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འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་༩ཚེས་༤དང་། ཕི་ལློ་༢༠༡༣ཟླ་༡༡ཚེས་༧ལ། 
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས། 

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

མཚན་དཔལ་བཟང་པློའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་རིང་ཁག་དང་ཞིབ་བསྡུར་དང་འབེལ་པློད་གསར་

བཞེས་སྐབས་ཀི་ལས་རིམ་ཁག་དློན་ཚན་བཅུ་གཅིག་གི་སློ་ནས་ངློ་སྤློད་ཐུང་ཙམ་ཞུ་ན། 

༡༽བ་བ་འདི་ལ་འཇུག་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕི་ལློ་(༡༩༨༩)ལློར་རྒྱ་ནག་ནས་པར་

སྐྲུན་བས་པའི་རེ་བཙུན་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དློན་དེབ་གཟུགས་སློད་སད་གཉིས་དང་། དེའི་ར་བ་ལྟ་བུ་

སྐུ་འབུམ་པར་མ་བཅས་སུ། སྔ་སློར་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དློན་

དང་། འབས་ལློངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དློན་དཔེ་རིང་

བཅས་དང་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཡང་ཚིག་ནློར་ཙམ་མིན་པར་དློན་ནློར་མངློན་གསལ་

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

ཞིག་འགློད་ན། སྐབས་དང་པློའི་སྤི་དློན་དུ་ཡང་དག་ཀུན་རློབ་ཀི་མཚན་ཉིད་འཇློག་པའི་སྐབས་

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

ཆ་ཁག་ལས། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་གང་ཞིག་ཅེས་གསུངས་ཀང་། སྐུ་འབུམ་དང་མཚོ་སྔློན་པར་མ་

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

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

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

པའི་བང་སེམས་ཀི་སྦློར་ལམ་ཐློབ་མྱློང་བའི་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀི་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་

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

ངེས་པའི་བང་སེམས་ཀི་སྦློར་ལམ་ཐློབ་མྱློང་བའི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དང་དློན་གཅིག །ཅེས་

གསལ། འདི་ལྟར་ན་དེ་འདྲའི་བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བདེན་འཛིན་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

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

སྤི་དློན་ལས་བདེན་འཛིན་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་བཀག་པ་དང་ནང་འགལ་

འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

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

མཐུན་པར་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་སེམས་རྟེན་ལ་འདློད་སེམས་ཡློད་པར་བཀག་ཅིང་། རྣམ་རློགས་

སྦློར་བ་ཐློབ་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐློབ་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་ཀང་། གློང་གསལ་པར་མ་གཉིས་

ལས་རྣམ་རློགས་སྦློར་བ་ཐློབ་ན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཐློབ་པས་མ་ཁྱབ་པར་གསུངས་པ་སློགས་

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

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་བཅློས་བས་འདུག་སམ་ཏེ། དཔེར་ན། རེ་བཙུན་པས་མཛད་

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

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

ཆེན་ཡློད་པར་མགློ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་ནས་བལྟས་ཀང་བལྟས་ཙམ་གིས་ཤེས་ནུས་པའི་

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

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

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

གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཐློས་སློ། །འདི་ལ་ལློ་རྒྱུས་གཞན་

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

བཅུག་ཡློད་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་ཡློད་པ་དང་། ཡང་

བཀྲར། འཁློར་གི་ཐློག་མར་འགྱུར། ཞེས་ལས་མི་གསལ་ཡང་། སྐུར། འཁློར་གི་ཐློག་མར་གདུལ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་ཡིག་འབྲུ་བཅུ་གཅིག་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ། །ཞིབ་

པར་པར་མ་གཉིས་ཀ་འློག་ཏུ་བཀློད་ཡློད་པས་དེ་ལ་གཟིགས། 

༢༽བསྡུར་རྒྱུའི་མ་དཔེ་དང་ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡློད་ཀི་སྐློར། དང་པློ་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་དུ་

སྔར་བློད་ནས་གདན་ཞུ་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་དཔེ་རིང་དཔེ་རིང་གས་སུ། དྲང་ངེས་སྤི་དློན་དང་། རྟེན་

འབེལ་སྤི་དློན་དང་། རིགས་སྤི་དློན་དང་། སྦློར་ལམ་སྤི་དློན་བཅས་ཕུད་པས། གཞན་སྤི་མཐའ་

ཟུར་བཀློལ་དང་། དབུ་མའི་སྤི་དློན་དང་། འདུལ་བའི་སྤི་དློན་དང་། མཛོད་སྤི་དློན་དང་། གསུང་

ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགློངས་རྒྱན་དང་། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ་དང་། གློ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐློག་

འབེབས་བཅས་ཆ་ཚང་བཞུགས། 

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

གས་སུ། ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པློ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་གི་སྤི་མཐའ་ཟུར་བཀློལ་མཐའ་དཔློད་

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

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

བཞུགས། 

གསུམ་པ་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་རིང་གས་

སུ། ཕར་ཕིན་སྤི་མཐའ་དཔློད་ཟུར་བཀློལ་ཆ་ཚང་དང་། གྲུབ་དློན་ས་གསུམ་བཅས་ཆ་ཚང་

བཞུགས། 

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

ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྡུར་མཆན་དུ་བཀློད་ཡློད། འདི་འབས་ལློངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔེ་མཛོད་དུ་

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

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

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

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



  vii  

རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

མུན་སེལ་དང་། གློ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐློག་འབེབས་དང་གསུམ་བསྡུར་གཞིའི་གས་སུ་བཞུགས། 

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

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

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

སྐྲུན་བས་པའི་དགག་ལན་སྐློར་དང་གྲུབ་དློན་ས་གསུམ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་པློད་ལྔ་ཆ་ཚང་བཅས་

ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆའི་གས་སུ་བཞུགས་ཡློད། 

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

ཞིག་ཉིན་ཧློང་དུ་ཡློད་པར་གགས་པ་དང་། ལྷ་སའི་པར་རིང་ཁག་ནི་འབས་ལློངས་དཔེ་མཛོད་

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

བསྡུར་གཞི་དང་ཟུར་མཆན་གང་གི་གས་སུའང་མེད། 

༣༽ལུང་མཆན་བཏགས་སངས་ཀི་སྐློར། དང་པློ་བཀའ་བསན་འགྱུར་ལྟ་བུར་མཚོན་

ན། དང་པློ་བཀའ་བསན་པར་མ་གང་ཡིན་དང་། གཉིས་པ་དེབ་གངས་གང་ཡིན་དང་། གསུམ་པ་

པློད་གང་ཡིན་དང་། བཞི་པ་རློམ་པ་པློའི་མཚན་དང་། ལྔ་པ་གཞུང་དངློས་ཀི་མཚན་དང་། དྲུག་པ་

ཤློག་གངས་ཡིག་ཕེང་བཅས་བཀློད་ཡློད། དཔེར་ན། བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༧། ཁ། སློན་

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

ནུས། གཉིས་པ་བློད་མཁས་པས་བརམས་པའི་ལེགས་བཤད་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དང་པློ་གང་གི་

པར་མ་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་པ་པློད་གང་ཡིན་དང་། གསུམ་པ་རློམ་པ་པློའི་མཚན་དང་། བཞི་པ་

བསན་བཅློས་ཀི་མཚན་དང་། ལྔ་པ་ཤློག་གངས་ཐིག་ཕེང་བཅས་བཀློད་ཡློད། 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་འགློད་སངས་ནི། པར་མ་གང་ཡིན་སློགས་སྔར་ལྟར་དང་། མདུན་རྒྱབ་

དགློས་རིགས་ལ་མདུན་རྟགས་(ན)དང་རྒྱབ་རྟགས་ལ་(བ)བཅས་བཀློད་ཡློད། ལུང་བསྩལ་ཀང་

མ་རེད་པ་དང་། རེད་ཀང་ལུང་མཆན་བཏགས་མཁན་ངློས་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་མདློ་བསན་བཅློས་ཇི་ཡློད་འློག་མཆན་དུ་བཀློད་ཡློད། འདིར་

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

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

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

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

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

གས། སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གི་ཐློག་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་ལློངས་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་ཡློད། པར་མ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པར་བྱུང་བའི་མཚམས་སུ་གྲྭ་ཚང་དང་

དཔེ་མཛོད། འབས་ལློངས་དཔེ་རིང་བཅས་གཞི་རར་བཟུང་སེ་གཞུང་དཀྱུས་སུ་བཀློད་ཅིང་། མི་

མཐུན་གཞན་ཇི་ཡློད་འློག་མཆན་བཏགས་ཡློད། པར་མ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་འབས་སུ། ཡི་གེ་ཆད་པ་

དང་། ལྷག་པ་དང་། མི་འདྲ་བ་སེ་ཆད་ལྷག་མི་འདྲ་གསུམ་སློགས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་འཆད་ཉན་

སབས་བདེའི་ཆེད་དུ་དེའི་གློང་འློག་གི་ཚིག་རིས་དང་སྦར་ནས་ཚིག་གསལ་པློར་བཀློད་པ་ལས་

ཆད་རྟགས་དང་ལྷག་རྟགས་གང་ཡང་བཀློལ་སྤློད་བས་མེད། ནློར་མཆན་དང་ལུང་མཆན་དང་དཔེ་

བསྡུར་མའི་མཆན་བཅས་ལ་ཨང་རྟགས་སློར་ཁྱིམ་མ་འདི་()བེད་སྤློད་བས་ཡློད། 

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

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

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

འློག་གངས་འཁྲུགས་པ་སློགས་མདློར་ན་ཡི་གེ་ནློར་ངེས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་

ལས། ཚིག་དློན་ངློས་མ་ཟིན་པ་བརྟག་དགློས་པའི་རིགས་ཤེས་བཞིན་དུ་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཀང་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

འགྱུར་བ་བཏང་མེད། ནློར་བ་ངློ་ཤེས་ངེས་ཅན་ཡློངས་གགས་རྣམས་མཆན་སྦར་བས་པ་ལ་

དགློས་པ་ཆེར་མེད་ཀང་གང་བཅློས་པ་རྣམས་ངློས་ཟིན་པའི་ཆེད་དུ་ཕལ་ཆེར་འློག་མཆན་

བཏགས་ཡློད། འློན་ཀང་ནློར་བ་གཅིག་མཐུན་ཧ་ཅང་མང་བའི་རིགས། དཔེར་ན། ས་མཚམས་ལ་

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

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

རྣམས་ལས་གང་ཡློངས་གགས་དང་མཐུན་ཚབ་ཆེ་བ་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བཀློད་ནས་གཞན་རྣམས་

འློག་མཆན་བཏགས་ཡློད། ཡིག་ཆར་དྲངས་པའི་ལུང་ལ་ཆད་ལྷག་ནློར་གསུམ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་

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

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

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

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

གཅིག་འགྱུར་མ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཕར་ཕིན་སྤི་དློན་ལྟ་བུ་གཞུང་གཅིག་གི་གློང་འློག་ལའང་དག་མི་

མཐུན་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་དཔེར་ན། རྟགས་བསལ་རྟགས་གསལ། ངློས་སྐལ་ངློ་སྐལ། མངློན་འགྱུར་

བ་མངློན་གྱུར་པ། འགེལ་བ་འགེལ་པ། མཐའ་དཔད་མཐའ་བཅད། གློ་རིམ་གློ་རིམས། ཊིཀ་ཏཱིཀྐ། ཅིག་

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

གཞན་དང་། མདློ་བསན་བཅློས་དུ་མ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་ས་ཁྱབ་རློ་ཁྱབ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་དློན་གི་

ཆ་ནས་གཞུང་དློན་གློ་བ་ལེན་པ་ལ་གནློད་སྐྱློན་ཆེན་པློ་མེད་པར་བརྟེན། དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་དུ་མ་

ཞིག་གིས་འདི་རིགས་རང་སློར་འཇློག་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་སྐློར་དགློངས་འཆར་བྱུང་པ་བཞིན་

སྔར་བཅློས་ཟིན་ལྷག་ལུས་བྱུང་པ་ཕུད་གཞན་པར་རིང་དུ་གང་འཁློད་རང་སློར་བཞག་ཡློད། 

༣༽པློད་གངས་སྒིག་སངས་ཀི་སྐློར། གསུང་འབུམ་ཕློགས་སྒིག་སྐབས་སུ་པློད་གངས་གློ་

རིམ་འགློད་སངས་ཐད་མདློ་སྔགས་གཉིས་ལས་སྔགས་དང་པློ། པློད་ལྔ་ལས་དབུ་མ་དང་པློར་

མཛད་པ་སློགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྣང་ཡང་། འདིར་པློད་ལྔའི་གློ་རིམ་རྣམས་གཙོ་བློར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

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

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

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

ནས་ང་པའི་བར་པློད་བཞིར་བས་ནས་འདུལ་མཛོད་དབུ་མ་ཟུར་བཀློལ་སློགས་ལ་པློད་རྟགས་མ་

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

བར་པློད་བཅུ་དྲུག་བས་ནས་བསྒིགས་ཡློད། 

དེ་ཡང་པློད་དང་པློའི་ནང་རེ་བཙུན་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། མཁས་གྲུབ་རེའི་རྣམ་ཐར། གྲུབ་དློན་

ས་གསུམ་བཅས་བཞུགས། པློད་གཉིས་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པློའི་སྤི་དློན་དབུ་ནས་སྤན་

ལྔ་མངློན་ཤེས་བར་དང་། པློད་གསུམ་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པློ་སྦློར་ལམ་སྤི་དློན་ནས་

སྐབས་དང་པློ་མ་རློགས་བར་དང་། པློད་བཞི་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་

སྤི་དློན་དང་། པློད་ལྔ་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་བཞི་པའི་སྤི་དློན་དང་། པློད་དྲུག་པའི་ནང་ཕར་

ཕིན་སྐབས་ལྔ་པ་ནས་བརྒྱད་པ་ཆློས་སྐུའི་སྤི་དློན་བཅས་ཆ་ཚང་དང་། པློད་བདུན་པའི་ནང་

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

ཕར་ཕིན་སྐབས་དང་པློའི་མཐའ་དཔློད་དང་། པློད་དགུ་པའི་ནང་ཕར་ཕིན་སྐབས་གཉིས་པ་ནས་

བརྒྱད་པའི་བར་གི་མཐའ་དཔློད་དང་འགློག་སློམས་མཐའ་དཔློད་བཅས་དང་། པློད་བཅུ་པའི་ནང་

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

ནང་དབུ་མའི་སྤི་དློན་དང་། པློད་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་འདུལ་བའི་སྤི་དློན་དང་། པློད་བཅུ་གསུམ་

པའི་ནང་མཛོད་སྤི་དློན་དང་། པློད་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་རྣམ་འགེལ་འགེལ་པ་རྒྱལ་ཚབ་དགློངས་པ་

རབ་གསལ། མཉན་བ་ཟུར་བཀློལ། འབས་རྟློག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་མཐའ་དཔློད། ལེའུ་

བཞི་པའི་མཐའ་དཔློད། ཕློགས་ཆློས་འཁློར་ལློ་བཅས་དང་། པློད་བཅློ་ལྔ་པའི་ནང་གསུང་ལན་ཀླུ་

སྒྲུབ་དགློངས་རྒྱན། ཤཱཀ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ། གློ་ལན་གནམ་ལྕགས་ཐློག་འབེབས་བཅས་
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རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མའི་ལས་རིམ་ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

དང་། པློད་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་བསྡུས་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་གསུམ། བླློ་རྟགས་གཉིས་བཅས་བསློམས་པློད་

གངས་བཅུ་དྲུག་ཐློག་བསྒིགས་བཀློད་བས་ཡློད། 

༩༽དཀར་ཆག་སྒིག་སངས་ཀི་སྐློར། སྤིར་དཀར་ཆག་སྒིག་སངས་ལ་གདན་ས་ཆེན་མློ་

རྣམས་སུ་རློད་པའི་གཞུང་ཚན་ཁག་ལ་ཐ་སད་བེད་སློལ་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་སད་གགས་ཆེ་བ་གཙོ་བློར་

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

བརློད་བའི་སེ་ཚན་གཞིར་བཟུང་ནས་བསྒིགས་པ་དང་། ཡང་ས་བཅད་གཙོ་བློར་བཟུང་སེ་

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

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

དཀྱུས་སུ་གཉིས་ལས་དང་། གཉིས་སློ་དང་། གཉིས་ནི་ལྟ་བུ་གང་འཁློད་དཀར་ཆག་ཏུའང་རང་

སློར་འཇློག་པ་ལས་ཚིག་བདེ་མིན་དང་། གཅིག་འགྱུར་དགློས་ཤག་གིས་འགྱུར་བ་གཏློང་པ་

སློགས་གང་ཡང་བས་མེད། གཞུང་དུ་དགག་གཞག་སློང་གསུམ་དང་། སྤི་དློན་དང་གཞུང་དློན་ལྟ་

བུ་དངློས་སུ་མེད་ཀང་དློན་ལ་ཡློད་རིགས་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀྲམ་ཡློད། 

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

པློ་ལུང་འཚོལ་མཁན། གཉིས་པ་མ་དཔེ་དང་བསྡུར་མཁན། གསུམ་པ་གློག་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་ལློ་(༢༠༡༢)ལློའི་འདུལ་བ་གསར་རིང་དང་

དབུ་མ་གསར་རིང་དང་ཕར་ཕིན་བཅས་འཛིན་གྲྭ་ལྔའི་ནང་ནས་ལློ་སྔ་མའི་རྒྱུགས་སྤློད་གནས་

རིམ་མཐློ་ཤློས་ཁག་ནས་འདེམས་བསྐློས་བས། དཀར་ཆག་སྒིག་མཁན་ཕི་ལློ་(༢༠༡༢)ལློའི་ལྷ་

རམས་འཛིན་གྲྭ་བ་རྣམས་ཡིན། གློང་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་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཞིབ་དང་། དེ་ལས་ནློར་ལྷག་ཆད་གསུམ་གང་བྱུང་གློག་ཀླད་དུ་འཇུག་བསྒིགས་ལེགས་པར་ཟིན་

རེས་བསྐྱར་དུ་མ་དཔེ་ཁག་དང་བསྡུར་ནས་བསྐྱར་ཀླློག་ཐེངས་གཅིག་བས་ནས་ཐ་མའི་གཏན་

འབེབས་བས་ཡློད། 

༡༡༽ལས་གཞི་འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་སྐློར། ཕི་ལློ་(༢༠༡༢)ལློ་མགློར་སྐབས་དེའི་༧སྐྱབས་

རེ་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་དང་། དབུ་ཆློས་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་

ཐློག་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པློར་གནང་སེ་(༢༠༡༣)ལློར་གྲྭ་ཚང་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་བསྐྱར་དུ་

༧སྐྱབས་རེ་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་དབུར་བཞུགས་ཐློག་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་

པློད་གངས་གཏན་འབེབས་དང་གློ་རིམ། པར་སྐྲུན་བེད་ཕློགས་དང་། དག་གཅིག་འགྱུར་དགློས་

མིན་སྐློར་དང་། ཐ་ན་རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་འགློད་སངས་ཡན་ཆད་བཀའ་བསྡུ་ལྷུག་པློར་གནང་སེ་

ཐ་མའི་ལས་རིམ་སྐློར་ཐག་བཅད་བས་པ་བཅས་སློ། །

བློད་རྒྱལ་ལློ་༢༡༤༢དང་ཕི་ལློ་༢༠༡༥.༨.༡༦ཉིན་

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསློད་ནམས་ཀིས།
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༄༅། །གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགློངས་རྒྱན་ 

བཞུགས་སློ། །

༄༅། །ཟླ་མེད་སློན་པ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་བམས་མགློན་

ཆློས་ཀི་རེ། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐློགས་མེད་སློགས། །སློན་དང་བསན་འཛིན་

རྣམས་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །གང་གི་མཁྱེན་པ་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་གིས། །ལྟ་ངན་མུན་

པའི་སག་རུམ་ཀུན་བཅློམ་སེ། །ཐར་པའི་ལམ་བཟང་ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་

པ། །ཀུན་མཁྱེན་ཙོང་ཁ་པ་ལ་གུས་པས་འདུད། །རིན་ཆེན་དུ་མ་འཛིན་པའི་ས་ཆེན་

འདིའི། །ལྷློ་ཕློགས་ཐུབ་བསན་དར་བའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་པར་འབློན་

པའི་རྣམ་རློལ་གིས། །འགློ་རྣམས་བདེ་ལ་འགློད་པའི་ཀརྨ་པ། །མི་བསྐྱློད་རློ་རེའི་

མཚན་ཅན་གང་དེ་ཡིས། །གཞློན་ནུ་རློལ་རེད་མཛད་པའི་དུས་ཉིད་ན། །ཡུམ་མདློའི་

དགློངས་འགེལ་བསན་བཅློས་ཆེན་པློ་མཛད། །བསན་བཅློས་དེ་ཡིས་མདློ་དློན་འགེལ་

བའི་ཚུལ། །མདློ་རྒྱན་འགེལ་པར་བཅས་པའི་ལྟ་བ་ནི། །རྣམ་བརྫུན་ལུགས་ཀི་དབུ་

མ་ཆེན་པློར་འགེལ། །འདི་ཉིད་འཐད་དམ་འློན་ཏེ་གཞན་ཡིན་ཞེས། །དཔློད་ལྡན་

རྣམས་ཀིས་དགག་སྒྲུབ་གིས་ཤིག་ཅེས། །བཀའ་ཡིག་ཕེང་བ་ཕློགས་བཅུར་

བསྒགས་པ་ལས། །མཁས་རྣམས་ཡིད་ལ་སྤློ་དང་ངློ་མཚར་སྐྱེས། །དེ་ཕིར་དམ་པའི་

གསུང་ལ་དགག་སྒྲུབ་བ། །མདློ་རྒྱུད་ལུང་གི་ཆུ་ཁུར་ཅི་ཡང་འཛིན། །དྲི་མེད་རིག་

པའི་གློག་ཕེང་དྲག་ཏུ་འཁྱུག །སློང་ཉིད་འབྲུག་སྒའི་གད་རྒྱངས་མཐློན་པློ་ཅན། །མཁས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཆློག་དབར་སྐྱེས་དབང་པློ་ཙོང་ཁ་པས1། །ལེགས་བཤད་སིང་པློ་ཞེས་བའི་བསན་

བཅློས་སུ། །ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟའི་ལམ་སློལ་ཕེ་བ་ལས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐློགས་མེད་སྐུ་

མཆེད་བཞེད་གཞུང་ལ། །ཡིད་ཆེས་རེད་པས་ཚུལ་འདིར་སྤློ་བར་གྱུར། །

དེ་ལ་ཐློག་མར་གེང་བསླང་བ་ནི། །རེ་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སློགས་

ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་སྐུ་མི་བསྐྱློད་རློ་རེའི་མཚན་ཅན་གིས། ཡུམ་གི་མདློ་དང༌། མངློན་

རྟློགས་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་དགློངས་པ་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀིས་ཇི་ལྟར་

བཞེད་པ་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་བརྫུན་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་ཆེན་པློར་འགེལ་བའི་བསན་

བཅློས་བརམས་པ་འདི་ལ། དཔློད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་དགག་སྒྲུབ་ལེགས་པར་གིས་

ཤིག །ཅེས་པའི་བཀའ་སྩལ་ཕེབས་པ་ཟླློག་པར་མ་ནུས་པར། རེ་ཀརྨ་པ་གང་གི་

གསུང་ལ་འདི་འཐད། འདི་མི་འཐད་ཅེས་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཞུ་བར་མི་སློབས་ནའང༌། 

དགག་སྒྲུབ་ཀི་གནང་བ་ཐློབ་པས་དཔད་པ་ཅུང་ཟད་ཞུ་བ་ལ་ཞུགས་སློ། །

ཐློག་མར་བཞེད་པ་བསྐྱར་བ་ནི། མདློ་དང་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་

དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བཞེད་པའི་དབུ་

མའི་ལྟ་བ་དེ་ཉིད། ཡུམ་དང་རྒྱན་ལས་འབྱུང་བའི་དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ལ། 

སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ་ཡང་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བཞེད་པའི་དབུ་མ་དེའི་རེས་

སུ་འབང་བར་མཛད་ཅིང༌། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བཞེད་པའི་དབུ་མ་ཆེན་པློ་དེ་གང་

ཞེ་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མིང་ཅན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་དེ་བཞིན་

ཉིད་ཅེས་བ་བ་དེ་ལ་འཆད་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་ཤེར་ཕིན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་

1 ག་༣་ན་༤་བས། ཏ་༢་བ་༥་བས།  ད་༤་བ་༡༣་པས།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

དང༌། འཕགས་པ་ཕློགས་ཀི་གང་པློས་བརྒྱད་སློང་དློན་བསྡུས་སློགས་ལས་བཤད་

ཅིང༌། དེས་ན་མི་མློས་པའི་སྐྱེ་བློ་འགའ་ཞིག་གིས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང༌། 

བདེན་པར་གྲུབ་པ་འདི། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དང་སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློའི་

དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ལ། འློ་ན། འགེལ་པ་དློན་གསལ་ལས།1 དེས་བས་

བས་པ་མིན་མཐློང་ནས། །ཞེས་བཤད་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། དབིག་གཉེན་ཞབས་ལ་མི་

མློས་པའི་སྐྱེ་བློ་འགའ་ཞིག་གིས། དབིག་གཉེན་གིས་ཡུམ་མདློའི་དགློངས་པ།  དབུ་

མར་མ་བཀྲལ་བར་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་ཅེས་པ་ནི། ཕློགས་གཅིག་པའི་དབུ་མ་ལ་

ཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིན་གི། དབིག་གཉེན་གིས་ཡུམ་གི་མདློའི་དགློངས་པ་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་གི་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བ་ནི་གནས་མེད་ཅིང༌། སྐབས་

མེད་ལ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློས་དབིག་གཉེན2་གིས་ཡུམ་དློན་སེམས་ཙམ་

དུ་བཀྲལ་བར་ཡང་མ་གསུངས་པས། དེས་བས་བས་པ་མིན་པར་མཐློང་བའི་ཡུལ་གི་

སླློབ་དཔློན་དེ་དབིག་གཉེན་ཞབས་མིན་པར་སེམས་སློ། །གལ་ཏེ་ཡིན་ན་དབིག་

གཉེན་གིས་ཡུམ་དློན་སེམས་ཙམ་དང་མཐུན་པར་འགེལ་པའི་འགེལ་པ་ཞིག་དང༌། 

སེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བ་ཡུམ་དློན་དུ་འཆད་པ་གཉིས་ཡློད་དགློས་པ་ལས་དང་པློ་ལྟར་ན། 

སེམས་ཙམ་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་མཐུན་པར་འགེལ་པ་བས་པས། བས་པ་མ་ཡིན་པར་

མི་རིགས་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུམ་གི་མདློ་ཉིད་དུའང༌། སེམས་ཙམ་དང་ཐུན་

མློང་དུ་གསུངས་པ་མང་དུ་ཡློད་པས། དེ་ཡང་བས་པ་མ་ཡིན་པར་མི་རིགས་པའི་

ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༢༠༥་༡༡།

2 ག་༤་ན་༡་གི། ཏ་༣་བ་༣་གི། ད་༨་༤་གི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཉིས་པ་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་ཅིང༌། ཁྱད་པར་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཟླས་ཕེ་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སློན་པའི་མདློའི་དགློངས་པ་འགེལ་

བའི་སྐབས་སུ། སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་ན། བསན་པ་ཆུད་གཟན་པར་འགྱུར་ལ། དབིག་

གཉེན་ཞབས་ནི་བསན་པ་ཆུད་གཟན་པར་མི་མཛད་པར་བསན་པའི་རྒྱན་གཅིག་པུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པ་དེ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་བཞེད་དམ་མི་བཞེད་ཅེ་ན། ཡུམ་གི་མདློ་དང་དབུ་མ་རིགས་

ཚོགས་སུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པ་ཙམ་གི་སློང་ཉིད་མེད་དགག་དེ་ཉིད་

བསན་གི་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་མ་བསན་ལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ལ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཇློག་པའི་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་དེ་ཉིད་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་བསློད་ཚོགས་དང༌། སླློབ་དཔློན་འཕགས་པ་ལྷས་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་སློགས་

སུ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས། 

མདློ་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལ་དློགས་པ་ཞུ་

བ་ནི། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལྟ་བ་མཐུན་པ་དང༌། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བཞེད་པའི་

ལྟ་བ་དེ་ཉིད་མདློ་རྒྱན་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའི་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ལྟ་བ་མི་མཚུངས་ཏེ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་རྒྱུད་བླ་

མའི་འགེལ་པར་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སློང་པའི་སློང་ཉིད་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་ཏུ་འགེལ་ནས་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཡུམ་གི་མདློའི་དངློས་

བསན་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་རྣམ་ངེས་སློགས་སུ་མདློ་དློན་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བ་ནི། སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་ལ་སློགས་པ་རེས་སུ་གཟུང་

བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དབིག་གཉེན་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་པར་འགེལ་

བཤད་མཛད་པ་པློའི་མཁས་པ་རྣམས་ཞལ་མཐུན་པར་འབྱུང་སེ། དེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་

གསལ་ལས།1 དེ་ལ་མདློར་བསྡུ་ན། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་དང་སླློབ་དཔློན་དབིག་

གཉེན་དག་གིས་སྐབས་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བ་ནི་མེད་ཀི། དློན་གཞན་དུ་རྣམ་པར་རིག་པའི་

གྲུབ་པའི་མཐར་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་བཀྲལ་ཏེ། ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་དབུ་

མའི་ལྟ་བ་འདི་ནི་སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་དེའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས་ན། སླློབ་དཔློན་

ཐློགས་མེད་ས་འློད་བེད་པ་བརེས་པས་ཀང༌། དེས་འདུལ་བ་དང་འཚམ་པ་བཀྲལ་ཏེ། 

སེམས་ཅན་གཅིག་གི་དློན་གི་ཕིར། །སིད་མཐའི་བར་དུ་གནས་པར་བེད། །ཞེས2་

སློགས་དྲངས་ནས་བཤད་ཅིང༌། རྟློགས་དཀའི་སྣང་བ་ལས་ཀང༌།3 ཕི་རློལ་གི་ཤེས་

བ་ཡློད་པས་ན། ནང་གི་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང༌། སེམས་ཙམ་གི་གཞུང་ལ་གནས་པ་

ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ནི། འགློ་དློན་ར་ལག་ཅེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སླློབ་དཔློན་

དབིག་གཉེན་སེམས་ཙམ་པར་གསལ་བར་མཛད་ཅིང༌། ཤེར་འབྱུང་བླློ་གློས་ཀིས་

ཀང༌། འཕགས་པ་དང་སླློབ་དཔློན་དག་གིས་མངློན་པར་རྟློགས་པ་དང་སྦར་བ་ལ་མ་

ལྟློས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། ཤེས་བ་ནང་གི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕིར། ཞེས་

སློགས་འགེལ་བཤད་མཛད་པ་པློ་རྣམས་ཞལ་མཐུན་པར་འབྱུང་ཞིང༌། འགེལ་པ་དློན་

གསལ་ལས་ཀང༌། དེས་བས་བས་པ་མིན་མཐློང་ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་འབྲུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། ཆློས་ཀི་བཤེས་གཉེན། ཚིག་གསལ། ༧༢༥་༥།

2 ག་༤་བ་༥་ཞེས་སློགས། ཏ་༤་བ་༢་ཅེས་སློགས། ད་༡༢་བ་༦་ཞེས་སློགས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། གསེར་གིང་པ། རྟློགས་དཀའི་སྣང་བ། ༣༦༤་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྣློན་གནང་འདུག་ཀང་དགློངས་པར་འགློ་བར་མི་སེམས་ལགས། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་དེས་བས་བས་པ་མིན་པར་མཐློང་བའི་སླློབ་དཔློན་དེ་དབིག་

གཉེན་ལས་གཞན་ཡིན་ན། འཕགས་པ་གློལ་སེ། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སླློབ་དཔློན་

རྣམས་ཀི་སྔ་རློལ་དུ། མདློ་དློན་སེམས་ཙམ་དུ་འགེལ་བའི་བསན་བཅློས་རློམ་པ་པློའི་

པཎི་ཏ་སུ་ཡང་མ་བྱུང་སེ། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀིས་མདློ་དློན་སེམས་ཙམ་དུ་

འགེལ་བའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའི་སློལ་ཐློག་མར་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་

མིན་པར། དེས་བས་བས་པ་མིན་པར་མཐློང་བའི་སླློབ་དཔློན་དེ་སླློབ་དཔློན་དབིག་

གཉེན་ལས་གཞན་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་སླློབ་དཔློན་དེ་སུ་ཞིག་ཡིན་མཚན་གཞི་འཛིན་

པ་གནང་དགློས་ཤིང༌། དེས་བས་བས་པ་མིན་མཐློང་ནས། །ཞེས་པ་དང༌། འགློ་དློན་

ར་ལག་དབིག་གི་གཉེན། །ཞེས་པའི་ཚིག་སྔ་ཕི་ཡང་མ་འགེལ་བར་འགྱུར་ལ། དབིག་

གཉེན་གིས་མདློ་དློན་སེམས་ཙམ་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་མཐུན་པར་འགེལ་པའི་བསན་

བཅློས་མཛད་པར་བཞེད་པ་དང༌། དབིག་གཉེན་གིས་ཡུམ་དློན་སེམས་ཙམ་དུ་

འགེལ་པའི་བསན་བཅློས་མཛད། ཅེས་པ་ཡང་བཞེད་པ་མིན་ལས་ཆེ། 

ཡང་ཊིཀྐ་མཛད་པ་འདིར། ཤེས་བ་ནང་གི་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀྲལ། 

ཅེས་གསུངས་ཀང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀྲལ་བ་ཙམ་གིས་དགློངས་དློན་མཐར་ཐུག་

དེར་བཀྲལ་བར་མ་ངེས། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཤེས་བ་ནང་གི་ཡིན་པ་ལ། །ཞེས་

པའི་འབྲུ་སྣློན་གི་སྐབས་སུ། དབིག་གཉེན་གིས་གདུལ་བའི་མློས་པའི་དབང་གིས་

སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ། ཞེས་པ་དང༌། དབིག་གཉེན་གིས་ཡུམ་དློན་སེམས་ཙམ་དུ་མ་

བཀྲལ། ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན་ལགས། 
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

དེས་ན། འགེལ་པ་དློན་གསལ་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་མཛད་པ་པློ་རྣམས་

ཞལ་འཆམ་པར་མཁས་མཆློག་དབིག་གཉེན་སེམས་ཙམ་པར་བཤད་ཅིང༌། ཁྱད་

པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང༌།1 གལ་ཏེ་གནས་བརྟན་དབིག་གཉེན་དང༌། 

ཕློགས་ཀི་གང་པློ་དང༌། ཆློས་སྐྱློང་ལ་སློགས་པ་བསན་བཅློས་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་པློ་

བློན་ཟིན་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གིས་ཀང༌། ཡི་གེ་ཙམ་ཐློས་པས་འཇིགས་ཏེ། རྟེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་དློན་ཕིན2་ཅི་མ་ལློག་པར་སློན་པ་འདི་སངས་སམ་ཞེ་ན། དེ་

སྐད་དུ་སྨྲའློ། །ཞེས་དང༌།3 དེ་དག་གིས་ཀང་མང་དུ་གསན་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་མངའ་

བར་ཟིན་ཀང༌། སློང་པ་ཉིད་ལ་ལྷག་པར་མློས་པའི་ས་བློན་དང་བལ་བས་སློང་པ་ཉིད་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མི་སྤློད་དློ། །ཞེས་བ་བར་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

དེ་བཞིན་དུ། སླློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ལ་སློགས་པས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་

འདུག་པ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཞབས་ལ་སློགས་པའི་པཎི་ཏ་དེ་རྣམས་གཞན་ལ་ཕག་

དློག་གི་དྲི་མ་དང་བལ། ཐུགས་གཟུ་བློར་གནས་ཤིང་རང་དང་གཞན་གི་བླློའི་ཚོད་

ཟིན་པས་ག་ཚོམ་དུ་མཁས་མཆློག་དབིག་གཉེན་དང༌། ཕློགས་གང་སློགས་ཀིས་

སློང་ཉིད་ཐུགས་སུ་མ་4ཆུད་དློ། །ཞེས་ག་ལ་གསུང༌། མཁས་མཆློག་དབིག་གཉེན་

སློགས་ཀི་གཞུང་གི་དགློངས་པ་དབུ་མ་ཆེན་པློར་གཏན་མི་གནས་ཤིང༌། སེམས་

ཙམ་དུ་གནས་འདུག་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པར་གདློན་མི་ཟ་ལགས། 

དེ་བཞིན་དུ། སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་འཕགས་པར་བཞེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༩༠༦་༡༩།

2 ག་༥་བ་༡་དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག །ཏ་༥་བ་༡་དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག །ད་༡༦་༥་དློན་ཅི་མ་ལློག །

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༩༠༧་༡༢།

4 ག་༥་བ་༣་མ་ཆུད་དློ། །ཏ་༥་བ་༤་མ་ཆུད་དློ། །ད་༡༧་༣་མི་ཆུད་དློ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགེལ་པ་འཐད་ལྡན་ལས་ཀང༌། ཕློགས་གང་གིས་མུ་སེགས་པ་རིགས་པས་ཕམ་པར་

བས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་འཇུག་མ་འདློད་པར་ཁ་ནས་མེ་སྦར། སྤིལ་

པློ་བསེགས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བའི་ཚེ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་གཏློང་བར་

ཆས་པ་ན། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་མདུན་གི་ནམ་མཁར་བློན་ནས། བུ་མ་

བེད་མ་བེད་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་ཕད་པ་ལས་ནི་བླློ་གློས་ངན་པ་སྐྱེ་བས། ཇི་སིད་ས་

མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་ཁྱློད་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་སུ་ང་འགྱུར་གི། ཁྱློད་ཀི་བསན་བཅློས་

འདི་ལ་མུ་སེགས་སློགས་ཀིས་གནློད་མི་ནུས་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། ཕི་མའི་དུས་སུ་

འཇིག་རྟེན་ཀུན་གི་མིག་གཅིག་ཏུ་ནི་འདི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་

གིས་ས་མ་ཐློབ་པར་བཤད་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང་སླློབ་

དཔློན་ཕློགས་གང་གིས། སློང་ཉིད་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་པར་བཤད། གནས་བརྟན་ཆློས་

སྐྱློང་གིས་ཀང་སློང་ཉིད་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་པར་འཇུག་འགེལ་དུ་གསུངས་པ་དང༌། 

སླློབ་དཔློན་ཤཱན་ཏི་པས་ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་དགློངས་པ་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བ་

དང༌། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པར་གནས་བརྟན་ཆློས་སྐྱློང་གིས་ར་ཤེའི་དགློངས་པ་

སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བར་གསུངས་པས། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཟླས་ཕེ་བའི་དབུ་

མའི་ལྟ་བ་འཆད་པའི་མདློ་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བས། བསན་པ་ཆུད་གཟན་པར་

འགྱུར་ན། མཁས་གྲུབ་དེ་གཉིས་ལ་མཚུངས་ཤིང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་རབ་

ལས་སེམས་ཙམ་པའི་རིགས་ཅན་གི་གདུལ་བ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་འཁློར་ལློ་

གསུམ་པ་སློགས་སུ་སེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། དེའི་དགློངས་པ་

འགེལ་པ་ལ། མགློན་པློ་བམས་པས། བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་མཛད་ཅིང༌། དེ་དག་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

གི་དགློངས་འགེལ་དུ་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས། ས་སེ་ལྔ་སློམ་རྣམ་གཉིས་དང༌། 

དབིག་གཉེན་གིས་རབ་ཏུ་བེད་པ་སེ་བརྒྱད་སློགས་སུ། འཁློར་ལློ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་

དགློངས་པ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་གི་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བས། གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཡ་གལ་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སློན་པའི་མདློའི་དགློངས་པ་སེམས་

ཙམ་དུ་བཀྲལ་བ་ཙམ་གིས་བསན་པ་ཆུད་གཟན་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་གི་གདུལ་བ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་རེས་སུ་

གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་སེམས་ཙམ་གི་བཀའ་དུ་མ་གསུངས་པ་རྣམས་དློན་ཡློད་པར་

བས་པ་ཡིན་པས་བསན་པའི་རྒྱན་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་སེམས་ལགས། 

དེ་ལྟ་མིན་ན་བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་གིས་ཡུམ་གི་མདློའི་དློན་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་བཞིའི་ཟླས་ཕེ་བའི་སེམས་ཙམ་དུ་མ་བཀྲལ་བར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཀྲལ་ན་བསན་

པ་ཆུད་གཟན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་བླངས། འདློད་ན། འཕགས་པ་

ཐློགས་མེད་ཀིས་ས་སེ་ལྔ་སློམ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་སློགས་པར་བམས་ཆློས་ཕི་མ་

གསུམ་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྣམ་རིག་པའི་ཤིང་རྟའི་སློལ་ཕེ་བ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་རྣམ་རིག་པའི་ཤིང་རྟའི་སློལ་འབེད་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་བས། ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རློ། །

དེས་ན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་གཉིས་ཞེས་གགས་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་གི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་སེམས་ཙམ་པའི་

རིགས་ཅན་དུ་མ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་ས་སེ་ལྔ་སློམ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་སློགས་



  10  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་འཁློར་ལློ་ཐ་མའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་འཁློར་ལློ་བར་པའི་མདློ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

ལ་རིགས་པའི་གནློད་བེད་བསན་ནས། འཁློར་ལློ་བར་པའི་དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་

སེམས་ཙམ་དུ་འགེལ་བར་མཛད་ལ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་འཁློར་ལློ་ཐ་མ་དྲང་དློན་

དགློངས་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། འཁློར་ལློ་བར་པའི་དངློས་བསན་སློང་ཉིད་ཀི་རིམ་

པ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པས་སློང་པའི་སློང་ཉིད་ངེས་དློན་མཐར་ཐུག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟའི་སློལ་ཕེ་བས། 

ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་གཉིས་ཞེས་རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས་པས་དབུ་མའི་ལྟ་

བ་སློན་པའི་མདློའི་དགློངས་པ་འགེལ་བའི་ཚེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ཟླས་ཕེ་བའི་

སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་ན་བསན་པ་ཆུད་གཟན་པར་མི་འགྱུར་བར་སེམས་ལགས། 

དེས་ན་བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་པློ་ཆློས་ཅན། སེམས་ཙམ་པའི་བསན་བཅློས་

ཡིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་སློན་པའི་མདློ་དགློངས་གཞི་དགློས་པ་དངློས་ལ་

གནློད་བེད་གསུམ་གི་སློ་ནས་དྲང་དློན་དགློངས་པ་ཅན་དུ་བཀྲལ་ནས། མཐར་ཐུག་

ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པ་བསན་བའི་གཙོ་བློར་བས་ནས་སློན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་

བཅློས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆློས་ཅན། སེམས་ཙམ་པའི་བསན་བཅློས་ཡིན་ཏེ། 

མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་ཕེ་ནས། ཡློངས་གྲུབ་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་གཙོ་བློར་སློན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་བཅློས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བམས་

ཆློས་སེ་ལྔ་དགློངས་པ་གཏན་མི་གཅིག་སེ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བླ་མར་མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བཤད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

རིགས་ཡློད་པ་དང༌། གཞན་དབང་དང་ཡློངས་གྲུབ་བདེན་པར་མེད་པ་དང༌། ཉན་རང་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

འཕགས་པས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ངེས་པར་རྟློགས་དགློས་པ་དང༌། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

ཤེས་ཁས་མི་ལེན་པ་སློགས། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་

བཀྲལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཤད་ཅིང༌། བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་དུ་དེ་རྣམས་ལས་

བཟླློག་སེ་བཤད་པའི་ཕིར། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བླ་མར་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་

གཅིག་ཏུ་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དུ་བཤད་ཚུལ་ལམ་ཤེས་ཀི་ཡན་

ལག་གི་སྐབས་ལས་གསལ་ཞིང༌། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་ཀང༌། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་བདག་མེད་དང་། །ཞི་བའི་སྒ་

ཡིས་ཐབས་མཁྱེན་པ། །སེམས་ཅན་སིད་གསུམ་སྐྱློ་བསྐྱེད་ནས། །མྱ་ངན་འདས་ལ་

རབ་གཞུག་མཛད། །ཞི་བའི་ལམ་ལ་རབ་ཞུགས་པ། །མྱ་ངན་འདས་ཐློབ་འདུ་ཤེས་

ཅན། །དམ་ཆློས་པདྨ་དཀར་ལ་སློགས། །ཆློས་ཀི་དེ་ཉིད་བསན་པ་ཡིས། །དེ་དག་སྔར་

འཛིན་ལས་བཟླློག་སེ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡློངས་བཟུང་བས། །ཐེག་པ་མཆློག་ལ་

སིན་མཛད་དེ། །བང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་ལུང་བསན་ཏློ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གསལ་བར་བསན་ཏློ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་2བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་པའི་ཉན་ཐློས་ཀི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་གི། ཞི་བ་བགློད་པ་གཅིག་པུ་པའི་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ་སངས་རྒྱས་

པ་མི་སིད་པ། རྒྱུད་བླ་མའི་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་དམ་ཆློས་པད་

དཀར་གི་ལུགས་ལའང་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་ཟླློག་ཏུ་མེད་

དློ། །ཞེས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས་གསུང་ངློ༌། །

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༨་༡༧།

2 ག་༧་ན་༥་གསུང་བ། ཏ་༧་བ་༥་གསུང་བ། ད་༢༦་༥་གསུང་པ། འདི་ལྟ་བུ་མང་དུ་སྣང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞན་ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་ནས། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཉིད་ལས།1 ཐུབ་པ་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཅན་ཏེ། །ཚོགས་ཀང་དེ་ཡི་མཐར་ཐུག་ཕིར། །ཞེས་

ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཚོགས་དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་ཀང༌། མཐར་ཆློས་སྐུ་ཐློབ་ནས་

མཐར་ཕིན་པར་འགྱུར་བར་བཤད་པའི་ཕིར། འདི་རྣམས་ལ་དགློངས་བཞེད་ཀི་འབྲུ་ཇི་

ལྟར་གནང༌། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་བེད་མང་མློད་ཀང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་ཞུས་སློ། །

བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་དུ་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། 

མདློ་སེ་རྒྱན་ལས།2 ཆློས་དང་བདག་མེད་རྣམ་གློལ་རྣམས། །མཚུངས་ཕིར་རིགས་

ནི་ཐ་དད་ཕིར། །བསམ་གཉིས་ཐློབ་ཕིར་སྤྲུལ་པའི་ཕིར། །མཐར་ཐུག་ཕིར་ན་ཐེག་

གཅིག་ཉིད། །ཅེས་དགློངས་གཞི་བདུན་གི་སློ་ནས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་སློན་

པའི་མདློ་དྲང་དློན་དགློངས་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། དགློས་པ་འཆད་པ་ན། 3ཁ་ཅིག་

དག་ནི་དྲང་ཕིར་དང༌། །གཞན་དག་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར། །རློགས་པའི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི། །མ་ངེས་རྣམས་ལ་ཐེག་གཅིག་བསན། །ཞེས་སློགས་བཤད་

པའི་ཕིར། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

རིགས་ཡློད་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།4 རློགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕློ་ཕིར་

དང༌། །དེ་བཞིན་ཉིད་དབེར་མེད་ཕིར་དང༌། །རིགས་ཡློད་ཕིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རྟག་

ཏུ་སངས་རྒྱས་སིང་པློ་ཅན། །ཞེས་དང༌། 5སྡུག་བདེའི་སྐྱློན་ཡློན་མཐློང་བ་དེ། །རིགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༧་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མདློ་སེའི་རྒྱན། ༨༣༦་༡༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མདློའི་སེ་རྒྱན། ༨༣༦་༡༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༨་༩།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༩་༡༧།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཡློད་ལས་ཡིན་གང་ཕིར་དེ། །རིགས་མེད་དག་ལ་མེད་ཕིར་རློ། །ཞེས་དང༌། 1གལ་

ཏེ་སངས་རྒྱས་ཁམས་མེད་ན། །སྡུག་ལ་སྐྱློ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །མྱ་ངན་འདས་ལ་

འདློད་པ་དང༌། །དློན་གཉེར་སློན་པའང་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སློགས་ཀིས་རེས་སུ་

འགློ་ལྡློག་གི་སློ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡློད་

པར་བཤད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་རིགས་ཆད་ཀི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་པས་སྐྱློན་མེད་དློ། །ཞེས་2གསུངས་ན། དེ་ཡང་

མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་སེམས་ཙམ་པས། ཡུལ་ངེས་པ་དང་ཁྱབ་པ་དང༌། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དློན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཀིས་ཁྱབ་པ་

ལ་བཤད་དགློས་ལ། སེམས་ཙམ་པས་དེ་ལྟར་མི་འཆད་པར། ཁྱབ་པའི་དློན། སངས་

རྒྱས་ཀི་རིགས་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་དློན་དུ་འདློད་པར་

བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་ལས་བཤད་ཅིང༌། མདློ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་པར་ཡང་རིགས་

ཆད་ཀི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མྱང་འདས་ཀི་རིགས་མེད་པར་བཤད་དློ། །

ཉན་རང་འཕགས་པས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པར་ཡང༌། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།3 

རང་བྱུང་རྣམས་ཀི་དློན་དམ་དེ། །དད་པ་ཉིད་ཀིས་རྟློགས་བ་ཡིན། །ཞེས་སློགས་ཀི་

སྐབས་སུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར། མདློ་སེ་རྒྱན་ལས་ནི། ཉན་རང་འཕགས་པས་

ཆློས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟློགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་དེ་ཆེན་པློ་བདུན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༩་༡༥།

2 ག་༧་བ་༦་གསུང་ན། ཏ་༨་བ་༣་ཞེས་གསུངས་ན། ད་༢༨་༧་ཞེས་གསུང་ན།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྡན་དུ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། ཡེ་ཤེས་ཆེ་བའི་དློན་ལ། ཐེག་ཆེན་ལ་བདག་མེད་གཉིས་

ཀ་རྟློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡློད་ཅིང༌། ཉན་རང་རིགས་ངེས་པ་ལ་དེ་མེད་པར་བཤད་པའི་

ཕིར་ཏེ1། མདློ་སེ་རྒྱན་ལས།2 དམིགས་པ་ཆེ་བ་ཉིད་དང་ནི། །དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་གཉིས་

དག་དང༌། །ཡེ་ཤེས་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་

སེ3། །ཆེན་པློ་འདི་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། །ཐེག་ཆེན་ཞེས་ནི་ངེས་པར་བརློད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་བླའི་ལུགས་ལ། བདེན་འཛིན་ཉློན་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་

པ་དང༌། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་མི་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་པའི་དློན་འཆད་པའི་

སྐབས་སུ། རེ་ཡབ་སས་ཀི་བཞེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་འབུལ་བ་ཡིན། 

འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་རྒྱུད་བླའི་དགློངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་བ་

ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས། རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པར། འཕགས་པ་ཡིན་ན་

ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། བདེན་འཛིན་ཉློན་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་པ་

སློགས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རང་ལུགས་ལ་ཞལ་གིས་བཞེས་

ཤིང༌། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀང་མི་བཞེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་འཕགས་པ་ཡིན་

ན་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པས་ཁྱབ་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་པར།4 

བིས་པ་རྣམས་ཀིས་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ་དང༌། སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་

འདི་དག་ནི། ཁམས་གཅིག་ཏུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་ཤེས་པ་ལ་རབ་ཏུ་

འཇུག་གློ། །ཞེས་འཁློར་བ་ལས་གློལ་བ་ལ། ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པློ་

1 ག་༨་ན་༣་ཕིར་ཏེ། ཏ་༩་ན་༡་ཕིར་ཏེ། ད་༣༡་༡་ཕིར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མདློ་སེའི་རྒྱན། ༨༨༡་༦།

3 ག་༨་ན་༣་སེ། ཏ་༩་ན་༡་དེ། ད་༣༡་༤་ཏེ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༠༣་༡༩།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཞེས་པ། དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཐློབ་དགློས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བདེན་འཛིན་ཉློན་སྒིབ་ཏུ་ཡང་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཐློགས་མེད་ཀིས་རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པར་མདློ་དྲངས་པ་ལས།1 འཇམ་དཔལ་སྐྱེ་བ་མེད་

ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་ལ་ནི་སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་འཇུག་གློ །གང་

ལ་སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་འཇུག་པ་དེ་ལ་ནི། ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་གང་

གི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་འགའ་ཡང་མེད་

དློ། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་སྦློར་བ་དེ་ནི། མ་རིག་པ་ཀུན་ནས་ལྡང་

བར་མི་བེད་དློ། །མ་རིག་པ་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སིད་པའི་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉིས་ཀུན་ནས་ལྡང་བར་མི་བེད་དློ། །ཞེས་སེམས་ཡིད་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་གཉིས་སྣང་གི་སྤློས་པ་མ་ལུས་པ་ལློག་པའི་སློ་ནས་བདེན་མེད་མངློན་སུམ་དུ་

རྟློགས་པའི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་དེའི་སློབས་ཀིས་ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཀི་མ་

རིག་པ་སློང་ལ། དེ་སངས་པས་སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སློང་བར་2གསུངས་

པ་འདིས་བདེན་འཛིན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དང༌། དེ་ཉིད་བདེན་མེད་རྟློགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སློབས་ཀིས་སངས་པས་འཁློར་བ་ལས་གློལ་བ་ཐློབ་པར་གསལ་

བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀང་མི་བཞེད་དློ།3 །ཐེག་བསྡུས་སུ།4 

ཐློག་མ་མེད་པའི་དུས་ཀི་ཁམས། །ཆློས་རྣམས་ཀུན་གི་གནས་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཡློད་པས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༠༡་༡༧།

2 ག་༨་བ་༤་སློང་བར། ཏ་༩་བ་༤་སློང་བར། ད་༣༤་༥་སློང་པར།

3 ག་༨་བ་༥་དློ། །ཏ་༩་བ་༥་དེ། ད་༣༤་༡༡་དློ། །

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༦། སེམས་ཙམ་རི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། ཐེག་བསྡུས། ༧་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ན་འགློ་ཀུན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་

ཡློད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དྲངས་པས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡློད་ན་ལུང་འདིས་ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་ཤེས་བསན་དགློས་ལ། ལུང་འདིས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་མ་བསན་པའི་

ཕིར། ལུང་འདིས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་མ་བསན་ཏེ། ལུང་འདིའི་འགེལ་པར་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པློ་ཡློད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དྲངས། ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་ཤེས་བདེ་གཤེགས་སིང་པློ་ཡློད་པའི་དློན་དུ་དྲངས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

ཤེས་བདེ་གཤེགས་སིང་པློ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་དང༌། དང་པློ་གཉིས་དགློངས་པ་མི་

གཅིག་པ་དང༌། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀང་ལྟ་བ་མི་མཚུངས་ཤིང༌། མདློའི་དློན་

འགེལ་ཚུལ་ལ་དགློངས་པ་མི་གཅིག་པར་གྲུབ་སེ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་རྒྱུད་

བླའི་འགེལ་པར། སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བ། གསློར་མི་རུང་གི་ལྟ་བར་བཤད་ཅིང༌། 

སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པའི་ཕིར། དང་པློ་གྲུབ་སེ། 

ཆློས་ལ་ཁློང་ཁློ་བདག་ལྟ་དང༌། ཞེས་སློགས་ཀི་འགེལ་པར། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་

ཀིས།1 མདློར་བསྡུ་ན་སེམས་ཅན་གི་ཚོགས་ན་སེམས་ཅན་རྣམ་པ་འདི་གསུམ་ཡློད་

དེ། སིད་པ་འདློད་པ་དང༌། སིད་པ་དང་བལ་བར་འདློད་པ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀ་མངློན་

པར་མི་འདློད་པའློ། །ཞེས་དང༌།2 སིད་པ་དང་བལ་བར་འདློད་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་

ཏེ། ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། ཐབས་ལ་ཞུགས་པའློ། །དེ་ལ་ཐབས་མ་ཡིན་

པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། འདི་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པ་ར་ར་ཀ་དང༌། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༢༡་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༢༡་༢༠།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང༌། གཅེར་པུ་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མའི་མུ་སེགས་པ་མང་པློ་དང༌། 

དེ་དང་མཐུན་པར་སྤློད་པ་ཆློས་འདི་པ་ཉིད་ལ་དད་པ་ཡློད་ཀང༌། ཉེས་པར་གཟུང་བ་

འཛིན་པ་སེ། དློན་དམ་པ་ལ་མི་མློས་པ་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་སེ། གང་ལ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་སློང་པ་ཉིད་ལ་མློས་པ་མེད་པ་ནི་མུ་སེགས་པ་ཉིད་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་

ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་སློང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་སེ། འདི་

ལ་སློང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་གང་དག་དེའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་ལ་ཡང་སློང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་

བར་འགྱུར་བ་གང་གིས་དབང་དུ་མཛད་ནས། འློད་སྲུངས་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་རི་རབ་

ཙམ་ནི་བླའི། མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་སློང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

གསུངས་པའློ། །ཞེས་པ་འདིས་སེམས་ཙམ་པ་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་ལ་

གནས་པས། གསློར་མི་རུང་གི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པར་བཤད་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། ཐློགས་མེད་རང་ཉིད་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཞལ་གིས་

བཞེས། 

གལ་ཏེ་སེམས་ཙམ་པ་འདིའི་སྐབས་ཀི་གསློར་མི་རུང་གི་ལྟ་བ་ལ་གནས་

པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུང་ན། དེ་ལྟ་ན་སེམས་ཙམ་པ་འདིའི་སྐབས་ཀི་

སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པློ་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པར་འགྱུར་བས་ཐློགས་མེད་ཀི་འགེལ་

པའི་བཤད་པ་དེ། མཐའ་མ་ཆློད་པའི་བཤད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་རློ། །

གལ་ཏེ་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་ས་སེ་ལྔ་སློགས་སུ་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་བཞེད་པ་སློགས་སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཞེ་ན། དེ་

ནི་དབིག་གཉེན་ལ་སློགས་པའི་སེམས་ཙམ་པ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་སླློབ་དཔློན་ཆློས་བཤེས་སློགས་ཀིས་བཤད་པ་1ལྟར་རིགས་པས། འཕགས་པ་

ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པ་དང༌། ས་སེ་ལྔ་སློགས་ནི་དབུས་

གཙང་ཁམས་གསུམ་བཞིན་དུ་ལུང་པ་མི་གཅིག་པར་འདློད་ལགས། 

དེས་ན་ཐློགས་མེད་ཀི་རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པ་དང༌། སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གི་

གཞུང་མདློའི་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལ་དགློངས་པ་མི་གཅིག་སེ། རྒྱུད་བླའི་འགེལ་

པར། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་གཏན་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་

སེམས་ཅན་ཡློད་པར་སློན་པའི་མདློ་དྲང་དློན་དགློངས་པ་ཅན་དུ་བཀྲལ། མཁས་

མཆློག་དབིག་གཉེན་གིས་གཏན་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་སེམས་ཅན་

ཡློད་པར་སློན་པའི་མདློ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པློ་ནི། འཕགས་

པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པར། འདི་སྐད་དུ2་ལློག་སེད་ཅན་

གཏན་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆློས་ཅན་ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི།3 ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་སང་བ་ལློག་སིད་ཅན་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་སང་བ་བཟླློག་པའི་དློན་དུ་དུས་གཞན་ལ་དགློངས་ནས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་རིགས་ཡློད་པའི་ཕིར་

འགའ་ཡང་གཏན་རྣམ་པར་དག་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་འློས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཁྱད་པར་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་དག་

1 ག་༩་བ་༢་བཤད་པར། ཏ་༡༠་བ་༥་བཤད་པ། ད་༣༩་༦་བཤད་པར།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༣༤་༣།

3 ག་༩་བ་༧་དེ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་སང་བ་ལློག་སིད་ཅན་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི། ཏ་༡༡་ན་༣་དེ་ནི། ཐེག་

པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་སང་བ་ལློག་སིད་ཅན་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི། ད་༤༠་དེ་ནི། ཞེས་པ་ནས། ཐེེག་པ་ཆེན་པློའི་

ཆློས་ལ་ཟླློག་པ། ཞེས་པའི་བར་ཆད་འདུག །
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

པར་རུང་བ་ཉིད་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་ནས། ཐློག་མེད་གྱུར་ཀང་ཐ་མ་དང་ལྡན་

པས། །རང་བཞིན་གིས་དག་རྟག་པའི་ཆློས་ཅན་ནི། །ཐློག་མེད་སྦུབས་ཀིས་ཕི་

བསྒིབས་མི་མཐློང་སེ། །ཇི་ལྟར་གསེར་གི་གཟུགས་ནི་བསྒིབས་པ་བཞིན། །ཞེས་

གསུངས་སློ། །ཞེས་བཤད་པས་གྲུབ་པའློ། །

དེས་ན་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡློད་པར་བཞེད་ཅིང༌། གཏན་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་

ཆློས་ཅན་གི་སེམས་ཅན་མེད་པར་བཞེད་པ་དྲངས་མ་ཐག་པའི་འགེལ་པར་བཤད་པ་

ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། མཁས་མཆློག་དབིག་གཉེན་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡློད་པར་མི་བཞེད་ཅིང༌། གཏན་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་

འདའ་བའི་སེམས་ཅན་ཡློད་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། 1དཀར་པློ་དམན་པ་ཡློད་པ་རྒྱུ་

དང་བལ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་མདློ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་པར།2 དློན་འདི་ལ་ནི་རིགས་

མེད་པ་ལ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་པར་བཞེད་

དེ། དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། དེའི་དུས་དང༌། གཏན་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་

ལས་མི་འདའ་བའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། 3གཏན་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་

འདའ་བའི་ཆློས་ཅན་ནི་རྒྱུ་དང་བལ་བ་སེ། གང་ལ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་

རིགས་ཉིད་མེད་པའློ། །ཞེས་གསུངས། མདློ་འདིའི་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལ་མི་

མཐུན་པ་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ལྟ་བའི་འཇློག་མཚམས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མདློ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༡་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན། མདློ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་པ། ༡༡༥༥་༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན། མདློ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་པ། ༡༡༥༥་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལྟ་བ་མི་མཚུངས་པ་ལེགས་པར་བཤད་པར་གློ་ལགས། 

འདི་ལ་ཕིས་ཀི་མཁས་པར་གགས་པ་ཁ་ཅིག །ལུགས་འདི་ལ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་ཀང༌། རྒྱུ་དང་

བལ། །ཞེས་པས་རིགས་ཆད་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འགེལ་པས་གཏན་ཡློངས་སུ་

མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆློས་ཅན་ལ་སྦར་ལ། དེ་ཙམ་གིས་དེར་འགྱུར་ན། རྒྱུད་

བླའི་འགེལ་པ་ལའང་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེར་ལློག་སེད་ཅན་མྱ་ངན་ལས་མི་

འདའ་བའི་ཆློས་ཅན་ནི།1 འདློད་ཆེན་མུ་སེགས་ཉན་ཐློས་དང༌། །ཞེས་སློགས་ལ་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། ཆེས་མི་འཐད་དེ། རིགས་ཆད་ཀི་སེམས་ཅན་ཡློད་

པར་ཐལ། གཏན་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆློས་ཅན་གི་སེམས་ཅན་དེ། 

རིགས་ཆད་ཀི་སེམས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། རེ་ཀརྨ་པ་དཔང་པློར་

བཞུགས་སློ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ཀིས་འདི་སྐད་བཤད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་རྒྱུད་བླ་མ་འདི་ལས་

གཞན་སློང་གི་དབུ་མ་ཆེན་པློ་བསན་གི། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སློང་པའི་རང་

སློང་གི་དབུ་མ་ཆེན་པློ་མ་བསན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མའི་བསན་བཅློས་འདིས་འཁློར་ལློ་བར་

པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་འཆད་པའི་ཕིར་ཏེ།2 སྤིན་དང་རྨི་ལམ་སྒྱུ་བཞིན་དེ་

དང་དེར། །ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་སློང་པ་ཞེས། །ཞེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་

དྲང་དློན་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེས་

འཁློར་ལློ་བར་པ་ངེས་དློན་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕིར་ཏེ། འཁློར་ལློ་བར་པར་ཆློས་ཐམས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༩་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༢་༡།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཅད་བདེན་པས་སློང་པར་གསུངས་པ་དང༌། འཁློར་ལློ་ཐ་མར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་རྒྱུད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པློ་ཡློད་པར་གསུངས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་

པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་དེ་ཉིད་ཀིས་འདི་སྐད་བཤད་དེ། བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་ནས་བཤད་

པའི་ལྟ་བ་འདི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིར་ཕེ་བའི་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

དེར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ལུང་རིགས་མེད་པའི་ཕིར། བམས་ཆློས་ཕི་མ་ནས་བཤད་པའི་ལྟ་

བ་འདི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། རེ་བཙུན་བམས་པ་དང་ཐློགས་མེད་ཀིས་དབུ་མའི་ལྟ་

བར་བཤད་པའི་ཕིར། བམས་པ་དང༌། ཐློགས་མེད་ཀི་བཤད་པས་དེར་མི་འགྲུབ་ན། 

བསན་པ་འདི་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་དཔང་པློ་གཞན་མི་རེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

བམས་ཆློས་ཕི་མ་ནས་བཤད་པའི་ལྟ་བ་དེ་དབུ་མའི་ལྟ་བར་རེ་བཙུན་བམས་པས་

གང་དུ་བཤད། དབུས་མཐའ་ལས།1 ཡློད་པས་མེད་པས་ཡློད་པས་ན། །འདི་ནི་དབུ་

མའི་ལམ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བཤད་པས་སློ། །ཞེ་ན། ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་མེད་

པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཐལ། དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀིས་འཁློར་ལློ་བར་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། བསན་པ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་

ལས་ཚད་མར་གྱུར་པའི་དཔང་པློ་གཞན་མི་རེད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། གློང་དུ་

འདློད་ན་སློང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཡིན་པ་བུད། དེ་དག་

ནི་ཞར་ལས་འློངས་པ་ཞུས་པ་ཡིན། 

རེ་ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐར་ཡང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། དབུས་མཐའ། ༩༠༢་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཐར་ཐུག་དང་། དེ་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་འདུག་པ་ལ་འདི་སྐད་ཞུ་སེ། རྒྱུད་བླར།1 

གང་ཞིག་མེད་མིན་ཡློད་མིན་ཡློད་མེད་མ་ཡིན་ཡློད་མེད་ལས་གཞན་དུའང༌། །བརྟག་

པར་མི་ནུས་ངེས་ཚིག་དང་བལ་སློ་སློ་རང་གིས་རིག་ཞི་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་

དློན་འཆད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་མཛད། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པའང་མ་

ཡིན། གཉིས་ཀ་ཡང་མ་ཡིན། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའང་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་

ནམ། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐ་སད་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། 

ཞེས་སློགས་ཀི་དློན་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན། དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ལུང་དེའི་དློན་དེ་ལྟར་འཆད་རིགས་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཡློད་པ2་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བདེན་པར་ཡློད་པའི་ཕིར། 

རྟགས་སློང༌། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དློན་དམ་བདེན་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་བདེན་

པར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་ཡང་མིན། ཞེས་

སློགས་མདློ་དེའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་པར་ཡློད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་འགལ། 

འློ་ན་ཁྱློད་རང་གི་ལུགས་ལ་ལུང་དེའི་དློན་གང་ཞེ་ན། དློན་དམ་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་ན། དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

པ་དེ་དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐ་སད་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཡློད་མེད་

གཉིས་ཀ་ཡང་མ་ཡིན། ཡློད་མེད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དློན་དུ། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་འཇུག་འགེལ་དུ་བཤད་ཅིང༌། དེ་དང་མཐུན་པར། རེ་ཙོང་ཁ་པས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༦་༡༡།

2 ག་༡༡་ན་༤་དེ་ཡློད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཏ་༡༢་བ་༦་ཡིན་པར་ཐལ། ད་༤༨་༡་མིན་པར་ཐལ།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

འགེལ་པ་སྒློན་གསལ་གི་མཆན་དུ་བཤད་པ་ལགས། འབྲུ་ཕི་མའི་དློན་ནི། ཡློད་མེད་

གང་རུང་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

ཆློས་དཀློན་མཆློག་གི་གཞུང་འདིས་ཀང༌། རྒྱུད་བླའི་དགློངས་པ་ངློ་བློ་ཉིད་

མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་སུ་བཀྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆློས་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པའི་

མདློ་སེ་རྒྱན་སློགས་སུ། དློན་དམ་བདེན་པ་ཡློད་མིན་དུ་གསུངས་པའི་དློན་འཆད་

པའི་ཚེ། ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན། 

ཡློངས་གྲུབ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཞེས་འཆད་ཀི། དློན་དམ་

བདེན་པ་ཡློད་མིན་མེད་མིན་དུ་མི་འཆད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་མདློ་སེ་རྒྱན་ལས།1 

ཡློད་མིན་མེད་མིན་དེ་བཞིན་ཉིད་གཞན་མིན། །སྐྱེ་དང་འཇིག་མེད་འབི་པར་མི་འགྱུར་

ཏེ། །འཕེལ་བ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པའང་མེད། །རྣམ་པར་དག་གྱུར་དེ་ནི་དློན་དམ་

མཚན། །ཞེས་དློན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་དུ་བཤད་དློ། །

གཞན་ཡང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ་བ་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་སིང་པློ་མཚན་ཉིད་པ་དེ་ཉིད། རྟག་པའི་དངློས་པློ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་

པ་མི་འཐད་དེ། བདེ་གཤེགས་སིང་པློ་རྟག་དངློས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡློད་པར་སློན་པའི་

མདློ་དེ། དགློངས་གཞི་སློང་པ་ཉིད་ལ་དགློངས་པ་དང༌། དགློས་པ་མུ་སེགས་ཀི་ལྟ་བ་

ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཁ་དྲང་བར་བ་བ་དང༌། དངློས་ལ་གནློད་བེད་མུ་སེགས་ཀི་བདག་

དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་གསུངས་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་དྲང་དློན་དགློངས་པ་ཅན་དུ་

བཀྲལ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མིང་ཅན་གི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མདློ་སེའི་རྒྱན། ༨༡༥་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བདེ་གཤེགས་སིང་པློ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་རྟག་དངློས་དང༌། བདེན་གྲུབ་ཏུ་

བཞེད་རིགས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ། ཆློས་རེ་ས་པཎ་གིས་ཀང༌། སློམ་པ་གསུམ་གི་

རབ་དབེར།1 ཁ་ཅིག་གངས་ཅན་ལུགས་བཞིན་དུ། །ཡློད་པའི་དགེ་བ་ཞེས་བ་

བ། །རང་བྱུང་དུ་ནི་གྲུབ་པར་འདློད། །དེ་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པློ་ཟེར། །གངས་ཅན་

ལུགས་འདི་མི་འཐད་པས། །ལུང་དང་རིགས་པས་དགག་པར་བ། །ཞེས་བདེ་

གཤེགས་སིང་པློ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་རྟག་དངློས་བདེན་གྲུབ་བཞེད་པ་མུ་སེགས་

གངས་ཅན་གི་ལུགས་སུ་བཤད་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ལགས། 

གཞན་ཡང༌། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས།2 དེ་ཕིར་གཉིས་སློང་གང་ཡིན་པ། །དེ་

ནི་དེ་ཡིའང་དེ་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཉིད། ཐློགས་མེད་

སྐུ་མཆེད་བཞེད་པའི་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་དེ་ཡིན་ནམ་མིན། གལ་ཏེ་མ་ཡིན་ན་

སླློབ་དཔློན་ཆློས་ཀི་གགས་པས་བཞེད་པའི་ལྟ་བ་དེ་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་མིན་ན། 

སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་བཞེད་པའི་ལྟ་བ་དེ་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་

བས། སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་འཕགས་པར་བཞེད་པ་དང༌། ཕློགས་གང་གི་གཞུང་

ནས་བཤད་པའི་ལྟ་བ་དེ་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས། 

རྣམ་འགེལ་ལས་བཤད་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བཞེད་པའི་དབུ་མ་ཆེན་

པློའི་ལྟ་བ་ཡིན་ན། རྣམ་འགེལ་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་བསན་བཅློས་སུ་བཞེད་དགློས་ཤིང༌། 

དེ་ལྟར་བཞེད་པར་ཡང་འདུག་པ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྟག་དངློས་

1 ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༦། མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །ཆློས་རེ་ས་པཎ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༧་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆློས་གགས། རྣམ་འགེལ་ར་བ། ༥༤༥་༥།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

བཞེད་པ་དང་འགལ་ཏེ། མུ་སེགས་དབང་ཕྱུག་པ་འགློག་པའི་ཚེ། རྣམ་འགེལ་ལས།1 

ཚད་མ་རྟག་པ་ཉིད་ཡློད་མིན། །དངློས་ཡློད་རྟློགས་པ་ཚད་ཕིར་དང༌། །ཤེས་བ་མི་

རྟག་པ་ཉིད་ཀིས། །དེ་ནི་མི་བརྟན་ཉིད་ཕིར་རློ། །ཞེས་སློགས་ཀིས་ཚད་མ་རྟག་པ་

ལེགས་པར་བཀག་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཚད་མ་མདློ་དང་སེ་བདུན་དུ་རྟག་དངློས་འགློག་པའི་རིགས་པ་

ཇི་སེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དློན་མེད་ཀི་བཤད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་མདློ་དང་

སེ་བདུན་རང་ལུགས་ལ་རྟག་དངློས་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཞུང་དེས་

ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་རྟག་པ་བཀག་པ་ཡིན་གི། དློན་དམ་པའི་ཚད་མ་རྟག་པ་བཀག་པ་

མ་ཡིན་པས་སྐྱློན་མེད་དློ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གཞུང་འདི་ཕི་རློལ་

པས། དློན་དམ་པའི་ཚད་མ་རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་ཀུན་མཁྱེན་ཁས་བླངས་པ་འགློག་

པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་རྒྱུད་བླ་མའི་ལུགས་ལ་ཡློངས་གྲུབ་སློང་གཞིར་

བས་ནས་གཞན་དབང་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་བསན་གི། ཆློས་

རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་རང་སློང་རྒྱུད་བླ་མར་མ་བཤད། 

ཅེས་བཞེད་པར་འདུག་པ་བླློ་ཡུལ་དུ་ཡེ་མ་ཤློང་སེ། དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་

རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་རྒྱུད་བླ་མའི་

གཞུང་གང་གིས་བསན། ཞེས་ཞུའློ། །

འདི་ལ་ཕིས་ཀི་ཁ་ཅིག །2ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་བས་ཀིས། །རྣམ་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆློས་གགས། རྣམ་འགེལ་ར་བ། ༥༠༠་༢༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༢་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐམས་ཅད་དབེན་པ་སེ། །ཞེས་པས་དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་

སློང་པའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་ཏློ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ལྟར། རེ་

ཀརྨ་པ་ཡང་བཞེད་པར་འདུག་པ་དེ་ལྟར་ན། ར་བ་ཤེས་རབ་ལས།3 རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་

བྱུང་བ་ཡི། །རང་བཞིན་བས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །རང་བཞིན་བས་པ་ཅན་ཞེས་

བར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པས་ཀང་དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་

རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་པར་ཐལ། 

ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་བས་ཀིས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པ་སེ། །ཞེས་པས་དེ་

འདྲའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། རིགས་

ཚོགས་སུ་རང་སློང་ཁློ་ན་བསན་གི། གཞན་སློང་ཡེ་མ་བསན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་ཞིང༌། རིགས་པས་ཀང་གནློད་དློ། །

དེ་བཞིན་དུ། ར་ཤེར།4 རང་བཞིན་དག་ནི་བཅློས་མིན་དང༌། །གཞན་ལ་ལྟློས་

པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་པས་ཀང་དེ་འདྲའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་

བསན་པར་ཐལ། ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་བས་ཀིས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པ་

སེ། །ཞེས་པས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས།5 དངློས་པློ་

བས་པ་ཅན་ལ་མ་རེག་པར་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་མངློན་སུམ་དུ་མཛད་པས། དེ་ཉིད་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བཤད་དློ། །ཞེས་པས་ཀང་དློན་དམ་

བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༢༠་༡༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༢༠་༡༩།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༧༥༡་༩།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཐུག་ཏུ་བསན་པར་ཐལ། ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་བས་ཀིས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དབེན་པ་སེ། །ཞེས་པས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། སྔར་བཞིན། ངློ་བློ་ཉིད་

མེད་པར་སྨྲ་བའི་གཞུང་དུ་གཞན་སློང་གི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་མ་བསན་པར་

བཞེད་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། ཡང་ཕིས་ཀི་ཁ་ཅིག །བླ་མེད་ཆློས་ཀིས་སློང་མ་

ཡིན། །ཞེས་པས་དློན་དམ་བདེན་པ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་དང་དེ་ཁློ་རང་གིས་མི་སློང་ཞིང༌། གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་

སློང་པའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སྨྲ་བ་བཞིན་ཊིཀྐ་

འདིར་ཡང་བཞེད་པར་འདུག་པས། གཞུང་དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་གཞན་སློང་

དུ་བསན་གི། རང་སློང་དུ་མ་བསན་པ་ལ་མི་ཕན་ཏེ། གཞུང་དེ་ཇློ་ནང་པས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སློབས་སློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་རང་ཆས་སུ་

ཡློད་པའི་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་ལ། ཁློ་བློ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པློ་རྒྱུད་

ལྡན་གི་གང་ཟག་དེ། བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སློབས་སློགས་འབྱུང་རུང་

གི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པར་སློན་པ་ཡིན་པས་འབེལ་ཡློད་པར་མ་གློ་ལགས། 

དློན་བསྡུ་ན། རྒྱུད་བླར་གཞན་སློང་གི་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་བསན་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། དེར་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་ནས་བཤད་པའི་སློང་ཉིད་ཕ་མློ་དང་ཁྱད་པར་

མེད་པར་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་སློང་ཉིད་དེ་

ཉིད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་མདློ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སིང་པློའི་མདློ་ལས་ཁྱད་པར་མེད་པར་གསལ་བར་བསན་པར་

འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པར་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀི་རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པར།1 བིས་པ་རྣམས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་

དང༌། ལས་དང་སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་འདི་དག་ནི། ཁམས་གཅིག་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་པས་རབ་ཏུ་འཇུག་གློ །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡློངས་སུ་བཙལ་

བ་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནམ། དམིགས་པ་འགའ་ཡང་མི་མཐློང་བ་དེ་ལྟར་ལྟ་བར་

བའློ། །གང་གི་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་དང་དམིགས་པ་འགའ་ཡང་མི་མཐློང་བ་དེའི་ཚེ་ཡང་དག་

པ་མཐློང་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཆློས་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཉམ་པ་ཉིད་

ཀིས་མཉམ་པར་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་སློ། །གང་ཞིག་དེ་ལྟར་མེད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་དམིགས་པ་མ་མཐློང་བའི་ཕིར་དང༌། ཡློད་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་གྱུར་པ་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་མཐློང་བའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ཀ་བསལ་བ་མེད་

པ་དང༌། བཞག་པ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་

པ་ཉིད་དུ་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དེ་ནི། གང་ཞིག་སྐྱེས་པས་ཅིག་ཤློས་

གཏན་བལ་བ་དང༌། མེད་པར་རྟློགས་པར་འགྱུར་བར་དེ་ཁློ་ནར་མཐློང་བའི་གེགས་ཀི་

ཉེས་པ་འདི་མཐའ་དག་གི་གཉེན་པློར་རིག་པར་བའློ། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་རྣམ་

པར་རྟློག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐློང་བ་དང་སློམ་པའི་ལམ་དེ་ཡང་རྒྱས་པར་ནི་ཤེས་

རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། མདློ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པར་

བའློ་ཞེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང་དེ་རྟློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐློང་སློམ་གི་ལམ་

གིས་བསྡུས་པ་རྣམས། ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟློགས་པར་བ་བར་

གསུངས་འདུག་པས། རྒྱུད་བླ་མ་ར་འགེལ་གཉིས་ཀའི་དགློངས་པ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

པར་སྨྲ་བ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་སུ་བསན་འདུག་པ་འདི་རྣམས་ལ་འབྲུ་ཇི་ལྟར་

གནང༌། ལུང་དེ་ལ་འབྲུ་སྣློན་ཞུས་ན། བིས་པ་རྣམས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་དང༌། ལས་དང་

སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དེ་དག་ནི་ཁམས་གཅིག་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

མ་ཤེས་པ་ལས་རབ་ཏུ་འཇུག་གློ །ཞེས་པས་ནི། འཁློར་བ་ལས་གློལ་བ་ཐློབ་པ་ལ། 

ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པློ་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་

མངློན་སུམ་རྟློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་དགློས་པར་བསན་པས་འཕགས་པ་ཡིན་ན། 

སློང་ཉིད་རྟློགས་དགློས་པ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་

དེ་འདིར་ཡང་བཞེད་པར་བསན། 

གལ་ཏེ་འགེལ་པ་འདི་མདློ་སེ་རྒྱན་དང་དགློངས་པ་གཅིག་ན། འཁློར་བ་ལས་

གློལ་བ་ལ་སློང་ཉིད་རྟློགས་དགློས་པའི་བཤད་པ་འདི་འློང་དློན་མེད་དེ། མདློ་སེ་རྒྱན་

ར་འགེལ་གི་ལུགས་ལ་ཐེག་དམན་འཕགས་པས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་

གྲུབ་མཐའ་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པའི་ཕིར། འགེལ་པར།1 དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡློངས་སུ་

བཙལ་བ་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནམ། དམིགས་པ་འགའ་ཡང་མི་མཐློང་བ་དེ་ལྟར་བལྟ་

བར་བའློ། །གང་གི་ཚེ། རྒྱུ་མཚན་ནམ་དམིགས་པ་འགའ་ཡང་མི་མཐློང་བ་དེའི་ཚེ། 

ཡང་དག་པ་མཐློང་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་འདི་ལས། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཁློ་རང་གི་ཐ་སད་

བཏགས་པའི་བཏགས་དློན་བཙལ་བའི་ཚེ། མ་རེད་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡློངས་སུ་བཙལ་བ་ན་དེའི་

རྒྱུ་མཚན། དམིགས་པ་འགའ་ཡང་མ་མཐློང་བ་དེ་ལྟར་བལྟ་བར་བའློ། །ཞེས་གསལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བར་གསུངས་སློ། །

དེའི་རེས་སུ་འགེལ་པ་དེར།1 ཆློས་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཉམ་པ་

ཉིད་ཀི་མཉམ་པར་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་སློ། །ཞེས་པས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་སློང་དུ་མཉམ་པར་གཟིགས་ནས་མངློན་པར་

རློགས་པར་སངས་རྒྱས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ག་ལ་བཞེད་སམ་དུ་སེམས་ལགས། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས།2 དེ་གཉིས་ཀ་བསལ་བ་མེད་པ་དང༌། བཞག་པ་མེད་པར་

མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མངློན་པར་རློགས་

པར་བང་ཆུབ་པ། ཞེས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་སློང་དུ་

མཉམ་པར་གཟིགས་པ་ལ་མི་མཛད་ན། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་མི་འགལ། དེས་ན་ལུང་

འདིས་ཆློས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་དང༌། དེ་རྟློགས་པའི་མཐློང་སློམ་གི་ལམ་ལ་

སློགས་པ། ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་

འདི་ཁློ་བློ་ཅག་གི་ལུང་ཡིན་པས། རྒྱུད་བླ་མ་དང་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དགློངས་པ་

གཅིག་པས་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་དང་རྒྱུད་བླ་མ་དགློངས་པ་གཅིག་པ་འདི་ལེགས་པར་

བཤད་པ་ཆེན་པློར་གློ་ལགས། 

ཡང་རེ་ཀརྨ་པས་མཛད་པའི་ཊིཀྐ་འདིར། འགེལ་པ་དློན་གསལ་ལས་ཀང༌། 

དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༠༤་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༠༤་༧།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆློས་ཀི་གཞན་གི་ངློ་བློ་ཉིད། །རང་རང་ངློ་བློས་སློང་

པའི་ཕིར། །ཞེས་པ་འདིས་དེ་འདྲའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་1པ་གནང་འདུག་པ་འདི་ཡང་མི་འཐད་དེ། འདིའི་དློན་བེད་

པ་པློ་གཞན་གིས་སློང་པའི་སློང་པ་ཉིད་ལ། ཆློས་ཀི་གཞན་གི་ངློ་བློ་ཉིད། །ཞེས་སློང་

གཞི་ངློས་བཟུང་ནས། དེ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སློང་པ་གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་རང་སློང་འཆད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།2 ཆློས་ཀི་གཞན་གི་ངློ་བློ་ཉིད། །རང་

རང་ངློ་བློས་སློང་པའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དབུ་མ་འཇུག་

པ་ལས།3 སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བྱུང་བའམ། །མ་བྱུང་ཡང་རུང་དངློས་སུ་ནི། །དངློས་

པློ་ཀུན་གི་སློང་པ་ཉིད། །གཞན་གི་དངློས་པློར་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཡང་དག་མཐའ་དང་

དེ་བཞིན་ཉིད། །དེ་གཞན་དངློས་པློའི་སློང་ཉིད་དློ། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས་ཀང་

གཞན་སློང་གི་དབུ་མ་ཆེན་པློ་དེ་བསན་པར་ཐལ། འགེལ་པ་དློན་གསལ་ལས།4 ཆློས་

ཀི་གཞན་གི་ངློ་བློ་ཉིད། ཅེས་སློགས་ཀིས་གཞན་སློང་གི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

དེ་བསན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་གཞུང་དུ་རང་སློང་མེད་

དགག་ཙམ་ཞིག་བསན་གི། གཞན་མ་ཡིན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་པའི་མིང་ཅན་གི་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་མ་བསན་པར་བཞེད་པ་དང་འགལ་ལློ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས་ཀང༌། གཞན་མ་ཡིན་པའི་

དེ་བཞིན་ཉིད། །ཅེས་པའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་དངློས་སུ་བསན་པར་ཐལ། དེ་

1 ག་༡༤་བ་༡་གསུང་པ། ཏ་༡༧་ན་༢་གསུང་པ། ད་༦༥་༡༤་གསུང་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༢༣༧་༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༦་༡༧།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༢༣༧་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལས་གཞན་གིས་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་དངློས་སུ་བསན་པ་གང་ཞིག །གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་

པ་ཉིད་ཀི་དློན་དེ་གཞན་སློང་ལ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར། རྟགས་རྣམས་ཞལ་གིས་

བཞེས། འདློད་ན། ཡུམ་གི་མདློ་ལས་གཞན་མིན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་པའི་མིང་

ཅན་གི་གཞན་སློང་དངློས་སུ་མ་བསན་པར་བཞེད་པ་དང་འགལ་ལློ། །

གཞན་ཡང༌། གཞན་མ་ཡིན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་པ་གཞན་སློང་གི་དབུ་མ་

ཆེན་པློ་དེ། ཤེར་ཕིན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་དང༌། འཕགས་པ་ཕློགས་ཀི་གང་པློས་བརྒྱད་

སློང་དློན་བསྡུས་ལས་དངློས་སུ་བཤད་དློ། །ཅེས་གསུང་པ་ལ་འདི་ལྟར་འབུལ་སེ། 

ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས། དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་

ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་དངློས་སུ་བསན་པར་ཐལ། 

དེས་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་དངློས་བསན་སློང་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་དེ་རྣམ་

བརྫུན་གི་དབུ་མ་ཆེན་པློར་འགེལ་བ་གང་ཞིག །སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་དེས། དློན་

དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་རྣམས་ཊིཀྐར་ཞལ་གིས་བཞེས། འདློད་ན། 

ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས། བཞེད་པ་ལྟར་གི་གཞན་སློང་ཆེན་མློ་དངློས་

སུ་མ་བསན་ཅིང༌། ཆད་སློང་མེད་དགག་ཙམ་ཞིག་བསན་ཏློ། །ཞེས་ཊིཀྐར་གསུངས་

པ་དང་འགལ། 

ཡང་བརྒྱད་སློང་དློན་བསྡུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཞེད་པ་དང༌། སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་གི་གཞན་སློང་ཆེན་མློ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པ་ལ། དྲི་བ་འདི་ཞུ་

སེ། བརྒྱད་སློང་དློན་བསྡུར་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་མཛད་ཅིང༌། དེ་ཡང་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པར་བསྒྲུབས་ནས། བརྒྱད་སློང་པའི་དགློངས་པ་བཀྲལ་འདུག་

པ། ནང་སློང་པ་ཉིད་ཀི་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་དེ་གང་ཡིན། ཞེས་ཀར་ཊིཀ་ལ་ཞུ་ཞིང༌། 

གཙོ་བློར་ཇློ་ནང་པ་དང༌། ཆློས་རེ་ཤཱཀ་མཆློག་པ་ལ་ཞུའློ། །མིག་སློགས་ནང་གི་

དབང་པློ་དྲུག་པློ་དེ་ནང་སློང་པ་ཉིད་ཀི་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། ནང་སློང་པ་

ཉིད་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་དློན་དམ་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་པའི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་སློང་པ་ཉིད་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱློད་སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས། 

རྟགས་སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གི་བརྒྱད་སློང་དློན་བསྡུ་དང༌། དེའི་འགེལ་པ་སླློབ་

དཔློན་དཀློན་མཆློག་འབངས་ཀིས་མཛད་པར། སློང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཕེ་ནས་གསལ་

བར་བཤད་དློ། །ཀུན་མཁྱེན་ཇློ་ནང་པ་ལན་ཅི་གསུང༌། 

གལ་ཏེ་ཕློགས་གང་ལ་མི་རིའློ་ཞེ་ན། འློ་ན་དབིག་གཉེན་ལ་རི་མི་རིགས་པར་

ཐལ། ཕློགས་གང་ལ་རི་མི་རིགས་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཁྱེད་རང་གིས་དབུ་མ་ཆེན་

མློ་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བཞེད་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཁས་ལེན་གི། ཟླ་གགས་དང་སེང་བཟང་

འདློད་པའི་རང་སློང་ངན་པ་དེ་ཁས་མི་ལེན། ཞེས་ཁམ1་ཆེན་པློ་གསུངས་པ་དེ་དྲན་

པར་མཛོད་ཅིག །

ད་དུང་ཁྱེད་རང་ཇློ་ནང་པ་ལ་འདི་དྲི་བར་བ་སེ། ཕི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་སློང་གཞི་

ཆློས་ཅན་དེ་གང་ཡིན། གཟུགས་ཕུང་ཡིན་ནློ། །ཞེ་ན། ཕི་སློང་པ་ཉིད་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་

དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་སློང་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱློད་སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། 

1 ག་༡༥་བ་༡་ངམ་ཆེན་པློ། ཏ་༡༨་ན་༥་ཁམ་ཆེན་པློ། ད་༧༡་༧་ངམ་ཆེན་པློ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྔར་བཞིན། སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གིས་སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་ཅིང༌། 

སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་ཁྱེད་རང་གི་རྒྱབ་རྟེན་དུ་སྤན་དྲངས་པ་མ་ལགས་སམ། ར་

བར་འདློད་ན། གཟུགས་ཕུང་དློན་དམ་བདེན་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། 

དངློས་པློ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་དེ་གང་ཡིན། ཕུང་པློ་ལྔ་ཡིན་

ནློ། །ཞེ་ན། འློ་ན་ཁྱེད་ཀིས་གཞན་སློང་ཆེན་མློའི་སློང་གཞི་དློན་དམ་བདེན་པ་ཁློ་ནར་

བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །ཡང་འདུས་བས་སློང་པ་ཉིད་ཀི་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་དེ་གང་

ཡིན། འདུས་བས་སློང་པ་ཉིད། ཅེས་པའི་སློང་ཉིད་ཅིག་ཡློད་དམ་མེད། གལ་ཏེ་ཡློད་

ན། དློན་དམ་བདེན་པ་འདུས་བས་ཡིན་པར་ཐལ། སློང་ཉིད་ཡིན་ན་གཞན་སློང་ཆེན་

མློ་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཞན་སློང་ཆེན་མློའི་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ན། དློན་དམ་བདེན་

པ་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཐམས་ཅད་སློང༌། འདློད་ན། དློན་དམ་བདེན་པ་ཆློས་

ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། གསུང་རབ་

སྤི་འགློ་ལ་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་ལྟ་བ་སློགས་ཕག་རྒྱ་བཞི་དང༌། 

འདུལ་བའི་སེ་སྣློད་དུ་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་ལྟ་བ་སློགས་ཕག་རྒྱ་

གསུམ་གིས་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་བཏབ་པ་ཇི་ལྟར་ལགས། འདློད་ན། ཁྱེད་

རང་གིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དློན་དམ་བདེན་པ་བསྒྲུབ་པ་རང་

དབང་བའི་རྟག་དངློས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །དེ་བཞིན་དུ། སློང་ཉིད་ལྷག་མ་ལ་

སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་དློན་དམ་བདེན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འདུག་མི་འདུག་གཟིགས་མཛོད། 

གལ་ཏེ་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཁས་མི་ལེན་པས་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་བཞག་

མི་འདློད་དློ། །ཞེ་ན། རྒྱུད་སེ་མང་པློར་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པའི་དག་ཆ་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

བཤད་པ་དེ་གང་ཡིན། སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གིས་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཡུམ་རྒྱས་

འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་དགློངས་པར་འགེལ་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། དེའི་དློན་ཡློད་དེ། 

མིག་སློགས་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་རང་འཛིན་རྟློག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ནང་སློང་པ་ཉིད་དང༌། གཟུགས་སློགས་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་རང་

འཛིན་རྟློག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། རང་བརློད་པའི་

སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ཕི་སློང་པ་ཉིད་དང་

དབང་རྟེན་ཁློག་པ་ལྟ་བུ་རང་འཛིན་རྟློག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། རང་བརློད་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པ་ཕི་སློང་པ་ཉིད་དུ་འཇློག །དེས་གཞན་རྣམས་ལའང་རིགས་འགེ། 

འདི་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ལེགས་བཤད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། རྣལ་འབློར་

སྤློད་པ་པས་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་འཆད་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། བརྒྱད་སློང་དློན་བསྡུའི་

འགེལ་པ་སླློབ་དཔློན་དཀློན་མཆློག་འབངས་ཀིས་མཛད་པ་ལས། མིང་ནི་གང་དང་

གང་གིས་སུ། །ཆློས་རྣམས་གང་དང་གང་བརློད་པ། །དེ་ནི་དེ་ལ་ཡློད་མ་ཡིན། །དེ་ནི་

ཆློས་རྣམས་ཆློས་ཉིད་དློ། །ཞེས་པའི་སིད་པ་འཕློ་བའི་མདློ་དྲངས་ནས་བཤད་དློ། །འློ་

ན་འདི་འདྲའི་སློང་ཉིད་རྣམས་རང་སློང་ཡིན་ནམ་གཞན་སློང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་རྣམས་

ཀང་རང་སློང་དུ་སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་བཞེད་ལ་དེར་མ་ཟད་མདློ་སེ་དགློངས་

འགེལ་གི་དངློས་བསན་གི་སློང་ཉིད་ཀང་རང་སློང་ཁློ་ནར་ལུགས་དེ་གཞིར་བས་ནས་

འཇློག་གློ །ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་ལགས། 

ཡང་ཊིཀྐར་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་དང་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དགློངས་པ་འགེལ་བའི་བསན་བཅློས་འགེལ་པ་དློན་གསལ་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་

འགེལ་པ་གཞན་མ་བྱུང་། ཞེས་གསུངས་1པ་དང༌། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་གསུམ་

ལས་ཆད་སློང་མེད་དགག་ཙམ་ཞིག་བསན་གི། སྔར་བཤད་པའི་གཞན་སློང་ཆེན་མློ་

བདེན་གྲུབ་དེ་མ་བསན་པར་བཞེད་པ་དང༌། འགེལ་པ་དློན་གསལ་གིས་དེ་འདྲའི་སློང་

ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བསན་པར་འདློད་པ་ཡང་ནང་འགལ་བར་སེམས་ལགས། 

ཡང་ཤེར་ཕིན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་ལས་གཞན་སློང་དངློས་སུ་བསན་གསུངས2་

པ་ལ། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས་དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་

ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་དེ་དངློས་སུ་བསན་པར་ཐལ། ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ལས་

དེ་འདྲའི་གཞན་སློང་དངློས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་སློང༌། དེར་ཐལ། ཤེར་ཕིན་

བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་ལས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཞལ་གིས་བཞེས། ར་བར་

འདློད་ན། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས་ཆད་སློང་མེད་དགག་ཙམ་ཞིག་

དངློས་སུ་བསན་གི། གཞན་སློང་ཆེན་མློ་དངློས་སུ་མ་བསན་པར་ཊིཀྐར་བཤད་པ་དང་

འགལ་ལློ། །

ཡང་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གིས་ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ཡུལ་སློང་ཉིད་མེད་དགག་ཙམ་ཞིག་བསན་གི། སློམ་པས་ཉམས་སུ་

མྱློང་བའི་སློང་ཉིད་མ་བསན། སློམ་པས་ཉམས་སུ་མྱློང་བའི་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་དེ་

འཁློར་ལློ་ཐ་མ་ནས་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས།3 བསློད་ནམས་མིན་པ་དང་

1 ག་༡༦་ན་༧་གསུང་པ། ᩧ་ᨁᨉ་᪠་ᨁ་ᨵསུང་བ། ᩶་ᨇᨆ་ᨁᨂ་ᨵསུᩏ་།

2 ག་༡༦་བ་༡་གསུང་བ། ཏ་༡༩་བ་༣་གསུང་བ། ད་༧༧་༦་གསུང་པ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། འཕགས་པ་ལྷ། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ། ༨༠༡་༤།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

པློར་ཟླློག །བར་དུ་བདག་ནི་ཟླློག་པར་བེད། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་ཟླློག་པ། །གང་གིས་

ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མང་ཡང་འཐད་པ་

མིན་ཏེ། ཐློས་བསམ་གིས་བདེན་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། སློམ་པའི་ཚེ་སློང་ཉིད་

བདེན་གྲུབ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ནི། ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་འབེལ་

མེད་དུ་སློང་བས་སློམ་ཚུལ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐློས་བསམ་གིས་གང་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་དེ་སློམ་པས་ཉམས་སུ་མི་ལེན། གང་སློམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དེ་ཐློས་

བསམ་གིས་གཏན་ལ་མི་འབེབས་པའི་ཕིར། ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

ཡུལ་དང༌། སློམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཡུལ་དློན་གཅིག་པ་ངེས་པར་དགློས་ཏེ། 

དཔེར་ན། རྣལ་འབློར་གི་སའི་སྐབས་སུ། དེ་ལ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པས་སློང་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པས། བསམ་བྱུང་གི་རིག་པ་བསན་ནས། བདག་མེད་དློ་སམ་དུ་བསློམས་པས། 

ཞེས་པས་སློམ་བྱུང་གི་རྣལ་འབློར་བསན་པ་དང༌། སྔློན་པློ་དང་དེའི་བླློ་དག་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་པས་བསམ་བྱུང་གི་རིག་པ་བསན་ནས། འདི་ནི་

སེམས་ཙམ་ཁློ་ན་ཡིན་གི། ཕི་རློལ་གི་དློན་ནི་མེད་དློ། །ཞེས་པས་སློམ་བྱུང་གི་རྣལ་

འབློར་བསན་པ་དང༌། དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་

བཞིན་དུ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་སེ། ཞེས་པས་བསམ་བྱུང་གི་རིག་པ་བསན་ནས། ཡང་

དག་པར་ན་གཅིག་ཏུ་དངློས་པློ་དང་དངློས་པློ་མེད་པ་ལ་སློགས་པར་རྟག་པའི་ངློ་བློ་

དང་བལ་བ་ཡིན་ནློ། །སམ་དུ་བསློམས་པས། ཞེས་པས་སློམ་བྱུང་གི་རྣལ་འབློར་

བསན་པ་བཞིན་ནློ། །འདི་དང་འདྲ་བར་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐློས་བསམ་སློམ་

གསུམ་གི་ཡུལ་མི་འགལ་བར་བཤད་ཀི། འགལ་བ་འདི་འདྲ་གསུང་རབ་གང་དུ་ཡང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མ་བཤད་པས། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གིས་ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་

འབེབས། འཁློར་ལློ་ཐ་མར་སློམ་པས་ཉམས་ལེན་གི་དབང་དུ་བས་ནས་སློང་ཉིད་

བདེན་གྲུབ་བསན་ཅེས་ཆློས་རེ་ཤཱཀ་མཆློག་པ་བཞེད་པ་འདི་འདྲ་རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་ཀི་དགློངས་པ་གཏན་མིན་པར་འདུག་སམ་ལགས། དེ་ལྟར་ཡང༌། དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པློ་པློ་ཏློ་བའི་བེ་བུམ་སྔློན་མློ་1ལས། ཁ་ཅིག་ཐློས་བསམ་དུས་སུ་

རིགས་པས། །རང་བཞིན་མེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། །སློམ་དུས་མི་རྟློག་འབའ་ཞིག་

སློམ་ཟེར། །དེ་ལྟ་ན་ནི་འབེལ་མེད་སློང་ཉིད། །ལློགས་སུ་སློམ་ཕིར་གཉེན་པློར་མི་

འགྱུར། །ཞེས་སློགས་གསུངས་སློ། །

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

ཏུ་བཞེད་པ་འདི་གྲུབ་ཐློབ་གློང་མ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣལ་འབློར་གི་

དབང་ཕྱུག་རེ་མི་ལ་རས་པས་ཀང༌། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་འཇློག་མ་ཐུབ་ན་ཆད་ལྟར་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

རེ་མི་ལས། ཁྱེད་བླློ་དམན་རྣམས་ཀི་བསམ་ངློ་དང༌། །བསྟུན་ནས་ཀུན་མཁྱེན་སངས་

རྒྱས་ཀིས། །ཐམས་ཅད་ཡློད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། །དློན་དམ་བདེན་པའི་དབང་དུ་

ནི། །བགེགས་ལས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀང་མེད། །སློམ་པ་པློ་མེད་བསློམ་བ་

མེད། །བགློད་བ་ས་དང་ལམ་རྟགས་མེད། །འབས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མེད། །དེ་ཕིར་

1 ག་༡༧་ན་༥་སྔློན་མློ། ཏ་༢༠་བ་༢་སྔློན་པློ། ད་༨༡་༡༡་སྔློན་མློ།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

མྱ་ངན་འདས་པ་མེད། །མིང་དང་ཚིག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ། །ཁམས་གསུམ་བརྟེན་

དང་གཡློ་བར་བཅས། །གདློད་ནས་མ་གྲུབ་སྐྱེ་བ་མེད། །གཞི་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའང་མེད། །ལས་དང་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་མེད། །དེ་ཕིར་འཁློར་བའི་མིང་ཡང་

མེད། །མཐར་ཐུག་དློན་ལ་དེ་ལྟར་གདའ། །ཞེས་འབས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་སློགས་དློན་

དམ་པར་མེད་པར་གསུངས་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་འཇློག་ཐུབ་ལགས། 

ཐ་སད་དུ་ཡློད་པས་ཡློད་གློ་ཆློད་པ་ཡང༌། རེ་མི་ལས་གསུངས་ཏེ། ཨེ་མ་

སེམས་ཅན་མེད་གྱུར་ནི། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཅི་ལས་བྱུང༌། །རྒྱུ་མེད་འབས་

བུ་མི་སིད་པས། །ཀུན་རློབ་བདེན་པའི་དབང་དུ་ནི། །འཁློར་བ་དང་ནི་མྱ་ངན་

འདས། །ཐམས་ཅད་ཡློད་ཅེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཡློད་པ་དངློས་པློར་སྣང་བ་

དང༌། །མེད་པ་སློང་པའི་ཆློས་ཉིད་གཉིས། །ངློ་བློ་དབེར་མེད་རློ་གཅིག་པས། །རང་

རིག་གཞན་རིག་ཡློད་མིན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ཟུང་འཇུག་ཡངས་པ་ཡིན། །དེ་ལྟར་

རྟློགས་པའི་མཁས་པ་ཡིས། །རྣམ་ཤེས་མ་མཐློང་ཡེ་ཤེས་མཐློང༌། །སེམས་ཅན་མ་

མཐློང་སངས་རྒྱས་མཐློང༌། །ཆློས་ཅན་མ་མཐློང་ཆློས་ཉིད་མཐློང༌། །ཞེས་སློགས་

གསུངས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་རྣམས་དང༌། རེ་མི་ལ་དང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པ་རྣམས་

དགློངས་པ་གཅིག་དང༌། དབངས་གཅིག་ཏུ་འདུག་ལགས། 

རྣམ་ཤེས་མ་མཐློང་ཡེ་ཤེས་མཐློང་། །ཞེས་པའི་དློན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཕགས་

པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངློར་

རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་དེ་མ་མཐློང༌། ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་དེ་མཐློང༌། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། ཡེ་ཤེས་དེས་ཆློས་ཉིད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངློར་ཆློས་ཅན་

མེད་ཆློས་ཉིད་ཡློད་ཅེས་པ། དེའི་གཟིགས་ངློ་ན་སེམས་ཅན་མེད། སངས་རྒྱས་ཏེ་

ཆློས་སྐུའི་མིང་ཅན་གི་སློང་ཉིད་ཡློད་ཅེས་སློགས་ཀི་དློན་ཡིན་པས་འཕགས་པ་

ཐློགས་མེད་ཀི་རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པར་མདློ་དྲངས་པ་ལས།1 སྤིན་མེད་2མཁའ་ལ་ཉི་

བཞིན་འདིར་ཁྱློད་ཕློགས་གཅིག་བླློ་གློས་ཅན། །བླློ་མིག་དག་པའི་འཕགས་རྣམས་

ཀིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཐློང་3མ་ལགས། །ཞེས་པ་དང་དགློངས་པ་གཅིག་པར་འདུག་

ལགས། 

རེ་མར་པའི་ཞལ་ནས་ཀང༌། ཤར་ཆུ་བློ་གངྒཱའི་འགམ་དུ་ཕིན། །རེ་མཻ་ཏི་ཆེན་

པློའི་བཀའ་དྲིན་གིས། །གཞི་ཆློས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟློགས། །སེམས་སློང་པ་ཉིད་

ལ་སྦར་ཟིན་བས། །དློན་སྤློས་བལ་གཉུག་མའི་ངློ་བློ་མཐློང་། །སྐུ་གསུམ་མ་དང་མངློན་

དུ་མཇལ། །མི་ཁློ་བློའི་སྤློས་པ་དེ་ནས་ཆློད། །ཅེས་གསུངས་པ་འདི་ཡང་རེ་མི་ལས་

ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དློན་ནི། རེ་མཻ་ཏི་པ་ཆེན་པློའི་བཀའ་

དྲིན་གིས། སེམས་དློན་དམ་པར་སྐྱེ་མེད་འགག་མེད་དུ་རྟློགས་པས། སེམས་ཀི་

གཉུག་མའི་ངློ་བློ་ཞེས་པ་སེམས་བདེན་པས་སློང་པའི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་སློང་ཉིད་

ལ་སྦར་ཟིན་བས་ཏེ། རློགས་རིམ་གི་ལམ་ཟབ་མློ་དང་སྦེལ་ནས་བསློམས་པས་སྤིར་

སྐུ་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་ཆློས་སྐུའི་མིང་ཅན། འློད་གསལ་མ་བུ་འཕློད་པ་ཅིག་བྱུང་བ་

དེ་ཡང༌། རེ་མཻ་ཏི་པ་ཆེན་པློའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཅེས་པའློ། །

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༨༡་༢༠།

2 ག་༡༨་ན་༡་སྤིན་མེད། ཏ་༢༡་བ་༡་སྤིན་མཐློང་། ད་༨༥་༡༢་སྤིན་མེད།

3 ག་༡༨་ན་༢་མཐློང་མ་ལགས། ཏ་༢༡་བ་༢་མཐློང་བ་ལགས། ད་༨༦་༡་མཐློང་མ་ལགས།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

དེས་ན་རེ་མར་པ་དང་རེ་བཙུན་མི་ལ་དཔློན་སླློབ་ཀི་ལྟ་བའི་འཇློག་མཚམས་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ཏེ། རེ་མཻ་ཏི་པ་ཆེན་པློས་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ལུགས་ལས་གཞན་གི་སློང་ཉིད་ཁློང་དུ་ཆུད་མི་ནུས་

པར་བཞེད་པ་ལ། རེ་མར་པ1་རེ་བཙུན་མཻ་ཏི་པ་ལ་ཚད་མར་གཟུང་ནས། དེའི་ལྟ་བ་

དེ་ཉིད་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། མ་ཻཏི་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཅུ་

པ་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཤེས་འདློད་པས། །རྣམ་བཅས་མ་ཡིན་རྣམ་མེད་མིན། །བླ་

མའི་ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི། །དབུ་མའང་འབིང་པློ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དློན་ནི། ཉན་ཐློས་སེ་པ་ལ། རྣམ་བཅས་མདློ་སེ་པ་དང༌། རྣམ་མེད་བེ་བག་སྨྲ་བ་

དང༌། སེམས་ཙམ་པའི་དབང་དུ་བས་ན། རྣམ་བཅས་རྣམ་བདེན་པ་དང༌། རྣམ་མེད་

རྣམ་2བརྫུན་པ་དང༌། རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་པའི་དབང་དུ་བས་ན་རྣམ་བདེན་

ལུགས་ཀི་དབུ་མ་པ་དང༌། རྣམ་བརྫུན་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་བླང་

བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ་ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་སློགས་པའི་བླ་མ་དམ་

པའི་མན་ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི་དབུ་མ་རྣམས་ནི་འབིང་པློ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

པའི་དློན་ཡིན་པ་ར་བས་གསལ་བར་བསན་འདུག་པ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་འགེལ་པ་

དང་བཅས་པའི་དགློངས་པ་རྣམ་བརྫུན་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་ཆེན་པློར་འགེལ་ལ་དེའི་

གློང་ན་དབུ་མ་ཆེན་པློ་མེད་གསུང་3བ། རེ་མཻ་ཏི་པ་ཆེན་པློའི་གསུང་དང་ཅུང་མི་

མཐུན་པ་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ལགས། 

1 ག་༡༨་ན་༦་མར་པའི། ཏ་༢༡་བ་༦་མར་པ། ད་༨༧་༡༢་མར་པའི།

2 ག་༡༨་བ་༡་རྣམ་མེད་བརྫུན། ཏ་༢༢་ན་༢་རྣམ་མེད་རྣམ་བརྫུན། ད་༨༨་༨་རྣམ་མེད་བརྫུན།

3 ག་༡༨་བ་༣་གསུང་བ། ཏ་༢༢་ན་༤་གསུང་བ། ད་༨༩་༦་གསུང་པ།



  42  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བཞེད་པ་ལ། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་མཐློ་དམན་གི་

ཁྱད་པར་ཡློད་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་རེ་མ་ཻཏི་པའི་བཞེད་པ་རློད་མེད་ཡིན་པ་

ལུང་འདིས་གསལ་བར་བསན། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་ཞལ་ནས་ཀང་། ཀླུ་སྒྲུབ་སླློབ་མ་

ཟླ་གགས་ཡིན། །དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ལས། །སངས་རྒྱས་ཡློད་ཀིས་གཞན་

དུ་མིན། །ཞེས་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལུགས་ལ་

བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་པ་དང་མཐུན་པར། རེ་ཀརྨ་པ་བསན་པའི་མངའ་བདག་

ཡིན་པས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་སློགས་ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀི་གཞུང་

ལུགས་དར་བའི་རྣམ་དཀར་གི་འཕིན་ལས་གློང་འཕེལ་དུ་གནང་དགློས། 

རྒྱ་གར་གི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་མཚན་ནས་སློས་

ཏེ་འགློག་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་ཞིང་བླ་མ་རློ་རེ་གདན་པ་སློགས་པཎི་ཏ་རྣམས་ཀིས་

བསློད་པ་མཛད་པའི་ཚེ་ཡང༌། འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་འཁྲུངས། །ཀླུ་སྒྲུབ་དགློངས་

པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཟླ་བ་གགས་པ་ཞེས་བ་བའི། །བླ་མ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་

བསློད་ཅིང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཆེ་བ་བརློད་པའི་ཚེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གགས་པ་ནི། །སློབས་ལྡན་རློ་ཡི་སེངེ་ཞློན། །དུ་རུ་ཁ་ཡི་དམག་བཟླློག་ནས། །ཤི་

བསད་མེད་པ་ངློ་མཚར་ཆེ། །ཞེས་སློགས་པཎི་ཏ་རྣམས་ཀིས་ཆེ་བརློད་ཁློ་ན་མཛད་

པ་དང༌། པ་ཚབ་ཉི་མ་གགས་ལ་སློགས་པའི་བློད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཐེག་པ་མཆློག་ལ་ཐུགས་གཞློལ་བ་མི་འཕློགས་པའི་

མཁྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རེ་མངའ་བ། རི་མློར་བིས་པའི་བ་དྲུས་མ་ལས་འློ་མ་བཞློས་

པས་སེམས་ཅན་གི་བདེན་པར་ཞེན་པ་བཟླློག་པར་མཛད་པ། ཞེས་སློགས་གསུངས་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

སློ། །

གཞན་ཡང༌། དབུ་མ་འཇུག་པ་ནས་བཤད་པའི་སློང་ཉིད་མེད་དགག་ཆད་སློང་

ལ་སྐྱེལ1་རིགས་ན། འགེལ་པ་སྒློན་གསལ་ནས་བཤད་པའི་སློང་ཉིད་ཆད་སློང་ཡིན་

ནམ་མིན། མ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་གགས་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སློང་ཉིད་ཆད་སློང་

ཡིན་པ་དང་འགལ། གལ་ཏེ་འགེལ་པ་སྒློན་གསལ་ནས་བཤད་པའི་སློང་ཉིད་དེ་ཆད་

སློང་ཡིན་ན་རེ་ནཱ་རློ་པ་བཞེད་པའི་སློང་ཉིད་དེ་ཡང་ཆད་སློང་ཡིན་པར་ཐལ། རེ་ནཱ་རློ་

པ་ཟླ་བའི་ཞབས་ལ་རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་ཚད་མར2་འཛིན་པ་གང་ཞིག །འགེལ་

པ་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད་པའི་སློང་ཉིད་ཆད་སློང་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པློ་གྲུབ་

སེ། རེ་ནཱ་རློ་པ་རང་གི་གཞུང་དུ། སྒློན་མ་གསལ་བའི་རེས་འབང་ནས། །ཀླུ་སྒྲུབ་མན་

ངག་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། སླློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ། །ཀླུ་ཡི་བང་ཆུབ་

ཤཱཀ་བཤེས། །ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་སློགས་པའི། །མན་ངག་རིམ་པ་ལ་བརྟེན་

ནས། །བདག་གིས་བགིས། ཞེས་ནཱ་རློ་པ་རང་གི་གཞུང་དུ་གསལ་བར་བཤད་དློ། །

གལ་ཏེ་ཟླ་བ་གགས་པ་གསང་སྔགས་ལ་མ་ཞུགས་གློང་དུ་ངེས་དློན་མ་གློ་བ་

ལ་སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་ངེས་དློན་གློ་བ་ཡིན་པས་སྐྱློན་མེད་དློ། །ཞེས་ཟེར་ན་འཁྲུལ་

པ་ཡིན་ཏེ། སྒློན་གསལ་ལས།3 སེམས་དང་དངློས་པློ་ཐ་དད་པ་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། ཆློས་

མེད་ཅེས་བ་བ་གསུངས་ཏེ། དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའློ། །ཆློས་ཉིད་

འགའ་ཞིག་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། ཆློས་ཉིད་མེད་པའློ། །ཞེས་སློགས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ཇི་

1 ག་༡༩་ན་༢་སྐྱེལ། ཏ་༢༢་བ་༥་སྐྱེལ། ད་༩༢་༢་སྐྱེ་ལ།

2 ག་༡༩་ན་༤་ཚད་མར། ཏ་༢༢་བ་༦་ཚད་མར། ད་༩༢་༡༠་ཚད་མ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༥། རྒྱུད་ཧ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། སྒློན་གསལ། ༡༡༩༨་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྟ་བ་བཞིན་དུ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་

གསལ་བར་བཤད་དློ། །ཆློས་ཉིད་མེད་ཅེས་པ་ཡང་ཆློས་ཉིད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་

པར་བསན་པའློ། །དེར་མ་ཟད། དུས་འཁློར་རྒྱུད་འགེལ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟློགས་པ་སེ། དངློས་པློ་མེད་

པའི་མཚན་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གཉིད་ལློག་པའི་སེམས་ནི་མིན་ནློ། །ཞེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང༌། གནས་ལུགས་ཀི་དློན་ལ་

མཉམ་པར་འཇློག་པའི་ཚེ། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་སློམ་དུ་མི་རུང་བར་གསལ་

བར་བཤད་དློ། །དེས་ན་ཊིཀྐར་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་ནས་དློན་དམ་བདེན་པ་དངློས་པློར་

བཤད་གསུང་བ་འདུག་པ། རྒྱུད་སེ་གང་དུ་བཤད་གསལ་བར་གནང་དགློས། 

འློ་ན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངློས་སླློབ་ཡིན་ནམ་མིན། ཞེ་ན། འདི་ལ་

ཆློས་རེ་གློ་བློ་པ་ན་རེ། ཟླ་བ་གགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངློས་སླློབ་མ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་

འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། གནས་བརྟན་དབིག་གཉེན་དང༌། ཕློགས་ཀི་གང་པློ་

དང༌། ཆློས་སྐྱློང་ལ་སློགས་པ་བསན་བཅློས་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་པློ་བློན་ཟིན་པར་གྱུར་

པ་དེ་དག་གིས་ཀང་ཡི་གེ་ཙམ་ཐློས་པས་འཇིགས་ཏེ། སློང་པ་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་

པར་སློན་པ་འདི་ཡློངས་སུ་སངས་སམ་ཞེ་ན། དེ་སྐད་དུ་སྨྲའློ། །ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གགས་པའི་དུས་སུ། དབིག་གཉེན་དང༌། ཕློགས་གང་ལ་སློགས་པ་སྔློན་བློན་ཟིན་

པར་བཤད་ཅིང༌། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགུང་ལློ་ལྔ་བརྒྱ་བཞེས་པའི་དུས་སུ་ཐློགས་

མེད་སྐུ་མཆེད་འཁྲུངས་པའི་ཕིར། ཟེར་བ་ནི་ཁློ་རང་གིས་ཡེ་མ་དགློངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་འཛམ་བུ་གིང་དུ་ལློ་དྲུག་བརྒྱ་བཞུགས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

པ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྐུ་ཚེའི་སད་ཀི་དངློས་སླློབ་ཡིན་པའི་ཕིར། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་

འཛམ་བུ་གིང་དུ་ལློ་དྲུག་བརྒྱ་བཞུགས་པར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་

སྦས་ནས། ཀུན་སླློང་སྐྱློན་ཅན་གིས་དགག་བཞག་བས་པ་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད། 

ཆློས་རེ་གློ་རམས་པ་ཟེར་བ་འདིས། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ངན་སྨྲས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བས་

ནས། ཁློ་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ནང་འགལ་གི་ཕུང་པློ་འབའ་ཞིག་ལབ་པ་ལ་དགག་

བཞག་ཅིག་བེད་པ་ཡློད་པས། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དཔང་པློ་མཛད་དུ་གསློལ། 

དློན་དྲིལ་ན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངློས་སླློབ་ཏུ་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒློན་གསལ་ལས།1 སངས་རྒྱས་

ཀུན་གི་རིམ་གཉིས་གནས་ཀིས་རྒྱས་བཏབ་དེ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རེད་པ། །ཁྱབ་བདག་

དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བཏུད་དེ་ཟླ་བ་གགས་པས་རིམ་བཞིན་བཤད། །ཅེས་

དང༌། པཎི་ཏ་སྐལ་ལྡན་གགས་པས་ཀང༌། དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རེད་པ། །ཞེས་བ་

བ་སློས་ཏེ། དེས་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་དངློས་ཀི་སླློབ་མ་ཉིད་དུ་

བསན་གི། བརྒྱུད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། སྒློན་མ་2རབ་གསལ་ལས། ཀློང་

ཀ་ན་ཡི་གློང་ཁྱེར་དུ། །དཔལ་གི་རི་བློའི་རེ་མློར་ནི། །སྐྱེ3་བློས་དབེན་པའི་གནས་ཉིད་

དུ། །དང་པློར་དེ་ལ་གནས་བས་ནས། །མི་དང་ལྷ་ཡི་བདག་པློར་མཚུངས། །མཆློག་

ཏུ་གྱུར་པའི་ཆློས་གསུངས་པའི། །སྒ་གཅན་འཛིན་གི་ཞལ་སྔ་ནས། །ས་སེང་འདི་ན་

རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །བརེས་པ་དེ་ལས་དེ་ཉིད་ནི། །ཐེག་ཆེན་རྣལ་འབློར་པས་ཐློས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༥། རྒྱུད་ཧ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། སྒློན་གསལ། ༨༢༩་༦།

2 ག་༢༠་ན་༣་སྒློན་མ། ཏ་༢༤་ན་༣་སྒློན་མ། ད་༩༨་༡་སྒློན་མེ།

3 ག་༢༠་ན་༣་སྐྱེས་བློས། ཏ་༢༤་ན་༣་སྐྱེ་བློས། ད་༩༨་༣་སྐྱེས་བློས།



  46  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པས། །ས་ཐློབ་གཞན་གི་དློན་ལ་བརློན། །དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལས་

དེ་ཉིད་རིན་ཆེན་ནི། །ཐློབ་པས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་གགས། །འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་

རློལ་ཕིན། །ཟླ་གགས་གསལ་བེད་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་འགེལ་

པར། པཎི་ཏ་ཀུ་མཱ་རས། འདིས་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སླློབ་མ་ཡིན་པ། ཉིད་ཀིས་མན་ངག་དང་

ལྡན་པར་བསན་ཏློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་དང༌། 

དེ་ཉིད་དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་དང༌། རྟག་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་པ་འདི་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་

བསྡུས་གསུམ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཀང༌། འཁློར་

ལློ་ཐ་མའི་དགློངས་པ་ཡིན་ཞིང༌། བམས་ཆློས་སེ་ལྔ་དང༌། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་

གཞུང་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་མཐར་

ཐུག་པ་ཡིན་ནློ། །གསུང་པ་འདི་བླློ་ཡུལ་དུ་ཡེ་མ་ཤློང་བས། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་

བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ལ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པའི་

དགློངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསློད་པའི་དགློངས་པ་མིན་པ་

དང༌། དཔེ་མེད་པར་བསློད་པའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པར་བསློད་པའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བསློད་པ་ལས་འདས་པར་བསློད་པའི་

དགློངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། སེམས་ཀི་རློ་རེ་ལ་བསློད་པའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པ་

དང༌། བསློད་ཚོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའློ། །

དང་པློ་ནི། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ་ལས། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསུངས་ཀི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི1་ཡེ་ཤེས་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་མ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།2 མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སློང་

པ་ཞེས། །བ་བ་གསུམ་པློས་སེམས་སྦློང་བེད། །མཆློག་ཏུ་སེམས་ནི་སྦློང་བེད་

པའི། །ཆློས་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཐེག་པ་ཐུན་མློང་པ་ལ་གགས་པའི་མི་

རྟག་སྡུག་བསྔལ་སློང་བདག་མེད་གསུམ་བསློམས་པས་སློང་ཉིད་ཕ་མློ་རྟློགས་པའི་ལྟ་

བའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་འགྱུར་ཡང༌། ཉློན་མློངས་པའི་ས་བློན་སློང་མི་ནུས། ཆློས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཉློན་མློངས་ཀི་ས་བློན་

སློང་ནུས་པས་ཉློན་མློངས་ཀི་ས་བློན་སློང་པ་ལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་

པར་རྟློགས་པའི་ཤེས་རབ་བསློམ་དགློས་པར་གསལ་བར་གསུངས་པས་རིགས་

ཚོགས་དང༌། བསློད་ཚོགས་གཉིས་དབུ་མ་ཆེན་མློའི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སློན་པ་

ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ངེས་ལ། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། ཡང་ཆློས་

དབིངས་བསློད་པ་ལས།3 ཡིད་གཙོར་གྱུར་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ། །རྟློག་དང་རྟག་པ་

རྣམས་སངས་ནས། །ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད། །ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་

བསློམ་པར་བ། །མཐློང་དང་ཐློས་དང་བསྣམས་4པ་དང༌། །མྱང་དང་རེག་པར་འགྱུར་

བ་དང༌། །ཆློས་རྣམས་དེ་ལྟར་རྣལ་འབློར་པས། །ཤེས་ནས་མཚན་ཉིད་རློགས་པ་

ཡིན། །ཞེས་རྣལ་འབློར་པས་ཡུལ་དྲུག་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟློགས་པའི་ཤེས་རབ་

1 ག་༢༠་བ་༣་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས། ཏ་༢༤་བ་༤་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས། ད་༡༠༠་༡༣་མེད་ཡེ་ཤེས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ། ༡༨༣་༡༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ། ༡༨༥་༧།

4 ག་༢༠་བ་༧་བསྣམས། ཏ་༢༥་ན་༣་སྣློམས། ད་༡༠༢་༡༠་བསྣམས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སློམ་པ་སློང་པ་ཉིད་ཟབ་མློ་སློམ་པའི་ལྟ་བ་ཡློངས་རློགས་སུ་བཤད་ཅིང༌། ལུང་འདིས་

ཀང་བསློད་ཚོགས་དང་རིགས་ཚོགས་གཉིས་དགློངས་པ་གཅིག་དང་དབངས་

གཅིག་ཏུ་གྲུབ་བློ། །

ཡང་དྲི་བ་འདི་ཞུ་སེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་རྟློགས་པའི་

ཤེས་རབ་ཞལ་གིས་བཞེས་སམ་མི་བཞེས། མི་བཞེས་ན་ཆློས་དབིངས་བསློད་པ་

ལས་གསལ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ། གལ་ཏེ་བཞེས་ན་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་མེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རང་

བཞིན་གིས་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཞལ་གིས་

བཞེས། དེས་ན་བདེན་གྲུབ་མེད་པར་བཞེད་པ་ལ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དང་བསློད་

ཚོགས་གཉིས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་གློ་ལགས། ལུང་འདི་རྣམས་ཀིས་

ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསལ་བར་

བསན་པས་སློང་ཉིད་ཡིན་ན་མེད་དགག་ཡིན་དགློས་པ་དང༌། བསློད་ཚོགས་ཀི་

དགློངས་པ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མའི་ལུགས་སུ་གནས་པར་གསལ་བར་

བསན་འདུག་པས་ལུང་འདི་རྣམས་ལ་འབྲུ་ཇི་ལྟར་གནང་ལགས། 

གཞན་ཡང༌། བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་ལ། ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་དང༌། 

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཡིན་པ་མི་འཐད་དེ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ་

ལས།5 ཇི་ལྟར་རི་བློང་མགློ་ཡི་རྭ། །བཏགས་པ་ཉིད་དེ་མེད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཆློས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །བཏགས་པ་ཉིད་དེ་ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས། 

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ། ༡༨༤་༤།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཆློས་ཐམས་ཅད་རྟློག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་གི། བདེན་པར་ཡློད་པ་མིན་ཞེས་

བསན་ནམ། ཆློས་ཐམས་ཅད་རྟློག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་གི། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་

པ་མ་ཡིན། ཞེས་བསན་པ་གང་ཡིན་ལགས། དང་པློ་ལྟར་ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་ཡློད་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། གཉིས་པ་ལྟར་ན་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་དགློས་ལགས། དེ་ལྟ་ན་གཟུང་

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་ཡློད་པ་དང་འགལ། 

ཡང་དྲི་བ་འདི་ཞུ་སེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གནས་ལུགས་

མ་ཡིན་ཞིང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཁློ་ན་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

ཏུ་བཞེད་པར་འདུག་པ། ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་སློགས་པ་ཡློད་

དམ་མེད། ཡློད་ན་དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡློད་

པར་ཐལ། དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཅིག་ཡློད་དེ་མིན་པའི་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལམ་དུ་མ་

ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཆློས་དབིངས་དང་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་དང་སློང་ཉིད་སློགས་མེད་དློ། །ཞེས་ཟེར་ན། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ་ལས།1 

གང་ཞིག་ཀུན་ཏུ་མ་ངེས་ན། །སིད་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་འཁློར་ལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

ངེས་གནས་པའི། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །ཅེས་གསུངས་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། ཆློས་དབིངས་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་སིད་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ། ༡༨༡་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཁློ་ན་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང་ཆློས་

དབིངས་སུ་བཞེད་པ་རྣམས་ལ་འདི་དྲི་བར་བ་སེ། གང་ཞིག་ཀུན་ཏུ་མ་ངེས་ན། །སིད་

པ་གསུམ་དུ་རྣམ་འཁློར་ལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ངེས་གནས་པའི། །ཆློས་ཀི་དབིངས་

ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །ཅེས་པའི་ལུང་འདིས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཆློས་དབིངས་སུ་བས་ནས། དེ་ལ་བསློད་པར་བཞེད་དགློས་ལ། དེ་ལྟ་ན། སེམས་ཅན་

ཀུན་ལ་ངེས་གནས་པའི། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །ཅེས་པ་འབེལ་

མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མེད་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་ཡློད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལམ་ཞུགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །

ཐུན་མློང་དུ་དྲི་བ་འདི་ཞུ་སེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་ཞིང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཁློ་ན་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་

མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཆློས་ཉིད་དང་ཆློས་ཀི་

དབིངས་ལ་སློགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཡང་རེ་ཀརྨ་པས་མཛད་པའི་ཊིཀྐ་འདིར། ཟླ་བ་གགས་པ་ཉན་རང་འཕགས་པ་

དང༌། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་གཉིས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་

པར་བཞེད་ཀང༌། རེ་བཙུན་བམས་པའི་དགློངས་པ་དེར་མི་གནས་པར་ཐློགས་མེད་

སྐུ་མཆེད་བཞེད་པས་སྐབས་འདིར་དེའི་རེས་སུ་འབང་ངློ༌། །ཞེས་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་

ཆློས་ལ་རྒྱུས་ཆུང་བ་ཁ་ཅིག །ཉན་རང་འཕགས་པས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་

སྒྲུབ་བེད་དུ། སླློབ་དཔློན་གིས། ཇི་སིད་ཕུང་པློར་འཛིན་ཡློད་པ། །ཞེས་སློགས་ཀི་



  51  

གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ལུང་གིས་ཉན་རང་འཕགས་པས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་འཁྲུལ་

པའི་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ། ལུང་དེས་འཛིན་པ་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་མ་བཏང་བར་དུ་

ངར་འཛིན་ཡློད་པ་དང༌། དེ་ཡློད་ན་ལས་བསགས་ནས་འཁློར་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

བར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སིད་ཕུང་པློ་ལ་བདེན་འཛིན་ཡློད་པ་དེ་སིད་ངར་འཛིན་ཡློད་

ལ། དེས་1ལས་བསགས་པས་འཁློར་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་དློན་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

གསུངས་འདུག་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཞུ་སེ། རང་རྒྱུད་པའི་སྐབས་སུ་ཉན་རང་

འཕགས་པ་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པ་ཡློད་ཀང་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ། ཇི་སིད་ཕུང་

པློར་འཛིན་ཡློད་པ། །ཞེས་སློགས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འདྲེན་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་

པ་སློགས་ཀི་བཞེད་པ་ལ་ཉན་རང་འཕགས་པས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་

སྒྲུབ་བེད་དུ། ཇི་སིད་ཕུང་པློར་འཛིན་ཡློད་པ། །ཞེས་སློགས་སྒྲུབ་བེད་དུ་ངེས་པར་

འདྲེན་དགློས་ཏེ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་དུ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་རིགས་པ་གསུམ་

དང༌། ལུང་བདུན་གིས་ཉན་རང་འཕགས་པས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པར་

བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ལ། ལུང་གཉིས་པ་ནི། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ལུང་གི་འབྲུ་སྣློན་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བས་ལུང་དློན་ཕློགས་ཙམ་ཡང་མ་དགློངས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་

བས་ལུང་དེ་ཉན་རང་འཕགས་པས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

དྲངས་ཤིང༌། འབྲུ་མཛད་ཚུལ་དེ་ནི་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་དགློངས་པ་ཡིན་ན། སྒྲུབ་བེད་

འབེལ་མེད་བཀློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

1 ག་༢༢་ན་༤་དེ་ལ་ལས། ཏ་༢༦་བ་༤་དེས་ལས། ད་༡༡༠་༢་དེ་ལ་ལས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཞན་ཡང༌། རེ་ཀརྨ་པས་ཊིཀྐ་འདིར་ཉན་རང་འཕགས་པས་སློང་ཉིད་གཏན་

མ་རྟློགས་པར་བཤད་འདུག་ཅིང༌། དེ་ལྟར་བཞེད་པ་དང་བསློད་ཚོགས་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་བཞེད་པ་ནང་འགལ་ཏེ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པར། གང་ཞིག་ཀུན་ཏུ་མ་ངེས་

ན། །སིད་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་འཁློར་ལ། །ཞེས་འཁློར་བ་ལས་གློལ་བ་ཐློབ་པ་ལ་ཆློས་

དབིངས་རྟློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་དགློས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན། གཟུང་

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་དབིངས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཉན་རང་སློགས་ལ་མེད་

ན། ལུང་འདིས་ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་བསློད་པ་འབེལ་གཏན་མེད་པར་འགྱུར་བས། 

ལུང་འདིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་

པར་བསན་འདུག་ལགས་པ། འབྲུ་ཇི་ལྟར་གནང༌། 

ཡང་རེ་ཀརྨ་པས་མཛད་པའི་ཊིཀྐ་འདི་དང༌། ཆློས་རེ་ཤཱཀ་མཆློག་པའི་ཡིག་

ཆ་མང་པློར། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡེ་ཤེས་མེད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་

སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་པ་སློགས་བཞེད་པ་འདི་ཡང༌། ཆློས་དབིངས་

བསློད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཇི་ལྟར་མེ་ཡིས་བསེགས་པའི་

གློས། །སྣ་ཚོགས་དྲི་མས་དྲི་མ་ཅན། །ཇི་ལྟར་མེ་ཡི་ནང་བཅུག་ན། །དྲི་མ་ཚིག་འགྱུར་

གློས་མིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་འློད་གསལ་བ་ཡི་སེམས། །འདློད་ཆགས་ལས་སྐྱེས་དྲི་མ་

ཅན། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་དྲི་མ་སེག །དེ་ཉིད་འློད་གསལ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་རློ་རྒྱུས་ཀི་

གློས་དྲི་མ་ཅན། མེའི་ནང་དུ་བཅུག་ན་དྲི་མ་འཚིག་ཀང་གློས་མི་འཚིག་པ་ལྟར། 

སེམས་ཀི་དྲི་མ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེས་བསེགས་པ་ན། དྲི་མ་འཚིག་ཀང་འློད་གསལ་བའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ། ༡༨༣་༦།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

སེམས་མེད་པར་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་འདིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡེ་ཤེས་

ཡློད་པ་དང༌། དེར་འློད་གསལ་བའི་སེམས་ཡློད་པར་གསལ་བར་བསན་ཏློ། །

དེ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡེ་ཤེས་མེད་ན། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པར་བསློད་པ་ལས།1 དབེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རིག་གྱུར་པ། །འཇིག་རྟེན་འདས་ཁྱློད་ཕག་

འཚལ་འདུད། །ཅེས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཤེས་བ་མཁྱེན་ཚུལ་གི་སློ་ནས་བསློད་པ་ཇི་ལྟར་

ལགས། དཔེ་མེད་པར་བསློད་པ་ལས་ཀང༌།2 གང་ཞིག་ལྟ་བས་ཕློངས་པ་ཡི། །འཇིག་

རྟེན་འདི་ལ་ཕན་བརློན་པ། །དངློས་པློ་མེད་པས་དློན་རིག་པས། །དཔེ་མེད་ཁྱློད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་དངློས་པློ་མེད་པའི་དློན་རིག་པར་གསུངས་པ་འདི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་རིག་པ་མ་ཡིན་ན། གཞན་གང་གིས་རིག་པར་འགྱུར་བ་བཞག་པར་དཀའ་ཞིང༌། 

དེའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དེ་ཉིད་ལས།3 གང་ཞིག་ཁྱློད་ནི་ཅུང་ཞིག་ཀང༌། །སངས་རྒྱས་

སྤན་གིས་མ་གཟིགས་པ། །ཁྱློད་ཀི་གཟིགས་པ་བླ་ན་མེད། །དེ་ཉིད་དློན་ནི་རིག་པ་

ལགས། །ཞེས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རིག་པར་གསུངས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ། 

བླ་ན་མེད་པར་བསློད་པ་ལས་ཀང༌།4 གང་ཞིག་ཚུ་རློལ་ཕ་རློལ་སངས། །ཤེས་བ་རང་

གི་ངློ་བློ་མཆློག །ཡེ་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་སློབས་ཀིས་གསལ། །བླ་ན་མེད་དེ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །གང་ལ་མཁྱེན་དང་མི་མཁྱེན་མེད། །རྣལ་འབློར་པ་དང་ཐ་མལ་དང༌། །གང་ལ་

བསློམ་དང་མི་སློམ་མེད། །བླ་ན་མེད་དེ་ཕག་འཚལ་ལློ། །གང་ཞིག་གཅིག་པུ་ཡེ་ཤེས་

གསལ། །མ་ལུས་ཤེས་བ་ཡློངས་སུ་དཔློད། །ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཡེ་ཤེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསློད་པ། ༡༩༨་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། དཔེ་མེད་པར་བསློད་པ། ༡༩༣་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། དཔེ་མེད་པར་བསློད་པ། ༡༩༠་༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བླ་ན་མེད་པར་བསློད་པ། ༢༤༣་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡློད་པ་གསལ་བར་གསུངས། 

དེས་ན་མུ་སེགས་སྤློད་པ་པས་དྲི་མ་ཟད་པ་ན་སེམས་ཀང་ཟད་པར་འདློད་པ་

ལྟར། མ་རིག་པ་སངས་པ་ན་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀང་མེད་པར་འདློད་པ་གཉིས་ནི་

མཚུངས་པ་ཁློ་ནའློ། །ཞེས་མཁས་པ་དག་གསུངས་1པ་ནི་རིགས་པ་ཁློ་ནའློ། །ཆློས་

དབིངས་བསློད་པ་ལས།2 ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་ཆློས་ཀི་སྐུ། །དྲི་མ་མེད་པའི་ཆློས་སྐུ་

ལ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་གནས་གྱུར་ནས། །སྣ་ཚོགས་ནློར་བུ་ཇི་བཞིན་དུ། །དེ་ལས་

སེམས་ཅན་དློན་རྣམས་མཛད། །ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡེ་ཤེས་ཡློད་པ་གསལ་

བར་བཤད་དློ། །བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསློད་པ་ལས།3 གང་གིས་4དངློས་པློ་རྟེན་

འབྱུང་རྣམས། །ངློ་བློ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གསུངས། །ཡེ་ཤེས་མཉམ་མེད་བསམ་མི་

ཁྱབ། །དཔེ་མེད་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བསློད་པ་

མཛད་པའི་ཕིར་རློ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡེ་ཤེས་མེད་པ་འདི། དབུ་མ་ཆེན་པློ་དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་

པར་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་བཞེད་པར་འདུག་པ། འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས།5 

མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་བལ་བ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡུལ་གི་རང་

བཞིན་ལ་བལྟློས་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། འཇུག་འགེལ་དུ་ཡང༌། མ་རིག་པའི་

རབ་རིབ་དང་བལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཤེས་རབ་ཅེས་སློགས་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་

1 ག་༢༣་ན་༧་གསུང་བ། ཏ་༢༨་ན་༣་གསུང་བ། ད་༡༡༦་༡༠་གསུང་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ། ༡༩༠་༡༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསློད་པ། ༢༣༢་༣།

4 ག་༢༣་བ་༡་གང་གིས། ཏ་༢༨་ན་༤་གང་ཞིག །ད་༡༡༧་༣་གང་གིས།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འགེལ་པ་ཚིག་གསལ། ༣༠་༡།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

འདུག་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡེ་ཤེས་ཡློད་པ་རང་གསལ་བ་འདུག་ཅིང་། མེད་པ་

ལ་ཤེས་བེད་ཡློད་པར་མ་གློ་ལགས། འློ་ན། སེམས་འགགས་པས་དེ་སྐུ་ཡིས་མངློན་

སུམ་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་རྣམ་རྟློག་

གི་རྒྱུ་བ་འགགས་པའི་དློན་ཡིན་ཏེ། འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས།1 རྣམ་པར་རྟློག་པ་ནི་

སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། དེ་དང་བལ་བའི་ཕིར། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དེ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་མེད་

པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་འགགས་

ན། སེམས་ཀི་རློ་རེ་ལ་བསློད་པ་ཡང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

དང༌། དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པར་མཛད་པ་དང༌། མགློན་པློ་

ཀླུ་སྒྲུབ་རྣམ་བརྫུན་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་པ་ཡིན་ཞིང༌། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་

མ་པ་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསློད་པ་ལས། གང་གིས་2དངློས་པློ་རྟེན་འབྱུང་རྣམས། །ངློ་བློ་མེད་

པ་ཉིད་དུ་གསུངས། །ཡེ་ཤེས་མཉམ་མེད་བསམ་མི་ཁྱབ། །དཔེ་མེད་དེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་

གསུངས་པའི་སློ་ནས་བསློད་པ་མཛད་འདུག་པ། སློན་པ་སངས་རྒྱས་དངློས་པློ་

ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་མི་བཞེད་ན། བསློད་ཚུལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང༌། 

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་མི་མཁས་པར་འགྱུར་བས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་གྲུབ་མེད་པར་བཞེད་པ་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པར་འདུག་ལགས། དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འགེལ་པ་ཚིག་གསལ། ༢༩༣་༩།

2 ག་༢༣་བ་༧་གང་གིས། ཏ་༢༨་བ་༥་གང་གི །ད་༡༡༩་༨་གང་གིས། འདི་ལྟ་བུ་མང་དུ་སྣང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞིན་དུ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་

ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་སློ་ནས་བསློད་པ་མཛད་པ་དང་། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ངློ་བློ་

ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ཡང་འགལ་འདུག་ལགས། 

གཞན་ཡང༌། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསློད་པ་ལས།1 ཡློད་ཅེས་པ་ནི་རྟག་པར་

ལྟ། །མེད་ཅེས་པ་ནི་ཆད་པར་ལྟ། །དེས་ན་མཐའ་གཉིས་བལ་བ་ཡི། །ཆློས་དེ་ཁྱློད་ཉིད་

བསན་པར་མཛད། །དེས་ན་ཆློས་རྣམས་མུ་བཞི་དང༌། །བལ་བར་ཁྱློད་ཉིད་བཀའ་སྩལ་

ལགས། །རྣམ་ཤེས་བ་བའང་མ་ལགས་ན། །ཚིག་གི་སྤློད་ཡུལ་ག་ལ་ལགས། །ཞེས་

གསུངས་འདུག་པ་འདིའི་དློན་ལས་བརམས་ཏེ་ཞུས་ན། ལུང་འདིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་

མུ་བཞི་དང་བལ་བར་གསུངས་འདུག་ན། དློན་དམ་བདེན་པ་ཆློས་རྣམས་ཀི་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་དེ་མུ་བཞི་དང་བལ་ལམ་མ་བལ། ཞེས་ཞུ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། 

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་དེ་མཐའ་བལ་མ་ཡིན་ན། མཐའ་བལ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་མི་

སིད་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། དང་པློ་ལྟར་ན། དློན་དམ་པའི་བདེན་

པ་ཞེས་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་དེ་ཆློས་ཅན། མཐའ་བཞི་དང་མ་བལ་བར་ཐལ། ཡློད་མཐའ་དང་མ་བལ་བའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། བདེན་པར་ཡློད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཞལ་གིས་བཞེས། 

དེས་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དློན་དམ་པར་ཡློད་ཅེས། 

གསེར་མདློག་ཅན་པ་དང༌། ཆློས་རེ་ཀརྨ་པ་སློགས་བཞེད་ཅིང༌། དེ་ཉིད་བསློད་

ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་མགློན་པློ་ཀླུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བསློད་པ། ༢༣༤་༨།



  57  

གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

སྒྲུབ་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་པ་དང༌། རྣམ་བརྫུན་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་པ་ཡིན་ཞིང༌། 

དེ་ཡང་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཆེས་མི་འཐད་དེ། 

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསློད་པ་ལས།1 དངློས་འཛིན་འཇིགས་པ་སྤློད་བགིད་

ཅིང༌། །མུ་སེགས་རི་དྭགས་འཇིགས་བགིད་པ། །བདག་མེད་སེང་གེའི་ང་རློའི་

སྒ། །རྨད་བྱུང་དེ་ནི་ཁྱློད་ཀིས་གསུངས། །སློང་པ་ཉིད་དང་ཆེས་ཟབ་པའི། །ཆློས་ཀི་

རྔ་ཆེན་བརྡུངས་པ་ལགས། །ངློ་བློ་ཉིད་མེད་སྒ་བློ་ཆེའི། །ཆློས་ཀི་དུང་ནི་བུས་པ་

ལགས། །ཞེས་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་

པའི་སློ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་བསློད་པ་མཛད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མགློན་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་མི་བཞེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་སློང༌། 

དེར་ཐལ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆློས་ཡློད་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

ཡློད་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་བླངས། དེས་ན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་

བསློད་པའི་ལུང་འདིས་ཀང་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པར་

གསལ་བར་བསན་འདུག་ལགས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་ཞུ། 

གཞན་ཡང༌། གང་གིས་དངློས་པློ་རྟེན་འབྱུང་རྣམས། །ངློ་བློ་མེད་པ་ཉིད་དུ་

གསུངས། །ཞེས་པ་འདི་རང་ལས་བརམས་ཏེ་ཞུ་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱློད་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བསློད་པ། ༢༣༤་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདློད་ན། བདེན་གྲུབ་ཡིན་པ་བུད། མ་ཁྱབ་ན། 1གང་གིས་དངློས་པློ་རྟེན་འབྱུང་

རྣམས། །ངློ་བློ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གསུངས། །ཞེས་གསུང་པ་དང་འགལ། 

གལ་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་གཞན་ངློ་རྟེན་

འབེལ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དང༌། རང་ངློ་རང་བྱུང་གི་རྣམ་པར་ཡློད་པའི་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་དེ་རྟེན་འབེལ་ཡིན་ཀང་ཕི་མ་འདི་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་བདེན་པར་གྲུབ་ཅིང༌། རྟེན་འབེལ་མ་ཡིན་གསུང་

པ་འདི་འཐད་པར་མ་གློ་ལགས། དེའི་རྒྱུ་མཚན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་དེ་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ན་རྟེན་འབེལ་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར། རྟགས་

དང་པློ་སློང༌། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསློད་པ་ལས།2 ཤེས་

པ་མེད་ཅིང་ཤེས་བའང་མེད། །ཡློད་མིན་མེད་མིན་གང་ལགས་པ། །གང་ཡང་གཅིག་

མིན་དུ་མའང་མིན། །གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ཅི་ཡང་མེད། །གཞི་མེད་པ་དང་མི་གསལ་

དང༌། །བསམ་མི་ཁྱབ་དང་དཔེ་མེད་དང༌། །གང་ཡང་མི་སྐྱེ་མི་འགག་དང༌། །ཆད་པ་

མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །དེ་ནི་ནམ་མཁའ་འདྲ་བ་ལགས། །ཡི་གེ་ཡེ་ཤེས་སྤློད་ཡུལ་

མེད། །ཅེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་ངློས་བཟུང་ནས།3 དེ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་

པར་འབྱུང༌། །དེ་ཉིད་སློང་པར་ཁྱློད་བཞེད་ལགས། །ཞེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

པ་དེ་རྟེན་འབེལ་དུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བསློད་པ། ༢༣༢་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བསློད་པ། ༢༣༥་༡༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བསློད་པ། ༢༣༥་༡༩།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཡང་ལུང་དྲངས་མ་ཐག་པ་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང༌། །དེ་

ཉིད་སློང་པར་ཁྱློད་བཞེད་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་སློང་པ་དང་རྟེན་འབེལ་མི་

འགལ་བར་མ་ཟད། སློང་པ་དང་རྟེན་འབེལ་གི་ངེས་པ་ཕན་ཚུན་གློགས་སུ་འགློ་བ་

ཞིག་དགློས་པར་བསན་པ་ཡིན་ལ། སློང་ཉིད་གློ་ཆློད་པློ་ཡིན་ན་རྟེན་འབེལ་མ་ཡིན་

དགློས་སློ། །ཞེས་སློང་པ་དང་རྟེན་འབེལ་འགལ་བར་བཞེད་པ་འདི། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་ཕློགས་སྔ་མ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གློ་ལགས་པས། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ། 

བསློད་ཚོགས་ཀི་ལུགས་ལ་སློང་ཉིད་དང་རྟེན་འབེལ་འགལ་བར་བཞེད་པ་འདི། 

བསློད་ཚོགས་སློགས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་དུ་མ་དང་འགལ་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ལགས། 

གཞན་ཡང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་རྟག་དངློས་སུ་བཞེད་པར་འདུག་

པ། དེ་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ངམ་མ་བྱུང༌། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དངློས་པློ་

ཐམས་ཅད་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་ཊིཀྐར་གསུངས་འདུག་པ་དང་

འགལ། དང་པློ་ལྟར་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། གཞན་དབང་

ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། བསམ་གིས་

མི་ཁྱབ་པར་བསློད་པ་ལས།1 རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ནི། །གཞན་གི་དབང་དུ་ཀུན་

རློབ་སེ། །གཞན་གི་དབང་ཞེས་རབ་ཏུ་གསུངས། །དམ་པའི་དློན་ནི་བཅློས་མ་

མིན2། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་བར་འདློད་ན། ཡློངས་གྲུབ་ཡིན་པ་བུད། 

ཡང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། ཀུན་རློབ་བདེན་པར་

ཐལ། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བསློད་པ། ༢༣༦་༥།

2 ག་༢༥་བ་༢་མིན། ཏ་༣༠་བ་༦་ཡིན། ད་༡༢༩་༣་མིན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནི། །གཞན་གི་དབང་དང་ཀུན་རློབ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆློས་ཅན། 

རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་གིས་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དློན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། དམ་པའི་དློན་ནི་བཅློས་མ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་སློགས་པ་

མཐའ་ཡས་པ་འབུལ་རྒྱུ་འདུག་ནའང་ད་ལན་ལ་མ་ཕུལ། 

གསུམ་པ་དཔེ་མེད་པར་བསློད་པའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ལ། གཟུང་

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང༌། བདེན་པར་གྲུབ་པ་

དང༌། རྟག་པའི་དངློས་པློར་བཞེད་པ་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་

མེད་པར་བསློད་པ་ལས།1 གང་ཞིག་ལྟ་བས་ཕློངས་པ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་ཕན་

བརློན་པ། །དངློས་པློ་མེད་པའི་དློན་རིག་པས། །དཔེ་མེད་ཁྱློད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །ཞེས་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་དངློས་པློ་མེད་

པའི་དློན་རིག་པའི་སློ་ནས་བསློད་པ་མཛད་པ་འདི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དངློས་པློ་

བདེན་གྲུབ་མེད་པར་གཟིགས་པའི་སློ་ནས་བསློད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནམ། བསློད་ཚུལ་

གཞན་ཞིག་ཡློད་ལགས། དང་པློ་ལྟར་ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་

གྲུབ་ཀི་དངློས་པློར་བཞེད་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། གཉིས་པ་ལྟར་ན། བསློད་ཚུལ་གཞན་

དེ་གང་ཡིན་ལགས། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས།2 ཁྱློད་ཀིས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་དང༌། །རྣམ་བང་རློ་གཅིག་

གྱུར་རིག་པས། །ཆློས་དབིངས་རྣམ་པར་དབེར་མེད་པར། །ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་

གྱུར་པ། །ཞེས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་བང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རློ་གཅིག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། དཔེ་མེད་པར་བསློད་པ། ༡༩༣་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། དཔེ་མེད་པར་བསློད་པ། ༡༩༤་༡།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཏུ་གསུངས་པའི་དློན་གང་ཡིན་ལགས། 

གལ་ཏེ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་དང༌། རྣམ་བང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་

མེད་པར་མཚུངས་པ་དེ་དེ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རློ་གཅིག་ཡིན་པའི་དློན་ཡིན་ལགས་

སམ། དེ་མ་ཡིན་པའི་དུ་མ་རློ་གཅིག་ཡིན་པའི་དློན་གཅིག་ཡློད་ལགས། དང་པློ་ལྟར་

ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་བང་གི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པློ་དངློས། གཞན་ཡང༌། 

བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་དང༌། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀི་ས་སེ་ལྔ་སློམ་རྣམ་པ་

གཉིས། དབིག་གཉེན་གི་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་དང༌། བསློད་ཚོགས་དགློངས་པ་གཅིག་

ཏུ་བཞེད་པ་མི་འཐད་དེ། བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་དང༌། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་

གཞུང་དེ་རྣམས་སུ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བཤད། བསློད་ཚོགས་སུ་མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པློ་གྲུབ་སེ། མདློ་སེ་

རྒྱན་དང༌། དེའི་འགེལ་པ་མཁས་མཆློག་དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པ་རྣམས་སུ་

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་སློན་པའི་མདློ་དྲང་དློན་དགློངས་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་ནས་

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པ་རང་ལུགས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། 

མདློ་སེ་རྒྱན་ལས།1 ཆློས་དང་བདག་མེད་གློལ་བ་རྣམས། །མཚུངས་ཕིར་རིགས་ནི་

ཐ་དད་ཕིར། །ཞེས་སློགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་དེའི་འགེལ་པར་མཁས་མཆློག་

དབིག་གཉེན་གིས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གསལ་བར་བཤད་འདུག་ལགས། 

རྟགས་གཉིས་པ་བསློད་ཚོགས་སུ་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གསལ་བར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མདློའི་སེ་རྒྱན། ༨༣༦་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་མེད་པར་བསློད་པ་ལས།1 ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་དབེར་མེད་

ཕིར། །གཙོ་བློ་ཐེག་དབེར་མ་མཆིས་ཀང༌། །ཁྱློད་ཀིས་སེམས་ཅན་གཞུག་དློན་

དུ། །ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའློ། །ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་རིགས་ཚོགས་དང་

བསློད་ཚོགས་དགློངས་པ་གཅིག་པར་གློ་ལགས། 

བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསློད་པའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་

བཤད་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསློད་པ་ལས།2 རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ཉིད་ཁྱློད་ནི་སློང་པར་བཞེད། །དངློས་པློ་རང་དབང་ཡློད་མིན་

ཞེས། །མཉམ་མེད་ཁྱློད་ཀི་སེང་གེའི་སྒ3། །ཀུན་རྟློག་ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕིར། །སློང་

ཉིད་བདུད་རི་སློན་མཛད་ན། །གང་ཞིག་དེ་ལ་ཞེན་གྱུར་པ། །དེ་ཉིད་ཁྱློད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་

སད། །ཅེས་གསུངས་པ་འདི་ལས་བརམས་པའི་དློགས་གཅློད་འབུལ་བར་བ་སེ། རྟེན་

ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ཉིད་ཁྱློད་ནི་སློང་པར་བཞེད། །ཅེས་པ་འདིས་རྟེན་

འབེལ་ལ་བདེན་སློང་གི་ཁྱབ་པ་བསན་པ་ནི་རློད་པ་མི་འདུག་ལགས། 

དེས་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། བདེན་པར་མེད་

པར་ཐལ། རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ཟླློག་ཏུ་མི་འདུག་པ་འདི་ལ། རེ་ཀརྨ་

པའི་ཊིཀྐར། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་གཞན་ངློ་རྟེན་འབེལ་གི་རྣམ་

པར་སྣང་བ་དང༌། རང་ངློ་རང་བྱུང་གི་རྣམ་པར་ཡློད་པའི་རྟེན་འབེལ་གཉིས་སུ་ཡློད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། དཔེ་མེད་པར་བསློད་པ། ༡༩༥་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསློད་པ། ༢༠༠་༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསློད་པ་ལས། ༡༩༧་༦་སེང་གེའི་

སྒས།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

གསུང་པ་འདི་གསུང་རབ་གང་ནས་བཤད། ཅེས་ཞུས་ན་ཁུངས་ཤིག་1གནང་དགློས་

པར་འདུག །བློད་དུ་བཅློས་པའི་ཐ་སད་ལ་རི་འཇློག་འློང་བ་དཀའ་བས་གསུང་རབ་

གང་ནས་བཤད་ལགས། དེ་ལྟར་ཡང༌། ཆློས་རེ་ས་པཎ་གིས།2 མིག་མངས་རྒྱ་དང་

མ་འབེལ་ན། །རེའུ་མང་ཡང་ཤི་རློ་ཡིན། །དེ་བཞིན་ཁུངས་དང་མ་འབེལ་བའི། །ཆློས་

ལུགས་མང་ཡང་རློ་དང་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཐ་སད་གསར་པ་འདི་ལ་

ཁུངས་ཤིག་གནང་དགློས་པ་འདུག་ལགས། 

ཡང་སློམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལས། ཁ་ཅིག་གངས་3ཅན་ལུགས་བཞིན་

དུ། །ཡློད་པའི་དགེ་བ་ཞེས་བ་བ། །རང་བྱུང་དུ་ནི་གྲུབ་པར་འདློད། །དེ་ལ་བདེ་

གཤེགས་སིང་པློ་ཟེར། །གངས་ཅན་ལུགས་འདི་མི་འཐད་པས། །ལུང་དང་རིགས་

པས་དགག་པར་བ། །ཞེས་རང་ངློ་རང་བྱུང་གི་རྣམ་པར་ཡློད་པའི་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་འདི་མུ་སེགས་གངས་ཅན་གི་ལུགས་

སུ་བཤད་འདུག་པ། འདི་ལའང༌། །སྐྱློན་སློང་གནང་དགློས་རྒྱུར་འདུག་ལགས། 

གཞན་ཡང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་རང་དབང་

དུ་ཡློད་པར་ཐལ། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་སློང༌། འདློད་ན། དེ་ཆློས་ཅན། 

ཁྱློད་རང་དབང་དུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱློད་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསློད་པ་ལས།4 དངློས་པློ་རང་དབང་ཡློད་མིན་

ཞེས། །མཉམ་མེད་ཁྱློད་ཀི་སེངེའི་སྒ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། དེ་ཉིད་

1 ག་༢༦་བ་༥་ཤིག །ཏ་༣༢་ན་༦་ཅིག །ད་༡༣༦་༢་ཤིག །

2 ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༦། མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །ཆློས་རེ་ས་པཎ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༧༩་༡༠།

3 ག་༢༦་བ་༦་གངས་ཅན། ཏ་༣༢་བ་༢་གངས་ཅན། ད་༡༣༦་༡༢་དྲང་ཅན།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསློད་པ། ༢༠༠་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལས།1 ཀུན་རྟློག་ཐམས་ཅད་སང་2བའི་ཕིར། །སློང་ཉིད་བདུད་རི་སློན་མཛད་ན། །གང་

ཞིག་དེ་ལ་ཞེན་གྱུར་པ། །དེ་ཉིད་ཁྱློད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་སད། །ཅེས་པ་འདིའི་དློན་ནི། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཀུན་རྟློག་ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕིར་དུ། 

སློང་ཉིད་ཟབ་མློའི་བདུད་རི་སློན་པར་མཛད་པ་ཡིན་པ་ལ། སློང་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་

བློ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ཤིན་ཏུ་སད་པའི་གནས་སུ་གསུངས། ཞེས་པ་ལུང་འདི་འདིའི་དློན་དུ་

བསློན་མེད་དུ་འདུག་པ་ལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་ཏུ་མཛད་ནས། དེ་བདེན་པར་གྲུབ་བློ་ཞེས་གསུང་པ་འདི་ཇི་ལྟར་རིགས་

ལགས། ཆློས་རེ་ཤཱཀ་མཆློག་པས། འཁློར་ལློ་ཐ་མ་དང༌། བསློད་ཚོགས་དགློངས་པ་

གཅིག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡང༌། རིགས་པ་འདི་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྟློག་ཡེ་མ་ཞུགས་པ་འདྲ་

སམ་དུ་ཤར་ལགས། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ཉིད་ཁྱློད་ནི་སློང་པར་

བཞེད། །ཅེས་པ་ལ་རེ་ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐ་ལྟར་ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྟེན་

འབེལ་མིན་པས་སྐྱློན་མེད་གསུངས་མློད། དེ་ལ་དགག་པ་ཞུས་ཟིན། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། བདེན་པར་མེད་པར་ཐལ། རྟེན་

འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་འདི་ལ། ཆློས་རེ་ཤཱཀ་མཆློག་པ་དཔློན་སླློབ་རྣམས་ལན་

ཅི་མཛད་ཐུགས་བསམ་ཐློངས། དེ་བཞིན་དུ། འཁློར་ལློ་ཐ་མ་དང༌། བསློད་ཚོགས་

དགློངས་པ་གཅིག་ན། སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པར་བཞེད་རྒྱུ་

ཡིན་ན། ཀུན་རྟློག་ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕིར། །སློང་ཉིད་བདུད་རི་སློན་མཛད་ན། །གང་

ཞིག་དེ་ལ་ཞེན་གྱུར་པ། །དེ་ཉིད་ཁྱློད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་སད། །ཞེས་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསློད་པ། ༢༠༠་༨།

2 ག་༢༧་ན་༣་སངས་བའི། ཏ་༣༢་བ་༦་སང་པའི། ད་༡༣༨་༣་སངས་པའི། འདི་འདྲ་གློང་འློག་ཀུན་ན་མང་དུ་སྣང་།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

བཞེད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སད་པའི་གནས་སུ་གསུངས་འདུག་པ། འདི་ལ་ཆློས་རེ་ཤཱཀ་

མཆློག་པ་དཔློན་སླློབ་རྣམས་ཀིས་ལན་ཅི་མཛད་ཐུགས་བསམ་ཐློངས། 

གཞན་ཡང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ་

མིན། མ་ཡིན་ན་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱློད་ཤེས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་

མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསློད་པ་

ལས།1 མ་ཤེས་པར་ནི་ཤེས་བ་མིན། །དེ་མེད་རྣམ་པར་ཤེས་མེད་པ། །དེ་ཕིར་ཤེས་

དང་ཤེས་བ་དག །རང་བཞིན་མེད་པར་ཁྱློད་ཉིད་བསན། །ཞེས་གསུངས། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས།2 རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་རྣམས། །དེ་མེད་པར་ནི་ཡློད་

མིན་པས། །གཟུགས་བརན་ཉིད་དང་མཚུངས་པ་རུ། །གསལ་བར་ཅི་ཡི་ཕིར་མི་

འདློད། །འབྱུང་རྣམས་མིག་གཟུང་མ་ཡིན་ན། །དེ་བྱུང་མིག་གཟུང་ཇི་ལྟར་

ཞེས། །གཟུགས་ལ་དེ་སྐད་གསུངས་པ་ན། །ཁྱློད་ཉིད་གཟུགས་ཀི་འཛིན་པ་

བཟླློག །ཅེས་གསུངས་འདུག་པ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། 

ཁྱློད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱློད་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་

ཕིར། རྟགས་གསལ་ཊིཀྐར་ཞལ་གིས་བཞེས། ཁྱབ་པ་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་

པར་གསལ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསློད་པ། ༡༩༩་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསློད་པ། ༡༩༨་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་དེ་ཉིད་ལས།1 མཚན་ཉིད་མཚོན་བ་གཞན་ཉིད་ན། །མཚོན་བ་མཚན་

ཉིད་མེད་པར་འགྱུར། །ཐ་དད་མིན་ཡང་དེ་མེད་པར། །ཁྱློད་ཀིས་གསལ་པློ་ཉིད་དུ་

བསན། །མཚན་ཉིད་མཚོན་བ་རྣམ་བལ་ཞིང༌། །ཚིག་གི་བརློད་པ་རྣམ་བལ་བར། །ཁྱློད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་སྤན་ཉིད་ཀིས། །འགློ་བ་འདི་དག་ཞི་བར་མཐློང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་

ལས་བརམས་ཏེ་ཞུ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་བཞེད་པ་བསློད་

ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་འདིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡེ་ཤེས་

ཡློད་པ་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་གིས་འགློ་

བ་གདློད་མ་ནས་ཞི་བར་གཟིགས། ཞེས་གསུངས་འདུག་པ། ཡང་ལུང་དེའི་རེས་དེ་

མ་ཐག་ཏུ། 2དངློས་པློ་ཡློད་པ་ཉིད་མི་སྐྱེ། །མེད་པ་ཡང་མིན་ཡློད་མིན་པ། །བདག་

ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་དངློས་པློ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཡློད་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག་པ། འདིའི་དློན་གང་ཡིན། དངློས་པློ་ཐ་སད་དུ་མེད་པའང་

མ་ཡིན། དློན་དམ་པར་ཡློད་པའང་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ན་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྟག་དངློས་དང༌། དློན་དམ་པར་ཡློད་པར་བཞེད་པ་དང་

འགལ། དངློས་པློ་ཡློད་པའང་མ་ཡིན། མེད་པའང་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ན། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དངློས་པློ་ཡིན་པ་

གང་ཞིག །དངློས་པློ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དློན་འདི་ནི་རིན་ཆེན་ཕེང་བར་གསུངས་པའི་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསློད་པ། ༡༩༩་༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསློད་པ། ༡༩༩་༡༤།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ལས།1 འཇིག་རྟེན་གངས་ཅན་འུག་ཕྲུག་དང༌། །གློས་མེད་བཅས་ལ་གལ་ཏེ་

ཞིག །ཡློད་མེད་འདས་པ་སྨྲ་ན་དྲིས། །དེ་ཕིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི། །བསན་

པ་འཆི་མེད་ཡློད་མེད་ལས། །འདས་པ་ཟབ་མློ་ཞེས་བཤད་པ། །ཆློས་ཀི་ཁུད་2པ་

ཡིན་ཞེས་བ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི་གངས་ཅན་འུག་ཕྲུག་པ་སློགས་ཀིས་

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་མེད་ཀི་མཐའ་བཞི་ལས་འདས་པར་སྨྲ་ན། དེའི་དློན་དྲིས་ཤིག་

དང་སྨྲ་རྒྱུ་མི་འློང་ངློ༌། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་མཐའ་འགློག་ན། དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་

འགློག་དགློས་ཤིང༌།  མེད་མཐའ་འགློག་ན་ཐ་སད་དུ་མེད་པ་འགློག་དགློས་པས། དེའི་

དློན་འཆད་ཤེས་པ་ལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡློད་ཅིང༌། དློན་དམ་པར་མེད་པའི་

འཇློག་མཚམས་ཤེས་དགློས་ལ། ཕི་རློལ་པས་དེ་འདྲ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའློ། །དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར་ད་ལྟའི་ཡློད་མིན་མེད་མིན་གི་འབྲུ་ཙམ་ལ་དཀའ་རྒྱུ་ཅི་

ཡང་མི་འདུག་ལགས། 

ལྔ་པ་བསློད་པ་ལས་འདས་པར་བསློད་པའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པར་བསན་པ་ནི། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་དང༌། རྟག་དངློས་སུ་བཞེད་པ་བསློད་

ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།3 དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་

བརན་དང༌། །མཚུངས་པར་ཁྱློད་ཉིད་བཞེད་པ་ལགས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་

ཕིར། །མགློན་པློ་ཁྱློད་ཀིས་སློང་པ་གསུངས།4 །དེ་ཡང་ཡློངས་སུ་བཏགས་པ་

སེ། །དངློས་སུ་མགློན་པློ་ཁྱློད་མི་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པ་འདིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེས་རབས་གེ །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༢༩༣་༡༩།

2 ག་༢༨་ན་༥་ཁུང་པ། ཏ་༣༤་ན་༦་ཁུང་པ། ད་༡༤༤་༡༣་ཁུང་པ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསློད་པ་ལས་འདས་པར་བསློད་པ། ༢༤༠་༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསློད་པ་ལས་འདས་པར་བསློད་པ། ༢༤༠་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་དང་རྟག་དངློས་སུ་བཞེད་པ་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། 

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་དང༌། །མཚུངས་པར་ཁྱློད་ཉིད་བཞེད་པ་

ལགས། །ཞེས་པས་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་བདེན་མེད་དུ་

བསན་པས། དངློས་པློ་བདེན་གྲུབ་བཞེད་པ་བཀག་ཅིང༌། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་བའི་

ཕིར། །མགློན་པློ་ཁྱློད་ཀིས་སློང་པ་གསུངས། །ཞེས་པས་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བ་

སང་1བའི་ཕིར་དུ། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སློང་པའི་སློང་པ་གསུངས་ཞེས་

བསན། སློང་ཉིད་བདེན་སློང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ལ། དེ་ཡང་ཡློངས་སུ་

བཏགས་2པ་སེ། །དངློས་སུ་མགློན་པློ་ཁྱློད་མི་3བཞེད། །ཅེས་གསུངས། 

དེའི་དློན་ནི། མགློན་པློ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། སློང་

ཉིད་དེ་དངློས་པློ་སེ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མི་བཞེད་དེ། དེ་རྟློག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་བཞེད་

པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །ལུང་འདིས་སློང་ཉིད་རྟློག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་

བསན་པ་ལ་བསློན་དུ་མེད་ལ། རྟློག་པས་བཏགས་ཙམ་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཞི་མཐུན་

ཁས་ལེན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གཏན་མེད་པས་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་

བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པ་གཏན་མིན་པར་འདུག་ལགས། 

ཡང་བསློད་པ་ལས་འདས་པར་བསློད་པ་ལས།4 འདུས་བས་གྲུབ་པ་མ་

ལགས་ན། །འདུས་མ་བས་ལྟ་ག་ལ་གྲུབ། །སྨྲ་བའི་སེང་གེས་དེ་སྐད་དུ། །ཁྱློད་

གསུངས་པ་ནི་སེང་གེ་ཡིས། །འབིགས་བེད་གང་ཆེན་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །རྒྱགས་པ་སེལ་

1 ག་༢༨་བ་༤་སངས་བའི་ཕིར་དུ། ཏ་༣༤་བ་༦་སང་པའི་ཕིར་དུ། ད་༡༤༧་༥་སངས་པའི་ཕིར་དུ།

2 ག་༢༨་བ་༥་བཏགས་པ། ཏ་༣༥ན་༡་བཏད་པ། ད་༡༤༧་༨་བཏགས་པ།

3 ག་༢༨་བ་༥་མི་བཞེད། ཏ་༣༥་ན་༡་ཀིས་བཞེད། ད་༡༤༧་༩་མི་བཞེད།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསློད་པ་ལས་འདས་པར་བསློད་པ། ༢༤༠་༡༨།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

1བར་གྱུར་པ་བཞིན། །ཞེས་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་གང་ཡང་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་མེད་དློ། །ཞེས་པའི་སེངེའི་སྒ་ཆེན་པློ་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསྒགས་པས། 

དངློས་པློ་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པའི་དངློས་སྨྲ་བའི་གང་ཆེན་རྣམས་སྐྲག་པར་བས་

སློ། །ཞེས་པ་འདིས། འདུས་མ་བས་བདེན་གྲུབ་གསལ་2བར་བཀག་འདུག་པས། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདུས་མ་བས་དང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་མི་

འཐད་པར་གློ་ལགས། 

དྲུག་པ་སེམས་ཀི་རློ་རེ་ལ་བསློད་པའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

བཤད་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།3 གང་གི་སེམས་བྱུང་དྲ་བ་ནི། །སེམས་ཉིད་ཀིས་ནི་

བསལ་མཛད་དེ། །སེམས་ཀི་རྨློངས་པ་སེལ་བ་ཡི། །རང་སེམས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ལ་ཐློག་མར་རང་ལུགས་ཀི་འབྲུ་སྣློན་བས་ན། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་དྲ་བ་མ་ལུས་པ་བསལ་ཏེ། 

སེམས་ཀི་རྨློངས་པ་སེལ་བའི་དློན་དམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞེས་བ་བ་རང་རྒྱུད་

ལ་འབྱུང་བའི་དློན་དམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པ་ལུང་

འདིའི་དློན་ཡིན་ཏེ།4 དེ་བས་ཀུན་གིས་འབད་པ་ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་དམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ལ་སེམས་

ཀི་རློ་རེ་ཞེས་ཀང་བ་སེ། རློ་རེའི་དློན་མི་ཕེད་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་སློང་ཉིད་ལ་

གཉིས་སྣང་ནུབ་པས་སློང་ཉིད་ལས་མི་ཕེད་པས་དེ་ལྟར་བརློད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

1 ག་༢༩་ན་༡་སེལ། ཏ་༣༥་ན་༤་གསལ། ད་༡༤༨་༡༡་སེལ།

2 ག་༢༩་ན་༢་གསལ། ཏ་༣༥་ན༦་བསལ། ད་༡༤༩་༤་གསལ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། སེམས་ཀི་རློ་རེ་ལ་བསློད་པ། ༢༠༢་༢།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། སེམས་ཀི་རློ་རེ་ལ་བསློད་པ། ༢༠༢་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང༌།1 སེམས་ཀི་རློ་རེ་བསློམ་པའི་ཕིར། །དེ་ནི་བང་ཆུབ་མཆློག་ཅེས་བ། །ཞེས་

གསུངས། དེ་ནི་བང་ཆུབ་མཆློག་ཅེས་བ། །ཞེས་པའི་དློན་གང་ཡིན། གློང་དུ། སེམས་

ཐློབ་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེ། །ཞེས་བཤད་པའི་དློན་ཡང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དློན་དམ་པ་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐློབ་པའི་ཚེ། གནས་སྐབས་ཀི་བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་ཐློབ་ཅེས་པའི་དློན་

ཡིན། རློ་རེའི་དློན་ཡང་གསང་སྔགས་ཀི་དཀིལ་ཆློག་མང་པློར། དློན་དམ་པ་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་སིང་ཁར་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་གྱུར། ཞེས་སློགས་དང་འབེལ་ལློ། །

དེས་ན་སེམས་ཀི་རློ་རེ་ལ་བསློད་པ་འདིས། དྲི་བཅས་ཀི་སེམས་གསལ་རིག་

རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་བསན་ཞེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་བ་དང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་

མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེ་གཤེགས་སིང་པློར་བསན། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལུང་འདི་

རྣམས་ཀི་དློན་དུ་བཞེད་པ་ལ་འབེལ་ཡློད་པར་མ་གློ་ལགས། དེས་ན་བསློད་པ་འདི་

གཙོ་བློར་འབས་དུས་ཀི་དློན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བསློད་པ་ཡིན་ཏེ། བསློད་པ་གློང་

མ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལ་བསློད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་སེམས་མེད་པར་བཞེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ལུང་འདི་རྣམས་

ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཀི་རློ་རེ་ལ་བསློད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་

བསློད་པའི་ཚེ། རང་སེམས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་སེམས་མཚན་ཉིད་པ་ཞིག་

ལ་བསློད་པར་བཤད་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་སེམས་མེད་པར་བཞེད་པ་ལྟར་

ན། སེམས་ཀི་རློ་རེ་ལ་བསློད་པའི་གཞུང་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཀི་རློ་རེ་

ལ་བསློད་པ་ལས། རྣམ་པར་རྟློག་པ་སངས་པའི་སེམས། །ཞེས་རྟློག་པ་སངས་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། སེམས་ཀི་རློ་རེ་ལ་བསློད་པ། ༢༠༣་༡།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

སེམས་ཡློད་པར་བཤད་ལ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་མ་གཏློགས་གཞན་དུ་མི་

འབྱུང་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། དེ་ཉིད་ལས། རྣམ་རྟློག་མེད་པ་ཐར་པ་ཡིན། །ཞེས་

བཤད་དློ། །

བདུན་པ་བསློད་ཚོགས་ལྷག་མ་1རྣམས་ཀི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་

བཤད་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང༌། 

དེ་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པར་བཞེད་པ་མི་འཐད་དེ།2 དློན་

དམ་པར་བསློད་པ་ཞེས་བ་བའི་བསློད་ཚོགས་ལས། ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སློང་པ་

ལ། །གང་ལ་བསློད་ཅིང་གང་གིས་བསློད། །ཅེས་དློན་དམ་པར་བསློད་པའི་ཡུལ་མེད་

ཅིང༌། བསློད་པ་པློ་ལ་སློགས་པ་ཡང་མེད་པར་བཤད་ལ། དློན་དམ་པར་བསློད་པའི་

ཡུལ་མེད་ན་དློན་དམ་པར་སངས་རྒྱས་མེད་དགློས་ལ། དེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དློན་དམ་པར་མེད་དགློས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་

ས་ན་ཆློས་ཉིད་མེད་དགློས་ལ། དེ་ལྟར་ནི་ག་ལ་བཞེད། 

དེ་བཞིན་དུ།3 སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་གནས་མེད་ལ། །འཇིག་རྟེན་དཔེ་ལས་ཤིན་ཏུ་

འདས། །ངག་གི་བརློད་པའི་སྤློད་ཡུལ་མིན། །མགློན་ཁྱློད་ཇི་ལྟར་བསློད་པར་

བགི། །ཞེས་དློན་དམ་པར་བསློད་པའི་ཡུལ་མེད་པར་བསན་ནས། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་

འདྲ་བས། །དེ་བཞིན་ཉིད་དློན་སྤློད་ཡུལ་གི། །འཇིག་རྟེན་རྟློག་4པ་ལ་གནས་

1 ག་༢༩་བ་༥་ལྷག་མ་རྣམས། ཏ་༣༦་ན་༥་ལྷག་མ་རྣམས། ད་༡༥༣་༨་ལྷག་རྣམས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། དློན་དམ་པར་བསློད་པ། ༢༠༥་༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། དློན་དམ་པར་བསློད་པ། ༢༠༤་༢།

4 ག་༣༠་ན་༢་རྟློག་པ། ཏ་༣༦་བ་༣་རྟག་པ། ད་༡༥༥་༤་རྟློག་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས། །གུས་པ་ཆེན་པློས་བསློད་པར་བགི། །ཞེས་དློན་དམ་པར་བསློད་པའི་ཡུལ་མེད་

ཀང༌། ཀུན་རློབ་ཏུ་གུས་པ་ཆེན་པློས་བསློད། ཅེས་སློགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་འདུག་

ལ།1 བླ་ན་མེད་པའི་བསློད་པ་ལས་ཀང༌། གང་གི་ཚུ་རློལ་ཕ་རློལ་སངས། །ཤེས་བ་

རང་གི་ངློ་བློ་མཆློག །ཡེ་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་སློབས་ཀིས་བསལ། །བླ་ན་མེད་དེ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །ཞེས་ཤེས་བ་རང་གི་ངློ་བློས་གྲུབ་པ། ཡེ་ཤེས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སློབས་

ཀིས་བསལ་ཞེས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རྟག་ཆད2་ཀི་མཐའ་གཉིས་སངས་

ནས་ཤེས་བ་རང་གི་ངློ་བློས་གྲུབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སློབས་ཀིས་བསལ་

བར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང༌།3 གང་ཞིག་གཅིག་པུ་ཡེ་ཤེས་གསལ། །མ་ལུས་ཤེས་

བ་ཡློངས་སུ་དཔློད། །ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སློང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་

གཞག་བཞིན་པའི་ངང་ནས། ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་ཤེས་བ་མ་ལུས་པ་གསལ་

བར་གཟིགས་པར་བཤད་ན། སངས་རྒྱས་ལ་ཡེ་ཤེས་མེད་པ་ཇི་ལྟར་འཐད། ཀུན་

རློབ་བདེན་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་འཐད། དློན་དམ་བདེན་པ་བླློའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་

ཇི་ལྟར་འཐད་སམ་པ་ཡིན་ལགས། 

དེས་ན་བསློད་ཚོགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ལ་བསློད་པའི་ཚེ། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་སློ་ནས་བསློད་པ་གཙོ་

བློར་འདུག་ཅིང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སློན་པའི་ཚིག་

གཅིག་ཀང་མི་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ལགས། ཡང་སྐུ་གསུམ་ལ་བསློད་པར།4 སངས་རྒྱས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བླ་ན་མེད་པའི་བསློད་པ། ༢༤༣་༢།

2 ག་༣༠་ན་༤་རྟག་ཆད། ཏ་༣༦་བ༥་བརྟག་དཔད། ད་༡༥༥་༡༤་རྟག་ཆད།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བླ་ན་མེད་པའི་བསློད་པ། ༢༤༣་༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། སྐུ་གསུམ་ལ་བསློད་པ། ༢༠༧་༣།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཀི་ཆློས་སྐུ་ལ་བསློད་པའི་ཚེ། །གང་ཞིག་གཅིག་མིན་དུ་མ་མ་ཡིན་བདག་དང་གཞན་

ཕན་ཕུན་ཚོགས་ཆེན་པློའི་གཞིར་གྱུར་པ། །དངློས་མེད་ཉིད་མིན་དངློས་མིན་མཁའ་

ལྟར་རློ་མཉམ་རྣམ་པར་རྟློགས་པར་དཀའ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། །ཐུབ་པ་རྣམས་ཀིས་

ཆློས་སྐུ་མ་གློས་རྣམ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཁྱབ་མི་མཉམ་པར་1མཉམ་ཞིང༌། །སྤློས་མེད་

སློ་སློ་རང་གིས་རིག་བ་དློན་ཆེན་དཔེ་མེད་དེ་ལ་འདིར་བདག་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་དངློས་མེད་ཀང་མ་ཡིན། དངློས་པློ་ཡང་མ་ཡིན་པར་

གསུངས་པའི་དློན་གང་ལགས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དློན་དམ་པར་དངློས་པློ་དང་

དངློས་མེད་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ལགས་སམ། ཐ་སད་དུ་མེད་པ་ཡང་

མ་ཡིན། དློན་དམ་པར་ཡློད་པའང་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དློན་གང་ཡིན་ཞེས་ཞུའློ། །འབྲུ་

དེ་རྣམས་མ་གཏློགས་གཞན་ནི་གནང་དཀའ་བ་འདུག །དེ་རྣམས་གང་གནང་ཡང་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྟག་དངློས་དང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་དང་

འགལ་བ་འདུག་ཅིང༌། འབྲུ་གཞན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་གནང་ལགས། དེ་རྣམས་

ནི་བསློད་ཚོགས་ཀི་སྐློར་ལས་བརམས་པའི་དློགས་པ་ཕུལ་བའློ། །

ད་ནི་འགེལ་པ་དློན་གསལ་གི་ལུགས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཡང་བླློ་ཡུལ་དུ་ཡེ་མ་ཤློང་སེ། འགེལ་པ་དློན་

གསལ་གི་ལུགས་ལ་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་བཞེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འགེལ་པ་དློན་

གསལ་འདིར། སློང་པ་ཉིད་རང་གི་ངློ་བློ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སློང་པ་དེ་སློང་པ་ཉིད་སློང་

པ་ཉིད་དུ་བཞེད་པའི་ཕིར། འགེལ་པ་དློན་གསལ་ལས་2འདིར་སྨྲས་པ། ནང་དང་ཕི་

1 ག་༣༠་བ་༢་མི་མཉམ་དང་མཉམ། ཏ་༣༧་ན་༤་མི་མཉམ་དང་མཉམ། ད་༡༥༧་༡༣་མི་མཉམ་པར་མཉམ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༢༣༧་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རློལ་རྣམས་དང་ནི། །གཉིས་དང་སློང་པའི་དངློས་པློ་དང་། །ཕློགས་དང་མྱ་ངན་འདས་

ལམ་དང༌། །རྐེན་ལས་སྐྱེས་དང་ཅིག་ཤློས་དང་། །མཐའ་འདས་ཐློག་མ་དློར་བ་

མེད། །རང་བཞིན་དང་ནི་ཆློས་ཀུན་དང༌། །ཆློས་སྐྱེ་ལ་སློགས་འདས་སློགས་

དང༌། །ལྡན་དང་ཅིག་ཤློས་ངློ་བློ་དང༌། །མཁའ་དང་སློང་པ་ཞེས་བ་དང༌། །ཆློས་ཀི་

གཞན་གི་ངློ་བློ་ཉིད། །རང་རང་ངློ་བློས་སློང་པའི་ཕིར། །སློང་པ་ཉིད་ནི་ཉི་ཤུར་

འདློད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཆློས་ཀི་གཞན་གི་ངློ་བློ་ཉིད། །ཅེས་པས་གཞན་

སློང་བསན་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་གློང་དུ་དགག་པ་ཞུས་ཟིན། དེ་བཞིན་དུ། འགེལ་པ་

འདིའི་ལུགས་ལ་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་གནས་མེད་ཅིང༌། སྐབས་

མེད་དེ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་

ངློ་བློ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། ཁྱློད་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། 

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་སེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ལ་འབྲུ་ཟུར་པ་ཅིག་གནང་ཡང་སྐྱློགས་བཤད་མ་

གཏློགས་ཡིད་ཆེས་པའི་བཤད་པ་དཀའ་བར་འདུག་ལགས། 

འདིའི་ལན་ལ། འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་སྣང་སེ། སྤན་རས་གཟིགས་བདུན་

པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ནི། རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། རྣམ་པར་

རིག་པ་ཙམ་དེ་ཡང་བསལ་ཏེ། ཞེས་པས་གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཡང་དག་ཏུ་ཡློད་

པ་ཤུགས་ཀིས་བསལ་དགློས་པར་བསན་ནས། ས་བཞི་པ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། དེ་

བསལ་དགློས་པ་གཞིར་བཞག་མཛད་ནས་འདིར་མ་སློས་ལ། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ཡང་དག་པར་ཡློད་པ་གྲུབ་དློན་དུ་གཞིར་བཞག་ཀང༌། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ལ་གཞན་ངློ་རྟེན་འབེལ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དང༌། རང་ངློ་རང་བྱུང་གི་ངློ་བློར་ཡློད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པློ་རྟེན་འབེལ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པར་ཡློད་པ་མ་

ཡིན་གི། འཁྲུལ་པ་སེལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འཆད་དློ། །ཞེས་སྐྱློན་སློང་

གནང་འདུག་པ། འདིས་ཀང་སྐྱློན་སློང་མི་ནུས་ཏེ། སྐྱློན་སློང་འདིའི་དློན་ནི། གཞན་ངློ་

རྟེན་འབེལ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་དག་པར་མེད་ཅིང༌། 

རང་ངློ་རང་བྱུང་གི་ངློ་བློར་ཡློད་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་དག་པར་ཡློད་

ཀང༌། དེ་རྟེན་འབེལ་མ་ཡིན་པས་སྐྱློན་མེད་གསུང་བར་འདུག་ཅིང་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འདི་ནི་བར་དུ་བདག་ཟླློག་པའི་སྐབས་སུ་དབུ་མ་རིགས་

ཚོགས་སློགས་སུ་མ་བཤད་ཀང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བསློད་ཚོགས་སུ་གསལ་བར་

གསུངས་ཤིང༌། འཕགས་པ་ལྷས་རྣལ་འབློར་སྤློད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་སློགས་སུ་

གསུངས་ལ། ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དང་སླློབ་དཔློན་སེངེ་བཟང་པློའི་ཡང་དགློངས་པ་

མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་འདི་ལྟར་འབུལ་ཏེ། གཞན་མིན་པའི་

དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་པའི་མིང་ཅན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་རྟེན་འབེལ་

ཡིན་པར་ཐལ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསློད་པ་ལས།1 ཡློད་མིན་མེད་མིན་གང་

ལགས་པ། །གང་ཡང་གཅིག་མིན་དུ་མ་ཡིན2། །གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ཅི་ཡང་མིན། །གཞི་

མེད་པ་དང་མི་གསལ་དང༌། །བསམ་མི་ཁྱབ་དང་དཔེ་མེད་དང༌། །གང་ཡང་མི་སྐྱེ་མི་

འཇིག་དང༌། །ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །དེ་ནི་ནམ་མཁའ་འདྲ་བ་ལགས། །ཡི་གེ་

ཡེ་ཤེས་སྤློད་ཡུལ་མེད། །དེ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང༌། །དེ་ཉིད་སློང་པར་ཁྱློད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བསློད་པ། ༢༣༥་༡༦།

2 ག་༣༡་བ་༢་མ་ཡིན། ཏ་༣༨་བ་༢་མ་མིན། ད་༡༦༤་༢་མ་ཡིན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞེད་ལགས། །ཞེས་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་

དེ་རྟེན་འབེལ་དུ་གསུངས་ཤིང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་བསློད་ཚོགས་ཀི་དགློངས་པར་བཞེད་རིགས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་

དུ། ར་བ་ཤེས་རབ་ལས་ཀང༌།1 གང་ཕིར་རྟེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆློས་འགའ་ཡློད་

པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕིར་སློང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆློས་འགའ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

གསུངས། 

ཡང་རེ་ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐ་ཆེན་མློའི་ཤློག་བུ་ཉིས་བརྒྱ་ག་ལྔ་པ་ལས། འདི་ལྟར་

འབྱུང་སེ། དབུ་མ་ཆེན་མློ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་རྟེན་འབེལ་ལས་འདས་པའི་གཉིས་མེད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་དློན་དམ་པའི་དངློས་པློར་ཡློད་དེ་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའི་

ཕིར་དང༌། དེ་དངློས་པློར་སྨྲ་བའི་སྐྱློན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

དངློས་པློ་ཡིན་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ངེས་དློན་གི་མདློ་རྒྱུད་དུ་དངློས་པློར་

བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། དབུ་མ་ཆེན་མློ་འདིའི་གློང་ན་གྲུབ་པའི་མཐའ་མེད་པས། དེ་

དངློས་པློ་ཡིན་པ་འགློག་བེད་ཀི་རིགས་པ་མ་བཤད་པའི་ཕིར། འློ་ན་དེ་དངློས་པློ་

ཡིན་ན་དློན་བེད་ནུས་དགློས་ལ། དེ་ལྟར་གི་ཚེ། ཁྱློད་འདློད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་རྟག་པར་

བཤད་པ་དང་འགལ་སམ་ན་མི་འགལ་ཏེ། དེས་དློན་བེད་ནུས་པར་ཐལ། རང་དུས་སུ་

ཡློད་པའི་དློན་བེད་ནུས་པ་གང་ཞིག །རང་དུས་སུ་ཡློད་ན་རྟག་པ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་

རིགས་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཤློག་བུ་ཉིས་བརྒྱ་

དློན་གསུམ་པ་ལས། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་སློགས་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ནི་འདུས་བས་སླུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༣༧་༤།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

བའི་ཆློས་ཅན་དང༌། གང་སླུ་བ་ལ་རྫུན་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་ར་བ་ལས།1 གལ་

ཏེ་མྱ་ངན་འདས་དངློས་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་འདུས་བས་འགྱུར། །དངློས་པློ་འདུས་

བས་མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཤེས་

བེད་དུ་འདྲེན་པ་གནང་འདུག་པ་ནང་འགལ་བར་དློགས་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། འདུས་བས་ཡིན་པར་ཐལ། དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

ནི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྟག་དངློས་སུ་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་སེང་དུ་

སློང༌། འདློད་ལན་གནང་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། མི་རྟག་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག །ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ། ཆློས་ཐམས་

ཅད་སློང་ཞིང་བདག་མེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་ཞིང་བདེ། ཞེས་གསུང་རབ་

ཐམས་ཅད་ལྟ་བ་བཀའ་རྟགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིས་རྒྱས་བཏབ་སེ་གསུངས་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ་ལློ། །བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་རྟག་དངློས་ཁས་བླངས་ཀང༌། འདུས་བས་རྟག་པར་

ཁས་མ་བླངས་པར་འདུག །

གལ་ཏེ་ར་ཤེས2་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་ལ་སློགས་པ་དངློས་

པློའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་ན། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ལུགས་ལ་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང༌། རྟག་དངློས་སུ་

བཞེད་དགློས་པས་རིགས་ཚོགས་ཀི་ལུགས་ལ་སློང་ཉིད་ཡིན་ན་མེད་དགག་ཡིན་

དགློས་པ་དང༌། རིགས་ཚོགས་སུ་གཞན་སློང་མ་བསན་པར་བཞེད་པ་དང་འགལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༣༩་༡༢།

2 ག་༣༢་ན་༦་ར་ཤེས། ཏ་༣༩་བ་༡་ར་ཤེ་ལས། ད་༡༦༨་༧་ར་ཤེས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལློ། །ཡང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང༌། 

བདེན་གྲུབ་དང༌། རྟག་དངློས་ཡིན་ཡང་དེ་འདུས་མ་བས་སུ་བཞེད་པས་སྐྱློན་མེད་

དློ། །ཞེས་གསུངས་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། བདེན་པར་

མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡློད་པར་

ཐལ། ར་བ་ཤེས་རབ་ལས།1 འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་ནི་ཇི་

ལྟར་གྲུབ། །ཅེས་འདུས་བས་བདེན་གྲུབ་རིགས་པས་ཁེགས་པ་དང༌། དེ་ཁེགས་པས་

འདུས་མ་བས་བདེན་གྲུབ་ཞར་ལ་ཁེགས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ། 

གལ་ཏེ་རིགས་ཚོགས་ཀི་གཞུང་ཁས་མི་ལེན་པས། སྐྱློན་མེད་དློ། །ཞེས་

གསུང་ན། འློ་ན། བསློད་ཚོགས་ལས།2 འདུས་བས་གྲུབ་པ་མ་ལགས་ན། །འདུས་མ་

བས་ལྟ་ག་ལ་གྲུབ། །སྨྲ་བའི་སེངེས་དེ་སྐད་དུ། །ཁྱློད་གསུངས་པ་ནི་སེངེ་

ཡིས། །འབིགས་བེད་གང་ཆེན་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །རྒྱགས་པ་སེལ་བར་གྱུར་པ་

བཞིན། །ཞེས་བསློད་པ་ལས་འདས་པར་བསློད་པ་ཞེས་པའི་བསློད་ཚོགས་ཀི་བསན་

བཅློས་སུ་གསུངས་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ལགས། གཞན་ཡང༌། རྣལ་འབློར་གི་ས་གཉིས་

པའི་སྐབས་སུ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་ཡློད་པའི་

ངློ་བློ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས། ཞེས་པའི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་

རང་ངློ་རང་བྱུང་གི་རྣམ་པར་ཡློད་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་

མཛད་དམ། གཞན་ངློ་རྟེན་འབེལ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་

ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་མཛད། དང་པློ་ལྟར་ན། རང་ངློ་རང་བྱུང་གི་རྣམ་པར་ཡློད་པའི་གཟུང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༡༣་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ །མགློན་པློ་ཀླུ་གྲུབ། བསློད་པ་ལས་འདས་པར་བསློད་པ། ༢༤༠་༡༨།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཆློས་ཅན། དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་སེ། ཞེས་པས་ཁྱློད་བདེན་མེད་དུ་

བསན་པར་ཐལ། ཁྱློད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་

ཡློད་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས། ཞེས་པའི་སྐབས་འདིར་དངློས་སུ་

བསན་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ། །སམ་དུ་ངེས་པར་བས་

ནས། དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ངློ་བློ་ཉིད་

མེད་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་

ཡློད་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས། ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས། གཟུང་

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་ཡློད་པར་བསན་པར་ཐལ། འགེལ་པ་

དློན་གསལ་གི་ལུགས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་ཡློད་

པར་བཞེད་རིགས་པ་གང་ཞིག །ལུང་འདིའི་དློན་ངེད་དར་ཊིཀ་པ་འདློད་པ་ལྟར་ནི་ག་

ལ་བཞེད་ཅིང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་ཡློད་པར་སློན་བེད་

ཀི་འགེལ་པ་དློན་གསལ་གི་རང་གཞུང་རྣམ་དག་ཅིག་ཡློད་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པློ་

མ་གྲུབ་ན། འགེལ་པ་དློན་གསལ་གི་ལུགས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་གྲུབ་ཡིན་པ་བུད། 

གལ་ཏེ་རྣལ་འབློར་གི་ས་བཞི་པའི་སྐབས་ཀི་ཡང་དག་པར་ན་གཅིག་ཏུ་

དངློས་པློ་དང་དངློས་པློ་མེད་པ་ལ་སློགས་པར་བཏགས་པའི་ངློ་བློ་དང་བལ་བ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནློ། །ཞེས་སློགས་ཀིས་བསན་ཏློ།1 །ཞེས་གསུངས་ན། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས། 

ཞེས་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་ཡློད་པར་མ་བསན་ན། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་ཡློད་པར་སློན་བེད་ཀི་འགེལ་པ་

དློན་གསལ་གི་གཞུང་གཅིག་ཡློད་པ་བུད། གལ་ཏེ་གཞུང་དེས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་

མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་ཡློད་པར་བསན་ཏློ།2 །ཞེས་གསུངས་ན། འློ་ན་གཞན་

ངློ་རྟེན་འབེལ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་དག་

པར་ཡློད་པར་ཐལ། དེའི་སྐབས་ཀི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་གཞན་ངློ་

རྟེན་འབེལ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཆད་

རིགས་པ་གང་ཞིག །ལུང་དེས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་

ཡློད་པར་བསན་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པློ་ཞལ་གིས་བཞེས། འདློད་ན། དེ་ཆློས་ཅན། 

བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་འགེལ་པ་འདིའི་

ལུགས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་ན། གཞུང་གང་

གིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བསན། ཞེས་ཞུ་བ་ཡིན་

ལགས། 

རང་ངློ་རང་བྱུང་གི་རྣམ་པར་ཡློད་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

རྟག་བརྟན་བདེན་གྲུབ་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པློར་འཇློག་པ་གློང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། 

1 ག་༣༣་ན་༥་བསན་ནློ། །ཏ་༤༠་བ་༣་ནློ། །ད་༡༧༣་༡༢་ཏློ། །

2 ག་༣༣་ན་༧་བསན་ཏློ། །ཏ་༤༠་བ་༤་བསན་ནློ། །ད་༡༧༤་༧་བསན་ཏློ། །
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཆློས་རེ་ས་པཎ་གིས་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལས།1 ཁ་

ཅིག་གངས་ཅན་ལུགས་བཞིན་དུ། །ཡློད་པའི་དགེ་བ་ཞེས་བ་བ། །རང་བྱུང་དུ་ནི་གྲུབ་

པར་འདློད། །དེ་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པློ་ཟེར། །གངས་ཅན་ལུགས་འདི་མི་འཐད་

པས། །ལུང་དང་རིགས་པས་དགག་པར་བ། །ཞེས་བཤད་ཅིང༌། རྟག་བརྟན་བདེན་

གྲུབ་སློབས་སློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པའི་རང་བྱུང་གི་བདེ་

གཤེགས་སིང་པློ་ཁས་ལེན་པ་མུ་སེགས་གངས་ཅན་ལུགས་སུ་ལང་ཀར་གཤེགས་

པའི་མདློ་ལས་ཀང་བཤད་དློ། །

འགེལ་པ་འདིའི་དགློངས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་རིགས་པས་དཔད་མི་བཟློད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་ཆློས་ཅན། ཤེས་

སྒིབ་རྟློག་པའི་མཚན་གཞི་མེད་པར་ཐལ། བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདི་ལ་ངེས་དློན་རྒྱ་མཚོ་མཛད་པ་པློ་ན་རེ། བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་ཀང་བདེན་

འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ཏེ། འཛིན་པ་ཞིག་ཞུགས་ཕིན་ཆད་སང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ཞེས་སྐྱློན་སློང་བེད་པའང་མི་འཐད་དེ། འློ་ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བླློ་འདི་བདེན་འཛིན་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་བས་པ་ལ། འཛིན་པ་

ཞུགས་ཕིན་ཆད་སང་བར་འགྱུར་བས་དེ་བདེན་འཛིན་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བླློ་ཆློས་ཅན། ལློག་ཤེས་ཡིན་པར་

ཐལ། བདེན་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་གྲུབ་ཡིན་པ་བུད། གཞན་ཡང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་

1 ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༦། མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །ཆློས་རེ་ས་པཎ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༧་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བླློ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་ཀི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་ཐལ། ལློག་ཤེས་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདློད་ན། དེའི་ཞེན་ཡུལ་ཡློད་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་བདེན་གྲུབ་གང་ཞིག །དེ་བདེན་གྲུབ་དེ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་

མགློན་པློ་བམས་པའི་བགློ་གེང་ཡིན་ཏེ། 1གཞན་གིས་ཆློས་རྣམས་ཀང་ཡློད་

ལ། །ཤེས་བ་ལའང་སློན་པ་ཡིས། །སྒིབ་པ་ཟད་པར་བརློད་པ་གང༌། །དེ་ལ་ཁློ་བློས་

མཚར་དུ་རི། །ཞེས་སང་གཉེན་གི་ཆློས་གང་གི་སེང་དུའང་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་ན། 

སློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཤེས་སྒིབ་སངས་པ་ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་གནས་སུ་གསུངས་

འདུག་པ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་འགེལ་པ་དློན་གསལ་དང་བཅས་པའི་དགློངས་པ་བདེན་

གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་ལ་སྦློར་བ་གནང་བ་འདི་བླློ་ཡུལ་དུ་ཡེ་མ་ཤློང་ལགས། 

འཛིན་པ་ཞུགས་ཕིན་ཆད་སང་བ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རྒྱན་སྣང་བ་

ལས།2 ཆློས་ཤེས་པའི་བཟློད་པ་དང༌། ཆློས་ཤེས་པས་གཟུང་བ་རྟློགས་ལ། རེས་སུ་

ཤེས་པའི་བཟློད་པ་དང༌། རེས་སུ་ཤེས་པས་འཛིན་པ་རྟློགས་སློ། །ཞེས་མཐློང་3ལམ་

རེས་བཟློད་པ་དང༌། རེས་ཤེས་ལ་འཛིན་པར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ། རེས་

བཟློད་དང་། རེས་ཤེས་ལ་འཛིན་པར་གསུངས་པ་མང་ངློ༌། །དློན་དྲིལ་ན། འགེལ་པ་

དློན་གསལ་ལས།4 དེ་ལྟར་ཡློད་པའི་ཕློགས་བསལ་ནས། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའི་ཕློགས་

བརྟན་པློར་མཛད་ནས་ཐར་པ་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་དེ ་ཁློ ་ན་ཁས་བླང་བར་

བའློ། །ཞེས་གནས་པའི་ཕློགས་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་བཟླློག་སེ་ཞལ་གིས་བཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༢་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། རྒྱན་སྣང། ༡༡༡༨་༡༤།

3 ག་༣༤་ན་༦་མཐློང་ལམ། ཏ་༤༡་བ་༥་མཐློང་བ་ལམ། ད་༡༧༩་༩་མཐློང་ལམ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༨་༡།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

རིགས་པར་ཐལ། སྐབས་འདིར་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའི་ཕློགས་གཙོ་བློར་འགློག་རིགས་

པའི་ཕིར། རྟགས་ཞལ་གིས་བཞེས། དེ་བཞིན་དུ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་ར་བར།1 འདི་

ལ་བསལ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །བཞག་པར་བ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཅེས་སློགས་དང༌། 

འགེལ་པར་ཆློས་གང་ལའང་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌། སྒློ་འདློགས་པའི་ངློ་བློས་བསལ་

བ་དང་བཞག་པ་མ་བས་པར། ཞེས་ཆློས་གང་གི་སེང་དུ་ཡང་བདེན་གྲུབ་བཞག་ཏུ་

མེད་པར་གསུངས་འདུག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྒྱན་ར་འགེལ་གི་ལུགས་སུ་འཐད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། མཁས་

པ་དགེས་པའི་རིགས་པ་འདི་འབུལ་བར་བ་སེ། འགེལ་པ་དློན་གསལ་གི་ལུགས་ལ། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་གྲུབ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མཐློང་སློམ་གི་

ལམ་བདེན་པར་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ2་ཅེས་ཞུའློ། །གལ་ཏེ་མ་གྲུབ་ཅེས་གསུངས་ན། 

ཐེག་ཆེན་གི་མཐློང་སློམ་གི་ལམ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཞལ་

གིས་བཞེས། གལ་ཏེ་བདེན་པར་གྲུབ་ན། ་འགེལ་པ་དློན་གསལ་ལས།3 དེ་ལྟར་ན་སྒྱུ་

མའི་གང་པློས་གང་པློ་ཆེ་གཞན་ཞིག་ཕམ་པར་བས་པ་བཞིན་དུ། ཕིན་ཅི་ལློག་བཟླློག་

པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མཐློང་ན་རྣམ་པར་གློལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གཉེན་པློ་བརྫུན་པས་

སང་བ་བརྫུན་པ་སློང་བར་གསུངས་པའི་རྒྱལ་སས་སེང་གེ་བཟང་པློའི་གཞུང་དང་

འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྒྱུ་མའི་གང་པློས་གང་པློ་གཞན་ཞིག་ཕམ་པར་བས་པ་བཞིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༢་༢༠།

2 ག་༣༤་བ་༤་ཞེས་ཞུའློ། །ཏ་༤༢་ན་༥་ཞེས་ཞུའློ། །ད་༡༨༡་༨་ཞེས་ཞུའློ། །

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༨་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ། ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཉེན་པློ་བརྫུན་པས་སང་བ་བརྫུན་པ་སློང་

བའི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། གཉེན་པློ་མཐློང་སློམ་གི་ལམ་

བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཞལ་གིས་བཞེས། 

དེ་བཞིན་དུ། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དློན་དམ་པར་གྲུབ་པ་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་

ར་འགེལ་གི་དགློངས་པ་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། མགློན་པློ་བམས་པས། སློམ་ལམ་པ་ཕིར་

མི་ལྡློག་པའི་རྟགས་འཆད་པ་ན།1 སློམ་པའི་ལམ་ནི་ཟབ་པ་སེ། །ཞེས་སློགས་ཀིས་

སློམ་ལམ་གི་ཁྱད་ཆློས་བསན་ནས། སློམ་ལམ་གི་ངློ་བློ་དེ།2 ངེས་འབེད་ཡན་ལག་

དང་མཐློང་བའི། །ཞེས་སློགས་ཀིས་བཤད་ཅིང༌། སློམ་ལམ་གི་དབེ་བ་འཆད་པ་ལ།3 

དེ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཞེས་སློགས་གསུངས་ནས་དེའི་དློན་འཆད་པའི་

ཚེ། རྒྱལ་བའི་སས་པློ་སེངེ་བཟང་པློས་དེ་ལྟར་ན། དློན་དམ་པ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་སློ་ནས་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་གཉེན་པློའི་དབེ་བ་ལས་གངས་བཞིན་དུ། 

ཞེས་ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དློན་དམ་པར་མེད་ཀང༌། ཐ་སད་དུ་སང་བ་རྟློག་པ་དགུའི་

དབེ་བས་སློམ་ལམ་ལ་དགུར་ཡློད། ཅེས་གསལ་བར་བཤད་ནས། རློད་སློང་ལ་

གཉིས་གསུངས་པའི་གངས་ངེས་ལ་རློད་པ་སློང་པའི་ཚེ། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལས་སློམ་

ལམ་རེ་རེའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། འབས་བུ་བསློད་ནམས་གངས་མེད་པ་དང༌། 

གཞལ་དུ་མེད་པ་དང༌། ཚད་མེད་པ་སྐྱེ་བ་གསུངས་པས་སློམ་ལམ་དགུའི་གངས་ངེས་

མི་འཐད་ཅེས་པའི་རློད་པ་ཁློང་ན་གནས་པ་སླློབ་དཔློན་གིས་བཀློད་ནས། དེའི་ལན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༡༩་༢༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༠་ᨁ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༠་༣།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

སློན་པ་ལ། མགློན་པློ་བམས་པས།1 གངས་མེད་ལ་སློགས་བསན་པ་རྣམས། །དམ་

པའི་དློན་དུ་བཟློད་མ་ཡིན། །ཀུན་རློབ་ཏུ་ནི་ཐུགས་བརེ་བས། །རྒྱུ་མཐུན་དེ་དག་ཐུབ་

པ་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དློན་བཤད་པའི་ཚེ། སླློབ་དཔློན་གིས་དློན་དམ་པར་

ན་སློམ་པའི་ལམ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དློན་གཅིག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྦར་བ་ལ་

ཞེས་དང༌། ཀུན་རློབ་ཏུ་ནི་བཤད་པའི་ཆློས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཇི་སྐད་བཤད་ཅིང་བསན་པ་

དེ་དག་ཅེས2་སློགས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་གི་འབས་བུ་བསློད་ནམས་གངས་

མེད་སྐྱེད་པ། དློན་དམ་དུ་ཡིན་ན་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་དང༌། ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡིན་ན་

ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་མཛད་པ་དང༌། 

དབེ་བ་ལ་རློད་པ་སློང་པའི་ཚེ། དློན་དམ་ལ་ལྟློས་པའི་རློད་སློང་དང༌། ཀུན་

རློབ་ལ་ལྟློས་པའི་རློད་སློང་གཉིས་ལས། དང་པློའི་ཚེ། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དློན་

དམ་པར་མ་གྲུབ་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དེས་སང་བ་ལ་གནློད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

བེད་པར་ཐལ། དེ་དློན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རློད་པ་འགློད་པ་ལ། 

མགློན་པློ་བམས་པས།3 དངློས་པློ་བརློད་དུ་མེད་པ་ལ། །ཞེས་སློགས་དང༌། སླློབ་

དཔློན་གིས།4 ཆློས་ཉིད་ཀི་རང་གི་ངློ་བློར་འདློད་པའི་ལམ་གི་དངློས་པློ་ངློ་བློ་ཉིད་

མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་རྣམ་འགེལ་གིས་རློད་པ་བསན་ནས་དེའི་

ལན་འཆད་པ་ལ། ར་བར།5 བང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་དེ་བཞིན་དུ། །འདི་ནི་འདློད་པའི་དློན་སྒྲུབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༠་༥།

2 ག་༣༥་ན་༧་དེ་དག་ཞེས་སློགས། ཏ་༤༣་ན་༢་དེ་དག་ཞེས་སློགས། ད་༡༨༥་༦་དེ་དག་ཞེས་སློགས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༠་༧།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༠༠་༢།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༠་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བེད། །ཅེས་སློགས་ར་འགེལ་གིས་བླ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་དློན་དམ་པར་འཕེལ་

འགིབ་མ་གྲུབ་ཀང༌། ཀུན་རློབ་ཏུ་གདུལ་བའི་དློན་བེད་པ་བཞིན་དུ། ཐེག་ཆེན་གི་

སློམ་ལམ་དློན་དམ་པར་འཕེལ་འགིབ་མི་བེད་ཀང༌། ཀུན་རློབ་ཏུ་སང་བ་སློང་བ་

སློགས་ཀི་བ་བ་བེད་དློ། །ཞེས་སློགས་ཀི་ལན་ར་བས་བསན་ཚུལ་འཆད་པ་ན། 

འགེལ་པར།1 ཇི་ལྟར་ཁྱད་པར་དུ་བར་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་བང་ཆུབ་ཅེས་པ་

ནས། སློམ་པས་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་སློ་ནས་མངློན་སུམ་དུ་བས་པའི་ལམ་

དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་འདི་ཡང༌། ཀུན་རློབ་ཏུ་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་གི་བ་

བ་བེད་དློ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་སྔར་གི་རློད་པ་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་བཏབ་

ནས། རློད་པ་དེ་ལ། དློན་དམ་ལ་ལྟློས་ནས་འདློད་ལན་འཆད་པ་ལ། དློན་དམ་པར་ནི་

ཉམས་པ་དང་འཕེལ་བ་དགག་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེད་པ་དེའི་ཚེ། སྦློར་བ་མེད་པ་ཉིད་

སྦློར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཞེས་པའི་བར་གི་རློད་ལན་འདི་རྣམས་ལ་

བརྟགས་ན། འགེལ་པ་དློན་གསལ་གི་ལུགས་ལ། སྤིར་བདེན་གྲུབ་ཞལ་གིས་བཞེས་

པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་དང་ཐེག་ཆེན་

གི་མཐློང་སློམ་གི་ལམ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་ནི་གནས་མེད་ཅིང་སྐབས་མེད་པར་

འདུག་ལ། འདི་རྣམས་ཀི་འཆད་ཚུལ་ཊིཀྐ་གནང་བ་འདིས་དློན་མི་སློན་པར་འདུག་

པས་ཇི་ལྟར་གནང་ལགས། 

དེ་རྣམས་ཀི་དློན་ཐལ་འགྱུར་དུ་དྲིལ་ནས་ཞུས་ན། དེ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་ཡིན་

པའི་ཕིར། །ཞེས་སློགས་ཀི་འགེལ་པར།2 དློན་དམ་པར་སློང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༠༠་༡༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༢༩༩་༢།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

རྣམ་པའི་སློ་ནས་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་གཉེན་པློའི་དབེ་བ་ལས། ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དློན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཀང༌། ཐ་སད་དུ་སློམ་ལམ་

དགུའི་སློ་ནས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་

དློན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་ཁས། གཞན་ཡང༌། དྲི་བ་འདི་ཞུ་སེ། ཐེག་

ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དློན་དམ་པར་གྲུབ་ན། དེས་དློན་དམ་པར་འབས་བུ་བསློད་ནམས་

གངས་མེད་ཅིག་སྐྱེད་དམ་མི་སྐྱེད། སྐྱེད་ན། གངས་མེད་ལ་སློགས་བསན་པ་

རྣམས། །དམ་པའི་དློན་དུ་བཟློད་མ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ། གཉིས་པ་ལྟར་

ན། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་ཀིས་དློན་དམ་པར་འབས་བུ་བསློད་

ནམས་གངས་མེད་སྐྱེད་པར་ཐལ། ཁྱློད་ཀིས་བསློད་ནམས་གངས་མེད་སྐྱེད་པ་གང་

ཞིག །ཁྱློད་ཀིས་དློན་དམ་པར་རང་གི་འབས་བུ་སྐྱེད་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པློ་ཞལ་

གིས་བཞེས། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁྱློད་དློན་དམ་པར་དློན་བེད་

ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དློན་དམ་པར་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

ཆློས་དབིངས་རྟག་དངློས་དང༌། བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པའི་སེང་དུ་སློང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་འགེལ་པ་ལས། སློམ་པས་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་སློ་ནས་

མངློན་དུ་བས་པའི་ལམ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་1འདི་ཡང་ཀུན་རློབ་ཏུ་མངློན་

པར་འདློད་པའི་དློན་གི་བ་བ་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ལས་བརམས་ཏེ་ཞུས་ན། ཐེག་

ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དེས་ཀུན་རློབ་ཏུ་སང་བ་ལ་གནློད་པ་སློགས་ཀི་བ་བ་བེད་དམ་མི་

བེད། མི་བེད་ན། འགེལ་པ་དང་དངློས་སུ་འགལ། གལ་ཏེ་བེད་དློ་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་གི་

1 ག་༣༦་ན་༥་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་འདི་ཡང་། ཏ་༤༤་ན་༤་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་འདི་ཡང་། ད་༡༩༠་༡༤་དེ་བཞིན་ཉིད་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་འདི་ཡང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སློམ་ལམ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པར་ཐལ། ཁྱློད་ཀི་ཀུན་རློབ་ཏུ་སང་བ་ལ་

གནློད་པ་སློགས་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་གི་བ་བ་བེད་པའི་ཕིར། འདློད་ཅེས་ཟེར་

ན། དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་བུད་ཅེས་ཞུ་སེ། སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་ཁྱབ་བློ། །

གཞན་ཡང་། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་ལུང་དང་འགལ་ཏེ། འགེལ་པ་དློན་གསལ་དུ་དྲངས་པ་ལས།1 དློན་

དམ་པར་སློང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་སློ་ནས་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དློན་དམ་པར་སློམ་ལམ་དགུའི་རྣམ་བཞག་འཐད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་སློང༌། 

ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དགུ་དློན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་

དློན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་སློང༌། དེ་ལ་ས་སྐྱ་བའི་ཕློགས་ནས། ཆློས་རེ་

ཤཱཀ་མཆློག་པ་འདི་ལྟར་གསུང་སེ། སློམ་པས་ཉམས་སུ་མྱློང་བའི་སློང་ཉིད་ཀི་དབང་

དུ་བས་ནས། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པར་འཇློག་དགློས་ཏེ།2 

སློམ་པའི་ལམ་ནི་ཟབ་པ་སེ། །ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་ལ་སློགས། །ཟབ་པ་དེ་ནི་སྒློ་

འདློགས་དང༌། །སྐུར་བའི་མཐའ་ལས་གློལ་བ་ཉིད། །ཅེས་དང༌།3 དྲི་མ་ཟད་དང་མི་སྐྱེ་

བའི། །ཡེ་ཤེས་བང་ཆུབ་ཅེས་བརློད་དློ།4 ། ཞེས་དང༌། 5བང་ཆུབ་དེ་བཞིན་ཉིད་

མཚན་ཉིད། ཅེས་དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུའི་འགེལ་པར།6 སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པློ་དློན་དམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༢༩༩་༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༡༩་༢༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༢་༡༥།

4 ག་༣༦་བ་༣་བརློད་དང་། ཏ་༤༤་བ་༤་བརློད་དང་། ད་༡༩༣་༡་བརློད་དང་།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༠་༡༠།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༣༣་༢།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

པར་ཆློས་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ། ཞེས་སློགས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་ཆློས་ཉིད་དུ་བསན་

པའི་ཕིར་ཏེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་སློང་ཉིད་དུ་བཤད་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་ཉིད་ཀི་མཚན་གཞི་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སུ་བཤད་པ་དང༌། གནས་ཚུལ་གི་

སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པློ་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུར་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་བདེན་སློང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་གི་ཆློས་ཉིད་དུ་བཤད་པ་

མེད་དློ་ཞེ་ན། ཁྱློད་འདློད་པའི་བདེན་སློང་དེར་འདློད་པ་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་གི་བེད་པ་ལ་རློད་པ་འབྱུང་བའི་གློ་སྐབས་མེད་པས་མི་རིགས་ཤིང༌། ཇི་སྐད་དུ་

ཆློས་ཉིད་ཀི་རང་གི་ངློ་བློར་འདློད་པའི་ལམ་གི་དངློས་པློ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་ལུང་ལས་ཤེས་སློ། །གནས་ཚུལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུར་ཡང་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ཕིར་དབེན་པ་དབེན་གྱུར་ལས། །ཞེས་པའི་ལུང་ཤེས་བེད་དུ་

དྲངས་པ་དང༌། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པློ་དློན་དམ་པར་ཆློས་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཞེས་ཀང་བཤད་

པའི་ཕིར། ལུང་དེ་གང་ལས་དྲངས་པའི་གཞུང་ལས། སློང་ཉིད་ཅེས་བ་ཤེས་པ་

ལས། །གཞན་གི་འགའ་ཡང་ཡློད་མིན་ཏེ། །གང་ཕིར་དབེན་པ་དབེན་གྱུར་ལས། །ཐ་

མི་དད་པ་ཉིད་དུ་འདློད། །དེ་ལྟ་མིན་ན་གཉིས་སློང་པ། །རྣམ་ཤེས་མིན་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར། །གཉིས་མེད་པ་ལས་ལློག་པ་ནི། །གཉིས་ཀི་བདག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །དེ་

འགྱུར་དེ་བཞིན་ཉིད་རང་བཞིན། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཡིན་པར་བརློད། །ཅེས་

འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་བཀླགས་པ་ཙམ་གིས་ཤེས་སློ། །

འློ་ན་སླློབ་དཔློན་གིས་དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རང་སློང་དུ་བསྒྲུབས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བསམ་བྱུང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གི་རིག་པས་སྒློ་འདློགས་གཅློད་པའི་ཚེ་དེ་ལྟར་བཤད་མློད། སློམ་བྱུང་གི་ཉམས་སུ་

ལེན་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་མྱློང་བར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་

བདག་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་བླློ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་སློ་སློ་རང་གི་རིག་པར་བ་བ། ཅི་ཞིག་

ལྟར་ཡང་དག་པར་སྐྱེས་ན། ཞེས་བཤད་ལ། ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཉམས་སུ་མ་མྱློང་ན། 

སྐབས་དེའི་རང་རིག་དེ་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཉམས་སུ་མྱློང་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་

ངློས་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཆད་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་བ་

འཚོ་དང༌། ཇློ་བློ་ཨ་ཏི་ཤ་གཉིས་ཀ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་དང༌།1 ཇློ་བློས་

མཛད་པའི་ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་ལྟ་བའི་གླུ་གཉིས་ཀ་ལས། ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟ་ཞློན་

ནས་སུ། །རིག་པའི་སབ་སྐྱློགས་འཇུ་བེད་པ། །དེ་དག་དེ་ཕིར་ཇི་བཞིན་དློན། །ཐེག་

པ་ཆེན་པློ་ཉིད་ཐློབ་བློ། །ཞེས་འབྱུང་ལ། ཚུལ་གཉིས་ནི་རྣལ་འབློར་སྤློད་པ་བ་དང༌། 

ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ལློ། །ཞེས་ངེས་དློན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་སམ། ལུགས་

གཉིས་རྣམ་འབེད་ཅེས་པའི་བསན་བཅློས་སུ་བིས་སློ། །འདི་རྣམས་ལ་ཁློ་བློས་དགག་

པ་ཅུང་ཞིག་བེད་པས། རེ་ཀརྨ་པས་དཔང་པློ་མཛད་པ་ཞུ། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་མཐློང་སློམ་གི་ལམ་

སློགས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་མ་

ཡིན་པར་མ་ཟད། ཆློས་རེ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ལ་སློགས་པ་གངས་ཅན་གི་མཁས་པ་ཀུན་

གི་བཞེད་པ་ཡང་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཐེག་

ཆེན་གི་མཐློང་སློམ་གི་ལམ་རྣམས་ཆློས་དབིངས་ཡིན་ན། དེ་རྣམས་དགེ་བ་ཡིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ཚ། སླློབ་དཔློན་ཞི་བ་འཚོ། དབུ་མ་རྒྱན། ༩༠༣་༡༥།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ནམ་མ་ཡིན། ཡིན་ན་སློམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལས།1 ཅི་ནས་ཆློས་དབིངས་དགེ་བ་

ཉིད། །ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ལས་མ་གཏློགས་པའི། །གཞན་

མེད་ཕིར་ན་སིག་པ་དང་། །ལུང་མ་བསན་ཡང་དགེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཆློས་དབིངས་

དགེ་བ་ཡིན་པ་ལ་དགག་པ་རྐང་བཙུགས་ནས་བཏང་བ་འདི་འགློག་པར་བེད་དམ། 

གཞན་ཡང༌། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དགེ་བ་ཡིན་མློད། ཆློས་དབིངས་དགེ་བ་ཡིན་

ནམ་མ་ཡིན། མ་ཡིན་ན་ནང་འགལ། ཡིན་ན་ཆློས་དབིངས་དེ་བསྔློ་རྒྱུའི་དགེ་བ་ཡིན་

ནམ་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་ཆློས་རེ་འཇིག་རྟེན་མགློན་པློས་ཆློས་དབིངས་བསྔློ་

རྒྱུའི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལ། ཆློས་རེ་ས་པཎ་གིས།2 བསྔློས་པས་

འགྱུར་ན་འདུས་བས་འགྱུར། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་འགྱུར་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་

པའི་དགག་པ་འདི་གཏན་མི་འགློ་བས། ཆློས་རེ་འཇིག་རྟེན་མགློན་པློས་གསུང་པ་ལྟར་

ལེགས་སློ། །ཞེས་སློས་ལ། ངེད་ས་སྐྱ་པ་རྣམས་ཆློས་རེ་ས་པཎ་གི་རེས་སུ་མི་འབང་

པར། ཆློས་རེ་འཇིག་རྟེན་མགློན་པློའི་རེས་སུ་འབང་ངློ་ཞེས་གསུངས་ཤིག །

གལ་ཏེ་ཆློས་དབིངས་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མར།3 དགེ་དང་རྣམ་པར་དག་

ཕིར་དང༌། །ཞེས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་དགེ་བར་བཤད་པས་སློ། །དློན་དམ་པའི་

དགེ་བས་དགེ་བའི་གློ་ཆློད་པ་ཡིན་ཏེ། དམ་པའི་ཆློས་ནི་ཐློག་མར་དགེ་བ། བར་དུ་

དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་བ། ཞེས་ཆློས་དཀློན་མཆློག་དགེ་བར་གསུངས་པ་ནི་དློན་དམ་

པའི་དགེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་དང་། དེས་ན་སློམ་

1 ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༦། མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །ཆློས་རེ་ས་པཎ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༩་༧།

2 ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༦། མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །ཆློས་རེ་ས་པཎ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༡༡་༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༡་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་རབ་དབེའི་དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བའི་འཇློག་མཚམས་དང༌། ཆློས་

དབིངས་ཀི་ངློས་འཛིན་རང་སློང་གི་ཚུལ་དུ་བཞེད་ཅིང༌། དེ་ཉིད་ཕློགས་སྔ་མས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པློ་རང་སློང་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་པའི་འཕློས་དང་ཡང་མཐུན་མློད། བམས་ཆློས་

ཀི་ལུགས་ཀི་ཆློས་དབིངས་ངློས་འཛིན་ཚུལ་ལ། དེང་སང་གགས་ཚོད་ལྟར་བཤད་

ན་ངློས་མི་ཟིན་ཅིང༌། དེ་མ་ཤེས་ན་བམས་པའི་གཞུང་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ཆུད་

ཟློས་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་ཆློས་རེ་ས་པཎ་གི་བཞེད་པས་ཆློས་དབིངས་ངློས་འཛིན་

ཚུལ་རང་སློང་གི་ཚུལ་དུ་བཞེད་པས་ས་པཎ་གིས་བམས་ཆློས་ཀི་དགློངས་པའི་ལྟ་

བ་མ་དགློངས་པར་ཐག་བཅད་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་དགློངས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་

འདུག་པ། ཁམ་ནི་ཆེ། ཇི་ལྟར་ལགས་སམ། 

ཡང་ལུགས་གཉིས་རྣམ་འབེད་ལས། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་ཆློས་ཉིད་ཡིན་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ། སློམ་པའི་ལམ་ནི་ཟབ་པ་སེ། །ཞེས་སློགས་འདྲེན་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

མི་འགློ་སེ། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་གིས་སློང་ཉིད་ཟབ་མློ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པས་

ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་ལ་ཟབ་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་གི། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་རང་

ཉིད་ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་དུ་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སླློབ་དཔློན་གི་འགེལ་པར།1 ཟབ་མློ་

ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། སློམ་པའི་ལམ་ཟབ་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཟབ་མློ་ཉིད་དང་ལྡན་

པའི་ཕིར། ཞེས་སློས་པ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཡང་འདི་སྐད་ཞུ་སེ། གལ་ཏེ་

ཁྱེད་ཅག་གི་ལུགས་ལ་ལུང་དེས་ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་བདེན་སློང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་

གི། ཆློས་ཉིད་དུ་བཤད་པ་མེད་དློ། །ཞེ་ན་ཁྱློད་འདློད་པའི་བདེན་སློང་དེར་འདློད་པ་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༢༩༨་༦།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བེད་པ་ལ་རློད་པ་འབྱུང་བའི་གློ་སྐབས་མེད་པས་

མི་རིགས་ཤིང༌། ཇི་སྐད་དུ། ཆློས་ཉིད་ཀི་རང་གི་ངློ་བློར་འདློད་པའི་ལམ་གི་དངློས་

པློ་ཞེས་པའི་ལུང་ལས་ཤེས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་དེ། ཆློས་ཉིད་རང་གི་ངློ་

བློར་འདློད་པའི་ལམ་གི་དངློས་པློ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་ཐུགས་

རྟློག་ཡེ་མ་བཅུག་འདུག་གློ །

དེས་ན་རློད་པའི་དློན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་གིས་སང་བ་ལ་གནློད་པ་

སློགས་ཀི་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་སློམ་ལམ་དློན་དམ་

པར་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་དབུ་མ་པས་ཁས་བླངས། ཞེས་པ་རློད་པའི་གཞུང་གི་དློན་

དུ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལློ། །དྲི་མ་ཟད་དང་མི་སྐྱེ་བའི། ཞེས་སློགས་ཀིས་ཟད་མི་སྐྱེ་

ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་བསན་གི། ཆློས་ཉིད་དུ་བསན་པ་

ལ་འབེལ་ཅི་ཡང་མེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ།1 བང་ཆུབ་དེ་བཞིན་ཉིད་མཚན་ཉིད། །ཅེས་

པས་བང་ཆུབ་དེ་བཞིན་ཉིད་བདེན་སློང་གི་ངློ་བློར་བསན་གི། བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་དེ་

བཞིན་ཉིད་དུ་བསན་པ་ལ་འབེལ་ཅི་ཡང་མེད་དློ། །སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པློ་དློན་དམ་པར་

ཆློས་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཞེས་པས་གནས་ཚུལ་གི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པློ་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་

ཉིད་སྐུར་བསན། ཞེས་གསུངས་པ་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྟློག་ཡེ་མ་བཅུག་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱེད་ལྟར་ན་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དང༌། འདིའི་སྐབས་ཀི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པློ་དློན་དམ་པར་

ཡློད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན། འགེལ་པར།2 རང་བཞིན་གིས་དབེན་པའི་མཚན་ཉིད་

དུ་གྱུར་པ། ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདིས་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དློན་དམ་པར་གྲུབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༢༠་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༣༢་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པར་མ་བསན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དློན་དམ་

པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱློད་ལྟར་ན། གཞུང་འདིའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་སྐུ་ལྷག་མ་

གསུམ་པློ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་དློན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱློད་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་

ཉིད་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས་བླངས། འདློད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱློད་ཀུན་རློབ་

བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁྱློད་ཡང་དག་ཀུན་རློབ་ཡིན་པའི་

ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཡང་དག་ཀུན་རློབ་ཡིན་པར་ཐལ། 1སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པློ་དློན་

དམ་པར་ཆློས་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རློབ་ཏུ་སྣང་བ་ཇི་ལྟར་མློས་པས་རབ་

ཏུ་ཕེ་བ་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་གཞུང་འདིའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་མངློན་སུམ་

དུ་རྟློགས་པའི་ཉན་ཐློས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱློད་དློན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

དངློས། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཏེ། སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་ཉན་ཐློས་མེད་

པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པའི་སྤློད་ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལློ། །དེ་བཞིན་དུ། དེའི་

སྐབས་ནས་བསན་པའི་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་

སློ་སློ་སྐྱེ་བློ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱློད་དློན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཉན་

ཐློས་ལ་སློགས་པ། ཞེས་སློགས་སྒ་སློས་པ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་པ་བུད། གལ་ཏེ་གནས་

ཚུལ་གི་སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པློ་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་སྨྲས་ཀི། སྐུ་ལྷག་

མ་གསུམ་པློ་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་མ་སྨྲས་ཤེ་ན། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༣༣་༢།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

པློ་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པློ་དློན་དམ་པར་ཆློས་

ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། འདི་ལུགས་གཉིས་རྣམ་འབེད་ལ་འཁློར་གསུམ་

ཡིན་ནློ། །

ཡང་ལུགས་གཉིས་རྣམ་འབེད་ལས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

སློང་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་དགློས་ཏེ། ལུང་ལས། གང་ཕིར་དབེན་པ་དབེན་གྱུར་

ལས། །ཞེས་པའི་ལུང་གི་འཕློས་ལས། སློང་ཉིད་ཅེས་བ་ཤེས་པ་ལས། །གཞན་ནི་

འགའ་ཡང་ཡློད་མིན་ཏེ། །ཞེས་པའི་ལུང་འདི་བཀླགས་པ་ཙམ་གིས་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སློང་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གློ་ནུས་སློ། །ཞེས་ཟེར། ལུང་དེ་ཙམ་ལ་

སྐྱབས་འཆའ་རྒྱུ་ཡིན་ན། འློ་ན། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ།1 ཆློས་ཀི་

དབིངས་ལས་མ་གཏློགས་པར། །འདི་ལྟར་ཆློས་ཡློད་མ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་བཤད་པའི་

ཕིར། ངེས་དློན་རྒྱ་མཚོ་མཛད་པ་པློ་ལ་རྟགས་གསལ་ཁྱབ་པ་ཐམས་ཅད་སློང༌། 

ཡང་ལུགས་གཉིས་རྣམ་འབེད་ལས། འགེལ་པ་དློན་གསལ་དུ།2 དེ་ཡང་རྟེན་

ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་སེ། ཞེས་

གསུངས་པས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། 

རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་དེ། ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་དབང་དུ་བས་ལ། སློམ་པས་ཉམས་མྱློང་གི་ལྟ་བ་ནི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་དུ་

སྣང་བའི་བླློ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་སློ་སློ་རང་གི་རིག་པར་བ་བ་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཡང་དག་

པར་སྐྱེས་ནས་རྣལ་འབློར་པས་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཡང་དག་པར་སློང་ངློ༌། །ཞེས་པས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། དབུས་མཐའ། ༩༡༢་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༧་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སློམ་པས་ཉམས་སུ་མྱློང་བའི་ལྟ་བ་བསན་ཏེ། རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་

སུ་མྱློང་བའི་ཆློས་ཉིད་མ་ཡིན་ན་སློ་སློ་རང་རིག་པའི་དློན་འཇློག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རྣལ་འབློར་གི་ས་བཞི་པའམ་གསུམ་པའི་སྐབས་འདིར། གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡང་བསན། བདེན་མེད་དུ་ཡང་བསན། ཟེར་བ་

འདུག་པ། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀིས་ཕློངས་པའློ། །ངློ་བློ་

ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་གཞུང་ནས། མཉམ་གཞག་སློ་སློ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་

བཤད་པར་ཐལ། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

སློམ་པས་ཉམས་སུ་མྱློང་བའི་ཆློས་ཉིད་དུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། ལན་མེད་དློ། །

དེ་དག་ནི་ངེས་དློན་རྒྱ་མཚོའམ། ལུགས་གཉིས་རྣམ་འབེད་མཛད་པ་པློ་ལ་

དགག་བཞག་བས་པ་ཡིན་ལ། རེ་ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐ། རྣལ་འབློར་གི་ས་བཞི་པའི་རྣམ་

གཞག་ལ། རྣམ་འབློར་གི་ས་བཞི་པློ་འདིས་གདུལ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་ལ་རིམ་

གིས་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐློག་མར་ཕི་རློལ་པའི་ལྟ་བ་ལས་བཟླློག་

ནས། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་སྣློད་དུ་རུང་བར་བ་བའི་ཕིར། དང་པློར་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་སློམ་པར་བེད་པ་ཉན་ཐློས་དང་ཐུན་མློང་བ་དང༌། ཆློས་ཀི་བདག་

མེད་ལ་ཡང་ཕ་རགས་གཉིས་ལས། དང་པློར་ཕི་དློན་བདེན་མེད་དུ་སློམ་པར་བེད་པ་

རང་རྒྱལ་དང༌། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་དང་ཐུན་མློང་བ་དང༌། གཉིས་པ་དེ་འཛིན་

བེད་ཀི་ཤེས་པ་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་སློམ་པར་བེད་པ་སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པ་

དང་ཐུན་མློང་བ་དང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་སློང་པའི་རྣམ་ཤེས་དློན་དམ་དུ་

ཡློད་པ་བདེན་མེད་དུ་སློམ་པ་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་པའི་འདློད་པ་ཐུན་མློང་མ་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཡིན་པའློ། །དེས་ན་རྣལ་འབློར་གི་ས་སློ་སློའི་དློན་ལ་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་རྣལ་

འབློར་གི་ས་སེ་ཉན་ཐློས་ཀི་ས་བཤད་པ། གཟུང་མེད་རྟློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས་

སེ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བཤད་པ། འཛིན་མེད་རྟློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས་སེ། 

སེམས་ཙམ་པ་འདློད་པའི་ལྟ་བའི་ས་བཤད་པ། སྤློས་མེད་རྟློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་

ས་སེ། དབུ་མ་པ་འདློད་པའི་ལྟ་བའི་ས་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། དེ་ལ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པས་སློང་པའི་ཕིར། ཞེས་སློགས་ཀིས་

བཤད། གཉིས་པ་ནི། སྔློན་པློ་དང་དེའི་བླློ་དག་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སློགས་ཀིས་བཤད། གསུམ་པ་ནི། གཟུང་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་མེད་དློ་སམ་དུ་

སེམས་པས་འཛིན་པའི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དེ་ཡང་བསལ་

ཏེ། ཞེས་སློགས་ཀིས་བཤད། བཞི་པ་ནི། དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་སེ། ཞེས་སློགས་ཀིས་བཤད། ཅེས་དང༌། 

སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པ་དག་གཟུང་འཛིན་གིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཙམ་ལས་

འདས་ནས་ཀང༌། གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དམིགས་པ་དང་བལ་བའི་སྣང་མེད་དེ་

དློན་དམ་དུ་ཡློད་པ་རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། རྣལ་འབློར་གི་ས་བཞི་པ་

འཆད་པའི་སྐབས་སུ་གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དློན་དམ་དུ་ཡློད་པ་1འགློག་པ་ཡིན་

གི། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དློན་དམ་དུ་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལང་གཤེགས་

ལས།2 སེམས་ཙམ་ལས་ནི་འདས་ནས་ཀང༌། །སྣང་བ་མེད་ལ་གནས་པར་བ། །སྣང་

མེད་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ། །དེ་ཡིས་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་མཐློང༌། །ཞེས་པ་དེས་ཀང་

1 ག་༤༩་ན་༤་ཡློད་པ་འགློག་པ་ཡིན་གི།  ཏ་༤༠་ན་༣་ ཡློད་པ་འགློག་པ་ཡིན་གི། ད་༢༡༣་༡༠་འགློག་པ་ཡིན་གི།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ལང་ཀར་གཤེགས་པ། ༤༡༤་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པ་ཉིད་བསན། དེ་ཡིས་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་མཐློང༌། །ཞེས་པས་

སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པའི་ལྟ་བ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བར་བསན་པ་ཡིན་ལ། དེ་

བཞིན་དུ། ཡེ་ཤེས་སིང་པློ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལས་གློལ་

བའི། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དློན་དམ་ཡློད། །རྣལ་འབློར་སྤློད་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཕ་

རློལ་ཕིན་རྣམས་དེ་སྐད་སྒློག །ཅེས་པས་ཀང་རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པ་བསན་པ་

ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་འབིང་པར་བེད་པའི་དབུ་མ་པ་ལྟར། 

ཡང་དག་པའི་དློན་དམ་བདེན་པ་སློང་ཆེན་རྟག་པ་དམ་པ་ལ། ཚུར་མཐློང་གི་རྒྱུད་ཀི་

ཤེས་པས། དེ་ཡློད་པ་མིན་པར་བཞག་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པའི་རྒྱུ་གློམས་པར་བས་

པས། རྒྱལ་བ་མཆློག་གིས་མདློ་རྒྱུད་ཀི་དློན་སློན་པའི་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་གཞུང་

ལུགས་ལས་འབྱུང་བའི་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་འློད་གསལ་བ་ཆློས་ཉིད་

ཀིས་ཐློབ་པ་དེ་ལ་གློམས་པར་བས་ན་མཐར་འཛིན་པ་ཡིན་པས་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་རང་བཞིན་འློད་གསལ་བ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ནི་སྐྱློན་ཆེའློ། །ཞེས་སྨྲས་པ་

ལ་ཁློ་བློས་ནི་མཆློག་གི་ལུགས་སུ་མ་མཐློང་ལ། བླ་མ་རེད་འདའ་བ་སློགས་ངློ་བློ་ཉིད་

མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཡིན། ཟེར་ནས་གཟུང་འཛིན་ལས་གློལ་བའི་རྣམ་ཤེས་ཡློད་

མེད་སློགས་གང་དུ་ཡང་མི་རུང་བའི་སློང་པ་འབའ་ཞིག་ཙམ་ཞིག་དློན་དམ་པའི་

གནས་ཚུལ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་མེད་པར་འདློད་པ་ཡང་ཁློ་བློ་

ཅག་ལྟར་ན་སེམས་ཙམ་ལས་འདའ་བར་མི་མངློན་ཏེ། སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པ་

དང༌། ཁྱེད་ཅག་རྣམས་ལས་གཞན་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཟུར་པ་མེད་པར་

མཐུན་ལ། དེའི་ཆ་ནས་སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པ་དང་མཐུན་ལ། འློན་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ནི་རྣམ་ཤེས་སློང་པ་རང་གི་ངློ་བློ་བདེན་པར་འདློད་ལ། ཅིག་ཤློས་ཀིས་ནི་དེར་མི་

འདློད་པ་ཁྱད་པར་དུ་མངློན་ནློ། །

དེས་ན་ཁྱེད་ཀི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ནི། གཟུང་འཛིན་གིས་སློང་པའི་རྣམ་ཤེས་རང་

གི་ངློ་བློར་མེད་ཅེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། རྣམ་བརྫུན་པའི་ལྟ་བ་ནི། སྣང་བ་རྣམ་པ་སེམས་

སུ་མི་བདེན་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་བ་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་

པ་ལ་སྐྲག་ནས། དེ་ཁས་ལེན་དགློས་ཀིས་དློགས་ནས། དབུ་མའི་ལྟ་བ་རང་ལུགས་

འཇློག་མཚམས་རྣམ་བརྫུན་པ་ལས་མ་འཕགས་པ་ཞིག་ཁས་བླངས་ནས་དེའི་ཤུགས་

ཀིས་རྣམ་བདེན་པའི་ལྟ་བ་རྣམ་བརྫུན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློགས་སྨྲ་དགློས་པ་

བྱུང༌། ཞེས་རེ་རེད་མདའ་བ་བཀག་ནས། རང་ལུགས་འཇློག་པ་གནང་བའི་ཚེ། ཇི་

སྐད་དུ། ཡློད་མིན་མེད་མིན་གཉིས་ཀ་མིན། །གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མིན་པ་

མིན། །མཐའ་བཞི་ལས་ནི་གློལ་བ་ཡི། །དེ་ཉིད་དབུ་མ་པ་ཡི་རིགས། །ཞེས་ཡློད་མེད་

ལ་སློགས་པའི་མཐའ་བཞི་ཀ་དང་བལ་བའི་ཤེས་རབ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཞེས་བཤད་

པ་དེའི་དློན་འགེལ་པའི་ཚུལ་ལ། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དགེས་པ་སྐྱེད་པའི་དབུ་མ་

ཆེན་པློའི་འགེལ་ཚུལ་དང༌། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་རྣམས་དགའ་བར་བེད་པའི་དབུ་མའི་

དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལློ། །

དང་པློ་ནི། ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། མེད་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བརྫུན་པའི་སྣང་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་

ཕིར། མེད་པ་མིན་ཏེ། གདློད་མ་ནས་ཡློད་མ་མྱློང་ན་དེ་ལ་བལྟློས་པའི་མེད་པ་མི་སིད་

པ་དེའི་ཕིར་དང༌། མེད་པ་ནི་ཡློད་པ་ལས་བཟླློག་པ་ལ་བའི། ཡློད་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕིར། དེ་བཟླློག་པས་མེད་པ་མི་འགྲུབ་པས་སློ། །ཞེས་སློགས་གསུངས་འདུག་ཅིང༌། 

མཐའ་དེ་དག་སངས་པའི་དློན་དམ་བདེན་པའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་

ལ་མཐར་འཛིན་པ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་མཐའ་དེ་དག་

དྲུངས་ནས་འབིན་པའི་ཕིར། མཐར་འཛིན་རྒྱུད་ལྡན་གི་ཤེས་པས་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཡློད་

མེད་སློགས་ཀི་མཐར་འཛིན་པ་མི་སིད་དེ། ཡེ་ཤེས་དེ་མཐར་འཛིན་གི་ཤེས་པའི་

ཡུལ་དུ་དློན་སྤི་ཙམ་ཡང་འཆར་དུ་མི་རུང་ན། མཐར་འཛིན་རྒྱུད་ལྡན་གི་ཤེས་པས་

དེ་དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས་ཡློད་མེད་ལ་སློགས་པར་འཛིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་

མཚན་དེའི་ཕིར་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་སློང་པའམ། མེད་

པའི་རིག་པ་ནི་བསམ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། 

གཉིས་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་རྣམས་དགའ་བར་བེད་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ནི། 

གནས་བརྟན་ཆེན་པློ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་སློགས་ཀིས་དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པའི་

ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་མེད་ལ་སློགས་པའི་མཐའ་དང་བལ་བའི་རིག་པ་

མངློན་དུ་སློང་ཡང༌། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡློད་མེད་ལ་སློགས་པའི་སྤློས་པ་བཀག་

པའི་སློ་ནས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་རིགས་པ་མ་གསལ་བར་ཀུན་

རློབ་ཀི་མཚན་འཛིན་གི་རྟློག་པ་བཙན་ཐབས་སུ་བཀག་པ་ཙམ་གིས་མཚན་མར་

འཛིན་པའི་རྟློག་པའི་ས་བློན་སློང་མི་ནུས། ཞེས་བཤད་ཀང༌། དེ་དག་གི་དབུ་མ་ཆེན་

པློའི་ཚུལ་འདི་དགློས་པའི་དབང་གིས་ལེགས་པར་མ་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། ཚུལ་ཇི་ལྟ་

བུས་ཇི་ལྟར་འགྱུར་མ་འཚལ་ལློ། །

གཞན་དུ་ན་ཁྱེད་ཀིས་བརློད་པའི་ཉེས་པ་དེ་མི་འཇུག་སེ། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཤེས་ཚུར་མཐློང་གི་རྒྱུད་ཀི་རིག་པ་གང་གིས་ཀང་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་

མི་ནུས་པ་དང༌། ཕབ་པ་ལ་དགློས་པ་མེད་པ་དང༌། དེ་མ་ཕབ་ཀང་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་བསློམས་པས་སྒིབ་པ་སློང་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།1 སེམས་དེ་རང་

བཞིན་འློད་གསལ་བས་ན་ཉློན་མློངས་ངློ་བློ་མེད་གཟིགས་པས། ཞེས་སློགས་མདློར་

བསན་རྒྱས་བཤད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཀིས་གཉིས་མེད་ཀི་བདེན་གྲུབ་ཀི་དློན་ལ་མཉམ་

གཞག་ཏུ་བསློམས་པས་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་གདློད་མ་ནས་སློང་ནུས་པར་བཤད་

དློ། །ཞེས་སློགས་རེ་ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐར་གསུངས་སློ། །

དེ་རྣམས་ལ་དློགས་པ་ཞུས་ན། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དགེས་པ་སྐྱེད་པའི་དབུ་

མ་ཆེན་པློའི་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་གི་སྐབས་སུ། ཡློད་མིན་མེད་མིན་གཉིས་ཀ་

མིན། །གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མིན་པ་མིན། །ཞེས་པའི་དློན་འཆད་པ་གནང་བའི་ཚེ། 

ཀུན་བརྟགས་དང་གཞན་དབང་གི་ཆློས་རྣམས་ཀི་སེང་དུ། ཡློད་མིན་མེད་མིན་གི་

རྣམ་གཞག་མཛད་ནས། ཡློངས་གྲུབ་ཀི་སེང་དུ་དེའི་རྣམ་གཞག་མི་མཛད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ཞེས་ཞུའློ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་དློན་དམ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཡློད་པས་

ཡློད་མེད་ལ་སློགས་པའི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་ཚུལ་མ་འཆད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

གསུང་ན། བདེན་གྲུབ་ཞལ་གིས་བཞེས་ཕིན། དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལུགས་ཀི་མཐའ་

བལ་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་གློ་སྐབས་མེད་དློ། །དེའི་ཆ་ནས་ཡློད་མིན་མེད་མིན་གི་

འབྲུ་ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་ཁློ་ན་ལ་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་

མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བའི་དབུ་མ་ཆེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༣༦་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པློ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱློད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དབུ་མ་ཞེས་པ་

རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་དབུས་ལ་འཇློག་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་

པའློ། །དེས་ན། ཡློད་མིན་མེད་མིན་གཉིས་ཀ་མིན། །ཞེས་སློགས་མཐའ་བལ་སློན་

པའི་གསུང་རབ་ཟབ་མློ་ལ་འབྲུ་སྣློན་མཛད་པའི་ཚེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་མཐའ་

བཞི་དང་བལ་བའི་བཤད་པ་གནང་དགློས་ཀི། ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་ཁློ་ནའི་

སེང་དུ་བཤད་པ་མཛད་ན་ཕློགས་གཅིག་པའི་དབུ་མ་གསུངས་པ་དེ་ཁློ་ནར་འགྱུར་

བས་བདེན་གྲུབ་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་སྐྱློན་དུ་གློ་ལགས། 

དློན་བསྡུ་ན། དློན་དམ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཡློད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ན། 

དློན་དམ་བདེན་པ་མཐའ་བཞི་དང་མ་བལ་བས། མཐའ་བལ་ཆེན་པློ་ཉམས། དློན་དམ་

བདེན་པ་མཐའ་བཞི་དང་མ་བལ་ན། ཀུན་རློབ་མཐའ་བལ་འཇློག་མི་ཐུབ་པས་བདེན་

པ་གཉིས་ཀའི་སེང་དུ་མཐའ་བལ་འཇློག་དགློས་པར་གློ་ལགས། སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་འགློག་པ་ན། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་མེད་དུ་རིགས་པ་གང་གིས་ཀང་

གཏན་ལ་འབེབས་མི་ནུས་པ་དང༌། གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་དགློས་པ་མེད་པ་དང༌། གཏན་

ལ་མ་ཕབ་ཀང་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སློམ་པ་རྐང་པས་སྒིབ་པ་སློང་ནུས་གསུངས་
1ལ། འློ་ན། འཁློར་ལློ་བར་པར་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་མེད་དུ་ཐློས་བསམ་

གིས་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་ཐལ། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་མེད་དུ་རིགས་པ་

གང་གིས་ཀང་གཏན་ལ་འབེབས་མི་ནུས་པའི་ཕིར། འདློད་ན། འཁློར་ལློ་བར་པར་

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་མ་

1 ག་༤༢ན༣་གསུངས་ལ། ཏ་༥༡་བ་༤་གསུང་བ་ལ། ད་༢༢༥་༧་གསུངས་ལ།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཕབ་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། འཁློར་ལློ་བར་པར་གཟུགས་ནས་རྣམ་

མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་གསུངས་པ་ཐློས་བསམ་གིས་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། སློམ་པས་ཉམས་མྱློང་གི་ལྟ་བ་

འཁློར་ལློ་ཐ་མར་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའི་བཞེད་པ་དང་འགལ་ལློ། །

ཡང་སྐབས་འདིའི་ཊིཀྐར། ཟག་མེད་ཀི་དབིངས་ཞེས་བ་བའི་མིང་ཅན། 

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པློ་དེ། རྟག་བརྟན་གཡུང་དྲུང་གི་བདེན་

པ་ཁློ་ནར་རྒྱུད་བླ་མར་བཤད་ལ། དེ་ལ་བདེན་མི་བདེན་སློགས་ཀི་དཔད་པ་འཇུག་

པའི་སྐབས་མི་སིད་པས། བདེན་འཛིན་དང་བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པའི་གཉེན་པློ་ཟུར་

པ་རྒྱུད་བླ་མར་མ་བསན། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཡང་མི་བདེ་བ་ཡློད་དེ། སངས་རྒྱས་

ཀི་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་གི་གཉེན་པློ་རྒྱུད་བླ་

མར་བསན་པར་ཐལ། དེའི་གཉེན་པློ་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དུ་བསན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་གི་གཉེན་པློ་དེར་བསན་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 1རྒྱལ་ལ་སློགས་ལ་ཆགས་པ་ཕ། །ཞེས་པས་འབས་བུ་ལ་

མཚན་འཛིན་ངློས་བཟུང་ནས།2 ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་གཅིག་པར་ནི། །ཤེས་པས་

ཆགས་པ་སློང་པ་ཡིན། །ཞེས་པས་དེ་སློང་བེད་ཀི་གཉེན་པློ་བསན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཊིཀྐར་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་རྣམས་འབིད་པར་བེད་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སློམ་

ཚུལ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་ལྟ་བ་སློམ་ཚུལ་ལ་མཛད་འདུག་པ་འདིའི་དློན་དེ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སན་བླའི་མདློ་ཆློག་ཏུ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་དམ་པའི་ཆློས་ལྟར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༡༣་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ། །རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༡༣་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཅློས་པ་འབྱུང་བ་ན། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་རིགས་ཚོགས་དང༌། སླློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགེལ་པ་བུདྡྷཱ་པཱ་ལི་ཏ། 

སླློབ་དཔློན་ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་འཇུག་པ་སློགས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མའི་

དུས་སུ་བྱུང་ཞིང༌། དེ་ཡང་དམ་པའི་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་ཡིན་གསུང་བར་འདུག་པ། 

སྤིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལློ་ལྔ་སློང་དུ་གནས་པ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང༌། 

སླློབ་དཔློན་ཤིནྟ་པ་སློགས་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཞལ་འཆམ་པར་འབྱུང་ཞིང༌། ལྔ་སློང་

པློ་ཕེད་ཕེད་དུ་བགློས་པས། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུའི་བར་དུ་བསན་པ་གནས་པར་

བཤད་ལ། དང་པློ་ལ་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ལེའུ། སྒྲུབ་པའི་ལེའུ། ལུང་གི་ལེའུ་སེ་གསུམ་

ལས། དང་པློ་ལ། དག་བཅློམ་པ། ཕིར་མི་འློངས། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་ལེའུ་གསུམ་གི་སློ་

ནས། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་དང་པློ་གསུམ་དང༌། བར་པ་ལ་ལྷག་མཐློང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་སེ་གསུམ་དང༌། ལྔ་བརྒྱ་པ་བདུན་པ་སློགས་གསུམ་ལ། མངློན་

པ། མདློ་སེ། འདུལ་བའི་ལེའུ་གསུམ་དང་དགུ་སེ། དེའི་སེང་དུ་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་

ལེའུ་སེ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུ་བཤད་ལ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་རྣམས་མགུ་བར་བེད་པའི་

ལྟ་བ། ཞེས་སླློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་སློགས་ཀླུ་སྒྲུབ་རེས་འབང་དང་བཅས་

པ་ལ་ཟུར་ཟ་བ་གནང་འདུག་པ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་བས་མགུ་ན་

ལེགས་འདུག་ནའང༌། དེ་དཀའ་བའི་རིགས་སུ་འདུག་ལ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ཞེས་པ་ལ། 

རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་དང༌། སྤིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལློ་ལྔ་

སློང་དུ་གནས་པ་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བགློས་པའི་ཉིས་སློང་ལྔ་བརྒྱ་པ་དང་པློ་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་གནས་པ་གློང་འཕེལ་གི་སྐབས་ཡིན་ཞིང༌། ཉིས་སློང་ལྔ་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

བརྒྱ་པ་གཉིས་པ་ལ་གནས་པ་འགིབ་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། ཉིས་སློང་ལྔ་བརྒྱ་པ་

གཉིས་པ་ལ། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ཞེས་སླློབ་དཔློན་ཞི་བ་འཚོ་བཞེད་པ་གང་གི་དབང་དུ་

བས་ཀང༌། གནས་བརྟན་ཆེན་པློ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མའི་དུས་ཀི་

པཎི་ཏ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྔ་བརྒྱ་པ་དང་པློ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་གནས་པ་གློང་

འཕེལ་གི་སྐབས་སུ་བློན་པའི་ཕིར། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པས་སྒིབ་པ་སློང་ནུས་པ་དང༌། དློན་དམ་བདེན་པ་ལ་བདེན་མི་བདེན་གི་

དཔད་པ་མི་འཇུག་པར་མ་ཟད་དློན་དམ་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་འཛིན་

པ་ཡང་སྐྱེ་བ་མི་སིད་དེ། དེ་ལ་དམིགས་པས་བདེན་འཛིན་གི་ས་བློན་དྲུངས་ནས་

འབིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པ་འདྲ་སེ། རྒྱལ་བ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་

བདེན་འཛིན་ཡློད་པར་མ་ཟད་སློང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་འཛིན་པའི་

བདེན་འཛིན་སླློབ་དཔློན་གིས་མང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། འགེལ་པ་དློན་གསལ་

ལས།1 སློང་པ་ཉིད་དང༌། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དློན་དང༌། མཐློང་བ་དང༌། སློམ་པ་དང༌། 

མི་སླློབ་པའི་ལམ་ལ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་རྣམས་ཏེ། ཞེས་ཇི་ལྟ་བ་སློང་པ་ཉིད་

ལ་དམིགས་ནས་ལློངས་སྤློད་བར་བདེན་པར་ཞེན་པའི་ཤེས་སྒིབ་གཟུང་རྟློག་བཤད་

པའི་ཕིར། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་འགེལ་པ་དློན་

གསལ་གི་ལུགས་ཀི་ཕློགས་སྔ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་གཟུང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༢༣༠་༢།



  106  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་

དགློས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདློད་ལན་མཛད་པ་ལས་འློས་མི་འདུག་པ། དེ་ལྟར་ན་

གདམས་ངག་གི་གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་སངས་རྒྱས་དཀློན་

མཆློག་གི་འགེལ་པར། སངས་རྒྱས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་དག་མཚན་ཉིད་

གཅིག་པ་ཉིད་ཀིས་སངས་རྒྱས་སུ་བེད་པའི་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཉིད་མི་དམིགས་པ་ལ་གཟུགས་ལ་སློགས་པར་མི་སྦློར་བས། དམིགས་

པར་བ་བ་དང༌། དམིགས་པར་བེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་དང༌། ཞེས་

རྣམ་མཁྱེན་དློན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་བཤད་ཅིང༌། དམིགས་བ་ཡུལ་དང༌། 

དམིགས་བེད་རྣམ་མཁྱེན་དློན་དམ་པར་མི་དམིགས་པར་བཤད་འདུག་པས་ཇི་ལྟར་

ལགས། ཞེས་ཞུའློ། །

མདློར་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་འདི་

གངས་ཅན་གི་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་སློགས་ཀིས་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་ཕིན་ཆད་རྟག་མཐར་ལྷུང་བར་བཤད་ཅིང༌། 

རྣལ་འབློར་གི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པས་ཀང༌། དློན་དམ་བདེན་པའི་དབང་དུ་

ནི། །བགེགས་ལས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀང་མེད། །ཅེས་གསུངས་ན་སངས་རྒྱས་དློན་

དམ་པར་ཡློད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས། ཆློས་དཀློན་མཆློག་གི་འགེལ་པར་ཡང༌། གཞི་ལམ་

རྣམ་པས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་བཤད་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་གདམས་ངག་གི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། དློན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཆློས་མི་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

སིད་པར་བཤད་འདུག་ན། འགེལ་པ་དློན་གསལ་གི་ལུགས་ལ། བདེན་གྲུབ་བཞེད་པ་

ཇི་ལྟར་རིགས་ལ། རེ་རེད་མདའ་བ་འགློག་པའི་ཚེ། ཁྱློད་ཀི་ལྟ་བ་འདི་སེམས་ཙམ་

པའི་ལྟ་བ་ལས་མ་འདས་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་དེ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་འདིར་ལྟ་

བའི་རིམ་པ་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་ལྟ་བ། གཉིས་སློང་རྟློགས་པའི་ལྟ་

བ། སྤློས་བལ་རྟློགས་པའི་ལྟ་བ་སེ་གསུམ་བཤད་ཅིང༌། དེ་ལས་མང་བ་མ་བཤད་ལ། 

དེའི་གནད་ཀིས་རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་ལས་མང་བར་བཞེད་པ་རྣམས་མངློན་

རྟློགས་རྒྱན་ར་འགེལ་གི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ལྟ་བ་གསུམ་པློ་དེའི་ནང་ནས། 

ཉན་ཐློས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐུན་མློང་བ་ཙམ་གཙོ་བློར་སློམ་པ་དང༌། 

སེམས་ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སློང་པའི་སློང་ཉིད་གཙོ་བློར་སློམ་པ་

དང༌། བང་སེམས་དབུ་མ་པས་མཐའ་བཞིའི་སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་སློང་ཉིད་གཙོ་བློར་

སློམ་པ་ཡིན་ལ། རེ་རེད་མདའ་བ་མཐའ་བཞིའི་སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་བདེན་སློང་གཙོ་

བློར་སློམ་པར་མཛད་ཀི་གཉིས་སློང་གཙོ་བློར་མི་སློམ་པས། སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་

ལས་མ་འཕགས་པའི་སྐྱློན་མེད་དློ། །

ཡང་འདི་ལྟར་འབུལ་ཏེ། རྣམ་བརྫུན་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀིས་སློང་པའི་

རྣམ་ཤེས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། སྣང་བའི་རྣམ་པ་སེམས་སུ་

མི་བདེན་པ་ཙམ་སློམ་པ་རྣམ་བརྫུན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན། རེད་མདའ་བའི་ལྟ་བ་རྣམ་བརྫུན་

པའི་ལྟ་བ་ལས་མ་འཕགས་པའི་ཕིར། འདློད་ལན་གནང་ན། རྣམ་བརྫུན་པས་གཟུང་

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། འདློད་པའི་

ཕིར། འདློད་ན། ཞལ་གིས་བཞེས་སློ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་ཊིཀྐ་འདིར། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་

ཡློད་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ། །སམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས། ཞེས་པ་རྣལ་འབློར་གི་ས་བཞི་

པ་ལ་སྦློར་བ་གནང་བ་མི་འཐད་དེ། འདི་ཁློ་བློ་ཅག་ལྟར་ན། རྣལ་འབློར་གི་ས་གཉིས་

པ་དང༌། ཕར་ཕིན་པ་སྤི་བ་དང༌། རེ་ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐ་ལྟར་ན། རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་

པའི་གཞུང་དུ་འཆད་རིགས་པའི་ཕིར། གཟུང་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་མེད་དློ་སམ་དུ་ངེས་

པར་སེམས་པས་འཛིན་པའི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དེ་ཡང་

བསལ་ཏེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་

ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས། ཞེས་དབུ་སེམས་གཉིས་ཀས་ཐུན་མློང་དུ་ཁས་

ལེན་པས་འདློད་ཚུལ་ལ་འཆད་རིགས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རེ་ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐར། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་

དག་པར་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ། །སམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས། ཞེས་པའི་དློན་ལ་ཡེ་

ཤེས་ལས་གཞན་པའི་སྤློས་མཚན་གཉིས་པར་གྱུར་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་

པ་མེད་པར་དགག་པའི་བདེན་པ་འདི་ཡང་དག་པར་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ། །སམ་དུ་

དབུ་མ་པ་བིས་པའི་བླློ་ཅན་དག་གིས་ངེས་པར་བས་ནས། དེར་ལྟ་བ་བཟླློག་པའི་

ཕིར། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་དགག་པའི་བདེན་པ་དེ་ཡང་ཆློས་ཅན། ཡློད་པ་

མིན་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་བཞིན་

ནློ། །གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གངས་པའི་བདེན་པ་དེ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཁློ་ན་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཡློད་པར་འཛིན་པ་ལས་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། མེད་པ་ལ་ཡློད་

པར་འཛིན་པས་སློ། །སམ་དུ་རིགས་པས་དཔད་པ་བས་པས་སློ། །ཞེས་ཡ་མ་ཆབ་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཅིག་བྱུང་བ་ལ། དྲི་བ་འདི་ཞུ་སེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་

དགག་པའི་བདེན་པ་ཡང་དག་པར་ཡློད་དློ། །ཞེས་དབུ་མ་པ་བིས་པའི་བླློ་ཅན་དག་

སྨྲ། ཞེས་གསུངས་པའི་དབུ་མ་པ་བིས་པའི་བླློ་ཅན་དེ་སུ་ཡིན་ཞེས་ཞུའློ། །

དགེ་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པ། ཟླ་བ་གགས་པའི་རེས་འབང་རྣམས་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

གསུང་པ་ཡིན་ན། ཁློ་བློ་ཅག་ནི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་དགག་ཏུ་

རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མི་འདློད་ཅིང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་དགག་

པའི་བདེན་པ་ཡང་དག་པར་ཡློད་པར་ཁློ་བློ་ཅག་ག་ལ་འདློད་དེ། ཁློ་བློ་ཅག་གི་

ལུགས་ལ་དབུ་མ་ཐལ་རང་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་ཆློས་ཁས་

མི་ལེན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་ལྟར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་བིས་པའི་བླློ་ཅན་དེ་སུ་ཡིན་གལ་

ཏེ་སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུང་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སེམས་

ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པས། གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་དགག་ཏུ་ག་ལ་འདློད་ཅིང༌། དེ་

འདྲའི་མེད་དགག་དློན་དམ་པར་ཡློད་དློ། །ཞེས་ཀང་ག་ལ་སྨྲ་སེ། དེ་འདྲའི་ཕློགས་སྔ་

ཁས་ལེན་མཁན་གཏན་མི་སིད་པས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སློགས་རྣལ་

འབློར་གི་ས་བཞི་པ་ལ་སྦློར་བ་ཡང་ག་ལ་རིགས། ཞེས་ཞུ། 

ཡང་དྲི་བ་འདི་ཞུ་སེ། སྔློན་པློ་དང་དེའི་བླློ་དག་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་འདི་ལ་

བརྟེན་ནས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་རློགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ནུས་སམ་མི་ནུས། 

དང་པློ་ལྟར་ན། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟ་བ་འདི་སེམས་

ཙམ་རྣམ་བདེན་པའི་ལྟ་བ་ལ་སྦློར་བ་དང༌། དེའི་གློང་དུ་རྣམ་བརྫུན་པའི་ལྟ་བ་གཏན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་འབེབས་བེད་ཀི་རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་འགལ། 

གལ་ཏེ་མི་ནུས་ན། སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་རློགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་

རིགས་པ་རྣམ་དག་ཅིག་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་རློགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

དེ་བཞིན་དུ། དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ངློ་

བློ་ཉིད་མེད་པ་སེ། ཞེས་པ་འདིས་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རློགས་པར་

གཏན་ལ་འབེབས་མི་ནུས་པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ལ་བརྟེན་

ནས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་རློགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་མི་ནུས་པའི་ཕིར། རྒྱལ་

ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གི་རིགས་པའློ། །དེས་ན་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་བརྫུན་གཉིས་

བསློམ་བའི་གཙོ་བློའི་ལྟ་བ་མི་འགལ་ཏེ། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སློང་པའི་

སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ལྟ་བ་དེ། རྣམ་བདེན་རྣམ་བརྫུན་གཉིས་ཀའི་བསློམ་བའི་གཙོ་

བློའི་ལྟ་བ་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འློན་ཀང་རྣམ་བདེན་བརྫུན་གཉིས་ལ་གྲུབ་

མཐའི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ནི་མང་དུ་ཡློད་དློ། །

ཁློ་བློ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་རྣལ་འབློར་གི་ས་དེ་ལ་གསུམ་ཡློད་དེ། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས། གཉིས་སློང་རྟློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས། 

བདེན་སློང་རྟློགས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ་ཡང༌། བསམ་བྱུང་

གི་རིག་པ། སློམ་བྱུང་གི་རྣལ་འབློར། བསློམས་པའི་འབས་བུའློ། །དང་པློ་ནི།1 དེ་ལ་

སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པས་སློང་པའི་ཕིར། ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི།2 བདག་མེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༦་༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༦་༡༨།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

དློ་སམ་དུ་སློམ་པས། ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི།1 བདག་ཏུ་མངློན་པར་ཞེན་པ་

ཡློངས་སུ་བློར་ནས། ཞེས་སློགས་ཀིས་བཤད། རེས་ཐློབ་ཏུ་ཡིད་ལ་བ་བའི་རིམ་པ་

ཡང་ཞར་ལ་བསན། གཉིས་པ་ལ་མཉམ་གཞག་ཏུ་སློམ་པའི་རིམ་པ་དང༌། རེས་ཐློབ་

ཏུ་ཡིད་ལ་བ་བའི་རིམ་པའློ། །དང་པློ་ལ་ཡང༌། བསམ་བྱུང་གི་རིག་པ། སློམ་བྱུང་གི་

རྣལ་འབློར། བསློམས་པའི་འབས་བུའློ། །

དང་པློ་ནི།2 སྔློན་པློ་དང་དེའི་བླློ་དག་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར་

ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི།3 འདི་ནི་སེམས་ཙམ་ཁློ་ན་ཡིན་གི། ཕི་རློལ་གི་དློན་

ནི་མེད་དློ། །ཞེས་བ་བ་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང༌། ཞེས་པས་བཤད། གསུམ་པ་ནི།4 འཛིན་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པ་ཡློངས་སུ་མ་བློར་བས་ཕི་རློལ་ཏུ་

མངློན་པར་ཞེན་པ་སངས་ཏེ། ཞེས་པས་བཤད། གཉིས་པ་རེས་ཐློབ་ཏུ་ཡིད་ལ་བ་བའི་

རིམ་པ་ནི།5 གཟུང་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་མེད་དློ་སམ་དུ་ངེས་པར་སེམས་པས་འཛིན་

པའི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དེ་ཡང་བསལ་ཏེ། གཉིས་སུ་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ། །སམ་དུ་ངེས་

པར་བས་ནས་ཞེས་པས་འཆད། འདིའི་དློན་ནི། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་མེད་ན། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་སྣང་བའི་འཛིན་པ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡང་མེད་དློ། །སམ་དུ་

རེས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་ངེས་པར་སེམས་པས་འཛིན་པའི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༦་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༦་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༦་༢༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༧་༡།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༧་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་མ་འཁྲུལ་བར་འཛིན་པ་དེ་ཡང་

བསལ་ཏེ། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སློང་པའི་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་ཡློད་པ་སེ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་

ནློ། །སམ་དུ་ངེས་པར་བེད་དློ། །

རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པ་ལ། བསམ་བྱུང་གི་རིག་པ། སློམ་བྱུང་གི་རྣལ་འབློར། 

བསློམས་པའི་འབས་བུ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི།1 དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་སེ། ཞེས་པས་འཆད། གཉིས་པ་ནི།2 

ཡང་དག་པར་ན་གཅིག་ཏུ་དངློས་པློ་དང་དངློས་པློ་མེད་པ་ལ་སློགས་པར་བཏགས་

པའི་ངློ་བློ་དང་བལ་བ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་བསློམས་པས། ཞེས་པས་འཆད། གསུམ་པ་ནི།3 

བསློམས་པའི་སློབས་གྲུབ་པ་ན། ཁ་ཅིག་ལ་ནློར་བུ་དང་དངུལ་ལ་སློགས་པའི་ཤེས་པ་

བཞིན་དུ། འཁྲུལ་བའི་མཚན་མ་མཐའ་དག་སངས་པ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་དུ་སྣང་

བའི་བླློ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་སློ་སློ་རང་གི་རིག་པར་བ་བ་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཡང་དག་པར་

སྐྱེས་ན་རྣལ་འབློར་པས་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ཡང་དག་པར་སློང་ངློ༌། །ཞེས་པས་འཆད་

ཅིང༌། དེས་རེས་ཐློབ་ཏུ་ཡིད་ལ་བ་ཚུལ་ཡང་དློན་གིས་བསན། འློ་ན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་

བདག་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་བླློ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་སློ་སློ་རང་གིས་རིག་པར་བ་བ་ཅི་ཞིག་

ལྟར་ཡང་དག་པར་སྐྱེས་ན་ཞེས་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་དུ་སྣང་བ་ཞེས་པའི་དློན་

གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདིའི་དློན་ལ་མཁས་པ་མང་པློ་འདི་སྐད་གསུང་སེ། གཞུང་འདིས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༧་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༧་༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༡༧་༩།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ལ་རྟེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་བར་གསུངས་པས་མཉམ་

གཞག་སྣང་བཅས་བསན་ཞིང༌། སླློབ་དཔློན་སེངེ་བཟང་པློ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པའི་དབུ་

མ་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། རྔློག་ལློའི་སྤིང་ཡིག་བདུད་རིའི་ཐིག་ལེ་

ལས། སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པའི་དབུ་མ་པ་ཞེས་པ་ནི་རྨློངས་པ་ངློ་མཚར་སྐྱེད་པའི་རྣམ་

གཞག་གློ །ཞེས་ཐ་སད་ནློར་བར་བཤད་ཅིང༌། འཕགས་པ་སླློབ་པའི་མཉམ་གཞག་གི་

གཟིགས་ངློར་རྟེན་འབེལ་སྒྱུ་མར་སྣང་བར་འདློད་པ་ལ་ནི་དབུ་མ་པའི་དྲི་ཙམ་ཡང་མེད་

དློ། །ཞེས་ཕིས་ཀི་མཁས་པ་དག་གསུང་ངློ༌། །

འློ་ན་ལུང་དེའི་དློན་གང་ཞེ་ན། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་གི་སྐབས་དུ་མར་

འབྱུང་བ་ལྟར། འཕགས་པ་སླློབ་པའི་མཉམ་གཞག་རང་ཉིད་བདེན་སློང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

ཡིན་པ་ལུང་དེའི་དློན་ཡིན་གི། སླློབ་པ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ལ་བདེན་སློང་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའི་སྣང་ཚུལ་ཡློད་པ་ལུང་དེའི་དློན་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རིགས་པས་གནློད་

པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འགེལ་ཆེན་དང༌། འགེལ་པ་དློན་གསལ་གཉིས་ཀའི་དགློངས་པ་

འཕགས་པ་སླློབ་པའི་མཉམ་གཞག་རང་ཉིད་བདེན་སློང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལ་འཆད་

རིགས་ཏེ། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་གི་སློང་འཐུན་ཆེན་མློར།1 དེ་བས་ན་ལུང་དང་

རིགས་པ་དག་ནི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡློངས་

སུ་ཤེས་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློག་པ་ལ་མངློན་པར་བརློན་པའི་བླློ་ཅན་རྣམས་ཀིས་གཉིས་

སུ་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རློབ་ཀི་རང་བཞིན་ཐློས་པ་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་གི་སློང་ཐུན་ཆེན་པློ། ༡༤༧༦་

༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པས་རྣམ་པར་དག་ནས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་

བའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་སློགས་པའི་མངློན་པར་རྟློགས་

པ་བརྒྱད་ཀི་རིམ་པར་གུས་པ་དང༌། རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང༌། དུས་རིང་པློའི་ཁྱད་པར་

ཅན་གི་སློམ་པས་སློམ་པར་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ནི་རྟེན་ཅིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་མཐའ་དང་བལ་ཞིང༌། སིད་པ་ཇི་སིད་

བར་རེས་སུ་འབེལ་བ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་གི་རྒྱུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཐློབ་པར་བེད་

དློ། །དེ་ཉིད་ནི་གཉེན་པློའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །དང་པློ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའློ། །ཞེས་རྣམ་པར་

འཇློག་པར་བེད་པ་མངློན་པར་བརློད་པ་དང་བཅས་པ་ནི། དེའི་རེས་སུ་མཐུན་པས་

ཡིན་གི། གཉེན་པློ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། 

ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་སྐྱེས་པ། ཞེས་པའི་མདློ་དློན་འཆད་པའི་ཚེ། 

བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉིད་ཀིས་ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་

པའི་རེས་སུ་སྐྱེས་པས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་སྐྱེས་སློ། །ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པའློ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། གཞན་ཡང༌། མཉམ་གཞག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་

གཞག་གསུངས་པ་མང་དུ་ཡློད་དློ། །འགེལ་པ་དློན་གསལ་ལས་ཀང༌།1 རྣམ་པར་

ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྟློགས་པས་ཐློབ་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློགས་

གསལ་བར་གསུངས་སློ། །

དེས་ན་འདིའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་མཉམ་གཞག་རང་ཉིད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལ་

འཆད་རིགས་ཏེ། གློང་དུ་དེ་ལྟར་ན་སྒྱུ་མའི་གང་པློས་སྒྱུ་མའི་གང་པློ་གཞན་ཞིག་ཕམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༣༣་༡།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

པར་བས་པ་བཞིན་དུ། ཞེས་གཉེན་པློ་བརྫུན་པས་སང་བ་བརྫུན་པ་སློང་ཚུལ་

གསུངས་པ་དང་གནད་གཅིག་པས་མཉམ་གཞག་རང་ཉིད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལ་ངེས་

པར་འཆད་དགློས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་གཞུང་འདིས་སླློབ་པ་འཕགས་པའི་

མཉམ་གཞག་སྣང་བཅས་སུ་བསན་ཅིང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་

གྲུབ་དང༌། དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པ་ལ་ནང་འགལ་འབྱུང་སེ། སླློབ་པ་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་

སློང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་བར་ཐལ། དེ་ལ་རྟེན་འབེལ་བདེན་སློང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་

སྣང་ཚུལ་ཞིག1་ཡློད་པ་གང་ཞིག །ཀུན་རློབ་ཀི་རྟེན་འབེལ་འཕགས་པ་སླློབ་པའི་

མཉམ་གཞག་ལ་མི་སྣང་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་སླློབ་པ་2འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་

ཡེ་ཤེས་དེས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་སློ་ནས་

རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པའི་ཕིར། འདློད་ན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་དེ་བདེན་སློང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། སླློབ་པ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་

ཤེས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་སློང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང༌། 

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། 

འདློད་ན། ཞལ་བཞེས་ལ་སློང༌། 

ཡང་སླློབ་དཔློན་སེངེ་བཟང་པློའི་ལུགས་འདི་ལ། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་གཞི་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། དློན་དམ་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་རྟག་ཆད་གཉིས་ཀའི་མཐར་ལྷུང་བ་

1 ག་༤༧་ན་༥་ཞིག །ཏ་༥༨་ན་༢་ཅིག །ད་༢༥༤་༧་ཞིག །

2 ག་༤༧་ན་༥་ཐེག་ཆེན་སླློབ་པ་འཕགས་པའི། ཏ་༥༨་ན་༢་ཐེག་ཆེན་སླློབ་པ་འཕགས་པའི། ད་༢༥༤་༡༠་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི།



  116  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་སློང་འཐུན་ལས།1 དེ་བས་ན་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་ཚུལ་

གིས་དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་མཁྱེན་པའི་ཕིར། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་བརེས་པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕིར་འདི་ཉིད་ནི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་

སང་པ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རྟློགས་པའི་ལམ་གི་དམ་པ་ཡིན་ནློ། །སློ་

སློ་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ལས་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་སྒྱུ་མ་

ལ་སྒྱུ་མ་བེད་པ་བཞིན་དུ་གགས་པ་ཙམ་དང༌། བདེན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་ཕིར་ན། དངློས་པློ་རྣམས་བདེན་པ་ཉིད་དུ་མངློན་པར་ཞེན་པར་མི་

བེད་དེ། དེ་བས་ན་དེ་ལ་རྣལ་འབློར་པ་ཞེས་བརློད་དློ། །ཞེས་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་སློ་

སློ་སྐྱེ་བློའི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་སྒྱུ་མ་མཁན་ལ་རེའུ་ཤིང་རྟ་གང་དུ་སྣང་ཡང་རེའུ་

ཤིང་རྟ་གང་དུ་མི་འཛིན་པ་བཞིན་དུ། སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་རྣལ་འབློར་

པ་ལ་དངློས་པློ་རྣམས་བདེན་པར་སྣང་ཡང༌། བདེན་པར་མི་འཛིན་པར་གསུངས་པས། 

དངློས་པློ་བདེན་གྲུབ་སླློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པར་ཇི་ལྟར་རིགས་ལགས་ཤིང༌། ཀུན་

རློབ་བདེན་པ་མེད་ན་འགེལ་ཆེན་དྲངས་མ་ཐག་པ་དང་འགལ་བས་ཇི་ལྟར་ལགས། 

གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་སློང་འཐུན་ལས། དེས་ན་དེ་ལྟར་དློན་དམ་པའི་ངློ་བློ་

ཉིད་འགའ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀི་མིག་གིས་མ་མཐློང་བ་ཉིད་མཆློག་ཏུ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མཐློང་

བར་འདློད་པ་ཡིན་གི། མིག་བཙུམ་པ་དང་དམུས་ལློང་ལ་སློགས་པ་དང་འདྲ་བར་

རྐེན་མ་ཚང་བའམ་ཡིད་ལ་མི་བེད་པས་མ་མཐློང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དློན་དམ་

པར་གྲུབ་པ་གཏན་མེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། བདེན་གྲུབ་འཕགས་པའི་མཉམ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན། ༡༤༧༥་༡༢།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

གཞག་གིས་མ་གཟིགས་པ་དང༌། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་ཆད་ལྟ་སློམ་དུ་མི་རུང་

བར་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་ལགས། 

ཡང་རེ་ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐར། གཞན་མིན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་པ་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དློན་དམ་བདེན་པ་དང༌། དེ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་

སློང་པ་ལ་མཛད་འདུག་ནའང༌། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་ལས། གཞན་སློང་ལ་མ་

བཤད་ཅིང་རང་སློང་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་མ་ཡིན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་པ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ངློ་བློ་

ཉིད་གཞན་མ་ཡིན་པར་མི་འགལ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་

རབ་འབློར་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་ངློ་བློ་གཞན་མ་ཡིན་ཞིང་མི་འགལ་བ་ལ་བཤད་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་ལས།1 གཞན་མ་ཡིན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་

ཀི་རེས་སུ་སློང་ཞེས་བ་བ་ནི། བདག་ཉིད་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་དེ་

བཞིན་ཉིད་དེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་སྦློར་བར་གྱུར་པའློ། །ཞེས་གཞན་མ་ཡིན་

པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་གློ་དློན་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སླློབ་དཔློན་སེངེ་བཟང་པློའི་འགེལ་པའི་དགློངས་པ་གཟུང་

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཡིན་པ་ལ་སྦློར་བ་དགློངས་པ་གཏན་མ་

ཡིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་གི་སློང་འཐུན་ཆེན་མློར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་

རློབ་བདེན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ཕ་རློལ་པློས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་

བརྟེན་ནས་མ་རིག་པ་མི་ལྡློག་པར་ཐལ། དེ་ཀུན་རློབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན། ༡༤༤༢་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རློད་པ་བཀློད་ནས། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་ཀི་ལན་མཛད་པའི་ཕིར། བརྒྱད་སློང་འགེལ་

ཆེན་ལས།1 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཅག་གི་ལྟར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀང་ཀུན་

རློབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལས་མ་རིག་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རིག་པ་སྐྱེས་པ་མེད་

པ་ན་མ་རིག་པ་ཇི་ལྟར་ལྡློག །ཇི་སིད་དུ་མ་རིག་པ་མ་སངས་པ་དེ་སིད་དུ་ཡང་གློལ་

བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མ་འབེལ་བ་ཉིད་དློ། །འདི་ལྟར་

མ་རིག་པ་ནི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སློགས་པར་སྒློ་བཏགས་པའི་ཆློས་རྟློག་པ་ཡིན་ལ། དེ་

ལས་བཟླློག་པ་ཚད་མས་མི་གནློད་པའི་ཆློས་རྟློག་པ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་དེ་

དག་གི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་དང༌། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ནི། 

ཤིན་ཏུ་གགས་པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕིར་ཀུན་རློབ་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང༌། འགལ་བའི་ཆློས་

སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དློན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་སློང་བས་ཕིན་ཅི་

ལློག་ལྡློག་པས་ན་གང་གི་དེ་མ་སངས་པས་ཐར་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བ་དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་གི། མ་རིག་པ་ཉིད་གང་ལས་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་འདི་ནི་གི་ནའློ། །ཞེས་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཡིན་པ་གསལ་བར་བཀག་ནས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་རློབ་བདེན་པར་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར། རེ་

ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐར། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་འདུག་པ་

དློན་ལ་དགློངས་པ་མིན་ལས་ཆེ། 

ཆློས་རེ་ཤཱཀ་མཆློག་པ་སྤིར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་

གྲུབ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འགེལ་པ་དློན་གསལ་གི་ལུགས་ལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན། ༡༤༧༤་༢།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་རྐང་བཙུགས་ནས་བསྒྲུབས་པས། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་

གི་ལུང་འདི་རྣམས་ལ། ཆློས་རེ་ཤཱཀ་མཆློག་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་རྣམས་

ཀིས་འབྲུ་ཅིག་རྒྱག་དགློས། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་གློང་དུ་དྲངས་པ་དང༌། ད་ལྟ་

དྲངས་མ་ཐག་པ་འདི་རྣམས་ལ་འབྲུ་མ་བྱུང་ན། ཕིན་འཆད་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བའི་སྐབས་སུ་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་འདི་དློར་ཅིག །

གཞན་ཡང༌། སྤི་ཚོམས་སུ་དྲི་བ་འདི་ཞུ་སེ། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་མཛད་པའི་

དབུ་མ་རྒྱན་གི་དགློངས་པའི་ལྟ་བ་དེ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་ལ་བེད་རིགས་

སམ་མི་རིགས། ཞེས་ཞུ། འདི་ལ་ལུགས་གཉིས་རྣམ་འབེད་ཅེས་བ་བའི་བསན་བཅློས་

མཛད་པ་པློ་ན་རེ། ཞི་1འཚོ་ཡབ་སས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ། ཤིང་རྟའི་སློལ་གཉིས་

ཀ་ནས་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་དང༌། ཇློ་བློས་མཛད་པའི་ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་

ལྟ་བའི་གླུ་གཉིས་ཀ་ལས། ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟ་ཞློན་ནས་སུ། །རིག་པའི་སབ་སྐྱློགས་

འཇུ་བེད་པ། །དེ་དག་དེ་ཕིར་ཇི་བཞིན་དློན། །ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ཉིད་ཐློབ་བློ། །ཞེས་འབྱུང་

ལ། ཚུལ་གཉིས་ནི་རྣལ་འབློར་སྤློད་པ་དང་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའློ། །ཞེས་ཟེར་བ་

སྒྲུབ་བེད་དུ་གཏན་མི་འགློ་སེ། ལུང་དེའི་དློན་ནི། ཐ་སད་དུ་ཕི་རློལ་གི་དློན་མེད་པའི་

ཚུལ་རྣམ་རིག་པ་དང༌། དློན་དམ་པར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་

པློ་འདི་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཐར་པ་འཐློབ། ཅེས་པའི་དློན་ཡིན་གི། གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པ་ལ་འབེལ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། སླློབ་

དཔློན་ཞི་བ་འཚོ་འདིའི་སྐབས་ཀི། ཚུལ་གཉིས་པློ་དེ་རང་ལུགས་སུ་བཞེད་དམ་མི་

1 ག་༤༨་བ་༦་ཞི་བ་འཚོ། ཏ་༦༠་ན་༢་ཞི་བ་འཚོ། ད་༢༦༣་༡༢་ཞི་འཚོ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞེད། བཞེད་ན་ཁྱེད་རང་ལ་འཁློར་གསུམ་འབྱུང་སེ། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཆློས་

ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་བཞེད་པར་ཐལ། དེ་འདིའི་སྐབས་

ཀི་ཚུལ་གཉིས་པ་རང་ལུགས་སུ་བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས་བླངས། འདློད་ན། 

དེས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པར་ཐལ། དེས་སྐབས་

འདིའི་ཚུལ་གཉིས་པློ་དེ་རང་ལུགས་སུ་བཞེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས་བླངས། 

འདློད་ན། དེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། དེས་གཟུང་

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། གསེར་མདློག་ཅན་

པས་ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་ཐམས་ཅད་འགལ་འདུའི་ཕུང་པློ་ལ་སྦློར་བ་འདུག་པས། རང་གི་

གྲུབ་མཐའི་སྐྱློན་དུ་དགློངས་པར་མཛོད་ལ། ཕིན་ཆད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་གཞུང་

ལུགས་ལ་རང་གང་འདློད་ཀི་བཤད་པ་མ་བེད་ཅིག །

ཇློ་བློ་རེས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདློད་དློ་ཞེས་

ཟེར་བ་ཆ་མེད་པའི་རྒྱུས་གཏམ་ཡིན་ཏེ། ཇློ་བློ་རེས་གེགས་བམ་རིན་པློ་ཆེར་ལྟ་བའི་

གླུ་ལས། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པའི་མེད་དགག་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། དེས་ཐུགས་མི་ཚིམ་ན་ཇློ་བློ་རེས། ཆློས་ཉིད་

གང་གིས་རྟློགས་ཤེ་ན། །ཀླུ་སྒྲུབ་སླློབ་མ་ཟླ་གགས་ཡིན། །དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་

ངག་ལ། །སངས་རྒྱས་ཡློད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །ཞེས་པ་འདི། དབུ་སྔས་མགློར་ཞློག་

ལ། ཇློ་བློ་རེ་ལ་གསློལ་བ་ཐློབས་མཛོད། 

ཡང་འདི་བསྐྱར་ནས་ཞུ་དགློས་ཏེ། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས། 

གལ་ཏེ་དློན་དམ་པར་ཡློད་དློ་ཞེ་ན། ཡློད་པའི་མཐར་ལྷུང་བའི་ཕིར་དབུ་མའི་ལམ་མ་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཡིན་ནློ། །འློ་ན་ཁྱློད་དློན་དམ་པར་མེད་པར་འདློད་པའི་ཕིར་མེད་པའི་མཐར་ལྷུང་པར་

འགྱུར། ཞེ་ན། ཁློ་བློ་ཅག་ནི་དློན་དམ་པར་མེད་པས་མེད་པར་མི་འདློད་དེ། འློ་ན་ཇི་

ལྟར་འདློད་ཅེ་ན། ཁློ་བློ་ཅག་ནི་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ་ལྟར་འདློད་དེ། ཀུན་

རློབ་ཏུ་ནི་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་གློལ། དློན་དམ་པར་ནི་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་

མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དབུ་མའི་ལམ། ཞེས་པ་འདི་ལ་སློགས་པ་རང་གི་ར་

བའི་བླ་མའི་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་ནློར་བར་བས་ནས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་

མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་གྲུབ་ཅིང༌། དེ་ཉིད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་སྒྲུབ་བེད་གང་ཡང་མེད་པའི་དམ་བཅའ་མ་འཇློག་ཅིག །

དེ་བཞིན་དུ་ཁྱློད་ཀིས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས། སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ལྟ་བ་མཐློ་བ་

སློགས་བཤད་དེ།1 ཆློས་རེ་ས་པཎ་གིས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་སྤློས་བལ་ལས། །ལྷག་

པའི་ལྟ་བ་ཡློད་གྱུར་ན། །ལྟ་དེ་སྤློས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སློགས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་

དང་སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ལྟ་བ་མཐློ་དམའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་གསུངས་པ་འགགས་པ་

དང༌།2 ཆློས་རེ་ས་པཎ་གིས། ཐགས་ཀི་རྒྱུ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་མཐུན། །སྤུན་གི་དབེ་

བས་བཟང་ངན་འབེད། །དེ་བཞིན་སློང་ཉིད་ཕལ་ཆེར་མཐུན། །འབས་བུ་བཟང་ངན་

ཐབས་ཀིས་འབེད། །ཞེས་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་སློང་ཉིད་རྟློགས་པ་ཡློད་པར་

གསུངས་པ་ལ། ཁྱེད་ཀིས་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་སློང་ཉིད་རྟློགས་པ་མེད་ཅེས་ཆློས་

རེ་ས་པཎ་གི་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་བཀག་པ་སློགས་མི་རིགས་པ་མང་དུ་ཡློད་

ནའང༌། རེ་ཞིག་བཞག །

1 ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༦། མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །ཆློས་རེ་ས་པཎ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༥༤་༡༢།

2 ས་སྐྱ་གློང་མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་འབུམ་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༦། མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །ཆློས་རེ་ས་པཎ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༦༤་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཆློས་རེ་གསེར་མདློག་ཅན་པ་དང༌། ཀརྨ་པ་གཉིས་ལ་ཐུན་མློང་དུ་དྲི་བ་འདི་

ཞུ་སེ། དབུ་མ་རྒྱན་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་བསན་བཅློས་ཡིན་ནམ་མིན། མཁན་

ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ནམ་མིན། གལ་ཏེ་མིན་ནློ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་

ན། སླློབ་དཔློན་ཀཱ་མཱ་ལ་ཤཱི་ལ་ཡང་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེས་

མཛད་པའི་སློམ་རིམ་གསུམ་དང་དབུ་མ་སྣང་བ་སློགས་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་

བསན་བཅློས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདློད་ན། དབུ་མ་སྣང་བ་

ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བཞེད་པའི་དབུ་མ་ཆེན་པློའི་བསན་བཅློས་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དབུ་མ་སྣང་བར། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དབུ་མ་སྣང་བ་དང་སློམ་

རིམ་གསུམ་དུ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པའི་ཚིག་

ཇི་ལྟར་ཡློད་སློན་པ་གནང་དགློས། གལ་ཏེ་དབུ་མ་རྒྱན་དང་དབུ་མ་སྣང་བ་སློགས་ངློ་

བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་བསན་བཅློས་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུང་ན། འློ་ན། དབུ་མ་རྒྱན་

ལས།1 བདག་དང་གཞན་སྨྲའི་དངློས་འདི་དག །ཡང་དག་པར་ནི་གཅིག་པ་དང༌། །དུ་

མའི་རང་བཞིན་བལ་བའི་ཕིར། །བདེན་པར་མེད་དེ་གཟུགས་བརན་བཞིན། །ཞེས་

པའི་གཞུང་འདིས་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་བསན་གི། དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་

གཏན་མི་འཆད་པར་བཞེད་དགློས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་གང་གིས་

དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་བསན། ཞེས་ཞུ། 

གཞན་ཡང་། ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་ཆློས་བཞེད་དམ་མི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ས། སླློབ་དཔློན་ཞི་བ་མཚོ། དབུ་མ་རྒྱན། ༨༩༥་༣།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

བཞེད། བཞེད་ན། གཞུང་དྲངས་མ་ཐག་པར། ཡང་དག་པར་ནི་གཅིག་པ་དང་། །དུ་

མའི་རང་བཞིན་བལ་བའི་ཕིར། །ཞེས་དང༌། དབུ་མ་སྣང་བར།1 དངློས་པློ་ཡང་དག་

པར་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་དག་ལ་ཡང༌། དེ་ལས་ཟླློག་པའི་རྣམ་པར་སྒློ་འདློགས་པའི་

འཁྲུལ་བའི་བླློ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་རློབ་ཅེས་བའློ། །ཞེས་སློགས་དང་འགལ། མི་

བཞེད་ན་ནི་ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་བཞེད་པ་དང་འགལ་ལློ། །

གལ་ཏེ་དབུ་མ་རྒྱན་སློགས་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་གཞུང་ཡིན་པས། སྒ་

ཇི་བཞིན་དུ་མི་བཞེད་དློ། །ཞེ་ན། ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གཞུང་གང་བརམས་པ་

ཐམས་ཅད་དེའི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་འདྲའི་གྲུབ་མཐའ་སུས་ཁས་ལེན་ཐུབ་སེ། ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་རིགས་ཚོགས་ཀི་བསན་བཅློས་མཛད་པ་དེའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན། ཞི་འཚོ་

དང་ཀ་མཱ་ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རྒྱན་དང་དབུ་མ་སྣང་བ་སློགས་ཀང་དེ་དང་

དེའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་རྣམས་སློང༌། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་

རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་ན། འློ་ན། དུས་ཀི་འཁློར་ལློར། ཕུང་པློ་རྣམ་དཔད་

སློང་པ་ཉིད། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སིང་པློ་མེད། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆློག་ལྡན་པའི། །སློང་

ཉིད་དེ་ལྟར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཞེས་པས་འཁློར་ལློ་བར་པ་ནས་བཤད་པའི་སློང་ཉིད་

མེད་དགག་དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་ཞིང༌། རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལྡན་གི་སློང་

ཉིད་ཅེས་པ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ས། སླློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། དབུ་མ་སྣང་བ། ༡༣༤༧་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཏུ་བསན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའི་དློན་ལ་མཁས་པའི་དབང་པློ་ཁ་ཅིག །འགེལ་པར། 

ཕུང་པློ་རྣམ་པར་དཔད་པའི་སློང་པ་ཉིད་ཆད་པའི་སློང་པ་ཉིད་ལས་རིང་དུ་བས་པ། 

ཞེས་གསུངས་པས། ཕུང་པློ་ལ་རིགས་པས་དཔད་ནས་མ་རེད་པ་ན་ཅང་མེད་དུ་

འཛིན་པ་ཆད་ལྟར་བསན་པ་ཡིན་གི། འཁློར་ལློ་བར་པའི་དངློས་བསན་གི་སློང་ཉིད་

ཆད་སློང་དུ་བསན་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་

མློད། འློན་ཀང་ཁློ་བློ་ནི་འདིའི་དློན་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། ལུང་འདིས་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཕུང་པློ་རྣམ་དཔད་སློང་པ་ཉིད། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སིང་པློ་མེད། །ཅེས་དློན་དམ་དཔློད་

བེད་ཀི་རིགས་པས་བརྟགས་ཤིང་དཔད་པའི་ཚེ་བདེན་གྲུབ་ཀི་སིང་པློ་མ་རེད་པའམ། 

བདེན་གྲུབ་ཀི་སིང་པློ་མེད་པའི་མེད་དགག་དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཞེས་

བསན་པའི་ཕིར། 

ལུང་འདིའི་དློན་འདི་ལྟར་འཆད་དགློས་ཏེ། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་ལས།1 དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་དུ་ནི་དངློས་པློ་དང་དངློས་པློ་མེད་པ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བལ་བ། མ་

བརྟགས་ན་ཉམས་དགའ་བ་ཆུ་ཤིང་གི་ཕུང་པློ་དང་འདྲ་བར་ཕི་དང་ནང་ན་སིང་པློ་

མེད་པ་ཉིད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་

སློགས་པ་མངློན་པར་རྟློགས་པ་བརྒྱད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཤེས་རབ་ཀི་མིག་གིས་ངེས་པར་

རྟློགས་པའི་སློམ་པའི་སློབས་རློགས་པ་ན། འགའ་ཞིག་ལ་ནློར་བུ་དང༌། དངུལ་ལ་

སློགས་པའི་ཤེས་པ་ལྟར། འཁྲུལ་བའི་མཚན་མ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཉིད་ཀིས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། ཤེར་ཕིན་ཆ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན། ༡༤༧༣་༩།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

རང་ཉིད་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པའི་དློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ངློས་འཛིན་པའི་ཚེ། ཆུ་ཤིང་གི་ཕུང་པློ་བཞིན་དུ་སིང་པློ་

མེད་པ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ལེགས་པར་བཤད་པ་བླ་ན་མེད་པའློ། །

དེས་ན་ལུང་འདིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་མ་ཡིན་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་འདིས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ན། 

མེད་དགག་ཡིན་དགློས་པར་བསན་པའི་ཕིར། འློ་ན།1 རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆློག་ལྡན་

པའི། །སློང་ཉིད་དེ་ལྟར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པའི་དློན་གང་ཞེ་ན། དེའི་དློན། 

ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པའི་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་

རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལྡན་གི་སློང་ཉིད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་འདུས་པའི་སྐབས་

སུ། དློན་དམ་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཞེས་བཤད་ཀང་འློད་

གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་དློན་དམ་བདེན་པར་མི་འདློད་ཅིང༌། དུས་འཁློར་བ་རྣམས་

ཀིས་སློང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞེས་བཤད་ཀང༌། གཟུགས་དང་སློང་ཉིད་ཀི་གཞི་

མཐུན་མི་འདློད་པ་བཞིན་དང༌། འདུས་པར་སློང་པ་བཞིའི་ཐ་སད་བས་པ་རྣམས་ཀང༌། 

སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པར་མི་འདློད་པ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་རྣམ་ཀུན་མཆློག་

ལྡན་གི་སློང་ཉིད་ཅེས་པ། སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པ་ཁློ་ན་དེ་ཡང་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ལ་འཇློག་དགློས་པས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་ལུང་འདིས་སློན་ཞེས་འཆད་དགློས་ན། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་སློང་

ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པར་ཁས་ལེན་པར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༤་༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐལ། དེས་རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལྡན་གི་སློང་ཉིད་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིག །རྣམ་ཀུན་མཆློག་

ལྡན་གི་སློང་ཉིད་དེ་སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པ་ཁློ་ན་ལ་འཆད་རིགས། དེས་དགག་བ་

བདེན་གྲུབ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་མེད་དགག་རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལྡན་གི་སློང་ཉིད་དུ་

ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། འདློད་ན་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་སློང་ཉིད་ལ་མེད་དགག་

གིས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པར་རང་གཞན་ཀུན་མཐུན་པར་ཇི་ལྟར་འདློད་ནུས། 

རྟགས་དང་པློ་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་དུ། བདེན་པ་གཉིས་ལ་

འཇུག་པའི་མདློ་དྲངས་ནས། རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལྡན་གི་སློང་ཉིད་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་

ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་དང༌། དེ་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དུས་འཁློར་རྒྱུད་འགེལ་གི་དགློངས་པ་

ཡིན་ན། དུས་འཁློར་རྒྱུད་འགེལ་ལ་ནང་འགལ་ཡློད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟློགས་པ་སེ། 

དངློས་པློ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གཉིད་ལློག་པའི་སེམས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་གང་

ཞིག །དུས་འཁློར་རྒྱུད་འགེལ་གི་ལུགས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལུང་དེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་རྟློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་

ཏློ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགློས་པས། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཉམས་སློ། །

ཁ་ཅིག །སྔགས་ཀི་ལུགས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དློན་དམ་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། དློན་དམ་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་བཤད་པའི་ཕིར། ཟེར་བ་ནི་ཀུན་

རློབ་སྒྱུ་ལུས། དློན་དམ་འློད་གསལ་སློགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་

རྟློགས་པ་ནི། རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པར། ད་ལྟ་ལམ་རིམ་པ་ལྔ་ལ་གློ་བ་རགས་པ་ཆགས་པ་ཙམ་ཡང་དཀའ་ན། དློན་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་རྟློགས་པ་ལྟ་ཅི་སློས་འདུག །

དེས་ན་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རློགས་རིམ་ཞེས་པ། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཉམས་

ལེན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སློ་ནས་འཇློག་གི །བདེན་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་འཇློག་པ་ག་ལ་

ཡིན། ཡང་རེ་ཀརྨ་པའི་ཊིཀྐར། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དློན་དམ་པར་

ཡློད་པ་རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པའི་དློན་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སིང་པློ་ཀུན་བཏུས་

ལས།1 གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལས་གློལ་བའི། །རྣམ་ཤེས་དམ་པའི་དློན་དུ་ཡློད། །བླློ་

མཚོའི་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་ཡི། །རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་གཞུང་དུ་བསྒགས། །ཞེས་པ་ཡང་

རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པ་འཆད་བེད་ཡིན་གསུངས་པ་དང༌། རྣལ་འབློར་གི་ས་

གསུམ་པ་སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པ་དང་མཐུན་པ་དང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་

ཀི་རྣམ་ཤེས་དློན་དམ་དུ་ཡློད་པ་རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པའི་དློན་ཡིན་གསུངས། 

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་རྣལ་འབློར་གི་ས་

གསུམ་པའི་དློན་དུ་མཛད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། རྣལ་འབློར་གི་ས་གསུམ་པའམ། 

ཁློ་བློ་ཅག་ལྟར་ན། རྣལ་འབློར་གི་ས་གཉིས་པ་གཟུང་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་མེད་དློ་སམ་

དུ་ངེས་པར་སེམས་པས། ཞེས་སློགས་ཀི་གཞུང་གིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། འཕགས་པ་ལྷ། ཡེ་ཤེས་སིང་པློ་ཀུན་ལས་བཏུས། ༨༥༣་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མ་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་འདི་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་

མ་པའི་རང་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་པས་གཟུང་

འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདློད་ཀང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་

ཀི་རྣམ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། རྟགས་རྣམས་ཞལ་གིས་བཞེས། 

གཞན་ཡང་། སེམས་ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དློན་

དམ་དུ་ཡློད་པར་འདློད་དམ་མི་འདློད། གལ་ཏེ་མི་འདློད་ན། སྔར་བཤད་པ་རྣམས་

འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར། གལ་ཏེ་སེམས་ཙམ་པས་གཞན་དབང་དློན་དམ་དུ་ཡློད་པར་

འདློད་པར་ཐལ། དེས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དློན་དམ་དུ་ཡློད་པར་

འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དེས་གཞན་དབང་དློན་དམ་དུ་ཡློད་པར་མི་འདློད་པར་

ཐལ། དེས་གཞན་དབང་རང་གི་ངློ་བློ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སློང་པའི་རང་སློང་དུ་འདློད་

པའི་ཕིར། རྟགས་དློན་གིས་ཞལ་གིས་བཞེས། གསེར་མདློག་ཅན་པས1། གཟུང་དང་

འཛིན་པ་ལས་གློལ་བའི། །རྣམ་ཤེས་དམ་པའི་དློན་དུ་ཡློད། །ཅེས་པའི་རྣམ་ཤེས་འདི་

རྣམ་ཤེས་ལ་མི་འཆད། ཡེ་ཤེས་ལ་འཆད་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཚིག་རྐང་དང་པློས་དབུ་མ་

ཆེན་པློའི་ལྟ་བ་བསན། ཞེས་གསུངས་པ། རང་མི་འདློད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་

གཞུང་བཅློས་པའློ། །འློ་ན་རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་འགལ་མི་འགལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་གསེར་མདློག་ཅན་པ་ན་རེ། དེ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། མ་རིག་པའི་བསླད་

པ་ཞུགས་པའི་དབང་གིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་བླློ་རྣམ་ཤེས་ཀི་དློན་དེ་

དང་བལ་བའི་དབང་གིས་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པའི་བླློ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

1 ག་༥༢་བ་༡་ཅན་པས། ཏ་༦༤་བ་༥་ཅན་པ། ད་༢༨༥་༦་ཅན་པས།



  129  

གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

དློན་ཡིན། ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། དེ་གཉིས་འགལ་བ་ལ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ནི། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་

བ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆློས་ཉིད་འདས། །ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ཚུལ་འཆང་

བ། །ཞེས་དང༌། མདློ་ལས། རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྟློན་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟློན། ཞེས་དང༌། སུམ་ཅུ་

པའི་རབ་བེད་ལས།1 བདག་དང་ཆློས་སུ་ཉེར་འདློགས་པ། །སྣ་ཚོགས་དག་ནི་གང་

བྱུང་བ། །དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་གྱུར། །ཅེས་པས་རྣམ་ཤེས་ངློས་གཟུང་ཞིང༌། ཡང་

དེ་ཉིད་ལས། 2གཟུང་བ་མེད་པས་དེ་འཛིན་མེད། །དེ་ནི་སེམས་མེད་མི་དམིགས་

པ། །འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། །གནས་ཀང་གཞན་དུ་གྱུར་པ་སེ། །གནས་

ངན་ལེན་པ་སངས་པའློ། །ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་ངློས་གཟུང་བའི་ཕིར་དང༌། དབུ་མ་ཚིག་

གསལ་ལས། དེ་ལྟ་བུའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ཡློད་པར་གང་གིས་དཔློད་པར་བེད། 

རྣམ་པར་ཤེས་པས་སམ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཡིན་གང་ན། གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་

པར་རྟློགས་ན་དེ་ནི་མི་རིགས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་

མཚན་མ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཀང་

ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕིར་དེ་ནི་རེ་ཞིག་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དམིགས་པར་བེད་པ་

མ་ཡིན་ནློ། །ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀང་དཔློད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ནི་སློང་པ་ཉིད་

ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་དགློས། དེས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངློས་པློ་མ་ཡིན་ཞིང༌། 

དངློས་པློ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཞེས་བ་བར་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་བེད་དེ། ཡེ་ཤེས་ནི་

སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་

རྣམས་ཀིས་བསན། ཞེས་ཟེར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་ཤི། སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན། སུམ་ཅུ་པའི་རབ་བེད། ༣་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་ཤི། སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན། སུམ་ཅུ་པའི་རབ་བེད། ༦་༡།



  130  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་འགལ་བ་རྟློག་བཏགས་ཡིན་གི་གཞུང་ལུགས་ཀི་

དགློངས་པ་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་རྣམ་ཤེས་མེད་ན། སངས་རྒྱས་

ཀི་སར་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་གཏན་མེད་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སར་རྣམ་ཤེས་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། མངློན་པ་གློང་འློག་གཉིས་

ཀར། སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་དློན་གཅིག་ཏུ་བཤད། དབུ་མ་ཆེན་པློའི་ལུགས་

ལ་དེ་དང་མི་འཐུན་པའི་བཤད་པ་མཛད་པ་ལ་དགློས་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། 

འགེལ་པ་དློན་གསལ། དབུ་མ་ཆེན་པློའི་བསན་བཅློས་དང་དེ་ཡང་ཐློགས་མེད་སྐུ་

མཆེད་གཉིས་ཀ་དང་དགློངས་པ་གཅིག་པར་འདློད་པ་དང་འགལ་ཏེ། འགེལ་པ་དློན་

གསལ་ལས།1 གཞན་དག་ན་རེ། དེ་དག་གི་ལྟར་ན་རྣལ་འབློར་པའི་ཀུན་རློབ་ཏུ་དློན་

ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་སློ་ནས་གནས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པས་གྱུར་པ། ཆློས་

སློན་པ་ལ་སློགས་པའི་དློན་གི་བ་བ་མཛད་པ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་སེམས་དང་

སེམས་ལས་བྱུང་བ་གདློན་མི་ཟ་བར་ཁས་བླང་དགློས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་བསྡུ། ཞེས་

ཟེར་རློ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སེམས་ཡློད་པར་གསལ་བར་བཤད་པས་སངས་

རྒྱས་ཀི་སར་རྣམ་ཤེས་ཡློད་པར་གྲུབ་པ་ན། རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་འགལ་བ་འདི་

འདྲ་ནློར་པ2་ཡིན་ནློ། །

གཞན་ཡང༌། བང་འཕགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་ཤེས་ཡློད་དམ་མེད། མེད་ན་ངློ་

མཚར་ཆེ་སེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་ཤེས་ཡློད་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རློབ་སེམས་

བསྐྱེད་དང༌། དློན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཡློད། དེ་གཉིས་གང་ཡིན་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་པ་དློན་གསལ། ༣༣༦་༡༢།

2 ག་༥༣་བ་༡་ནློར་པ་ཡིན་ནློ། ཏ་༦༥་བ་༦་ནློར་བ། ད་༢༩༠་༦་ནློར་པ།



  131  

གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

པ་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉི་ཁི་སྣང་བ་ལས།1 སེམས་སྐྱེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སེམས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། རྣམ་པར་རིག་པའློ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། 

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་དཀར་པློའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ནི་དེ་ལ་སིད་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་གསུང་རབ་སྤི་འགློའི་རྣམ་གཞག་སྐྱློན་མེད་ཞལ་

གིས་བཞེས་ཤིག །

འློ་ན་གློང་དུ་དྲངས་པའི་ལུང་དེ་རྣམས་ཀི་དློན་གང་ཞེ་ན། རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་

པས་ཆློས་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་སློ་ནས་ཡུལ་དུ་བེད་མི་ནུས་ཤིང༌། ཡེ་ཤེས་

མ་འཁྲུལ་བས་ཆློས་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་སློ་ནས་རྟློགས་ནུས་པ་ལུང་དེའི་

དློན་ཡིན་གི། ཆློས་ཉིད་རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་པའི་སྤློད་པ་ལས་འདས་པ་ལུང་དེའི་དློན་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རིགས་2པས་གནློད་པའི་ཕིར། རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྟློན་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟློན་

ཞེས་སློགས་ཀི་དློན་ནི། རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་ཙམ་གནས་ལུགས་སུ་མི་

འཇློག །ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་དེ་ཉིད་གནས་ལུགས་སུ་འཇློག་ཅེས་པའི་དློན་

ཡིན། དྲང་དློན་གི་མདློའི་དངློས་ཀི་བསན་བའི་གཙོ་བློ་དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

མ་ཡིན་ཞིང༌། ངེས་དློན་གི་མདློའི་དངློས་ཀི་བསན་བའི་གཙོ་བློ་དེ་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་ནི། དྲང་དློན་ལ་མི་རྟློན་ངེས་དློན་ལ་རྟློན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། གང་

ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གགས་པ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་འདི་

འཐད་ཅེས་སྨྲ་བར་མི་བའི། གང་ཟག་དེའི་གསུང་ལ་རིགས་པས་བརྟགས་དཔད་བས་

ནས་འཐད་པར་ངེས་པ་ན་གང་ཟག་དེའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཟག་ལ་མི་རྟློན་ཆློས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེས་ཕིན་ཀ།།འཕགས་པ་གློལ་སེ། ཉི་ཁི་སྣང་བ། ༦༣་༣།

2 ག་༥༣་བ་༥་རིག་པས་གནློད། ཏ་༦༦་ན་༤་རིག་པས་གནློད། ད་༢༩༡་༡༢་རིག་པས་གནློད།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་རྟློན་པའི་དློན་ཡིན། 

ཤེས་རབ་སིང་པློ་ལྟ་བུར། གཟུགས་མེད་སྒ་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྒ་ངན་པ་ལྟ་

བུར་སྣང་བ་དང༌། སིང་པློ་མེད་ལ་སིང་པློར་ཤེས། །ཕིན་ཅི་ལློག་ལ་ལེགས་པར་

གནས། །ཞེས་སྒ་ངན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་དློན་ཟབ་མློ་སློན་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ནི། 

ཚིག་ལ་མི་རྟློན་དློན་ལ་རྟློན། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཚིག་གསལ་གི་དློན་

ཡང༌། མྱང་འདས་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཡློད་

པར་མི་འཇློག་སེ། བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་བདེན་གྲུབ་ལ་དམིགས་པ་

ཡིན་ལ། མྱ་1ངན་ལས་འདས་པ་ནི་བདེན་གྲུབ་ཀི་མཚན་མ་ཞི་བའི་དློན་དམ་བདེན་

པ་ཡིན་2པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀང་གཅློད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཞེས་པའི་དློན་ནི། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མྱང་འདས་དློན་དམ་

བདེན་པར་ཡློད་པར་མི་དཔློད་དེ། དེ་ནི་གཉིས་སྣང་དང་བལ་བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་

དློན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་སུམ་ཅུ་པའི་འགེལ་པའི་དློན་ཡང༌། གང་ཟག་དང་ཆློས་ཀི་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། གཉིས་སྣང་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕིན་

ཅི་ལློག་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ནི། གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་གིས་སློང་པའི་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་པ་གནས་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

ཡང༌། བདག་དང་ཆློས་སུ་ཉེར་འདློགས་པ། །ཞེས་པའི་རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་

དློན་འཆད་རྒྱུ་ཡིན་ན། རྣམ་ཤེས་ཡིན་ན་བདག་འཛིན་གཉིས་པློ་གང་རུང་ཡིན་

1 ག་༥༤་ན་༣་མྱང་ངན། ཏ་༦༦་བ་༣་མྱ་ངན། ད་༢༩༣་༨་མྱང་ངན།

2 ག་༥༤་ན་༣་ཡིན་པའི། ཏ་༦༦་ན་༣་མིན་པའི། ད་༢༩༣་༡༠་ཡིན་པའི།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་དབུ་མ་རྒྱན་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་བསན་བཅློས་

མ་ཡིན་ན། ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟ་ཞློན་ནས་སུ། །རིག་པའི་སབ་སྐྱློགས་འཇུ་བེད་

པ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ཚུལ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། 

དབུ་མ་སྣང་བ་དང་སློམ་རིམ་སློགས་ལ་ཡང་མཚུངས་པས་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་

བའི་གཞུང་མེད་པར་འགྱུར་བ་སློགས་ཉེས་པ་དུ་མར་འགྱུར་བས། དབུ་མ་རྒྱན་ངློ་བློ་

ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་གཞུང་དུ་བཞེད་དགློས་ཤིང༌། བཞེད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་

སླློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ་སློང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཞེད་པའི་དབུ་མ་ཆེན་པློར་

བཞེད་པ་དང་འགལ་ཏེ། གཞི་མེད་འགློ་མེད་སྐྱེ་མེད་ཅེས་པའི་སྐབས་ཀི་བརྒྱད་སློང་

འགེལ་ཆེན་དུ། དབུ་མ་རྒྱན་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རང་ལུགས་ཀི་སློང་ཉིད་རྒྱས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། གློང་དུ་ལུང་དྲངས་པར་ལྟར། རང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ཚེ། བདེན་གྲུབ་གཏན་མེད་པར་བཤད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བརྒྱད་སློང་འགེལ་ཆེན་དང༌། འགེལ་པ་དློན་གསལ་གཉིས་ཀར་སླློབ་

དཔློན་རང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་འཆད་པའི་ཚེ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་ཁློ་ན་

བཤད་ཀི། གཞན་སློང་རང་ལུགས་སུ་གཏན་མ་བཤད་པའི་ཕིར། འདི་ལ་རེ་ཀརྨ་པ་

དང༌། ཆློས་རེ་གསེར་མདློག་ཅན་པས། རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་སློ་སློ་རང་གིས་རིག་པར་

བ་བ། ཅི་ཞིག་ལྟར་ཡང་དག་པར་སྐྱེས་ན། ཞེས་པས་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་འདིས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་

མཉམ་གཞག་སློ་སློ་རང་རིག་པའི་མྱློང་བར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུང་པ་འབེལ་

ཡློད་པར་ཡེ་མ་གློ་སེ། རྣམ་གཉིས་ཀི་ཐུགས་བཞེད་ལ། རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དངློས་ཡུལ་ལ་ཤེས་པ་གཅིག་ལས་འློས་མེད་སམ་དུ་དགློངས་པར་འདུག་ནའང༌། སློ་

སློ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་རྣལ་འབློར་པ་སློ་སློ་རང་རིག་པར་བ་བའི་ཡེ་ཤེས་

ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་གི་གསུང་རབ་སྤི་འགློ་ནས་བཤད་པའི་རང་རིག་འཛིན་རྣམ་ཁྱད་

པར་གསུམ་ལྡན་ལྟ་བུ་གཏན་མ་ཡིན་པས་འབེལ་མེད་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། ལེགས་

ལྡན་འབེད་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་དང༌། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང༌། བེ་བག་སྨྲ་བ་

སློགས་ཀིས། མཉམ་གཞག་སློ་སློ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁས་ལེན་ཀང་རང་རིག་

ཁས་མི་ལེན་པས་སྒྲུབ་བེད་དེ་ལ་འབེལ་ཡློད་པར་མ་གློ་ལགས་ཏེ་ཇི་ལྟར་ལགས། 

ལྟ་བའི་འཇློག་མཚམས་གཙོ་ཆེ་བ་འདི་ལ་དཔད་ན། ཇློ་ནང་པ་དང༌། རེ་ཀརྨ་

པ་དང༌། ཆློས་རེ་ཤཱཀ་མཆློག་པ་རྣམས་ཞལ་འཆམ་པར་དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་

ཀུན་རློབ་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང༌། ཀུན་རློབ་བདེན་

པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངློ་བློ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སློང་པའི་རང་སློང་ཡིན་ཞིང༌། དློན་དམ་

བདེན་པའི་མཚན་གཞི་ཡང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བེད་ལ་འདི་

མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་གི་དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུང་པ་འདི་

རྣམས་མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་གི་དགློངས་པ་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། མདློ་སེ་དགློངས་

འགེལ་ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་སློན་པའི་

ཚིག་གཅིག་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡློད་ན་དགློངས་འགེལ་གི་ཚིག་གང་

གིས་བསན། ཞེས་ཞུས་ན་འདིས་བསན་ཞེས་པ་ཞིག་གནང་དགློས། 

གཞན་ཡང༌། དགློངས་འགེལ་ལས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

དློན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཡློངས་གྲུབ་དློན་དམ་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

བདེན་པ་ཡིན་ན། དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་མེད་དགག་ཡིན་དགློས་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། དགློངས་འགེལ་ལས།1 གལ་ཏེ་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་

ཉིད་དང༌། དློན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི་འདུ་བེད་རྣམས་

ཀི་བདག་མེད་པ་ཙམ་དང་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་ཉིད་དློན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཞེས་སློང་གཞི་གཞན་དབང་གི་སེང་དུ་དགག་བ་ཆློས་བདག་རྣམ་

པར་བཅད་ཙམ་གི་མེད་དགག་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཁས་པ་དག་ཙམ་སྒའི་ནུས་པ་ལ་ཐུགས་རྟློག་ཆུག་ཅིག །

ཡང་དགློངས་འགེལ་གི་ལུང་འདིས། དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་

ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་ཁློ་ན་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདློད་པ་ལེགས་པར་

བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། འདིས་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློའི་སེང་དུ་ཆློས་བདག་བཀག་པའི་སློང་

ཉིད་མཚན་ཉིད་པ་ཞིག་ཀང་བསན་པའི་ཕིར། འདུ་བེད་རྣམས་ཀི་བདག་མེད་པ་ཙམ་

དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་ཉིད་དློན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་མི་འགྱུར། ཞེས་

གསུངས་པའི་འདུ་བེད་དེ་འདུས་བས་ལ་མི་བེད་ན་གཞན་ལ་འབྲུ་རྒྱག་མི་ཐུབ་པའི་

ཕིར། ཡློངས་གྲུབ་ཡིན་ན་མེད་དགག་ཡིན་དགློས་པ་དགློངས་འགེལ་གི་དགློངས་པ་

མཐར་ཐུག་ཡིན་ཏེ། ཡློངས་གྲུབ་ཀི་དཔེ་འཆད་པའི་ཚེ། དགློངས་འགེལ་ལས།2 དློན་

དམ་ཡང་དག་འཕགས་དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་གཟུགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་

མེད་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་ཐམས་ཅད་དུ་སློང་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་དློན་

དམ་པ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་དེ་ལས་ཆློས་བདག་མེད་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ། ༡༩་༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ། ༤༠་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐམས་ཅད་དུ་སློང་བ་ཅིག་ལྟ་བར་བ་སེ། ཞེས་ནམ་མཁའ་ཐློགས་བཅས་ཀི་རེག་བ་

བཀག་ཙམ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡློངས་གྲུབ་དེ་ཡང་ཆློས་བདག་

བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་ཏུ་བསན་འདུག་པ་འདི་རྣམས་ལ་སྐྱློགས་བཤད་ཀི་འབྲུ་རེ་

ཙམ་བསྣན་པས་བླློ་གཟུ་བློར་གནས་པ་རྣམས་མགུ་བར་མི་འགྱུར་བས་བསན་པ་

དཔང་བཞག་གི་འབྲུ་ཞིག་དགློས་པ་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ལགས། ཡང་མདློ་དྲངས་མ་ཐག་

པ་ལས། ནམ་མཁའ་ནི་གཟུགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང༌། 

ཐམས་ཅད་དུ་སློང་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི། དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་དེ་ལས་

ཆློས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་དུ་སློང་བ་ཅིག་ལྟ་བར་བ་སེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཐམས་ཅད་དུ་སློང་བའི་དློན་གང་ཡིན། ཞེས་ཞུའློ། །

གལ་ཏེ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡློངས་

གྲུབ་དང་དེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན་ལགས་སམ། འཆད་

ཚུལ་གཞན་ཞིག་གནང༌། དང་པློ་ལྟར་ན། ནམ་མཁའ་དང་བུམ་པ་ལ་སློགས་པའི་སེང་

ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཇི་ལྟར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཐུབ། ཁློ་བློ་ཅག་

ལྟར་ན། ཆློས་བདག་བཀག་ཙམ་གི་ཡློངས་གྲུབ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་ཁྱབ་བེད་

དུ་ཡློད་པ་ལ་འབྲུ་བསྣན་ཆློག་པས་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཡིན་ལགས། དློན་དམ་

བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་པའི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་ཟབ་མློ་མདློ་སེ་

དགློངས་འགེལ་གི་དློན་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འཆད་པ་རྣམས་ལ་དྲི་བ་འདི་ཞུ་སེ། དགློངས་

འགེལ་དུ་གཞན་དབང་སློང་གཞིར་བཟུང་ནས་དགག་བ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སློང་པ་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་དམ་མ་བཤད། ཅེས་ཞུའློ།1 །

དང་པློ་ལྟར་ན། དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་

གཞན་སློང་ཁློ་ན་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ། དགློངས་འགེལ་གི་བཞེད་པར་

འཆད་མི་རིགས་པར་འགྱུར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། དགློངས་འགེལ་ལས། 

གཞན་དབང་སློང་གཞིར་བཟུང་ནས་དགག་བ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སློང་བ་ཡློངས་གྲུབ་

ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དགློངས་འགེལ་ལས་ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ་ངློས་འཛིན་

པའི་ཚེ།2 རྣམ་པར་རྟློག་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས། འདུ་

བེད་ཀི་མཚན་མ་ལ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ། ཞེས་ངློ་བློ་ཉིད་དམ་བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད་

དུ་མིང་དང་བརར་རྣམ་པར་གཞག་པ། ཞེས་སློགས་ཀིས་ཀུན་བཏགས་ངློས་བཟུང་། 

རྣམ་པར་རྟློག་པའི་སྤློད་ཡུལ། ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས། འདུ་བེད་ཀི་

མཚན་མ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི། གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་པས་

གཞན་དབང་ངློས་བཟུང་ནས། ཡློངས་གྲུབ་གང་ཡིན་སམ་ན། དེ་འཆད་པ་ལ། 

དགློངས་འགེལ་ལས།3 རྣམ་པར་རྟློག་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་དེ་ཉིད་ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེར་ཡློངས་སུ་

མ་གྲུབ་ཅིང༌། ངློ་བློ་ཉིད་དེ་ཁློ་ནས་ངློ་བློ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ཆློས་ལ་བདག་མ་

མཆིས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ཡློངས་

སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་སློང་གཞི་གཞན་དབང་དགག་བའི་ཀུན་

1 ག་༥༦་ན་༢་ཞེས་ཞུའློ། ཏ་༦༩་ན་༢་ཅེས་ཞུའློ། །ད་༣༠༣་༡༣་ཞེས་ཞུའི།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ། ༥༢་༦།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ། ༥༢་༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཏགས་ཀིས་སློང་པ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡློངས་གྲུབ་ཅེས་བརློད་པའི་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཆེས་གསལ་བར་བསན་ནློ། །

ལུང་དེའི་དློན་ལུང་དེ་བཀླགས་པ་ཙམ་གིས་གྲུབ་ཀང་འབྲུ་ཞིབ་ཏུ་བསྣན་ན། 

རྣམ་པར་རྟློག་པའི་སྤློད་ཡུལ། ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་

མཚན་མ་དེ་ཉིད་ཅེས་པས་གཞན་དབང་ཡློངས་གྲུབ་ཀི་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་དུ་བསན། 

ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེར་ཡློངས་སུ་མ་གྲུབ་ཅིང༌། ཞེས་པས་སློང་གཞི་

གཞན་དབང་དགག་བ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སློང་པ་ཡློངས་གྲུབ་ཏུ་བསན། ངློ་བློ་ཉིད་ཁློ་

ནས་ངློ་བློ་ཉིད་མ་མཆིས་པ། ཞེས་པས་ངློ་བློ་ཉིད་གཞན་གི་ངློ་བློ་མ་མཆིས་པ་ལ་མི་

བེད་ཀི། དགག་བའི་ཀུན་བཏགས་ཁློ་ནའི་ངློ་བློ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ལ་ཡློངས་གྲུབ་ཏུ་

འཇློག་ཅེས་གསལ་བར་བསན་ནས། དློན་དམ་པ་གཞན་དབང་ལ་སློགས་པའི་ཀུན་

རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པ་ཡློངས་གྲུབ་ཏུ་འཇློག་པ་མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་གི་ཕློགས་

སྔ་ཡིན་པས། ཇློ་ནང་པ་དང་ཤཱཀ་མཆློག་པ་སློགས་ཀིས་ལུང་འདི་རྣམས་ལ་ཐུགས་

རྟློག་ཡེ་མ་བཅུག་པ་འདུག་ལགས། མདློར་ན། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་དེའི་དགློངས་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཆད་མཁན་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་མ་གཏློགས་སུ་

ཡང་མ་བྱུང་འདུག་པ། རེ་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་པའི་སྤན་དང་ལྡན་པས་གང་གི་ལུགས་

ལེགས་བཤད་ཡིན་འདུག་གཟིགས་པ་ཞུ་ལགས། དེས་ན་དགློངས་འགེལ་ལས།1 

རྣམ་པར་རྟློག་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་

མཚན་མ་དེ་ཉིད་ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེར་ཡློངས་སུ་མ་གྲུབ་ཅིང༌། ཞེས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ། ༥༤་༢།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཡློངས་གྲུབ་ངློས་བཟུང་བ་དང༌། གློང་དུ་དྲངས་པའི་དགློངས་འགེལ་གི་ལུང༌། འདུ་

བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང༌། དློན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་གྱུར་ན། འདུ་

བེད་རྣམས་ཀི་བདག་མེད་པ་ཙམ་དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་ཉིད་དློན་དམ་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཡང་མི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་གཞན་དབང་

ཡློངས་གྲུབ་ཀི་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་དུ་གསལ་བར་བསན་པ་དང༌། སློང་ཚུལ་དགག་

བའི་ཀུན་བཏགས་ཀི་ངློ་བློར་གྲུབ་པའི་སློང་པ་ལ་གསུངས་འདུག་པས་དློན་དམ་

བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་ཡིན་ན། ཡློངས་གྲུབ་ངློས་འཛིན་པའི་ཚེ་ཟུར་ཙམ་བསན་དགློས་ནའང༌། དེ་

འདྲའི་གཞན་སློང་སློན་པའི་ཚིག་དགློངས་འགེལ་ན་གཏན་མ་བཞུགས་པ་འདུག་པས། 

གཞན་སློང་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པ་དགློངས་འགེལ་ལས་བཀག་པ་མ་

གཏློགས་བསྒྲུབས་པ་ཡེ་མི་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་ཞུའློ། །

དེས་ན་དགློངས་འགེལ་ལས་གཞན་སློང་གི་ཐ་སད་ཀང་མ་གསུངས་ཏེ། 

གཞན་དབང་དགག་བའི་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སློང་པ་ནི་རང་སློང་ཡིན་ལ། དེ་མ་

གཏློགས་པའི་གཞན་སློང་ནི་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཞན་དབང་དགག་བའི་

ཀུན་བཏགས་ཀིས་སློང་པ་དེ་གཞན་སློང་ཡིན་ནློ། །ཞེ་ན། འློ་ན་རང་སློང་སྨྲ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་གཞན་སློང་ཁས་བླངས་པར་ཐལ། དེ་རྣམས་ཀིས་གཞན་དབང་ལ་སློགས་

པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཁློ་རང་གི་ལུགས་ཀི་དགག་བའི་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སློང་པའི་

སློང་ཉིད་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། གཞན་དབང་དང་ཀུན་བཏགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་རང་གི་ངློ་བློ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སློང་བ་རང་སློང་དུ་བཞེད་པ་མདློ་སེ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དགློངས་འགེལ་གི་དགློངས་པ་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། དགློངས་འགེལ་ལས། གཞན་དབང་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། དགློངས་འགེལ་ལས།1 གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་

ཉིད་དང་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡློད་ན་ནི་ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀང་

རབ་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་གང་དག་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། 

ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཐློང་བ་དེ་དག་གིས་ནི་ཀུན་

བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བས་ན། དེ་

དག་གིས་ནི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་སྐུར་བ་འདེབས་2པའློ། །ཞེས་

ཀུན་བཏགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་ཅིང༌། ངློ་བློ་ཉིད་ཐ་མ་གཉིས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡློད་མཉམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་གསུམ་ཆར་ལ་སྐུར་

འདེབས་སུ་འགློ་ཚུལ་ནི། གཞན་དབང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་ན། གཞན་དབང་

མེད་དགློས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཀུན་བཏགས་ཀི་གནས་གཞི་དང༌། ཡློངས་གྲུབ་ཀི་ཆློས་ཅན་

མེད་དགློས་པས་མཚན་ཉིད་གསུམ་ཆར་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་ཞེས་

པའློ། །དེས་ན་ལུགས་འདི་ལ་ཀུན་བཏགས་ཀང་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་དགློས་ཏེ། ཀུན་

བཏགས་མེད་པར་ལྟ་བ་སྐུར་འདེབས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་བམས་ཆློས་ཕི་མ་

གསུམ་གི་ལུགས་ལ་གཞན་དབང་རང་གི་ངློ་བློ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སློང་པའི་རང་སློང་

ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། མ་ཡིན་ན། དགློངས་འགེལ་དང་བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་ཀུན་

རློབ་རང་སློང་དང༌། དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་སློང་དུ་འཆད་པ་ལ་དགློངས་པ་གཅིག་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ། ༤༨་༡༩།

2 ག་༥༧་ན་༧་འདེབས་པའློ། །ཏ་༧༠་བ་༤་འདེབས་ཞེས་གསུངས་པའློ། ད་༣༡༡་༣་འདེབས་པའློ།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ཏུ་བཞེད་པ་དང་འགལ། དང་པློ་ལྟར་ན། དབུས་མཐའ་ལས།1 ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་

རྟློག་ཡློད། །དེ་ལ་གཉིས་པློ་ཡློད་མ་ཡིན། །སློང་པ་ཉིད་ནི་འདི་ལ་ཡློད། །དེ་ལ་ཡང་ནི་

དེ་ཡློད་དློ། །ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་པར་སླློབ་དཔློན་བླློ་བརྟན་གིས། རང་བཞིན་གིས་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཚིག་གི་ལྷག་མའློ། །ཞེས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་ཀུན་རྟློག་རང་བཞིན་

གིས་ཡློད་པར་བཤད་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ལགས། གལ་ཏེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་

རྟློག་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་ཀང༌། དློན་དམ་པར་ཡློད་པར་ཁས་མི་ལེན་པས་སྐྱློན་མེད་

དློ་ཞེས་གསུང་ན། དེ་ལྟར་ན་རྣལ་འབློར་གི་སའི་སྐབས་སུ། ཡློད་མིན་མེད་མིན་

གཉིས་ཀ་མིན། །ཞེས་སློགས་ལ་འབྲུ་མཛད་པའི་ཚེ། ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་

ཡློད་མིན་མེད་མིན་དུ་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་ལགས། 

གཞན་ཡང༌། དགློངས་འགེལ་དང༌། བམས་ཆློས་ཕི་མ་གསུམ་གི་ལུགས་ལ། 

དློན་དམ་བདེན་པ་གཞན་ཀུན་རློབ་ཀི་ཆློས་ཀིས་སློང་པའི་གཞན་སློང་ཁློ་ན་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསན་པར་བཞེད་པ། ལུང་འདིས་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་

འདིས་སློང་གཞི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རྟློག་གི་སེང་དུ་གཟུང་འཛིན་རས་

གཞན་བཀག་པའི་སློང་ཉིད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསལ་བར་བསན་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང༌། སུམ་ཅུ་པའི་འགེལ་པར།2 རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞིན་དུ། ཤེས་བ་

ཡང་རས་ཉིད་དུ་ཁ་ཅིག་སེམས་པ་དང༌། གཞན་དག་ཤེས་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཡང་ཀུན་རློབ་ཉིད་དུ་ཡློད་ཀི་དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །སམ་དུ་

སེམས་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདི་རྣམ་པ་གཉིས་དགག་པའི་ཕིར་རབ་ཏུ་བེད་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། དབུས་མཐའ། ༩༠༢་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༧། སེམས་ཙམ་ཤི། སླློབ་དཔློན་བླློ་གློས་བརྟན་པ། སུམ་ཅུ་པའི་འགེལ་པ། ༣༩༠་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བརམས་སློ། །ཞེས་རྣམ་ཤེས་དློན་དམ་དུ་ཡློད་པར་བཤད་འདུག་པ། སླློབ་དཔློན་

དབིག་གཉེན་གི་བཞེད་པ་ལ་རྣམ་ཤེས་དློན་དམ་དུ་ཡློད་ན། གཞན་དབང་དློན་དམ་

དུ་ཡློད་པར་འགྱུར་བས། གཞན་དབང་རང་སློང་དུ་བཞེད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ཞིང༌། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དློན་དམ་དུ་ཡློད་ཀང་། གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དློན་དམ་དུ་མེད་པར་བཞེད་པ་དང་འགལ། 

གཞན་ཡང་རྣམ་བཤད་རིག་པར། གཞན་དབང་དློན་དམ་པར་ཡློད་པར་

གསུངས་ཚུལ་རྒྱས་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡློད་ནའང༌། ཚིག་མང་དུ་དློགས་ནས་མ་ཞུས་

སློ། །ཕློགས་གང་ཆློས་གགས་ཀི་གཞུང་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང༌། 

གཞན་དབང་རང་གི་ངློ་བློ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སློང་པའི་རང་སློང་དུ་བཞེད་པ་ནང་འགལ་

ཏེ། རྣམ་འགེལ་དུ་མདློ་སེམས་ཀི་སྐབས་དུ་མར་གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་

པའི་ཕིར། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་གི་ལུགས་གཞིར་བས་པ་ལ་གཞན་དབང་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་བཞེད་དགློས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་འཇུག་འགེལ་དུ། དགློངས་འགེལ་ལས་

གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་པ་དྲང་དློན་དགློངས་པ་ཅན་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕིར་

ཏེ། ར་བར།3 རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདློ་སེ་གཞན་ཡང་ནི། །དྲང་དློན་ཉིད་དུ་ལུང་འདིས་

གསལ་བར་བེད། །ཅེས་དང༌། འགེལ་བར་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདློ་སེ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་

ན། ཇི་སྐད་དུ་དགློངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བའི་མདློས་བརྟགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དང་

གཞན་གི་དབང་ཡློད་པ་ཉིད་དང༌། དེ་བཞིན་དུ།4 ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་

ཕ། །ས་བློན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བློའི་རྒྱུན་བཞིན་འབབ། །བདག་ཏུ་རྟློག་པར་གྱུར་ན་མི་

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༧༢་༡༠།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ། ༣༡་༡༧།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

རུང་ཞེས། །འདི་ནི་བིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསན། །ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་སེ། 

འདི།1 ཇི་ལྟར་ནད་པ་ན་བ་ལ། །སན་པས་སན་རྣམས་གཏློང་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་དེ་

བཞིན་སེམས་ཅན་ལ། །སེམས་ཙམ་དུ་ནི་རབ་ཏུ་གསུངས། །ཞེས་བ་བའི་ལུང་འདིས་

དྲང་བའི་དློན་ཉིད་དུ་མངློན་པར་གསལ་བར་བས་ནས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་བཞེད་པ་ལ་མདློ་སེ་

དགློངས་འགེལ་དུ་ཕི2་རློལ་གི་དློན་མེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་དབང་ཡློངས་

གྲུབ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་པ་དང༌། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡློད་པར་གསུངས་པ་

དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དྲང་དློན་དགློངས་པ་ཅན་

དུ་བཞེད་པས་མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་དྲང་དློན་དགློངས་པ་ཅན་གི་མདློར་བཞེད་ལ། 

སླློབ་དཔློན་ཀ་མཱ་ལ་ཤཱི་ལ་སློགས། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་དབུ་མའི་བཀར་བཀྲལ་

ནས། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་གིས་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ངེས་དློན་གི་

མདློར་གཞུང་བཙུགས་ནས་སྒྲུབ་པར་བཞེད་ཀང་འཁློར་ལློ་ཐ་མ་འདི་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་མི་བཞེད་ལ། དེས་ན་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཕགས་པ་ལྷ། ཟླ་བ་གགས་པ། ལེགས་

ལྡན་འབེད། ཞི་བ་འཚོ། ཀ་མཱ་ལ་ཤཱི་ལ་ལ་སློགས་པའི་མཁས་པའི་དབང་པློ་ཇི་སེད་

བློན་པ་རྣམས་ཀིས་འཁློར་ལློ་བར་བ་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པའི་ངེས་དློན་གི་མདློར་བཞེད་ཀི། དྲང་དློན་དགློངས་པ་ཅན་དུ་བཞེད་པ་སུ་ཡང་མ་

བྱུང་ཞིང༌། ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་ཀང༌། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ལང་ཀར་གཤེགས་པ། ༡༨༥་༥།

2 ག་༥༨་བ་༣་ཕི་རློལ་གི་དློན། ཏ་༧༢་ན་༣་ཕི་རློལ་གི་དློན། ད་༣༡༧་༡༤་ཕི་དློན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར།1 རྒྱས་པར་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་

པར་བའློ། །ཞེས་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་ངེས་དློན་གི་

མདློར་བཤད་པས2། རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་གཅེས་མཛོད། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

གསུམ་གི་དགློངས་པ་ཟབ་མློ་ཕློགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་

རྒྱས་པར་མཛོད། འདི་ནི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་རྣམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་དཀར་གི་མཛད་པ་

བསློད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། མདློ་ལས་3ཀུན་དགའ་བློ་ཁྱློད་ཀིས་ངའི་ཆློས་

ཀི་རྣམ་གངས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཆུད་གཟན་པར་གྱུར་ཀང་བླའི། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ཐ་ན་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་ཀང་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཟུངས་

ཤིག །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་འཇིག་རྟེན་ན་ཇི་སིད་

དུ་སྤློད་པ་དེ་སིད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བཞུགས་པར་རིག་པར་

བའློ། །དེ་སིད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཇིག་རྟེན་ན་ཆློས་སློན་པར་རིག་པར་

བའློ། །ཞེས་ཡློངས་གཏད་ཀི་ལེའུ་ལས་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ཤིང༌། ཡང་

མདློ་ལས།4 ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ཐློག་མར་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་སུ་དར་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་ནས་ཡུལ་བར་ཏ་ནིར་དར་བ་དང་དེ་ནས་ཀང་བང་ཕློགས་སུ་

དར་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་ཁ་བ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར་དར་བར་འགྱུར་བར་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་ཡུམ་གི་མདློར་གསུངས་ཤིང༌། སྤྲུལ་པའི་ཆློས་རྒྱལ་ཁི་

སློང་ལྡེ་བཙན་གིས་ཀང༌། སླློབ་དཔློན་ཀ་མཱ་ལ་ཤཱི་ལ་དང༌། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་བརད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༠༤་༡༢།

2 ག་༥༨་བ་༧་བཤད་པས། ཏ་༧༢་བ་༢་བཤད་ནས། ད་༣༡༩་༡༡་བཤད་པས།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༨༤༢་༥།

4 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༢༨། ཉི་ཁི་ཨ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ཉི་ཁི། ༥༥༩་༢༠།
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

ནས་རློད་པ་ཆློས་ཕློགས་སུ་ཞི་བའི་ཚེ། ངའི་ཡུལ་འདིར་ལྟ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་

བཞིན་གིས་ཤིག །ཅེས་བཀའ་ཁིམས་བཅས་པའི་རྟེན་འབེལ་གི་ཆེ་བས། ཤེས་རབ་

ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློ་སེ་བློད་གངས་ཅན་གི་ཡུལ་འདིར་སྔར་ཡང་དར་རྒྱས་

ཆེར་བྱུང་ཞིང༌། ད་དུང་ཡང་ཐུབ་པའི་གསུང་གི་གཅེས་མཛོད། དུས་གསུམ་གི་

འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བགློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་མདློ་སེ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། དེའི་དགློངས་འགེལ་དབུ་མའི་རིགས་ཚོགས་དང༌། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་མློ་རྣམས་ཕློགས་དུས་གནས་སྐབས་

ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ལ། རེ་ཀརྨ་པ་སློགས་གངས་ཅན་གི་མཁས་གྲུབ་

ཀུན་གིས་ཐུགས་བརློན་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་དུ་གསློལ། 

ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིན་ཆེན་ཁང་བཟང་རེར། །བླློ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་མཐློན་པློ་བསྒེངས། །ལེགས་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་ཏློག་གིས་

མཛེས། །དཔལ་ལྡན་འདློད་དགུའི་ཆར་ཆེན་ཕློགས་བརྒྱར་འབེབས། །རྒྱལ་བས་

ལེགས་གསུངས་དྲང་ངེས་མདློ་ཡི་དློན། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་ལྟར། །ཇི་

བཞིན་གཟིགས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཙོང་ཁ་པ། །ཁྱློད་མིན་ཕློགས་འདིར་མཁས་པ་སུ་ཞིག་

བྱུང༌། །གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་མཁས་པ་མང་བློན་ཡང༌། །ལ་ལ་ཧྭ་ཤང་རིང་ལུགས་

འཛིན་པར་བེད། །ལ་ལ་ཇློ་ནང་ལུགས་འདི་འཐད་པར་སྨྲ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་

འཛིན་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ། །ལུགས་འདི་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནའང་ཤིན་ཏུ་དཀློན། །ཁ་

ཅིག་ཧྭ་ཤང་སྤློད་ཕློགས་འགློག་པ་འཁྲུལ། །ལྟ་བ་ཧྭ་ཤང་ལུགས་འདི་འཐད་ཅེས་

ཟེར། །བླློ་གསལ་དབང་པློ་པདྨའི་ངང་ཚུལ་གིས། །ཧྭ་ཤང་ལྟ་བ་གཙོ་བློར་འགློག་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ། །སློམ་རིམ་གསུམ་གི་བསན་བཅློས་མ་མཛད་དམ། །སློམ་གསུམ་རབ་དབེར་

ཕག་ཆེན་ཇི་ལྟར་བཀག །དེ་བཞིན་ཇློ་ནང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་ནི། །དློན་དམ་བདེན་གྲུབ་

སྨྲ་བས་རྟག་ལྟར་ལྷུང༌། །ཀུན་རློབ་རང་སློང་སྨྲ་བས་ཆད་ལྟར་ལྷུང༌། །དེ་ལྟར་གཟུར་

གནས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས། །དེ་ཕིར་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཀརྨ་པས། །གདུལ་

བ་རྣམས་ཀི་བླློ་ཚོད་བརྟག་པའི་ཕིར། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་བཞེད་དེ་

ལྟར། །མཛད་པ་འདི་ནི་དྲང་དློན་ཡིན་པར་ངེས། །དེ་ཕིར་འདི་ལ་དགག་བཞག་གིས་

ཤིག་ཅེས། །བཀའ་སྩལ་ཕེབས་པ་དང་དུ་རབ་བླངས་ནས། །དྲང་དློན་གསུང་ལ་

དགག་བཞག་ཅུང་ཟད་ཕུལ། །འདི་ལ་མཁྱེན་པའི་སྤན་གིས་གཟིགས་སུ་གསློལ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་རེ་ཀརྨ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མི་བསྐྱློད་རློ་རེའི་མཚན་

ཅན་གིས་འགེལ་པ་དློན་གསལ་གི་ཊིཀ་ཆེན་ཐུགས་རློམ་གནང་ནས། འདི་ལ་ཁྱེད་

རྣམས་ཀིས་དགག་བཞག་གིས་ཤིག །ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་བཟླློག་པར་མ་ནུས་

པར། རང་གི་གློ་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཕུལ་བ་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ལུང་གིས་

བཏབ་པའི་ཕློ་བང་ཆེན་པློ་ཆློས་འཁློར་ལྷ་སའི་གསེར་ཐློག་གི་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་

སློགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང༌། ཆློས་ཀི་

རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དགློངས་འགེལ་གི་

རྣམ་བཤད་མཛད་པའི་ཚེ། ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་སློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་པའི་འགེས་རྐང་བརྒྱ་

ར་བརྒྱད་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུའི་ཡི་གེའི་གཟུགས་ཀིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་

ཅད་ཁྱབ་པར་ཡང་ཡང་གཟིགས་པའི་གནས་མཆློག་སེ་ར་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་གིང་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློ་ནས་རེ་ཀརྨ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མི་བསྐྱློད་རློ་རེའི་མཚན་ཅན་གི་དྲུང་
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གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན།

དུ། རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་གློ་བཞིན་གི་ཟླ་བའི་ཡར་ངློའི་ཚེས་

གསུམ་ལ་ཕུལ་བ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག ། 
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པར་བང་སློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབས་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སློང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་

འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་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་ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སློན་

ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་

སྦར་བའློ། །
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སེར་བེས་མཁས་སན་གྲྭ་ཚང་གིས་རེ་བཙུན་ཡིག་ཆ་དཔེ་བསྡུར་མ་ཞུ་སྒིག་སྐབས་ཀི་ལས་བེད། 

ལས་གཞི་འདི་ལ་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་དང་དཔར་སྐྲུན་གནང་མཁན་

བཅས། 

སེར་བེས་མཁས་སན་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད་སྐབས་ཉི་ཤུ་པ། 

ཞུ་སྒིག་འགན་ཁུར་བ། 

སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་ཡ་མ་བསློད་ནམས། 

དཔེ་རིང་ཁག་དྲུག་དང་ཞིབ་བསྡུར་གནང་མཁན། 

ཕི་ལློ་(༢༠༡༢)ལློའི་སེར་བེས་མཁས་སན་གྲྭ་ཚང་གི་འདུལ་བ་གསར་རིང་། 

དབུ་མ་གསར་རིང་གློང་འློག །ཕར་ཕིན་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་འདེམས་བསྐློས་ཞིབ་བསྡུར་ལས་

བེད་རྣམ་པ། 

ཐ་མའི་ཞུ་དག་གནང་མཁན། 

སེར་བེས་མཁས་སན་གྲྭ་ཚང་གི་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ། 

དཀར་ཆག་སྒིག་མཁན། 

ཕི་ལློ་(༢༠༡༢)ལློའི་སེར་བེས་མཁས་སན་གྲྭ་ཚང་གི་ལྷ་རམས་འཛིན་གྲྭ། 

ཡིག་ཆར་དྲངས་པའི་མདློ་བསན་བཅློས་ཀི་ལུང་འཚོལ་མཁན་དང་དེབ་སྒིག་པ། 

ཕི་ལློ་(༢༠༡༢)ལློའི་སེར་བེས་མཁས་སན་གྲྭ་ཚང་གི་འདུལ་རིང་འཛིན་གྲྭ་དང་འདུལ་གསར་འློག་

མའི་འཛིན་གྲྭ་བཅས་ནས་ལུང་འཚོལ་བའི་ལས་བེད་རྣམ་པ། 
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