟས་པ་རྣམས་ལུས་

བཟང་བ་ན། བཟང་བས་ངན་པ་ལ་བརས་ཤིང་ང་རྒྱལ་བས་པས་སའི་བཅུད་དེ་ནུབ་

པར་གྱུར་ཏོ། །ཡང་སའི་ཞག་ཁ་དོག་ཀ་རའི་མེ་ཏོག་ལྟར་སེར་བ་རོ་སྦང་རྩི་མ་སྐོལ་

བ་ལྟ་བུ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཟོས་སོ། །ཡང་སྔར་བཞིན་བས་པས་དེ་ཡང་ནུབ་པར་གྱུར་

ཏོ། །དེ་ནས་མྱུ་གུའི་ཚལ་ཁ་དོག་ཀ་དམ་ཡུ་གའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་རོ་སྦང་རྩི་མ་སྐོལ་བ་

ལྟ་བུ་བྱུང་སེ། སྔར་བཞིན་བས་པས་ནུབ་པར་གྱུར། དེ་ནས་མ་རྨོས་མ་བཏབ་པའི་

འབས་སཱ་ལུ་ཁ་དོག་དང་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕུབ་མ་དང་ཤུན་པ་མེད་པ། སོར་

བཞི་ཙམ་པ་ནང་བརྔས་པ་ན་ནུབ་སྐྱེ། ནུབ་བརྔས་པ་ན་ནང་སྐྱེ་བ་བྱུང་སེ། དེ་ཁམ་

ཟས་རགས་པ་ཡིན་པས་ལོངས་སྤོད་པས་སྙིགས་མ་རྣམས་འཐོན་པས་ཕོ་མོའི་

དབང་པོ་བྱུང་སེ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀི་ཐ་སྙད་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དེ་དག་

གི་ནང་ནས་སྔར་བག་ཆགས་གོམས་པ་སད་པའི་སེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་ལོག་

གཡེམ་བས་པས་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ཐོག་མ་ལོག་གཡེམ་གྲུབ་བོ། །དེ་ལ་གཞན་དག་

གིས་སེམས་ཅན་སུན་འབིན་པ་འདི་རེ་ཞེས་པ་རོ་གཏོར་བས་དེ་སྐྱོབ་པའི་ཕིར་དུ་

ཁང་ཁྱིམ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེས་ན་ལོག་གཡེམ་ཐོག་མ་བེད་པའི་མི་དེ་དགེ་སོང་

བཟང་བིན་དང་རྒྱུད་གཅིག་གོ །དེའི་ཚེ་འབས་སཱ་ལུ་དེ་ནང་ཟད་པ་ནང་ལེན། ནུབ་

ཟད་པ་ནུབ་ལེན་པ་ལ། མི་ལེ་ལོ་ཅན་ཞིག་གིས་སང་ཟ་བའི་སཱ་ལུ་ཡང་དོ་ནུབ་
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བླངས་ཏེ་གསོག་འཇོག་བས། དེ་ཐབས་ཟབ་བོ་སྙམ་སེ། གཞན་དག་གིས་ཞག་

བདུན་ལ་སོགས་པའི་སཱ་ལུ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བླངས་པས་བརྔས་པ་མངོན་པར་གྱུར་

ཏེ། དེ་ནས་ས་ཕོགས་བགོས། བདག་གི་སཱ་ལུ་ཟད་ནས་གཞན་གི་མ་སྦིན་པར་ལེན་

པར་གྱུར་ཏེ་མ་བིན་ལེན་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ཡང་དགེ་སོང་ནོར་ཅན་དང་རྒྱུད་གཅིག་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེའི་ཚེ་ཞིང་པ་རྣམས་ཀིས་གོས་སུ་གེངས་པས། མི་རང་

བཞིན་བཟང་བ། བློ་ཚད273་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་གཅིག་དཔོན་དུ་བསྐོས་ལ། དེས་

ཉེས་པ་བེད་ན་ཚར་བཅད། ལེགས་པ་བེད་ན་རེས་སུ་བཟུང་སེ། དེ་ལ་རང་རང་གི་

སོན་ཐོག་གི་དྲུག་ཆ་རེ་ཡོན་དུ་སབས་པར་བའོ། །ཞེས་ཞིང་དཔོན་བསྐོས། དེ་ལ་

རྒྱལ་པོ་ཞེས་བརོད་པས་རྒྱལ་རིགས་ཐོག་མར་བྱུང༌། དེ་ལྟ་བུའི་མང་པོས་བསྐུར་

བའི་རྒྱལ་པོ་དེ་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་དང་རྒྱུད་གཅིག་པ་ཞིག་གོ །དེ་ནས་འགའ་

ཞིག་ཁྱིམ་ལས་ཡིད་ཕིར་ཕོགས་ནས་ནགས་ཁོད་དུ། རྩ་བ་དང་འབས་བུ་ལ་སོགས་

པས་འཚོ་བ་ན་བམ་ཟེ་ཞེས་པ་བྱུང༌། དེ་ནས་རྐུ་བ་སོགས་མ་སྦིན་ལེན་མི་བེད་པར་

ཁྱིམ་དུ་གནས་པ་ལ་གཞན་གིས་བཀུར་སི་བེད་པ་བྱུང་བས་རེ་བོ་ཞེས་བརོད་པའི་

བར་བྱུང༌། རྐུ་བ་གསོད་པ་སོགས་སྤོད་པ་ངན་པོ་བེད་པ་ལ་དམངས་མོ་ཞེས་བརོད་

པས་དམངས་རིགས་བྱུང༌། དེ་ནས་རྐུན་མ་ཆད་པས་གཅོད་པ་ན་བདག་གིས་མ་

བརྐུས་སོ་ཞེས་རྫུན་སྨྲས་པས་ངག་གི་ཉེས་པ་གྲུབ་བོ། །

བཞི་པ་ནི། དེ་ནས་མི་དགེ་བཅུ་ལྷག་པར་སྤོད་པས་ཚེ་རིམ་གིས་ཐུང་ཞིང་

འགིབ་པར་འགྱུར། ལོངས་སྤོད་དཔལ་འབོར་རྣམས་ཀང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་ཏེ། མཐར་

273 ག་༨༣་ན་༦་བློ་ཆད་པ།
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ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་ལ་ཐུག་པར་འགྱུར་རོ། །ཚེ་ལོ་བཅུ་པའི་སྐབས་སུ་བོངས་ཚོད་སོབས་བློ་

དྲན་པ་རྣམས་ཀང་འགིབ་སེ། བུ་མོ་ཟླ་བ་ལྔ་ལེན་པ་ཁྱིམ་ལ་བཏང༌། མདང་སྐྱེས་ཀི་

བིས་པས་མ་ལན། གོས་ཀི་མཆོག་ལྭ་བ། ཟས་ཀི་མཆོག་ཁེ་རྒོད།274 རྒྱན་གི་མཆོག་

མཚོན་ཆ་འབའ་ཞིག་ལ་བེད། སྙིགས་མ་ལྔའི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་

བསྐལ་པ་འདི་ལ་དུས་བཞི་འབྱུང་སེ། བསྐལ་པ་དང་པོ་བ་རྣམས་དགེ་བཅུ་རོགས་པར་

སྤོད་པས་རོགས་ལྡན་གི་དུས། དེ་ནས་ལུས་ཀི་མི་དགེ་བ་གསུམ་སོང་བའི་བར་ནི་

གསུམ་ལྡན་གི་དུས། དེ་ནས་གསོད་རྐུ་གཉིས་ཙམ་སོང་བའི་དུས་དེ་གཉིས་ལྡན་གི་

དུས། དེ་ནས་མི་དགེ་བཅུ་ཆར་དར་བའི་དུས་རྩོད་ལྡན་གི་དུས་སོ། །

འགིབ་པའི་མཐར་ཡང་བསྐལ་པ་བར་མ་ཞེས་པ་གསུམ་འབྱུང་ཚུལ་སོན་པ་

ནི། བསྐལ་པ་མཚོན་དང་ནད་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་

ཡོད་དེ། མཐར་གཅིག་གིས་གཅིག་མཐོང་ན་མི་བཟོད་ཅིང་རྩོད་པར་བེད་པས་

མཚོན་གི་བསྐལ་པ་ཞག་བདུན་འབྱུང༌། དེའི་སྔོན་དུ་ཡམས་ཀི་ནད་གསོ་བར་མི་

རུང་བས་ནད་ཀི་བསྐལ་པ་ཞག་བདུན་ཟླ་བ་བདུན་འབྱུང༌། དེའི་སྔོན་དུ་ས་བོན་གབ་

ཙེའི་ནང་དུ་སྦེད་པས་གབ་ཙེ་བ། རུས་གོང་དཀར་པོ་བསྡུས་ཏེ་སྐོལ་ནས་འཐུང་

བས་རུས་གོང་དཀར་པོ་བཟས་ཐུར་མས་འགེད་ཅིང༌། ཐུར་མས་རྩིག་ཁུང་ནས་འབྲུ་

བྲུས་ཤིང་ཆུ་ལ་སྐོལ་ཏེ་འཐུང་བས་ཐུར་མས་འཚོ་བ་སེ། མུ་གེའི་བསྐལ་པ་ཞག་

བདུན་ཟླ་བ་བདུན་ལོ་བདུན་བྱུང་བས་བསྐལ་པ་ཚར་ཕིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། 

མངོན་པ་གོང་མ་ལས།275 བསྐལ་པ་བར་མ་ནི་གསུམ་ཏེ། །མུ་གེའི་བསྐལ་པ་བར་

274 མཆིམས་མཛོད་ལས། ཀོ་ཊ་བ་ཤེས་འབྱུང་།

275 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༢་༡༣།
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མ་དང༌། །ནད་ཀི་བསྐལ་པ་བར་མ་དང༌། །མཚོན་གི་བསྐལ་པ་བར་མའོ། །ཞེས་

གསུངས། 

གཉིས་པ་འཇིག་བསྐལ་གི་ཞར་བྱུང་སོན་པ་ནི། སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་

འཇིག་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ལ་གསུམ་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ལ། མེ་དང་ཆུ་དང་རླུང་དག་

གིས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས། འཇིག་པ་ན་ལུས་པ་གསུམ་ཞེས་སོན་

པ་ནི། བསམ་གཏན་གཉིས་སོགས་གསུམ་པོ་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་

བཤད། མེས་བསམ་གཏན་དང་པོ་མན་ཆད། ཆུས་གཉིས་པ་མན་ཆད། རླུང་གིས་

གསུམ་པ་མན་ཆད་འཇིག །འཇིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་ནི། དེ་ཡི་སྐྱོན་དང་ཆོས་

མཐུན་ཕིར། །ཞེས་གསུངས། བསམ་གཏན་བཞི་པ་མི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་

ལ། བཞི་པ་ན་མེད་མི་གཡོའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས། འོ་ན་བསམ་གཏན་བཞི་པ་རྟག་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། དེ་མི་རྟག་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་ལ། མི་རྟག་དེ་ཡི་གཞལ་

མེད་ཁང༌། །ཞེས་སོགས་གཉིས་གསུངས། འཇིག་པའི་གོ་རིམ་སོན་པ་ལ། མེ་ཡིས་

བདུན་ནོ་ཆུ་ཡིས་གཅིག །ཞེས་སོགས་བཞི་གསུངས། དེ་རྣམས་ཀི་དོན་རྟོགས་ས་

ཞིང༌། མེས་འཇིག་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག །ཆུས་འཇིག་བདུན། རླུང་འཇིག་གཅིག་སེ། བསྐལ་

པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཡིན་པས་དགེ་རྒྱས་ཀི་ལྷའི་ཚེ་ཚད་བསྐལ་ཆེན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་གདགས་པར་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགིག་གོ །

གནས་གསུམ་པའི་དཀའ་གནས་གསལ་བར་བཤད་པའོ།། །།
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གནས་བཞི་པ་ལས་བསན་པའི་གནས་བཤད་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར་བ་དང༌། ལས་དངོས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཁོ་ན་རེ། 

སྤིར་སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན། ཁྱད་པར་དུ་དེ་དག་གི་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་

གང་གིས་བས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། ལས་ལས་འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་

སྐྱེས། །ཞེས་གསུངས། ངག་དོན་ནི། དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་

རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་སེ། རང་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་ངོ་བོ་དང༌། མདོ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་གངས་སོ། །དང་པོ་ལ། 

བསན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་ནི། འོ་ན། 

ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། 

དེ་ནི་སེམས་པ་དང་དེས་བས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། རྣམ་གངས། ཁྱད་པར་གི་ཆོས་

སོ། །དང་པོ་ནི། རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་ཡུལ་ལ་གཡོ་བར་བེད་པས་རབ་

ཏུ་ཕེ་བའི་གཟུགས་ཅན་དུ་དམིགས་པ་དེ། ལས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་བེ་བག་སྨྲ་བས་

བཞེད་དེ། དེས་ལས་ལ་གཟུགས་ཅན་གིས་ཁྱབ་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་

སེམས་བྱུང་ཀུན་འགོ་ཡིན་པར་དམིགས་པ། ལས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་མདོ་སེ་པ་ཡན་

ཆད་བཞེད་དེ། མདོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་ལས་ལ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པར་བཞེད་པའི་ཕིར། 
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གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་སེམས་པའི་ལས་དང་བསམ་པའི་ལས་སོ། །དང་པོ་དང་

ཡིད་ལས་དོན་གཅིག །གཉིས་པ་ལ་ལུས་ཀི་ལས། ངག་གི་ལས་གཉིས། དེ་རེ་རེ་ལ་

རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་ལས་དང༌། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་ལས་གཉིས་

གཉིས་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། དགེ་བའི་ལས། མི་དགེ་བའི་ལས། བཏང་སྙོམས་ཀི་ལས། ཡང་

བསོད་ནམས་ཀི་ལས། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས། མི་གཡོ་བའི་ལས། ཡང་བདེ་

བ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས། སྡུག་བསྔལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས། བཏང་སྙོམས་མྱོང་འགྱུར་

གི་ལས་སོ། །ཡང་རྣམ་སིན་མྱོང་བར་མ་ངེས་པའི་ལས། རྣམ་སིན་མྱོང་ངེས་ཀི་ལས། 

ཡང་ཕི་མ་ལ་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས། སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས། 

ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས། ཡང་ལས་ལ། ཡོན་པོའི་ལས། སྐྱོན་གི་

ལས། སྙིགས་མའི་ལས། ཡང་དཀར་ལ་རྣམ་སིན་དཀར་བའི་ལས། ནག་ལ་རྣམ་སིན་

གནག་པའི་ལས། འདྲེས་མའི་ལས། ངོ་བོ་མི་དག་ཅིང་དཀར་ལ་རྣམ་སིན་མི་འབྱུང་

ཞིང་ལས་ཟད་པར་བེད་པའི་ལས། ཡང་ཐུབ་པའི་ལས་གསུམ། གཙང་བེད་ཀི་ལས་

གསུམ། དགེ་མི་དགེའི་ལས་བཅུ། ཡང་འཕེན་བེད་ཀི་ལས། རོགས་བེད་ཀི་ལས། 

མཚམས་མེད་ཀི་ལས་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་བར་མདོ་ལས་གསུངས། 

བཞི་པ་ལ། ལས་ངེས་པའི་ཚུལ། ལས་འཕེལ་ཆེ་བ། ལས་མ་བས་པ་དང་མི་

ཕད་པ། བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ། ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་འབིན་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ནི། སྐྱེ་འཕགས་གང་ཡིན་ཀང༌། ཚོར་བ་བདེ་བ་ཐ་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་

སྐྱེས་པ་ན་རླུང་བསིལ་བ་ལངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཅུང་ཟད་བདེ་བར་བྱུང་བ་ཙམ་



  193  

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཡན་ཆད། རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་ལས་བསགས་པ་ལས་བྱུང་མི་དགེ་བ་

ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ནི་གནས་མེད་ལ། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཐ་ན་དག་བཅོམ་པ་

ཐོབ་ནའང་ལུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མི་དགེ་

བའི་ལས་276ལས་འབྱུང་གི །དགེ་བའི་ལས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ནི་གནས་མེད་

དེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས།277 མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །དེ་བཞིན་ངན་འགོ་

ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས་བདེ་འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐྱེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་

དག །ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི་དགེ་བའི་ལས་ཆུང་ངུ་ལས་ཀང༌། ཁོང་ཁོ་ལྟ་བུས་མ་བཅོམ་པ་

ན་འབས་བུ་བདེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་ལ། མི་དགེ་བའི་ལས་ཆུང་ངུ་ལས་ཀང༌། 

གཉེན་པོས་མ་བཅོམ་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཆེར་འབྱུང་སེ། ནང་གི་རྒྱུ་འབས་ཀི་

འཕེལ་འགིབ་ཕིའི་རྒྱུ་འབས་ལ་མེད་པའི་ཕིར། ཚོམས་ལས།278 སིག་པ་ཆུང་ངུ་

བས་པས་ཀང༌། །འཇིག་རྟེན་ཕལ་ཆེར་འཇིགས་ཆེན་དང༌། །ཕུང་ཀྲོལ་ཆེན་པོ་བེད་

འགྱུར་ཏེ། །ཁོང་དུ་སོང་བའི་དུག་བཞིན་ནོ། །བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་བས་པས་

ཀང༌། །འཇིག་རྟེན་ཕལ་ཆེར་བདེ་ཆེན་འདྲེན། །དོན་ཆེན་དག་ཀང་བེད་འགྱུར་

ཏེ། །འབྲུ་རྣམས་ཕུན་ཚོགས་སིན་པ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས། 

བདག་ཅག་གི་སོན་པས་ཚོགས་གངས་མེད་བསགས་པའི་འབས་བུ་ལ་

ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་བསག་མི་དགོས་

276 ག་༨༥་བ་༡་ལས་ལ་འབྱུང་གི།

277 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེས་རབས་གེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༢༩༠་༩།

278 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༣། མངོན་པ་ཏུ། དག་བཅོམ་ཆོས་སྐྱོབ། ཚོམས་ལས། ༦༩་༨།
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ཀང༌། ཆ་གཅིག་བསག་དགོས་ཏེ། བདེ་སྡུག་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་མ་བསགས་པར་

འབས་བུ་བདེ་སྡུག་གཏན་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། དགེ་མི་དགེའི་ལས་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་རྣམ་སིན་ཀི་འབས་བུ་

འབིན་པར་གདོན་མི་ཟ་སེ། ལུང་ལས།279 ལས་རྣམས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་

ནི། །ཆུད་མི་ཟ་བའང་ཚོགས་དང་དུས། །རེད་ནས་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །འབས་བུ་

དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ནི། དགེ་མི་དགེའི་ལས་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་གསུམ་གསུམ་འབིན་ཏེ། 

མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ལ་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་

བུ་ལ། མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན། བེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གཉིས། བདག་འབས་ཏེ་གསུམ་འབིན་

པའི་ཕིར། གཞུང་དོན་ནི་ས། 

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

ལས་ཀི་རང་བཞིན། 

ལས་གསུམ་སྤིའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་དབེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། 

ལུས་རྣམ་རིག་བེད། 

ཅེས་སོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། རྣམ་གསུམ་དྲི་མེད་གཟུགས་

གསུངས་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་

279 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། འདུལ་བ་ཀ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ལུང་རྣམ་འབེད། ༩༤་༦།
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ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡོད་པར་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀིས་280གྲུབ་སེ། མདོ་ལས། 

བསན་དུ་ཡོད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས། བསན་དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་

དང་བཅས་པའི་གཟུགས། བསན་མེད་ཐོགས་མེད་ཀི་གཟུགས་གསུམ་གསུངས་

པའི་ཕི་མ་འདི་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་དང༌། དྲི་མེད་ཀི་གཟུགས་གསུངས་པའང་འདི་

ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བདུན་དང༌། རས་ལས་

བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་བདུན། ཡིད་གཞན་དུ་གཡེངས་པ་ནའང་རྣམ་པར་

འཕེལ་བར་གསུངས་པ་འདི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར། སོག་གཅོད་

སོགས་རང་གིས་མ་བས་ཀང་གཞན་ལ་བཅོལ་བས་ལས་ལམ་གི་དངོས་གཞི་

འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ཡང་འདི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར། སོགས་པས་

མཐོང་ལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་པར་

གསུངས་པ་དང༌། དགེ་སོང་ཡིད་གཞན་དུ་གཡེང་བའི་ཚེ། དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་དང་

ལྡན་པར་གསུངས་པ། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ཆུ་ལོན་ལྟར་གསུངས་པ། ཆོས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་གཟུགས་གསུངས་པ་རྣམས་281འདི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བདུན་ནི། སྐུལ་བེད་ཀི་མདོ་ལས།282 ཀུན་དགའ་

ར་བ་གཙུག་ལག་ཁང༌། །མལ་སན་འཚོ་བ་ནར་མ་དང༌། །བློ་བུར་ནད་པ་ནད་གཡོག་

དང༌། །ཡུལ་ངན་བྱུང་ཚེ་སྦིན་པ་ནི། །རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བདུན། །ཞེས་

280 ག་༨༦་ན་༤་མ་གྲུབ་སེ།

281 ག་༨༦་བ་༡་གསུངས་བ་རྣམས་ལ་འདི་ལ་དགོངས་ནས།

282 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨། འདུལ་བ་ཉ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། སྐུལ་བེད་ཀི་མདོ། ༣༣༨་༤། མདོ་ལས་ཚིག་ལྷུག་ཏུ་

སྣང་།
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གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རས་ལས་མ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བདུན་ནི། དེ་ཉིད་ལས།283 

བཞུགས་དང་གཤེགས་རྩོམ་ལམ་ཞུགས་དང༌། །ཕིན་པ་ཐོས་དང་མཐོང་བ་

དང༌། །ཆོས་ཐོས་བསབ་པའི་གཞི་འཛིན་ལ། །དགའ་དང་དད་པ་སྐྱེས་པ་ནི། །རས་ལ་

མ་ལྟོས་བསོད་ནམས་བདུན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐར་པ། །དམ་པའི་དོན་དུ་དགེ་རྩ་བ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

ཕེད་དྲུག་གི་སྐབས་སུ། ལུང་དུ་བསན་པ་ཡང་ཡིན། རྣམ་སིན་དཀར་བའི་རིགས་སུ་

གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་དགེ་བའི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན། དོན་དམ་པའི་དགེ་བ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་དགེ་བ། མཚུངས་ལྡན་གི་

དགེ་བ། ཀུན་སོང་གི་དགེ་བ་བཞི་གསུངས་པའི་དང་པོ་ནི། ཐར་པ་ལྟ་བུ་སེ། འདི་

དགེ་བ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་པ་གོང་མ་ལས།284 དོན་དམ་པའི་དགེ་བ་གང་

ཞེ་ན་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡོད་པ་

ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི་དེ་

དག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལས་ལྟ་བུ། 

ལུང་དུ་བསན་པ་ཡང་ཡིན། རྣམ་སིན་ནག་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། མི་དགེ་བའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། དོན་

དམ་པའི། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི། མཚུངས་ལྡན་གི། ཀུན་སོང་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་གསུངས་པའི་

དང་པོ་ནི། འཁོར་བ་ལྟ་བུ་སེ། འདི་མི་དགེ་བ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་པ་གོང་

283 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨། འདུལ་བ་ཉ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། སྐུལ་བེད་ཀི་མདོ། ༣༤༢་༡༤།

284 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༥༧་༡༧།
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མར།285 དོན་དམ་པའི་མི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཁོང་ཁོ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ། 

བཞི་པ་ནི། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ལྟ་བུ། 

རྣམ་སིན་དཀར་ནག་གང་རུང་དུ་ལུང་བསན་དུ་མེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཆོས་སུ་དམིགས་པ། ལུང་མ་བསན་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་བཞི་

ལས། དང་པོ་ནི། འདུས་མ་བས་གསུམ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ཁམས་གོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་མཚུངས་

ལྡན་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། ལུས་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལུས་

ངག་གི་ལས་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་དབེ་བ་སོན་པ་ལ། 

བསན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྣམ་རིག་མིན་རྣམས་གསུམ་ཞེས་

བ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ། དེ་ལ་གསུམ་སེ། སོམ་པ། སོམ་མིན། 

བར་མ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་གསུམ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། རང་གི་ངོ་

སྐལ་གི་ཉེས་པའམ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་རྒྱུན་སོམ་པར་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བ། སོམ་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། སོ་ཐར། བསམ་གཏན། ཟག་མེད་ཀི་

སོམ་པ་གསུམ། གཞན་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བེད་པ་ལ་ཞུགས་ཤིང༌། རང་གི་གཉེན་

པོར་གྱུར་པའི་སོམ་པ་ཐོབ་ན་གཏོང་བར་བེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བ། སོམ་མིན་གི་མཚན་ཉིད། ལུང་དུ་བསན་པ་གང་ཞིག །སོམ་པ་དང་སོམ་མིན་གང་

285 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༥༩་༡༦།
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རུང་མ་ཡིན་པར་དམིགས་པ། བར་མའི་མཚན་ཉིད། སོམ་མིན་ནི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་

ཀི་སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

སོམ་པ། 

ལྡན་ཚུལ། ཐོབ་གཏོང༌། ལྡན་པའི་གང་ཟག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསན་

བཤད་གཉིས། དང་པོ་ནི། སོམ་པ་སོ་སོར་ཐར་ཅེས་བ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་

ཀི་སྐབས་སུ། སོམ་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། སོ་ཐར་བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་

དང་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་འཆལ་ཚུལ་གི་

གཉེན་པོའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཆོས་འདི་པའི་སོང་བ་གཟུགས་

ཅན་པ་ཡང་ཡིན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་

དམིགས་པ། སོ་ཐར་གི་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད། སྐབས་འདིར་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ལ་

གཟུགས་ཅན་གིས་ཁྱབ་སེ། འཆལ་ཚུལ་ལ་མི་དགེ་བའི་གཟུགས་ཅན་གིས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར་ཏེ། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་མི་དགེའི་གཟུགས། །དེ་སོང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་

གཉིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ལས།286 ལྡོག་པ་དེ་

ཡང་ལུས་ངག་ལས། །གཟུགས་ཅན་ཡིན་ཞེས་འདོད་པ་དང༌། །སོང་བའི་སེམས་པ་

རྒྱུན་ཆགས་པ། །ས་བོན་དང་བཅས་ཡིན་ནོ་ཞེས། །རང་གི་སེ་པ་གོང་འོག་སྨྲ། །ཞེས་

གསུངས། 

དབེ་ན་སོ་ཐར་རིགས་བརྒྱད། བསྡུ་ན་རྟེན་གི་སོ་ནས། ཁྱིམ་པའི་སོ་ཐར་གི་

286 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། ༡༤༡་༣།



  199  

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

སོམ་པ། རབ་བྱུང་གི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་གཉིས་སུ་འདུ། རས་རིགས་ཀི་སོ་ནས། 

དགེ་སོང༌། དགེ་ཚུལ། དགེ་བསྙེན། བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་བཞིར་འདུ་སེ། རས་སུ་

རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །མཚན་ལས་མིང་ནི་འཕོ་བའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས། མིང་གི་

རྣམ་གངས་ངེས་ཚིག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་དང་ནི་ལེགས་སྤད་

དང༌། །ལས་དང་སོམ་པ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་

མེད་ཀིས། རྩ་བ། རྒྱན། བྱུག་པ། སོས་ཞེས་གསུང་ཞིང༌། ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་

ཞེས་བཤད་དོ། །འཆལ་ཚུལ་གི་གདུང་བ་སེལ་བར་བེད་པས་ཚུལ་ཁིམས། དམ་

པས་བསྔགས་པས་ལེགས་སྤད། བ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ལས། ཉེས་སྤད་སོམ་

པར་བེད་པས་སོམ་པ། ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རྟེན་བེད་པས་གཞིའམ། རྩ་བ། དང་

པོར་སོམ་མིན་ལས་ཐར་པས་སོ་ཐར་ཞེས་བ་སེ། པྲ་ཏི་མོཀ་ཞེས་པའི་པྲ་ཏི་སོ་སོ་

དང་མོཀ་ཐར་པ་ལ་འཇུག་གོ །ཁ་ཅིག །སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ཡིན་ན་རྣམ་པར་རིག་

བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དང་པོའི་རྣམ་རིག་

རྣམ་རིག་མིན། །ཞེས་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་ཕིར། 

རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་འཆལ་ཚུལ་གི་གཉེན་པོ་བེད་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡང་ཡིན། བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིའམ་ཉེར་

བསོགས་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་སུ་དམིགས་པ། བསམ་གཏན་གི་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་དངོས་

གཞིའི་སས་བསྡུས་ཀི་སོམ་པ། ཉེར་བསོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་སོམ་པ། རྟེན་གི་སོ་

ནས་སོ་སྐྱེ་དང༌། འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་གཉིས། 
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འདུས་བས་དང་ཟག་མེད་ཀི་གཞི་མཐུན་པའི་སོམ་པར་དམིགས་པ། ཟག་

མེད་ཀི་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། འདོད་པའི་རྟེན་ལ་ཡོད་པ། གཟུགས་ཀི་རྟེན་

ལ་ཡོད་པ། གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ལ་ཡོད་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་སེ་གསུམ་ཡོད། 

གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་གི་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ཡོད་དེ། ཟག་

མེད་ནི། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་འདུ་ཤེས་མེད། །སེམས་ཅན་མ་གཏོགས་གཟུགས་

མེད་ནའང༌། །ཞེས་འང་སྒ་སོས་པ་ལ་དོན་ཡོད་པའི་ཕིར་དང༌། དེའི་རང་འགེལ་

ལས།287 ཟག་པ་མེད་པའི་སོམ་པ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལའང་

ཡོད་ལ། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དུ་སྐྱེས་

པ་རྣམས་མ་གཏོགས་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལའང་ཡོད་དེ། 

ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནི། སང་བ་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་

པ་བཞིའི་སྐབས་སུ། རྩ་བ་གསུམ། ལོག་གཡེམ་ཆང་སེ། སང་བ་ལྔ་ཇི་སིད་འཚོའི་

བར་སོང་བར་མནོས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པར་

དམིགས་པ། དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་

པོ་ལས།288 གསོད་རྐུ་སྨྲ་དང་ལོག་པར་གཡེམ། །མྱོས་འགྱུར་འཐུང་བ་ལྔ་སོང་

བ། །དགེ་བསྙེན་གི་ནི་སོམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

རྩ་བ་བཞི་དང་ཡན་ལག་བཞི་སེ་སང་བ་བརྒྱད་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་བར་དུ་

སོང་བར་མནོས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པར་

287 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༤༧༡་༢༠།

288 འབུམ་དཔར་མ། གསུམ་འབུམ་ཁ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། ༡༤༢་༡།
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དམིགས་པ། བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།289 རྩ་བ་

བཞི་དང་ཡན་ལག་བཞི། །བརྒྱད་སོང་བསྙེན་གནས་སོམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

རྩ་བ་བཞི་ཡན་ལག་དྲུག་སེ། བཅུ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སོང་བར་མནོས་

པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རབ་བྱུང་གི་སོམ་པར་དམིགས་པ། དགེ་

ཚུལ་གི་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།290 རྩ་བ་བཞི་དང་ཡན་ལག་

དྲུག །བཅུ་སོང་དགེ་ཚུལ་སོམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

ལུས་ངག་གི་ཉེས་སྤོད་མཐའ་དག་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སོང་བར་མནོས་

པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རབ་བྱུང་གི་སོམ་པར་དམིགས་པ། དགེ་

སོང་གི་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སང་བ་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་དང་ནི། །ཐམས་ཅད་

སོང་བ་མནོས་པ་ལས། །དགེ་བསྙེན་དང་ནི་བསྙེན་གནས་དང༌། །དགེ་ཚུལ་ཆེད་དང་

དགེ་སོང་ཉིད། །ཅེས་གསུངས། དགེ་ཚུལ་ཆེད་ཅེས་བཤད་པ་དབུས་ཀི་གསལ་བེད་

ཡིན་པས། དགེ་ཚུལ་ཆེད་དང་ཞེས་པ་སེ། གཞན་རྣམས་ལའང་དེ་ལྟར་སྦོར་བའི་

དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་དབེ་ན། དགེ་སོང་ཕ་མའི་སོམ་པ་གཉིས། སང་བ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་

གསུམ་དང་སང་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཞེས་སོགས་སོ་

སོར་བཞག །ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ནི། ཕམ་པ་ཐུན་མོང་བ་བཞི། ལྷག་མ་བཅུ་

གསུམ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ། སོར་བཤགས་བཞི། ཉེས་བས་

བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་སོ། །

289 འབུམ་དཔར་མ། གསུམ་འབུམ་ཁ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། ༡༤༡་༥།

290 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། ༡༤༢་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མའི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ནི་དེ་ཉིད་ལས།291 ཕམ་བརྒྱད་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་

དང༌། །སང་བའི་ལྟུང་བེད་སུམ་ཅུ་གསུམ། །ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ། །སོ་

སོར་བཤགས་པ་བཅུ་གཅིག་དང༌། །ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་རྣམས། །སོང་བར་བེད་པ་དགེ་སོང་མ། །ཞེས་གསུངས། ཞེས་ཟེར་ལ།

དགེ་ཚུལ་མའི་སོམ་པ་ཐོབ་རེས་སུ་རྩ་བའི་ཆོས་དྲུག་དང༌། རེས་མཐུན་གི་

ཆོས་དྲུག་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སོང་བར་མནོས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་རབ་བྱུང་གི་

སོམ་པར་དམིགས་པ། དགེ་སོབ་མའི་སོམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།292 

དགེ་ཚུལ་སོམ་པ་ཐོབ་རེས་སུ། །རྩ་བའི་ཆོས་དྲུག་རེས་མཐུན་གི། །ཆོས་དྲུག་སོང་

བའི་སོམ་པ་ནི། །དགེ་སོབ་མ་ཡི་སོམ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

དེས་ན་དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་ཚུལ་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་གསུམ་རིམ་བཞིན་དུ་

བླངས་པའི་ཚེ། གསུམ་པོ་སོ་སོའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སོག་གཅོད་སོང་བའི་སོང་བ་

སོགས་སོ་སོར་གནས་ནས། སོང་བ་གཞན་རྣམས་འཕེལ་བ་ཡིན་ནམ། སོང་བ་རས་

ཐ་དད་པར་སྐྱེ་བའམ་མི་སྐྱེ་ཞེ་ན། སོང་བ་རས་ཐ་དད་པར་སྐྱེ་སེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་

དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་ཕུལ་ནས་དགེ་ཚུལ་དུ་གནས་མི་རིགས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་

ཡོད་པའི་ཕིར། སོག་གཅོད་སོང་བའི་སོམ་པ་རས་ཐ་དད་པ་གསུམ་གང་ཟག་གཅིག་

གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་མི་འགལ་ཏེ། སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་རས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཐ་དད་དེ་དག་འགལ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་ལ་གཟུགས་

ཅན་གིས་ཁྱབ་ཀི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

291 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། ༡༤༣་༡།

292 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། ༡༤༢་༤།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

དེ་གཉིས་སེམས་ཀི་རེས་འབང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཡིད་ཀི་སོམ་པ་དང་དབང་པོའི་

སོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། ཐ་མ་གཉིས་ནི་སེམས་རེས་འབང༌། །ཞེས་

གསུངས། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཤེས་བཞིན་དང་ནི་དྲན་དག་གཉིས། །ཡིད་དང་དབང་

པོའི་སོམ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལྡན་ཚུལ་ནི། 

སོ་སོར་ཐར་གནས་ཇི་སིད་དུ། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། སོ་ཐར་གི་སོམ་

པ་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ཐོབ་ནས་མ་བཏང་གི་བར་དུ་ད་ལྟར་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་

ཡིན་པ་དང་ལྡན། སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕིན་ཆད་འདས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་

ཡིན་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞིང༌། སོམ་མིན་ལ་གནས་པའང་ལྡན་ཚུལ་དེ་དང་

འདྲའོ། །བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། འདས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་

ཡིན་པ་དང༌། མ་འོངས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་ནོ། །འཕགས་པ་

སེ་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་སྐད་ཅིག་དང་པོའི་ཚེ་རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ན་

དང་ལྡན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཐོབ་གཏོང་བཤད་པ་ལ། 

ཐོབ་ཚུལ་དང་གཏོང་ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ལ་སོམ་པའི་ཐོབ་ཚུལ། སོམ་མིན་གི་

ཐོབ་ཚུལ། བར་མའི་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ཇི་ལྟར་ཐོབ་པ། གང་ཐོབ་པའོ། །དང་པོ་

ལ། བསམ་གཏན་གི་སོམ་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པའི། སོ་ཐར་གི་སོམ་པའི་ཐོབ་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་ལས་སྐྱེས་བསམ་གཏན་གི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་

དང་གསུམ་གིས་འཆད། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ནི་དངོས་གཞི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉེར་བསོགས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ། ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་བསམ་གཏན་ས་

དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་ཕིར། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་

པ་འགལ་ཏེ། དང་པོ་ལ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀིས་ཁྱབ། ཕི་མ་ལ་བསམ་གཏན་གི་

སས་བསྡུས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།293 ཟག་པ་མེད་པའི་བསམ་

གཏན་གི་ས་ཐོབ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཟག་པ་མེད་པའི་སོམ་པ་ཡང་འཐོབ་བོ། །དེ་ལ་ཟག་པ་

མེད་པ་ནི་བསམ་གཏན་གི་ས་དྲུག་294བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། མི་ལྕོགས་པ་མེད་པ་

དང༌། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། སོ་སོར་ཐར་ཞེས་པ། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། སོ་ཐར་གི་

སོམ་པའི་ཐོབ་ཚུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། གཞན་དགེ་འདུན་ནམ། མཁན་སོབ་སོགས་

ཀི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་སོགས་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སོགས་སྒ་

སོས་པའི་དོན་ཡོད་དེ། བསྙེན་རོགས་བཅུ་ལྟ་བུ་སྡུད་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། བསྙེན་རོགས་བཅུ་ནི་རང་བྱུང་གི་བསྙེན་རོགས། ངེས་པ་ལ་ཞུགས་པའི། 

ཚུར་ཤོག་གི། སོན་པར་ཁས་བླངས། དྲི་བས་མཉེས་པའི། འཕིན་གི། བླ་མའི་ཆོས་

བརྒྱད་སོང་བར་ཁས་བླངས་པའི། སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ལྔ་

ཚོགས། དབུས་སུ་བཅུ་ཚོགས་ཀི་བསྙེན་རོགས་སོ། །

འོ་ན། དགེ་འདུན་སེ་གཉིས་ལ་བསྙེན་པར་རོགས་པ། གསོལ་བཞིའི་སྔོན་

ཆོག་གི་ད་ལྟར་གི་ཆོ་ག་ལས་བསྙེན་པར་རོགས་པ་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། དེ་རྣམས་ནི་ལྔ་ཚོགས་དང་བཅུ་ཚོགས་གང་རུང་གི་བསྙེན་རོགས་སུ་འདུ་ལ། 

293 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༤༤༤་༦།

294 ག་༩༠་བ་༣་ས་དྲུག་པོ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

བཅུ་པོ་འདི་སྤིར་བསྙེན་པར་རོགས་ཚུལ་ཙམ་ལ་དབེ་བ་ཡིན་གི། སྔོན་ཆོག་བཅུ་

དང་བརྒྱད་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་དོ། །འོ་ན། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་རྣམས་

དུས་ཇི་སིད་དུ་བླང་ཞེ་ན། བསྙེན་གནས་མ་གཏོགས་པ་བདུན་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་

བླང་ལ། བསྙེན་གནས་ནི་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་བླང་བར་བ་སེ། སྐབས་འདིའི་དུས་ཀི་

མཐའ་ལ་སོད་ཀི་295མཐའ་དང༌། ཉིན་ཞག་གི་མཐའ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ལ་ཡོད་པའི་

བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་དང༌། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་

གི་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་དུས་གཅིག་ཅར་དུ་བླངས་པས་མི་སྐྱེ་བར་ཐལ། བསྙེན་

གནས་ཀི་སོམ་པ་ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་

ལྟར་བླངས་པའི་ཚེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཉིན་ཞག་གི་མཐའ་ཅན་གི་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་དེ་

དང་དེ་དུས་གཅིག་ཏུ་བླངས་པ་སོགས་སྐྱེ་ཞིང༌། རང་རང་གི་ཉིན་ཞག་འདས་ན་རང་

རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་གཏོང་ཡང༌། བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་མི་

གཏོང་ཞིང༌། རང་ཉིད་ལ་ཉི་མ་རེ་རེར296་དེའི་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་མངོན་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།297 ཟླ་བ་ཕེད་ལས་སོགས་པ་ནི་ཉིན་

ཞག་འདས་པས་སོ། །དུས་ཤེས་བ་བའི་ཆོས་དེ་ཅི་ཞིག་ཅེ་ན། དེ་ནི་འདུ་བེད་ཡོངས་

སུ་སོན་པའི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ཏེ། སྣང་བའི་གནས་སྐབས་ལ་ནི་གིང་དག་ཉིན་པར་

ཞེས་བ་ལ། མུན་པའི་གནས་སྐབས་ལ་ནི་མཚན་མོ་ཞེས་བའོ། །རེ་ཤིག་ཇི་སིད་

295 ག་༩༡་ན་༣་སགས་གི་མཐའ།

296 ག་༩༡་ན་༦་ཉི་མ་རེ་དང་དེའི།

297 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༤༤༥་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཚོའི་འོག་ཏུ་ནི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ཡོད་ཀང༌། ལུས་བསྐལ་པ་མི་འདྲ་བའི་ཕིར་

དང༌། དེ་དང་དེར་སྦོར་བ་མ་བས་པའི་ཕིར་དང༌། མི་དྲན་པའི་ཕིར་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་

བར་རིགས་ན་ཡང་ཉིན་ཞག་གི་འོག་ཞག་ལྔའམ་བཅུ་ཡང་རུང་སེ། བསྙེན་གནས་ཀི་

སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པའི་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་མང་པོ་སྐྱེ་བ་ལ་སུ་ཞིག་

གེགས་བེད། ཅེས་གསུངས། སོམ་གསུམ་རྣམ་གཞག་ལས་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

གསུངས་སོ། །

འོ་ན། བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་དེ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བླང་བར་བ་ཞེ་ན། དམའ་

བར་འདུག་ཅེས་སོགས་ལ་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་ལེན་ཚུལ་ཡོད་དེ། འབོག་པ་པོ་

ལས་གདན་དམའ་བར་འདུག་སེ། དེས་སོས་པའི་རེས་ཟློས་ལན་གསུམ་བས་པའི། 

སྤོད་ལམ་སྔར་ལས་ཁྱད་པར་བའི་རྒྱན་གསར་པ་མི་བརྒྱན་ཞིང༌། དུས་ནམ་ལངས་

བར་དུ་སེ། སང་ཉི་མ་མ་ཤར་པའི་བར་དུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཚང་བར། ཡུལ་རབ་དགེ་

སོང༌། འབིང་དགེ་ཚུལ། ཐ་མ་དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་ལྡན་གཅིག་ལས། ཟས་མ་ཟོས་

པའི་གོང་དུ་མནོད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལེན་ཡུལ་དགེ་སོང་ངེས་པར་དགོས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་ལས། ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦིན་གིས་བསྙེན་གནས་

འབོགས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། གནས་འཇོག་གི་མདོ་ལས།298 རིགས་ཀི་བུ་

འམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་དད་པ་དང་ལྡན་པས། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བསྙེན་

གནས་བླང་བར་འདོད་པས་ནང་པར་ལངས། དགེ་སོང་ངམ། བམ་ཟེའམ། གཞན་

གང་ཡང་རུང་བ་ཤེས་པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་སོང་སེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

298 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། མདོ་སེ་ས། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། གནས་འཇོག་གི་མདོ། ༧༥༨་༡༣།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་དུ་གངས་ངེས་ཏེ། རྩ་བ་བཞི་

སོང་བ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག །ཆང་སོང་བ་བག་ཡོད་ཀི་ཡན་ལག །གར་སོགས་

ཕེང་སོགས། མལ་ཆེ་མཐོ། དུས་མིན་ཟས་གསུམ་སོང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཡན་

ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་ཡན་ལག་བག་ཡོད་པའི། །ཡན་ལག་བརྟུལ་

ཞུགས་ཡན་ལག་སེ། །བཞི་299གཅིག་དེ་བཞིན་གསུམ་རིམ་བཞིན། །དེ་ཡིས་དྲན་

ཉམས་དྲེགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་རང་འགེལ་ལས།300 གང་གིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྟག་ཏུ་བསྙེན་གནས་ལ་

གནས་པར་བའོ་ཞེས་སྔོན་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་བས་པ་དེས་ནི་ཟན་ཟོས་ནས་ཀང་

ནོད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཤན་པས་མཚན་མོ་ཁོ་ན་སྲུང་ཞིང༌། བི་བས་

ཉིན་མོ་ཁོ་ན་སྲུང་བས་ཆོ་གའི་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་

ཕིར། སྙམ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེའི་དོན་སྔར་ལེན་མྱོང་བ་སྔོན་དུ་སོང་བས་ཕིས་ལེན་པ་

ན་དེ་ལྟར་བས་པས་རུང་བར་བསན། ཕི་མའི་དོན་ནི། ལེགས་སོན་ཙམ་ལ་དགོངས་

པའི་ཕིར། དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གི་དྲུང་དུ་རང་ཉིད་ཀིས་བླངས་པས་མི་རུང་སེ། 

གཞན་ལ་ནོད་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས། སོམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལས།301 བེ་བག་སྨྲ་བ་

བསྙེན་གནས་ཀང༌། །དགེ་སོང་ལས་ལེན་གང་ཟག་ནི། །གིང་གསུམ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་

ལས། །འགོ་བ་གཞན་ལ་སོམ་པ་བཀག །མདོ་སེ་པ་རྣམས་དུད་འགོ་སོགས། །འགོ་བ་

གཞན་ལའང་སྐྱེ་བར་བཤད། །བླང་བའི་ཡུལ་ཡང་དགེ་བསྙེན་སོགས། །གང་ཡང་རུང་

299 ག་༩༢་ན་༢་གཞི་གཅིག་དེ་བཞིན་གསུམ་རིམ་བཞིན།

300 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ༤༤༧་༡༦།

301 གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་དཔེ་གངས། ༡༦། མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག།ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སོམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༣་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་བླང་བར་བ། །ཞེས་བེ་མདོ་གཉིས་ལུགས་མི་འདྲ་བར་བཤད་ནས། རང་ལུགས་ནི་

ངོ་བོ་ལ་གཟུགས་ཅན་གིས་ཁྱབ་པ་མ་གཏོགས་གཞན་འདྲ་ཞིང༌། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་

ལས། གསོ་སྦོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བསྙེན་གནས་སམ་སྨྱུང་གནས་ཡན་ལག་

བརྒྱད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་མིང་འདྲ་ཡང༌། དོན་མི་འདྲ་སེ། དེ་ནི་རྟེན་གི་དྲུང་དུའང་

རང་ཉིད་ཀིས་བླངས་པས་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེས་ན་སན་བླའི་མདོ་ཆོག་ལས། ཁྱིམ་པ་

ཡིན་ན་བསྙེན་གནས་ཀི་ཁིམས་སྲུང་ཞེས་དང༌། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་གསོ་

སྦོང་གི་སོམ་པ་བླང་བར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པ་དེ་ལ་

དགོངས་སོ། །འོ་ན་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་ལྡན་ལ། དགེ་བསྙེན་གིས་ཁྱབ་བམ་ཞེ་ན་མ་

ཁྱབ་སེ། དགེ་བསྙེན་ལས་གཞན་པའི་ཁྱིམ་པ་དང༌། དགེ་ཚུལ་སོགས་ལ་ཡང་བསྙེན་

གནས་ཀི་སོམ་པ་ཡོད་མོད་ཀི། འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མ་སོང་

བར་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་ལའང་བསྙེན་གནས་ཡོད་མོད་

ཀི། །སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བ་ལ་མེད། །ཅེས་གསུངས། 

འོ་ན་སྐྱབས་ཡུལ་གི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གང་སྙམ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། གང་ཞིག་

གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་སེ། །ཞེས་སོགས་བཞིའི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན། གཞུང་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་302དཀོན་མཆོག་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་གོལ་བ་དོན་

གཉེར་གི་སྐྱབས་སུ་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། རྒྱུ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་སྐྱབས་

སུ་འགོ་བ། སྐྱབས་སུ་སོང་པའི་ཕན་ཡོན། སྐྱབས་འགོའི་བསབ་བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་སུ་བེད་པའི་བེད་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སྐུའི་

302 ག་༩༢་བ་༥་སྐྱབས་ཡུལ་བ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ངེས་བཟུང་བ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

རྒྱུད་ཀི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་གི། 

གཟུགས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འདིར་ལོངས་སྐུ་ཁས་

མི་ལེན། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་པོ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ཀི་ཕུང་པོའི་རྒྱུན་

ཡིན་པས་སྡུག་བདེན་ཡིན་པའི་ཕིར། དགེ་འདུན་དེའི་བེད་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་སོབ་པ་

དང་མི་སོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ལམ་བདེན་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་གི་ཟུང་བཞི་ཡ་

བརྒྱད་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། འགོག་

བདེན་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་གི། ལུང་རྣམས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་

བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟོགས་པའི་ལམ་བདེན་རྣམས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་

བགང་ཟིན་གི། དགེ་འདུན་མ་ཡིན་ཏེ། བསྙེན་པར་རོགས་པའི་གང་ཟག་བཞི་ཚོགས་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

སྐད་དུ། གང་ཞིག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་སེ། །སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་བེད་པའི་

ཆོས། །མི་སོབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང༌། །མྱ་ངན་འདས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ། །ཞེས་དང༌། 

དེའི་འགེལ་པ་ལས།303 དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ཟད་པ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནི་སྔ་མ་དང་ཕི་མར་ཡང་བེ་བག་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། གཞི་འགེལ་ལས།304 སངས་རྒྱས་ལ་ཞེས་བ་བ་ནི། 

སངས་རྒྱས་སུ་བེད་པའི་ཆོས་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ལའོ། །ཆོས་ལ་ཞེས་བ་

བ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལའོ། །དགེ་འདུན་ལ་ཞེས་བ་བ་ནི་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པ་

ལ་སེ། དགེ་འདུན་དུ་བེད་པ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

303 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༤༥༢་༢༡།

304 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༧། འདུལ་བ་ཙུ། མདོ་སེ་འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་བཤེས་གཉེན། གཞི་འགེལ། ༦༣༤་༡༣
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ཁ་ཅིག །གཟུགས་སྐུ་སྐྱབས་གནས་མ་ཡིན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏེ། དེའི་

རྒྱུད་ཀི་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་སངས་རྒྱས་སུ་བེད་པའི་བེད་ཆོས་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཡང་

དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

ཟེར། ཁྱབ་པ་གསུམ་ག་མེད། སོབ་མི་སོབ་དགེ་འདུན་305དུ་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ལམ་

བདེན་དེ་དགེ་འདུན་དུ་བེད་པའི་བེད་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་

གཟུགས་ཕུང་དང༌། དེའི་རྒྱུད་ཀི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་དབང་ཤེས་རྣམས་

ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་སུ་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཕིར། ལམ་བདེན་རྣམས་

ཆོས་ཅན། དགེ་འདུན་དུ་ཐལ། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

གསུམ་དངོས། 

ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བའི་མཚམས་མེད་ཀི་

ལས་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ལ་ཁག་སུས་ཀང་

འབིན་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀི་རྟེན་ལ་གནོད་པ་བས་

པས་སངས་རྒྱས་ལ་གནོད་པ་བས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན། དབང་རྟེན་ཁོག་

པ་ལ་གནོད་པ་བས་པས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་གནོད་པ་བས་པར་འགྱུར་བ་

བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཆོས་ཤོག་མེ་ལ་བསེགས་པའི་ཆོས་སོང་གི་ལས་མེད་པར་ཐལ། 

བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དེ་ཆོས་མངོན་པ་མ་ཡིན། དོན་དམ་པའི་ཆོས་

305 ག་༩༣་བ་༡་སོབ་མི་སོབ་དགེ་འདུན་དུལ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

མངོན་པ་སུས་ཀང་མེ་ལ་སེག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་

སྐུ་ལས་ཀི་ཁ་སྐོང་དུ་འོས་པར་ཐལ། དེ་དགེ་སོང་རྣམ་དག་གང་ཞིག །དེ་དཀོན་མཆོག་

གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། མ་

ཁྱབ་སེ། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ལུང་ལས།306 ག་གོན་དང་བཟང་པོ་ལ་ཁྱེད་གཉིས་ཚུར་ཤོག །སངས་

རྒྱས་དང་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ཞིག །གང་ཡང་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་དགེ་འདུན་

ཞེས་བ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ཡང་སྐྱབས་སུ་སོང་ཞིག །ཅེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་

བུ་སྙམ་ན། དེ་ནི་མ་འོངས་པ་རྩོད་དུས་ཀི་དགེ་སོང་བཞི་ཚོགས་ལྟ་བུ་འདིར་དགེ་

འདུན་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བེ་བག་སྨྲ་པའི་ལུགས་ལ་དགེ་འདུན་

དང་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་འགལ་ལམ་སྙམ་སེ་དཔད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དེ་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གིས་སྐྱབས་སུ་

འོས་ཏེ། དེ་དེའི་སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དུ་ཡང་ལུང་

རིགས་གཉིས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་དུ།307 མདོ་སེ་རྒྱན་དམ་པ་

དྲངས་པ་ལས། འཇིགས་པས་སྐྲག་པའི་མི་རྣམས་ནི། །ཕལ་ཆེར་རི་དང་ནགས་ཚལ་

དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀིས་དེ་རྣམས་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་བསན་ནས།308 

གང་ཚེ་གང་གི་སངས་རྒྱས་དང༌། །ཆོས་དང་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སོང་བ། །སྡུག་

བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་དག་འདས་པ་དང༌། །འཕགས་

306 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤། འདུལ་བ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ལུང་། (ལུང་གཞི། )༨༦་༢༠།

307 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༤༥༤་༡༡།

308 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༡། འདུལ་བ་ད། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཕན་ཚེགས། ༡༢༣་༡།
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ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བདེ་བས། །མྱ་ངན་འདས་པར་འགོ་འགྱུར་དང༌། །འཕགས་

པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དག །ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་ལྟ་བེད་པ། །སྐྱབས་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་

སེ། །སྐྱབས་དེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། །སྐྱབས་དེ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་ཀང༌། །སྡུག་

བསྔལ་ཀུན་ལས་གོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌།309 སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་

འདུན་རྣམས། །ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་སྐྱབས། །ཞེས་གསུངས། རིགས་པས་གྲུབ་

སེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དེ་རང་འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་གོལ། གཞན་

འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྒོལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་ཉེ་རིང་

མེད་པར་ཀུན་ལ་འཇུག །ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གི་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་

གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། རང་སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇིགས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་ལས་

སྐྱབས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར། 

སྐྱབས་སུ་འགོ་ཚུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འཇིགས་པ་དེ་ལས་བསྐྱབ་ཕིར་དུ་བསྐྱབས་

འོག་ཏུ་ཚུད་པར་དམ་བཅའ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་

འཇིགས་པའི་གནས་སུ་མཐོང་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་

ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་སོ་ནས་འཇིགས་པ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཕིར་དུ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་ཁས་ལེན་ཞིང༌། དམ་བཅའ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བར་

དམིགས་པ། འཇིགས་པ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཕིར་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་

བའི་མཚན་ཉིད། སྐྱབས་འགོ་ལ་དབེ་ན། སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ། འབིང༌། ཆེན་པོའི་སྐྱབས་

309 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༥། དབུ་མ་གི། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ། སྐྱབས་འགོ་བདུན་ཅུ་པ། ༦༨༥་༤།
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འགོ། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་སྐྱབས་འགོ་སོགས་དུ་མ་ཡོད། 

བཞི་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ལ་ཕན་ཡོན་

ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་བདེ་

བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ། འགལ་རྐྱེན་ཉེར་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་སོགས་

ཡོན་ཏན་སྔར་མ་ཐོབ་པ་གསར་དུ་ཐོབ་པ། ཐོབ་ཟིན་གོང་དུ་འཕེལ་བ་སོགས་ཀི་ཕན་

ཡོན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ།310 སྐྱབས་སོང་བསོད་ནམས་གཟུགས་

མཆིས་ན། །ཁམས་གསུམ་འདི་ཡང་སྣོད་དུ་ཆུང༌། །ཞེས་སོགས་མཐའ་ཡས་སོ། །

ལྔ་པ་ནི། སོ་སོའི་བསབ་བ་དང་ཐུན་མོང་གི་བསབ་བ་སོགས་ཡོད་དེ་གོ་

སའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་གི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

གཟུགསསྐུའི་རྒྱུད་ཀི་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག །སོབ་

མི་སོབ་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ལམ་བདེན་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག །མྱང་འདས་ཆོས་དཀོན་

མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གང་ལས་ཐོབ་པ་སོན་པ་ནི། འདོད་གཏོགས་ཐམས་ཅད་གཉིས་ཀ་

དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་གང་ལས་ཐོབ་པ་

བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཆོ་ག་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ག་ལས་ཐོབ། སང་བ་རང་གི་ངོ་

སྐལ་གི་བཅས་རང་གཉིས་ཀ་སོང་བ་ལས་ཐོབ། གཞི་སེམས་ཅན་དུ་སོན་མི་སོན་

གཉིས་ཀ་ལས་ཐོབ། དུས་ད་ལྟ་བ་དག་ལས་ཐོབ་པའི་ཕིར། བསམ་གཏན་ཟག་མེད་

སོམ་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་

310 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཁི། ཨརྱ་ཤཱུ་ར། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བསྡུས་པ། ༡༥༨༥་༡༧།
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སོམ་པ་གང་ལས་ཐོབ་པ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དངོས་གཞི་ཁོ་ན་ལས་ཐོབ། དུས་གསུམ་

ག་ལས་ཐོབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སོམ་མིན་གི་ཐོབ་ཚུལ་ནི། སོམ་པ་མིན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཞེས་

སོགས་བཞི་ལས། བར་མའི་ཐོབ་ཚུལ་ནི། ལྷག་མའི་རྣམ་རིག་མིན་ཞིང་དང༌། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་གཏོང་ཚུལ་ནི། བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤི་

འཕོས་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་སེ་གོ་སའོ། །

བཞི་པ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་སོན་པ་ནི། 

ཟ་མ་མ་ནིང་སྒ་མི་སྙན། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་

ཐམས་ཅད། མི་ཡིན་ཡང་ཕོ་མོའི་མཚན་གང་རུང་དང་མི་ལྡན་པའི་ཟ་མ་དང༌། 

མཚན་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པའི་མ་ནིང་སོགས་དང་ལོ་བདུན་མ་ལོན་པའི་མི་རྣམས་

སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་ནམ་ཞིང་མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་རྩ་བར།311 མི་མ་

ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་དང་བང་གི་སྒ་མི་སྙན་པ་ནི་སོམ་པའི་ཞིང་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སོགས་དང༌། འགེལ་བཤད་གང་སེལ་ལས།312 སོ་སོར་ཐར་པ་ནི་མི་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་

ཀི་ལྷ་ལ་ནི་མེད་དེ། མདོ་ལས། ལྷ་རྣམས་ནི་མི་དག་གིས་གནས་གསུམ་གི་ཟིལ་

གིས་གནོན་ཏེ། དཔའ་བ་དང་བརྟན་པ་དང་ལྡན་པ་དང་འདིར་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་

གནས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདིར་ཡང་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་ནི། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རོགས་པ་དང་དགེ་སོང་གི་དངོས་པོར་གྱུར་

311 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༨། འདུལ་བ་ཝུ། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད། མདོ་རྩ་བ། ༨༦༡་༢༠།

312 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༡། མངོན་པ་ཆུ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ། འགེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་རེས་འབང་། ༡༠༢༤་༤།
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པའོ། །ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཞེས་སོགས་དང༌། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་

ལས།313 དེ་ལྟར་སོ་ཐར་རིགས་བརྒྱད་པོ། །གིང་གསུམ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ཀི། །རྟེན་

ལ་སྐྱེ་ཡི་ཟ་མ་དང༌། །མ་ནིང་མཚན་གཉིས་སོགས་ལ་མིན། །ཞེས་དང༌། སོམ་གསུམ་

རབ་དབེ་ལས།314 ལྷ་དང་བིས་པའི་དགེ་སོང་ནི། །འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་རྣམས་ལས་

བཀག །ཅེས་གསུངས། རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་དེ། སྒ་མི་སྙན་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུད་

ལ་ངེས་འབྱུང་རྣམ་དག་མི་སིད་ཅིང༌། ལྷ་ལ་སོགས་པ་ལ་སིད་པ་བང་བའི་བསམ་པ་

མི་ལྡན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། མདོ་སེ་ལས།315 སོ་ང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཀླུ་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཀི་ཚེས་

བརྒྱད་ལ་གནས་ནས་ཕྱུང་སེ། བསྙེན་གནས་ལ་གནས་སོ། །ཞེས་ཀླུ་ལ་བསྙེན་

གནས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང༌། ལྷའི་དགེ་བསྙེན་དང་ལྷའི་བཙུན་པ་སོགས་ཡོད་

པར་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དང་པོ་གཉིས་ལེགས་སྤད་ཙམ་ལ་དགོངས། གསུམ་

པ་མིའི་རྒྱལ་པོ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་རོད་པ་བཞིན། 

གཉིས་པ་མདོར་བསྡུས་པའི་རྣམ་གངས་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང༌། 

མཚན་གཞིའི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལས་བདེ་མི་བདེ་དང་གཞན་ནི། །ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། མདོ་ལས་གསུངས་པའི་བདེ་བའི་ལས། མི་བདེ་བའི་

ལས། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ལས་གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། རིམ་པ་བཞིན་

དུ་དགེ་མི་དགེ་བཏང་སྙོམས་ཀི་ལས་གསུམ་དང་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

313 སྐུ་འབུམ་དཔར་མ། གསུང་འབུམ་ཁ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། ༡༤༣་༣།

314 གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་དཔེ་གངས། ༡༦། མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག །ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། སོམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༣་༦

315 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༤༧༡་༡༡།
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གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། རྒྱུ་འབས་ཀི་སོ་ནས་དབེ་བ། རྟེན་གི་སོ་ནས། འབས་

བུའི་སོ་ནས། ངོ་བོའི་སོ་ནས། བེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བསོད་

ནམས་བསོད་ནམས་མིན་མི་གཡོ། །ཞེས་དང༌། བསོད་ནམས་འདོད་ཁམས་དགེ་

བའི་ལས། །ཞེས་སོགས་སེལ་ནས། ངག་དོན། བསོད་ནམས་ཀི་ལས་སོགས་

གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་དགེ་བའི་ལས་ལྟ་བུ་བསོད་

ནམས་ཀི་ལས། མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས། ཁམས་

གོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་ལས་རྣམས་མི་གཡོ་བའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁམས་

གོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་འཕེན་བེད་དང་རོགས་བེད་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་འདོད་

ཁམས་སུ་འབིན་པ་མི ་སིད་པའི ་ཕིར། བདེ ་བ་མྱོང་འགྱུར་ལས་སོགས་

གསུམ། །ཞེས་དང༌། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བར་དགེ་བ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

བཞི་སེལ་བའི་ངག་དོན། བདེ་བ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་སོགས་གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་

དེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་བདེ་

བ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས། བཞི་པ་ཡན་ཆད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་316ལས་རྣམས་བཏང་

སྙོམས་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས། མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་འགྱུར་གི་

ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་རྣམ་སིན་མྱོང་ངེས་ཀི་ལས་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། ཉོན་མོངས་

རབ་དང་དྲག་པོ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན། རྣམ་སིན་མྱོང་ངེས་ཀི་

ལས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དྲག་པོ་དང༌། རབ་ཏུ་དང་བ་དྲག་

316 ག་༩༦་བ་༥་བཏང་སྙོམས་འགྱུར་གི་ལས་རྣམས་བཏང་སྙོམས་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས།
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པོས་བས་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་དང༌། ཡོན་ཏན་གི་ཞིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

ཕན་གནོད་བས་པ། སྦོར་བའི་སོ་ནས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བས་པའི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་

དང༌། རང་གི་དལ་འབོར་གི་མི་ལུས་སྐྱེད་པའི་ཕ་མ་བསམས་བཞིན་དུ་གསད་པར་

བེད་པའི་ལས་རྣམས་སྤིར་རྣམ་སིན་མྱོང་ངེས་ཀི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བེ་བག་ཏུ་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་ངེས་ཀི་ལས་སོན་པ་ལ། གང་དག་འགོག་

བམས་ཉོན་མོངས་མེད། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན། མཐོང་ཆོས་ཚེ་འདི་

ལ་རྣམ་སིན་མྱོང་ངེས་ཀི་ལས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་

འདུན་དང་བཅས་པ་དང༌། འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་དང༌། བམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང༌། ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་མ་ཐག་པ་དང༌། མཐོང་སང་

གནས་འགྱུར་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་མཐོང་ལམ་པ་དང༌། སོམ་སང་གནས་འགྱུར་རེད་མ་

ཐག་པའི་དག་བཅོམ་པ་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་ལུས་ངག་གི་ཕན་པའམ་གནོད་པ་བས་

པའི་ལས་རྣམས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་ཚེ་འདི་ལ་སིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

འོ་ན་སྨོ་བའི་སེམས་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་གང༌། དེའི་རྒྱུ་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་སོན་པ་

ནི། གཡེང་བའི་སེམས་ལ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན་ནི། དེ་བཞག་ཏུ་

ཡོད་དེ། གཡེང་བ་སེ། སྨོ་བའི་སེམས་ཡིན་ན་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྒྱུ་

སྔར་བཞིན་སྨོར་བཅུག་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་ལས་སྐྱེས་པ་དང༌། འཇིགས་སྐྲག་

དང་མི་མ་ཡིན་སོགས་ཀིས་གནོད་པ་བས་པ་དང༌། འབྱུང་བ་ཆ་མ་སྙོམས་པ་དང༌། 

མྱ་ངན་མི་བཟད་པས་ཡང་གཟིར་བའི་དབང་གིས་བྱུང༌། རྟེན་སྒ་མི་སྙན་པ་མ་

གཏོགས་པའི་འདོད་པའི་འགོ་བ་ལྔ་ག་ལ་ཡོད། འོ་ན་མདོ་ལས་ཡོན་སྐྱོན་སྙིགས་
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མའི་ལས་གསུམ་གསུངས་པ་དེ་གང་སྙམ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། ཡོན་སྐྱོན་སྙིགས་མར་

གསུངས་པ་ནི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཡོན317་ནི་ལུས་སེམས་ག་

གྱུ་བེད་པས་ཡོན་པོ་ཡིན་ལ། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལས་རྣམས་ཡོན་པོའི་

ལས། ཞེ་སང་ནི་རང་གཞན་ལ་གནོད་པར་བེད་པས་སྐྱོན་ཡིན་ལ། དེས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའི་ལས་རྣམས་སྐྱོན་གི་ལས། འདོད་ཆགས་ནི་ཚོན་གི་སྙིགས་མ་དང་

འདྲ་བར་བལ་བར་དཀའ་བས་སྙིགས་མ་ཡིན་ལ། དེས་ཀུན་ནས་སངས་པའི་ལས་

རྣམས་སྙིགས་མའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མདོ་ལས་གསུངས་པའི་དཀར་ནག་གི་ལས་བཞི་ངོས་འཛིན་པ་ནི། དཀར་

ནག་ལ་སོགས་བེ་བག་གིས། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན་ནི། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་

དེ། མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་གནག་ལ་རྣམ་སིན་གནག་པའི་ལས། གཟུགས་ཀི་སས་

བསྡུས་ཀི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་དཀར་ལ་རྣམ་སིན་དཀར་བའི་ལས། འདོད་པའི་

སས་བསྡུས་ཀི་ལས་ལ་བསམ་པ་དཀར་ལ་སྦོར་བ་གནག་པ་དང༌། སྦོར་བ་དཀར་

ལ་བསམ་པ་གནག་པའི་ལས་རྣམས་དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་ལ་རྣམ་སིན་འདྲེས་པའི་

ལས། ཟག་མེད་ཀི་ལས་རྣམས་ངོ་བོ་མི་གནག་ཅིང་རྣམ་པར་སིན་པ་མི་འབིན་ཏེ། 

ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ཟད་པར་བེད་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་ངོ་བོ་

ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པས་གནག །རྣམ་སིན་ཡིད་མི་འོང་འབིན་པས་གནག་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་རང་གི་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་མ་འདྲེས་

པར་གནས་པས་དཀར། རྣམ་སིན་ཡིད་འོང་འབིན་པས་དཀར་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་

317 ག་༩༦་བ་༧། གཡོན།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གྲུབ་སེ། དེ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་མིན་ཅི་རིགས་ཡོད་ལ་གང་རུང་

གཅིག་ལ་མི་དགེ་བ་དང་འདྲེས་ཤིང་གནས། རྣམ་སིན་ཡང་ཡིད་འོང་ཡིད་མི་འོང་ཅི་

རིགས་འབིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རྟེན་གི་སོ་ནས་དབེ་བ་ནི། མི་སོབ་ལུས་ངག་ལས་ཡིད་ཉིད། །ཅེས་

གསུངས་ཏེ། ཐུབ་པའི་ལས་གསུམ་དང༌། གཙང་བེད་ཀི་ལས་གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་

དེ། མི་སོབ་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་སངས་པས་ན་ཐུབ་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གི་ལས་གསུམ་ཐུབ་པའི་ལས་གསུམ་རིམ་བཞིན་ཡིན། ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གི་ལེགས་སྤད་ཀི་ལས་གསུམ་གཙང་བེད་ཀི་ལས་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལས་ཆེ་ལོང་བསྡུས་ནས་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུམ་གི་སྐབས་སུ། ལས་

ཐམས་ཅད་ཆེ་ལོང་རགས་རིམ་གི་སོ་ནས་བསྡུ་ན། བཅུར་འདུ་སེ། དགེ་བའི་ལས་

ལམ་བཅུ་དང༌། མི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུར་འདུ་བའི་ཕིར། མི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་

བཅུ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པ་ནི། སོག་གཅོད་པ་ནི་བསམས་བཞིན་དུ། །ཞེས་

སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། དེ་རྣམས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། བསམ་བཞིན་དུ་མ་ནོར་བར་རང་

ལས་ཤེས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་སོག་བཅད་ན། སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ལམ། བསམ་བཞིན་

དུ་མ་ནོར་བར་རང་ལས་ནོར་ཐ་དད་པའི་མིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་རས་བརྐུས་

སམ། འཕོག་གམ། འཇབ་བུས་བདག་གིར་བེད་ན། མ་བིན་ལེན་གི་ལས་ལམ། 

བགོད་བ་མིན་པ་གཞན་གིས་བདག་གིར་བཟུང་318བའི་ཆུང་མ་དང༌། རང་གི་ཆུང་

318 ག་༩༧་བ་༥་གཟུང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་ཡིན་ཡང་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་ཁ་དང་བཤང་ལམ། ཡུལ་མ་ཡིན་པ་མཆོད་རྟེན་

དང་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས། དུས་མ་ཡིན་པ་སྦྲུམ་མ་དང༌། བསྙེན་གནས་ལ་གནས་

པ་སོགས་ལ་འདོད་ལོག་སྤོད་ན། ལོག་གཡེམ་གི་གཞིར་འགྱུར། འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་

ནས་སྨྲོས་པའི་ཚིག་ཕ་རོལ་པོས་གོ་བ་ན་རྫུན་སྨྲ་བའི་ལས་ལམ། ཕ་རོལ་པོ་མཐུན་

པ་དབེ་བའི་ཕིར་དུ་ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་སྨྲོས་པའི་ཚིག་ཕ་རོལ་པོས་གོ་བ་ན་ཕ་མ། 

ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་སྨྲོས་པའི་ཚིག་ཕལ་ཆེ་བ་ཀུན་ངག་

འཁྱལ། གཞན་གི་ནོར་ལ་བདག་གིར་བེད་འདོད་པའི་རྔམས་སེམས་རྣམས་བརྣབ་

སེམས། སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཞེ་སང་བའི་སེམས་རྣམས་གནོད་སེམས། དགེ་

སིག་སོགས་མེད་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ལོག་ལྟ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་བདུན་པོ་ལས་

དང་ལས་ལམ་གཉིས་ཀ་ཡིན། ཡིད་ཀི་གསུམ་པོ་ལས་ཀི་ལམ་ཡིན་ཀང་ལས་

དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། གསུམ་མམ་བདུན་ནི་ལས་ཀང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

ཡང་དག་པའི་ཐ་སྙད་དང་དེ་ལས་ལོག་པའི་ཐ་སྙད་བརྒྱད་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

མིག་གིས་མཐོང་བ་ལ་མཐོང༌། རྣ་བས་ཐོས་པ་ལ་ཐོས། ཡིད་ཀིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ལ་ཤེས། སྣ་ལྕེ་ལུས་གསུམ་གང་རུང་གིས་མྱོང་ཞེས་པ་བཞི་དང༌། མིག་གིས་མ་

མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང༌། ཞེས་སོགས་བཞི་སེ་བརྒྱད་ནི། ཡང་དག་པའི་ཐ་སྙད་བརྒྱད་

དང་མིག་གིས་མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང༌། ཞེས་སོགས་བཞི་དང༌། མིག་གིས་མ་མཐོང་

བ་ལ་མཐོང་ཞེས་སོགས་བཞི་སེ། བརྒྱད་ནི་ལོག་པའི་ཐ་སྙད་བརྒྱད་ཡིན། འོ་ན་

ལས་ལམ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་དུ་རེ་འབིན་ཅེ་ན། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས།319 སོག་

319 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེས་རབས་གེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༢༨༩་༡༧།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གཅོད་པས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །བི་བོ་བེད་པས་དག་དང་བཅས། །མ་བིན་ལེན་པས་

དབུལ་པོར་འགྱུར། །རྫུན་སྨྲ་ཡིས་ནི་སྐུར་བ་མང༌། །ཕ་མ་ཡིས་ནི་མཛའ་དང་

འབེད། །ཚིག་རྩུབ་ཀིས་ནི་མི་སྙན་ཐོས། །ཀལ་ཀ་ཡིས་ནི་ངག་མི་བཙུན། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌།320 བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་

འཇིགས་པ་འབིན་པར་བེད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཅེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལས་ལ་འབས་བུའི་སོ་ནས་དབེ་བ་སོན་པ་ནི། 

དྲིར་བཅས་སོང་བའི་ལམ་321དག་གིས། །ཞེས་གསུངས། སོང་ལམ་གི་

འབས་བུ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཟག་བཅས་སོང་ལམ་གི་འབས་བུ་ལྔ་ཆར་ཡོད། ཟག་

མེད་སོང་ལམ་གི་འབས་བུ་རྣམ་སིན་མ་གཏོགས་པ་བཞི་ཀ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལས་ལ་ངོ་བོའི་སོ་ནས་དབེ་བ་སོན་པ་ནི། 

གཅིག་གིས་སྐྱེ་བ་གཅིག་འཕེན་ཏོ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གི་ངག་

དོན། ལས་འཕེན་རོགས་ཀི་ཚུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འཕེན་བེད་ཀི་ལས་གཅིག་གིས་

རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་འཕེན་པ་ཡིན་གི་དུ་མ་འཕེན་པ་མེད། འཕེན་བེད་

ཀི་ལས་དུ་མས་འབས་བུ་རྣམ་སིན་གི་སྐྱེ་བ་གཅིག་འཕེན་པ་ཡང་མེད་ལ། རོགས་

བེད་ཀི་ལས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

320 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེས་རབས་གེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༢༨༩་༢༠།

321 ག་༩༨་ན་༧་དྲི་བཅས་སོང་བའི་ལས་དག་གིས།
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ལྔ་པ་བེ་བག་གི་སོ་ནས་དབེ་བ་ལ། 

སང་བ་སྒིབ་པ་གསུམ་བཤད་པ། 

རྟེན་322བསོད་ནམས་བ་བའི་གཞི་བཤད་པ། ཆ་མཐུན་གི་དགེ་རྩ་གསུམ་

བཤད་པ། རྣམ་གངས་གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཚམས་མེད་པ་ཡི་ལས་

རྣམས་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན། གཞུང་དོན། དང་པོ་ནི། 

མཚམས་མེད་ཀི་སྒིབ་པ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ། རྣམ་སིན་གི་སྒིབ་པ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ལས་གཞན་གི་བར་དུ་མཚམས་མ་བཅད་པར་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་དེ་ཉིད་

ལ་མནར་མེད་དུ་སྐྱེ་ངེས་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ལས་སྒིབ་ཏུ་

དམིགས་པ། མཚམས་མེད་ཀི་ལས་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་མཚམས་མེད་ལྔ་

དང༌། ཉེ་བའི་མཚམས་མེད་ལྔ། དང་པོ་ནི། རང་འགེལ་ལས།323 མཚམས་མེད་པའི་

ལས་རྣམས་ནི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། མ་གསོད་པ་དང༌། ཕ་གསོད་པ་

དང༌། དག་བཅོམ་པ་གསོད་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་འབིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། མ་དག་བཅོམ་མ་སུན་འབིན་324དང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ངེས་གནས་དང༌། །སོབ་པ་གསོད་དང་དགེ་འདུན་གི། །འདུ་བའི་སོ་ནི་འཕོག་

པ་དང༌། །མཚམས་མེད་པ་དང་ཆ་འདྲ་སེ། །ལྔ་པ་མཆོད་རྟེན་འཇིག་པ་ཡིན། །ཞེས་

322 འདིར་སྒིབ་པ་གཉིས་ཞེས་འབྱུང་ཡང་འོག་ཏུ་སྒིབ་པ་གསུམ་ཞེས་གསལ།

323 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༢༨་༡༨།

324 མཛོད་རྩ་བ་ལས། མ་དག་བཅོམ་མ་སུན་བས་དང་། ཞེས་གསལ།
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དང༌། རང་འགེལ་ལས།325 ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་

དང་ཆ་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་མི་ཚངས་པར་སྤད་པས་མ་དག་བཅོམ་མ་སུན་པར་

བེད་པ་དང༌། ངེས་པར་གཏོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསོད་པ་དང༌། སོབ་

པ་གསོད་པ་དང་དགེ་འདུན་གི་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སོ་འཕོག་པ་དང༌། མཆོད་རྟེན་

འཇིག་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་དང༌། དཔུང་བཟང་གི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌།326 ཉོན་མོངས་

ཟད་པའི་མ་ནི་སུན་འབིན་ཞིང༌། །མཆོད་རྟེན་འཇིག་ཅིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གསོད། །སོབ་པ་གསོད་ཅིང་དགེ་འདུན་མངའ་བ་ལ། །གང་ཞིག་འདོར་ཅིང་མ་

བཀུར་རྐུ་འཕོག་པ། །མཚམས་མེད་སེ ་ལྔར་དེ ་བཞིན་གཤེགས་པས་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་རྣམས་ལ་མཚམས་མེད་ཅེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང༌། དེ་རྣམས་

མཚམས་མེད་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང༌། ཁམས་དང་འགོ་བ་གང་ན་ཡོད་ཅེ་

ན། དང་པོ་ནི། དེ་རྣམས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་དེ་ཉིད་ལ་མནར་མེད་

དུ་སིན་པར་འགྱུར་བས་མཚམས་མེད་ཅེས་བ་སེ། བསྐལ་པར་མནར་མེད་པར་སིན་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཕ་མ་དག་བཅོམ་བསད་པ་གསུམ་མཚམས་མེད་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། དང་པོ་གཉིས་བསད་པས་ཕན་འདོགས་ཀི་ཞིང་བསམ་པས་སངས་

ཤིང་སྦོར་བས་དེ་གཉིས་མེད་པར་བས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་བསད་པས་ཡོན་ཏན་གི་

ཞིང་བསམ་པས་སངས་ཤིང་སྦོར་བས་མེད་པར་བས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཕན་འདོགས་པ་

325 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༣༨་༡༠།

326 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། རྒྱུད་འབུམ་ཝ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། དཔུང་བཟང་གི་རྒྱུད། ༤༧༥་༢༠།
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དང་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །སངས་དང་མེད་པར་བས་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡང་ཕ་མ་མིའི་འགོ་བ་པ་བསད་ན་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་

གི། འགོ་བ་གཞན་གི་ཕ་མ་བསད་ན་དེར་མི་འགྱུར་ཏེ། མི་མ་ཡིན་པའི་འགོ་བ་པ་

བསད་པས་བཅས་ལྡན་དགེ་སོང་ལ་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་

ལས།327 ཕ་བསད་པ་དང༌། མ་བསད་པ་དང༌། དག་བཅོམ་པ་བསད་པའི་མཚམས་

མེད་པ་དག་གིས་སྐུར་བ་འདེབས་པར་བེད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཏེ། དེ་

གསུམ་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། ཕ་མ་མིའི་འགོ་བ་པ་མཚན་གྱུར་

པ་བསད་ཀང་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། མཚན་ནི ་གཞན་དུ་གྱུར་ཀང་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། འདུལ་བ་ལས་ཀང༌།328 དེ་ནི་སྐྱེས་པར་གཉིས་ལ་

སེ། །མཚན་གྱུར་པ་གཉིས་ལས་ཀང་ངོ༌། །ཞེས་དང༌། ལུང་ལས།329 མ་ཡང་མ་

ལགས། དག་བཅོམ་པ་ཡང་མ་ལགས་པའི་བུད་མེད་བསད་པས་མཚམས་མེད་པར་

འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཡོད་དེ། ཕ་མཚན་གྱུར་པ་བསད་པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

བུད་མེད་གང་གི་ནུར་ནུར་པོ་ཟག་པ་བུད་མེད་གང་གི་མངལ་དུ་བླུགས་པ་

ལས་སྐྱེས་པའི་མི་དེས་སྔ་མ་བསད་ན་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་གི། ཕི་མ་གང་གི་

མངལ་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་བསད་ཀང་མི་འགྱུར་ཏེ། སྔ་མ་མ་དངོས་ཡིན། ཕི་མ་དེའི་མ་

དངོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་གི་ཟླ་མཚན་ལས་བྱུང་མ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་

གསོད་སེམས་མེད་པར་བསད་པས་མཚམས་མེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སྔོན་བུ་ཞིག་གི་

327 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༦། འདུལ་བ་བུ། སོབ་དཔོན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན། རྒྱ་ཆེར་འགེལ། ༣༤༥་༧།

328 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༨། འདུལ་བ་ཝུ། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད། མདོ་རྩ་བ། ༨༦༣་༡༢།

329 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༣༤་༢༠།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཁིའུའི་འོག་ན་མ་འདུག་པ་ལ་འདི་ན་མི་ཞིག་མི་འདུག་གོ་སྙམ་ནས། མཚོན་བསྐྱུར་

ནས་མ་བསད་ཀང་མཚམས་མེད་མ་བྱུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྲུས་པ་སྤི་

གཅེར་གི་བུས། སྦང་བུ་གསོད་འདོད་ཀི་བློས་ཕ་བསད་ཀང་མཚམས་མེད་མ་བྱུང་

བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྷས།330  དགའ་བོ་བློ་དང་ལྡན་པ་མཆོག་ཡིན་

གི། །མཛའ་བཤེས་བློ་གོས་ཆུང་བ་དེ་ལྟར་མིན། །བློ་གོས་ཆུང་ངུས་སྦང་བུ་གསོད་

སྙམ་ནས། །ཐོ་བས་ཕ་ཡི་རྐང་པ་བཅོམ་ལ་ལྟོས། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་དགེ་འདུན་གི་དབེན་ཇི་ལྟ་བུ། དེའི་མཚམས་མེད་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། 

དགེ་འདུན་སེ་གཉིས་ཐུགས་བརྩེ་མི་འཕོད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡང་ཡིན་མ་སྒིབ་

ལུང་མ་བསན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་འདུ་བེད་ཀི་

ཕུང་པོར་དམིགས་པ། དགེ་འདུན་དབེན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དགེ་འདུན་དབེན་

ནི་མི་འཕོད་པའི། །རང་བཞིན་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཆོས། །ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་ལུང་

བསན་མིན། །ཞེས་གསུངས། དེ་འདྲའི་དབེན་དེ་དགེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྒྱུད་ལྡན་གི་

དགེ་རྩ་ཆད་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་མི་དགེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྒྱུད་ལྡན་གི་

མི་དགེ་བ་སངས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་དགེ་

འདུན་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ཏེ། དེ་དང་དགེ་འདུན་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་འདུན་གི་དབེན་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡང་ཡིན། 

རྫུན་ཆེན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ལས་སྒིབ་ཏུ་དམིགས་པ། དེ་ལྟ་

བུའི་མཚམས་མེད་ཀི་མཚན་ཉིད། འདི་དགེ་སོང་ལྷས་བིན་ལྟ་བུ་དང་ཡང་དག་པར་

330 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥། འདུལ་བ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། རྣམ་འབེད། ༣༩༢་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྡན་ཏེ། དེ་ཡི་ཁ་ན་མ་མཐོ་རྫུན། །དེ་དང་འབེད་པོ་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་འབེད་ཚུལ་ནི། གང་ཟག་གང་གིས་འབེད་ན། དགེ་སོང་ལྷས་བིན་ལྟ་བུ་ལྟ་

བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་གིས་འབེད་དགོས་ཀི། ཁྱིམ་

པ་དང་སེད་པ་སྤད་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་རྣམས་ཀིས་འབེད་མི་ནུས་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་ལ་འགན་འཛུགས་བེད་པ་གང་ཞིག །དེ་དག་ལ་དགེ་འདུན་ཡིད་མི་ཆེས་

པའི་ཕིར། གནས་གང་དུ་འབེད་ན། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་

ལས་གནས་གཞན་དུ་འབེད་ཀི། བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་དྲུང་དུ་འབེད་མི་ནུས་ཏེ། 

སོན་པ་བཀའ་བཙན་ཞིང་ཟིལ་ཆེ་བའི་ཕིར། གང་ཞིག་འབེད་ན་བིས་པའི་དགེ་འདུན་

འབེད་ཀི། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་འབེད་མི་ནུས་ཏེ། འཕགས་པ་རྣམས་བདེན་པ་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། བེ་བའི་ཚད་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་

ན། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ལས་གཞན་དགེ་སོང་ལྷས་བིན་ལྟ་བུ་ལ་སོན་པ་དང༌། བདག་

ཅག་གི་སོན་པའི་བསན་པ་ལས་གཞན་ལྷས་བིན་གིས་བཅས་པའི་བསབ་ཚིགས་ལྔ་ལྟ་

བུ་ལ་བཟོད་པ་སེ། དད་པ་དང་ལམ་དུ་འཛིན་པ་ན་བེ་བ་ཡིན། 

བསབ་ཚིགས་ལྔ་ནི། ཞོ་མི་ཐུང༌། ཤ་མི་ཟ། ལན་ཚྭ་ལ་ལོངས་མི་སྤོད། གོས་

མ་དྲས་པར་བགོ །གོང་དང་གོང་ཁྱེར་སོགས་སུ་གནས་པའོ། །འཁོར་ལོའི་དབེན་དེ་

ཡུན་ཇི་ཙམ་དུ་གནས་སྙམ་ན། དེ་ཞག་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། ནམ་ལངས་ཁོངས་

སུ་མཆོག་ཟུང་གཅིག་གིས་འདུམས་པར་བེད་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ངེས་

པ་ནི། དེ་ལ་འཁོར་ལོའི་དབེན་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་བྱུང་ནས་དགེ་

འདུན་མ་འདུམས་ཀི་བར་ལ་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་འཕགས་ལམ་སྐྱེ་བའི་གེགས་བས་
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པས་དེ་སྐད་དུ་བརོད་པའི་ཕིར། མདོ་སེ་ལས་བརྒྱ་པ་ལས།331 དགེ་འདུན་བེ་བ་

དེའི་ཚེ། དགེ་སོང་རྣམས་ཀི་རྣལ་འབོར་ཡང་མེད། ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡང་མེད། ཁ་ཏོན་

བེད་པ་ཡང་མེད། མདོ་སེ་སེམས་པ་ཡང་མེད། འདུལ་བ་སེམས་པ་ཡང་མེད། ཆོས་

སོན་པ་སེམས་པ་ཡང་མི་དྲན་ཏེ། དགེ་བའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དེ་འཛམ་བུའི་གིང་ཁོ་ནར་ཡོད་ཀི། གིང་གཞན་ན་འགན་ཟླ་བདག་ཅག་གི་སོན་

པ་མི་བཞུགས་པའི་ཕིར། 

འདི་ལ་མཐའ་དགེ་སོང་དགུས་འགྲུབ་སེ། ཕོགས་རེར་དགེ་འདུན་ཚང་བར་

འབེད་པའི་དགེ་སོང་གཅིག་སེ་དགུ་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། དགེ་སོང་ལྟ་སྤོད་

ཚུལ་ལྡན་པས། །འབེད་དེ་གཞན་དུའོ་བིས་པ་རྣམས། །སོན་དང་ལམ་གཞན་ལ་

བཟོད་པ། །བ་བའི་དེ་ནི་མི་གནས་སོ། །དེ་ནི་འཁོར་ལོའི་དབེན་དུ་འདོད། །འཛམ་

བུའི་གིང་ནའོ་དགུ་སོགས་ཀིས། །ཞེས་གསུངས། འཁོར་ལོའི་དབེན་འདི་མི་འབྱུང་

བའི་དུས་དེ་ལ་དྲུག་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་མ་ཐག་པའི་གནས་སྐབས་ན་མི་འབྱུང་སེ། 

གདུལ་བ་རྣམས་དགའ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་ཕིར། མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་སོན་པ་ན་མི་

འབྱུང་སེ། གདུལ་བ་དེ་དག་སྐྱོ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་ཕིར། བསན་པ་སྐྱོན་མ་བྱུང་བའི་ལོ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་མི་འབྱུང་སེ། བསན་པ་སྐྱོན་མེད་པར་གནས་པའི་

ཕིར། མཆོག་ཟུང་གཅིག་མ་བྱུང་བའི་སྔ་རོལ་དུ་མི་འབྱུང་སེ། འདི་མཆོག་ཟུང་

གཅིག་གིས་འདུམས་པར་བེད་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། སོན་པ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་རེས་སུ་མི་འབྱུང་སེ། འགན་ཟླ་མེད་པའི་ཕིར། མཚམས་མ་བཅད་པའི་སྔ་

331 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༣། མདོ་སེ་ཧ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་ལས་བརྒྱ་པ། ༤༦༥་༡༢།
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རོལ་དུ་མེད་དེ། མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་བེ་བ་དགོས་པའི་ཕིར། དང་པོ་མཐའ་སྐྱོན་

ཟུང་གཅིག་གིས། །སྔ་རོལ་ཐུབ་པ་ནོངས་པ་དང༌། །མཚམས་མ་བཅད་པ་དག་ཏུ་

ཡང༌། །འཁོར་ལོའི་དབེན་ནི་མི་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས། འཁོར་ལོའི་དབེན་འདི་

སོན་པ་གཞན་གི་བསན་པ་ལ་མི་འབྱུང་ཞིང༌། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཁོ་ནའི་བསན་པ་

ལ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སོན་པ་སོབ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་བམ་ཟེ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་གྱུར་པ་ཞིག་གི་ཚེ། དྲང་སོང་མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་

འཁོར་ཕེ་བས་དེ་དག་གི་ལས་ཀི་ལྷག་མ་ལུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དགེ་སོང་ལྷས་

བིན་དེའི་དུས་སུ་དྲང་སོང་དེ་ཡིན་པས་དེའི་སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཉན་ཐོས་སེ་པ་དག་ཟེར་རོ། །

ཞར་ལ་ལས་ཀི་དབེན་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། མཚམས་ནང་གཅིག་ཏུ་དགེ་འདུན་

སེ་གཉིས་བློ་མི་མཐུན་པས་གསོ་སྦོང་སོགས་ལས་བེད་པས་རབ་ཏུ་བ་བར་

དམིགས་པ། ལས་དབེན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། འདི་སྒ་མི་སྙན་མ་གཏོགས་གིང་

གསུམ་ན་འབྱུང༌། གངས་དགེ་སོང་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ཀིས་འགྲུབ་སེ། ལས་ཀི་དབེན་

ནི་གིང་གསུམ་ན། །དེ་ནི་བརྒྱད་དག་ཡན་ཆད་ཀི། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། མཚམས་མེད་འདི་རྣམས་སྒ་མི་སྙན་མ་གཏོགས་པའི་གིང་གསུམ་

ཁོ་ན་དང༌། དེར་ཡང་ཟ་མ་མ་ནིང་མ་གཏོགས་པའི་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ལ་འབྱུང་བ་ཡོད་

དེ། མཚམས་མེད་གིང་གསུམ་དག་ན་ཡོད། །ཅེས་དང༌། རང་འགེལ་ལས།332 བང་གི་

སྒ་མི་སྙན་དང༌། འགོ་བ་གཞན་དག་ན་ཡང་མེད་ན་ཁམས་གཞན་ན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་

332 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༣༠་༩།
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དགོས། དེ་དག་ན་ཡང་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀི་ཟ་མ་སོགས་ལ་

མི་འདོད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོམ་པ་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་ནི་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་སིན་གི་སྒིབ་པ་ནི། མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་གང་

རུང་གི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུའི་རིགས་སུ་གནས་ཤིང༌། ལུང་མ་བསན་དུ་དམིགས་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། རྣམ་སིན་གི་སྒིབ་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། ངན་འགོ། ལྷ་དང༌། 

མིའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་རྣམ་སིན་ཏེ་གསུམ། དང་པོ་ནི། ངན་འགོ་བའི་ཕུང་པོ་ལྔ་

ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། སྒ་མི་སྙན་

པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། ལས་སྒིབ། ཉོན་མོངས་ཤས་ཆེ་བའི་སྒིབ་པ། རྣམ་སིན་

གི་སྒིབ་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན། སྐབས་འདིར་སྒིབ་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

འཕགས་ལམ་དང་འཕགས་ལམ་གི་སྦོར་བ་ལ་སྒིབ་པས་དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ། རྟེན་བསོད་ནམས་བ་བའི་གཞི་གསུམ་བཤད་པ་ནི། 

གསུམ་པ་བསོད་ནམས་བ་བ་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། སྦིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བ་བའི་གཞི། ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་

བའི་བསོད་ནམས་བ་བའི་གཞི། སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བ་བའི་གཞི་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྦིན་པའི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྦིན་པ་གཏོང་ཚུལ། དང་པོ་

ནི། མཆོད་པའམ་ཕན་གདགས་པ་སོགས་ཀི་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། བདག་པོའི་

དངོས་པོ་གཏོང་བར་བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་གང་
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རུང་གིས་བསྡུས་པའི་དགེ་བར་དམིགས་པ། སྐབས་འདིར་བསན་གི་སྦིན་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གང་གིས་སྦིན་བེད་དེ་སྦིན་པ། །མཆོད་དང་ཕན་འདོགས་

333འདོད་པ་ཡིས། །ལུས་དང་ངག་ལས་སོང་དང་བཅས། །ཞེས་དང༌། རང་འགེལ་

ལས།334 གང་ཚེ་སྐྱེས་བུ་དགེ་ཡིད་ཀིས། །རང་གི་རས་དག་སྦིན་བེད་པ། །དེའི་ཚེ་

དགེ་བའི་ཕུང་པོ་རྣམས། །སྦིན་པ་ཞེས་ནི་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། གྲུབ་

མཐའ་གོང་མས་གཏོང་བའི་སེམས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་

སེམས་བྱུང་དུ་དམིགས་པ། སྦིན་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བེད་དེ། སྤོད་འཇུག་ལས།335 

འདོགས་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བཅས་སེ། །སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་བཏང་སེམས་ཀི། །སྦིན་

པའི་ཕ་རོལ་ཕིན་གསུངས་ཏེ། །དེ་ལྟས་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། སྦིན་

འབས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འབས་ལོངས་

སྤོད་ཆེན་པོ་ཅན། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། སྐྱེ་བོས་མཆོད་རྟེན་དུ་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་བདག་ཁོ་

ནའི་དོན་དུ་སྦིན་པ། འཕགས་པ་ཆགས་བལ་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་

ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་གཞན་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་སྦིན་པ། འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་ཀིས་སྐྱེ་བོ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་སྦིན་པ་ལྟ་བུ། རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་སྦིན་

པ། འཕགས་པ་ཆགས་བལ་གིས་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ། བདག་གཞན་གཉིས་

ཀ་མ་ཡིན་པའི་དོན་དུ་སྦིན་པ་ལྟ་བུ་བཞི་ཡོད་དེ། བདག་གཞན་དོན་ཕིར་གཉིས་དོན་

333 མཛོད་རྩ་བ་ལས། མཆོད་དང་ཕན་གདགས་འདོད་པ་ཡིས། །

334 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༤༤་༡༠།

335 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། སྤོད་འཇུག། ༩༧༡་༡།
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ཕིར། །གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་མིན་ཕིར་སྦིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པའི་

སྦིན་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་མ་དག་པའི་སྦིན་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དཀོན་མཆོག་

བརྩེགས་པ་ལས་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་དོན་ས་པཎ་གིས་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་

ལས་བཤད་ཀང་། མངས་བས་འཇིགས་ནས་འདིར་མ་བིས། 

གསུམ་པ་སྦིན་པ་གཏོང་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྦིན་བདག་གི་ཁྱད་པར། དངོས་

པོའི་ཁྱད་པར། ཞིང་གི་ཁྱད་པར་ལས་སྦིན་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ནི། སྦིན་བདག་གི་བསམ་པ། དད་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཐོས་དང་གཏོང་བ་དང༌། །ངོ་ཚ་

ཤེས་དང་ཁེལ་ཡོད་ཤེས་རབ་སེ། །བདེ་བར་འདོད་ན་བདུན་པོ་འདི་དག་

བཟུང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཕགས་ནོར་བདུན་དང་ལྡན་པས་སྦར་བ་ནུས་པ་

དང༌། སོགས་པས་རང་གི་ལག་པར་336ནས་སོང་བ་པོ་ལ་དུས་སུ་གཞན་ལ་མི་

གནོད་པར་བིན་ན་སྦིན་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བིན་ན། འབས་བུ་གཞན་

ལ་གཞན་གི་བཀུར་སི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལོངས་སྤོད་གང་བཞེད་པ་དང༌། དུས་

ལས་མི་ཡོལ་བ་དང༌། བར་ཆད་མེད་པར་རེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡི་ཁྱད་

པར་སྦིན་བདག་དང༌། །དངོས་དང་ཞིང་གི་ཁྱད་པར་ལས། །སྦིན་བདག་ཁྱད་

འཕགས་དད་སོགས་ཀིས། །གུས་ལ་སོགས་པས་སྦིན་པར་བེད། །དེ་ཕིར་བཀུར་

སི་རྒྱ་ཆེན་དང༌། །དུས་དང་བར་ཆད་མེད་པར་རེད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོང་བ་པོ་འདོད་

པར་བིན་ན་སྦིན་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བིན་ན། འབས་བུ་གཟུགས་

336 ག་༡༠༣་ན་༥་ལག་བདར་ནས།
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བཟང༌། སྙན་གགས་དང་ལྡན། ཡིད་དགའ། ལུས་ཤིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་དང༌། དུས་

སུ་རེག་ན་བདེ་བ་སེར་བའི་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཁ་དོག་ལ་སོགས་

ཕུན་སུམ་དངོས། །དེ་ནས་337གཟུགས་བཟང་གགས་ལྡན་དང༌། །དགའ་དང་ཤིན་ཏུ་

གཞོན་ཤ་དང༌། །དུས་སུ་རེག་ན་བདེ་ལུས་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཞིང་དུད་འགོ་ལ་བིན་ན་རྣམ་སིན་བརྒྱ་འགྱུར། མི་ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་བ་ལ་བིན་ན་སོང་འགྱུར་དུ་གསུངས་པ། འགོ་བའི་ཞིང་དང༌། རས་ལས་བྱུང་

བའི་བསོད་ནམས་བདུན་གི་ནང་ནས། ནད་པ་ནད་གཡོག་ཤིན་ཏུ་གང་བའི་དུས་སུ་

བིན་པ་ལྟ་བུ། སྡུག་བསྔལ་གི་ཞིང༌། ཕན་འདོགས་པའི་ཞིང་ཕ་མ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་

ལྡན་པ་ལ་བིན་ན་འབུམ་འགྱུར་དང༌། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ལ་བིན་ན་རྣམ་སིན་

ཚད་མེད་པ། རྒྱུན་ཞུགས་ལ་བིན་ན་ཆོས་ཚད་མེད་པར་གསུངས་པས། ཡོན་ཏན་

གི་ཞིང་རྣམས་ཀི་སོ་ནས་སིན་པ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། འགོ་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཕན་འདོགས་དང༌། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀི་ཞིང་ཁྱད་འཕགས། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་བཅོམ་པས་དག་བཅོམ་པ་ལ་

བིན་པ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་བིན་

པ་དང༌། བརྒྱད་གསུངས་པའི་བརྒྱད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གོའུ་ཏ་མའི་མདོ་ལས།338 

གང་ཞིག་ལུས་ངག་གདམས་བདག་ཉིད། །ལག་བརྐྱང་བསོད་སྙོམས་སྦིན་པ་

ཡིན། །འདོད་ཆགས་བལ་ལ་ཆགས་བལ་བས། །སྦིན་ན་ཟང་ཟིང་སྦིན་པའི་

མཆོག །ཅེས་དང༌། མདོ་སེ་ལས། རྒྱལ་པོ་རིམས་ནད་མེད་ཅེས་བ་བས་གོང་ཁྱེར་

337 མཛོད་རྩ་བ་ལས། དེ་ལས་གཟུགས་བཟང་གགས་ལྡན་དང་།

338 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༢། མངོན་པ་ཇུ། དགེ་སོང་ཞི་གནས་ལྷ། མཛོད་འགེལ་ཉེ་བར་མཁོ། ༦༢༦་༡༢།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་བིན་པ་བས། ཤྭ་རིའི་བུས་དགེ་སོང་གཅིག་ལ་ཟན་བིན་པའི་

བསོད་ནམས་ཆེའོ། །ཞེས་གསུངས། 

སྦིན་པ་བརྒྱད་ནི། མཛོད་འགེལ་ལས།339 ཉེ་བ་ལ་སྦིན་པ་དང༌། འཇིགས་

པས་སྦིན་པ་དང༌། བདག་ལ་བིན་པས་སྦིན་པ་དང༌། བདག་ལ་བིན་པར་འགྱུར་བས་

སྦིན་པ་དང༌། སྔོན་བདག་གི་ཕ་དང་མེས་པོ་དག་གིས་སྦིན་པ་བིན་པས་སྦིན་པ་

སྦིན་པ་དང༌། མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་སྦིན་པ་དང༌། གགས་པའི་དོན་དུ་སྦིན་པ་དང༌། 

སེམས་ཀི་རྒྱན་གི་དོན་དང༌། སེམས་ཀི་ཡོ་བད་ཀི་དོན་དང༌། རྣལ་འབོར་གི་ཚོགས་

ཀི་དོན་དང༌། དོན་གི་མཆོག་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་སྦིན་པ་སེ་བརྒྱད་ཡིན་པར་

གསུངས། འཕགས་པ་མིན་ཡང་སྦིན་པའི་ཞིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོད་དེ། འཕགས་

པ་མིན་ཡང་ཕ་མ་དང༌། །ནད་པ་དང་ནི་ཆོས་སྨྲ་དང༌། །སྐྱེ་མཐའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ལ། །ཡོན་ནི་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བ་བའི་གཞི་ལ། དེའི་མི་

མཐུན་ཕོགས་བཤད་པ། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། དེའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ལུས་ངག་གང་རུང་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དང་རིག་བེད་མ་ཡིན་པ་གང་རུང་གིས་

བསྡུས་པའི་རྩ་བ་བཞི་གང་རུང་ལས་འདས་པའི་མི་དགེ་བའི་གཟུགས་སུ་དམིགས་

པ། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་མི་

དགེའི་གཟུགས། །ཞེས་གསུངས། དབེ་ན་བཞི། 

གཉིས་པ་ནི། འཆལ་ཚུལ་དེ་སོང་བར་བེད་པའི་ལྷག་པ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པར་

339 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༤༧་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དམིགས་པ། སྐབས་འདིར་བསན་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་

གཉིས་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དེ་དང༌། རྣམ་པ་རིག་བེད་མ་

ཡིན་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་རྣམ་དག་སེ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་

སོང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་གཉིས་སོ། །ཞེས་གསུངས། ལྟུང་བ་ཡིན་ན་འཆལ་ཚུལ་ཡིན་

མི་དགོས་ཏེ། འཆལ་ཚུལ་ཡིན་ན་མི་དགེ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དེ་ཕན་ཡོན་བཞི་དང་ལྡན་ཏེ། འཆལ་

ཚུལ་གི་ཕམ་པ་སེ་གནོད་པ་མ་བྱུང་བ། དེའི་རྒྱུ་རྩ་བ་དང་ཉེ་ཉོན་གིས་གནོད་པ་མ་

བྱུང་བ། དེའི་གཉེན་པོ་དྲན་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པ། ཞི་བ་མྱང་འདས་འཐོབ་པར་བེད་པ་

བཞི་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་བཅས་པ་ཡང༌། །རྣམ་དག་ཡོན་ཏན་

བཞི་ལྡན་ནོ། །འཆལ་ཁིམས་དེའི་རྒྱུས་འཕེན་མ་བྱུང༌། །དེ་གཉེན་པོ་དང་ཞི་ལ་

བརྟེན། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བ་བའི་གཞི་ལ། དངོས་དང༌། 

གཞི་གསུམ་གི་འབས་བུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་

ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། སོམ་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མཉམ་པར་བཞག་པའི་དགེ་བ་

ནི། །སོམ་པའོ་སེམས་ལ་བསོ་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། སྦིན་པ་ཡང་མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་འགྱུར་མོད། ཚུལ་ཁིམས་

རྣམ་དག་མཐོ་རིས་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ཀང་འགོད་པ་མེད་པའི་ལྷག་
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པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པས་ཉོན་

མོངས་པ་ལས་དངོས་སུ་འབལ་བའི་ཕིར་ཏེ། མཐོ་རིས་དོན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་

དང༌། །འབལ་བའི་དོན་དུ་བསོམ་གཙོའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། མདོ་ལས་གསུངས་པའི་གཞི་གསུམ་གི་དགེ་རྩ་བཞག་ཏུ་ཡོད་

དེ། འབས་བུ་ཡིད་འོང་འབིན་པས་ན་བསོད་ནམས། ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་

340པས་ན་བ་བ། ཀུན་སོང་གི་སེམས་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་དེའི་གཞི་སེ། 

སྦིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བ་བའི་གཞི། སོང་བདུན་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་

ཚུལ་ཁིམས། ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཆོས་སྦིན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། ཆོས་སྦིན་ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པས། །ཞེས་

སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཀུན་སོང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་

པས་སེ་སྣོད་གསུམ་གི་ཚིག་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པར་བེད་པ་ཆོས་ཀི་

སྦིན་པ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།341 ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་ནི་མདོ་

ལས་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སོན་

པའོ། །དེའི་ཕིར་གང་དག་ཆོས་ལོག་པར་འཆད་པར་བེད་པའམ། སེམས་ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་རེད་པ་དང་བཀུར་སི་དང་གགས་པ་འདོད་པས་འཆད་པ་དེ་དག་ནི་

བདག་ཉིད་ཀི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཉམས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

340 ག་༡༠༤་བ་༧་རང་བཞིན་པས་ན་བ་བ།

341 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༥༤་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་རྩ་གསུམ་བཤད་པ་ནི། 

བསོད་ནམས་མྱ་ངན་འདས་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། དེ་

གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་རྣམ་སིན་ཡིད་འོང་འབིན་པ། ཐར་

པ་ཆ་མཐུན་མྱང་འདས་འཐོབ་པར་བེད་པ། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་འོག་ནས་བཤད་

པའི་དྲོད་སོགས་བཞི་ཡིན་པའི་ཕིར།

བཞི་པ་རྣམ་གངས་གཞན་བསན་པ་ནི། སྒིབ་ངན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བཅས། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་འཆད། གནས་བཞི་པ་ལས་བསན་པའི་གནས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

བསན་ཏོ། །



  237  

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གནས་ལྔ་པ་ཕ་རྒྱས་བསན་པ་འཆད་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར། 

ཕ་རྒྱས་དངོས། 

དེ་ཇི་ལྟར་སོང་ཚུལ། སངས་པའི་འབས་བུ་ཡོངས་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ནི། 

གནས་འདིའི་སྤི་དོན་ཐུན་མོང་དུ་སོན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། 

རྣམ་པའི་བེ་བག་སེ། སེམས་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་ཚུལ། ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཚུལ། རྣམ་

གངས། གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་342པ། སྒིབ་པ་ལྔ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། སངས་

པའི་འབས་བུ་ཡོངས་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བེད་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་སེམས་བྱུང་དུ་དམིགས་པ། དེའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས།343 མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གང་འབྱུང་བ་ནི་རབ་ཏུ་

མ་ཞི་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་འབྱུང་སེ། དེ་བྱུང་བས་སེམས་ཀི་རྒྱུན་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་

བེད་པ344་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་བེད་ལས་བཞག་

ཏུ་ཡོད་དེ། སིད་པའི་རྩ་བ་སེ། དེའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་བེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་

འཇུག་པ་ན་བ་བ་བཅུ་བེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། སིད་པའི་རྩ་བ་ཕ་རྒྱས། ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌། རང་འགེལ་ལས།345 ལས་དེ་དག་ཀང་ཕ་རྒྱས་ཀི་དབང་གིས་

342 ག་༡༠༥བ༡གང་དང་མཚུངས་པར་བསན་པ།

343 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༩་༥།

344 ག་༡༠༥བ༣མ་ཞི་བར་འབྱུང་བ་དེ།

345 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༥༦་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསགས་པར་འགྱུར་གི། ཕ་རྒྱས་མེད་པར་ནི་སིད་པ་མངོན་པར་གྲུབ་པར་མི་ནུས་

པས་ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་ཡང་རྩ་བ་ནི་འདིར་ཉོན་མོངས་པའི་ཐོབ་པ་ཡིན་

དགོས། ཉོན་མོངས་སངས་པའི་བར་དུ་དེ་རྒྱུན་མི་ཆད་346པའི་དོན་གིས་བརྟན་པར་

བེད་དོ། །ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུན་རྒྱུད་པས་གནས་པར་བེད། ལས་ནི་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བ་

དང་མཐུན་པར་བེད། རྒྱུ་མཐུན་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེད་པ་དང༌། སིད་པའི་རྩ་བ་

མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བེད། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པས་ཡོངས་སུ་

འཛིན་པར་བེད། དོན་ལ་གནས་པའི་དམིགས་པ་ལ་རྨོངས་པར་བེད། རང་དང་

མཚུངས་ལྡན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་འཁིད་པར་བེད། དགེ་བའི་

ཕོགས་ལས་ཉམས་པར་བེད། ཁམས་གསུམ་ལས་མི་འདའ་ཞིང་རྒྱུད་འཆིང་བར་

བེད། ཅེས་པའི་དོན་ཏེ། རྩ་བ་བརྟན་བེད་རྒྱུད་གནས་བེད། །ལུས་ནི་སྐྱེ་བའི་ཞིང་དུ་

སྒྲུབས། །རྒྱུ་མཐུན་སྒྲུབ་བེད་ལས་སིད་སྒྲུབ། །དམིགས་པ་རྨོངས་བེད་ཤེས་རྒྱུན་

འཁིད། །རང་ཚོགས་ཚུལ་མིན་ཡིད་འཛིན་ཕིར། །དགེ་བ་ལས་གཡོ་ཁམས་མི་

འདའ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། རྩ་བའི་དབེ་བ། ཁྱད་པར་གི་དབེ་བ། ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། 

རྩ་ཉོན་དྲུག347་ཡོད་དོ། །འདོད་ཆགས་དེ་བཞིན་ཁོང་ཁོ་དང༌། །ང་རྒྱལ་མ་རིག་ལྟ་

བ་དང༌། །ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། དབང་པོའི་སོ་ནས་བདུན་དུ་དབེ་བ། ལྟ་བའི་སོ་ནས་བཅུར་

དབེ་བ། ཁམས་ཀི་སོ་ནས་གོ་བརྒྱད་དུ་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་ལ་

346 ག་༡༠༥་བ་༦་འཆད།

347 ག་༡༠༦་ན་༤་རྩ་ཉོན་ཟུག་ཡོད་དོ་ཞེས་སྣང་ཡང་ཟུག་དང་དྲུག་ནོར་བ་འདྲ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང༌། སིད་པའི་འདོད་ཆགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་བདུན་ཡོད་

དེ། དེ་དྲུག་ཀང༌། འདོད་ཆགས་དབེ་བས་བདུན་དུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས། ཁམས་

གོང་མ་གཉིས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་འདོད་ཆགས་ལ་སིད་པའི་འདོད་ཆགས་ཞེས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཀི་འདོད་ཆགས་ལ་སིད་པའི་འདོད་ཆགས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

ནས་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་གཉིས་ཁ་ནང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེད་པར་

གཅིག་པས་དེ་ལྟར་བསྡུས་པའི་ཕིར། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཁམས་གོང་མའི་དངོས་

གཞི་ཐོབ་ན་ཐར་པ་ཐོབ་བོ་སྙམ་པའི་འདུ་ཤེས་བཟློག་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཁམས་གཉིས་ལས་སྐྱེས་སིད་འདོད་ཆགས། །ཁ་ནི་ནང་དུ་བལྟས་ཕིར་

དེར། །ཐར་པའི་འདུ་ཤེས་བཟློག་ཕིར་བཤད། །ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་ལ། འཇིག་ལྟ། ལོག་ལྟ། མཐར་ལྟ། ལྟ་

བ་མཆོག་འཛིན། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ཏེ་ལྔར་ཕེ་བས་བཅུ་

ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྟ་བ་ལྔ་སེ་འཇིག་ཚོགས་དང༌། །ལོག་དང་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་

དང༌། །ལྟ་བ་དང་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། །བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་དང་

བཅུ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་གི་སོ་ནས་གོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་དུ་གྱུར་པའི་ལྟ་བ་ལྔ་ལྟ་མིན་ལྔ་སེ་བཅུ་དང་འགོག་

པ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་དང་ལྔ་པ་མ་གཏོགས་བདུན་བདུན། ལམ་བདེན་ལ་ལྟ་བ་

དང་པོ་མ་གཏོགས་བརྒྱད་དེ་སོ་གཉིས། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སོམ་སང་དུ་

གྱུར་པའི་འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁོ་དང༌། ང་རྒྱལ། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་སེ་
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བཞི། གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་མཐོང་སང་དགུ་རེ། ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་ལ་མཐོང་སང་དྲུག་རེ། ལམ་

བདེན་ལ་མཐོང་སང་བདུན་རེ། གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་ཁོང་ཁོ་

མ་གཏོགས་པའི་སོམ་སང་ཉོན་མོངས་གསུམ་གསུམ་སེ། མདོར་ན་འདོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀི་ཉོན་མོངས་སོ་དྲུག །གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀི་སོ་གཅིག་རེ་སེ་གོ་

བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་དག་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་བརྒྱད། །ལྟ་བ་གསུམ་གཉིས་མ་

གཏོགས་པ། །འདོད་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ། །མཐོང་བས་རིམ་བཞིན348་སོང་

བར་བེད། །བཞི་ནི་སོམ་པས་སང་བ་ཡིན། །ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་དེ་དག་

ཉིད། །གཟུགས་ཁམས་གཟུགས་མེད་དེ་དང་འདྲ། །དེ་ལྟར་དགུ་བཅུ་བརྒྱད་དུ་

འདོད། །ཅེས་གསུངས། རང་འགེལ་ལས།349 ཕ་རྒྱས་བཅུ་པོ་དེ་དག་ལས་འདོད་པ་

ན་སྤོད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་དང༌། གཟུགས་ན་སྤོད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་དང༌། 

གཟུགས་མེད་པ་ན་སྤོད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་སེ་དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་ཡང་འཆད་

དོ། །ཞེས་གསུངས། མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་ན་མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གཉིས། སོམ་སང་ཉོན་མོངས་བཅུ་དྲུག་གསུངས། བསྡུ་བར། བདེན་པ་ཕི་མ་གསུམ་

ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་དོར་ནས་མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་དགུ་བཅུ་རྩ་བཞིར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་350ལ་ལྔ། སང་བ་གཉིས་ཀི་ངེས་པ། ལྟ་བ་ལྔ་སོ་སོའི་

མཚན་ཉིད། ལྟ་བ་ཐ་མ་དང་འབེལ་པའི་རྩོད་སོང༌། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རབ་དབེ། ང་

348 ག་༡༠༧་ན་༡་རིམས་ཀིས་སོང་བར་བེད།

349 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༦༠་༡༤།

350 ག་༡༠༧་ན་༤་ཞར་བྱུང་བ་ལ་ལྔ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

རྒྱལ་གི་དབེ་བ་སྤོས་པ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཐོང་སང་

དང༌། སོམ་སང་གཉིས་སུ་འདུ་སེ། སིད་རྩེའི་སས་བསྡུས་ཤིང༌། ལམ་རེས་བཟོད་ཀི་

ངོ་སྐལ་གི་སང་བ་ཡིན་ན་མཐོང་སང་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁྱབ། ལྷག་མ་བདུན་གིས་

བསྡུས་པ་རྣམས་མཐོང་སང་དང་སོམ་སང་ཅི་རིགས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། འཕགས་

པ་རྣམས་ཀི་དེ་རྣམས་མཐོང་ལམ་གིས་སོང༌། བིས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་རྣམས་ཉེར་

བསོགས་ཀི་འོག་སའི་སང་བ་ཅི་རིགས་ལྔ་ཆར་ཆེ་འབིང་ཆུང་སོགས་དགུར་བས་

ཏེ་དྲིལ་ནས་སོང་བའི་ཕིར་ཏེ། སིད་རྩེ་ལས་སྐྱེས་བཟོད་པ་ཡིས། །གཞོམ་བ་མཐོང་

བས་སང་བ་ཉིད། །ལྷག་སྐྱེས་མཐོང་དང་སོམ་གཉིས་ཀིས། །བཟོད་པས་གཞོམ་མིན་

སོམ་ཁོ་ནས། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་ནས་རང་དབང་བའི་བདག་

དང་བདག་གི་བ་གང་རུང་དུ་སྒོ་འདོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་དམིགས་

པ། འཇིག་ལྟའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དམིགས་ནས་རྟག་པའམ་ཆད་པར་སྒོ་འདོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་དམིགས་པ། མཐར་ལྟའི་མཚན་ཉིད། ལས་རྒྱུ་

འབས་སོགས་མེད་པར་ལྟ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་

དམིགས་པ། ལོག་ལྟའི་མཚན་ཉིད། ལྟ་ངན་ལ་དམིགས་ནས་བདག་གོལ་དུ་སྒོ་

འདོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་དམིགས་པ། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་གི་

མཚན་ཉིད། ཚུལ་ཁིམས་ངན་པ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ངན་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་

གོལ་དུ་སྒོ་འདོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་དམིགས་པ། ཚུལ་ཁིམས་དང་

བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་གི་ལྟ་བའི་མཚན་ཉིད། དེ་སྐད་དུ། བདག་དང་བདག་
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གིར་རྟག་ཆད་དང༌། །མེད་དང་དམན་ལ་མཆོག་ལྟ་དང༌། །རྒྱུ་མིན་ལམ་མིན་དེར་ལྟ་

བ། །དེ་དག་ལྟ་བ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། ཁོ་ན་རེ། དབང་ཕྱུག་སོགས་རྒྱུ་མིན་351པ་ལ་རྒྱུར་མངོན་

པར་ཞེན་པ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་

སང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ལས་ལོག་ཞུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་

མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ནི་རྟག་མཐའ་འམ་བདག་ཏུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེའི་

སོབས་ཀིས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་ལྟར་འཇུག་པ་ཙམ་དེ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་ངོ་སྐལ་གི་སང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། དབང་ཕྱུག་སོགས་རྒྱུར་མངོན་ཞེན་པ། །རྟག་བདག་

ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིས། །རབ་ཏུ་འཇུག་པས་དེའི་ཕིར་ཏེ། །སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་

སང་བ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་བཞི་ཡོད། མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པར་ཕིན་ཅི་ལོག །མི་

གཙང་བ་ལ་གཙང་བར། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེ་བར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ལ་

བདག་ཏུ་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་ལྟ་བ་གང་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་དུ་

བཞག་ཅེ་ན། ལྟ་བ་གསུམ་ལ་བཞག་སེ། མཐར་ལྟ་ལ་དང་པོ་དེ་བཞག །ལྟ་བ་མཆོག་

འཛིན་ལ་གཉིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དེ་བཞག །འཇིག་ལྟ་ལ་བཞི་པ་དེ་བཞག་པའི་ཕིར། 

ལྟ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་པོ་དེ་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕིན་

ཅི་ལོག་གི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་མ་ཚང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཡུལ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕིན་ཅི་

351 ག་༡༠༧་བ་༥་རྒྱུ་མི་མཐུན་པ་ལ་རྒྱུར།
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ལོག་པ་དང༌། ངེས་པར་རྟོག་པ་དང༌། སྒོ་འདོགས་ཁོ་ན་ཡིན་པ་སེ། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་

ཚང་བ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་འཇོག་པ་གང་ཞིག །ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་འཛིན་ནི་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན། མཐར་ལྟའི་ཆད་ལྟ་དང་ལོག་པར་ལྟ་བའམ་སྒོ་འདོགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་མ་ཚང་བའི་ཕིར་ཏེ། ལྟ་བ་གསུམ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག །བཞི་ཚན་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཕིར་དང༌། །ངེས་རྟོག་ཕིར་དང་སྒོ་འདོགས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ལ། ང་རྒྱལ་གི་དབེ་བ། བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ང་རྒྱལ་བདུན་ཡོད་དེ། 

ང་རྒྱལ་ཙམ་དང༌། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ། ངའོ་སྙམ་པའི། 

མངོན་པའི། ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི། ལོག་ལྟའི་ང་རྒྱལ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། བསན་

བཅོས་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་ལས།352 ང་རྒྱལ་དགུ་སེ། གཞན་ལ་ལྟོས་ཏེ་བདག་ལ་

སྒྲུབ་པ་གསུམ། བདག་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཞན་ལ་སྒྲུབ་པ་གསུམ། བདག་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཞན་

ལ་འགོག་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་གསུམ་ནི། གཞན་ལས་བདག་ཁྱད་པར་འཕགས་

སོ། །བདག་དང་གཞན་མཉམ་མོ། །གཞན་ལས་བདག་དམན་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་

གསུམ། གཉིས་པ་གསུམ་ནི། བདག་ལས་གཞན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །བདག་

དང་གཞན་མཉམ་མོ། །བདག་པས་གཞན་དམའ་བ་ཡོད་དོ་སྙམ་པ་གསུམ། གསུམ་

པ་གསུམ་ནི། གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མེད་དོ། །བདག་དང་མཉམ་པ་

མེད་དོ། །བདག་ལས་དམན་པ་མེད་དོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་གསུམ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ། གསུམ་དུ་བསྡུ་བ། སང་བ་གཉིས་སུ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ང་

རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ང་རྒྱལ་ཙམ། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ། ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཏེ་

352 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༥༧༠་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་དུ་འདུའོ། །གཉིས་པ་ནི། མཐོང་སང་སོམ་སང་གཉིས་སུ་འདུ་སེ། ང་རྒྱལ་ལ་

དེ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ང་རྒྱལ་བདུན་ནམ་དགུ་གསུམ་མོ། །མཐོང་དང་

སོམ་པས་ཟད་བ་བ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་པའི་བེ་བག་བཤད་པ་ལ། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབེ། 

དམིགས་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པའི། ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་པའི། དུས་ལ་ལྟོས་པའི་ལྡན་ཚུལ། ཡུལ་

ཅན་གི་བེ་བག་གོ །དང་པོ་ནི། ཕ་རྒྱས་གོ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལ། སྐལ་མཉམ་གི་ཀུན་འགོ། 

སྐལ་པ353་མི་མཉམ་གི་ཀུན་འགོ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཀུན་འགོ་དང་གསུམ་ཡོད་དེ། 

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མཐོང་སང་བ་བ། །ལྟ་དང་དེ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་དང༌། །གང་དེ་ལྷན་ཅིག་

མ་འདྲེས་པའི། །མ་རིག་གང་ཡིན་ཀུན་ཏུ་འགོ །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཕ་རྒྱས་གོ་བརྒྱད་པོ་ལ་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་ཟག་མེད་

ལ་དམིགས་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། འགོག་དང་ལམ་མཐོང་སང་བ་བ། །ལོག་ལྟ་ཐེ་ཚོམ་

དེ་དག་དང༌། །ལྡན་དང་འབའ་ཞིག་མ་རིག་དང༌། །དྲུག་ནི་ཟག་མེད་སྤོད་ཡུལ་

ཅན། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ལ། དངོས་དང༌། རྩ་བའི་དབེ་བ། དྲི་བ་ལུང་མ་བསན་པའི་ཞར་

བྱུང་ངོ༌། །དང་པོ་ནི། ཕ་རྒྱས་ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན། གསུམ་གི་ཁྱད་པར་

བཤད་ན། ཁམས་གོང་གི་སས་བསྡུས་ཀི་ཉོན་མོངས་ཡིན་ན་ལུང་མ་བསན་ཡིན་

དགོས་ཤིང༌། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་འཇིག་ལྟ། མཐར་ལྟ། དེ་དག་དང་མཚུངས་

ལྡན་གི་མ་རིག་པ་རྣམས་གང་རུང་ཡིན་ན་ལུང་མ་བསན་ཡིན་དགོས་ཏེ། གོང་མ་

353 ག་༡༠༨་བ་༤་སྐལ་མི་མཉམ།
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ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསན། །འདོད་ན་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དང༌། །མཐར་འཛིན་ལྷན་

ཅིག་མ་རིག་པ། །ཞེས་གསུངས། དེ་དག་གི་ལྷག་མའི་ཕ་རྒྱས་རྣམས་ལ་མི་དགེ་

བས་ཁྱབ་སེ། ལྷག་མ་རྣམས་འདིར་མི་དགེ་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཕ་རྒྱས་གོ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལ་མི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡིན་པ་དུ། ལུང་

མ་བསན་གི་རྩ་བ་ཡིན་པ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་དུག་གསུམ་གང་

རུང་ཡིན་ན་མི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་ལས་གཞན་པའི་སེད་པ། མ་རིག་

པ་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་རྣམས་ལུང་མ་བསན་གི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ན་འདོད་

ཆགས་ཁོང་ཁོ་དང༌། །རྨོངས་རྣམས་མི་དགེའི་རྩ་བ་ཡིན། །ལུང་མ་བསན་པའི་རྩ་བ་

གསུམ། །དེ་ནི་སེད་དང་མ་རིག་བློ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞི་ལ་ལུང་མ་བསན། ཞེས་

བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་སྙམ་ན། ལན་ལུང་མ་བསན་པར་བཞག་པར་བ་བའི་དྲི་བ་

ལ་ལྟོས་ནས་དེ་དག་ལ་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་ཞེས་བརོད་ལ། སྤིར་དྲི་བ་བཞི་ཡོད་

དེ། མགོ་གཅིག་པའི་དྲི་བ། རྣམ་པར་ཕེ་སེ་ལན་བཏབ་པའི་དྲི་བ། དྲིས་ནས་ལན་

བཏབ་པའི་དྲི་བ། བཞག་པར་ལུང་མ་བསན་པའི་དྲི་བ་དང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མགོ་གཅིག་དང་ནི་རྣམ་ཕེ་དང༌། །དྲི་དང་གཞག་པར་ལུང་བསན་པ། །འཆི་དང་སྐྱེ་

དང་ཁྱད་པར་འཕགས། །བདག་གཞན་ལ་སོགས་ལྟ་བུ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་དུས་ལ་ལྟོས་པའི་ལྡན་ཚུལ་ལ། དངོས་དང༌། ཞར་ལ་དུས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ལ་དཔད་པ354། སང་བ་དང་བལ་བའི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

354 ག་༡༠༩་བ་༡་པས་སང་བའི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ། །ཞེས་འཁོད་ཀང་མ་དཔེ་འོག་ཤོག་གངས་༡༡༡་ནང་། གསུམ་པ་སང་བལ་གི་

ཁྱད་པར་ནི་ཞེས་གསལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྤིར་ཉོན་མོངས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་པའི་ཉོན་མོངས་དང༌། ཉོན་མོངས་སྤི་པ་ཞེས་

བ་བ་གཉིས་ལས། འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་གསུམ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་པའི་

ཉོན་མོངས་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་སྡུག་མི་སྡུག་མཐོ་དམའ་གསུམ་ལ་དམིགས་

ནས་རིམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པས་མ་ཁྱབ། དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་བས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ། ཐེ་ཚོམ། 

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་ནི། ཉོན་མོངས་སྤི་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་ཀི་

ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་

གི་ནང་ནས་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གི་འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་དག་གིས། ཡུལ་

གང་ལ་རང་ཉིད་སྐྱེས་ནས་མ་སངས་ཀི་བར་དུ་ཡུལ་དེ་དང་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་

ཟག་དེ་ལྡན་པར་བེད། ཡིད་ཀིས་འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་དག་གིས་ཡུལ་དུས་

གསུམ་པོ་ཀུན་དང་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ལྡན་པར་བེད་དེ། འདས་དང་ཉེར་

གནས་འདོད་ཆགས་དང༌། །ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་དག་གིས་ནི། །གང་ལ་དེ་སྐྱེས་མ་སངས་

པའི། །དངོས་པོ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ། དུས་གསུམ་རས་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པ། དེ་ལ་རྩོད་པ་འགོད་པ། དེའི་

ལན་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁོ་ན་རེ། དུས་གསུམ་རས་སུ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་

རྟག་རས་སུ་འགྱུར་ལ། མེད་ན་ལྡན་པར་ཡང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དུས་རྣམས་ཀུན་རས་

སུ་ཡོད་ལ། རྟག་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར། ཁྱད་པར་དུ་འདས་མ་འོངས་རས་སུ་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀིས་གྲུབ355། ལུང་

355 ག་༡༠༩བ༧གཉིས་ཀིས་འགྲུབ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གིས་གྲུབ་སེ། མདོ་ལས།356 གང་གི་ཕིར་འདས་པའི་གཟུགས་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར། 

འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདས་པའི་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོགས་དང༌། མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ལའང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང༌། རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ནི་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེའོ། །ཞེས་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ནས། ཡིད་དང་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་

ཤེས་སྐྱེ་བར་གསུངས། འདས་མ་འོངས་རས་སུ་མེད་ན་དེ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་

ཤེས་སྐྱེ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། རིགས་པས་འགྲུབ་སེ། འདས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་

སིན་གི་འབས་བུ་འབིན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་

དང༌། རྣམ་པར་ཕེ་སེ་སྨྲ་བའི་སེ་པའི་ཁྱད་པར་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དུས་གསུམ་ཐམས་

ཅད་རས་ཡོད་དུ་སྨྲ་བའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ད་ལྟ་བ་དང་འབས་བུ་

སྐྱེད་མ་ཟིན་པའི་འདས་པ་ཡོད་ཅིང་མ་འོངས་པ་དང་འབས་བུ་སྐྱེད་ཟིན་གི་འདས་པ་

མེད་ཅེས་ཕེ་སེ་སྨྲ་བ་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་སྨྲ་བའི་སེ་པར་འདོད། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་

པར་སྨྲ་བའི་སེ་པ་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ། མཚན་ཉིད་

གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ། གཞན་གཞན་

དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་སེ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་ནི། བཙུན་པ་ཆོས་སྐྱོབ་ཀི་

ལུགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ན་རེ། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟ་བ་དང་ད་ལྟ་བ་ནས་

འདས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་རས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

དཔེར་ན་གསེར་གི་སྣོད་བཅོམ་ནས་རྒྱན་བེད་པ་ན་ཁ་དོག་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཡང༌། 

356 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༢། མངོན་པ་ཇུ། དགེ་སོང་ཞི་གནས་ལྷ། མཛོད་འགེལ་ཉེ་བར་མཁོ། ༦༦༥་༡༩།
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དབིབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། འོ་མ་ཞོར་འགྱུར་བའི་ཚེ་ཁ་དོག་གཞན་དུ་མི་

འགྱུར་ཡང༌། རོ་ནུས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར།

གཉིས་པ་ནི། བཙུན་པ་དབངས་སྒོགས་ཀི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ན་རེ། དེ་ལྟ་

བུའི་ཚེ་མྱུ་གུ་དེ་དུས་གསུམ་ཆར་དང་ལྡན་ཡང་མཚན་ཉིད་གང་ཤས་ཆེ་བའི་སོ་

ནས་འཇོག་པས་མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་པ་གཅིག་བུད་མེད་

གཅིག་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་ཚེ། དེ་བུད་མེད་གཞན་ལ་ཆགས་བལ་མ་ཡིན་པ་

བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར། 

གསུམ་པ་ནི། བཙུན་པ་དབིག་བཤེས་ན་རེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་བ་བ་མ་སྐྱེས་པའི་

གནས་སྐབས་ལ་མ་འོངས་པ་དང༌། བ་བ་སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ལ་ད་ལྟར་བ། བ་བ་

ཞིག་པ་ལ་འདས་པར་འཇོག་པས། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། 

རྩིས་པའི་རིལ་བུ་གཅིག་ཉིད་གཅིག་དང་བརྒྱ་སོང་ལ་སོགས་པའི་ཤོད357་མིག་ཏུ་

བཞག་པ་ན། དེ་དང་དེར་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར། 

བཞི་པ་ནི། བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་ཡིན་ཏེ། དེ་ན་རེ། སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ལ་

ལྟོས་ནས་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་ཞེས་འཇོག་པས། གཞན་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

དཔེར་ན། བུད་མེད་གཅིག་རང་གི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་བུ་མོ་དང་བུ་མོ་ལ་ལྟོས་ནས་མར་

འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར། 

འོ་ན་བཞི་པོ་དེའི་ནང་ནས་གྲུབ་མཐའ་གང་བཟང་ཞེ་ན། དང་པོ་མི་བཟང་སེ། 

གངས་ཅན་གི་ཕོགས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ཡང་མི་བཟང་སེ། དུས་གསུམ་

357 ག་༡༡༠་བ་༥་ཤོ་མིག་ཏུ་བཞག་པ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

འཆོལ་བར་འབྱུང་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ཡང་མི་བཟང་སེ། དུས་རེ་རེ་

ཡང་དུས་གསུམ་གར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ཅུང་ཞིག་བཟང་སེ། 

བ་བ་མི་བེད་པ་ན་མ་འོངས་པ། བེད་པའི་ཚེ་ད་ལྟ་བ། བས་ནས་འགགས་པ་ན་

འདས་པ་སེ། དེའི་དུས་རྣམས་རྣམ་གཞག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ལ་འང་སྐྱོན་ཡོད་དེ། 

དེ་མཚུངས་ཀི་མིག་དབང་ད་ལྟ་358བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བ་བ་མི་བེད་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟར་ཡང༌། དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་གསུངས་ཕིར། །གཉིས་ཕིར་ཡུལ་ཡོད་ཕིར་

འབས་ཕིར། །དེ་ཡོད་སྨྲ་བའི་ཕིར་ཐམས་ཅད། །ཡོད་པར་སྨྲ་བར་འདོད་དེ་དག །རྣམ་

བཞི་དངོས་དང་མཚན་ཉིད་དང༌། །གནས་སྐབས་གཞན་གཞན་འགྱུར་ཞེས་

བ། །གསུམ་པ་བཟང་དེ་བ་བ་ཡི། །དུས་རྣམས་རྣམ་གཞག །ཅེས་གསུངས། གཉིས་

པ་ནི། གེགས་སུ་བེད། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་གཞན་མ་ཡིན། །ཞེས་པས་བསན་ནོ། །གསུམ་

པ་ནི། ཆོས་ཉིད་དག་ནི་ཟབ་པ་ཡིན། །ཞེས་པས་བསན་ནོ། །མང་བས་འཇིགས་ནས་

མ་སྤོས་སོ། །

གསུམ་པ་སང་བལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། སང་བ་གང་ཞིག །སང་ན་དེ་དང་བལ་

བས་ཁྱབ་བམ། དེ་དང་བལ་ན་དེ་སངས་པས་ཁྱབ་ཅེ་ན། བལ་ན་སངས་པས་ཁྱབ། 

སངས་ཀང་མ་བལ་བ་ཡོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་སྐྱེས་ལ་ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་མི་

སྐྱེ་བའི་ཆ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་སངས་ཀང༌། ཀུན་འགོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་མཐོང་

སང་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀི་དམིགས་པས་ལྡན་ལ། སོམ་སང་དགུ་ལ་དང་པོའི་རྣམ་པ་

སངས་ཀང༌། དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་དྲི་མ་སོམ་སང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་

358 ག་༡༡༡་ན་༢་ད་ལྟར་བ། འདི་འདྲིའི་ར་སྒ་སྦར་བ་མང་པོ་ཞིག་སྣང་།
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དམིགས་ནས་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡུལ་ཅན་མ་སངས་པའི་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ཡུལ་དང་

ལྡན་པར། ཕ་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འགོ་རྣམས་ནི། །ཞེས་དང༌། དངོས་པོ་དེ་དང་ལྡན་པ་

ཡིན། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་

བ་སངས་ཀང༌། །ཀུན་འགོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་ལྡན། །དང་པོའི་རྣམ་པ་སངས་ཀང་

དེའི། །ཡུལ་ཅན་དྲི་མ་ལྷག་རྣམས་ཀིས། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་བེ་བག་སོན་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མཐོང་གོམས་པ་

ཡིས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་སེ། དེ་ཡང་དངོས་པོ་གང་ལ་ཕ་རྒྱས་དུ་ཞིག་རྒྱས་

པར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ནས་བརོད་ན་མང་བར་གསུངས་ཚུལ་ནི། ཟག་མེད་ཁམས་

གསུམ་མཐའ་གསུམ་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། 

བཞི་པ་སེམས་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་ནི། ཉོན་མོངས་ཕ་རྒྱས་བཅས་

རྣམ་གཉིས། །ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་རྒྱས་འགྱུར་གིས། །ཞེས་སོ། །

ལྔ་པ་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཚུལ་ལ། སྐྱེ་བའི་གོ་རིམ་དང༌། སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་གཉིས། དང་

པོ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ལས་མཐའ་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ། དེ་

ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བའི་ལོག་ལྟ། དེ་ལས་རང་དབང་བའི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་

འཇིག་ལྟ། དེ་ལས་རྟག་པར་འཛིན་པའི་མཐར་ལྟ། དེ་ལས་ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་

འཛིན། དེ་ལས་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན། དེ་ལས་ཆགས་པ། ང་རྒྱལ། ཞེ་སང་སོགས་ཅི་

རིགས་སུ་འབྱུང་སེ། རྨོངས་ལས་ཐེ་ཚོམ་དེ་ནས་ནི། །ཞེས་པ་ནས། གཞན་ལས་ཞེ་

སང་དེ་ལྟར་རིམ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཕ་རྒྱས་རྩ་བ་ནས་མ་སངས་པ་དང༌། ཕ་རྒྱས་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་ཉེ་
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བར་གནས་པ་དང༌། ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ལས་ཕ་རྒྱས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕ་རྒྱས་སངས་

པ་མ་ཡིན་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གསུངས་ཤིང༌། ཀུན་བཏུས་ལས།359 

འབྱུང་བ་གང་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པའི་བག་ལ་ཉལ་མ་སངས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཉོན་

མོངས་པའི་གནས་ཀི་ཆོས་ཀང་སྣང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་ལ་ཡང་ཚུལ་བཞིན་མ་

ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་རྣམ་གངས་ལ། མདོ་ལས་གསུངས་པའི་རྣམ་གངས་དང༌། བསན་

བཅོས་ལས་གསུངས་པའི་རྣམ་གངས་སོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས།360 ཟག་པ་དང་ཆུ་

སྦོར་དང་ཉེར་ལེན་ཞེས་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་

ལ། ཟག་པ་ལ་ནི་འདོད་པའི་ཟག་པ་དང༌། སིད་པའི་ཟག་པ། མ་རིག་པའི་ཟག་པ་དང་

གསུམ། དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཉོན་མོངས་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། 

ཁམས་གོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཉོན་མོངས་རྣམས་སོ། །དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྒིབ་ལུང་མ་བསན་དུ་འདྲ་བ་དང༌། མཉམ་གཞག་གི་སས་

བསྡུས་པར་འདྲ་བས་དེ་ལྟར་བསྡུས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་

རིག་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་མ་རིག་པའི་ཟག་པ་ཞེས་ལོགས་སུ་འདོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འཁོར་བའི་རྩ་བ་ཡིན་པ་དང༌། འདི་སངས་ན་ཕ་རྒྱས་གཞན་

རྣམས་ཀང་སངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

འཁོར་བར་འཇོག་པར་བེད་པའམ། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་རྨ་ནང་ནས་ཟག་པར་བེད་

359 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཀུན་བཏུས། ༡༩༩་༧།

360 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༠༧་༣།
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པས་ཟག་པ། ཡང་སིད་ཕི་མར་འཁྱེར་བར་བེད་པས་ཆུ་བོ། །ཡང་སིད་དུ་འབོར་བར་

བེད་པས་སྦོར་བ། འཁོར་བར་ཉེ་བར་ལེན་པར་བེད་པས་ཉེར་ལེན། ཞེས་གསུངས། 

དེ་དག་འཇོག་བེད་ཟག་བེད་དང༌། །ཞེས་སོགས་གསུངས། 

ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཕ་རྒྱས་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྟོགས་དཀའ་

བས་ན་ཕ། ཐོག་མ་མེད་ནས་ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བས་རྒྱུན་མི་ཆད་361པ་

དང༌། དམིགས་པ་མཚུངས་ལྡན་གཉིས་ཀའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ངོ་བོ་

མ་སངས་ན་མངོན་གྱུར་སངས་པས་ཀང་ཟློག་ཅིང་རེས་སུ་འབང་བས་ཕ་རྒྱས་ཞེས་

རོད་པའི་ཕིར། གང་ཕིར་དེ་དག་ཕ་བ་དང༌། །རེས་འབེལ་རྣམ་གཉིས་རྒྱས་འགྱུར་

དང༌། །རེས་སུ་འབང་བས་དེ་ཡི་ཕིར། །ཕ་རྒྱས་དག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཉེར་ལེན་ལའང་ལྟ་བ་ཉེར་ལེན། འདོད་པ་ཉེར་ལེན། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཉེ་

བར་ལེན་པ། ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་བཞི་ཡོད། 

གཉིས་པ་ལ། བསན་བཅོས་འདིར་གསུངས་པ་དང༌། མངོན་པ་གོང་མར་

གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་སྦོར། འཆིང་བ། ཕ་རྒྱས། ཉེ་ཉོན། ཀུན་དཀྲིས་ཞེས་

ལྔ་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་ཀུན་ཏུ་སྦོར་སོགས་ཀི། །དབེ་བས་ཡང་རྣམ་ལྔར་བཤད་

དོ། །ཞེས་གསུངས། ཀུན་སྦོར་ལ་དགུ་ཡོད་དེ། རྩ་ཉོན་དྲུག་གི་ཀུན་སྦོར། མཆོག་

འཛིན་གཉིས་ཀི་ཀུན་སྦོར། ཕག་དོག་སེར་སྣའི་ཀུན་སྦོར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

མཆོག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ཀུན་སྦོར་ལྟ་བའི་ཀུན་སྦོར་ལས་ལོགས་སུ་སོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་ལ་རས་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། དེ་གཉིས་

361 ག་༡༡༢་ན་༧་འཆད།
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ཀང་རས་བཅོ་བརྒྱད་རེ་ཡོད་པར་འདྲ་བས་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་ཕིར། ཡང་ཀུན་སྦོར་

ལ་མཐོང་སང་ཀུན་སྦོར། ཐ་མའི་ཀུན་སྦོར་རོ། །གོང་མའི་ཀུན་སྦོར་རོ། །དང་པོ་ལ། 

འཇིག་ལྟ་ཀུན་སྦོར། ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་འཛིན། ཐེ་ཚོམ་སེ་གསུམ་ཡོད། རྒྱུན་

ཞུགས་མཐོང་སང་ཀུན་སྦོར་གསུམ་སངས་པའི་ལྡོག་ཆ་ནས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། གསུམ་པ་དེས་མཐོང་སང་གི་སོ་དང་རྩ་བས་བསྡུས་

པས་ན། གསུམ་པོ་དེར་མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་དེ་ལྟར་བསན་

པའི་ཕིར་ཏེ། སོ་དང་རྩ་བས་བསྡུས་ཕིར་གསུམ། །ཞེས་གསུངས། ཞེས་ཟེར། རང་

ལན་ནི་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གསུམ་པོ་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་སང་བའི་གཙོ་

བོ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་རོད་པའི་ཕིར། དེ་ཡིན་ཏེ། དེ་གསུམ་ཐར་པར་འགོད་པའི་

གེགས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བཤེས་སྤིང་ལས།362 ཀུན་ཏུ་སྦོར་བ་འདི་

གསུམ་ཐར་པ་ཡི། །གོང་ཁྱེར་སོ་འགེགས་ལེགས་པར་མཁྱེན་པར་མཛད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། འཇིག་ལྟའི་ཀུན་སྦོར་གིས་དང་པོར་ཐར་ལམ་དུ་འགོ་མི་འདོད་

པར་བེད། ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་འཛིན་གིས་བར་དུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་འཁིད་པར་བེད། 

ཐེ་ཚོམ་གིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། འགོ་མི་འདོད་དང་

ལམ་ནོར་དང༌། །ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དེ་སྙེད་གཅིག །ཐར་པར་བགོད་ལ་གེགས363་བེད་

པ། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་གསུམ་བསན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཐ་མའི་ཀུན་སྦོར་ལ་ལྔ་ཡོད་དེ། གསུམ་པོ་དེའི་སེང་དུ་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ། 

གནོད་སེམས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཕིར་མི་འོང་རྣམས་དེ་ལྔ་སངས་པའི་ལྡོག་ཆ་

362 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྤེང་ཡིག་ངེ་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། བཤེས་སྤིངས། ༦༧༥་༨།

363 ག་༡༢༣་ན་༤་བགོད་ལ་བགེགས་བེད།
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ནས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལྔ་པོ་དེ་ཕིར་མི་འོང་གི་ཞུགས་པའི་སང་བའི་

གཙོ་བོ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། ཕི་མ་གཉིས་གིས་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་

གང་ཟག་འདོད་ཁམས་ལས་མི་འདའ་བར་བེད། དང་པོ་གསུམ་གིས་ལན་གཅིག་ཏུ་

འདས་ཀང་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་རྣམ་

ལྔ། །གཉིས་ཀིས་འདོད་ལས་མི་འདའ་ལ། །གསུམ་པོ་ཡིས་ནི་ཕིར་ཟློག་བེད། །ཅེས་

གསུངས། གོང་མའི་ཀུན་སྦོར་ལ་ལྔ་ཡོད་དེ། གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀི་འདོད་

ཆགས་གཉིས། རྒོད་པ། ང་རྒྱལ། མ་རིག་པ་གསུམ་སེ། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་

རྣམས་དེ་ལྔ་སངས་པའི་ལྡོག་ཆ་ནས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལྔ་པོ་དེ་དག་

བཅོམ་ཞུགས་པའི་སང་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པོ་གཉིས་ཀིས་

364ཁམས་གོང་མར་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་བེད། ཕི་མ་གསུམ་གིས་365ཁམས་གོང་མ་

ཡོངས་སུ་མི ་གཏོང་བའི ་རྒྱུ་བེད་པའི ་ཕིར། གོང་མའི ་ཆ་དང་མཐུན་ལྔ་

ཉིད། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ལས་སྐྱེས་པའི། །འདོད་ཆགས་གཉིས་རྒོད་ང་

རྒྱལ་རྨོངས། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་འཆིང་བ་ལ་གསུམ་ཡོད366། དུག་གསུམ་གི་འཆིང་བ་གསུམ་

ཡོད་པའི་ཕིར། ཕ་རྒྱས་རྩ་ཉོན་ཉེ་ཉོན་རྣམས་མི་འགལ་ལ། འོན་ཀང་རྩ་ཉོན་དང་ཉེ་

ཉོན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་དེ་གཉིས་འགལ་ཏེ། ཉོན་མོངས་ལས་གཞན་ཉོན་མོངས་

ཅན། །སེམས་བྱུང་འདུ་བེད་ཕུང་ཞེས་པ། །གང་དེ་འང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་ཏེ། །དེ་

364 ག་༡༡༣་བ་༡་གཉིས་ཀི།

365 ག་༡༡༣་བ་༡་གསུམ་གི།

366 དེ་ཞེས་ལྷག་བཅས་ཀི་སྒ་ཡོད་དགོས་པ་ལྟར་སྣང་བས་དཔད་འཚལ་ལོ། །
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དག་ཉོན་མོངས་ཞེས་མི་བ། །ཞེས་གསུངས། ཀུན་དཀྲིས་ལ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ངོ་ཚ་མེད་དང་ཁེལ་མེད། གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་

མི་མཐུན་ཕོགས་ཕག་དོག་སེར་སྣ། ཤེས་རབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་རྒོད་འགོད། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིད་རྨུགས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ངོ་ཚ་

མེད་དང་ཁེལ་མེད་དང༌། །ཕག་དོག་སེར་སྣ་རྒོད་པ་དང༌། །འགོད་དང་རྨུགས་པ་

གཉིད་དང་ནི། །ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད། །ཅེས་གསུངས། འདི་དག་ལ་ཀུན་

དཀྲིས་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། འདི་དག་གི་སིད་པའི་བཙོན་རར་ཀུན་ནས་

དཀྲིས་པ་འམ། འདི་དག་ཡོད་ན་བེད་པ་ངན་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་ཀུན་

དཀྲིས་ཞེས་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གསུངས་ཞིང༌། ས་སེ་ལས། སིན་བུ་རང་གི་ཁ་

ཆུས་དཀྲིས་པ་ལྟར་ཡང་ཡང་འབྱུང་བས་སེམས་འཁིད་ཅིང་གཡོ་བར367་བེད་པས་

ཀུན་དཀྲིས་ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད368་ལས།369 རྣམ་གངས་

གང་ཞེ་ན། ཀུན་རོབ་འགྱུར་བ་དང༌། འཆིང་བ་དང༌། བག་ལ་ཉལ་དང༌། ཉེ་བའི་ཉོན་

མོངས་པ་དང༌། ཀུན་ནས་370དཀྲིས་པ་དང༌། ཆུ་བོ་དང༌། སྦོར་བ་དང༌། ཉེ་བར་ལེན་

པ་དང༌། མདུད་པ་དང༌། སྒིབ་པ་དང༌། འཐབ་དང༌། དྲི་མ་དང༌། སིག་པ་དང༌། ཟུག་རྔུ་

དང༌། ལྕི་ཡང་དང༌། ཉེས་པར་སྤོད་པ་དང༌། ཟག་པ་དང༌། འཕོངས་པ་དང༌། ཡོངས་

སུ་གདུང་བ་དང༌། འཁྲུགས་པ་དང༌། འཐབ་པ་དང༌། རིམས་ནད་དང༌། ནག་སྦོར་

367 ག་༡༡༣བ༧སེམས་འཁིད་ཅིང་གཡོག་པར་བེད།

368 ག་༡༡༤་ན་༡་གཉིས་

369 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། སེམས་ཙམ་ཚི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། སའི་དངོས་གཞི། ༨༧༣་༡༥།

370 ག་༡༡༤་ན༡་ཀུན་དཀྲིས་པ་དང་།
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དང༌། བགེགས་ཞེས་བ་བ་དག་གོ །ཞེས་གསུངས། 

ཉོན་མོངས་པའི་མིང་གིས་རྣམ་གངས་སུ་འགྱུར་པའི་དྲི་མ་ལ་དྲུག་ཡོད་དེ། 

གཞན་ཡང་ཉོན་མོངས་དྲི་མ་དྲུག །སྒྱུ་དང་གཡོ་དང་རྒྱགས་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་

འཚིག་371དང་འཁོན་འཛིན་དང༌། །རྣམ་འཚེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྒྱུ་

རྒྱགས་གཉིས་འདོད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏོགས། འཁོན་འཛིན་རྣམ་འཚེ་ཁོང་ཁོའི་

ཆར་གཏོགས། འཚིག་པ་དང་གཡོ་གཉིས་ལྟ་ངན་གི་ཆར་གཏོགས་ཏེ། དེས་ཀུན་

ནས་བསངས་པའི་ཕིར། མདོ་ལས།372 ག་གྱུ་ལྕི་ཡང་སིག་ཅན་ལྟ། །ཞེས་གསུངས། 

དྲི་མ་དེ་དག་ཁམས་གང་ན་ཡོད་ཅེ་ན། གཡོ་སྒྱུ་གཉིས་འདོད་ཁམས་དང་བསམ་

གཏན་དང་པོ་གཉིས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དེ། འདོད་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན། །གཡོ་རྒྱུ་

ཚངས་པས་འདྲིད་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། རྨུགས་རྒོད་རྒྱགས་པ་ཁམས་གསུམ་

ཆར་ན་ཡོད་དེ། རྨུགས་རྒོད་རྒྱགས་པ་ཁམས་གསུམ་ན། །ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལ། རྣམ་ཤེས་གང་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པ། ཚོར་བ་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གཉིས་ཡོད་དེ་སའོ། ། 

བརྒྱད་པ་སྒིབ་པ་ལྔ་བཤད་པ་ན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྒིབ་པ་ལ་ལྔ་

ཡོད་དེ། མདོ་ལས།373 སྒིབ་པ་ལྔ་སེ། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་

གསུངས། དགེ་སོང་དག་འདི་ནི་མི་དགེའི་ཕུང་པོ་མ་འདྲེས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། སྒིབ་པ་ལྔའོ། །ཞེས་གསུངས། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ། གནོད་

371 ག་༡༡༤་ན་༤་ཚིག །

372 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༡༤་༡༥།

373 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༢། མངོན་པ་ཇུ། དགེ་སོང་ཞི་གནས་ལྷ། མཛོད་འགེལ་ཉེ་བར་མཁོ། ༦༨༨་༢།
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སེམས་གཉིད་རྨུགས་རྒོད་འགོོད་ཐེ་ཚོམ་རྣམས་སོ། །ལྔ་པོ་འདི་ལོགས་སུ་སྒིབ་

པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དང་པོ་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་

གནོད་པར་བེད། རྒོད་འགོད་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕུང་པོ་ལ་གནོད་པར་བེད། 

གཉིད་རྨུགས་ཀིས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་གནོད་པར་བེད། ཐེ་ཚོམ་ཅན་གིས་

བདེན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་བེད་པས་དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བཞག་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་འདོད་པས་སྒིབ་པ་ལྔ་པོ་

ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སོང་དགོས་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིད་རྨུགས་གཉིས་གཅིག་དང༌། རྒོད་འགོད་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མི་མཐུན་པ་གཉེན་པོ་གཅིག་རྒྱུ་ཟས་གཅིག་ལས་སུ་བ་བ་

གཅིག་པས་དེ་ལྟར་བགངས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། གཉིད་རྨུགས་གཉིས་གཉེན་

པོ་སྣང་བས་སེལ། རྒོད་འགོད་གཉིས་ཞི་གནས་ཀིས་སེལ་བར་གཅིག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། གཉིད་རྨུགས་གཉིས་རྒྱུ་ཟས་ཀི་རོ་མྱང་བ་དང༌། མ་དགའ་བ་དང༌། 

བ་བ་མང་བ་དང༌། ཁ་ཟས་ཀི་ཚོད་མ་ཟིན་པ་དང༌། སེམས་ཞུམ་པ་སེ། ལྔ་ལ་བརྟེན་

ནས་འབྱུང་བར་གཅིག་རྒོད་འགོད་གཉིས་ཉེ་དུའི་རྣམ་རྟོག །མི་འཆི་བའི་རྣམ་

རྟོག །སྔོན་གི་རྩེ་རྒོད། དགའ་མགུར་སྤད་པ་དྲན་པ་སེ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་

གཅིག་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། གཉིད་རྨུགས་གཉིས་ཀིས་སེམས་ཞུམ་པར་

བེད། རྒོད་འགོད་གཉིས་ཀིས་སེམས་མ་ཞི་བར་བེད་པར་གཅིག་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འདོད་ན་སྒིབ་རྣམས་མི་མཐུན་དང༌། །ཟས་དང་བ་བ་གཅིག་པའི་ཕིར། །གཉིས་

གཅིག་ཕུང་པོ་གནོད་བེད་དང༌། །ཐེ་ཚོམ་ཕིར་ན་ལྔ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 
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མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀིས། རྨུགས་གཉིད་ཟས་ནི་ཆོས་ལྔ་སེ། །མྱང་

དང་མི་དགའ་བ་མྱངས་དང༌། །ཟས་ཚོད་མ་ཟིན་སེམས་ཞུམ་པའོ། །གཉེན་པོ་ཟླ་བའི་

འོད་ལ་སོགས། །སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་སོམ་པ་སེ། །མི་མཐུན་ཞེས་པའི་ཚིགས་སེབ་

ངོར། །ནག་པོའི་མི་མཐུན་དཀར་པོའི་ཕོགས། །གཉེན་པོ་ཞེས་ནི་མངོན་པར་

གགས། །བ་བ་གཉིས་ཀ་སེམས་ཞུམ་བེད། །རྒོད་འགོད་ཟས་ནི་ཆོས་བཞི་སེ། །ཉེ་དུ་

ཡུལ་དང་མི་འཆིའི་རྟོག །སྔོན་རྒོད་རྩེ་སོགས་དྲན་པའོ། །གཉེན་པོ་ཞི་གནས་རྒྱུ་

སོམ་སེ། །དལ་བ་ཐོབ་དཀའ་བརྟན་པ་ནི། །རང་གི་མིན་སོགས་སྐྱོ་འདུ་ཤེས། །བ་བ་

གཉིས་ཀས་གཡེང་བར་བེད། །ཅེས་སོ། །

དགུ་པ་སངས་པའི་འབས་བུ་ཡོངས་ཤེས་བཤད་པ་ལ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་སོང་བ། 

སོང་བེད་གཉེན་པོའི་དབེ་བ། ཡོངས་ཤེས་ཀི་དབེ་བ་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། 

མཐོང་སང་སོང་ཚུལ་དང༌། སོམ་སང་སོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྡུག་ཀུན་མཐོང་སང་

གཉིས་རང་ས་ལ་དམིགས་པ་དང༌། འགོག་ལམ་མཐོང་སང་གཉིས་ཟག་མེད་ལ་

དམིགས། བདེན་བཞིའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་སང་སེ། དཔེར་ན། 

ཐོ་ཡོར་འདུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལ་མིར་འཛིན་པ་ཟློག་པ་བཞིན་ནོ། །འདོད་པའི་

སས་བསྡུས་ཀི་ཀུན་འགོ་ཁམས་གོང་མ་ལ་དམིགས་པ་དགུ་ནི་གོང་མའི་སས་

བསྡུས་ཀི་བདེན་པ་མ་ཤེས་ཀང༌། དེ་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་རང་སའི་སྐལ་པ་

མཉམ་པའི་ཀུན་འགོ་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཟད་པས་སོང་ལ། འགོག་ལམ་མཐོང་སང་

ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་ནི་རང་གི་དམིགས་པ་ཟག་མེད་ཀིས་ཡུལ་ཅན་གི་

ཕ་རྒྱས་རྣམས་སངས་པས་སོང་དགོས་ཏེ། ཡུལ་མེད་ན་དེ་རྣམས་མི་འབྱུང་བའི་
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ཕིར། སོང་ཚུལ་དེ་གསུམ་ཡང་སྔ་ཕི་རིམ་བཞིན་མ་ཡིན་གི། དུས་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་

ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གིས་སོང་སེ། དམིགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང༌། །དེ་ལ་དམིགས་

པ་ཡང་དག་པར། །ཟད་དང་དམིགས་པ་སངས་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི་གཉེན་པོ་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་ངུ་འབིང་ཆེན་པོ་

དགུ་རིམ་གིས་སྐྱེས་པས་སོམ་སང་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་དགུ་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཉེན་

པོ་སྐྱེས་པས་ཟད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། གཉེན་པོ་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། སོང་བའི་གཉེན་པོ། གཞིའི་གཉེན་པོ། 

ཐག་སིང་བའི་གཉེན་པོ། རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་གཉེན་པོ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། གཉེན་པོ་རྣམ་བཞི་སོང་བ་དང༌། །གཞི་དང་སིང་ཉིད་རྣམ་པར་ནི། །སུན་

འབིན་ཞེས་བ་དམིགས་པ་ལས། །ཉོན་མོངས་པ་ནི་སང་བར་འདོད། །ཅེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། ཡོངས་ཤེས་ལ་དགུ་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག །འགོག་ལམ་མཐོང་

སང་ཟད་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཉིས་ཏེ་གསུམ། གོང་མའི་སྡུག་ཀུན་མཐོང་སང་ཟད་

པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག །འགོག་ལམ་མཐོང་སང་ཟད་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཉིས་དེ་

གསུམ། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས། གཟུགས་ཁམས་ཀི་ཟག་པ་

ཟད་པའི་ཡོངས་ཤེས། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་ཟག་པ་ཟད་པའི་ཡོངས་ཤེས་

གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡོངས་ཤེས་དང་པོ་དྲུག་མཐོང་ལམ་གི་འབས་བུ་

ཡིན་ཏེ། བཟོད་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གསུམ་

ཤེས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། སོམ་ལམ་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་
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ཀི་ཡོངས་ཤེས་དང༌། སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། ཟག་མེད་རྣམ་

གོལ་ལམ་ལྟ་བུ་སེ། འདི་ཡོངས་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན། 

གཉིས་པ་ནི། འགོག་བདེན་ལྟ་བུ་སེ། འཐོབ་བེད་ཀི་མིང་གིས་ཐོབ་བ་ལ་

བཏགས་པ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་ཕི་མའི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་པའོ། །བལ་

ཐོབ་ཟག་མེད་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་དང༌། སིད་རྩེ་ཉམས་པར་བས་པ་དང༌། ཀུན་འགོའི་

རྒྱུ་གཉིས་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་པ་ལས་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་བཞག །ཁམས་

རིལ་པོ་ལས་འདས་པ་ལས་སོམ་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་བཞག་པའི་ཕིར། 

གང་ཟག་གང་ཡོངས་ཤེས་དུ་དང་ལྡན་ཞེ་ན། སོ་སྐྱེ་ཡིན་ན་ཡོངས་ཤེས་དང་མི་ལྡན་

པས་ཁྱབ་སེ། ལམ་བདེན་མ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་བའི་ཕིར། མཐོང་ལམ་པ་ཡོངས་ཤེས་

གཅིག་ནས་ལྔའི་བར་དུ་ལྡན་པ་ཡོད། སོམ་ལམ་པ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་

བལ་བ་ཡོངས་ཤེས་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཡོད། བལ་བའི་ཕིར་མི་འོང་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་

ལྔ་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཡང་དེ་གཟུགས་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བའི་ཕིར་མི་འོང་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་ཟད་པའི་ཡོངས་ཤེས་

བསྣན་པས་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ཡོད། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་གོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་

374སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག་པུ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། གཅིག་མིན་མཐོང་ལ་

གནས་པ་ནི། །ལྔ་ཡི་བར་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སོམ་ལ་གནས་པ་དྲུག་གམ་

ནི། །གཅིག་གམ་ཡང་ན་གཉིས་དང་ངོ་།375 །ཞེས་གཏོང་ཐོབ་གསུངས། གནས་ལྔ་

པའི་ཚིག་དོན་ལེགས་པར་བཤད་པའོ།། །།

374 ག་༡༡༦་བ་༢་སྔ།

375 ག་༡༡༦་བ་༣་ཡང་ན་གཉིས་དང་པོ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གནས་དྲུག་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསན་པའི་གནས་བཤད་པ་ལ་བཞི། 

དམིགས་ཡུལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ། 

བདེན་མཐོང་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རིམ་པ། མངོན་རྟོགས་ལ་གནས་པའི་

གང་ཟག །མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ལམ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས།376 

སངས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་མིང་ཐོབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་ན། གཉེན་པོ་གང་

གིས་སང་བ་གང་སངས་པ་ལས་ཡོངས་ཤེས་ཀི་མིང་ཐོབ་ཅེ་ན། དེའི་ལན་སོན་པ་ནི། 

བདེན་པ་མཐོང་དང་སོམ་པ་ལས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས། ངག377་

དོན། བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའམ། མཐོང་ཟིན་རྒྱུན་ཏུ་བསོམས་པ་ལས་

ཉོན་མོངས་སངས་པའི་འབས་བུ་ཡོངས་ཤེས་ཀི་མིང378་ཐོབ་སེ་ཞེས་སྔར་བཤད་

ཟིན་ཏེ། གང་དུ་ན། འདོད་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ། །མཐོང་བས་རིམ་བཞིན་སོང་

བར་བེད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་མཐོང་ལམ་དང་སོམ་ལམ་གི་ངོ་བོ་གང་སྙམ་ན། སོམ་པའི་ལམ་ནི་རྣམ་

གཉིས་ཏེ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན་ནི། སོམ་ལམ་ལ་ཟག་བཅས་

ཟག་མེད་གཉིས་སུ་བཤད་དུ་རུང་སེ། འཇིག་རྟེན་པའི་སོམ་ལམ་དང་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་སོམ་ལམ་གཉིས་བཤད་པའི་ཕིར། དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་པའི་

བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལྟ་བུ་ཟག་བཅས་ཡིན། ཕི་མ་ལ་ཟག་མེད་ཀིས་ཁྱབ་སེ། 

376 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཁུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༨༡་༡།

377 ག་༡༡༦་བ་༦་དྲང་དོན།

378 ག་༡༡༦བ༦ཀིས་ཐོབ་སེ་ཞེས།
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ལམ་བདེན་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། མཐོང་ལམ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཟག་མེད་ཅེས་

བརོད་ཀི་ཟག་བཅས་ཀི་སྒས་མི་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེས་སིད་རྩེའི་སས་

བསྡུས་ཀི་མཐོང་སང་གི་དངོས་གཉེན་བེད་ཅིང༌། མཐོང་སང་དགུ་གཅིག་ཅར་དུ་སོང་

བར་བེད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ། རང་འགེལ་ལས།379 སོམ་པའི་ལམ་ནི་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའོ། །མཐོང་བའི་ལམ་ནི་

ཁམས་གསུམ་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། མཐོང་བས་སང་པར་བ་བ་རྣམ་པ་

དགུ་གཅིག་ཅར་དུ་སོང་བའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། འཇིག་

རྟེན་པ་ལ་ནི་དེ་འདྲའི་མཐུ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས། འོ་ན་བདེན་པ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། 

བདེན་པ་དག་ནི་བཞིར་བཤད་དོ། །ཞེས་ཟེར། གང་དུ་བཤད་ན། ཟག་མེད་ལམ་གི་

བདེན་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌། སོ་སོར་བརྟགས་པས་འགོག་པ། ཞེས་སོགས་དང༌། 

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དེ་བཞིན་དུ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། འོ་ན་བདེན་པ་བཞི་པོ་

དེའི་རིམ་པའང་དེ་ལྟར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། ཡུལ་ཅན་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་

རིམ་པ་དང༌། རྒྱུ་འབས་དོན་གི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོའི་དབང་དུ་བས་ནས། 

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དེ་བཞིན་དུ། །འགོག་དང་ལམ་སེ་དེ་ལྟར་ན། །ཞེས་ཏེ། རྒྱུད་

བླ་དང་མཐུན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས།380 རྒྱུ་དང་ལམ་དང་སྡུག་བསྔལ་

དང༌། །འགོག་པ་ལ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན། སོ་སོའི་ངོ་

བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་

379 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༨༡་༧།

380 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། མངོན་རྟོགས་རྒྱན། ༡༥་༧།
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ཕེ་བའི་ཟག་བཅས་སུ་དམིགས་པ། སྡུག་བདེན་གི་མཚན་ཉིད། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་

ལྔ་ལྟ་བུ། སྡུག་བདེན་སྐྱེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཟག་བཅས་སུ་

དམིགས་པ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། སེད་པ་ལྟ་བུ། ལམ་བདེན་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐོབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་བལ་བར་དམིགས་པ། འགོག་

བདེན་གི་མཚན་ཉིད། འགོག་བདེན་ཐོབ་བེད་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བའི་འཕགས་ལམ་དུ་དམིགས་པ། ལམ་བདེན་གི་མཚན་ཉིད། ལམ་བདེན་ལ་མཁྱེན་

པས་མ་ཁྱབ་སེ། ལམ་བདེན་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་

པོ་ལྔ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ངེས་ཚིག་ནི། བཞི་པོ་འདི་འཕགས་པས་གཟིགས་པ་ལྟར་གི་ཁྱད་ཆོས་

རྣམས381་མི་སླུ་བས་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བརོད་དེ། མདོ་ལས།382 འཕགས་

པས་བདེན་པར་གང་གསུངས་པ། །དེ་ནི་གཞན་གིས་སྡུག་བསྔལ་རིག །གཞན་གིས་

བདེ་བར་གང་སྨྲས་པ། །དེ་ནི་འཕགས་པས་སྡུག་བསྔལ་རིག །ཅེས་གསུངས། ཁོ་ན་

རེ། འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་

ཡིན་ན་ཚོར་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཚོར་བ་ལ་སེམས་བྱུང་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་མ་

ཁྱབ་སེ། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ཅི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་འཁོར་བ་མཐའ་དག་

སྡུག་བསྔལ་383ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་ཡིད་འོང་གི་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར། ཚོར་བ་ཡིད་མི་

381 ག་༡༡༧་བ་༥་རྣམས་ཀི་མི་སླུ་བས།

382 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཁུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༨༤་༦།

383 ག་༡༡༨ན༡མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གི་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མ།
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འོང་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར། ཚོར་བ་བཏང་

སྙོམས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་

མནར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཡིད་འོང་ཡིད་དུ་མི་འོང་དང༌། །དེ་ལས་གཞན་ཟག་བཅས་

རྣམས་ཉིད། །སྡུག་བསྔལ་ཉིད་གསུམ་ལྡན་པའི་ཕིར། །ཅི་རིགས་མ་ལུས་སྡུག་

བསྔལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས། སྡུག་བསྔལ་དང་པོ་གཉིས་ཡིད་འབྱུང་གི་གནས་སུ་སྐྱེ་

བོ་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་ས། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་པ་ཡིད་འབྱུང་གི་གནས་སུ་འཕགས་

པ་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་ཀི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་རྟོགས་དཀའ་སེ། རང་འགེལ་ལས།384 ལག་

མཐིལ་སྤུ་ཉག་གཅིག་འདུག་པ། །མི་རྣམས་ཀིས་ནི་མི་རྟོགས་ལ། །དེ་ཉིད་མིག་ཏུ་

སོང་ན་ནི། །མི་དགའ་བ་དང་གནོད་སྐྱེད་ལྟར། །བིས་པ་ལག་མཐིལ་འདྲ་བ་

ཡིས། །འདུ་བེད་སྡུག་བསྔལ་སྤུ་མི་རྟོགས། །འཕགས་པ་མིག་དང་འདྲ་བ་ནི། །དེ་ཡི་

ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཀང་འབྱུང་385། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་མདོ་དང་བསན་བཅོས་ལས་བདེན་པ་གཉིས་ཞེས་བཤད་པ་དེ་གང་ཞེ་

ན། དེ་སོན་པ་ནི། གང་ལ་བཅོམ་ན་བློ་ཡིས་གཞན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་ལས། 

བུམ་པ་དང་བུམ་ཆུ་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་གང་ལ་བཅོམ་

པའམ་བློའི་ཆོས་གཞན་སོ་སོར་བསལ་བ་ན། ཁྱོད་འཛིན་པའི་བློ་འདོར་བའི་ཆོས་

ཡིན་པའི་ཕིར། སྔོན་པོའི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། 

དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་གང་ལ་བཅོམ་པའམ་བློའི་ཆོས་གཞན་སོ་སོར་

བསལ་བ་ན། ཁྱོད་འཛིན་པའི་བློ་མི་འདོར་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

384 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༦༨༥་༡༧།

385 ག་༡༡༨ན༦ཡིད་ཀང་བྱུང་།
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གཉིས་པ་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་ནི།

འོ་ན་ཐབས་གང་གིས་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཚུལ་

གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། བདག་ལེགས་

སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་གཞི་སོ་ཐར་རིགས་བདུན་གང་རུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་

པར་དག་པ་ལ་གནས་ཏེ། ལམ་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཐོས་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྐྱེད། དེ་ནས་ཐོས་པའི་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སེམས་པའི་བསམ་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀིས386་སྒོ་འདོགས་གཅོད། དེ་ནས་སྒོ་འདོགས་བཅད་པའི་དོན་

སོམ་བྱུང་གི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསོམ་པ་ལ་འབད་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་པས་རྣམ་གོལ་

ཐར་པའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གིས་

མདོ་དྲངས་པ་ལས།དགེ་སོང་བརྟུན་ཅིང་རྟག་འགྲུས་པས། །ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་

བླང་བས་ནས། །སེམས་དང་ཤེས་རབ་སོམ་བེད་པས། །སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་འཐོབ་

པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་ཤེས་རབ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། ཐོས་སོགས་ལས་བྱུང་བློ་

རྣམས་ནི། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། མིང་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་རབ་ཏུ་

དམིགས་པ། ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་མཚན་ཉིད། མིང་དོན་གཉིས་ཀའི་ཡུལ་ཅན་གི་

ཤེས་རབ་ཏུ་དམིགས་པ། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དོན་ཁོ་ནའི་ཡུལ་

ཅན་གི་ཤེས་རབ་ཏུ་དམིགས་པ387། བསོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་བེ་

386 ག་༡༡༨་བ་༤་ཀི།

387 ག་༡༡༨་བ་༧་ཤེས་རབ་ཏུ་དམིགས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བག་སྨྲ་བས་བཞེད། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས388། དང་པོ་དེ་ལུང་ཚད་མ་ལས་

སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན། གཉིས་པ་དེའི་དོན་ལ་རིག་པས་བརྟགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་

ཤེས་རབ་ཡིན། གསུམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་གསུང་ངོ། །

འོ་ན་རྟེན་གང་གིས་བསོམས་པས་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་

ན། བསིངས་གཉིས་ལྡན་ཆོག་མི་ཤེས་དང༌། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཏེ། ལུས་འདུ་འཛི་

སེམས་རྣམ་རྟོག་ལས་བསིངས་པའི་བསིངས་པ་གཉིས་ལྡན་གི་གང་ཟག་གིས་

བསོམས་པས་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། བསིངས་པ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་

ཡང་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ལ་སའི། ཆོག་མི་ཤེས་པ་ལ་ས་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཆོག་

མི་ཤེས་པ་དང་འདོད་པ་ཆེ་བ་དེ་གང་སྙམ་ན། རེད་ལ་ཡང་སེད་ཆོག་མི་ཤེས། །ཞེས་

སོགས་གཉིས་ཏེ། ཆོས་གོས་སོགས་རེད་པ་སར་ཡང་རེད་ན་སྙམ་དུ་སེད་པ་ལྟ་བུ་

དང་པོ་ཡིན། མ་རེད་པ་ལ་དེ་རེད་ན་སྙམ་དུ་སེམས་པ་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་

ལས་ཟློག་པ་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་གསུངས་པ་དེ་གང་སྙམ་ན། མ་ཆགས་འཕགས་

རིགས་དེ་དག་ལས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་སེ། འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀི་བདག་

ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་དགེ་བར་དམིགས་པ། 

འཕགས་པའི་རིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། ཆོས་གོས་ངན་ངོན་ཙམ་

གིས་ཆོག་ཤེས་པ་འཕགས་པའི་རིགས། བསོད་སྙོམས། གནས་མལ། སོང་བ་དང་

སོམ་པ་ལ་དགའ་བའི་འཕགས་པའི་རིགས་རྣམས་སོ། །དང་པོ་གསུམ་སོན་པའི་མདོ་

388 ག་༡༡༩་ན་༡་གི།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ལས་ཐར་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བསན། བཞི་པ་སོན་པའི་མདོ་ལས། ཐར་པ་བསྒྲུབ་པའི་

ལས་དངོས་བསན་ཏེ། དང་པོ་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་བདག་གི་བ་ལ་སེད་པ་

སོང་ནུས། བཞི་པ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་བདག་འཛིན་གཏན་ཟད་ནུས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་སད་པའི་གང་ཟག་དེ་ས་ཇི་ལྟར་སོམ་པ་ལ་འཇུག་ཅེ་

ན། དེ་ལ་འཇུག་པ་མི་སྡུག་པ། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན། གཞུང་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། ཐར་ལམ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སོ་སོའི་རང་བཞིན། གངས་ངེས། 

གོ་རིམ། དེ་དག་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ནི། ཐར་པར་བགོད་པའི་གོ་

སྐབས་ཕེ་ཤུལ་ཏུ་གྱུར་པའི་མཐོང་ཕོགས་སུ་དམིགས་པ་ཐར་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་རྟེན་གི་སོ་ནས་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་

གསུམ། དེ་རེ་རེ་ལ། ཚོགས་སྦོར་མཐོང་སོམ་མི་སོབ་ལམ་སེ་ལྔ་རེ་ཡོད། འཁོར་

དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ཐར་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། 

གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་ངེས་འབྱུང་རྣམ་དག་ལས་བྱུང་

བའི་ཆོས་མཐོང་ཕོགས་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཚོགས་ལམ་གི་

མཚན་ཉིད། དེ་ལ་རྟེན་གི་སོ་ནས་དབེ་ན། ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་

གསུམ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པོ་གསུམ་གསུམ་ཡོད། ཆོས་མངོན་རྟོགས། 

ཐར་པ་ཆ་མཐུན389། ལས་དང་པོ་བའི་ས། ཚོགས་ལམ་རྣམས་དོན་གཅིག །འདི་

ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་ཡིན། ངོ་བོ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན་ནོ། །རང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་

གྱུར་པའི་ཚོགས་ལམ་ལས་བྱུང་བའི་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པས་

389 ག་༡༡༩་བ་༧་འཐུན། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རབ་ཏུ་ཕེ་བ། སྦོར་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་རྟེན་གི་སོ་ནས་གསུམ་ཡོད། དེ་རེ་

རེ་ལ་དྲོད་རྩེ་བཟོད་མཆོག་བཞི་རེ་ཡོད། དོན་མངོན་རྟོགས། ངེས་འབེད་ཆ་

མཐུན390། མོས་སྤོད་ཀི་ས། སྦོར་ལམ་རྣམས་དོན་གཅིག །རང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་

གྱུར་པའི་སྦོར་ལམ་ལས་བྱུང་ཞིང༌། བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རིགས་སུ་

གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་མཐོང་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། རྟེན་གི་སོ་ནས་གསུམ། རེ་རེ་

ལ་བཟོད་པ་བར་ཆད་མེད་ལམ་བརྒྱད། ཤེས་པ་རྣམ་གོལ་ལམ་དང་པོ་བདུན་དང་

བཅོ་ལྔ་རེ་ཡོད། སྐབས་འདིར་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་རེས་ཤེས་སོམ་ལམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་

སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་ནི། །མ་མཐོང་མཐོང་ཕིར་མཐོང་བའི་ལམ། །ཞེས་དང༌། རང་འགེལ་

ལས།391 སྡུག་བསྔལ་ལས་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ནས་བཟུང་སེ་ལམ་ལ་རེས་སུ་

ཤེས་པའི་བཟོད་པའི་བར་གིས་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་

ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བདེན་པ་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །བཅུ་དྲུག་པ་ལ་

ནི་སྔོན་མ་མཐོང་བ་བལྟ་བར་བ་བ་མེད་ཀི་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་གོམས་པར་བེད་པའི་

ཕིར་སོམ་པའི་ལམ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་གསུངས། 

བསྡུ་ན་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གོལ་ལམ་གཉིས་སུ་

འདུས་པའི་ཕིར་ཏེ། བཟོད་དང་ཤེས་པ་གོ་རིམ་བཞིན། །བར་ཆད་མེད་དང་རྣམ་གོལ་

ལམ། །ཞེས་གསུངས། ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་དང་པོ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་

ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པོ། འཕགས་པའི་རྟོགས་པ་མཆོག་གསར་བ། ཆོས་ཀི་མིག་དྲི་མ་

མེད་པ་མཐོང་བའི་ལམ། ཞེས་སོགས་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་སོ། །བདེན་པ་མངོན་

390 ག་༡༢༠་ན་༢་ངེས་འབེད་ཆ་འཐུན།

391 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༢༡་༡༩།
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རྟོགས་ལ་མཐོང་ལམ་གིས་མ་ཁྱབ་ཅིང༌། སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། 

མཐོང་བ་མངོན་རྟོགས། དམིགས་པ་མངོན་རྟོགས། བ་བ་མངོན་རྟོགས་གསུམ་དུ་

འདུས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་འདི། །སེམས་བཅུ་དྲུག་གོ་རྣམ་

གསུམ་སེ། །མཐོང་དམིགས་བ་བ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས། རང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་

གྱུར་པའི་མཐོང་ལམ་ལས་བྱུང་བའི་རེས་ལ་མངོན་རྟོགས་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བ་སོམ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། རྟེན་གི་སོ་ནས་གསུམ། དེ་རེ་རེ་ལ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དང་རྣམ་གོལ་ལམ་གཉིས་རེ་ཡོད། རང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་སོམ་ལམ་

ལས་བྱུང་བའི་མཐར་ཕིན་པའི་མངོན་རྟོགས་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། 

མི་སོབ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། རྟེན་གི་སོ་ནས་གསུམ། སྦོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་མི་སོབ་

ལམ་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་ཡིན་པས་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཡིན། 

བཞི་པ་གངས་ངེས་ནི། ཐམས་ཅད་ལ་ལྔར་གངས་ངེས་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱུད་སིན་

པར་བེད་པའི་ལམ། གོལ་པར་བེད་པའི་ལམ། མཐར་ཐུག་པའི་ལམ་གསུམ་དུ་

གངས་ངེས་པའི་ཕིར། དང་པོའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚོགས་སྦོར། གཉིས་པའི་དབང་

དུ་བས་ནས་མཐོང་སོམ། གསུམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་མི་སོབ་ལམ་བཞག་པའི་

ཕིར། ལྔ་པ་ནི། ལམ་ལྔའི་གོ་རིམ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཏེ། ལམ་ལྔ་སྔ་མ་མ་ཐོབ་པར་

ཕི་མ་ཐོབ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ནི། ཞི་གནས་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དྲན་

པ་ཉེ་བར་བཞག་392བསོམ་པར་བས་ཏེ། ལྷག་མཐོང་ལ་མ་བརྟེན་ན་ཉོན་མོངས་

392 ག་༡༢༡་ན་༢་ཉེ་བར་གཞག་བསོམ།
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དངོས་སུ་གཞོམ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། མདོ་ལས།393 ཉོན་མོངས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

གཞོམ་པར་བ། ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་འཇུག་པ་མི་སྡུག་པ། ཞེས་གསུམ་གི་ངག་དོན་ནི། 

རིགས་སད་པའི་གང་ཟག་དེས་ལམ་སོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། 

འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བས394་མི་སྡུག་པ་སོམ་པ་དང༌། རྣམ་རྟོག་ཤས་ཆེ་བས་

དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་བསོམ་པར་395བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་སྡུག་པ་སོམ་ཚུལ་ཇི་

ལྟ་བུ་སྙམ་ན། ཀེང་རུས་ཆགས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞེས་གསུངས། ངག་དོན། 

ཀེང་རུས་བསོམ་པ་ཆགས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བསོམས་པས་

ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉེན་པོ་བེད་པའི་ཕིར། དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་སོམ་ཚུལ་ཇི་

ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དབུགས་རྔུབ་དབུགས་དབྱུང་དྲན་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུམ་གི་

ངག་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། རྔུབ་པ་སེ་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། དབྱུང་བ་སེ་ཕིར་

འབིན་པ་དྲན་པའི་སོབས་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ངོ་བོ། ས་བསམ་གཏན་གི་ཉེར་

བསོགས་དང་པོ་གསུམ། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན། འདོད་པ་སེ་ས་ལྔ་ན་ཡོད། 

སྤོད་ཡུལ་རླུང༌། རྟེན་འདོད་པའི་ལྷ་མི་གང་རུང་ཡིན། ཕི་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །

ལྷག་མཐོང་སོམ་ཚུལ་ལ། ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་

སོམ་ཚུལ་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཞི་གནས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་རྐང་

393 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༡། མངོན་པ་ཆུ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ། མཛོད་འགེལ་མཚན་ཉིད་རེས་འབང་། ༡༣༢༡་༣།

394 ག་༡༢༡་ན་༣་ཆེ་བས་སྡུག་མི་སྡུག་པ།

395 ག་༡༢༡་ན་༤་དབྱུག་དབྱུང་རྔུབ་སོམ་པ་སོགས་ཀིས་བསོམ་པར་བ་བ་ཡིན།
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པ་བཞིའི་ངག་དོན། ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་སོམ་ཚུལ་

བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ལུས་ཚོར་སེམས་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

གཉིས་གཉིས་སུ་བཏགས་ནས་བསོམ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྦོར་ལམ་སོན་པ་ནི། དེ་ལས་དྲོ་བར་གྱུར་བ་འབྱུང༌། །ཞེས་སོགས་ཏེ། དོན་

ནི་ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བཞི་ཀའང་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། སྔ་མ་སྔ་མས་ཉེར་

ལེན་བས་པ་ལས་བྱུང༌། བདེན་པ་བཞི་ལ་དམིགས་པ་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གི་

རྣམ་པ་ཅན་ཡིན། དང་པོ་གསུམ་བ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ། ཆོས་མཆོག་དུས་མཐའི་

སྐད་ཅིག་མ་ཡིན། སོམ་བྱུང་396གཙོ་ཆེ། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྟེན་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྦོར་ལམ་གི་ཐོབ་པ་ཆོས་ཅན། སྦོར་ལམ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་

ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། སྦོར་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ནས་ལམ་གཞན་དུ་

འཇུག་པའི་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། གཉིས་སོབ་རིགས་ལས་ལྡོག་

ནས་ནི། །ཞེས་སོགས་བཞིའི་ངག་དོན་དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དྲོད་རྩེ་གཉིས་གང་རུང་

ལ་གནས་པའི་སོབ་པ་སེ་ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་ལས་ལྡོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་

སུ་གྱུར་བ་སིད། སྦོར་ལམ་དང་པོ་གསུམ་གང་རུང་ལ་གནས་པའི་ཉན་ཐོས་རང་

ལམ་ལས་ལྡོག་ནས་རང་རྒྱལ་གི་ཚོགས་ལམ་དུ་འཇུག་པ་སིད། སོན་པ་སངས་

རྒྱས་དང་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་དག་བཅོམ་རྣམས་རང་རང་གི་སྦོར་ལམ་དྲོད་

ནས་རང་རང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་བར་བསམ་གཏན་གི་མཐའ་སེ་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

གདན་ཐོག་གཅིག་ལ་ལམ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

396 ག་༡༢༡་བ་༤་སོམ་བྱུང་གི་གཙོ་ཆེ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་སོམ་ཚུལ་ནི། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཆོས་མཆོག་ལས། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་མངོན་རྟོགས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་བཤད་པ་ལ། 

སྤི་དོན་ཐུན་མོང་དུ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང༌། གཞུང་སོ་སོའི་དོན་ནོ། །དང་

པོ་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ངེས་ཚིག །ཞུགས་གནས་བརྒྱད་བེ་བག་ཏུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཟག་མེད་ཀི་ལམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་གང་ཟག་ཏུ་

དམིགས་པ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། ཉན་ཐོས། རང་

རྒྱལ། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་གསུམ་ཡོད། ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ལ་ཞུགས་གནས་

བརྒྱད། བརྒྱད་པོ་བསྡུ་ན། མཐར་གིས་པ། ཆགས་བལ་སྔོན་སོང་གཉིས་སུ་འདུ། 

མཐར་གིས་པ་ལ་དབེ་ན། སང་བ་རིམ་གིས་པ། འབས་བུ་རིམ་གིས་པ་གཉིས་ཡོད། 

རང་རྒྱལ་ལ་བསེ་རུ་ལྟ་བུ། ཚོགས་ལ་སྤོད་པ་གཉིས་ཡོད། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ལ། 

སོབ་མི་སོབ་གཉིས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། སིག་པ་ལས་རིང་དུ་སོང་ཞིང་བིས་

པའི་ས་ལས་འདས་པས་ན་འཕགས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །བཞི་པ་ནི། ཕར་ཕིན་དང་

ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས་དེར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་སོ་སོའི་དོན་བཤད་པ་ལ། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དེ་དག་

ཏུ། །ཞེས་པའི་ངག་དོན། ཞུགས་པ་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། དབང་རྟུལ་དད་པའི་རེས་

འབང་དང༌། དབང་རྣོན་ཆོས་ཀི་རེས་འབང་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། འབས་གནས་

སྤིར་སོན་པ་ནི། གང་ཞིག་གང་ལ་ཞུགས་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་བཞིའི་ངག་དོན། 

དབང་རྟུལ་དད་པས་མོས་པའི་འབས་གནས་དང༌། དབང་རྣོན་མཐོང་བས་ཐོབ་པའི་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

འབས་གནས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། སྔར་གི་རེས་འབང་གཉིས་པོ་དེས་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་

རེས་ཤེས་ཀི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་ན་དེ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འབས་ཐོབ་

འབས་བུའི་ཁྱད་པར་གི། །ཞེས་པའི་ངག་དོན། འབས་གནས་ཙམ་པོ་བ་དང་ཁྱད་

པར་ཅན་གི་ཁྱད་པར་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། རང་གི་འབས་བུ་གོང་མ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་

འབས་གནས་དེ་ཙམ་པོ་པ་དང༌། ཞུགས་པའི་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ས་

དང་ས་ན་ཉེས་རྣམ་དགུ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཐེག་དམན་གི་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ལ་དགུར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་དངོས་ཀི་གཞོམ་པར་བ་བར་

འགྱུར་བའི་སོམ་སང་ཉོན་མོངས་ལ་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་སོན་པ་ནི། འབས་གནས་སོམ་སང་བ་མ་

ཟད། །ཅེས་ཏེ། ངེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་དུ་

མ་དང་ལྡན་ཏེ། སངས་རྟོགས་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་སོན་པ་ནི། རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གོལ་བ། །ཞེས་

སོ། །རྒྱུན་ཞུགས་རིགས་ནས་རིགས་སྐྱེ་ཆོས་ཅན། རྟགས་ཆོས་སྔ་མ་བཞིན་

ནོ། །ཕིར་འོང་སོན་པ་ནི། རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་གྱུར་པ། །ཞེས་སོགས་ཏེ། ཕིར་མི་འོང་

ཙམ་པོ་ཆོས་ཅན། སངས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། འདོད་ཉོན་དྲུག་པ་སངས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཉེས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཞེས་སོ། །ཚེ་གཅིག་

བར་ཆད་གཅིག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། སང་རྟོགས་སྐྱེ་བ་ལེན་

ཚུལ་ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

ཕིར་མི་འོང་ནི། དེ་དགུ་ཟད་པས་ཕིར་མི་འོང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་ངག་དོན། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར་མི་འོང་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་དང་དབེ་བ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཤེས་པར་བས་ཏེ། འདོད་

ཉོན་དགུ་པ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ལ་དབེ་ན། གཟུགས་སུ་

ཉེར་འགོའི་ཕིར་མི་འོང༌། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགོ་གཉིས། དང་པོ་ལ་བར་འདའ་བ་

གསུམ། སྐྱེ་འདའ་བ་གསུམ། གོང་འཕོ་ལ་འདོད་རྟེན་ལ་བསམ་གཏན་སེལ་སོམ་

བས་མ་བས་ཀི་བེ་བག་གིས་འོག་མིན་འགོ། འཕར་བ། ཕེད་འཕར། གནས་ཐམས་

ཅད་དུ་འཆི་འཕོའི་ཕིར་མི་འོང་གསུམ། གོང་འཕོ་སིད་རྩེའི་མཐར་ཐུག་འགོ་རྣམས་

སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགོའི་ཕིར་མི་འོང་ལ། སྐྱེས་ཙམ་ནས་འདའ་

བ་སོགས་གསུམ་དང༌། གོང་འཕོ་དང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་དང༌། མྱང་འདས་མངོན་དུ་

བེད་ཚུལ་གི་སོ་ནས། འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་གྱུར། མཐོང་ཆོས་ཞི། ལུས་མངོན་བེད་

སོགས་དུ་མ་ཡོད། གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགོ་ལ་དགུར་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

ལས་ཀི་ནུས་པ་སབ་འབིང་མཐུག་པའི་ཁྱད་པར། དབང་པོ་རྣོ་འབིང་རྟུལ་བའི་ཁྱད་

པར། ཉོན་མོངས་ཆེ་འབིང་ཆུང་བའི་ཁྱད་པར་གིས་དེ་ལྟར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་གི་ཕིར་མི་འོང་སོན་པ་ནི། འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་གྱུར་

པས་འཕགས། །ཞེས་ཏེ། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འདོད་པར་འཕགས་པའི་རྟེན་ལ་སྐྱེ་

སིད་རྒྱུད་མར་བླངས་པའི་ཕིར་མི་འོང་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བསམ་གཏན་སེལ་སོམ་སོན་པ་ནི། དང་པོར་བཞི་པ་སེལ་བར་བེད། །ཅེས་

སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གསུངས། བསམ་གཏན་སེལ་སོམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ལུས་

སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ལམ་ས་བ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་བཞི་

པ་དང་པོར་སེལ་བར་བེད་དེ། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མར་གྱུར་
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པའི་ཟག་མེད་དང་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་

སྙོམས་པར་འཇུག་ནུས་ན་བསམ་གཏན་སེལ་སོམ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཟེར། 

རང་ལུགས་ལ། སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པས། སྦོར་བ་

གཉིས་རོགས་པའི་རེས་སུ་རྒྱུན་གི་ཟག་མེད་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་

ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ན། སེལ་སོམ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དགོས་

པ་ནི་ཕིར་མི་འོང་དབང་རྣོན་རྣམས་གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་བར་བ་བ་དང༌། དག་བཅོམ་

པ་དབང་རྟུལ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པས་ཉམས་ཀིས་དོགས་པའི་འཇིགས་པ་སང་པ་

དང༌། མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་ཕིར་དུ་སེལ་སོམ་བེད། 

གངས་ངེས། རྒྱུ་བསམ་གཏན་སེལ་སོམ་ལ་ལྔར་གངས་ངེས་པའི་དབང་

གིས་འབས་བུ་གནས་གཙང་གི་སྐྱེ་བ་ལ་ལྔར་གངས་ངེས་པའི་ཕིར། ཕིར་མི་འོང་

ལུས་མངོན་བེད་སོན་པ་ནི། འགོག་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་མི་འོང༌། །ཞེས་ཏེ། འགོག་

སྙོམས་ཐོབ་པའི་ཕིར་མི་འོང་ཆོས་ཅན། ཕིར་མི་འོང་ལུས་མངོན་བེད་ཡིན་ཏེ། 

གཟུགས་མེད་ཀི་དངོས་གཞི་རྒྱུད་ལྡན་གི་ཕིར་མི་འོང་ཡིན་པའི་ཕིར། དག་བཅོམ་

ཞུགས་པ་སོན་པ་ནི། སིད་རྩེའི་བར་ཆ་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཞེས་ཏེ། སིད་ཉོན་དགུ་པའི་

དངོས་གཉེན་ལ་གནས་པའི་ཉན་ཐོས་དེ་དག་བཅོམ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀི་

སོམ་ལམ་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སིད་ཉོན་དགུ་པའི་དངོས་གཉེན་བར་ཆད་

མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དག་བཅོམ་འབས་གནས་ནི། དེ་ཟད་ཐོབ་པར་ཟད་པ་

ཤེས། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། དག་

བཅོམ་འབས་གནས་ཡིན་ཏེ། གོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཟད་
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མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པའི་ཉན་ཐོས་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་ལམ་གང་

གིས་ས་གང་གིས་བསྡུས་པའི་སོང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་འདས་ཀི་སིད་རྩེ་

ལས། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། སིད་རྩེའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཉོན་མོངས་ཀི་

དངོས་གཉེན་ཡིན་ན་འདས་ལམ་ཁོ་ན་ཡིན་དགོས་ཏེ། སིད་རྩེ་ལ་འདས་ལམ་ཁོ་

ནས་ཆགས་བལ་དངོས་སུ་བེད་དགོས། ཅི་ཡང་མེད་མན་ཆད་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་

ལམ་གིས་ཀང་ཆགས་བལ་བེད་ནུས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ས་གང་གིས་ས་གང་གིས་བསྡུས་པའི་སང་བ་དངོས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ཞེ་

ན། ཟག་མེད་མི་ལྕོགས་མེད་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། 

བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་མེད་པས་ས་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཉོན་མོངས་དངོས་སུ་སོང་ནུས་ཏེ། ཉེར་བསོགས་ཡིན་པས་རང་གི་འོག་ས་ལས་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བེད་ནུས། ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པས་རང་

དང་གོང་སས་བསྡུས་པའི་རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་ནུས་

པའི་ཕིར། འོ་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གི་དམིགས་རྣམ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་

རྣམ་གོལ་དང༌། །ཞེས་སོགས་བཞིའི་ངག་དོན། འཇིག་རྟེན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

དང༌། རྣམ་གོལ་ལམ་གི་དམིགས་རྣམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དེ་རྣམས་དམིགས་པ་གོང་

ས་དང་འོག་སའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་གང༌། དེའི་འབས་བུ་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དགེ་སྦོང་ཚུལ་

ནི་དྲི་མེད་ལམ། །ཞེས་སོགས་ཡོད་དེ། ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། དོན་

དམ་པའི་དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་འཕགས་པར་འཇོག་
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པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། དགེ་སྦོང་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དེ་ལ་དབེ་ན། བརྒྱད་ཅུ་རྩ་

དགུ་ཡོད་དེ། འདུས་བས་རྣམ་གོལ་ལམ་དང༌། འདུས་མ་བས་འགོག་བདེན་རེ་རེ་

ལའང་དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་མདོ་ལས་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་སྦོང་ཚུལ་གི་འབས་

བུ་ལ་བཞིར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འབས་བུ་བཞི་རྣམ་བཞག་པ་ནི། །ཞེས་

གསུངས། ངག་དོན་ནི། མི་འགལ་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ལྔ་ཚང་བས་དགེ་སྦོང་ཚུལ་

གི་འབས་བུ་བཞིར་འདུས་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། 

རྒྱུ་མཚན་ལྔ་གང་ཞེ་ན། འབས་ལ་སྔོན་ལམ་བཏང་བ་དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་

ངག་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འབས་བུའི་སྔོན་དུ་ཞུགས་པའི་ལམ་བཏང་བ་དང༌། 

འབས་བུའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ཐོབ་པ་དང༌། སང་བ་དུ་མ་སངས་པའི་ཟད་པ་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ་ཐོབ་པ། ཤེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐོབ་པ། མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་

རྟོགས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གང་སྙམ་ན། དེ་ཉིད་ཚངས་

ཚུལ་ཚངས་པ་ཡི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན། དགེ་སྦོང་ཚུལ་ཆོས་ཅན། 

ཚངས་པའི་ཚུལ་དང་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་སེ། རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་

ས་བོན་གི་དངོས་གཉེན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །སོན་པས་བསྐོར་བའི་ཆོས་འཁོར་ཡིན་

པའི་ཕིར། མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འཁོར་ཡིན་ཏེ། མྱུར་བར་འགོ་བ་སོགས་

འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཐར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་འབས་བུ་བཞི་པོ་དེ་ཁམས་གང་དུ་ཐོབ་སྙམ་ན། འདོད་པར་གསུམ་ཐོབ་

ཐ་མ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཡོད་དེ། འབས་བུ་དང་པོ་གསུམ་འདོད་ཁམས་ཁོ་ནར་ཐོབ་
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སེ། ཞུགས་པ་དང་པོ་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་ན་འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ཁམས་གསུམ་ཆར་གི་རྟེན་ལ་ཐོབ་པ་

ཡོད་དེ། དག་བཅོམ་ཞུགས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་གའི་རྟེན་ཅན་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཆགས་བལ་སྔོན་སོང་གི་ཕིར་མི་འོང་གི་འབས་བུ་ཁམས་གོང་མའི་རྟེན་ལ་ཐོབ་པ་

མི་སིད་དེ། དེ་མཐོང་ལམ་གིས་དངོས་སུ་ཐོབ་དགོས་པའི་ཁམས་གོང་མའི་རྟེན་ལ་

མཐོང་ལམ་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཁམས་གོང་མ་བ་རྣམས་སྐྱོ་ཤས་ཆུང་

བའི་ཕིར་དང༌། བཅུ་ཚན་བཅུ་པའི་ལུང་ལས། ཕིར་མི་འོང་ལྔ་པོ་དེ་འདིར་རྩོམ་ཞིང་

དེར་མཐར་ཕིན་པར་བེད། ཅེས་གསུངས། 

འོ་ན་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ལ་དུ་ཡོད་སྙམ་ན། དག་བཅོམ་དྲུག་འདོད་དེ་

དག་ལས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གི་ངག་དོན། དེ་ལ་དབེ་ན་དྲུག་ཡོད་དེ། ཡོངས་

སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན། འཆི་བར་སེམས་པའི་ཆོས་ཅན། རེས་སུ་སྲུང་བའི་ཆོས་

ཅན། གནས་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པའི་ཆོས་ཅན། རྟོགས་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པའི་ཆོས་

ཅན། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེའི་དང་པོ་ལྔ་ནི། ཤེས་རབ་

ཀི་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང༌། དུས་དང་སྦོར་བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་དག་དག་བཅོམ་དྲུག་གི་

ནང་ནས་རང་བཞིན་གི་དབང་པོ་རྟུལ་ཞིང་དད་མོས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་ཉམས་

སིད་པའི་ཕིར། དྲུག་པ་དེ་ལ་མི་གཡོ་བ་དང༌། དུས་དང་མི་སྦོར་བ་ཞེས་བ་སེ། དྲུག་

གི་ནང་ནས་རང་བཞིན་གི་དབང་པོ་རྣོ་ཞིང༌། མཐོང་ཐོབ་ལས་སྐྱེས་པས་ཉམས་མི་

སིད་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་དྲུག་པོ་འདི་འབས་བུའམ་རིགས་གང་ལས་ཉམས་པ་གང་ཡོད་སྙམ་ན། 
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བཞི་ནི་རིགས་ལས་ལྔ་འབས་ལས། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། དྲུག་པོ་དེའི་

ནང་ནས་བར་བ་བཞི་རང་གི་རིགས་ལས་ཉམས་པ་ཡོད་དེ། དེའི་རིགས་དེ་བཅོས་

མ་ཡིན་པ་དང༌། རིགས་དམའ་བར་ལྟུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་ལྔ་ཆར་དག་

བཅོམ་པའི་འབས་བུ་ལས་ཉམས་པ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ལྔ་དབང་པོ་རྟུལ་བས་སར་ཡང་

ཉོན་མོངས་སྐྱེ་སིད། དེ་དག་གི་འབས་བུ་ཡང་མི་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་

རིགས་དང་པོ་དང་འབས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ལས་ཉམས་པ་མི་སིད་

དེ། རིགས་དང་པོ་ལམ་དུ་མས་བརྟན་པར་བས། འབས་བུ་དང་པོ་མཐོང་སང་ཉོན་

མོངས་སང་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་འགེལ་ལས།397 བེ་བག་སྨྲ་བ་

རྣམས་ནི་དག་བཅོམ་པ་ཉིད་ལས་ཀང་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་བརོད་

དོ། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་ཉམས་པ་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཉེར་སྤད་ལས། །ཞེས་ཏེ། 

སྤིར་ཉམས་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ། ཐོབ་བའི་ཡོན་

ཏན་མ་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ། ཐོབ་ཀང་མངོན་དུ་མི་བེད་པ་སེ་ཉེར་སྤད་ལས་ཉམས་

པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་དེ་གསུམ་གང་ཟག་གང་ལ་ཡོད་སྙམ་ན། སོན་ལ་ཐ་

མ་མི་གཡོ་ལ། །ཞེས་གསུངས། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཐ་མ་དེ་མངའ་སེ། ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་དགུར་མངའ་བརེས་པའི་ཕིར། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་དག་

བཅོམ་པ་ལ་བར་པ་དེ་མངའ་སེ། དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་

མ་ཐོབ་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དག་བཅོམ་པ་དབང་རྟུལ་མན་ཆད་ཀི་གང་ཟག་རྣམས་

397 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༦༢་༡༦།
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ལ་གསུམ་ག་མངའ་སེ། དག་བཅོམ་པ་ཉམས་པ་སིད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལས་ཉོན་གི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་དག་བཅོམ་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། དག་བཅོམ་པའི་སང་རྟོགས་ལས་ཉམས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། ལན། འབས་

ལས་ཉམས་པ་འཆི་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས། ངག་དོན། མ་ཁྱབ་སེ། དག་བཅོམ་པའི་

འབས་བུ་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ་དེ་ཉམས་པ་སོར་མ་ཆུད་ཀི་བར་དུ་འཆི་བ་མེད་

ཅིང༌། འབས་བུ་དེ་དང་འགལ་བའི་བ་བ་མ་ཡིན་པ་སིག་པ་ལྟ་བུ་བེད་མི་སིད་པའི་

ཕིར་ཏེ། ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པའི་ཕིར། འོ་ན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་

བའི་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་རྐྱང་པའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་

ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའི་ཁྱད་པར་གང་སྙམ་ན། འགོག་ཐོབ་གཉིས་ཀ་ལས་རྣམ་

གོལ། །ཞེས་ཏེ། དེའི་ཁྱད་པར་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། སྙོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་སངས་

པའི་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་རྣམས་དང་པོ་ཡིན། དེ་མ་སངས་པའི་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་

གཉིས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ལམ་གཞན་བསན་པ་ནི། 

མདོར་ན་ལམ་ནི་རྣམ་བཞི་སེ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ། 

སྤི་དོན་དང༌། གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ནི། རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སྒིབ་པའི་སོང་གཉེན་

བེད་ཅིང༌། རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ཉེར་ལེན་བེད་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཐར་ལམ་དུ་དམིགས་པ། སྦོར་བ་ཉེར་བསོགས་ཀི་མཚན་ཉིད། སྦོར་

ལམ་ལྟ་བུ་རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་གི་དངོས་གཉེན་བེད་ཅིང༌། རང་གི་

འབས་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་གོལ་ལམ་གི་ཉེར་ལེན་བེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཐར་ལམ་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

དུ་དམིགས་པ། བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་མཐོང་ལམ་སོམ་ལམ་

གཉིས་ཀི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་དང༌། དེ་ཡང་དང་པོ་ལ་བརྒྱད། ཕི་མ་ལ་དགུ། 

རང་གི་ཉེར་ལེན་ཏུ་གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བ་སངས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཐར་ལམ་དུ་དམིགས་པ། རྣམ་གོལ་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་

མཐོང་ལམ་སོམ་ལམ་མི་སོབ་ལམ་གི་རྣམ་གོལ་ལམ་གསུམ། རང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་

གྱུར་པའི་རྣམ་གོལ་ལམ་ལས་བྱུང་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཐར་ལམ་དུ་དམིགས་པ། 

ཁྱད་པར་གི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད། མཐོང་ལམ་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ། དེ་ལྟར་ཡང༌། 

རང་འགེལ་ལས།398 སྦོར་བའི་ལམ་ནི་གང་གིས་མཇུག་ཐོགས་སུ་བར་ཆད་མེད་

པའི་ལམ་སྐྱེའོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ཐར་ལམ་ལ་དབེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། སྦོར་བ་ཉེར་བསོགས་ཀི་

ལམ་སོགས་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་གནས་དང་དབང་པོ་ཐ་དད་པའི་ལམ་བཞི་ཇི་

ལྟ་བུ་སྙམ་ན། བསམ་གཏན་དག་གི་ལམ་རྣམས་ས། །ཞེས་ཏེ། ངག་དོན། བསམ་

གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་རྣམས་ས་སེ། ཡན་ལག་གིས་ཟིན་ཞིང༌། ཞི་

ལྷག་ཆ་མཉམ་པར་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ས་གཞན་ཉེར་བསོགས་ལ་

བརྟེན་པའི་ལམ་རྣམས་དཀའ། ཡན་ལག་གིས་མ་ཟིན། ཞི་ལྷག་ཆ་མི་མཉམ་པས་

འབད་པས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། དབང་རྟུལ་གི་རྒྱུད་ཀི་ཉེར་བསོགས་ལ་བརྟེན་

པའི་ལམ་མངོན་པར་ཤེས་པ་བུལ་ལ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

ནས་ཤེས་པ་བུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དབང་རྣོན་གི་རྒྱུད་ཀི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་

398 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༦༩་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ལམ་རྣམས་མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་ལ་ས་བ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

ནས་ཤེས་པ་མྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པའི་ལམ་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་པོ་གང་

སྙམ་ན། ཟད་དང་མི་སྐྱེ་ཤེས་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ལ། ངེས་ཚིག །དབེ་བ། བསྡུ་བ། གངས་ངེས། གོ་རིམ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་ཁྱད་

པར། ལམ་དང་སའི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་པོ་ཆོས་ཅན། 

བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཟད་མི་

སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་བང་ཆུབ་ཡིན་ལ། ཁྱོད་དེ་ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་དེ་ལ་མིང་གི་སོ་ནས་

བདུན་ཡོད་དེ། སེ་ཚན་གི་སོ་ནས་བདུན་ཡོད། 

གསུམ་པ་ནི། སོ་བདུན་པོ་དེ་ལ་རས་ཀི་སོ་ནས་བསྡུ་ན་བཅུར་འདུས་ཏེ། 

རས་སུ་བཅུ། །དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དྲན་པ་དང༌། །ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་བཏང་

སྙོམས་དགའ། །རྟོག་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས། །ཞེས་གསུངས། དཔེར་ན། 

དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བཞི་གོང་གི་ཤེས་རབ་ཏུ་འདུས། ཡང་དག་པ་སོང་བ་བཞི་པོ་གོང་

གི་ནང་གི་བརྩོན་འགྲུས་སུ་འདུས། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི་གོང་གི་ནང་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དུ་འདུས་ཏེ། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ཤེས་རབ་སེ། །བརྩོན་འགྲུས་ཡང་དག་འཇོག་

ཅེས་བ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཏིང་འཛིན་ཏོ། །གཙོ་བོ་སོས་པ་དེ་དག་ནི། །སྦོར་བྱུང་

ཡོན་ཏན་ཀུན་ཀང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 
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བཞི་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་དེ་ལ་སོ་བདུན་དུ་

གངས་ངེས། སོ་བདུན་པོ་དེས་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་གི་མངོན་

རྟོགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། ས་མཚམས་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་བཞི་ཚོགས་ལམ་ནས། ཡང་དག་

སོང་བ་བཞི་དྲོད་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི་རྩེ་མོ་ནས། དབང་པོ་ལྔ་བཟོད་པ་

ནས། སོབས་ལྔ་ཆོས་མཆོག་ནས། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་སོམ་ལམ་ནས། འཕགས་

ལམ་ཡན་ལག་མཐོང་ལམ་ནས། ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཡོད། 

སེ་ཚན་བདུན་ནི་གོ་རིམས་བཞིན། །ལས་ནི་དང་པོ་པ་དག་དང༌། །ཞེས་

སོགས་དང༌། རང་འགེལ་ལས།399 ལས་དང་པོ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ནི་ལུས་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཉེ་བར་བརྟགས་པའི་ཕིར་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་རྣམས་སོ། །ཁྱད་

པར་ཐོབ་པས་བརྩོན་འགྲུས་ཡང་དག་པར་སེལ་བའི་ཕིར་དྲོ་བར་གྱུར་པ་དག་ལ་ནི་

ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་རྣམས་སོ། །ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བའི་

དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩེ་མོ་དག་ལ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་རྣམས་

སོ། །ཡང་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བའི་སོ་ནས་དབང་ཐོབ་པའི་ཕིར་བཟོད་པ་

དག་ལ་ནི་དབང་པོ་རྣམས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀིས་མི་བརི་བའི་ཕིར་རམ། 

འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་གཞན་དག་གིས་མི་བརི་བའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་མཆོག་དག་ལ་ནི་

སོབས་རྣམས་སོ། །བང་ཆུབ་དང་ཉེ་བའི་ཕིར་སོམ་པའི་ལམ་ལ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་

ཡན་ལག་རྣམས་སོ། །འགོ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཕིར་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་ནི་ལམ་གི་

399 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༧༣་༨།
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ཡན་ལག་རྣམས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། འདི་བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། འདིའི་སྔ་

འགེལ་དུ་བེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ་ཞེས་གསུངས། 

སོབ་དཔོན་དང་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ཉན་ཐོས་ཀི་

ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས། ཡང་དག་སོང་བ་འབིང་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་འབིང་

400ནས། དབང་པོ་ལྔ་ཉན་ཐོས་ཀི་དྲོད་ནས། སོབས་ལྔ་བཟོད་པ་ནས། བང་ཆུབ་

ཡན་ལག་ཉན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་ནས། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་སོམ་ལམ་ནས་

འཇོག་སེ། དབུས་མཐའ་ལས།401 དབང་པོ་རྣམས་དང་སོབས་རྣམས་ལ། །ངེས་

འབེད་ཆ་མཐུན་གཉིས་གཉིས་སོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་དང་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་ལ་ཟག་མེད་

ཀིས་ཁྱབ་སེ། དེ་ལ་ལམ་བདེན་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། གཞན་རྣམས་ལ་ཟག་བཅས་

ཟག་མེད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡོད་དེ། བང་ཆུབ་དང་ནི་ལམ་ཡན་ལག །ཟག་པ་མེད་

གཞན་རྣམ་གཉིས་སོ། །ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཀི་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་

ཚང་བར་ཡོད། དགའ་བ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་མ་གཏོགས་སོ་དྲུག །ཉེར་

བསོགས་མི་ལྕོགས་མེད་ཀི་སས་བསྡུས་པ་ཡོད། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་མ་གཏོགས་

སོ་དྲུག་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་པ་ཡོད། དགའ་རྟོགས་དེ་གཉིས་མ་

གཏོགས་སོ་ལྔ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ། བཞི་པ་བསམ་གཏན་བར་མ་སེ་དང་པོའི་

དངོས་གཞི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སས་བསྡུས་པ་ཡོད། དགའ་རྟོག་དེ་གཉིས་དང༌། ཡང་

400 མཆིམས་མཛོད་དུ་ཆེན་པོ། ཞེས་འབྱུང་།

401 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། དབུས་མཐའ། ༩༠༩་༧།
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དག་པའི་ངག་ལས་ཀི་མཐའ་འཚོ་བ་སེ་ལྔ་མ་གཏོགས་སོ་གཉིས་གཟུགས་མེད་དང་

པོ་གསུམ་གི་སས་བསྡུས་པ་ཡོད། བང་ཆུབ་ཡན་ལག་དང་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་

མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་འདོད་ཁམས་དང་སིད་རྩེའི་སས་བསྡུས་པ་ཡོད་དེ། བསམ་

གཏན་དང་པོ་ན་ཐམས་ཅད། །ཅེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་གསུངས། 

འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། མདོ་ལས།402 ཤེས་ནས་དད་པ་ནི་བཞི་སེ། 

སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་དང༌། འཕགས་པ་དགེས་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་གོ །ཞེས་གསུངས་ན། གནས་སྐབས་གང་དུ་ཤེས་ནས་དད་པ་

ཐོབ་ཅེ་ན། དེ་སོན་པ་ནི། བདེན་གསུམ་མཐོང་ན་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། །ཞེས་སོགས་

བཞིའི་ངག་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། བདེན་པ་དང་པོ་གསུམ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

ན་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་ཁྱབ། ལམ་བདེན་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་དགེ་འདུན་སོབ་པ་དང༌། མི་སོབ་པ་དག་ལ་

ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཡང་ཅེས་པས་སྔ་མ་གཉིས་ལའང་ཤེས་

ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་བསན་ནོ། །གནས་དྲུག་པའི་སྤི་དོན་རྟོགས་དཀའ་བ་

ལེགས་པར་བཤད་པའོ།། །།

402 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༡། མངོན་པ་ཆུ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ། མཛོད་འགེལ་མཚན་ཉིད་རེས་འབང་། ༡༤༦༡་༨།
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གནས་བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་བསན་པའི་གནས་བཤད་པ་ལ། 

ཤེས་པ། 

ལྡན་པ། ཐོབ་པ། ཡོན་ཏན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་བཟོད་པ་ཞེས་དང༌། 

དེ་ཉིད་ལ་ཆོས་ཤེས་ཞེས་དང༌། མི་སོབ་ལྟ། ཞེས་དང༌། ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང༌། 

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཟོད་ཅེས་སོགས་གསུངས་ན། བཟོད་པ། ཤེས་པ། ཡང་དག་པའི་

ཤེས་པ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དྲི་མེད་བཟོད་རྣམས་

ཤེས་པ་མིན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ་ངག་དོན། དེའི་ཁྱད་པར་བཞག་

ཏུ་ཡོད་དེ། དྲི་མེད་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་ནི། ངེས་ཤེས་མ་ཡིན་ཞིང༌། བཟོད་

པ་ཁོ་ན་ཡིན། ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཡང་དག་པའི་

ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་རབ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་

དང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན། དེ་རྣམས་ལས་གཞན་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་

ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། ལྟ་བ་ཉོན་མོངས་ཅན་ལྔ་

འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སེ་དྲུག་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ལྟ་བའང་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྐབས་འདིར་སྤི་དོན་ལ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད། གསལ་

བས་ངོ་བོ་མཚོན། རིག་པས་བེད་ལས་མཚོན་ནོ། །སྐབས་འདིར་བསན་ཤེས་པ་ལ་

དབེ་ན་བཅུ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཤེས། རེས་ཤེས། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ། གཞན་སེམས་

ཤེས་པ། བདེན་བཞི་ཤེས་པ། ཟད་པ་ཤེས་པ། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་
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ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།403 དེ་ལྟར་ན། དེ་ནི་ཤེས་པ་བཅུ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། 

ཆོས་ཤེས་པ་དང༌། རེས་སུ་ཤེས་པ་དང༌། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་གི་

སེམས་ཤེས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་དང༌། འགོག་པ་

ཤེས་པ་དང༌། ལམ་ཤེས་པ་དང༌། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང༌། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའོ། །ཞེས་

དང༌། རྩ་བར། དེ་དག་ཉིད་བདེན་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གསུངས། བཅུ་པོ་དེ་བསྡུ་

ན་གཉིས་སུ་འདུ་སེ། ཟག་བཅས་ཀི་ཤེས་པ་དང༌། ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་

འདུ་བའི་ཕིར། དང་པོ་དང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དོན་གཅིག་སེ། རང་ཡུལ་ཀུན་རོབ་པ་

ལ་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལའང་གཉིས་སུ་འདུ་སེ། ཆོས་ཤེས་དང་རེས་ཤེས་གཉིས་སུ་འདུ་

བའི་ཕིར། ཆོས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ནི་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྡུག་བདེན་ལྟ་བུ། རེས་

ཤེས་ཀི་ཡུལ་གོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀི་བདེན་བཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་པ་ཟག་

བཅས་ཟག་པ་མེད། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གསུངས། 

གངས་ངེས་ནི་ཤེས་པ་ལ་བཅུར་གངས་ངེས་ཏེ། ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ཕལ་

ཆེར་ཀུན་རོབ་ཡིན་པས་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་བཞག །འདོད་པའི་གཉེན་པོ་ལ་ཆོས་

ཤེས། ཁམས་གོང་གི་གཉེན་པོ་ལ་རེས་ཤེས་བཞག །རྣམ་པ་ལ་སྡུག་ཀུན་ཤེས་པ། 

རྣམ་པ་དང་སྤོད་ཡུལ་གཉིས་ཀ་ལས་འགོག་ལམ་ཤེས་པ། སྦོར་བ་བས་པ་ལས་

གཞན་སེམས་ཤེས་པ། རྒྱུ་རྒྱས་པ་ལས་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་

བཞིན་དང་ནི་གཉེན་པོ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་དང༌། རང་འགེལ་ལས།404 

403 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རངའགེལ། ༧༨༥་༡༦།

404 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༨༦་༩།
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རྒྱུ་བདུན་གིས་ཤེས་པ་བཅུར་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་ཆོས་ཤེས་འདོད་པའི་གཉེན་པོ་དང༌། རེས་ཤེས་ཁམས་གོང་གི་གཉེན་

པོ་ཡིན་ན་དེ་ཁོ་ནར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། མཐོང་ལམ་ལ་དེ་ལྟར་ངེས་ཀང༌། སོམ་ལམ་ལ་

མ་ངེས་ཏེ། སོམ་ལམ་འགོག་པ་ཆོས་ཤེས་དང་ལམ་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཁམས་གསུམ་

པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པ་སིད་པའི་ཕིར། སོམ་པའི་ལམ་ལ་འགོག་པ་འམ། །ལམ་ལ་

ཆོས་ཤེས་གང་ཡིན་དེ། །ཁམས་གསུམ་གི་ནི་གཉེན་པོ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

འདོད་པའི་གཉེན་པོ་རེས་ཤེས་ཀིས་བེད་པ་མི་སིད་དེ། ཆོས་ཤེས་མ་སྐྱེས་བར་

རེས་ཤེས་མི་སྐྱེ། ཆོས་ཤེས་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ཆོས་ཤེས་ཀིས་འདོད་པ་ལས་རྒྱལ་བར་

བས་ཟིན་པའི་ཕིར། འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་རེས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་ཤེས་པ་བཅུ་པོ་དེ་ཡུལ་གང་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་སྙམ་ན། ཆོས་ཤེས་

རེས་ཤེས་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་གསུམ། མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་པ་ཅན། ཀུན་

རོབ་ཤེས་པ་དེར་མ་ཟད་དེ་ལས་གཞན་དུའང་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་ཡིན། བདེན་བཞི་ཤེས་པ་རང་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན། དེ་

བཞིན་དུ་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་དྲི་མེད་ཀང་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན། ཕ་རོལ་

སེམས་ཤེས་ཟག་བཅས་རང་ཡུལ་སེམས་སེམས་བྱུང་གང་རུང་གི་རྣམ་པ་ཅན་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཀིས་སེམས་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཀ་ཅིག་ཅར་

དུ་མི་འཛིན་ཏེ། དེས་སེམས་ཤེས་སོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ཚེ་སེམས་བྱུང་མི་འཛིན། 

སེམས་བྱུང་ངོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ཚེ་སེམས་མི་འཛིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དྲི་མའོ་

སྙམ་དུ་འཛིན་བའི་ཚེ་གོས་མི་འཛིན། གོས་སོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ཚེ་དྲི་མ་མི་འཛིན་
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པ་བཞིན་ནོ། །

ལྷག་མ་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པ་ནི། སོང་བདག་མེད་མ་གཏོགས་བཅུ་བཞིའི་རྣམ་

པ་ཅན་ཡིན། སོང་བདག་མེད་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་སོབས་ཀིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་

བདག་གིས་བ་བ་བས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་ཤེས་སོ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་

སོ། །ཞེས་ཐ་སྙད་འདོགས་བ་གང་ཞིག །སོང་བདག་མེད་སོམ་པའི་བློས་ཐ་སྙད་དེ་

ལྟར་འདོགས་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས། །ཞེས་སོགས་

ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་གསུངས། 

གལ་ཏེ་ཁོ་ན་རེ། དྲི་མེད་ཀི་ལམ་ལས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ལས་གཞན། རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཡོད་དམ405་མེད་ཅེ་ན། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བས་མེད་པར་

འདོད་དེ། དྲི་མེད་བཅུ་དྲུག་གཞན་རྣམས་མེད། །ཅེས་པ་ཁ་ཆེ་ཡི་ལུགས་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཉི་འོག་པས་ཡོད་པར་འདོད་དེ། བསན་བཅོས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལས། 

གནས་ཡོད་དང་གཞི་ཡོད་ཀི་རྣམ་པ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།406 དྲི་མེད་

མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཀིས་དད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་

ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། རིག་པ་སྐྱེད་པའི་སོ་ནས་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་བ་དང་སོང་བ་དང་བདག་མེད་པ་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས། གནས་

ཡོད་དང་གཞི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་འདོད་དེ། གཞན་ཡོད་ཅེས་པ་

བསན་བཅོས་ལས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་འཛིན་སངས་སོགས་བཅུ་དྲུག་པོ་རས་དུར་འདུ་ཞེ་ན། བེ་བག་སྨྲ་བས་

405 ག་༡༣༠་ན་༧ཅན་ཡོད་དེ། མེད་ཅེ་ན།

406 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཁུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༡༢་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་རས་སོ་སོར་བར་བཞེད་དེ། རས་སུ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གོ །ཞེས་

གསུངས། འོ་ན་རྣམ་པའི་ངོ་བོ་གང་སྙམ་ན། བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། རྣམ་པའི་ངོ་བོ་ཤེས་

རབ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་རྣམ་པ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པས། སེམས་སེམས་བྱུང་གི་

དམིགས་པ་འཛིན་པར་བེད་ལ། དེ་ཡིན་407ན་རྣམ་པ་ཡིན་དགོས་ཏེ། ཡོད་ན་གཟུང་

བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཞེད། དེ་ལ་མདོ་སེ་པ་ན་རེ། ཤེས་རབ་ཤེས་རབ་

དང་བཅས་པར་ཐལ། ཤེས་རབ་ཀི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་ཡིན། དེ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའི་

ཕིར། ཞེས་བཀག་ནས།408 རང་གི་ལུགས་ལ། སེམས་སེམས་བྱུང་གི་དམིགས་པ་

འཛིན་པར་བེད་པའི་འཛིན་སངས་ཀི་བེ་བག་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། རྣམ་པ་

ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གསུངས། དེས་ན་བེ་བག་སྨྲ་

བས་རྣམ་པ་ཁས་ལེན་ཀང༌། གཟུང་རྣམ་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །ཁོ་ན་རེ། དེས་གཟུང་རྣམ་

ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་གཟུང་བ་དང་རྣམ་པའི་གཞི་མཐུན་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 

ཟེར་ན། དེས་རང་རིག་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་རང་གི་རིག་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 

དེས་བདག་སྐྱེ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་བདག་དང་སྐྱེ་བའི་གཞི་མཐུན་ཁས་ལེན་

པའི་ཕིར། གསུམ་ག་སོང༌། 

འོ་ན་ཤེས་པ་བཅུ་པོ་ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གི་ཁྱད་པར་གང་སྙམ་ན། 

ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ལ་དེ་གསུམ་ག་ཡོད་དེ། ཁམས་གསུམ་གི་ཟག་བཅས་ཀི་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྷག་མ་དགུ་པོ་གང་རུང་ལ་དགེ་

བས་ཁྱབ་སེ། དང་པོ་རྣམ་གསུམ་གཞན་རྣམས་དགེ །ཞེས་གསུངས། འོ་ན་སེམས་

407 ག་༡༣༠་བ་༥དེ་ཡང་ཡོད་ན་རྣམ་པ་ཡིན་དགོས་ཏེ།

408 ག་༡༣༠་བ་༦དེ་རང་གི་ལུགས་ལ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཤེས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་གང༌། །རྟོག་དང་རིག་སྔགས་ཀིས་བས་པའང༌། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེའི་སེམས་ཤེས་དང༌། འདིར་བསན་

སེམས་ཤེས་འགལ་བའི་ཕིར། འོ་ན་ཤེས་པ་བཅུར་གངས་མ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ་

སྙམ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་འདིར་བསན་ཀུན་རོབ་ཤེས་པའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ཤེས་པ་བཅུ་པོ་ས་གང་དུ་ཡོད་སྙམ་ན་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཁམས་

གསུམ་གའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཆ་ཡོད། ཆོས་ཤེས་པ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གི་སས་

བསྡུས་པའི་ཆ་ཡོད། རེས་ཤེས་ཟག་མེད་དགུས་བསྡུས་པའི་ཆ་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་

བདེན་བཞི་ཤེས་པ་དང༌། ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པ་རྣམས་ལའང་ཟག་མེད་ས་དགུས་

བསྡུས་པའི་ཆ་ཡོད། སེམས་ཤེས་བསམ་གཏན་བཞི་གའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཆ་ཡོད་

དོ། །དང་པོ་ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ན། །ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གསུངས། 

འོ་ན་ཤེས་པ་གང་ལ་ཁམས་གང་གི་རྟེན་ཅན་དུ་ཡོད་སྙམ་ན། ཕ་རོལ་སེམས་

ཤེས་ལ་འདོད་གཟུགས་གང་རུང་གི་རྟེན་ཅན་གིས་ཁྱབ། ཆོས་ཤེས་ལ་འདོད་རྟེན་

གིས་ཁྱབ། ལྷག་མ་བརྒྱད་ཁམས་གསུམ་གའི་རྟེན་ཅན་ཡོད་དེ། དེ་ནི་འདོད་དང་

གཟུགས་རྟེན་ཅན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལྡན་པ་བཤད་པ་ནི། 

ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན་ནི། 

ཤེས་པ་དུ་གང་ཟག་གང་ལ་ལྡན་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

མ་བལ་བའི་སྐྱེ་བོ། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་གཅིག་པོ་དང་ལྡན། བལ་བའི་སོ་སྐྱེ་དེ་དང༌། 

ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་གཉིས་དང་ལྡན། ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་གནས་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བ་ཀུན་རོབ་ཤེས་

པ་གཅིག་པུ་དང་ལྡན། ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་ཀུན་

རོབ་ཤེས་པ། ཆོས་ཤེས། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་སེ་གསུམ་དང་ལྡན། དེ་ཡན་ཆད་

ཀིས་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་པ། དྲུག་པ། བཅུ་པ། བཅུ་བཞི་པ་ལ་ནི་ཤེས་པ་རེ་རེ་འཕེལ་

བ་དང་ལྡན་པས། བདུན་གི་བར་དུ་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས་ལ་

གནས་པ་དེ་འཕེལ་བ་བཞི། ཀུན་འབྱུང་ཆོས་ཤེས་ལ་གནས་པ་དེ་འཕེལ་བ་ལྔ། 

འགོག་པ་ཆོས་ཤེས་ལ་གནས་པ་དེ་འཕེལ་བ་དྲུག །ལམ་ཆོས་ཤེས་ལ་གནས་པ་དེ་

འཕེལ་བ་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཐོབ་པ་བཤད་པ་ནི། 

མཐོང་བའི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་གསུམ་གི་

ངག་དོན། མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པ་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལ་རིགས་

འདྲ་མ་འོངས་པ་ཐོབ་ཀི། དེ་དག་མངོན་གྱུར་མི་འཐོབ་སེ། མཐོང་ལམ་ལན་གཉིས་

མི་སྐྱེ་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ཤེས་པས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་ནི་མ་འདྲེས་པ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་

སུ། སྤི་དོན་དང་། གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་

པའི་ཡོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སོ་སོའི་རང་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཟད་པ་

ཤེས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནས་བརེས་ཤིང༌། འཕགས་པ་འོག་མ་སོགས་དང་ཐུན་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

མོང་མ་ཡིན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་མཁྱེན་པར་དམིགས་པ། འདིར་བསན་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པའི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། སོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གསུམ། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་ཡོད་དེ། རང་འགེལ་ལས།409 གང་དག་སངས་རྒྱས་ཁོ་

ནས་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་ཚེ་བརེས་པར་འགྱུར་གི་གཞན་གིས་ནི་མ་ཡིན་པའོ། །བཅོ་

བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། སོབས་བཅུ་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་

པ་གསུམ་དང༌། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ།ོ །ཐུན་མོང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་

བའོ། །ཞེས་གསུངས། གྲུབ་མཐའ་གོང་མ་ལས། སྤོད་པ་མ་འདྲེས་པ་དྲུག །རྟོགས་པ་

མ་འདྲེས་པ་དྲུག །འཕིན་ལས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ་སེ། 

བཅོ་བརྒྱད་དུ་འདོད་དེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས།410 སྤོད་པ་དང་ནི་རྟོགས་པ་དང༌། །ཡེ་

ཤེས་དང་ནི་འཕིན་ལས་ཀི། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། སོབས་བཅུ་ཞེས་པ་ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཤེས་

པ་བཅུ་གང་གིས་བསྡུས་སྙམ་ན། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སོབས། 

ཤེས་པ་བཅུ་གས་བསྡུས། ལས་ཀི་རྣམ་སིན་མཁྱེན་པའི་སོབས། འགོག་ལམ་ཤེས་

པ་མ་གཏོགས་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཀིས་བསྡུས། བསམ་གཏན་དང་རྣམ་ཐར་མཁྱེན་པའི་

སོབས། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སོབས། མོས་པ་སྣ་

ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སོབས་ཏེ་བཞི་ནི་འགོག་ཤེས་མ་གཏོགས་ཤེས་པ་དགུས་

བསྡུས། ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་མཁྱེན་པའི་སོབས་ལ་ལམ་རང་གི་ངོ་བོ་མཁྱེན་

409 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༡༢་༡༠།

410 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། མདོ་སེ་རྒྱན། ༨༨༩་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ལ་བས་ན་འགོག་ཤེས་མ་གཏོགས་ཤེས་པ་དགུས་བསྡུས། ལམ་འབས་བུ་དང་

བཅས་པ་མཁྱེན་པ་ལ་བས་ན་ཤེས་པ་བཅུས་བསྡུས། སྔོན་གནས་རེས་དྲན་མཁྱེན་

པའི་སོབས། འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་མཁྱེན་པའི་སོབས། ཀུན་རོབ་ཤེས་པས་བསྡུས། ཟག་

པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་སོབས་རང་གི་ངོ་བོ་མཁྱེན་པ་ལ་བས་ན། ཆོས་ཤེས། རེས་

ཤེས། འགོག་ཤེས། ཀུན་རོབ་ཤེས། ཟད་པ་ཤེས། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་སེ་དྲུག་གིས་

བསྡུས། ཟག་ཟད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་མཁྱེན་པ་ལ་བས་ན་ཤེས་པ་བཅུས་བསྡུས་ཏེ། 

གནས་དང་གནས་མིན་ཤེས་པ་བཅུ། །ཞེས་གསུངས། 

འོ་ན་སྐུའི་སོབས་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་སེད་མེད་ཀི་བུའི་

སོབས་མངའ་སེ། སྐུ་ལ་སེད་མེད་བུ་ཡི411་སོབས། །ཞེས་དང༌། སེད་མེད་བུ་ཡི་

སོབས་མངའ་མཁེགས་པའི་སྐུ། །ཞེས་གསུངས། འོ་ན་སེད་མེད་བུའི་སོབས་གང་

སྙམ་ན། གང་ཆེན་བདུན་བཅུའི་སོབས་དང་མཉམ་པའི་ཤེད་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། 

གང་ཆེན་སོགས། །བདུན་ཅུས་གགས་པའི་སོབས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། རང་འགེལ་

ལས།412 གང་པོ་ཆེ་ཕལ་བ་བཅུའི་སོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སོས་ཀི་གང་པོ་ཆེ་

གཅིག་གི་སོབས་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དང༌། རབ་གནོན་དང་

ཡན་ལག་མཆོག་དང་སོབས་མཆོག་དང་སེད་མེད་ཀི་བུ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་

བཅུ་འགྱུར་དུ་བསྐྱེད་དེ་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། སྐུའི་སོབས་དེ་རེག་བའི་

སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་དོ། །ཞེས་དང༌། རང་འགེལ་ལས།413 

411 ག་༡༣༢་བ་༥་སེད་མེད་ཀི་བུའི་སོབས།

412 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༡༤་༡༧།

413 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༡༥་༥།
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ལུས་ཀི་སོབས་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རང་བཞིན་འབྱུང་བ་ཆེན་

པོའི་ཁྱད་པར་ཁོ་ན་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས། 

འཁོར་གི་དབུས་སུ། ཆོས་སོན་པ་ལ་བག་ཚ་བ་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་

མཐར་ཐུག་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་དམིགས་པ། མི་འཇིགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། 

དབེ་ན། རང་དོན་སངས་རྟོགས་དམ་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་གཉིས། གཞན་དོན་སང་

གཉེན་དམ་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་གཉིས་ཏེ་བཞི་ཡོད་དེ། མི་འཇིགས་པ་ནི་རྣམ་པ་

བཞི། །ཞེས་གསུངས། 

དྲན་ཤེས་བཞིན་གང་རུང་དུ་གྱུར་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡོན་

ཏན་དུ་དམིགས་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། 

འཁོར་གུས་པར་ཆོས་ཉན་པ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་སངས་པའི་དྲན་པ། མ་གུས་པར་

ཆོས་ཉན་པ་ལ་ཁོང་ཁོ་སངས་པའི་དྲན་པ། གུས་མ་གུས་འདྲེས་མ་ལ་དེ་གཉིས་ཀར་

མི་འགྱུར་བ་དྲན་ཤེས་བཞིན་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པའི་དྲན་པ་གསུམ་སེ། དྲན་

དང་ཤེས་བཞིན་བདག་ཉིད་གསུམ། །ཞེས་དང༌། རང་འགེལ་ལས།414 དྲན་པ་ཉེ་བར་

བཞག་པ་གསུམ་པོ་འདི་དག་ནི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གི་རང་བཞིན་དག་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སེམས་ཅན་ལ་རྟོག་པར་མཛད་ཅིང་ཁྱད་ཆོས་ལྔས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཡང་ཡིན། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་

གྱུར་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་མཁྱེན་པར་དམིགས་པ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་

414 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༡༦་༣།
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ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཀུན་རོབ་བློ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་

ཏེ། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་རང་རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ། རྣམ་

པའི་ཁྱད་པར་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་རྟོགས་པས་རྣམ་པ་ཆེ། སྤོད་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པས་སྤོད་ཡུལ་ཆེ། འཇུག་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པར་མཉམ་པར་

འཇུག །ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཆེས་རྣོ་བ་དང༌། ཆེས་ཆེན་པོ་

ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚོགས་དང་རྣམ་པ་སྤོད་ཡུལ་དང༌། །མཉམ་པའི་ཕིར་དང་

ཆེས་ཆེའི་ཕིར། །ཞེས་དང༌། རང་འགེལ་ལས།415 ཚོགས་ནི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་པོས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་

གསུམ་ལ་རྟོག་པའི་ཕིར་རོ། །དམིགས་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་སེམས་ཅན་ལ་

དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །མཉམ་པ་ཉིད་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་བར་འཇུག་

པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་དེ་བས་ཆེས་ཆེ་བ་མང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས། 

ཁོ་ན་རེ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། 

རྣམ་འགེལ་ལས།416 སྒྲུབ་བེད་ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་དེ། །ཞེས་དང༌། མདོ་སེ་རྒྱན་

ལས།417  འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཉིན་མཚན་དུ། །ལན་དྲུག་ཏུ་ནི ་སོ ་སོར་

གཟིགས། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། །ཕན་དགོངས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

415 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༡༦་༡༨།

416 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧།ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གགས། རྣམ་འགེལ། ༥༠༣་༨།

417 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགོན། མདོ་སེ་རྒྱན། ༨༨༩་༤།



  297  

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སེ། དེ་གཉིས་ལ་ཐ་དད་དུ་བ་བ་སེ་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་

སོ ་ནས་སྐབས་འདིར་དེ ་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་དད་བ་བ་རྣམ་པ་

བརྒྱད། །ཅེས་གསུངས། 

རྣམ་པ་བརྒྱད་ནི། ངོ་བོ་ཞེ་སང་གཏི་མུག་མེད། །དམིགས་པ་ཁམས་གཅིག་

ཁམས་གསུམ་པ། །རྣམ་པ་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་དང་གསུམ། །ས་ནི་བསམ་གཏན་

བཞི་བཞི་པ། །རྒྱུད་ནི་ཉན་ཐོས་སོགས་རང་རྒྱལ། །ཐོབ་པ་འདོད་ཆགས་སིད་རྩེར་

བལ། །དོན་ནི་ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོབས་སྐྱོབས། །ལས་ནི་མི་འདྲ་འང་བར་མཛད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་ཞེ་སང་མེད་པ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

གཏི་མུག་མེད་པ་ཡིན། དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་འདོད་ཁམས་ཀི་

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་ཁམས་གསུམ་གའི་སེམས་ཅན་ལ་

དམིགས། རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་པུ་

དང་བལ་བར་འདོད། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གསུམ་ག་དང་བལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་ཡིན། སའམ་རྟེན་གི་ཁྱད་པར་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་བཞི་ག་ལ་བརྟེན། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། རྒྱུད་ཀི་ཁྱད་པར་

སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་ཉན་རང་གི་རྒྱུད་ལའང་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཡིན། ཐོབ་པའི་ཁྱད་པར་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བས་ཐོབ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སིད་རྩེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བས418་

ཐོབ་དགོས། ནུས་པའི་ཁྱད་པར་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་ནི་དོན་ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོབས་པ་དང༌། 

418 ག་༡༣༤་ན་༤བལ་བ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དོན་ཡོངས་སུ་སྐྱོབས་པ་ཡིན། བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་སྙིང་རེ་

ཆེན་པོ་མི་འདྲ་བ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་འདྲ་བར་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་བརྒྱད་ཡོད་

པའི་ཕིར། སྐྱོར་ལུང་པ་བསམ་གཏན་འཕེལ་བས། མི་སྐྱོབས་སྐྱོབས་པར་བེད་པ་

དང༌། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་འཕགས་པ་

འོག་མ་དང་མ་འདྲེས་པ་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། སོབས་བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། 

དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གསུམ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་པས་ཁྱབ་བམ་ཞེ་ན། 

དེའི་ལན་སོན་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

བཞིའི་ངག་དོན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་གསུམ་གིས་མཉམ་སེ། རྒྱུ་

ཚོགས་གཉིས་རོགས་པར་མཉམ། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ་བརེས་པར་མཉམ། འཕིན་

ལས་འགོ་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྤོད་པར་མཉམ་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་སྐུ་ཚེ་

རིང་ཐུང༌། རིགས་བཟང་ངན། སྐུ་བོང་ཆེ་ཆུང་མི་མཉམ་སེ། དེ་དག་གདུལ་བའི་

བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་སྣ་ཚོགས་སོན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་བསན་པ་ནི། ཆོས་གཞན419་སོབ་དང་

ཐུན་མོང་ཡིན། །ཞེས་སོགས་ཀི་ངག་དོན། ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། 

ཉན་རང་འཕགས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སོན་

གནས་ཤེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སོ་སོར་ཡང་དག་རིག་པ་བཞི། ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་

419 ག་༡༣༤་བ་༣ཆོས་གཞིན།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཤེས་སོགས་དང༌། སོ་སྐྱེ་དང་ཐུན་མོང་བ་མངོན་ཤེས་དང་པོ་ལྔ། བསམ་གཏན་

བཞི། གཟུགས་མེད་བཞི། ཚད་མེད་བཞི། ཟད་པར་ཟིལ་གནོན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སོགས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་

ལྡན་ཏེ། ངོ་བོ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སས་བསྡུས། རྒྱུད་མི་གཡོ་

བའི་ཆོས་ཅན་གི་དག་བཅོམ་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས། རྟེན་གིང་གསུམ་གི་མི་ཁོ་

ནའི་རྒྱུད་ལ་གསར་དུ་སྐྱེ། དམིགས་པ་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་འགྱུར་སོམ་420སང་བཞི་དང་

བཅས་པ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དེ་ནི་མི་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པའི་སྤོད་ཡུལ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉོན་མོངས་མེད་པ་ཀུན་རོབ་ཤེས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

བཞི་གསུངས། 

སོན་ནས་ཤེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། ངོ་བོ་ས་རྒྱུད་

རྟེན་རྣམས་བཤད་མ་ཐག་པ་བཞིན་དང༌། དམིགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་

ནས་རྣམ་པ་འདི་ཤེས་པར་བའོ་སྙམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སོན་ནས་

ཤེས་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡི་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞེས་གསུངས། 

སོ་སོར་ཡང་དག་རིག་པའང་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། ངོ་བོ་རྒྱུད་རྟེན་སྔར་

བཞིན་ལ། དབེ་ན་ཆོས། དོན། ངེས་ཚིག །སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་

བཞི་ཡོད། ས་ཁམས་གསུམ་ས་དགུས་བསྡུས་པ་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་བཞིན་ཆོས་དོན་ངེས་ཚིག་དང༌། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཉོན་མོངས་

མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་དེ་དག་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ཇི་ལྟ་བུས་ཐོབ་

420 ག་༡༣༤་བ་༦་སོམ་པ།



  300  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྙམ་ན། དྲུག་པོ་དེ་དག་རབ་མཐའ་བས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའི་ངག་དོན། དེ་

བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དེ་དག་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་ཕིར། 

རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། འཕེལ་བ་གསུམ་གིས་སྦངས་པའི་

བསམ་གཟུགས་རྣམས་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་དང༌། གཟུགས་མེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། འཕེལ་བ་གསུམ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ལ་ཡར་ལུགས་

མཐུན་421དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཅིང༌། མར་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་

འཕེལ་བ་ཆུང་ངུ། རེ་རེའི་བར་དུ་བརྒལ་ཏེ་ཐོད་རྒལ་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་

འཇུག་པ་འཕེལ་བ་འབིང༌། དེ་ཉིད་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་འཕེལ་བ་

ཆེན་པོ་ཡིན། གསུམ་པོ་དེས་ཉེར་ལེན་བས་པ་ལས་བྱུང་པའི་བསམ་གཟུགས་

རྣམས་རབ་མཐའི་དངོས་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་མངོན་ཤེས་དྲུག་པོ་དེ་གང་སྙམ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་རྣ་བ་ཡིད་དང་ནི། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གི་ངག་དོན། མངོན་ཤེས་ལ་དྲུག་ཡོད་དེ། རྫུ་འཕྲུལ་ཡུལ་ཤེས་ཀི་

མངོན་ཤེས་སོགས་དྲུག་ཡོད་པའི་ཕིར། དྲུག་པོའི་ཁྱད་ཆོས་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ངོ་བོ་

རྣམ་གོལ་བློ་ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན། འོ་ན་དེ་དག་ཤེས་པ་གང་གིས་བསྡུས་ཤེ་

ན། གསུམ་པ་དང་དྲུག་པ་མ་གཏོགས་བཞི་པོ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕ་རོལ་གི་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ལ་

ཤེས་པ་ལྔ་ཡོད་ཏེ། སེམས་ཤེས་ཟག་བཅས་ལ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་ཕ་རོལ་སེམས་

ཤེས་པ་གཉིས་ཡོད། ཟག་པ་མེད་པ་ལམ་ཤེས་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་རྣམས་སུ་ཡོད། 

421 ག་༡༣༥་ན་༦་ལུགས་འཐུན།
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དྲུག་པ་ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་ནི་སོབས་བཅུ་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། རྣམ་གོལ་བློ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་བཞི་གསུངས། 

དྲུག་པོ་དེ་དག་ས་གང་ན་ཡོད་ཅེ་ན། དང་པོ་ལྔ་བསམ་གཏན་གི་དངོས་

གཞིས་བསྡུས་ཏེ། ལམ་ས་བ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕིར། དྲུག་པ་ཟག་མེད་ནི་ས་དགུ་ན་

ཡོད། དེ་དག་གང་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན་རང་གང་ལ་བརྟེན་པའི་རང་ས་དང་འོག་

སའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན། འོ་ན་དེ་དག་དགེ་མི་དགེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན་མིག་རྣ་བའི་མངོན་

ཤེས་གང་རུང་ལ་ལུང་མ་བསན་གིས་ཁྱབ། གཞན་རྣམས་ལ་དགེ་བས་ཁྱབ་སེ། ལྔ་

ནི་བསམ་གཏན་བཞི་དག་ན། །ཞེས་སོགས་བདུན་གསུངས། འོ་ན་མདོ་ལས་རིག་པ་

གསུམ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་གསུངས་ན། དེ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། དང་པོ་ནི། གསུམ་ནི་

རིག་པ་སྔོན་མཐའ་སོགས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། མི་སོབ་པའི་

རྒྱུད་ཀི་མངོན་ཤེས་ཐ་མ་གསུམ་པོ་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྔོན་ནས་དྲན་པའི་མངོན་

ཤེས་ཀིས་སྔོན་གི་མཐའ་རིག་དེའི་འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་

ཀིས་ཕི་མའི་མཐའ་རིག།དེའི་ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་ཀིས་ད་ལྟ་བ་རིག་པའི་སོ་

ནས་དུས་གསུམ་ལ་རྨོངས་པའི་རྨོངས་པ་ཟློག་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་སོན་པ་ནི། དང་པོ་གསུམ་པོ་དྲུག་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་

བཞིའི་ངག་དོན། མངོན་ཤེས་དང་པོ་སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ། མངོན་ཤེས་གསུམ་

པ་གསུང་ཀུན་བརོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ། མངོན་ཤེས་དྲུག་པ་ཐུགས་རེས་བསན་གི་ཆོ་

འཕྲུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པོའི་ནང་ནས་རེས་བསན་གི་ཆོ་འཕྲུལ་མཆོག་ཡིན་ཏེ། 

ཟག་པ་ཟད་པས་མི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཕན་པ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་
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འབས་བུ་ལ་སྦོར་བའི་ཕིར་ཏེ། །རང་འགེལ་ལས།422 རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཀུན་བརོད་པ་

དག་ནི་རིག་སྔགས་ཀིས་ཀང་བེད་དེ། གཞན་དང་བ་ཞེས་བ་བའི་རིག་སྔགས་གང་

གིས་ན་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་དང༌། རྟོགས་བེད་ཅེས་བ་བའི་རིག་སྔགས་གང་གིས་

ན་ཕི་རོལ་གི་སེམས་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀི། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་

བསན་པ་ནི་གཞན་གིས་བ་བར་མི་ནུས་པས་མི་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་འདི་ནི་གཙོ་བོ་

ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཀི་ནི་གཏོད་པ་ཙམ་དུ་ཟས་ཀི་རེས་སུ་བསན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་

གིས་ནི་ཐབས་ཉེ་བར་སོན་པའི་སོ་ནས་ཕན་པ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་འབས་བུ་ཁ་

སྦོར་བ་འདི་ཉིད་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་ཆོ་འཕྲུལ་དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང༌། ཆོ་འཕྲུལ་གཉིས་

པ་ངོ་བོ་ཤེས་པ་ལྔ་དང༌། ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་པ་ངོ་བོ་ཤེས་པ་དྲུག་གམ་བཅུས་བསྡུས་

སོ། །སྒ་དོན་ནི། ཅིའི་ཕིར་ཆོ་འཕྲུལ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འཕོག་པར་བེད་པས་ན་ཆོ་འཕྲུལ་

ཞེས་བ་སེ། ཧ་ར་ཞེས་པ་འཕོག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་པ་འཆད་

པ་ན། མདོ་ལས།423 རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཅེས་པས་

མདོར་བསན་ནས། དབང་རྣམ་པ་བཞི་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནི། །ཞེས་པས་རྒྱས་པར་

བཤད་དེ། གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོ་དང༌། མང་པོར་གྱུར་ནས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

ཞེས་པ་སྤྲུལ་པ་དང༌། སྣང་བ་ལས་མི་སྣང་མི་སྣང་བ་ལས་སྣང་བ་དང༌། སོད་ནས་མེ་

འབར་སད་ནས་ཆུ་འབྲུབ་ཅེས་པ་སྒྱུར་བ་དང༌། ཞེས་པས་འགོ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་

ལ་གནས་ཤིང་སྤོད་ལམ་གཞི་སོན་ཅེས་པས་གནས་པ་དང༌། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལག་

422 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༣༠་༡།

423 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཁུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༧༧༢་༡༧།
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པས་འཛིན་ཅིང༌། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་བར་དུ་ལུས་ཀིས་དབང་སྒྱུར། ཞེས་

གསུངས་པས་ལུས་ལ་དབང་བར་བསན་ནོ། །

འོ་ན་རྫུ་འཕྲུལ་ཅེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་ཏིང་འཛིན་དེ་ལས་ནི། །ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གི་ངག་དོན། རྫུ་འཕྲུལ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཡོན་ཏན་

རྣམས་འབོར་ཞིང་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཡུལ་ལ་སྤྲུལ་པ་དང་འགོ་བ་གཉིས་

ཡོད་ཅིང༌། འགོ་བ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། འདབ་ཆགས་བ་བཞིན་ལུས་ཕིན་བེད་ཀི་འགོ་

བ། ཐག་རིང་པོ་ཡང་ཐུང་ངུར་མོས་པས་མྱུར་དུ་འགོ་བས། མོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

འགོ་བ་ཡིད་ལྟར་མགོགས་པའི་འགོ་བ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་གསུམ་གང་ཟག་

གང་ལ་ཡོད་པ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་གསུམ་པ་མངའ་ན་དང་པོ་

གཉིས་ལྟ་ཅི་སོས། ཉན་རང་རྣམས་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཁོ་ན་ཡོད་པའི་ཕིར། སྤྲུལ་པ་ལ་

གཉིས་ཡོད་དེ། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་སྤྲུལ་པ། གཟུགས་ཁམས་སུ་གཏོགས་པའི་

སྤྲུལ་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། གང་སྤྲུལ་ན་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་དྲི་རོ་

རེག་བཞི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་གི་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ། སྒ་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་རྣམས་མི་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་རྣམས་སྤྲུལ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། སྤྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་

གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། རང་ཉིད་སེང་གེ་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་རང་གི་ལུས་དང་འབེལ་བ་

དང༌། ཕི་རོལ་ཏུ་སེང་གེ་སོགས་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་གཞན་གི་ལུས་དང་འབེལ་བ་གཉིས་སུ་

འདུས་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཁམས་ན་གཟུགས་དང་རེག་བ་གཉིས་སྤྲུལ་བ་ཡིན་གི། 

གཟུགས་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་དྲི་རོ་མེད་དོ། །

འོ་ན་སེམས་གང་གིས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་སྙམ་ན། སྤྲུལ་སེམས་དག་གིས་ཞེས་
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སོགས་རྐང་པ་ཕེད་དང་བཞིའི་ངག་དོན། རྫུ་འཕྲུལ་དེ་དག་མངོན424་ཤེས་ཁོ་ནས་

སྤྲུལ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་ཤེས་ཀི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་སེམས་

ཀིས་425སྤྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤྲུལ་སེམས་ལ་བཅུ་བཞི་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་

དང་པོའི་འབས་བུའི་སྤྲུལ་སེམས་གཉིས་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་འབས་བུའི་དེ་

ལྔའི་བར་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་བའི་འདོད་ཁམས་དང་བསམ་

གཏན་དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཀི་གཉིས། གཉིས་པ་བའི་གསུམ། གསུམ་པ་བའི་བཞི། 

བཞི་པ་བའི་འོག་ས་བཞི་དང་རང་ས་སེ་ལྔའི་བར་ལ་རིམ་བཞིན་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འོག་སའི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་སེམས་གོང་ས་ལ་སྐྱེད་པ་མི་སིད་དེ། 

གོང་མ་མངོན་དུ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་སྤྲུལ་པ་ལ་དབེ་ན་དུ་ཡོད་སྙམ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་གསང་སྔགས་སན་དག་

དང༌། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབེ་ན་ལྔ་ཡོད་དེ། སོམ་བྱུང་

གི་རྫུ་འཕྲུལ། སྐྱེས་ཐོབ་ཀི། གསང་སྔགས་ཀིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་ནུས་པ་ལྟ་བུ་

གསང་སྔགས་ཀི། རྨ་བའི་མདོངས་དང་རུས་སྦལ་གི་ཟེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སན་དག་

དང༌། རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུས་དང་བར་སིད་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལས426་སྐྱེས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་

དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར། གནས་བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་བསན་པའི་དཀའི་གནས་ལེགས་

པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

424 ག་༡༣༧ན་༣་མངོན་གིས།

425 ག་༡༣༧་ན་༤་ཀི།

426 ག་༡༣༧་བ་༡་ལས་ལ།
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གནས་བརྒྱད་པ་སྙོམས་འཇུག་བསན་པའི་གནས་བཤད་པ་ལ། 

སྙོམས་འཇུག་དངོས་དང༌། 

དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་དག་ནི་རྣམ་གཉིས་

བཞི། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་སྤི་དོན། གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ལ། མཚན་

ཉིད། དབེ་བ། བསྡུ་བ། སོ་སོའི་རང་བཞིན། བེ་བག་ཏུ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གི་

དབེ་བསྡུ། ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་ཡན་ལག་རྣམ་པར་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཁྱད་

ཆོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡན་ལག་གམ་དམིགས་པ་གང་རུང་གི་སོ་ནས་རང་

གི་འོག་ས་ལས་འདས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་གོང་སས་བསྡུས་པའི་དགེ་

སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། ཁམས་གོང་མའི་

དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྙོམས་འཇུག་དགེ་བ་རྩེ་གཅིག་

པ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་

འཇུག་བཞི། འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་བཞི། དེ་

ལྟར་གཟུགས་མེད་ཀི་བཞི་བཞི་སེ་བཅུ་དྲུག །ངོ་བོའི་སོ་ནས་དབེ་ན། བསམ་གཏན་

གི་དངོས་གཞི་བཞི་དང༌། གཟུགས་མེད་ཀི་དེ་བཞི་སེ་བརྒྱད་ཡོད། བརྒྱད་པོའི་དང་པོ་

བདུན་ལ། ཉོན་མོངས་ཅན་དང༌། དག་པ་བ། ཟག་མེད་གསུམ་གསུམ་ཡོད། སིད་རྩེའི་

དངོས་གཞི་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་དག་པ་བ་ཡོད་ཀི་ཟག་མེད་མེད་དེ། དེ་ལྟར་སྙོམས་

འཇུག་དངོས་གཞིའི་རས། །ཞེས་སོགས་གཉིས་གསུངས། 
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གསུམ་པ་ནི། གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་

འཇུག་རྣམས་རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་དང༌། འབས་བུ་སྐྱེ་

བའི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་གཉིས་སུ་འདུ། གཟུགས་མེད་ཀིའང་དེ་ལྟར་

འདུས་པའི་ ཕིར།བསམ་གཏན་དག་ནི་རྣམ་གཉིས་བཞི། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ་ནི། ཡན་ལག་གི་སོ་ནས་རང་གི་འོག་ས་ལས་འདས་པའི་རིགས་སུ་

གནས་པའི་ཁམས་གོང་མའི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་དམིགས་པ། བསམ་

གཏན་གི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན། དང་པོའི་དངོས་གཞི་

སོགས་བཞི། འཁོར་དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཁོ་རང་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་

ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་དེ། རེས་འབང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞེས་གསུངས། བསམ་གཏན་

དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཀི་རྟོག་དཔོད་གང་རུང་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་གིས་འདོད་པ་

ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་

ཡིན་པར་དམིགས་པ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་གི་

མཚན་ཉིད། དབེ་ན་ཙམ་ཁྱད་གཉིས། བསམ་གཏན་དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཀི་སྤོད་

པ་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་གི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཀི་རྟོག་པ་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་མ་བལ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་བསམ་གཏན་དང་

པོའི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་དམིགས་པ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་ཙམ་པོ་བའི་

མཚན་ཉིད། དེ་ལྟར་བལ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་

ཡིན427་ཏེ། རྟོགས་མེད་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན། །ཞེས་གསུངས། བསམ་གཏན་

427 ག་༡༣༨་ན་༧་ཉིད་དེ།
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གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་གིས་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་གི་

དངོས་གཞི་ཡིན་པར་དམིགས་པ། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་

འཇུག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་བཞིན་དུ་དྲན་ཤེས་བཞིན་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་གིས་

གཉིས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ཞེས་སོགས་སྦར་ནས་གསུམ་པའི་དེའི་མཚན་

ཉིད། དྲན་པ་བཏང་སྙོམས་ཡོངས་དག་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་གི་གསུམ་པ་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་བལ། །ཞེས་སོགས་བཞི་པའི་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔོད་དང་དགའ་

དང་བདེ་དང་ལྡན། །ཡན་ལག་ལྔ་ལྔ་སངས་པ་ཡི། །ཞེས་གསུངས། དམིགས་པའི་སོ་

ནས་རང་གི་འོག་ས་ལས་འདས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཁམས་གོང་གི་དངོས་

གཞི་ཡིན་པར་དམིགས་པ། གཟུགས་མེད་ཀི་དངོས་གཞིའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་

བཞི། སྦོར་བའི་དུས་སུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས། །རྣམ་

ཤེས་ལྟར་མཐའ་ཡས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གཟུང་བ་གཉིས་པོ་དེ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །འདུ་ཤེས་རགས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཕ་བ་ནི་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་

བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གཞིའི་དུས་སུ་དེ་དང་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་

རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་གཟུགས་མེད་ཀི་དངོས་གཞིར་དམིགས་པ་

རྣམས་རིམ་བཞིན། གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། 

ཅི་ཡང་མེད། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

འོག་མའི་ས་ལས་དབེན་ལས་སྐྱེས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བརྒྱད་གསུངས། ཡང་དེ་

ལ་དབེ་ན། གཟུགས་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་བཞི་ཡོད་དེ། དེ་བཞིན་གཟུགས་མེད་ཕུང་པོ་
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བཞི། །ཞེས་གསུངས། 

སྙོམས་འཇུག་དག་པ་པའི་རས་རྒྱུན་ཡང་ཡིན། ཁམས་གོང་མའི་ཉོན་མོངས་

པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་སྒིབ་ལུང་མ་བསན་

གི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པར་དམིགས་པ། སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། རོ་མྱང་མཚུངས་ལྡན་སེད་བཅས་སོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་དབེ་ན། 

སེད་པ། ལྟ་བ། ང་རྒྱལ། མ་རིག་པ་ཤས་ཆེ་བའི་སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་ཅན་བཞི་

ཡོད་དེ། གཞན་མིན་བཞི་ཞེས་ཉི་འོག་པ། །དེ་དག་སེད་ལྟ་ང་རྒྱལ་རྨོངས། །ཞེས་

གསུངས། ཁམས་གོང་གི་དངོས་གཞི་ཡང་ཡིན། འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བ་ཡང་ཡིན་

པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། དག་པའི་དངོས་གཞིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་དགེ་བ་ནི། །དག་པ་དེ་ནི་དེས་མྱང་བ། ཞེས་གསུངས། དབེ་ན། 

ཉམས་པ། གནས་པ། ཁྱད་པར། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་བཞི་ཡོད་དེ། དག་པ་ཉམས་

པ་ཆ་མཐུན་སོགས། །རྣམ་བཞི་ཞེས་གསུངས། སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བ་ཡང་ཡིན་

རང་གི་རེས་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་སའི་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་

ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ། དེ་ཡང་ཡིན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་སའི་དག་པ་བ། དེ་མ་

ཐག་ཏུ་གོང་སའི་དག་པ་བ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཟག་མེད་གི་དངོས་གཞི་སྐྱེ་བ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། རིམ་བཞིན་བཞི་པོ་དེའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་སྐྱེ་དང་རང་ས་དང༌། །གོང་

དང་ཟག་མེད་རེས་མཐུན་པ། །ཞེས་གསུངས། གོང་མའི་དངོས་གཞི་ཡང་ཡིན། 

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དགེ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། 
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ཟག་མེད་ཀི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་འཇིག་

རྟེན་འདས་པའོ། །ཞེས་གསུངས། 

ལྔ་པ་ནི། བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ལ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། 

དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ། གཉིས་པ་ལ་བཞི། གསུམ་པ་ལ་ལྔ། བཞི་པ་ལ་བཞི་རྣམས་

སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པོ་ལ་ལྔ་རྟོག་དཔོད་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བརྒྱད་

གསུངས། །བསྡུ་ན་རས་ཀི་སོ་ན་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ། དང་པོའི་ཡན་ལག་ལྔ། 

གཉིས་པའི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་དང༌། གསུམ་པའི་ཡན་ལག་དང་པོ་བཞི། བཞི་པའི་

ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་རྣམས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རས་སུ་བཅུ་གཅིག །ཅེས་

གསུངས། འོ་ན་ཡན་ལག་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན་བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། བསམ་

གཏན་དང་པོ་གཉིས་ཀི་བདེ་བ་ནི་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་ཡིན། གསུམ་པའི་བདེ་བ་

ནི་སེམས་ཚོར་བདེ་བ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ནི། །ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་བདེ་བ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌། རང་འགེལ་ལས།428 བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་དག་ན་

ནི་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་ལ་བདེ་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །འདི་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྦངས་བ་བདེ་བ་

ཡིན་ལ་དེ་ལ་ནི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། བསམ་གཏན་དང་པོ་

གཉིས་ཀི་ཡན་ལག་གི་དགའ་བ་ནི་ཡིད་བདེ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པར་དེ་

ཉིད་འགགས་པར་རྟེན་པ་ལས་སིད་པ་དེ་འགག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་

ལྟར་དུ་ལུང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་རྣམ་གཉིས་ཕིར་དགའ་ཡིད་

བདེ། །ཞེས་གསུངས། ལུང་གཉིས་ནི། རྣམ་པར་སྒྱུར་བའི་མདོ་ལས།429 འདིར་དེའི་

428 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༤༦་༡༧།

429 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཁུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༡༣༤༣་༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིད་བདེ་བའི་དབང་པོ་སྐྱེས་པ་མ་ལུས་པར་འགགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང༌།430 

ཡང་བདེ་བ་ཡང་སངས་ཏེ་སྔ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་སངས་ཤིང༌། ཡིད་བདེ་བ་དང་

ཡིད་མི་བདེ་བ་ཡང་ནུབ་པས། ཞེས་གསུངས་པའོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའི་སས་

བསྡུས་ཀི་རྩིང་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བློ་དང༌། ཞིབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བློ་ལ་རིམ་

བཞིན་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྟོག་དཔོད་དུ་འཇོག་སེ། རྟོག་དང་དཔོད་དང་རྩིང་

ཞིབ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་དྲན་ཤེས་

བཞིན་བཏང་སྙོམས་གསུམ་ལ་དེའི་ཡན་ལག་གི་ནང་རབ་དང་དུ་འཇོག་སེ། རབ་ཏུ་

དང་བ་དད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དགའ་བའི་ཀུན་དཀྲིས་དང་བལ་བའི་བསམ་

གཏན་གསུམ་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་དྲན་པ། དེ་འབྱུང་མི་འབྱུང་བརྟགས་པའི་དེའི་

སས་བསྡུས་ཀི་ཤེས་བཞིན། དེ་དང་བལ་བ་ན་དམིགས་པ་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་

པའི་དེའི་སས་བསྡུས་ཀི་འདུ་བེད་བཏང་སྙོམས་གསུམ་ལ། བསམ་གཏན་གསུམ་

པའི་དྲན་སོགས་གསུམ་རིམ་བཞིན་འཇོག །

བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་གསུམ་པོ་དེ་ལ་རང་མིང་གིས་མི་

སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དགའ་བའི་ཀུན་དཀྲིས་དང་མ་བལ་བའི་ཕིར། ནང་

རབ་དང་ཞེས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཀི་

རྟོག་དཔོད་ཀི་རྟོག་པས་དང་431པའི་ཕིར། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་དེ་གསུམ་ལ་

རང་མིང་གིས་མི་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དགའ་བའི་ཀུན་དཀྲིས་དང་བལ་བའི་

430 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༢། མདོ་སེ་ས། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས། 

༥༠༠་༧།

431 ག་༡༤༠་ན་༦་རྟོག་པས་དངས་པའི་ཕིར།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ཕིར། བསམ་གཏན་གི་སྐྱོན་དང་བལ་བའི་དམིགས་རྣམ་མི་བརེད་པའི་བསམ་གཏན་

བཞི་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་དྲན་པ་དེ་དང་བལ་ནས་དམིགས་པ་ལ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་

པའི་དེའི་སས་བསྡུས་ཀི་འདུ་བེད་བཏང་སྙོམས་གཉིས432། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་

ཡན་ལག་གི་དྲན་པ་དང་བཏང་སྙོམས་ཡོངས་དག་ཏུ་འཇོག །འདི་ལ་ཡོངས་དག་གི་

སྒས་རོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་གི་སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་གོལ་བའི་ཕིར། 

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ལ་དེའི་ཕན་ཡོན་གི་

ཡན་ལག་ཏུ་འཇོག །བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཏིང་འཛིན་ནི། རང་རང་

གི་སས་བསྡུས་ཀི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ལ་འཇོག །འདི་ཐམས་ཅད་དངོས་གཞི་དང་

ཡན་ལག་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།433 ཡན་ལག་བཞི་པའི་དམག་ཇི་ལྟ་

བར་ཡན་ལག་ལྔ་པའི་བསམ་གཏན་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྲུག་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་ཡན་ལག་རྣམས་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་ན། དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་མ་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། དང་པོའི་སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ན་དབེན་པ་

ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བདེ་དང་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ། གཉིས་པ་ལ་དེ་ཡིན་ན་ནང་རབ་

དང་དང་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ། གསུམ་པའི་དེ་ཡིན་ན། དྲན་ཤེས་བཞིན་བཏང་སྙོམས་

གསུམ་གང་རུང་དང་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ། བཞི་པའི་དེ་ཡིན་ན་དྲན་པ་དང་བཏང་

སྙོམས་ཡོངས་དག་དང་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དགའ་

432 ག་༡༤༠་བ་༡་གཉིས་པ།

433 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༤༥་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བདེ་དང༌། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་དང༌། རང་འགེལ་ལས།434 བསམ་གཏན་

དང་པོ་ལ་ནི་དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་མེད་དེ། ཉོན་མོངས་པ་

ལས་དབེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་ནི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་མེད་དེ། ཉོན་

མོངས་པས་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་མེད་དེ། 

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་བདེ་བས་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་བས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་ལ་

བཏང་སྙོམས་དྲན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་མེད་དེ་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་ཅན་དུ་བས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཁོ་ན་རེ། བདུན་རྣམ་པ་གསུམ། །རོ་མྱང་ལྡན་དང་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ན་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་མ་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར། ཞེ་ན་མ་ཁྱབ་སེ། སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བའི་རས་རྒྱུན་ཡིན་པས་སྙོམས་

འཇུག་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ས་བོན་རུལ་པ་བཞིན་ཏེ། 

རང་འགེལ་ལས།435 ཉོན་མོངས་ཅན་ཇི་ལྟར་བསམ་གཏན་ཡིན་ཞེ་ན། ལོག་པར་

སེམས་པའི་ཕིར། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་རིགས་མཐུན་

པ་ཁོ་ན་ལ་དེའི་མིང་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བཏགས་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་ས་བོན་རུལ་པ་

བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

བདུན་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་ན་གཡོ་བ་དང་བཞི་པ་ལ་མི་གཡོ་

བ་ཞེས་བ་སེ། དང་པོ་གསུམ་བསམ་གཏན་གི་སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་མ་གོལ། བཞི་པ་དེ་

ལས་གོལ་བའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་ནི་གོལ་བའི་ཕིར། །བཞི་པ་གཡོ་བ་མེད་པ་

434 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༥༠་༢༠།

435 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༣༨་༡༢།
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ཡིན། །ཞེས་གསུངས། བསམ་གཏན་གི་སྐྱོན་བརྒྱད་ནི། བསམ་གཏན་གི་སས་

བསྡུས་ཀི་རྟོག་དཔོད་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ། ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡིད་བདེ། སྡུག་བསྔལ་

ཡིད་མི་བདེ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། རྟོག་དང་དཔོད་དང་དབུགས་དག་དང༌། །བདེ་བ་ལ་

སོགས་བཞི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། རྒྱུ་བསམ་གཏན་གི་ཚོར་བ་གང་ཡོད། འབས་

བུ་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་ལ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་

ཡིད་ཀི་ས་པའི་ཚོར་བ་ཡིད་བདེ། མིག་ཤེས། ཉན་ཤེས། ལུས་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་

བདེ་བ། དེ་རྣམས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤེས་ཚོར་དང་བཏང་སྙོམས་རྣམས་ཡོད། འབས་

བུ་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནི་ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་

དང་ཡིད་བདེ་ཡོད། འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་སེམས་ཚོར་བདེ་

བ་དང་བཏང་སྙོམས་ཡོད། འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནི་ཚོར་བ་བཏང་

སྙོམས་ཁོ་ན་ཡོད་དེ། སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་དག་ན་ནི། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞི་

གསུངས། ཁོ་ན་རེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ན་དབང་ཤེས་མེད་པར་ཐལ། 

དེ་ཡན་ཆད་ཀི་སས་བསྡུས་ཀི་དབང་ཤེས་མེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་ཡན་ཆད་

ཀི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་དབང་ཤེས་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དང༌། ཀུན་སོང་

གི་རྟོག་པ་རྣམས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཉིས་པ་

སོགས་ན་ལུས་མིག་དང༌། །ཞེས་སོགས་བཞི་གསུངས། གཉིས་པ་ནི་སའོ། །

འོ་ན་དག་པ་བ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཟག་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་གསུམ་པོ་ཇི་ལྟར་

འཐོབ་ཅེ་ན། དེ་དང་མི་ལྡན་འདོད་ཆགས་བལ། །ཞེས་སོགས་བཞིའི་ངག་དོན། དེ་

བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དག་པ་བའི་སྙོམས་འཇུག་སྔར་དག་པ་བ་དང་མི་ལྡན་ན་འདོད་
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ཆགས་དང་བལ་བ་དང༌། སིད་རྩེ་མ་གཏོགས་པ་གོང་མ་ནས་འོག་མར་སྐྱེ་བ་ལ་

འཐོབ། སིད་རྩེ་མ་གཏོགས་ཏེ། སིད་རྩེ་ལ་གོང་ས་མེད་པའི་ཕིར། གཟུགས་མེད་ཀི་

དངོས་གཞི་རྣམས་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བས་འཐོབ། ཉོན་མོངས་ཅན་

ནི་ཆགས་བལ་ལས་ཉམས་པ་དང༌། སིད་རྩེ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་གོང་ས་ལས་འོག་

སར་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས་འཐོབ་པའི་ཕིར།

འོ་ན་གསུམ་པོ་དེ་གང་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གང་འབྱུང་སྙམ་ན། ཟག་པ་མེད་པའི་

མཇུག་ཐོགས་སུ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གི་ངག་དོན། ཟག་པ་མེད་པའི་སྙོམས་

འཇུག་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རྒྱུན་གི་ཆ་རང་དང༌། སྙོམས་འཇུག་ལས་ལྡང་བའི་ཚེ་རང་

དང༌། ལྟག་རང་དང་འོག་ན་སྙོམས་འཇུག་གི་རས་གཞན་ཡོད་ན་བསམ་གཏན་ནི་

གསུམ་པའི་བར་གི་དགེ་བ་དག་པ་བ་དང་ཟག་མེད་ཀང་སྐྱེ། དེས་ན་ཟག་མེད་ཀི་

བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་སྙོམས་

འཇུག་དྲུག་སྐྱེ་སེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་དང༌། གསུམ་པའི་དག་པ་བ་དང༌། སོབ་

པའི་ཟག་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག །མི་སོབ་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་རྣམས་སྐྱེ་

བའི་ཕིར། ཅི་ཡང་མེད་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་གི་མཇུག་ཐོགས་

སུ། སྙོམས་འཇུག་བདུན་སྐྱེ་སེ། རང་སའི་དང༌། རྣམ་ཤེས་ཀི་དང༌། ནམ་མཁའ་མཐའ་

ཡས་ཀི་དག་པ་བའི་སྙོམས་འཇུག་རེ་རེ། ཟག་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་གཉིས། 

སིད་རྩེའི་དག་པ་བ་རྣམས་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་དངོས་

གཞི་དང༌། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ཀི་དངོས་གཞིའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དགུ་དང༌། བསམ་

གཏན་གསུམ་པ་དང༌། བཞི་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀི་དངོས་གཞིའི་མཇུག་
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ཐོགས་སུ་བཅུ་རེ་སྐྱེའོ། །དག་པ་བ་ཡི་དངོས་གཞི་ལས་ཟག་མེད། དེ་བཞིན་དུ་ལྟག་

འོག་གསུམ་གའི་བར་གི་དགེ་བ་དང༌། དེར་མ་ཟད་རང་སའི་ཉོན་མོངས་ཀང་སྐྱེ་ལ། 

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སྙོམས་འཇུག་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་ཤེས་པའི་ཚེ། རང་སའི་དག་

པ་བ་དང༌། རྒྱུན་གི་ཚེ་ཉོན་མོངས་ཅན་རང་དང༌། སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་

གཟིར་བའི་ཚེ། འོག་སའི་དག་པ་བ་གཅིག་ཀང་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །འཆི་འཕོ་དག་ལས་

ཉོན་མོངས་ཀུན། །ཞེས་སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། འཆི་འཕོ་བའི་ཚེ་དགེ་བ་དག་པ་

བ་ལས་རང་ས་དང་འོག་ས་དང་གོང་མའི་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་སེ། དག་པ་བས་འཆི་སེམས་

བས་པ་ལས་རང་ས། འོག་ས། གོང་ས་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་འཆི་

སེམས་བས་པ་ལས་འོག་སར་སྐྱེ་བའི་གོང་མར་མི་སྐྱེ་སེ། འོག་མའི་ཉོན་མོངས་རྒྱུད་

ལ་ཡོད་བཞིན་དུ་གོང་མར་སྐྱེ་མི་སིད་པའི་ཕིར། འདི་གནས་གཉིས་པའི་དེ་མ་ཐག་

རྐྱེན་གི་ཐད་དུ་གོ་བ་ཆགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁོའོ། །

འོ་ན། ཐོད་རྒལ་གི་སྦོར་བ་དང་དངོས་གཞི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ས་བརྒྱད་རྣམ་

གཉིས་འབེལ་བ་དང༌། །ཞེས་སོགས་བཞིའི་སྐབས་སུ། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ས་

བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་རྣམ་གཉིས་ལ་འབེལ་ཆགས་ཡར་

ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཅིང༌། མར་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྙོམས་པར་འཇུག་

པ་ཐོད་རྒལ་གི་རིང་སྦོར། དེ་ལས་གཅིག་བརྒལ་ཏེ་རེ་རེ་བར་དུ་བོར་ནས་ཡར་

ལུགས་མཐུན་དང་མར་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཉེ་སྦོར། སྦོར་བ་

གཉིས་པོ་དེ་རོགས་པའི་རེས་སུ་རིགས་མི་མཐུན་པ་ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་དང་

པོ་ནས་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་དངོས་སུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལྟ་
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བུ། ཐོད་རྒལ་གི་དངོས་གཞི་ཡིན། རྟེན་གིང་གསུམ་གི་མིའི་རྟེན་ལ་སྐྱེ། གང་ཟག་མི་

གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་དག་བཅོམ་པས་འཇུག་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། བསམ་གཏན་གི་

རྟེན་བསན་པ་ནི། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་རང་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་བཞིའི་ངག་

དོན། སྤིར་བཏང་ལ་རང་ས་དང་འོག་སའི་རྟེན་ལ་བསམ་གཟུགས་ཀི་སྙོམས་འཇུག་

རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་མི་བེད་དེ། གོང་སའི་རྟེན་ལ་འོག་སའི་སྙོམས་འཇུག་དངོས་

སུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། རང་ས་ན་སྙོམས་འཇུག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དམིགས་བསལ་ལ། སིད་རྩེའི་རྟེན་ལ་ཅི་ཡང་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་མངོན་དུ་བེད་

པ་ཡོད་དེ། སིད་རྩེའི་རྟེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་འོང་དེས་ཅི་ཡང་མེད་ཀི་དངོས་གཞི་ལ་

བརྟེན་ནས་འདས་ལམ་མངོན་དུ་བེད་དགོས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ཁམས་གོང་གི་དངོས་གཞི་རྣམས་ཀི་ཉེར་བསོགས་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དེ་

དག་ལ་ནི་ཉེར་བསོགས་བརྒྱད། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གི་ངག་དོན། ཁམས་

གོང་གི་ཉེར་བསོགས་ཀི་ངོ་བོ་དབེ་བ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་གིས་ཤེས་པར་བ་སེ། གོང་

མའི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་འཐོབ་བེད་ཀི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་གོང་སས་བསྡུས་པའི་དགེ་སེམས་རྩེ་གཅིག་

པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ངོ་བོ། དབེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་

ནས། སིད་རྩེའི་ཉེར་བསོགས་ཀི་བར་བརྒྱད། ཕལ་ཆེར་དག་པ་བ་དང༌། ཚོར་བ་

རྣམས་བཏང་སྙོམས་ཡིན། ཕལ་ཆེར་སོས་པ་ལ་དོན་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་

ཉེར་བསོགས་ཟག་མེད་མི་ལྕོགས་མེད་བསྡུ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་ས་གང་

གིས་ཉོན་མོངས་དངོས་སུ་སོང་ཞེ་ན། ཟག་པ་མེད་པས་ཉོན་མོངས་རྣམས། །ཞེས་
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

སོགས་གཉིས་ཀི་ངག་དོན། དེ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། གོང་མའི་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་

འཇུག་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་རང་ས་དང་འོག་སའི་ཉོན་མོངས་ཀུན་

དངོས་སུ་སོང་བའི་ཕིར། དེར་མ་ཟད་ཉེར་བསོགས་དག་པ་བས་ཀང་སོང་ནུས། མི་

ལྕོགས་མེད་ཀིས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་དངོས་སུ་སོང་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟག་མེད་

མི་ལྕོགས་མེད་པ་ཡི། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་འདོད་ཆགས་བལ། །ཞེས་གསུངས། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཁམས་གསུམ་གི་སོ་ནས་དབེ་བ་སོན་པ་ནི། མཚན་མེད་ཞི་

བའི་རྣམ་པ་དང༌། །ཞེས་སོགས་བཞིའི་ངག་དོན། དེ་ལ་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཡོད་དེ། 

གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་སོགས་བཞི། ཕོ་མོའི་

མཚན་གཉིས་ཏེ་བཅུ་གཅིག་ཞི་བའི་འགོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་དང་མཚུངས་ལྡན་

གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟ་བུ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སྡུག་བདེན་གི་སོང་བདག་

མེད་གཉིས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟ་བུ། སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 

དེ་ལས་གཞན་པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟ་བུ་

སོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ལམ་སུན་འབིན་བེད་ཀི་སོ་ནས་དབེ་བ་སོན་པ་ནི། སོང་

ཉིད་སོང་ཉིད་ཅེས་ལ་སོགས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གི་ངག་དོན། དེ་ལ་གསུམ་

དུ་ཡོད་དེ། མི་སོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་འདི་བདག་གི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་སོང་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ལྟ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟ་བུ། སོང་པ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་

ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། མི་སོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མི་རྟག་པའི་

རྣམ་པར་ལྟ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟ་བུ། སོན་པ་མེད་པ་སོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། 
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སོ་སོར་རྟག་ཅན་གི་འགོག་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཞི་བའི་རྣམ་པར་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལྟ་བུ། མཚན་མ་མེད་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་བེད་པའི་སོ་ནས་དབེ་བ་སོན་པ་ནི། དགེ་བའི་བསམ་གཏན་དང་པོ་

ནི། །ཞེས་སོགས་དྲུག་གི་ངག་དོན། དེ་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། དག་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་

དང༌། གཟུགས་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་སེ་དགེ་བའི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་

ལྟ་བུ། མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གྱུར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། མིག་གི་མངོན་ཤེས་དང་

མཚུངས་ལྡན་གི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལྟ་བུ། ཤེས་པ་མཐོང་བར་གྱུར་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན། སྦོར་བྱུང་གི་ཡོན་ཏན་མི་སྡུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་

སོགས་ཟག་བཅས་ཀི་ཤེས་རབ་དང༌། ཉོན་མོངས་མེད་པ་དང༌། སོན་གནས་ཤེས་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཡིད་ཀི་རྣམ་

ཤེས་ལྟ་བུ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟ་

བུ་ཟག་པ་ཟད་པར་གྱུར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་ལ། 

ཚད་མེད། རྣམ་ཐར། ཟིལ་གནོན། ཟད་པར་དེ་དག་གི་སྤོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཚད་མེད་པ་ནི་བཞི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བརྒྱད་ཀི་འཆད། གཉིས་པ་ནི། 

རྣམ་པར་ཐར་བརྒྱད་དང་པོ་གཉིས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། གསུམ་པ་ནི། ཟིལ་

གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་འཆད། བཞི་པ་ནི། ཟད་པར་

བཅུའོ་བརྒྱད་མ་ཆགས། །ཞེས་པས་འཆད། ལྔ་པ་ནི། འགོག་པ་བཤད་ཟིན་ལྷག་མ་

ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད་དེ། སྐབས་དོན་སའོ། །
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

གསུམ་པ་བསན་བཅོས་ཀི་མཇུག་གི་དོན་སོན་པ་ནི། སོན་པའི་དམ་ཆོས་

རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། སྤི་དོན། གཞུང་དོན་གཉིས། དང་པོ་ལ། 

ཆོས་འཁོར་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། བསན་པའི་གནས་ཚད་དོ། །དང་པོ་ནི། བཀའ་

དང་མངོན་པར་རྟོགས་པ་གང་རུང་གི་རིགས་སུ་གནས་པའི་དམ་ཆོས་སུ་དམིགས་

པ། ཆོས་འཁོར་གི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་འཁོར་གཉིས་ཡོད་

དེ། ལང་གཤེགས་ལས།436 ང་ཡི་ཆོས་ཚུལ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །བསན་པ་དང་ནི་གྲུབ་

པའོ། །ཞེས་དང༌། འདིར་ཡང༌། སོན་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ལུང་དང་རྟོགས་

པའི་བདག་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། བསན་པ་འཛིན་ཚུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། ལུང་གི་

བསན་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཡན་ཆད་རང་ཉིད་ཀི་ཚིག་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་འཛིན་པའམ་གཞན་ལ་དེ་ལྟར་སྨྲ་བར་བེད་པ། ལུང་གི་བསན་པ་འཛིན་པའི་

ཚུལ་ཡིན། བསབ་པ་གསུམ་གང་རུང་ནས་བཟུང་སེ། བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གང་

རུང་སྒྲུབ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བེད་པ། རྟོགས་པའི་བསན་པ་འཛིན་པའི་ཚུལ་

ཡིན་ཏེ། དེ་འཛིན་བེད་དང་སྨྲ་བེད་དང༌། །སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན། ཞེས་དང༌། 

རང་འགེལ་ལས།437 ལུང་འཛིན་པར་བེད་པ་ནི་སྨྲ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རྟོགས་པ་

འཛིན་པར་བེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཆོས་འཁོར་གང་ཞིག །སངས་རྒྱས་ཀི་བཀར་དམིགས་པ། ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་

436 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདོ་སེ་ཅ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ། ༣༠༧་༡༦

437 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༧༥་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གི་མཚན་ཉིད། སེ་སྣོད་གསུམ་ལྟ་བུ་སེ། རང་འགེལ་ལས།438 དེ་ལ་ལུང་ནི་མདོ་དང་

འདུལ་བ་དང་ཆོས་མངོན་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་གསུངས། ཐར་ལམ་དུ་དམིགས་པ། 

རྟོགས་པའི་ཆོས་འཁོར་གི་མཚན་ཉིད། བང་ཕོགས་སོ་བདུན་ལྟ་བུ་སེ། རང་འགེལ་

ལས།439 རྟོགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་ནི། རང་འགེལ་ལས།440 དེའི་ཕིར་དེ་གཉིས་ཇི་སིད་དུ་གནས་པ་

དེ་སིད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་གནས་པར་རིག་པར་བའོ། །དེ་དག་ཀང་ལོ་སོང་དུ་གནས་

སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། འདིའི་དོན་ལ། མདོ་ཕོགས་ནས་བསན་

པའི་གནས་ཚད་མི་འདྲ་བ་གསུངས་པ་འགོད་པ། དེ་དང་ཕོགས་གཞན་ནས་

གསུངས་པ་མཐུན་མི་མཐུན་དཔད་པ། བསན་པ་སྔ་དར་ཕི་དར་གི་རྣམ་གཞག་ལ་

དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྐལ་བཟང་གི་གེགས་བམ་མང་པོར།441 དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་དམ་ཆོས་ནི་ལོ་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུའོ། །ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུ་

ནི་ཆོས་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཞེས་བསན་པ་རྣམ་དག་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། ལྟར་སྣང་ལྔ་བརྒྱ་

སེ་ལོ་སོང་གནས་པར་བཤད། བསྐལ་བཟང་གི་གེགས་བམ་འགའ་ཞིག་ཏུ། བསན་པ་

ལོ་ལྔ་སོང་དུ་གནས་པར་བཤད། འཕགས་པ་སོར་འཕེང་ཅན་གི་རྟོགས་རོད་ཀི་མདོ་

ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ནི་ལོ་སོང་གནས་ཏེ། མཐར་ནི་

ངན་པར་སྨྲ་བ་དང་ཆད་པར་སྨྲ་བས་ནུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས། ལུང་ཕན་

438 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༧༥་༥།

439 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༧༥་༦།

440 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༧༥་༡༠།

441 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༥། མདོ་སེ་ཀ། ། ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་སེ་སྐལ་བཟང་། ༢༣༥་༣།
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ཚེགས་ལས།442 བསན་པ་ལོ་སོང་གནས་པར་གསུངས། ཟླ་བ་སྙིང་པོའི་མདོ་ལས།443 

ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་གཟུགས་བརན་གི་ལོ་ཉིས་སོང་

དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས། སྙིང་རེ་པད་དཀར་ལས།444 བདག་ཡོངས་

སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀང་ལོ་སོང་དུ་དམ་པའི་ཆོས་གནས་པར་གྱུར་

ཅིག །ཡང་ལོ་ལྔ་བརྒྱར་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་གཟུགས་བརན་གནས་པར་གྱུར་

ཅིག །ཅེས་གསུངས། དྲིན་ལན་བསབ་པའི་མདོ་ལས།445 སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་

ལ་བུད་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བསན་པ་ལོ་ལྔ་བརྒྱར་འགིབ་པར་གསུངས། བློ་གོས་

མི་ཟད་པའི་མདོ་སོགས་ཀི།446 ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་ལ། ཞེས་པའི་འགེལ་པ་ལས།447 དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ནི་ལོ་སོང་དུ་གནས་པ་ལས་ལོ་ལྔ་

བརྒྱར་ནི་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ལོ་ལྔ་བརྒྱར་ནི་འགིབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

གསུངས། རོ་རེ་གཅོད་པའི་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་ཞེས་པའི་འགེལ་པ་ལས།448 ལྔ་བརྒྱ་པ་

ཕག་ལྔའི་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ། ཞེས་ལོ་ཕེད་དང་སུམ་སོང་གནས་པར་གསུངས། རང་

འགེལ་ལས།449 ཁ་ཅིག །རྟོགས་པ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་གི། ལུང་ནི་ཡུན་རིང་དུ་གནས་

442 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༡། འདུལ་བ་ད། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ལུང་ཕན་ཚེགས། ༢༩༢་༡༤།

443 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། མདོ་སེ་ཨ?། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཟླ་བ་སྙིང་པོའི་མདོ། ༦༡༨་༢༠།

444 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༠། མདོ་སེ་ཆ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། སྙིང་རེ་པད་དཀར། ༥༩༥་༡༠།

445 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། མདོ་སེ་ཨ༔། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། དྲིན་ལན་བསབ་པའི་མདོ། ༤༢༩་༣།

446 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། མདོ་སེ་མ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ། ༤༣༡་༡༡།

447 ག་༡༤༥་ན་༤ཐ་མ་ཞེས་པའི་འགེལ་པ་ལས། ལྔ་བརྒྱ།

448 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༦། མདོ་སེ་ཅི། མཛད་པ་པོ་མི་གསལ། ༼དཀར་ཆགས་གཞན་དུ་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་

མཛད་པ་གསལ།༽ བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོའི་འགེལ་པ། ༦༥༧་༡༤།

449 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངོན་པ་ཀུ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན། མཛོད་རང་འགེལ། ༨༧༥་༡༢།
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སོ། །ཞེས་དང༌།450 དེའི་འགེལ་བཤད་ལས། ཡུན་རིང་དུ་ཞེས་བ་བ་ནི་དེའི་འོག་ཏུ་

ཡང་གནས་སོ། །ཞེས་བ་བའི་དོན་དུ་འཆད་དོ། །འབུམ་ཊིཀ་ལས།451 ལྔ་བརྒྱ་ཕག་

བཅུར་གནས་པའི་ལྔ་བརྒྱ་དང་པོ་ལ་དག་བཅོམ་པ། གཉིས་པ་ལ་ཕིར་མི་འོང༌། 

གསུམ་པ་ལ་འབས་བུ་དང་པོ་གཉིས་འབྱུང་བས། དེ་དག་འབས་བུའི་དུས་དང༌། 

བཞི་པ་ལ་ཤེས་རབ། ལྔ་པ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན། དྲུག་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོབ་པ་ཤས་

ཆེ་བས་དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་དུས་དང༌། བདུན་པ་ལ་མངོན་པ། བརྒྱད་པ་ལ་མདོ་སེ། 

དགུ་པ་ལ་འདུལ་བ་ཤས་ཆེར་སྤོད་པས་དེ་དག་ལུང་གི་དུས་དང༌། བཅུ་པ་ནི་རྟགས་

ཙམ་འཛིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འཕགས་པ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་

རྟོགས་རོད་ལས།452 འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་རྣམས་ཀི་ཚེ་ལོ་བཅུ་པ་ནས་ཡར་

འཕེལ་ཏེ། ཚེ་ལོ་དྲུག་བརྒྱའི་བར་དུ་བསན་པ་གནས། དེ་ནས་ཚེ་ལོ་བདུན་བརྒྱ་པ་

ནས་བསན་པ་ནུབ། དེར་རང་རྒྱལ་བེ་བ་ཕག་བདུན་འབྱུང༌། དེ་ནས་ཚེ་ལོ་བརྒྱད་ཁི་

པ་ནས་སངས་རྒྱས་བམས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་འབོན་པར་གསུངས། གདགས་པར། 

འཛམ་བུ་གིང་པའི་ཚེ་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་ནས་བསན་པ་འགིབ་པར་གསུངས་པ་སོགས། 

མདོ་དགོངས་འགེལ་གི་བསན་བཅོས་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

གསུངས་པ་ལས། མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དག །བསན་པ་ལོ་ལྔ་སོང་དུ་གནས་པར་

གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་འཐད་ལྡན་དུ་ཞལ་གིས་བཞེས་ལ། མཁས་གྲུབ་ཐམས་

450 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༠། མངོན་པ་ངུ་། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས། འགེལ་བཤད། ༡༥༩༦་༢༡ །

451 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༥། ཤེས་ཕིན་པ། ༼མཛོད་པ་པོ་མི་གསལ།༽ དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མར་རྒྱལ་པོ་ཁི་སོང་ལྡེ་

བཙན་གིས་མཛད་ཟེར་རོ། །འབུམ་ཊིཀ༼འབུམ་གི་གཞུང་འགེལ་གནོད་འཇོམས།༽ ༡༡༩་༡༩།

452 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༣། འདུལ་བ་སུ། ༼མཛོད་པ་པོ་མི་གསལ།༽ འཕཊ་པ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཀི་རྟོཊ་བརོད། 

༡༤༡༠་༢༡།
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ཅད་མཁྱེན་པ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་བཞེད་དེ། དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་གགས་

པས་བཤད་པ་ལྟར་མདོ་དུ་མ་དང༌། ཚད་ལྡན་གི་སྐྱེས་བུ་དུ་མས་བཞེད་པའི་ཕིར། 

འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལོ་སོང༌། ཉིས་སོང༌། སུམ་སོང་སོགས་སུ་

གནས་པར་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་དག་ལ་དགོངས་གཞི་དགོས་པ་དངོས་

ལ་གནོད་བེད་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། དགོངས་གཞི453་ཡོད་དེ། སྒྲུབ་པའི་དུས་

ཉམས་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་ལས།454 དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་

པ་ནི། སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། རོ་རེ་གཅོད་

པའི་འགེལ་པ་ལས།455 དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འཇིག་པ་ན་མོས་པ་དང༌། ཀློག་པ་

དང༌། ཁ་ཏོན་བེད་པ་དང༌། ཉན་པ་དང་སེམས་པ་རྣམས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གདུལ་བ་རྣམས་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། དངོས་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་དེ། ལྷ་མོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཀི་རྟོགས་རོད་ཀི་མདོ་

ལས། མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཉིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ན། གདོང་དམར་ཅན་གི་ཡུལ་དུ་

དམ་པའི་ཆོས་རབ་ཏུ་དར་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་དང༌། འཕགས་

པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སོགས་ལུང་བསན་པའི་ལོ་གངས་དང་མི་མཐུན་པས་

གནོད་པའི་ཕིར། 

གདོང་དམར་ཅན་གི་ཡུལ་ནི། ཁ་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་བཞེད་ཀང་ས་པཎ་སོགས་

མཁས་པ་མང་པོས་བོད་ཡུལ་ལ་བཞེད་པ་ལྟར་རིགས་སོ། །མཁས་པ་ཁ་ཅིག་བསན་

453 ག་༡༤༥་བ་༤་བཞི།

454 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༣། དབུ་མ་ཨ། སོབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཐུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན། ༡༥༣༨་

༢༡།

455 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༦། ཤེས་ཕིན་མ། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། རོ་རེ་གཅོད་པའི་འགེལ་པ། ༡༣༦༥་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་གནས་ཚད་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་གསུངས་པ་མི་འགལ་ཏེ། བསན་པ་ནུབ་པའི་ཚུལ་

གསུངས་པ་ན། སྒྲུབ་པའི་དུས། ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་དུས། ལུང་གི་དུས་གསུམ་ལ་སོ་

སོར་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ལ་དགོངས། གནས་ཚུལ་གསུངས་པ་ནི་བསན་འཛིན་

གི་གང་ཟག་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཙམ་གནས་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

རང་ལུགས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལོ་ལྔ་སོང་དུ་གནས་པར་གསུངས་པ་འཐད་

དེ། ལོ་ལྔ་སོང་ལ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུར་བས་པའི་དང་པོ་གསུམ་ལ་རིམ་456བཞིན་ཏེ། 

དག་བཅོམ་པའི་ལེའུ། ཕིར་མི་འོང་གི་ལེའུ། ཕིར་འོང་དང་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་ལེའུ་

ཞེས་བ་སེ། གསུམ་པོ་དེ་ལ་རིམ་བཞིན་དེ་གསུམ་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེ་གསུམ་ལ་

ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ལེའུ་ཞེས་ཀང་བའོ། །དེ་རེས་ཀི་ཕག་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་ཤེས་

རབ་ཀི་ལེའུ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལེའུ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་ཞེས་བ་སེ། དེ་གསུམ་

གིས་བསྡུས་པའི་བསབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་རིམ་ཅན་དར་བའི་ཕིར། དེ་

གསུམ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་ཞེས་ཀང་བའོ། །དེའི་རེས་ཀི་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་གསུམ་ལ་

རིམ་བཞིན་མངོན་པའི་ལེའུ། མདོ་སེའི་ལེའུ། འདུལ་བའི་ལེའུ་ཞེས་བ་སེ། དེ་

གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཐོས་བསམ་དར་བའི་ཕིར། དེ་གསུམ་ལ་ལུང་

གི་ལེའུ་ཞེས་ཀང་བའོ། །དེ་རེས་ཀི་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་ཐ་མ་ལ་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་

ལེའུ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་གི། ལྟ་སྤོད་རྣམ་པར་མ་

དག་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར། འདི་ལ་དགོངས་ནས་སོབ་དཔོན་འཇམ་

དཔལ་གགས་པས། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དུས། སྒྲུབ་པའི་དུས། ལུང་གི་དུས།

456 ག་༡༤༦་ན་༤་རིམས།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་དུས་ཞེས་གསུངས། འོ་ན་གང་ནས་བཟུང་སེ་བསན་

པའི་གནས་ཚད་རྩི་457བ་ཡིན་ཞེ་ན། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཞིང་འདིར་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས་བཟུང་སེ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལས་སྔར་ཅི་ཙམ་འདས་སྙམ་

ན། འདི་ལ་ས་སྐྱ་པ་ཁུ་དབོན་གི་རྩི་ཚུལ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡབ་སས་ཀི་རྩི་ཚུལ། གང་

གི་རེས་སུ་འབང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས།458 སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་

ལོ་བརྒྱ་དང་སོ་བདུན་ན། རྒྱ་གར་དུ་རྒྱལ་པོ་དགའ་བེད། དེ་རེས་རྒྱལ་པོ་ཟླ་སྲུང༌། 

དེ་རེས་རྒྱལ་པོ་རེད་མང༌། དེ་རེས་བལ་པོར་རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཀི་གོ་ཆ། དེ་རེས་བལ་

པོར་རྒྱལ་པོ་འོད་ཟེར་གོ་ཆ། དེ་རེས་བོད་དུ་མེ་ཕོ་འབྲུག་ལ་མངའ་བདག་ཁི་རལ། དེ་

རེས་ས་ཕོ་འབྲུག་ལ་ལྷ་བླ་མ་ཁུ་དབོན། དེ་རེས་ས་མོ་གང་ལ་ལོ་ཆེན་བློ་ལྡན་ཤེས་

རབ་གཤེགས། དེ་རེས་མེ་ཕོ་བི་བ་ལ་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཤེགས་

དུས། ས་པཎ་གིས་བརྩིས་པ་རྣམས་མཐུན་པར་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་མེ་མོ་ཡོས་

ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། ས་ཕོ་འབྲུག་ལ་སྐུ་བལྟམས། ལོ་བརྒྱད་བཅུ་པ་ལ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ནས་བཟུང་སེ། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཤེགས་པའི་བི་ལོ་ཡན་

ཆད་ལ། ལོ་སུམ་སོང་དང་སུམ་བརྒྱ་ཞེ་དགུ་སོང༌། དེ་ནས་འགོ་མགོན་འཕགས་

པས་ཆུ་མིག་ཏུ་མེ་མོ་གང་ལ་ཆོས་འཁོར་མཛད་པའི་ལོ་དེའི་བར་དུ་དྲུག་བཅུ་སྐོར་

གཅིག །དེ་ནས་ད་ལོའི་མེ་ཕོ་སག་འདི་ཡན་ཆད་ལ་དྲུག་བཅུ་སྐོར་གསུམ་དང་ང་

གཅིག་སོང༌། དྲིལ་ན་ད་ལོའི་མེ་སག་འདི་ཡན་ཆད་ལ་ལོ་སུམ་སོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་སོ་

457 ག་༡༤༦་བ་༢་རྩ་བ།

458 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༨། དབུ་མ་ཛ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན། རྟོག་གེ་འབར་བ། ༣༦༥་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཅིག་སོང་བས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུའི་འབས་བུའི་དུས། སྒྲུབ་པའི་དུས། ལུང་གི་

དུས་ཀི་ཕག་གསུམ་པའི་སེང་ནས་མདོ་སེའི་459ལེའུ་རོགས། མདོ་སེའི་དུས་ཀི་

ཕག་གཅིག་པོའི་སེང་ནས་བརྒྱ་དང་ཞེ་གཉིས་སོང་སེ། དེ་མན་ཆད་ལ་ལོ་སོང་ཕག་

གཅིག་དང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་གནས་པར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པ་ལས་འདས་ལོ་གསུམ་གིས་མང་སེ། བདག་

ཅག་གི་སོན་པ་མིག་དམར་ཏེ་ཤིང་ཕོ་བི་བ་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། ཤིང་མོ་གང་ལ་སྐུ་

བལྟམས། ཤིང་ཕོ་སྤེའུ་སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་

བསན་པར་བཞེད་པ་དང༌། ཡང་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲིས། ཤིང་ཕོ་བི་བ་ལ་ཁོ་ཕུར་

བརྩིས་པ་དང༌། མེ་མོ་ཡོས་ལ་སོལ་ནག་ཐང་ཆེན་དུ་བརྩིས་པ་དང་ལྕགས་ཕོ་རྟ་ལ་

ས་སྐྱར་བརྩིས་པ་ཡན་ལ་ལོ་སོང་དྲུག་བརྒྱ་སོང་གསུངས་པ་ལ། ས་པཎ་ན་རེ། དེ་

ལྟར་དུ་རྒྱ་བལ་གི་པཎི་ཏ་མང་བ་བཞེད་ཀང༌། མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རེ་དང༌། བདེ་བེད་

བདག་པོས་མ་ག་460ཏར་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་བཞེངས་འདོད་ནས། ཙན་དན་གི་འདེ་

གུ་སྤུངས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་སྐུ་རང་བོན་དུ་འཁྲུངས་པའི་ལོ་དང་ནོར་བ་རྒྱུད་

མར་འབམས་པའི་བརྩིས་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། སྔར་དྲངས་པའི་ལྷ་མོ་དྲི་མ་

མེད་པའི་འོད་ལུང་བསན་པའི་མདོའི་དོན་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་སོགས་ལུང་བསན་པའི་མདོའི་ལོ་གངས་པར་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་དང༌། 

རྒྱལ་རབས་བརྩིས་ན་དེ་ལྟར་ཁོངས་སུ་ཆུད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས།

 སྤིར། བཤད་ཚོད་མི་མཐུན་པ་མཐའ་ཡས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཡུམ་གི་ལྷུམས་

459 ག་༡༤༧་ན་༡་སེང་ནས་མངོན་པའི་ལེའུ་རོགས།

460 ག་༡༤༧་ན་༤་མག་ཏར་ཐུབ།
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མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།

སུ་མེ་ཕོ་རྟའི་ལོ་ས་གའི་ཉ་ལ་ཞུགས་པར་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་གསུངས། 

ལྷུམས་སུ་ཟླ་བ་བཅུ་བཞུགས་པར་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་དང༌། འདུལ་བ་རྣམ་འབེད་བམ་

པོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་གསུངས། འདུས་པ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་དང༌། སྙན་དཔེ་མང་

པོ་ལས། སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་སྐུ་བལྟམས་པར་བཤད། མཚོ་སྣ་བ་ཆེན་པོའི་གསུང་ལས། 

ཆུ་སོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་གུང་ཐ་མ་ལ་སྐར་མ་ས་ག་ནུབ་འགོ་བའི་དུས་སྦོར་ལ་

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས། དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ས་གའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀི་ཉིན་རྒྱལ་ཕུར་

འཛོམས་པའི་དུས་སྦོར་ལ་སྐུ་བལྟམས། ཞེས་གསུངས། གསེར་འོད་དམ་པ་ལས། 

འདྲེན་པ་ཁྱོད་ནི་རྒྱལ་ལ་སྐྱེས། །ཞེས་གསུངས། འདུལ་བ་ལུང་ལས།461 བཅོམ་ལྡན་

འདས་གང་ལ་སྐུ་བལྟམས། ཁྱིམ་བདག་དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

འདི་ས་ག་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་གསུང་པ་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ཅེས་པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་

མོ་གསུང༌། མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའི་མདོ། འདུལ་བ་ལུང༌། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ། མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། བསན་བཅོས་བེ་བག་བཤད་མཛོད་རྣམས་ལས། སོན་

པ་ཁབ་ཏུ་ལོ་ཉེར་དགུ། དགའ་བ་སྤོད་པ་ལ་ལོ་དྲུག །སོ་ལྔ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ལོ་སྔ་མའི་མཆུ་ཟླ་བའི་ཉ་ནས། ཕི་མའི་མཆུ་ཟླ་བའི་ཉའི་བར་ལ་

ལོར་བས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། མདོ་མྱང་འདས་ཆེན་པོ་ལས་དཔིད་ཟླ་ཐ་

ཆུང་གི་ཉའི་ཐོ་རངས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གསུངས། 

དེ་ལྟར་ན་སོན་པ་མཆུའི་ཉ་ནས་མཆུའི་ཉའི་བར་ལ་ལོར་བམས་462པའི་

དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཅུ་དང༌། དགེ་ཚུལ་ཙུན་ད་ཞེས་བ་བས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཟླ་

461 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༣། འདུལ་བ་པ། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། གཞུང་དམ་པ། ༣༢༣་༡༩།

462 ག་༡༤༧་བ་༦་བམ་པའི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བ་གསུམ་བཞུགས་ནས། ས་གའི་ཉ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས། ཧོར་ཟླ་བཞི་པ། དགའ་

བ་ཞེས་པ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་གི་ས་གའི་ཉ་ལ་ཟེར་རོ། །ཆུ་ཕོ་རྟའི་ས་གའི་ཉའི་ཐོ་རངས་ལ་

སངས་རྒྱས། དེ་ནས་བཟུང་སེ་ཞག་ཞེ་དགུ་སོང་བའི་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཡར་ངོའི་

ཚེས་བཞིའི་ཉིན་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། དབར་འབིང་པོ་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་

ཚེས་བཅུ་དྲུག་གོ་བཞིན་ཟླ་བའི་མར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ལ་དབར་སྔ་མ་ཞལ་བཞེས་

མཛད་དེ། ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་བཅོ་ལྔ་ལ་དགག་དབེ་མཛད། དེ་ནས་ཞག་བདུན་སོང་བའི་

ཉེར་གཉིས་ཀི་ཉིན་པར་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཏེ། འདི་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆུང་ངུར་

གགས། དཔིད་ཟླ་ར་བའི་དབོའི་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་ལ་

ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཞེས་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེང་463སང་བོད་ན་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་

རྟའི་ཟླ་བ་ཞེས་པ་བརའ་འཆུགས་པའི་ནོར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དེ་རྣམས་དང་དུས་འཁོར་སོགས་ནས་གསུངས་པ་མཐུན་མི་མཐུན་

དཔད་པ་ནི། དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགེལ་ལས། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཟིལ་གནོན་ཅེས་པ་

མེ་ཕོ་རྟའི་ས་གའི་ཉ་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། དེའི་ཆུ་སོད་ཟླ་བའི་ཟླ་ལྷག་དང་བཅས་པའི་

ཟླ་བ་རིལ་པོ་བཅུ་རོགས་པའི་མཆུའི་ཟླ་བའི་ཉའི་ཉིན་སྐུ་བལྟམས་ཏེ། དགུང་ལོ་ག་

གཉིས་རིལ་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་བརྒྱད་ཅུ་དང་ཟླ་བ་གསུམ་བཞུགས་པའི་ཆུ་ཕོ་རྟའི་

ས་གའི་ཉ་ལ་སངས་རྒྱས། རབ་བྱུང་ཞེས་པ་མེ་མོ་ཡོས་ཀི་ས་གའི་ཉ་ལ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་ཚུལ་བསན་པ་ནས་བཟུང་སེ། དུས་བཞི་སྔ་ཕིའི་ལོ་གངས་ཀུན་བསོམས་པའི་

ལོ་ལྔ་སོང་དང་བརྒྱད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་གནས་ལ། དེ་དག་ལས་སྔར་ཇི་ཙམ་

463 ག་༡༤༨་ན་༣་དིང་སང་།
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འདས་ན། ད་ལོའི་མེ་སག་འདི་ཡན་ཆད་ལ། ཉིས་སོང་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་འདས་

ཏེ། དེང་སང་སོ་དགུ་པའི་སེང་ན་ཡོད་དུས་བརྩིས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་བསན་པ་སྔ་དར་ཕི་དར་གི་རྣམ་གཞག་ལ། བོད་དུ་འདི་འདྲའི་རྣམ་

གཞག་བེད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱལ་པོ་གང་དར་གིས་བསན་པ་བསྣུབས་ནས་བར་སྐབས་

སུ་བསན་པ་མེད་པ་ལོ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བའི་དབང་གིས་བཞག་ལ། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་

འདུལ་བའི་བསན་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་གེང་གཞི་ལས།464 བཙུན་པ་

ཇི་ཙམ་གིས་ན་དམ་པའི་ཆོས་གནས་པ་ཞེས་བགི། ཇི་ཙམ་གིས་ན་དམ་པའི་ཆོས་

ཞིག་པ་ཞེས་བགི། ཉེ་བར་འཁོར། ལས་ཀང་ཡོད་ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་ཡང་ཡོད་པའི་

བར་དུ་སེ། ལས་ཀང་ཡོད་ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་ཡང་ཡོད་ན་དམ་པའི་ཆོས་མཆིས་པ་

ཞེས་བ་ལ། ལས་ཀང་མེད་ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་ཡང་མེད་ན་དམ་པའི་ཆོས་ཞིག་པ་

ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས། འདུལ་བ་ལ་བསོད་པ་ལས་ཀང༌།465 ཇི་སིད་འགོ་འདིར་

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི། །མཛོད་མཆོག་འདུལ་བ་གང་ན་གནས་གྱུར་པ། །དེ་སིད་

ཆོས་སྒོན་དེ་ནི་གནས་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་དེང་སང་

གི་བར་དུ་བར་མ་ཆད་པར་ཡོད།

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །ཇོ་བོ་རེ་ལྷ་ཅིག་དང༌། ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་བཞུགས་དུས་དེ་སྔ་

དར་ཡིན། རྔོག་ལོ་ཆེན་པོ་བོན་མན་ཆད་དེ་ཕི་དར་ཡིན། ཞེས་ཟེར་ན། ནང་འགལ་

ཏེ། དེའི་བར་དུ་འདུལ་བའི་བསན་པས་ཆོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། དེ་ལ་

སོགས་པའི་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་ཡང་མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་ལས། འཕགས་

464 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༢། འདུལ་བ་ན། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། གཞུང་དམ་པ། ༦༢༡་༨།

465 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༣། འདུལ་བ་སུ། བཙུན་པ་ཆོས་ཀི་ཚོང་དཔོན། འདུལ་བ་ལ་བསོད་པ། ༡༡༠༠་༨།
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པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རིའི་སྐུའི་རིང་ལ་གསེར་གི་མཆོད་རྟེན་ནང་

དུ་མདོ་སེ་སང་སྐོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ཕོ་བང་ནང་དུ་བབས་པ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་དབུ་

བརེས། དེ་ནས་གདུང་རབས་ལྔ་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་སོང་བཙན་སམ་པོ་བོན་

ནས། ཇོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་སྤན་དྲངས། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་སོགས་བཞེངས། མདོ་སེ་

འགའ་ཞིག་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀིས་བསན་པའི་སོལ་ཆེན་བཏོད། དེ་ནས་གདུང་

རབས་ལྔ་ནས་འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཁི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་བོན་ནས། མཁན་པོ་བོ་

དྷི་སཏྭ། སོབ་དཔོན་པདྨ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་སོགས་པཎ་གྲུབ་

མང་པོ་སྤན་དྲངས། བསམ་ཡས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། རྨ་གཉགས། སྐ་ཅོག་

ཞང་གསུམ་སོགས་ལཱོ་པཎ་མང་པོས་བོད་དུ་སེ་སྣོད་གསུམ། མཚན་ཉིད་ཐེག་པ། རོ་

རེ་ཐེག་པའི་བཀའ་བསན་བཅོས་མང་པོ། རྒྱུད་སེ་བཞི། སྒྲུབ་པ་སེ་བརྒྱད། རྒྱུད་དང་

སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བསྒྱུར་ཏེ། ཐུབ་བསན་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་

མཛད། དེའི་དབོན་པོ་ཕག་རོར་གི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་རལ་པ་ཅན་གིས་ཀང་ལོ་པཎ་

མང་པོ་བསན། བཀའ་བསན་བཅོས་སྔོན་མ་འགྱུར་བ་མང་པོ་བསྒྱུར་ཅིང༌། སྐད་

གསར་བཅད་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི་ཡན་ལ་བསན་པ་སྔ་དར་ཞེས་འཇོག་པ་

ཡིན། རལ་པ་ཅན་འདས་རེས་དེའི་གཅུང་པོ་གང་དར་མས་མདོ་སྔགས་ཀི་བསན་པ་

ཐམས་ཅད་བསྣུབས། རབ་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཕབ། གསུང་རབ་ཕལ་ཆེར་གཏེར་མའི་

གས་ལ་སྦས་ནས། བོད་དུ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བསན་པ་མེད་པ་ལ་བསན་པའི་

བར་སོངས་སུ་གགས་པ་ཡིན། 

དེ་ནས་ལྷ་ལུང་དཔལ་གི་རོ་རེས་གང་དར་དཀྲོངས་ཏེ། འདུལ་བ་འཛིན་པ། 
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གཙང༌། དམར། གཡོ་གསུམ་གིས་མདོ་ཁམས་སུ་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལ་

བསྙེན་རོགས་བསྒྲུབས། དབུས་གཙང་མི་བཅུ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། རིམ་གིས་འདུལ་བའི་

བསན་པ་འཕེལ་བ་ལ་བསན་པའི་མེ་རོ་ཁམས་ནས་གསོས་པར་གགས་ཤིང་ལྷ་བླ་མ་

ཁུ་དབོན་བོན། ལོ་ཆེན་རིན་བཟང་སོགས་ཁྱེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཁ་ཆེར་སོབ་གཉེར་ལ་

བརངས། ལོ་ཆེན་དང༌། པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀིས་བཀའ་བསན་བཅོས་སྔོན་མེད་

མང་པོ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས། །ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བ་སོགས་རྒྱ་གར་དུ་

བརངས། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་བོད་དུ་སྤན་དྲངས་པ་སོགས་འདི་རྣམས་བསན་པ་ཕི་དར་དུ་

གསུངས་ཤིང༌། ཁ་ཅིག །བོད་དུ་བསན་པ་མེད་པ་ལོ་བདུན་ཅུ་བྱུང་སེ། དབུས་གཙང་

གི་མི་བཅུ་ལྷ་སར་བསན་པ་འཛུགས་པ་ལ་ཕེབས་པ་ནི། རྒན་པོ་གཅིག་ན་རེ། ངས་ལོ་

དྲུག་པ་ནས་བཙུན་པ་མ་མཐོང་ཞེས་ཟེར། ད་ལྟ་ལོ་དུ་ཡིན། དོན་དྲུག་པ་ཡིན། ཟེར་

བའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་ཤེས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། ཀུན་མཁྱེན་བུ་ན་རེ། དེ་མི་རིགས་

ཏེ། བསན་རྩིས་ཀི་སྐབས་སུ་རྒན་པོའི་ཤེས་བང་སྐབས་སུ་མ་བབ་ཅིང༌། ལོ་གངས་

ཀང་མི་འགིག་པའི་ཕིར། དེས་ན་ལོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བྱུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས། 

རང་ལུགས་མཁས་གྲུབ་རེའི་གསུང་ལྟར་ཁས་ལེན་རིགས་ཤིང༌། མདོར་ན་

བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་ངོ་བོ། ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤཱ་ཉིད་སར་ཡང་ཁ་བ་ཅན་པའི་སྐལ་ལྡན་

གི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དཔལ་དུ་བོན་པས་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་མགོན་སྐྱབས་དང་

དཔུང་གཉེན་466དམ་པར་གྱུར་པ། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་

བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཏེ། དགེ་སོང་སེ་སྣོད་འཛིན་པའི་

466 ག་༡༤༩་བ་༧་དཔུང་དམ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣལ་འབོར་པ་དེ་ཉིད། མདོ་སད་ཙོང་ཁར་སྐུ་བལྟམས་ཏེ་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས། 

བསན་པའི་དག་ཐེར་མཛད། སས་ཀི་ཐུ་བོ་གཉིས་སམ་བདུན་གིས་ཐོག་དྲངས་པའི་

བསན་པའི་སོལ་འཛིན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་བསན་པ་

དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དེ། ཐུབ་པའི་བསན་པ་ལ་སོན་པ་རང་ཉིད་བོན་པ་དང་

ཚུལ་ཀུན་མཚུངས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་དཀའ་གནས་

ལེགས་པར་བཤད་པའོ། །     ། །

འདིས་ཀང་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་

བེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་བསན་པའི་དཔལ་གི་ཉི་མ་ཤར་བ་ཤོག །སརྦ་

མངྒཱ་ལཾ། དགེའོ། །     ། །
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ  སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། །ཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་སོ། ། 
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སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གིས་རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མ་ཞུ་སྒིག་སྐབས་ཀི་ལས་བེད།

ལས་གཞི་འདི་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་དང་དཔར་སྐྲུན་གནང་མཁན་བཅས།

སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད་སྐབས་ཉི་ཤུ་པ།

ཞུ་སྒིག་འགན་ཁུར་བ།

སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསོད་ནམས།

དཔེ་རིང་ཁག་དྲུག་དང་ཞིབ་བསྡུར་གནང་མཁན།

ཕི་ལོ་ (༢༠༡༢) ལོའི་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་འདུལ་བ་གསར་རིང་།

དབུ་མ་གསར་རིང་གོང་འོག །ཕར་ཕིན་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་འདེམས་བསྐོས་ཞིབ་བསྡུར་ལས་བེད་རྣམ་པ།

ཐ་མའི་ཞུ་དག་གནང་མཁན།

སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ།

དཀར་ཆག་སྒིག་མཁན།

ཕི་ལོ་ (༢༠༡༢) ལོའི་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་ལྷ་རམས་འཛིན་གྲྭ།

ཡིག་ཆར་དྲངས་པའི་མདོ་བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུང་འཚོལ་མཁན་དང་དེབ་སྒིག་པ།

ཕི་ལོ་ (༢༠༡༢) ལོའི་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་འདུལ་རིང་འཛིན་གྲྭ་དང་འདུལ་གསར་འོག་མའི་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་ལུང་འཚོལ་བའི་

འདེམས་བསྐོས་ལས་བེད་རྣམ་པ།

ལས་དུས། 

ཕི་ལོ་ (2012) ནས་ (2015/08/07) བར་ལོ་ངོ་བཞིའི་ཪིང་།

འགེམ་སེལ་བེད་མཁན་དང་དཔར་སྐྲུན་བདག་དབང་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་།


	༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནང་བ། 
	རྗེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	༄༅། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་དཀའ་གནད་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
	བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ། 
	མཆོད་བརྗོད་དང༌། 
	ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རབ་བཤད་བྱ། །
	གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་དངོས་ཀྱི་དོན་ལ། 
	ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །
	དང་པོ་ཁམས་སྟོན་པའི་གནས་དེ་འཆད་པ་ལ། 
	གཉིས་པ་ལ་སྤྱིར་འདུས་བྱས་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང༌། 
	ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་བཞིན།
	གཟུགས་ནི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། 
	དོན་ལྔ་སོ་སོར་དབྱེ་བའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ནི། 
	ལྔ་དང་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་ཉིད་ཅེས་བཤད་ན། 
	འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ། 
	འོ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། །
	ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲ་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 
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