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པར་འབེལ་ཡློད་ཀུན་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརློད་དང་། འབད་པས་བསགས་པའི་ལེགས་བས་ལ་

བསྔློ་བ་དང་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་གིས་བསན་འགློའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱ་ཆེར་

ཡློང་བའི་སློན་ལམ་དང་བཅས། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་འབློད་པ། ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་བསན་

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

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་

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

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་

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་



  vii  

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

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་

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

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་

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

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་

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་



  x  

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

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་

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

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་

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

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་

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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༄༅། །ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ལློག་རྟློག་འགློག་པར་བེད་པའི་

བསན་བཅློས་ལྟ་བ་ངན་པའི་མུན་སེལ་ཞེས་བ་བ་ 

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པློ་གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་ 

བསློད་ནམས་སེང་གེ་བ་ལ་གདམས་པ་ 

བཞུགས་སློ། །

༄༅། །ཐུབ་བསན་གངས་རིའི་སློ་ལ་གནས་བཅས་ནས། །སློང་ཉིད་ཟབ་མློའི་གད་

རྒྱངས་ཆེར་བསྒགས་པས། །ལློག་སྨྲའི་གཉིས་འཐུང་ཀླད་པ་འགེམས་མཛད་པ། །བླློ་

བཟང་གདློང་ལྔའི་དབང་པློ་རྟག་པར་རྒྱལ། །གང་དག་རིགས་1ལམ་ཕ་མློ་མི་ཤེས་

ཤིང༌། །ཀླུ་སྒྲུབ་གསུང་གི་མན་ངག་མི་ལྡན་པར། །ཕློ་སྒློབ་ཧམ་པའི་གཏམ་གི་སྦློར་བ་

ཡིས། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལུགས་བཟང་འགློག་བེད་པ། །དེ་དག་བདེན་ནམ་འློན་ཏེ་

གཞན་ཡིན་ཞེས། །གཟུར་གནས་མཁས་པའི་ཚོགས་རྣམ་དཔང་བཞུགས་

ནས། །རིགས་2པའི་ལམ་དང་མཐུན་པར་ལན་སྦིན་གི། །ཕློགས་ལྷུང་སངས་ཏེ་རེ་

གཅིག་གུས་པས་ཉློན། །

གཉིས་པ་གློ་བློ་རབ་འབམས་པའི་རློད་ལན་བཤད་པ་ནི། དེ་ཡང་གློ་བློ་རབ་

1 ག་༡༤༤་ན་༡་རིག་ལམ། །ཏ་༡༤༥་ན་༦་རིག་ལམ། ད་༣་༥་རིག་ལམ།

2 ག་༡༤༤་ན་༣་རིག །ཏ་༡༤༥་བ་༡་རིག །ད་༣་༡༢་རིག །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེང་གེ་བས་དབུ་མ་འཇུག་པའི་དཀའ་འགེལ་ཞེས་པའི་

ཡིག་ཆ་བརམས་ནས། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་སྐུར་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཏབ་ཅིང༌། ཊིཀ་

ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གི་གསུང་ཕལ་ཆེ་བ་དྲངས་ནས་དགག་པ་ལྟར་སྣང་མང་

དུ་བཏང༌། རང་ཉིད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ནང་འགལ་གི་ཕུང་པློ་འབའ་ཞིག་ལབས་འདུག་པ་

འདི་མཁས་པའི་དགག་གཞག་གི་ཡུལ་དུ་མི་འདུག་ཀང༌། སྤིར་ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་

ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་རྟློགས་དཀའ་ཞིང༌། རྟློགས་ན་དློན་ཆེ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་གངས་

རིའི་ཁློད་འདིར་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ཧྭ་ཤང་ཕམ་1པར་བས་པའི་ཚེ། 

ཆློས་གྲྭ་དེར་ཧྭ་ཤང་གི་ལྷམ་ལུས་པའི་རྟེན་འབེལ་གིས་ད་དུང་ཧྭ་ཤང་གི་ལྟ་བ་འཛིན་

པ་མང་དུ་སྣང་བ་དང༌། ད་ལྟ་ལྟ་བའི་སིགས་མ་ལྷག་པར་བདློ་བའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བློ་

བླློ་གློས་དམན་པ་མང་པློ་ཞིག་འདི་ལྟ་བུའི་བསན་བཅློས་ལ་ཡང་ཐློས་བསམ་བས་ཏེ། 

འཕགས་མཆློག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལུགས་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་

གྱུར་པའི་རྟག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་འཛིན་པའི་ལློག་རྟློག་བཟླློག་པའི་

ཕིར་དུ། ལན་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བའློ། །

དེ་ལ་ཁྱེད་ཀིས།2 ཉན་ཐློས་སངས་རྒྱས་འབིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱེས། །ཞེས་

པའི་ཉན་ཐློས་ཀི་སྒ་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ། ཊིཀ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གི་ཚིག་

ཐློག་མར་བཀློད་ནས་དེ་ལ་དགག་པ་བས་འདུག་པ་ནི་འདི་ལྟར་མཁས་པ་ཁ་

ཅིག །3སྒ་བཤད་འདི་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་ཉན་ཐློས་སློགས་འགའ་ཞིག་ལ་མེད་

1 ག་༡༤༤་ན་འཕམ།  ཏ་༡༤༥་བ་༤་ཕམ།  ད་༤་༡༤་ཕམ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༣།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༠་༣།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཀང་སྐྱློན་མེད་དེ། དཔེར་ན་སྐམ་ལ་སྐྱེས་པའི་པདྨ་ལ་མཚོ་སྐྱེས་ཀི་སྒ་དངློས་མིང་དུ་

འཇུག་པ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཉན་

ཐློས་རྣམས་ཡིན་ན་སྔར་འདློད་པའི་རྟེན་ལ་མཐློང་ལམ་ཐློབ་པས་ཁྱབ་ལ། མཐློང་ལམ་

དེ་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་ཉན་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེ་ཐློབ་པའི་ཚེ། དེ་གཞན་

ལ་ཐློས་པའི་ཚིག་འདུལ་བ་ལུང་ལས་མང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན་ཉན་

ཐློས་དག་བཅློམ་འགློ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྤློད་ལམ་བེད་པའི་ཚེ་སྒ་བཤད་འདི་མེད་

ཀང་ཞེས་པའི་དློགས་པ་ཡང་གཅློད་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་ལྟར་བ་བ་བས་

སློ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སློ། །ཞེས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་མློ། །ཞེས་ཟེར། 

ཁྱློད་ཀི་དགག་པ་འདི་འདྲ་བ་ཤ་སག་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་ཉློན་ཅིག །གཟུགས་མེད་

ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་

གཞན་ལ་ཉན་ནས་བསློམས་པའི་འབས་བུ་ཉན་ཐློས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་ན་དློན་དེ་

གཞན་ལ་ཐློས་པར་བེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱློད་སྐབས་འདིའི་ཉན་ཐློས་ཀི་སྒ་བཤད་

དུ་ཡློད་པའི་ཉན་ཐློས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། རང་འགེལ་ལས།1 དེ་ལ་ཡང་དག་

པའི་གདམས་ངག་གི་འབས་བུ་ཐློས་པར་བེད་པས་ན་ཉན་ཐློས་དག་སེ། འདི་ལྟར་བ་

བ་བས་སློ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སློ། །ཞེས་བ་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་ཀི་ལན་

འདེབས་རིགས་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། དེས་ན་ཁྱེད་ཀིས་འདི་ལྟར་བ་བ་བས་

སློ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སློ། །ཞེས་པ་ནི། མཚོན་པ་ཙམ་མློ། །ཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༠༡་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་ཉན་ཐློས་ཀི་སྒ་

བཤད་དུ་མེད་པར་ཁས་བླངས་ནས། རེ་ཙོང་ཁ་པས་སྒ་བཤད་འདི་གཟུགས་མེད་

ཁམས་ཀི་ཉན་ཐློས་སློགས་འགའ་ཞིག་ལ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལ་སྐྱློན་འཕེན་པ་

ནི། བླློ་གློས་ཀི་འཇུག་པ་ཧ་ཅང་རིང་པས་རང་ཉིད་ལ་ཁས་བླངས་དངློས་འགལ་བྱུང་

བ་མ་རིག་པའློ། །

གཞན་ཡང༌། ཁྱེད་ལ་འདི་དྲི་བར་བ་སེ། གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཉན་

ཐློས་དག་བཅློམ་ལ་ཐློས་སྒློག་གི་སྒ་བཤད་དུ་ཡློད་དམ་མེད། མེད་ན་དེ་ལ་ཉན་ཐློས་

ཀི་སྒ་བཤད་དུ་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སྨྲློས་ཤིག །གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཐློས་སྒློག་གི་སྒ་

བཤད་དུ་ཡློད་དློ་ཞེ་ན། དེ་ཆློས་ཅན། འབས་བུའི་མཆློག་གམ་བླ་ན་མེད་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ལམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཐློས་ནས་དེ་དློན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་སྒློག་པར་

བེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱེད་ལ་ཐློས་སྒློག་གི་སྒ་བཤད་དུ་ཡློད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

སེ། རང་འགེལ་ལས།1 འབས་བུའི་མཆློག་གམ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པ་རློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཐློས་ནས། དེ་དློན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་

སྒློག་པར་བེད་པས་ན་ཉན་ཐློས་དག་སེ། དམ་པའི་ཆློས་པདྨ་དཀར་པློ་ལས།2 མགློན་

པློ་དེ་རིང་བདག་ཅག་ཉན་ཐློས་གྱུར། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཡང་དག་བསྒག་པར་

བགི། །བང་ཆུབ་པ་ཡི་སྒ་ཡང་རབ་ཏུ་བརློད། །དེ་བས་བདག་ཅག་ཉན་ཐློས་མི་ཟད་

འདྲ། །ཞེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཞེས་བཤད་འདུག་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

འདིར་སྨྲས་པ། སེམས་ཕློགས་ལྷུང་གི་དབང་དུ་མ་སློང་བར། །བླློ་གཟུར་གནས་ཀི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༠༢་༢།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༡། མདློ་སེ་ཇ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། དམ་ཆློས་པད་དཀར། ༡༠༨་༡༡།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

མཁས་པ་ཡློད་ན་གཟིགས། །ལན་ཟླློག་ཏུ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་འདི། །རེ་བླ་མ་མཉེས་

པའི་མཆློད་པར་འབུལ། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

ལར་ཁྱེད་ཀིས་གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་ལ་ཉན་

ཐློས་ཀི་སྒ་བཤད་དུ་ཡློད་དེ། དེའི་ཚེ་སྔ་མ་ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་སྒ་བཤད་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་རིགས་ལམ་དང་འགལ་ཞིང་སྒྲུབ་བེད་ཀིས་འཕློངས་བཞིན་དུ། གཟུགས་མེད་

ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་སྒ་བཤད་དུ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

སྒ་བཤད་འཇུག་གི་ཁྱད་པར་རགས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་དམིགས་རྣམ་མ་དློད་པའི་བླུན་

པློའི་སིང་གཏམ་མཁས་པས་མཐློང་ན་ཤིན་ཏུ་ངློ་ཚ་བའི་གནས་སུ་སྣང་ངློ༌། །

དེས་ན་ཁྱེད་ལ་འདི་དྲི་བར་བ་སེ། ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་གཞན་ལ་ཉན་

ནས་བསློམས་པའི་འབས་བུ་ཉན་ཐློས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་ན། དློན་དེ་གཞན་ལ་ཐློས་

པར་བེད་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་སྒ་བཤད་དུ་མི་འདློད་ན། རང་འགེལ་དང་འགལ་ཞིང༌། གལ་

ཏེ་འདློད་ན། གཟུགས་མེད་ཀི་རྟེན་ཅན་གི་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་གིས་རང་གི་ཉན་ཐློས་

ཀི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་གཞན་ལ་ཐློས་པར་བེད་པ་ཁས་ལེན་དགློས་པས། གཟུགས་མེད་

ཁམས་ན་ངག་སྨྲ་བརློད་ཡློད་མེད་ཀང་མ་གློ་འདུག་པས། མཁས་པའི་མདུན་1སར་

དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཁུར་ཁྱེད་ལ་མ་གལ་འདུག །བླུན་པློ་སྨྲ་བ་ཉུང་ན་མཛེས་པ་ཡིན། དེས་

ན་དགག་གཞག་གི་ཁ་སབས་འདི་ལྟ་བུ་བཟུང་ནས། གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་མཁས་པ་

ཀུན་གི་གཙུག་རྒྱན་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ། དྲུང་བླློ་བ་འདི་ལ་དེང་སང་གི་བཙུན་ཆུང་སློབ་

གཉེར་བ་བླློ་གསལ་བ་གཅིག་གི་ཤེས་རབ་ཀང་མི་འདུག་ཅེས་སྐུར་བ་ཁམ་ཆེ་བ་འདི་

1 ག་༡༤༦་ན་༡་འདུན། ཏ་༡༤༧་ན་༥་འདུན། ད་༡༢་༡༢་འདུན།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྟ་བུ་འདེབས་ནུས་པ་གེན་རྟགས་དཔིས་ཕིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཞེས་བ་

བ་ཁློང་གི་མདུན་1སར་གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་དཔའ་ཞུམ་ནས། 

བསློད་པའི་འཕེང་བས་བསྔགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། པཎ་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་དློན་དང་

ལྡན་པ་བློ་དློང་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བས་ཀང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ་ན། 

མཁས་པ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་བླློ་བཟང་མཆློག །གགས་པ་མགིན་པའི་ར་རྔ་སྒློག་པ་

ཅན། །ལེགས་བཤད་གཤློག་རླབས་དབང་པློའི་ཞབས་དྲུང་དུ། །འཇིགས་མེད་བུང་

བ་གཞློན་ནུས་འདི་སྐད་ཞུ། །ཞེས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་དང་འདྲ་ཞིང༌། དེའི་

དྲུང་དུ་པཎ་ཆེན་ཁློང་རང་བུང་བ་གཞློན་ནུ་ཙམ་ལས་མིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། ས་

བཟང་ལློ་ཙ་བ་ངག་དབང་གིས་ཀང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ཕུལ་པའི་ཞུ་ཡིག་ན། ཐུབ་

དབང་ཞིང་འདིར་ཁྱློད་ཉིད་འཁློད་2ནས་ནི། །ཐུབ་བསན་གསལ་བའི་འཕིན་ལས་འདི་

འདྲ་ན། །ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་བདག་གིས་ཅི་བ་ཞེས། །མི་ཕམ་མགློན་དེས་ཕག་དློག་

མི་མཛད་དམ། །ཞེས་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཞིང་གཞན་གཤེགས་པའི་ཚེ། །དབུ་

མའི་ལམ་འདི་སློན་པ་གཞན་མེད་ཅེས། །སྒློ་སྐུར་བག་རིའི་ཕུང་པློ་གཞློམ་པ་

ལ། །མགློན་ཁྱློད་རློ་རེའི་མེ་ཆར་ལྟ་བུར་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་

ཤེས་རློམ་པ་པློ་ཆློས་རེ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་3པས་ཀང༌། ཁློང་རང་ཡློད་མིན་མེད་

མིན་ལ་གློམས་པས་ལྟ་བའི་སྐློར་ལ་དགག་པ་མང་དུ་བས་མློད། ལེགས་བཤད་

གསེར་འཕེང་དང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྔགས་ཀི་ལེགས་བཤད་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་

1 ག་༡༤༦་ན་༣་འདུན། ཏ་༡༤༧་བ་༡་འདུན། ད་༡༣་༨་འདུན།

2 ག་༡༤༦་ན་༦་འཁློད། ཏ་༡༤༧་བ་༤་འཁློད། ད་༡༤་༩་འཁློང་།

3 ག་༡༤༦་བ་༢་ཅེན། ཏ་༡༤༧་བ་༦་ཅེན། ད་༡༥་༥་ཅེན།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་གཟིགས་པའི་ཚེ། དད་པ་ཤུགས་དྲག་པློ་སྐྱེས་ནས་བསློད་པ་

མཛད་པ་ལས། དང་པློ་གསེར་འཕེང་ལ་བསློད་པ་ནི། ཁྱློད་བླློའི་ཉི་མས་གཞློན་ནུའི་

དུས་ཀི་ཚེ། །མདློ་དང་རྒྱན་གི་པད་ཚལ་རྒྱས་མཐློང་ནས། །བདག་བླློ་ཁེངས་པའི་ཀུ་

མུད་ལྷག་པར་ཟུམ། །ཟབ་ཡངས་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ལ་གསློལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

དང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྔགས་ཀི་ལེགས་བཤད་རྣམས་ལ་བསློད་པ་ནི།1 མདློ་སྔགས་

མཐའ་དག་ཁྱད་པར་རློ་རེའི་ཐེག །རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་ཁྱད་པར་བླ་མེད་དློན། །རིམ་

གཉིས་མཐའ་དག་ཁྱད་པར་སྒྱུ་ལུས་ལ། །སྔློན་མེད་ལེགས་བཤད་གཏེར་ཆེན་ཁྱེད་

ལ་འདུད། །ཅེས་ཐུགས་གཟུ་བློར་གནས་པས་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་ཀིས་ཡིད་

ཕློགས་ཏེ་བསློད་པ་མཛད་པ་ནི། 2མཁས་པ་མཁས་པའི་ནང་ན་མཛེས། །བླུན་པློས་

མཁས་པ་ཇི་ལྟར་གློ །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་གདའ། འདིར་སྨྲས་པ། ཐུབ་

དབང་ཆློས་རེའི་ཞིང་འདིར་མགློན་ཁྱློད་ཀིས། །ཐུབ་པའི་དབང་པློ་གཉིས་པ་བློན་པ་

བཞིན། །ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཕློགས་བཅུར་རྒྱས་མཛད་པ། །ཐུབ་དབང་སས་པློ་ཙོང་

ཁ་པ་ལ་འདུད། །མགློན་པློ་ཁྱློད་ཀིས་ལེགས་པར་སློལ་ཕེ་བའི། །མདློ་སྔགས་ལམ་

གི་གནད་དློན་མཐར་ཐུག་པ། །གང་དུ་བཀྲལ་བའི་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་

འགའ། །གངས་ཅན་བསན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་བགང་ཡས་ཀིས། །མཐློང་ཚེ་ལེགས་

བཤད་གཏམ་གིས་ཡིད་ཕློགས་ནས། །བསློད་པའི་འཕེང་བས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་བེད་

ན། །སྔློན་ཚེ་བསློད་ནམས་སྦངས་པའི་སློབས་དམན་ཞིང༌། །ཚེ་འདིར་རེད་བཀུར་

1 སག་ཚང་ལློ་ཙྭ་བའི་གསུང་འབུམ་པློད་གཉིས་པ། སག་ཚང་ལློཙྭ་བ་ཆློས་རེ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན། དད་པའི་པད་མློ་རྒྱས་པར་བེད་པའི་

བསློད་ཚིག་གི་ཉི་མ། ༡༦༢་༡༧།

2 ས་པཎ་གི་གསུང་འབུམ་པློད་དང་པློ། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ལེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆེའི་གཏེར། ༢༠༧་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདློད་པས་ཡིད་གདུངས་ནས། །རང་ཉིད་སྒློག་ཅིང་དམ་པ་སློད་པ་འདི། །བླུན་པློས་

རང་མཚང་བསན་པ་མ་ཡིན་ནམ། །ཞེས་བརློད་པར་བའློ། །

ཡང་ཊིཀ་ཆེན་དུ།1 སངས་རྒྱས་འབིང་ཞེས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་འགེལ་པར་

སངས་རྒྱས་ཀི་དེ་ཉིད་གང་ཟག་གསུམ་ཆར་ལ་འཇུག་སེ། ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་

ནི། ཁ་ཅིག་ཏ་ཏྭ་བུདྡྷ་ཞེས་པའི་སྒ་གང་ཟག་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པར་འཆད་པ་ལྟར་

ལེགས་ཏེ། ཏ་ཏྭ་ནི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དློ། །བུདྡྷ་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ལའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། 

དེ་ཉིད་རྟློགས་པ་བུདྡྷའི་སྒའི་དློན་དུ་བས་པའི་ཚེ། དློན་དེ་གང་ཟག་གསུམ་ག་ལ་ཡློད་

པས། དེ་ཉིད་རྟློགས་པའི་སྒས་རང་སངས་རྒྱས་ཀང་བསད་ཅེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་

སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྱུར་རློ། །སྤིར་བུདྡྷའི་སྒ་སངས་རྒྱས་ལ་བསྒྱུར་2དུ་ཡློད་ཀང༌། 

སྐབས་འདིར་མི་འཚམ་མློ། །བུདྡྷའི་སྒ་ནི་པད་འདབ་རྒྱས་པ་དང༌། གཉིད་སད་པ་ལ་

ཡང་འཇུག་པར་བཤད་པས། སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་བསྒྱུར་མི་དགློས་སློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལ།3 ཁྱེད་ཀི་དེ་དག་ནི་མི་འཐད་དེ། བུདྡྷ་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འཆད་པའི་

ཚེ་མ་རིག་པའི་གཉིད་སངས་པ་དང་ཤེས་བ་ལ་བླློ་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཕི་མ་

ཡིན་པས། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་རྒྱས་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་བཅློམ་འློག་མ་

གཉིས་ལ་ཡློད་ན་ཉན་རང་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྒྱས་པར་མ་རྟློགས་པར་གསུངས་ཤིང༌། 

རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་ནང་འགལ་བ་དང༌། དེ་ཉིད་རྟློགས་པའི་སྒས་རང་

སངས་རྒྱས་ཀང་བསད་ཅེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྱུར་ཞེས་པ་ནི། 

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༡༠་༤།

2 ག་༡༤༧་ན་༥་སྒྱུར། ཏ་༡༤༨་བ་༣་སྒྱུར། ད་༡༨་༡༤་སྒྱུར།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡་༡༡།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཉན་ཐློས་དེ་ཉིད་རྟློགས་འབིང་སངས་རྒྱས་སྐྱེས་ཞེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་

སུ་བསྒྱུར་ཞེས་སུན་འབིན་དགློས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང༌། སྤིར་བུདྡྷའི་སྒ་

སངས་རྒྱས་ལ་བསྒྱུར་དུ་ཡློད་ཀང་སྐབས་འདིར་མི་འཚམ་ཞེས་པ་ནི། སྐབས་འདིར་

སངས་རྒྱས་འབིང་གི་སྒ་བཤད་མི་འཚམ་པར་ཁས་ལེན་དགློས་པའི་ཕིར་དང༌། 

བུདྡྷའི་སྒ་པད་འདབ་རྒྱས་པ་དང༌། གཉིད་སད་པ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་

སངས་རྒྱས་ཁློ་ནར་བསྒྱུར་དགློས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། མ་རིག་གཉིད་ལས་སངས་

ཕིར་དང༌། །ཤེས་བ་ལ་ཡང་བླློ་རྒྱས་ཕིར། །སངས་རྒྱས་པདྨ་ལྟར་སངས་རྒྱས། །དེ་

ཕིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་དགག་པ་བཞི་བཏང་

འདུག་པ་འདི་ལ་བརློད་བ་གཅིག་ཀང་མི་འདུག་སེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན། དགག་པ་དང་པློ་

ནི་རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་མི་འགྲུབ། བར་པ་གཉིས་ཊིཀ་ཆེན་དུ་དངློས་སུ་ཁས་བླངས་

ཀང་རང་ཉིད་ཀིས་མ་གློ་བར། ཁྱེད་ཀིས་འདི་ལྟར་ཁས་ལེན་དགློས་ཞེས་ཕུལ་ནས། 

ཁས་བླངས་ན་གནློད་བེད་བསན་རྒྱུ་གཅིག་ཀང་མི་འདུག་པའི་ཕིར་དང༌། དགག་པ་

བཞི་པ་རང་ཉིད་ལ་འཁློར་གསུམ་ལློག་པ་མ་གློ་བར་འདུག་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཤད་ན། དགག་པ་དང་པློ་མི་འཐད་དེ། བུདྡྷའི་སྒ་

ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འཆད་པའི་ཚེ། ཤེས་བ་ལ་བླློ་རྒྱས་པ་ལ་འཆད་དགློས་པ་དེ་ཁྱློད་

ཀིས་བསྐལ་པའི་བར་བསྒྲུབས་ཀང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱློད་རང་གི་ལུགས་འཇློག་

པ་ན་དག་བཅློམ་འློག་མ་གཉིས་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་དུ་ཡློད་དེ། དེ་

གཉིས་ལ་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པའི་གཉིད་སད་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་

ནི་རིགས་པ་མི་ཤེས་པའི་གཏམ་སེ། འློ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་བཤད་ཚང་བ་ལ་སངས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་དང་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀ་འཆད་མི་དགློས་པར་ཐལ། ཐེག་པ་འབིང་པློའི་དག་བཅློམ་

ལ་རྒྱས་པའི་སྒ་བཤད་རྒྱུ་མེད་ཀང༌། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་བཤད་ཚང་བའི་ཕིར། 

རྟགས་དངློས། འདློད་ན། རང་ཉིད་ཀིས་སྐྱབས་འགློ་བདུན་ཅུ་པའི་ལུང་ཤེས་བེད་དུ་

དྲངས་པས་དངློས་འགལ། གཞན་ཡང༌། ཁྱེད་ལྟར་ན། བང་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བ་དེ་

ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་བཤད་དུ་ཡློད་པར་ཐལ། དེ་ལ་སངས་པའི་སྒ་ཡང་བཤད་དུ་

ཡློད། རྒྱས་པའི་སྒ་ཡང་བཤད་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པློ་མ་གྲུབ་ན་སློང༌། དེར་

ཐལ། དེ་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པའི་གཉིད་སངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

དངློས་འགལ། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་རྒྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བར་འདློད་ན། དེ་ཆློས་ཅན། ཤེས་སྒིབ་སངས་པར་ཐལ། ཁྱློད་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་

པའི་1སྒ་བཤད་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱེད་ཉན་རང་དག་བཅློམ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་བཤད་བེད་རྒྱུ་

ཡློད་པར་འདློད་ན། སངས་ཞེས་པའི་དློན་དེ་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པའི་གཉིད་

སད་པ་ལ་ཁྱེད་ཀིས་བཤད་མློད། འློ་ན་དེ་ལ་རྒྱས་པའི་སྒ་བཤད་དེ་སྨྲློས་ཤིག །དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ལ་བླློ་རྒྱས་པ་ལ་མི་བེད་པར་ཁྱེད་རང་གིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པའི་གཉིད་སད་པ་དེ་སངས་པ་དང་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀའི་

སྒ་བཤད་དུ་བེད་དློ། །ཞེ་ན། ལར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་བཤད་ཙམ་ལ་ཡང་རྨློངས་

བཞིན་དུ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གྲྭ་2ལ་འཇུག་པ་ཁྱློད་ནི་ན་མེད་ལ་བུད་པ་ཞིག་གློ །གཞན་

1 ག་༡༤༨་ན་༥་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་སངས་པའི། ཏ་༡༤༩་བ་༤་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་སངས་པའི། ད་༢༣་༡༠་སངས་རྒྱས་ཞེས་

པའི།

2 ག་༡༤༨་བ་༢་གྲྭ། ཏ་༡༤༩་བ་༦་ག། ད་༢༤་༨་ག།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཡང༌། སངས་རྒྱས་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དུ་འབེད་མི་རིགས་པར་ཐལ། སངས་

རྒྱས་ཡིན་ན་སྐྱློན་ཀུན་ཟད་ཡློན་ཏན་ཀུན་རློགས་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། རང་འགེལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་དེ་ཉིད་གང་ཟག་

གསུམ་ཆར་ལ་འཇུག་སེ། ཞེས་པའི་དློན་ལ་སྔློན་གི་ལློ་ཙྪ་བ་མཁས་པ་ཁ་

ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་སྐད་དློད་ཏ་ཏྭ་བུདྡྷ་ཞེས་པའི་ཏ་ཏྭ་ནི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་། བུདྡྷ་

ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ལའློ། །ཞེས་ཏ་ཏྭ་བུདྡྷ་ཞེས་པའི་སྒ་གང་ཟག་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་པར་

འཆད་པ་ལྟར་ལེགས་པས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པ་བུདྡྷའི་སྒའི་དློན་དུ་བས་པའི་ཚེ། དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་ཀའི་གང་ཟག་ལ་ཡློད་པས་རང་རྒྱལ་དག་བཅློམ་

ལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པ་འབིང་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་

ལེགས་པས། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ལུགས་ལ་སྐབས་འདིར་གཞུང་དག་པ་གཅིག་འདློད་ན། 

ཉན་ཐློས་དེ་ཉིད་རྟློགས་འབིང་ཐུབ་དབང་སྐྱེས། །ཞེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན། ཉན་ཐློས་སངས་རྒྱས་འབིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱེས། །ཞེས་པ་ངག་ཏུ་

འདློན་ཡང་མི་རིགས་སློ་ཞེ་ན། སྐྱློན་མེད་དེ། པ་ཚབ་ཉི་མ་གགས་དང༌། ནག་ཚོ་ལློ་

ཙྪ་བ་སློགས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཡིན་

པས། དེ་རྣམས་ཀི་འགྱུར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཏློན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་ནག་ཚོ་ལློ་ཙྪ་བ་སློགས་ཀིས་འབི་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་གཙུག་ཁང་གི་སློ་དྲུང་

དུ། ཤེར་སིང་འདློན་པའི་ཚེ། གཟུགས་ནི་ཨ། ཚོར་བ་ནི་ཨ། ཞེས་བཏློན་པའི་ཚེ། ཇློ་

བློ་རེ་དེར་བློན་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་ཡང་གློང་པློ་ཞིག་ལས་མི་འློང་བར་སྣང༌། 

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་ཡིན་པས་ངན་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཟུགས་མེད་སྒ་མེད། ཅེས་བཏློན་པས་ཆློག1་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །ཡང་

ཁྱེད་ཀིས་བུདྡྷའི་སྒ་པད་འདབ་རྒྱས་པ་དང༌། གཉིད་སད་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་

བཤད་པ་ཉིད་ཀིས། སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་སྒྱུར་དགློས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། མ་རིག་

གཉིད་ལས་སངས་ཕིར་དང༌། །ཤེས་བ་ལ་ཡང་བླློ་རྒྱས་ཕིར། །སངས་རྒྱས་པདྨ་ལྟར་

སངས་རྒྱས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲས་འདུག་པ། འདིའི་དློན་བུདྡྷའི་སྒ་

སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་འཇུག་སེ། དེ་གཉིད་སད་པ་དང་པད་འདབ་རྒྱས་པ་ལ་འཇུག་

པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དློན་དུ་འདུག་པ། དྲན་པ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བེད་པའི་རྣལ་དུ་མི་

གནས་པའི་གཏམ་སེ། འློ་ན་བུདྡྷའི་སྒ་སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། དེ་

གཉིད་སད་པ་དང་པད་འདབ་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

གཞན་ཡང༌། བུདྡྷའི་སྒ་སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། བུདྡྷའི་སྒ་

ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་དག་བཅློམ་གཉིས་ལའང་འཇུག་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། དེས་ན་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་གཞུང་དློན་ཕློགས་ཙམ་ཡང་མ་གློ་འདུག་ཀང༌། གློ་ཁའློ་བས་ནས་

རེས་འབང་མང་པློ་ལློག་པའི་ལམ་ལ་སྦར་བ་འདི་ཡ་ང་བའི་གནས་སུ་འདུག །དེ་ལ་

འདི་སྐད་ཅེས་བ་སེ། ཟབ་མློའི་གཞུང་དློན་ཕློགས་ཙམ་མ་གློ་ཡང་། །བསློན་ཚིག་ཧམ་

པའི་གཏམ་གིས་གློ་བ༵ློ་ཞེས། །བས༵ློད་ནམ༵ས་དམན་པས་རང་གི་འཁློར་མང་པློ། །ཝ་

སྐྱེས་སེ༵ང་གེ༵ར་བརྫུས་ནས་མ་བསླུས་སམ། །ཞེས་བརློད་པར་བའློ། །

དེའི ་རེས་ལ།2 སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་

ཤིང༌། །ཞེས་པའི་དློན་ལ། ཁྱེད་ཀིས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

1 ག་༡༤༩་ན་༢་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། ཏ་༡༥༠་བ་༡།ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། ད་༢༧་༣་ཅེས་བཏློན་པས་ཆློག །

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༣།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ལས་འཁྲུངས་པའི་དློན་ཡློད་དེ།1 རང་དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་བང་སེམས་ཀིས་ཉེར་

ལེན་དང༌། སྤྲུལ་པའི་བང་སེམས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བས་པ་ལས་འཁྲུངས་པའི་

ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གི་བང་སེམས་བང་སེམས་མ་ཡིན་པར་

འདློད་པ་ནི། རང་འགེལ་དང་འགལ་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།2 རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས། ཞེས་གསུངས་པ་མ་གློ་བར་ཟད་

དློ། །གཞན་ཡང༌། སྐབས་འདིའི་བང་སེམས་དེ་སངས་འཕགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

བང་སེམས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། སྐབས་འདིར་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་

སངས་རྒྱས་ལས་འཁྲུངས་ཚུལ་ཞིག་ཀང་འཆད་རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་

ཕིར། དེས་ན་དློན་རགས་པ་འདི་ཙམ་ཡང་གློ་བའི་ཤེས་རབ་མེད་ཀང༌། དམ་བཅའ་

ཡི་གེར་བི་བ་འདི་རང་ཉིད་ས་འབེབས་པ་ལ་ཞུགས་པའློ། །

ཡང༌།3 སིང་རེའི་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་བླློ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་

རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ། ཊིཀ་ཆེན་ལས།4 དེ་ལྟར་འདི་གསུམ་

གང་གི་རྒྱུར་བཞག་པའི་བང་སེམས་དེའི་མ་མཐའ། ལམ་ཞུགས་ཀི་བང་སེམས་ཐློག་

མ་བ་ལ་བེད་དམ་མི་བེད། བེད་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སེམས་བསྐྱེད་དེའི་རྒྱུར་འཇློག་པ་མི་

འཐད་དེ། དེ་ཐློབ་མ་ཐག་བང་སེམས་སུ་འཇློག་དགློས་པའི་ཕིར། མཐའ་གཉིས་ལ་མི་

བརྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བང་སེམས་ཀི་རྒྱུར་འཇློག་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། བང་སེམས་

རྣམས་ནི་ཐློག་མར་ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་དེའི་འློག་ཏུ་བང་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༣་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༠༣་༡༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༤།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ ༢༡་༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེམས་ཀི་སྤློད་པ་ཕིན་དྲུག་ལ་སློབ་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ཤེར་ཕིན་ལ་སློབ་པའི་

སྐབས་ཉིད་ནས། མཐའ་གཉིས་ལ་མི་བརྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སློབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ། །མི་བེད་ན་ནི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་སུ་བཤད་པ་དང༌། སན་གི་ལློན་

ཤིང་གི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། ཞེས་

དློགས་པ་བཀློད་ནས། ལན་དུ1་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཕློགས་

གཉིས་པ་ནི་ཁས་མི་ལེན་པས་དང་པློ་ཁས་ལེན་ནློ། །

འློན་ཀང་སྔར་བཀློད་པའི་སྐྱློན་ནི་མེད་དེ། བང་སེམས་ཀི་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་

སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་བསློམ་པའི་སྐབས་ལ་དགློངས་ཀི། བསློམས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དངློས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ཡང་དཔེར་

ན་བུར་ཤིང་གི་ཤུན་པའི་རློ་མྱློང་བ་དང༌། ཤུན་པའི་ནང་གི་རློ་མྱློང་བ་དང་འདྲ་བར། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བའློ་སམ་པ་ཙམ་ནི་ཚིག་

རེས་འབངས་པའི་གློ་བ་ཙམ་ཡིན་པས། བུར་ཤིང་གི་ཤུན་པའི་རློ་དང་འདྲ་སེ། དེ་ལ་

སེམས་བསྐྱེད་པ་ཟེར་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་དངློས་མ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

སྦློང་བའི་མན་ངག་བཞིན་དུ་སྦངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཡིད་ལེགས་པར་འཁུལ་ཐུབ་

པའི་མྱློང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པ་ནི། ཤུན་པའི་ནང་གི་བུར་ཤིང་དངློས་ཀི་རློ་དང་

འདྲ་བས། སེམས་བསྐྱེད་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཏེ། དློན་འདི་ལ་དགློངས་ནས་ལྷག་

བསམ་བསྐུལ་བ་ལས་ཀང༌། ཇི་ལྟར་ཤུན་པ་དེ་བཞིན་སྨྲ་བ་དེ། །རློ་ལྟ་བུ་ནི་འདི་ལ་

དློན་སེམས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སློ། །བང་སེམས་ཀི་རིགས་ཅན་དབང་པློ་རྣློན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༢༡་༥།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

པློས་སྔློན་དུ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བཙལ་ནས་དེ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པས་

སྐྱློན་གཉིས་པ་ཡང་མེད་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་བེད་ཀི། 
1ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་དང༌། སན་གི་ལློན་ཤིང་གི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་བང་

སེམས་ལམ་ཞུགས་ཀི་བང་སེམས་ཐློག་མ་པ་ལ་བེད་པར་ཁྱེད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་

ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་བམས་པའི་གཞུང་གཉིས་ཀ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

ཏེ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པར། ཇི་ལྟར་མར་ངློའི་བཅུ་བཞི་ལ། །ཟླ་བ་ཅུང་ཞིག་སྣང་

བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་མློས་སྤློད་ཞུགས་རྣམས་ལ། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡང་ཅུང་ཟད་སྣང་། །ཇི་

ལྟར་ཚེས་པའི་ཟླ་བ་ནི། །རིམ་གིས་རིམ་གིས་འཕེལ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ས་ལ་

ཞུགས་རྣམས་ཀིས། །རིམ་གིས་རིམ་གིས་འཕེལ་བར་མཐློང༌། །ཞེས་ཟླ་བ་ཚེས་པ་

ལྟ་བུའི་བང་སེམས་ས་དང་པློ་ནས་བཞག་པའི་ཕིར་དང༌། རྒྱུད་བླར། ཇི་ལྟར་མྱུག་

སློགས་རིམ་སྐྱེས་པས། །ས་བློན་ཤུན་པ་གཅློད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་མཐློང་ལམ་རིམ་

སྐྱེས་པས། །མཐློང་སང་རྣམས་ནི་གཅློད་པར་བེད། །ཅེས་ས་བློན་གི་ཤུན་པ་བཅད་

ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཐློང་སང་དང་བལ་ནས་མཐློང་ལམ་སྐྱེས་

པའི་གནས་སྐབས་དཔེ་དློན་དུ་སྦར་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་ཟེར་བ་བས་འདུག་པ། ཁྱེད་

ཀིས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་དཔེ་དློན་སྦར་བ་དེ་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དཔེ་དློན་སྦློར་དགློས་

པར་བཟུང་ནས། འཇུག་འགེལ་དུ་བཤད་པའི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་དེ། 

བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ལ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པར་ཟླ་བ་

ཚེས་པ་ལྟ་བུ་བང་སེམས་ས་དང་པློ་བ་དང་དཔེ་དློན་སྦར་བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དགག་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༠་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་འདི་ཀ་ཡིན་མློད། འདི་ལ་སེམས་ངློ་འཕློད་པའི་ལན་གཅིག་བཤད་པར་བ་སེ། འློ་

ན་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་དེ་ས་དང་པློ་བ་ཁློ་ན་དང་དཔེ་དློན་དུ་སྦློར་བ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། འཇུག་པ་ལས།1 དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་ཡིད་ལ་རབ་གནས་

ཤིང༌། །དམ་པའི་རྟེན་ལ་འློད་ཆགས་མཛེས་པ་རེད་གྱུར་པའི། །དགའ་བ་འདི་ནི་ནློར་

བུ་ཆུ་ཤེལ་ཇི་བཞིན་དུ། །མུན་པ་སྟུག་པློ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསལ་ནས་

རྒྱལ། །ཞེས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་ས་དང་པློ་བ་དཔེ་དློན་དུ་

སྦར་བའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

གཞན་ཡང༌། བང་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བ་དེ་མངལ་ནས་བཙས་མ་ཐག་པའི་

རྣམ་སིན་གི་ལུས་དང་དཔེ་དློན་དུ་སྦར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་

རྒྱལ་པློའི་བུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་དབང་པློའི་ཕྲུག་གུ་སྐྱེས་མ་

ཐག་པ་རྣམས་ས་དང་པློ་བ་ཁློ་ན་དང་དཔེ་དློན་སྦློར་རིགས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁྱབ་

དངློས། འདློད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།2 ས་བདུན་ལ་བརྟེན་དྲི་མ་རྣམས། །མངལ་

སྦུབས་དྲི་མ་དག་དང་མཚུངས། །མངལ་སྦུབས་བལ་འདྲ་མི་རྟློག་པ། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་

པར་སིན་པ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། བང་སེམས་ཚོགས་

ལམ་ཆེན་པློ་བ་དེ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་ཡིན་པར་ཐལ། མངློན་རྟློགས་

རྒྱན་དུ།3 དེ་ཡང་ས་གསེར་ཟླ་བ་མེ། །ཞེས་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པློ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་

དེ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། ཆློས་དབིངས་བསློད་པའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༧་༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༠་༡༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ།།རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༥་༡༡།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ལུང་དློན་ཡང་མ་གློ་འདུག་སེ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པའི་ལུང་དེས་ཆློས་སྐུ་དང་ཟླ་བ་

དཔེ་དློན་དུ་སྦར་བ་ཡིན་གི། ས་དང་པློ་བ་སློགས་དང་ཟླ་བ་དཔེ་དློན་དུ་སྦར་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་དེའི་མཇུག་ཏུ།1 ཇི་ལྟར་ཡར་ངློའི་བཅློ་ལྔ་ན། །ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་རློགས་པར་གསལ། །དེ་བཞིན་ས་ཡི་མཐར་ཐུག་ན། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡང་རློགས་

པར་གསལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལར་བཤད་པའི་སྐབས་མི་གཅིག་པ་རྣམས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཁས་ལེན་པ་ནི་བླུན་པློའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་སྐབས་འདིར་ཟླ་བ་ཚེས་པ་དང༌། སན་གི་ལློན་ཤིང་གི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་བང་

སེམས་དེ་བང་སེམས་ལས་དང་པློ་བ་ལ་བེད་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སམ་

ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། སྐབས་འདིར་ཉན་རང་ཐུབ་དབང་དང༌། ཐུབ་དབང་བང་

སེམས་ལས་འཁྲུངས་ན། བང་སེམས་གང་ལས་འཁྲུངས་ཞེས་བང་སེམས་ཀི་མཐར་

གཏུགས་པའི་ར་བའི་རྒྱུ་དེ་ངློས་འཛིན་དགློས་པས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐབས་

འདིར་ཆློས་གསུམ་ལས་འཁྲུངས་མ་ཐག་པའི་བང་སེམས་དེ། བང་སེམས་ཚོགས་

ལམ་པ་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །

ཡང་ཁྱེད་ཀིས་2གཉིས་སུ་མེད་པའི་བླློ་ནི་དངློས་པློ་དང་དངློས་པློ་མེད་པ་ལ་

སློགས་པ་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་ཤེས་རབ་སེ། འདིས་ནི་བདེན་པ་བཀག་པ་

ཙམ་གི་མེད་དགག་གནས་ལུགས་སུ་འདློད་པ་བཀག་ཅེས་བཤད་ནས། ཁྱེད་རང་གི་

ལུགས་ལ་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་བླློ་དེ་ཀ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདློད་པར་

འདུག་པ། འདི་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་སློགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་མློ་རྣམས་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ།།མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ། ༡༨༨་༨།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འགལ་བར་མ་ཟད། རེ་ས་པཎ་གི་བཞེད་པ་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། སློམ་གསུམ་

རབ་དབེར།1 ཆློས་དབིངས་དགེ་བར་བས་ནས་ནི། །དེ་ལ་བསྔློ་བའི་སྒྱུར་བེད་

པ། །བསྔློ་བས་འགྱུར་ན་འདུས་བས་འགྱུར། །མི་འགྱུར་བསྔློ་བ་དློན་མེད་ཡིན། །ཞེས་

ཆློས་དབིངས་འདུས་མ་བས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། གཞན་ཡང༌། སློང་ཉིད་

རྟློགས་པའི་བླློ་གནས་ལུགས་སུ་འདློད་ན། དློན་དམ་བདེན་པ་དང་ལམ་བདེན་གི་གཞི་

མཐུན་ཡློད་དགློས་ལ། དེ་ལྟར་ན་འཇུག་འགེལ་ལས།2 དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་

འབྱུང་དང་ལམ་གི་བདེན་པ་ནི་ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་

སློ། །འགློག་པའི་བདེན་པ་ནི་དློན་དམ་པའི་བདེན་པའི་རང་གི་ངློ་བློ། ཞེས་གསུངས་

པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་ཁྱེད་ཀིས3་འློ་ན་རྒྱུ་གསུམ་ལས་རྒྱལ་སས་

འཁྲུངས་པའི་རྒྱལ་སས་ཀི་མཚམས་གང་ནས་འཛིན་སམ་ན། རྒྱུད་བླར།4 མ་དག་མ་

དག་དག་པ་དང༌། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གློ་རིམ་བཞིན། །སེམས་ཅན་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བརློད་དློ། །ཞེས་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་མཐློང་

སང་གིས་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་དང༌། མཐློང་སང་གིས་དག་ནས་

སློམ་སང་གིས་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། དྲི་མ་

གཉིས་ཀས་དག་པའི་གནས་སྐབས་སུ། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརློད་པ་ལྟར། 

འདིར་ཡང་ཀུན་རློབ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་

སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་གནས་སྐབས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སྐབས། དེ་བཞིན་

1 གློག་ཀླད་ནང་གི་ས་སྐྱའི་དཔེ་ཚོམས་ལས་བཏུས། རེ་ས་པཎ། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ། ༡༡་༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༥༦་༩།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༧་༦།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༠་༧།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

གཤེགས་པའི་གནས་སྐབས་ཏེ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ལ་

འཇློག་སེ། འློག་ཏུ1་དེ་ནས་བཟུང་སེ་དེ་ནི་ཐློབ་པར་གྱུར་2པ་ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཞེས་བའི་སྒ་ཉིད་ཀིས་བསད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དློན་གཅིག་གློ །

འློ་ན་ཚོགས་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་རྒྱུ་གསུམ་ལས། སྦློར་ལམ་གི་གནས་

སྐབས་ཀི་བང་སེམས་འཁྲུངས་པ་ལྟ་བུ་མི་བཞེད་དམ་སམ་ན། སིང་རེ་དང་ཀུན་རློབ་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལས་བང་སེམས་འཁྲུངས་པའི་ཚད་ནི། སེམས་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་

པ་ཙམ་གིས་ཐ་སད་འཇློག་པར་སྤློད་འཇུག་ལས་གསུངས་ཀང༌། གཉིས་སུ་མེད་པའི་

ཡེ་ཤེས་ལས་བང་སེམས་འཁྲུངས་པའི་ཚད་ནི་ངེས་པར་འཕགས་པ་ལ་འཇློག་

དགློས་ཏེ། བདག་མེད་རྟློགས་པའི་ཡུམ་ཚོགས་སྦློར་གཉིས་ཀ་ན་ཡློད་ཀང༌། དེས་

བསྐྱེད་པའི་སས་ངེས་པར་འཕགས་པ་ལ་འཇློག་པ་དང་གནད་གཅིག་པའི་ཕིར། ཞེས་

ཟེར། དེ་ལ་འདི་དྲི་བར་བ་སེ། འློ་ན་མཐློང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆློས་བཟློད་ལ་གནས་

པའི་སེམས་དཔའ་དེ་གནས་སྐབས་གསུམ་པློ་དེའི་གང་ཟག་གང་ཡིན། གལ་ཏེ་དེ་

དག་ལ་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། འློ་ན་དེ་

ཆློས་ཅན། མཐློང་སང་གིས་དག་སློམ་སང་གིས་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བང་

སེམས་ཡིན་པར་ཐལ། དག་ལ་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བང་སེམས་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདློད་ན། དེ་མཐློང་སང་གིས་དག་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དེས་

མཐློང་སང་སངས་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་ཆློས་བཟློད་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དེ། གང་ཟག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༦་༣།

2 ག་༡༥༢་བ་༡་གྱུར་པ། ཏ་༡༥༣་བ་༦་འགྱུར་པ། ད་༤༣་༡༢་འགྱུར་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པློ་གང་ཡང་མིན་ནློ་ཞེ་ན། འློ་ན་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་

གི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མཐློང་

ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆློས་བཟློད་ལ་གནས་པའི་སེམས་དཔའ་དེ། དེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་སེམས་ཅན་གི་གནས་སྐབས་ཡིན་སམ་

ན། དེ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་དག་ལ་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བང་སེམས་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ནས་བཟུང་སེ་དེ་ནི་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བའི་

སྒ་ཉིད་ཀིས་བསད་དློ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་བང་སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། དློན་དམ་པའི་བང་སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱེད་ཀིས་སིང་རེ་དང་ཀུན་རློབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལས་བང་སེམས་

འཁྲུངས་པའི་ཚད་ནི། སེམས་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་འཇློག་པར་རྒྱལ་སས་ཞི་

བ་ལྷས་བཤད་ཟེར་བ་ནི། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས། རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་

ཀང་མི་ཤེས་སློ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལློག་ལྟ་ཡིན་ཏེ། སིང་རེ་དང་ཀུན་རློབ་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བང་སེམས་ཀི་རྒྱུར་ཁས་བླངས་ནས། དེ་གཉིས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་

པ་དང་བང་སེམས་སུ་གྱུར་པ་དུས་མཉམ་ན་རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་ཡློད་དགློས་པའི་

ཕིར། འློ་ན་སྤློད་འཇུག་ལས།1 བང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེས་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས། །འཁློར་

བའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀི་སས་ཞེས་

བརློད་བ་ཞིང༌། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིར་བཅས་པས་ཕག་བར་འགྱུར། །ཞེས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་རྒྱལ་སས་སུ་གྱུར་པ་དུས་མཉམ་པར་བཤད་པའི་དློན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། སློབ་དཔློན་ཞི་བ་ལྷ། སྤློད་འཇུག །༩༥༢་༡༢།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཀ་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་མན་ངག་མེད་པས་ལན་ཞེས་ཁྱེད་ལ་སྨྲས་པ་མ་

ཡིན་ནམ། 

དེས་ན་བཤད་པར་བ་སེ། ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བའི་མདློ་ལས།1 བུ་རམ་ཤིང་

ཤུན་སིང་པློ་ཅི་ཡང་མེད། །དགའ་བར་བ་བའི་རློ་ནི་ནང་ན་འདུག །ཇི་ལྟར་ཤུན་པ་དེ་

བཞིན་སྨྲ་བ་སེ། །རློ་ལྟ་བུ་ནི་འདི་ལ་དློན་སེམས་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཀི་རློལ་བཅས་ཀི་མྱློང་བ་ཙམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་དང༌། རློལ་

མེད་ཀི་མྱློང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས།2 

བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ། །ཞེས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི་རློལ་

བཅས་ཀི་མྱློང་བ་ཙམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བེད་པས། བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་མཚན་ཉིད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་མིན་ལ། སྤློད་འཇུག་ལས་བཤད་པ་དེ་ནི། 

རློལ་མེད་ཀི་མྱློང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མཚན་ཉིད་པ་ལ་བེད་

པས། མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ཡློད་པ་ཡིན། ཁྱེད་རིགས་པ་མི་ཤེས་པའི་རྟགས་

ལ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བང་སེམས་འཁྲུངས་པའི་ཚད་ནི། ངེས་པར་

འཕགས་པ་ལ་འཇློག་དགློས་ཏེ། བདག་མེད་རྟློགས་པའི་ཡུམ་ཚོགས་སྦློར་གཉིས་ཀ་

ན་ཡློད་ཀང༌། དེས་བསྐྱེད་པའི་སས་ངེས་པར་འཕགས་པ་ལ་འཇློག་པ་དང་གནད་

གཅིག་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲས་འདུག་པ། འློ་ན་བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པ་དེ་ཚོགས་ལམ་

གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡུམ་གིས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་རྟློགས་པའི་

ཡུམ་ཚོགས་ལམ་ན་ཡློད་ཀང༌། དེས་བསྐྱེད་པའི་སས་ངེས་པར་འཕགས་པ་ལ་འཇློག་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༣། དཀློན་བརེགས་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བའི་མདློ། ༤༠༣་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༥།
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པའི་ཕིར། རྟགས་དངློས། འདློད་ན། བང་སེམས་སྦློར་ལམ་པ་དང༌། ཚོགས་ལམ་གི་

གནས་སྐབས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་ཡུམ་གཉིས་འབེལ་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

གཉིས་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་པ་ཡང་མ་གྲུབ། བདག་གཅིག་གི་འབེལ་པ་ཡང་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། 

འློ་ན་རྒྱུད་བླ་ལས། མ་དག་མ་དག་དག་པ་དང༌། །ཞེས་སློགས་ཀི་དློན་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་དློན་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་ཐམས་ཅད་ལ། 

སེམས་ཅན་སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་གནས་སྐབས། དག་ལ་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས། ཤིན་

ཏུ་རྣམ་དག་གི་གནས་སྐབས་གསུམ་ཡློད་ལ། མཐློང་སང་གིས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་དག་

པའི་སེམས་ཅན་སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་གནས་སྐབས་དེ། ཚོགས་སྦློར་མན་ཆད་ཀི་གནས་

སྐབས་སུ་འབྱུང༌། དག་ལ་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་དེ། དློན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཐློབ་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐབས་ཁློ་ནར་འབྱུང༌། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་གནས་

སྐབས་དེ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་ན་འབྱུང༌། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་གི། གང་

ཟག་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་དེ་གསུམ་ཁློ་ནར་འདུས་ཟེར་བ་ནི་བླུན་དཔད་དློ། །

ཡང་ཁྱེད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལས། ཐློག་མར་སིང་རེ་ཆེན་པློ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་དེ་

ནས་སེམས་བསྐྱེད་དེའི་རེས་སུ་སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་བེད་དེ། འདི་ནི་

རིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་གང་ཞིག་ལས། །སིང་རེ་སྔློན་བཏང་སྤློད་ཀུན་

དང་། །ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མེད་བཤད་པ། །སེམས་ཡློད་སུ་ཞིག་དེ་ལ་སློད། །ཅེས་གསུངས་

པའི་དློན་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཅན་དབང་པློ་རྣློན་པློས། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་

བ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དེ་མ་རྟློགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་སིང་རེ་སྐྱེས་ཏེ། དེས་ཀུན་
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ནས་བསངས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་ལ། ཕི་

མ་འདི་ནི་དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ཡང་དག་ཤེས་ཚོལ་སྔློན་བཏང་སེ། །དློན་དམ་རྣམ་པར་

ངེས་གྱུར་ནས། །ལྟ་ངན་འཐིབས་གནས་འཇིག་རྟེན་ལ། །སིང་རེ་ཀུན་ནས་བསྐྱེད་ནས་

སུ། །འགློ་དློན་བེད་པར་དཔའ་གྱུར་པ། །བང་ཆུབ་བླློ་རྒྱས་མཁས་པ་ནི། །བླློ་དང་སིང་

རེས་བརྒྱན་པ་ཡིས། །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་དག་སྤློད། །ཅེས་གསུངས་པའི་

དགློངས་པའློ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་འདི་དྲི་བར་བ་སེ། བསན་བཅློས་འདིར་ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་ཅན་དབང་རྣློན་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་དང༌། དེ་དབང་རྟུལ་ལམ་ལ་འཇུག་

པའི་རིམ་པ་གཉིས་གསུངས་སམ་མ་གསུངས། གལ་ཏེ་བསན་བཅློས་འདིར་ཐེག་ཆེན་

གི་རིགས་ཅན་དབང་རྣློན་ཁློ་ན་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེ་ན། 

དེ་ནི་རང་འགེལ་དང་འགལ་ཏེ། 1འདི་ལྟར་སིང་རེ་ཅན་ནི་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་

སྡུག་བསྔལ་བ་ཉིད་ཀིས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་མ་ལུས་པ་ཡློངས་སུ་

བསྐྱབ་པར་བ་བའི་ཕིར། གདློན་མི་ཟ་བར་བདག་གིས་འཇིག་རྟེན་འདི་མཐའ་དག་སྡུག་

བསྔལ་ནས་བཏློན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་ངེས་པར་སྦར་བར་བའློ་སམ་དུ་ངེས་པར་

སེམས་བསྐྱེད་པར་བེད་དློ། །དམ་བཅའ་བ་འདི་ཡང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

སངས་པས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་ངེས་པ་ཁློ་

ནར་འཇུག་སེ། དེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བློན་ནི་སིང་རེ་ཉིད་

ཡིན་ནློ། །ཇི་སྐད་དུ་རིན་པློ་ཆེའི་འཕེང་བ་ལས།2 ཐེག་པ་ཆེན་པློ་གང་ཞིག་ལ། །སིང་

རེ་སྔློན་བཏང་སྤློད་ཀུན་དང༌། །ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མེད་བཤད་པ། །སེམས་ཡློད་སུ་ཞིག་དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༠༦་༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྐྱེ་རབས་གེ །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ། ༣༢༣་༡།
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ལ་སློད། །ཅེས་གསུངས་སློ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། 

ལུང་འདིའི་དློན་ནི། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་དབང་རྟུལ་གིས་སིང་རེ་ཆེན་པློ་

ལ་བརྟེན་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་མཆློག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང༌། རང་ཉིད་ཀིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་ཡང་ཕིན་དྲུག་གི་སྤློད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

རག་ལས་པར་མཐློང་ནས། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་སྤློད་པ་

ལ་ངེས་པར་འཇུག་པ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་དབང་རྟུལ་གི་ལམ་བགློད་ཚུལ་ཡིན་

ལ། དེ་གང་ཕིར་བརེ་ཉིད་ཅེས་པའི་ཕི་འགེལ་འདིས་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར། 

ཁྱེད་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་དབང་རྣློན་གིས་དང་པློར་སློང་ཉིད་རྟློགས། དེ་

ནས་སློང་ཉིད་མ་རྟློགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་སིང་རེ་བསྐྱེད། དེའི་རེས་སུ་བང་ཆུབ་ཀི་

མཆློག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་སྤིའི་བགློད་ཚུལ་

ལ་གློ་བ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ཏེ། སིང་རེ་ཆེན་པློ་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཤེས་རབ་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་གསུམ་གི་ནང་ནས། བང་སེམས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལ། གང་གཙོ་བློ་

ཡིན་སམ་པའི་དློགས་པ་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་དབང་རྣློན་གི་སློང་ཉིད་རྟློགས་

པའི་ཤེས་རབ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ར་བ་ཡང་སིང་རེ་ལ་ཐུག་པས། སིང་རེ་

ཆེན་པློ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ཞེས་འཆད་པ་ལ། 1གང་ཕིར་བརེ་

ཉིད་རྒྱལ་བའི་ལློ་ཏློག་ཕུན་ཚོགས་འདིའི། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན2་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་དབང་རྣློན་གིས་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་སྔ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༥།

2 ག་༡༥༥་ན་༥་དེས་ན། ཏ་༡༥༦་བ་༦་དེས་ནི།  ད་༥༨་༡༠་དེས་ནི།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

རློལ་དུ་སིང་རེ་ཆེན་པློ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།1 བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ར་བ་ཡང་སིང་རེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། 

སིང་རེ་གཙོ་བློ་ཉིད་དུ་བསན་པར་འདློད་པས། གང་ཕིར་བརེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ལློ་ཏློག་

ཕུན་ཚོགས་འདིའི། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། ཕི་འགེལ་དུ། དེའི་ཕིར་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བློན་ནི་སིང་རེ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། དེའི་

ཤེས་བེད་དུ་རིན་ཆེན་འཕེང་བ་དྲངས་པ་ལས་ཀང༌། སིང་རེ་སྔློན་བཏང་སྤློད་ཀུན་

དང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན།2 དློན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་གྱུར་ནས། །ལྟ་ངན་

འཐིབས་གནས་འཇིག་རྟེན་ལ། །སིང་རེ་ཀུན་ཏུ་བསྐྱེད་ནས་སུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

དློན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་དློན་ནི་སིང་རེ་སྔློན་དུ་མ་བཏང་བའི་བང་སེམས་ཀི་སྤློད་པ་

ལ་སློབ་ཚུལ་ཡློད་པའི་དློན་མ་ཡིན་གི། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཅན་དབང་པློ་རྣློན་

པློས་ཐློག་མར་མར་ཤེས་དྲིན་དྲན་སློགས་ལ་བརྟེན་ནས། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་

དང་བལ་འདློད་ཀི་སིང་རེ་ཆེན་པློ་བསྐྱེད། དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་

བསྔལ་དང་བལ་ནུས་མི་ནུས་དཔློད་པར་བེད། དེ་ལྟར་དཔད་པ་ན་བདེན་འཛིན་གི་

ཞེན་ཡུལ་ལ་རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པས་གནློད་པ་མཐློང་སེ། རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་

ཚད་མས་དྲངས་པའི་ངེས་པ་རེད་པ་ན། སྔར་སྔློན་དུ་སློང་བའི་སིང་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་

བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་

ཐློབ་པར་བའློ་སམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བླློ་སྦློང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་གདུལ་བ་

དབང་རྣློན་གི་ཁྱད་ཆློས་ནི། དམ་བཅའི་དློན་མ་ངེས་པར་དམ་མི་འཆའ་བ་དང༌། ཐློབ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༠༥་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ས། སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་སིང་པློ། དབུ་མ་རྒྱན་གི་འགེལ་བ། ༩༧༣་༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བའི་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་མ་འདྲློངས་པར་ཐློབ་འདློད་མི་སྦློང་བ་སློགས་ཡིན་ནློ། །

ཡང་ཁྱེད་ཀིས1་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཅན་དབང་པློ་རྣློན་པློས་ཐློག་མར་

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེའི་འློག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡློད་

པས་ཞེས་པའི་སྐྱློན་སློང་གིས་ཀང་སྐྱློན་སློང་མི་ནུས་ཏེ། སིང་རེ་དང་སེམས་བསྐྱེད་

སྔློན་དུ་སློང་བའི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བང་སེམས་ཀི་རྒྱུར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་

པའི་སྐྱློན་ད་དུང་སློང་དགློས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བའི་ལན་བཤད་ཟིན་ནའང༌། མ་གློ་

འདུག་པས་བཤད་པར་བ་སེ། ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུགས་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་དབང་

རྣློན་ལ་སིང་རེ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བླློ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཚེ། དེ་མཚན་ཉིད་པ་གཅིག་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཡང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཚེ། སེམས་བསྐྱེད་བཅློས་མ་

དང༌། བཅློས་མིན་གི་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་གཉིས་ཡློད་པས། སེམས་

བསྐྱེད་མཚན་ཉིད་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་རེས་སུ་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཚོགས་

ལམ་ཐློབ་མ་ཐག་པའི་བང་སེམས་ཀི་རྒྱུར་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕིར། 

དེ་རེས་ཁྱེད་ཀིས་2མདློར་ན་དློགས་གཅློད་མང་དུ་བས་པའི་མཐར། འདིར་

གསུངས་པའི་སིང་རེ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

གསུམ། དེ་གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་མིན་པ་ཞིག་ཐློན་འདུག་པས། ལེགས་པར་བསམས་

ན་གཡང་ཟ་བའི་བཤད་པའློ། །ཞེས་སྐུར་ཞུས་དང་བཅས་ཏེ་ལབས་འདུག་པ། སྐབས་

འདིའི་སིང་རེ་དང་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་བླློ་གཉིས་དེ་གཉིས་མཚན་ཉིད་པ་མིན་པར་ཁློ་

བློ་ཅག་གིས་ཁས་མ་བླངས་ཤིང༌། སྐབས་འདིའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སེམས་བསྐྱེད་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༣་༡༡།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༣་༡༦།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཁྱློད་འདློད་པ་ནི། རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་དབེ་ལ་རྨློངས་ཤིང༌། 

མཆློད་བརློད་ཀི་གཞུང་ལ་གློ་བ་མ་རེད་པའི་གཏམ་དུ་འདུག་པས། གཡང་དེ་བས་

ཁྱེད་རང་ཟ་བར་སྣང་ངློ་། །གང་ཕིར་བརེ་ཉིད་ཅེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་ཀིས་

སིང་རེ་ཆེན་པློ་1བར་དུ་སེལ་བ་ལ་ཆུ་དང་འདྲ་བ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་དུ་

ཟིན་ཀང་སིང་རེའི་ཆུས་ཡང་དང་ཡང་མ་བཅུས་ན། ངེས་པར་ཉན་ཐློས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཕགས་པ་

གློལ་སེས་སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱད་པ་ལ་བམས་སློགས་ཚད་མེད་བཞི་མ་བསློམས་ན། 

སྐད་ཅིག་མ་དགུ་པ་ལ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པར་འགློག་པར་ལྷུང༌2། 

ཞེས་དང༌། ས་བརྒྱད་པ་སྤློས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའི་འགློག་པ་ལས་རྒྱལ་བ་རྣམས་

ཀིས་སློང་བར་མ་མཛད་ན། དེའི་ཚེ་ཉིད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་དློན་གཅིག་སེ། རེ་ཞིག་སེམས་ཅན་གི་དློན་རྒྱུན་ཆད་པའི་དགློངས་

པ་ཅན་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའློ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་རྨ་

འབེབས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉི་ཁི་སྣང་བར་3མཐློང་བའི་ལམ་གི་སྐད་ཅིག་མ་

བརྒྱད་པ་ལ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཚད་མེད་པ་རྣམས་བསློམ་དགློས་

པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་མཐློང་ལམ་སྐད་ཅིག་བརྒྱད་པ་ས་བརྒྱད་པ་ལ་བཤད་

པའི་ཕིར། 

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༤་༤།

2 ག་༡༥༦་བ་༢་ལྟུང་། ཏ་༡༥༨་ན་༢་ལྷུང་། ད་༦༤་༡༣་ལྷུང་།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ།།འཕགས་པ་གློལ་སེ། ཉི་ཁི་སྣང་བ། ༢༣༡་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

1དང་པློར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅིང༌2། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་ཀིས། 

ཊིཀ་ཆེན་འགློག་པ་ན།3 ཁ་ཅིག་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ཀི་སེང་དུ་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་གིས་བཅློག་4པའི་ཕིར། ཞེས་བསྣན་པ་ནི་གནད་མ་ཟིན་པ་སེ་འློག་ཏུ་

འཆད་དློ། །ཞེས་སྨྲས་ནས། འློག་ཏུ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་5འདི་ནི་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་

ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་དློན་ཏེ། དེ་ཡང་དངློས་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀང་

སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པར་འདློད་པས་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་ཙམ་ལ་འདུ་བེད་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་དུ་མི་འདློད་པར། ངེད་ཀི་དེ་ཡང་རྐེན་ལས་སྐྱེས། །ཞེས་ཀུན་འབྱུང་གི་

གཙོ་བློ་སེད་པའི་རྐེན་གིས་འཕངས་པའི་ཕུང་པློ་ཙམ་ལ་འདློད་ཀང༌། འདིར་ནི། རྒྱུད་

བླར། སླུ་བའི་ཆློས་ཅན་ཕིར། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར་མདློ་དྲངས་པ་ལས། མི་རྟག་པ་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དུ་གསུངས་པ་དང༌། ར་ཤེར།6 འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སླུ་བའི་

ཆློས། །དེས་ན་དེ་དག་བརྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་

པའི་མི་རྟག་པ་ཙམ་ལ་བཞེད་དེ། འགེལ་པར་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་མི་རྟག་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ཐློག་ཏུ་བབས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །ཞེས་ཁ་འཆལ་ལུང་ན་མེད་

པ་ཞིག་བཏློན་འདུག་པ་འདི་ལ་ལན་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་7དང་པློར་ང་ཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ།  དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༨། ཞིང་།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༧་༥།

4 གཅློག་ཡིན་ནམ་སམ། འདི་འདྲ་བ་གློང་འློག་གསུམ་ཙམ་འདུག་པས་དཔད་པར་ཞུ།

5 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༧་༡༣།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༡༩་༦།

7 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༨།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅིང༌1། །བདག་གིས་འདི་ཞེས་དངློས་ལ་ཆགས་བསྐྱེད་པ། །ཟློ་

ཆུན་འཕན་ལྟར་རང་དབང་མེད་པ་ཡི། །ཞེས་པས་སྤིར་སེམས་ཅན་འཁློར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་གིས་མནར་ཚུལ་བཤད་ནས། སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་སྤི་

ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་གཅིག་ལ་སེམས་ཅན་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེར་

འཆད་པས་སྐྱློན་དེ་དག་ག་ལ་ཡློད། 

དེས་ན་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་བཅློག་པའི་

ཕིར། ཞེས་སྐབས་འདིར་ངེས་པར་སྦློར་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟ་མིན་ན། འློ་ན། དང་

པློར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅིང༌། །བདག་གིས་འདི་ཞེས་དངློས་ལ་ཆགས་

བསྐྱེད་པ། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས་སེམས་ཅན་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་དེ་

བདེན་འཛིན་གི་དབང་གིས་འཁློར་བར་འཁྱམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སེམས་

ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་བསན་པར་ཐལ། སྐབས་འདིར་བདེན་འཛིན་གི་དབང་

གིས་འཁློར་བར་འཁྱམས་ཚུལ་ཞིག་འཆད་རིགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་མེད་ན། སྐབས་

འདིར་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ཀི་སེང་དུ་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་བཅློག་

པའི་ཕིར། ཞེས་བསྣན་པ་ནི་གནད་མ་ཟིན་པའློ། །ཞེས་རང་ཉིད་ཀིས་ཊིཀ་ཆེན་བཀག་

པའི་སེང་དུ་དངློས་འགལ། འློ་ན་སྐབས་འདིའི་འཇུག་འགེལ་དུ། སྡུག་བསྔལ་དང་པློ་

གཉིས་ཀིས་མནར་ཚུལ་བཤད་ནས། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་

ཚུལ་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཐ་མལ་པ་

རྣམས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་དུ་རྟློགས་དཀའ་བས་མ་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ།  དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༨། ཞིང་།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནློ། །ཁྱེད་ཀིས་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་

ཟེར་བ་ནི་བླློ་གློས་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ལློག་རྟློག་ཡིན་ཏེ། འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། 

བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཞལ་གིས་བཞེས་ནས། བས་

པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་བཤད་དམ་

མ་བཤད། མ་བཤད་ན་འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས།1 དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྒ་མི་རྟག་སེ། 

བས་པ་མི་རྟག་པའི་ཕིར་རློ། །བས་པ་ནི་མི་རྟག་པར་མཐློང་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་

བཞིན་ནློ། །དེ་བཞིན་སྒ་ཡང་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མི་རྟག་

པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཉེ་བར་སྦར་བས་གསལ་བར་བས་པའི་བས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

པ་དེ་བཞིན་དུ། ཞེས་གསུངས་པ་མ་མཐློང་བར་ཟད། བཤད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ཆློས་ཅན། མི་རྟག་པར་ཐལ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་བས་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་བས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། འཕགས་པ་

ཐློགས་མེད་ཀིས་རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པར།2 ལམ་ནི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་

རྟློགས་ལ། ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལམ་བདེན་ཡིན་ན་འདུས་བས་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆློས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། ཁློ་

ན་རེ། རྒྱུད་བླ་ལས།3 ངློ་བློ་མེད་ཕིར་འཇིག་རྟེན་མགློན་པློ་རྟག །ཅེས་གཟུགས་སྐུ་

རྟག་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་མི་རྟག་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར་ན་སྐྱློན་མེད་དེ། དེ་ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུ་རྒྱུན་གི་རྟག་པ་ཡིན་པ་ལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༡༥་༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༠༩་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༥༩་༨།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

དགློངས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པར།1 གང་མི་རྟག་པ་དེ་ནི་སྐྱབས་མ་ཡིན། ཞེས་

བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་མི་རྟག་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་

ཟེར་ན། སྐྱློན་མེད་དེ། དེ་ནི་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་སས་འདུས་བས་པའམ་དྲི་མ་དང་

བཅས་པའི་གནས་སྐབས་ལས་དྲི་མ་མེད་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་

གཞན་འགྱུར་གི་མི་རྟག་པ་ལ་དགློངས་པའི་ཕིར། ཁྱློད་ཀིས་རང་ལུགས་འཇློག་པ་

ན།2 སིང་རེ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། སྡུག་བསྔལ་དང་འགྱུར་བའི་

སྡུག་བསྔལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་འགློ་བ་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་

སྐྱློབ་པར་འདློད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའི་འགློ་བ་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་སྐྱློབ་པར་འདློད་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་དང༌། རང་བཞིན་སློང་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་འགློ་བ་ལ་དམིགས་ནས་སངས་

རྒྱས་ཉིད་ཡང་དག་པར་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་སློ་ནས་སྐྱློབ་པར་འདློད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

ཏེ། དང་པློའི་ཡུལ་ནི་སློ་སྐྱེ་དང་ཉན་རང་སློབ་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། གཉིས་པའི་ཡུལ་ནི་

དེའི་སེང་དུ་ཉན་རང་མི་སློབ་པ་དང་ས་བཅུའི་རེས་ཐློབ་ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་

རྣམས་ཀང་ཡིན་ཅིང༌། གསུམ་པའི་ཡུལ་ནི་དེ་དག་གི་སེང་དུ་ས་བཅུའི་མཉམ་གཞག་

ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་རྣམས་ཀང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་ཟེར་བ་བས་

འདུག་པ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་འདིར།3 དང་པློར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མའི་འགེལ་པ། ༡༠༡༠་༢།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༨་༡༦།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅིང༌1། །བདག་གི་འདི་ཞེས་དངློས་ལ་ཆགས་བསྐྱེད་པ། །ཟློ་ཆུན་འཕན་ལྟར་རང་

དབང་མེད་པ་ཡི། །འགློ་ལ་སིང་རེར་གྱུར་གང་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་པས་སིང་རེའི་

དམིགས་ཡུལ་གི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་ཚུལ་བཤད་ན། སིང་རེ་

གསུམ་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྐབས་འདིའི་སིང་རེའི་དམིགས་

ཡུལ་གི་སེམས་ཅན་ཡིན་ན། འཁློར་བ་པ་ཡིན་མི་དགློས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། ས་

བཅུའི་བང་འཕགས་རྣམས་ཆློས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་དངློས། འདློད་ན། 
2རྒྱལ་སས་ཟླ་བ་ལས་བྱུང་སིད་མིན་སིད་པ་ཡི། །ཞེས་པའི་རང་འགེལ་ལས། 3འདི་

ནི་འཁློར་བའི་ཁློངས་སུ་མ་གཏློགས་པས་སིད་པ་པ་མ་ཡིན་ཀང4་སིད་པའི་དཔལ་ཏེ། 

ཞེས་བང་སེམས་ས་གཉིས་པ་བ་དེ་འཁློར་བའི་ཁློངས་སུ་མི་གཏློགས་པར་བཤད་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་འཁློར་བའི་སེམས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ལན་མེད་དློ། །

གཞན་ཡང༌། ཁྱེད་ཀིས་རློང་ཊིཀ་པས་རྒྱུད་བླའི་དགློངས་པ་བཤད་པ་དང་

ནང་འགལ་ཡློད་དེ། བང་སེམས་ས་དང་པློ་པ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་འཁློར་བའི་སེམས་ཅན་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱློད་ཀིས་འཁློར་བ་སངས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། ས་

དང་པློ་ནས་ཉན་རང་གི་སངས་རྟློགས་ཀི་རིགས་རློགས་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། དེ་

བཞིན་དུ་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་ཡང་འཕེན་ནློ། །གལ་ཏེ་ས་བཅུའི་བང་སེམས་རྣམས་

དང་ཉན་རང་དག་བཅློམ་པ་རྣམས་སིང་རེའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། སིང་རེ་ཆེན་པློ་

ཡིན་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདློད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ།  དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༥་༨། ཞིང་།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༨་༡༨།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༣༦་༢༠།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༣༦་༢༠། སིད་པ་མ་ཡིན་ཡང་།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར་སམ་ན། སྐྱློན་མེད་དེ། ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་སྤི་

སྒ་བེ་བག་ལ་འཇུག་པར་གསེར་འཕེང་གི་སྐབས་མང་པློར་གསུངས་པ་དེ་རིགས་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་གིས་སིང་རེ་གསུམ་གི་དམིགས་ཡུལ་སློ་སློར་

ཕེ་བ་དང་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བའློ། །

ཡང་ཁྱེད་ཀིས1་སེམས་བསྐྱེད་ལ་ཀུན་རློབ་སེམས་བསྐྱེད་དང་དློན་དམ་

སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཐ་སད་གསུངས་ཀང༌། བང་སེམས་ལ་དློན་དམ་པའི་བང་སེམས་

དང་ཀུན་རློབ་པའི་བང་སེམས་ཀི་ཐ་སད་མ་གསུངས། ཊིཀ་ཆེན་བཀག་ནས། ཁྱློད་

རང་གི་ལུགས་ལ།2 དློན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཐློབ་པ་དེ་ནས་བཟུང་སེ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་ཉིད་ཀིས་བསད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པའི་དློན་དུ་

བས་འདུག་པ། འློ་ན། བང་སེམས་སློ་སྐྱེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་བའི་སྒས་

བསད་མི་རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ3་དེའི་ཕིར། འདློད་ན། བམས་པའི་རྣམ་པར་

ཐར་པའི་མདློ་དང་འགལ། 4ཡང་འདི་ནི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་ཉེ་བར་

བསན། །ཞེས་པའི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ལ་བེད་པར་ཊིཀ་ཆེན་

དུ་བཤད་པ་ལ། ཁྱེད་ཀིས་དེ་ལྟར་འདློད་པ་རང་འགེལ་དང་འགལ། ཞེས་སྐྱློན་བཏང་

ནས། ཁྱློད་རང་གི་ལུགས་འཇློག་པ་ན།5 ཤེར་མདློ་དང་བསན་བཅློས་རྣམས་སུ། 

འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ལ་བཤད་ཀང༌། 

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༣༢་༡༥།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༣༢་༨།

3 ག་༡༥༩་ན་༥་དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། ཏ་༡༦༠་བ་༦་དམ་བཅའི་དེའི་ཕིར། ད་༧༨་༥་དམ་བཅའི་དེའི་ཕིར།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༣༤་༣།

5 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༣༣་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདིར་ནི་མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་གནས་ལ་འཕགས་པ་

བརྒྱད་པར་བཤད་པས་དེའི་རེས་སུ་འབང་ཟེར་བ་ནི། མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་མིག་

གིས་མ་མཐློང་བར་ཧམ་པའི་ཕློ་ཚོད་བས་སྨྲས་འདུག་པས། ལན་གདབ་དགློས་པའི་

དགག་པར་མི་འདུག་ཀང༌། འདི་ལྟ་བུའི་བསློན་གཏམ་ལ་ཡང་རྟློག་དཔློད་གང་ཡང་མི་

གཏློང་བར། གཏམ་དེ་ཉིད་ཚད་མར་འཛིན་པའི་རེས་འབང་རྣམས་ལ་བཤད་པར་བ་

སེ། མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་1དད་པའི་སློབས་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕག་རྒྱའི་

མདློ་དྲངས་པ་ལས། འཇམ་དཔལ། རིགས་ཀི་བུ་འམ་རིགས་ཀི་བུ་མློ་གང་ལ་ལ་ཞིག་

གིས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རྡུལ་སེད་ཀི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་དུ། ཉིན་རེ་བཞིན་ལྷའི་ཟས་རློ་སྣ་བརྒྱ་

པ་དང༌། ལྷའི་གློས་སྦིན་པ་བིན་པ་བས། གང་གཞན་ཞིག་གི་སློན་པ་གཞན་ལ་མི་སློན་

པའི་དགེ་བསེན་དགེ་བ་བཅུའི་ལམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཀི་བསབ་པ་ལ་སློབ་པ་ཡིན་ནློ་སམ་བསམས་ནས། ཉིན་གཅིག་ཟན་བིན་

ན། འདི་ནི་དེ་བས་བསློད་ནམས་གངས་མེད་པར་བསྐྱེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་

དང༌། དད་པའི་རེས་སུ་འབང་བ་དང༌། ཆློས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་དང༌། བརྒྱད་པ་དང༌། 

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ལན་གཅིག་ཕིར་འློང་བ་དང༌། ཕིར་མི་འློང་བ་དང༌། དག་

བཅློམ་པ་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་དག་སེ། ཞེས་ཡུལ་སྔ་མ་སྔ་མ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་

བུའི་གངས་ལ། བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་དུ་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན། ལྷའི་ཟས་

རློ་བརྒྱ་པ་དང༌། ལྷའི་གློས་སྦིན་པ་བས། ཡུལ་ཕི་མ་ཕི་མ་རེ་རེ་ལ་ཉིན་གཅིག་ཟན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཀི།མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། ༤༦༣་༤།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

བིན་ན། སྔ་མ་བས་བསློད་ནམས་ཆེས་གངས་མེད་བསྐྱེད་པར་གསུངས་ལ། ཁྱློད་

ཀིས་བཤད་པ་དེ་མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་མགློ་མཇུག་གང་ན་འདུག་སློན་ཅིག 1། 

འློ་ན་མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་དློན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། བརྒྱད་པའི་གང་ཟག་ལ། 

དད་པའི་རེས་འབང་དང་ཆློས་ཀི་རེས་འབང་གི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་དམ་སམ་ན། 

སྐྱློན་མེད་དེ། བརྒྱད་པའི་གང་ཟག་ལ་རེས་འབང་གཉིས་ཀ་འཇློག་པར་མངློན་པ་

མཛོད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐབས་འདིར་བཞེད་ལ། མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་

བཤད་པའི་རེས་འབང་གཉིས་པློ་ཚོགས་སྦློར་གི་གནས་སྐབས་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཊིཀ་ཆེན་ལས།2 རེས་འབང་གཉིས་ནི་ཚོགས་སྦློར་གི་སྐབས་ཡིན་

པར་གསལ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 
3 དེ་ནི་རིང་དུ་སློང་བར་བླློ་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་

ཀིས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བཞེད་པ་སྐྱློར་བ་ན། བཞི་པ་རྟློག་པས་བཏགས་པའི་འཆད་ཚུལ་

དགག་པ་ནི།4 བློད་ཀི་དབུ་མའི་དགློངས་པ་འགེལ་པར་རླློམ་པ་ཁ་ཅིག །སྔར་གི་ས་

བཅུ་པའི་ལུང་དློན་འཆད་པ་ན། རང་གི་ཡུལ་ཤེས་པའི་ཆེ་བ་ལ་གནས་པས་ཞེས་པ་

ནི་བང་སེམས་རང་གི་ཡུལ་འགློག་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཤེས་པའི་ཆེ་བའློ། །ཞེས་

དང༌། འདི་ལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པའི་སེང་ནས་ཁྱད་པར་གཞག་དགློས་པར་སྣང་

ངློ༌། །ཞེས་ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུགས་བསྐྱར་ནས། དེ་འགློག་པ་ན། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀི་ལུགས་ལ་

འགལ་ཏེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟློགས་པ་ལས་གཞན་པའི་དེ་ཁློ་ན་

1 ག་༡༦༠་ན་༢་སློན་ཅིག །ཏ་༡༦༡་བ་༢་སློན་ཅིང་། ད་༨༡་༡༠་སློན་ཅིང་།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༥༠་༤།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༥༦་༡༤།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༤༤་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཉིད་ཀི་རྟློགས་པ་མེད་ལ། དེ་ལ་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཁྱེད་ཀིས་ཁས་

བླངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་ཟེར་བ་བས་འདུག་པ། མ་གློ་བའི་ལློག་རྟློག་ཡིན་ཏེ། 

དགག་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ཙམ་ལས་ཕ་བའི་སློང་ཉིད་མེད་ཀང༌། 

སེམས་རང་བཞིན་མེད་པའི་སློང་ཉིད་དེ་སང་བ་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་ཆ་ལ་

སློང་ཉིད་དུ་འཇློག་ཚུལ་ཡང་རེས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཁྱློད་ཀིས་མ་གློ་བས་ལན། 

དེས་ན་ཉན་རང་དག་བཅློམ་དང་ས་བདུན་པ་བ་གཉིས་ཀ་སློང་ཉིད་ཕ་མློ་རྟློགས་པར་

མཚུངས་ཀང༌། ཡུལ་སློང་ཉིད་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ལ་སློམས་པར་འཇུག་ལྡང་བེད་

ལུགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གི་སློ་ནས་ས་བདུན་པ་བ་ལྷག་པར་སློན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་

འདིའི་ཡུལ་གི་འགློག་པ་ནི། ཤེས་རབ་གནས་པས་འགློག་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་

པའི་འགློག་པ་དེའློ། །དེ་ནི་ས་ལྔ་པ་མན་ཆད་ཀི་སང་བ་མ་ལུས་པར་སངས་པས་ཁྱད་

པར་དུ་བས་ཤིང༌། ཤེར་ཕིན་ལྷག་པའི་སློབས་ཀིས་ཐློབ་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དློ། །དེ་ལྟ་

བུའི་འགློག་པ་དེ་ལ་ས་དྲུག་པའི་སྐབས་སུ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་ནས་འདྲིས་པར་

བས་པས། ས་བདུན་པ་ཐློབ་ན་འགློག་པ་དེ་ལ་བ་རློགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མའི་ཐུང་མཐའ་

རེ་རེ་ལ་མངློན་སུམ་དུ་འཇུག་ལྡང་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པས། དེའི་སློ་ནས་ཟིལ་གིས་

གནློན་ཚུལ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་ར་བར།1 རིང་དུ་སློང་བ་འདིར་ནི་སྐད་ཅིག་

དང༌། །སྐད་ཅིག་ལ་ནི་འགློག་པར་འཇུག་འགྱུར་ཞིང༌། །ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་པར། 
2ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སློང་བ་འདིར་ནི་ས་དྲུག་པར་ཐློབ་པའི་འགློག་པ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྐད་ཅིག་དང་སྐད་ཅིག་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༧་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༥༤་༡༠།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

གསུངས་ཤིང༌། དེའི་ཤེས་བེད་དུ་ས་བཅུ་པའི་ལུང་དྲངས་སློ། །

ཁྱློད་ཀིས་རང་ལུགས་འཇློག་པ་ན་1རང་གི་ཡུལ་ཤེས་པའི་ཆེ་བའི་དློན་ནི། 

ཐེག་ཆེན་རང་གི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཡུལ་སྤློས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའི་འགློག་པ་

ཐློས་བསམ་གིས་ཤེས་པ་ཚོགས་སྦློར་ནས་ཡློད། མངློན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་ས་དང་པློ་

ནས་ཡློད་ཀང༌། དེའི་ཆེ་བ་ནི་མཚན་འཛིན་སར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆློས་ཅན་དུ་བེད་པའི་

ནུས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ས་བདུན་པ་ནས་ཐློབ་པས་ཟིལ་གིས་གནློན་ཞེས་པའི་དློན་

ནློ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་བླུན་པློའི་ཚོད་འཇློག་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ། འློ་ན་བང་

སེམས་ས་དང་པློ་བས་ཉན་རང་དག་བཅློམ་བླློའི་སློབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནློན་ནུས་

པར་ཐལ། བང་སེམས་ས་དང་པློ་བས་སྤློས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའི་སློང་ཉིད་དེ་

མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས། ཉན་རང་དག་བཅློམ་པས་དེ་མངློན་སུམ་དུ་མ་རྟློགས་པའི་ཕིར། 

འཁློར་གསུམ་མ་ཡིན་ནམ། ལར་ཁྱེད་དང་ཆེན་པློ་ཤཱཀ་མཆློག་པ་གཉིས་ཀས་རང་

བཞིན་མེད་པ་སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཡློད་མིན་མེད་མིན་གི་མཐའ་

བཞི་སྤློས་བལ2་ཞིག་སློང་ཉིད་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཉན་རང་དག་བཅློམ་པས་སྔ་

མ་དེ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་ཀང༌། ཕི་མ་དེ་གཏན་ནས་མ་རྟློགས་པར་འདློད་པ་རང་

རྟགས་དཔིས་ཕིན་པ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་འགེལ་དུ་3དངློས་པློ་རང་བཞིན་མེད་

པར་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར། ཞེས་སློགས་ཀི་དློན་ཕློགས་ཙམ་ཡང་མ་

གློ་ཞིང༌། འཇུག་པའི་སློང་ཉིད་ཀི་རབ་དབེ་འཆད་པའི་གཞུང་ལ་མཛུབ་ཁིད་ཚར་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༣༥་༡༦།

2 ག་༡༦༡་ན་༤་སྤློས་བལ་འམ་ཞིག་སློང་ཉིད། ཏ་༡༦༢་བ་༥་སྤློས་བལ་འམ་ཞིག་སློང་ཉིད། ད་༨༧་༦་སྤློས་བལ་འམ་ཞིག་སློང་ཉིད།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༡༥་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཅིག་ཙམ་ཡང་ཉན་མ་མྱློང་བར་བླློ་རིང་གི་ཧམ་ཚིག་ཁློ་ནར་སྣང་བའི་ཕིར། 

ཁྱེད་གཉིས་ལྟར་ན།1 མིག་ལ་སློགས་པ་དྲུག་པློ་ཡི། །རང་བཞིན་མེད་ཉིད་

གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ནང་སློང་ཉིད་དུ་འདློད། །ཅེས་པའི་གཞུང་འདི་མཐའ་བཞི་དང་

བལ་བའི་སྤློས་བལ་གི་སློང་ཉིད་དེ་འཆད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། རང་བཞིན་མེད་པའི་སློང་ཉིད་

དེ་འཆད་རྒྱུ་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན། འློ་ན་གཞུང་འདི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་ཆློས་

ཀི་བདག་མེད་ལ་སློང་ཉིད་དུ་བས་པའི་སློང་ཉིད་དེ་འཆད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདི་

ནི་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བའི་ཡློད་མིན་མེད་མིན་དེ་འཆད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འདློད་ན། འཇུག་པ་ལས།2 བདག་མེད་འདི་ནི་འགློ་བ་རྣམ་དགློལ་ཕིར། །ཆློས་

དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །དེ་ལྟར་སློན་པས་སར་ཡང་འདི་ཉིད་

ནི། །གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཕེ་སེ་རྣམ་མང་གསུངས། །ཞེས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་

ཆློས་ཀི་བདག་མེད་གཙོ་བློར་འཆད་བེད་ཀི་གཞུང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་པ་

དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། སློང་ཉིད་ཀི་རབ་དབེ་འཆད་

པའི་གཞུང་འདི་རྣམས་གློང་དུ་རང་བཞིན་མེད་པ་སློང་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་གྲུབ་དློན་

འཆད་བེད་ཀི་གཞུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རྣམས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་

པ་སློང་ཉིད་དུ་འཆད་བེད་ཀི་གཞུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། གློང་དུ་ཆློས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་སློང་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་གྲུབ་དློན་འཆད་བེད་ཀི་གཞུང་མེད་

པར་ཐལ་ལློ། །

གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས་ཉན་རང་གིས་སློང་ཉིད་མ་རྟློགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༣་༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༢་༡༩།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

འཇུག་འགེལ་ལས་བཤད་པའི་1བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆློས་ཉིད་དེ་ནི། བསམ་མི་

ཁྱབ་སློགས་ཁྱད་པར་གིས། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་

རྟློགས་པའི་སློ་ནས་ཐེག་དམན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར། གང་གིས་ལམ་ནི་

གཞན་དག་ལས། །ཁྱད་དུ་འཕགས་པས་ཁྱད་པར་ལམ། །ཞེས་པས་བསན་ཟེར་བ་

བས་འདུག་པ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གི་ཁྱད་མཚན་འཆད་པའི་གཞུང་འདི་རྣམས་རང་

རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཙོ་བློར་འཆད་བེད་ཡིན་ལ། དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཉན་

རང་འཕགས་པས། བདེན་བཞིའི་ཆློས་ཉིད་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་སློགས་ཐུགས་སུ་

མ་ཆུད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདྲེན་པ་ནི། ཐལ་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པ་

ཞིག་གློ །

ཡང་ཊིཀ་ཆེན་དུ།2 དེས་ན་ལུགས་འདི་ལ་བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་འཇློག་

པའི་ལུགས་ཀི་དེ་ལ་ཤེས་སྒིབ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་དགུར་བས་ནས། ས་གཉིས་པ་

སློགས་སློམ་ལམ་དགུས་སློང་བའི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། ད་དུང་འཆད་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ།3 ཁྱློད་ཀིས་འདི་ནི་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་ལ་ཟུར་ཟ་

བར་སྣང་ཡང༌། བདེན་འཛིན་ལ་དགུར་ཕེ་ནས་སློམ་ལམ་དགུས་སློང་བ་ནི་རྒྱན་གི་

ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་པས་དགློངས་པ་མ་ལློན་ལ། ཤེས་སྒིབ་དགུར་ཕེ་ནས་སློམ་ལམ་

དགུས་སློང་བ་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི། རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་མི་འདློར་བར་རྒྱལ་ཚབ་

བམས་པས་ཤེར་ཕིན་གི་སྦས་དློན་དབུ་མར་འགེལ་པའི་ལུགས་འདློར་བར་སྣང་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༤༢་༥།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༥༩་༡།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༤༤་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བས། སེམས་ཡློད་རྣམས་ཀིས་འདི་ལ་དཔློད་ཅིག །ཀེ་མ་ལྟ་བའི་སིགས་མ་འདི་ལྟ་

བུར་གྱུར་སྣང་ངློ༌། །ཞེས་སྐུར་ཞུས་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲས་སློ། །ཁློ་བློ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་

ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་མཐློ་དམའི་ཁྱད་པར་ཡློད་པས། སང་བ་སྒིབ་པ་ལ་ཡང་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་བདེན་འཛིན་ཉློན་སྒིབ་དང་། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་

བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་འདློད་པའི་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེས་ན། ས་དགུ་ལ་

ནི་ཆེན་པློ་ཡི། །ཞེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་བདེན་འཛིན་ལ་དགུར་ཕེ་ནས་ས་དགུས་

སློང་བའི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན། སྐབས་འདིར་ཤེས་སྒིབ་ལ་དགུར་ཕེ་ནས་དེ་ས་

དགུས་སློང་བའི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་ཁྱེད་ཀིས་རློད་ཡིག་ཏུ་བགློ་གེང་འདི་བཏང་སེ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དུ།1 

ས་དགུ་དང་སློམ་སངས་ཤེས་སྒིབ་དགུ་སང་གཉེན་དུ་སྦར་བ་འདི་ཁས་མི་ལེན་ན། དེ་

དྲང་དློན་ཡིན་པས་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་གིས་ཡིན། དང་པློ་

ལྟར་ན་སྐབས་དེ་ཉིད་དྲང་དློན་ཡིན་ནམ་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་རིལ་པློ་དྲང་དློན་ཡིན། 

དང་པློ་ལྟར་ན། གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་སྤློད་པ་ཡིན། །ཕི་མ་ལྟར་ན། མགློན་པློ་

བམས་པས་ཤེར་ཕིན་གི་སྦས་དློན་འགེལ་བའི་བསན་བཅློས་འཛམ་གིང་གི་རྒྱན་དེ་

དྲང་དློན་དུ་བས་ནས། ཞེས་སློགས་ངན་སྨྲས་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲས་འདུག་པ། འློ་ན་

མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དུ།2 གཟུང་དློན་རྟློག་པ་སློང་ཕིར་དང༌། །འཛིན་པ་མི་སློང་ཕིར་

དང་ནི། །ཞེས་རང་རྒྱལ་སློབ་པ་རྣམས་ཀིས་རང་ལམ་དུ་གཟུགས་ཕི་རློལ་དློན་དུ་

1 ས་སྐྱའི་གསུང་རབ་གགས་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད། པློད་བཅུ་བཞི་པ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བའི་ཤན་འབེད་ཐེག་

མཆློག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟེར། ༢༩༣་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ།།རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༡༡་༧།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

འཛིན་པའི་རྟློག་པ་སློང་ནུས། ཤེས་པ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་མི་སློང་

བར་བཤད་པ་དེ་དྲང་དློན་ཡིན་ནམ། ངེས་དློན་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན་དེ་ཀའི་ཐད་དེ་དྲང་

དློན་ཡིན་ནམ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་རིལ་པློ་དྲང་དློན་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན། གསལ་བར་

དབང་ཕྱུག་སྤློད་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ཁྱེད་རང་ལ་མཚུངས་སློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཁྱེད་

རང་གིས་ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་བཞིན། འཁློར་གསུམ། 

གལ་ཏེ་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། འློ་ན་ཕི་དློན་མེད་པར་ཐལ། གཟུང་དློན་རྟློག་

པ་སློང་ཕིར་དང༌། །ཞེས་སློགས་ངེས་དློན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

བསན་བཅློས་དེའི་ནང་ནས་གཞུང་གཅིག་དྲང་དློན་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ། གཞུང་དེ་

ཉིད་དྲང་དློན་ཡིན་ནམ། བསན་བཅློས་དེ་རིལ་པློ་དྲང་དློན་ཡིན། ཞེས་པའི་དྲི་བ་ནི། 

རིགས1་པ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྣམ་འགེལ་དུ།2 འབྱུང་སེམས་

ཐ་དད་ཉིད་ཕིར་རློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དྲང་དློན་དང༌།3 ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དློན་བསམས་

པ། །ཞེས་སློགས་སེམས་ཙམ་པ་རང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་སློན་པས་ངེས་དློན་དུ་འདློད་

མློད། ཁྱློད་ལྟར་ན་དཔལ་ལྡན་ཆློས་གགས་ལ། སྐབས་དེ་ཉིད་དྲང་དློན་ཡིན་ནམ། 

བསན་བཅློས་རྣམ་འགེལ་རིལ་པློ་དྲང་དློན་ཡིན་ཞེས་དྲིས་ནས་དགག་དགློས་པས། 

ཆློས་རེ་ས་པཎ་གིས། སློམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལས།4 ཆློས་ཀི་གགས་པའི་གཞུང་

བཟུང་ནས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློའི་རིགས་པ་འགློག །ནགས་ན་གནས་པའི་སྤེའུ་

རྣམས། །ལློན་པའི་ཤིང་ལ་མི་གཙང་འདློར། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཁྱེད་ལུང་བསན་པ་

1 ག་༡༦༣་ན་༢་རིག་པ། ཏ་༡༦༤་བ་༢་རིག་པ། ད་༩༥་༡༢་རིག་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆློས་གགས། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། ༥༡༤་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆློས་གགས། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། ༥༤༤་༡༨།

4 མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །༡༧། ས་པཎ་གི་གསུང་འབུམ་པློད་གསུམ་པ། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རིགས་གཏེར། ༡༢་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་ནློ། །དེ་དློན་ལ་སྦར་ན། སངས་རྒྱས་བསན་ལ་ཞུགས་རླློམ་ནས། །མཁས་པའི་

གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་འགློག །སངས་རྒྱས་བསན་པའི་ལློན་ཤིང་ལ། །ལློག་བཤད་

མི་གཙང་མ་ལུས་འདློར། །ཞེས་སྦར་བར་བའློ། །འློ་ན་མངློན་རྟློག་རྒྱན་རིལ་པློ་དྲང་

དློན་ཡིན་ནམ། ངེས་དློན་ཡིན་ཞེ་ན། སྤིར་མངློན་རྟློག་རྒྱན་ནང་ན་ཐལ་རང་གི་གཞུང་

དུ་མ་ཡློད་ཀང༌། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གིས་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གིས་

བསན་པའི་སློང་ཉིད་ཕ་མློ་དེ་རིགས་ཀི་སྐབས་སུ་གཏན་ལ་འབེབས་པས། ངེས་དློན་

གི་བསན་བཅློས་སུ་འཇློག་ནུས་པ་ཙམ་ཡིན་ཀང༌། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་

གི་སྦས་དློན་མངློན་རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་གཙོ་བློར་འགེལ་བའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དྲང་དློན་

གི་བསན་བཅློས་སུ་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །

སློན་པ་མཆློག་དང་དེ་སས་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །མཐའ་བལ་དློན་གཟིགས་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཟླ་བའི་ཞབས། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི། །དགློངས་དློན་

མཐར་ཐུག་མཐའ་བལ་དབུ་མའི་ལམ། །ཕློགས་འདིར་རྒྱས་མཛད་འཇམ་དབངས་

ཙོང་ཁ་པ། །སས་དང་བཅས་ལ་སིང་ནས་གུས་པས་འདུད། །ཐུབ་དབང་ཆློས་ཀི་རིན་

ཆེན་འབྱུང་ཁུངས་ནས། །ཟབ་ལམ་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་རབ་བླངས་ཏེ། །ཐུབ་བསན་

རྒྱལ་མཚན་རེ་ལ་རབ་བཀློད་ནས། །ཐར་པའི་ལམ་བཟང་འདློད་རྒུར་སྩློལ་དེར་

འདུད། །ཐུབ་དབང་དགློངས་ཟབ་མཐར་ཐུག་ཀུན་གསལ་མ། །བླློ་བཟང་ལེགས་

བཤད་ནམ་མཁའི་ནློར་བུ་ཡིས། །གསལ་བར་བས་ཚེ་ཐུབ་བསན་ནློར་འཛིན་

མ། །ཕན་བདེའི་འློད་སློང་ཟེར་གིས་ཁེངས་པ་ན། །ནག་ཕློགས་རླུང་ཤུགས་དྲག་པློས་

ཡིད་བསྐྱློད་དེ། །ཕག་དློག་རླབས་ཀི་འཕེང་བ་ཆེས་གཡློ་བའི། །མཁས་རླློམ་ཆུ་
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

གཏེར་དུ་མས་ཟབ་མློའི་ལམ། །སྒིབ་བེད་ཉེས་བཤད་ཆུ་འཛིན་འཁིགས་པ་དག །དེ་

ཚེ་བདག་གི་ཡློངས་འཛིན་དམ་པ་ཡིས། །ལུང་རིགས་མགློགས་1འགློ་དྲག་པློས་

འགློག་བེད་པའི། །རབ་བེད་རྣམ་གཉིས་བརམས་པའི་འཕློ་ཉིད་ནི། །བདག་གི་བགློ་

སྐལ་ཉིད་དུ་གནང་བས་ན། །ལུང་དང་རིགས་པས་བརྒྱན་ཏེ་བཤད་པར་བ། །ངེས་

དློན་མདློ་དང་དེ་ཡི་དགློངས་འགེལ་གིས། །ངེས་དློན་མཐར་ཐུག་སློན་པའི་བསན་

བཅློས་དང༌། །གཟུར་གནས་མཁས་པའི་ཚོགས་རྣམས་དཔང་པློར་གསློལ། །

རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་

ལུགས་བཟང་གསལ་བར་ཕེ་ནས། སྐལ་བཟང་མང་པློ་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀློད་པ་ན། 

གློ་ཤཱཀ་གཉིས་ཕག་དློག་སྐྱེས་ཏེ། དགག་པའི་བསན་བཅློས་མང་དུ་བིས་འདུག་པ་ལ། 

བདག་གི་བླ་མ་དམ་པ་རེ་བཙུན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཤཱཀ་ལན་རློགས་པར་

མཛད་ནས། གློ་ལན་གི་འཕློ་ལུས་འདུག་པ། བདག་གིས་མདློར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་

བརློད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་གློ་བློས་དཀའ་འགེལ་དུ།2 ཡང་ས་བདུན་པའི་གནས་

སྐབས་སུ་འཆད་པ་ལྟར་སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འགློག་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་

ལ་འཇུག་ལྡང་བེད་པ་འདི་ནས་ནུས་ལ་ས་འློག་མར་མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ་

ཞེས་བདག་གི་བླ་མ་དམ་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་ཏེ། མློས་སྤློད་དུ་སེམས་དང་

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཉིས་རློ་གཅིག་ཏུ་མ་སློང་བའི་སློང་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དུས་ཐུང་

ངུར་འཇུག་ལྡང་བེད་པ་མི་དཀའ་ཡང༌། སེམས་དང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་པ་ལྟར་སློང་བའི་འཕགས་པའི་སྐབས་སུ་འཇུག་ལྡང་གི་ཚུལ་དེ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་

1 ག་༡༦༣་བ་༥་རིག་འགློགས། ཏ་༡༦༥་ན་༦་རིག་འགློགས། ད་༩༩་༢་རིག་འགློགས།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༤༤་༡༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལློག་སེ། འློ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་ལ་འཇུག་ལྡང་གཏན་མི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་དང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཉིས་རློ་

གཅིག་ཏུ་མ་སློང་བའི་སྐབས་ལས། སློང་བའི་སྐབས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་ལྡང་ཤིན་

ཏུ་དཀའ་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི་འབེལ་མེད་ཀི་དགག་པ་སེ། ཊིཀ་ཆེན་དུ་དེ་

ལྟར་གསུངས་པའི་དློན་ནི། སེམས་དང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློ་གཅིག་ཏུ་མ་སློང་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏེ་སློང་ཉིད་དློན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟློགས་པ་ནི་མློས་སྤློད་ཀི་ཚེ་ཡློད་ཅིང༌། 

སེམས་དང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་རློ་གཅིག་ཏུ་སློང་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ནི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པ་འཕགས་པའི་ཚེ་ཡློད་ལ། སྤིར་སློང་ཉིད་

དློན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟློགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དུས་ཐུང་ངུར་འཇུག་ལྡང་བེད་ས་

ཞིང༌། སློང་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དུས་ཐུང་ངུར་འཇུག་ལྡང་

བེད་པ་དཀའ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་སེ། སློང་ཉིད་དློན་

སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟློགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དུས་ཐུང་ངུར་འཇུག་ལྡང་བེད་ནུས་པའི་

སློ་སྐྱེ་ཡློད། སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དུས་ཐུང་ངུར་

འཇུག་ལྡང་བེད་ནུས་པའི་སློ་སྐྱེ་མེད་པའི་ཕིར། ཡང་དེའི་མཇུག་ཐློགས་སུ།1 ཉན་

རང་དག་བཅློམ་མློས་སྤློད་ཀི་སྐབས་སུ་བླློའི་སློབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནློན་ནུས་

ཞེས་པ་ནས། ཚུལ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་གནས་པར་གིས་ཤིག །ཅེས་པའི་བར་གི་བབ་

ཅློལ་གི་ཚིག་མང་དུ་བིས་འདུག་པ་རྣམས་ནི་གློང་འློག་གི་ལན་བཤད་པ་རྣམས་ཀིས་

ཁེགས་པར་འགྱུར་བས་མ་བིས་སློ། །

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༤༥་༡༡།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཡང་དེའི་མཇུག་ཐློགས་སུ། ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུང1་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་མ་རེད་

ཀང་ཞེས་སློགས་བཀློད་ནས། དེ་ལ་དགག་པ་བརློད་ན།2 དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མ་རྟློགས་ཀང་

མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་རྟློགས་པའི་བླློ་དེས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟློགས་ཀང་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མ་རྟློགས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་མངློན་པའི་ལུགས་

ཡིན་ནམ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། ལུགས་

དེ་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟློགས་པར་བར་མེད་པའི་ཕིར། ཕི་

མ་ཁས་ལེན་པར་སྣང་ཡང༌། དེ་ནི་གནད་གཏན་མ་ཟིན་པ་སེ། ལུགས་དེ་ལ་གང་ཟག་

བདེན་མེད་དུ་མ་རྟློགས་པར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟློགས་པ་ཙམ་ཡང་གཞག་ཏུ་མི་

རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་མ་རྟློགས་པར་ཕི་རློལ་པས་བཏགས་པའི་

རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་མེད་པར་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟློགས་པར་འཇློག་པ་3ལ། གཞུང་འདིར་དགག་པ་ཡང་ཡང་མཛད་པའི་

ཕིར་རློ། །

ལུགས་འདི་ལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མ་མཐློང་བར་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་མངློན་

སུམ་དུ་རྟློགས་པ་ཡང་མི་སིད་དེ། དེ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་ལ་འགློག་བདེན་དང་

ལམ་བདེན་གི་མཚན་ཉིད་བརྒྱད་པློ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་དགློས། དེ་མངློན་སུམ་དུ་

རྟློགས་པ་ལ་འགློག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་དགློས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འགློག་བདེན་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་ན་དློན་དམ་བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་དགློས་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༤༩་༤།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༠་༡༢།

3 ག་༡༦༥་ན་༢་འཇློག་པ་ལ། ཏ་༡༦༦་བ་༣་འཇློག་པར། ད་༡༠༤་༡་འཇློག་པར།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་འདུག་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་པློ་མི་འཐད་དེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས། དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་མ་རྟློགས་ཀང་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། ཞེས་པའི་

མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ནི། མངློན་པ་གློང་འློག་གཉིས་ནས་བཤད་པའི་རགས་པའི་

མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ཡིན་པ་ཁྱློད་རང་གིས་དྲངས་པའི་ཊིཀ་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་

གསལ་བའི་ཕིར་ཏེ། འདིའི་སྐབས་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་རགས་པའི་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་འདི་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས།1 གློམས་པ་

ལས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་དང་། ཞེས་དང༌། 

འདིའི་མཇུག་ཏུ།2 སྔར་བཤད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་རྟློགས་པའི་

ལམ་ལ་གློམས་པར་བས་པས་སློང་ནུས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་

གཉིས་པ་ཡང་འདིས་ཁེགས་པར་འགྱུར་རློ། །

ཡང་ཁྱེད་ཀིས།3 དེས་ན་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་ལ་

མཐློང་ལམ་ཐློབ་དགློས་པར་བཞེད་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ཀ་མཐུན་ལ། ཞེས་

སློགས་འབེལ་མེད་མང་དུ་བིས་འདུག་པ་རྣམས་ནི། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་འབའ་ཞིག་

ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཀང་མཐློང་ལམ་མ་ཐློབ་པར་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་མངློན་

སུམ་དུ་རྟློགས་པར་མ་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱེད་རང་ཡང་མི་འདློད་པའི་ཕིར། དེའི་མཇུག་

ཏུ་ཁྱེད་ཀིས།4 དེས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་ཕ་རགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་དང༌། 

མཚན་ཉིད་རློགས་མ་རློགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ནི། རང་གར་རྟློག་པས་བཏགས་པ་ཁློ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༦༣་༤།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ ༦༥་༤།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༡་༡༤།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༢་༡༡།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ན་སེ། དངློས་སྨྲ་བས་ཕུང་པློའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་བདག་དང༌། དེ་ལས་དློན་གཞན་པའི་

བདག་མེད་པར་རྟློགས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟློགས་པར་འདློད་པ་དེ་ནི་དབུ་

མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་དེ་རང་ལུགས་ཀི་བདག་མེད་

རགས་པ་རྟློགས་ཚུལ་དུ་བས་འདུག་པའི་ཕིར་རློ། །ལམ་དེས་མངློན་པ་ནས་བཤད་

པའི་དམིགས་རྣམ་ཅན་གི་ཉློན་མློངས་མངློན་གྱུར་སློང་། ལུགས་འདིའི་བདེན་འཛིན་

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་བཤད་པ་དང༌། དེའི་དབང་དུ་བས་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྟ་

མིན་གི་ཉློན་མློངས་རྣམས་ནི་མངློན་གྱུར་ཡང་སློང་མི་ནུས་ཞེས་པ་ཡང༌། གྲུབ་མཐའི་

འདློད་ཚུལ་དང༌། དློན་གི་གནས་ཚུལ་མ་ཕེད་པའི་གཏམ་དུ་སྣང་སེ། མངློན་པའི་

ལུགས་ལ་དེ་ནས་བཤད་པའི་དམིགས་རྣམ་ཅན་གི་ཉློན་མློངས་ལས་གཞན་པའི་ཉློན་

མློངས་མི་འདློད། ལུགས་འདི་ལ་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དང༌། དེའི་དབང་དུ་

བས་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྟ་མིན་གི་ཉློན་མློངས་ལས་གཞན་པའི་ཉློན་མློངས་མི་བཞེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇི་བཞིན་དུ། །གཏི་མུག་ཀུན་ལ་

གནས་གྱུར་ཏེ། །དེའི་ཕིར་ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་ནི། །གཏི་མུག་བཅློམ་པས་བཅློམ་

པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །1མངློན་པ་ནས་བཤད་པའི་ཉློན་མློངས་གཉིས་

ཐ་དད་དུ་ཡློད་ན། གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཐ་དད་དུ་ཡློད་པ་ཡིན་ནམ། གང་ཟག་

སློ་སློ་ལ་སློ་སློར་ཡློད་པ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་ན་བླློ་གཟུ་བློས་ཅི་སྨྲ། འཇློག་ཚུལ་འདི་ལ་

བལྟས་ན་དེང་སང་གི་དགེ་བཤེས་རྟློག་དཔློད་ཆུག་པ2་ཞེལ་བ་གཅིག་གི་ཐུགས་རབ་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༣་༡༣།

2 ག་༡༦༦་ན་༣་ཆུག་པ་ཞེལ་བ་གཅིག །ཏ་༡༦༧་བ་༤་ཆུག་བ་ཞེལ་བ་གཅིག །ད་༡༠༨་༦་ཆུག་པ་ཞེལ་བ་གཅིག །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀང་མེད་པ་འདྲའློ། 1།དེས་ན་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མ་རྟློགས་ཀང་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་

རྟློགས་པ་ལུགས་འདི་ལ་གཏན་ནས་མི་སིད་པས། གང་ཟག་དེ་སྤློད་འཇུག་གི་གཞུང་

དང་སྦར་ནས་འཆད་པ་ནི་གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་གི་ཞབས་འདྲེན་པའློ། །གཞུང་དེའི་

སེད་འདི་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་ཡང༌། །ཀུན་རྨློངས་བཞིན་དུ་ཅི་སེ་མེད། །ཅེས་པ་དང་

ཡང་འགལ་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་སེད་པ་དེ་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་སེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་

ཕིར་རློ། །གལ་ཏེ་མངློན་པ་ནས་བཤད་པའི་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་སེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་

པའི་དློན་དུ་འཆད་ན་ཡང་དེའི་ཁྱད་པར་བཀག་ཟིན་ཏློ། །ཡང༌། དེས་ན་གང་ཟག་རང་

རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་དུ་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་གིས་དྲངས་པའི་སེད་པ་མངློན་

གྱུར་བ་རེ་ཞིག་སངས་ཀང༌། གང་ཟག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་འཇིག་ལྟས་དྲངས་

པའི་སེད་པ་ཅི་སེ་མེད་ཅེས་པ་ལ་འཆད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། བདེན་འཛིན་སྔ་ཕི་

གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་སྣང་བའི་ཕིར་དང༌། སེད་པ་ཕི་མ་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར་རློ། །

དེས་ན་སྤློད་འཇུག་གི་གཞུང་གི་དགློངས་པ་ནི། རྒྱུད་བླ་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཉན་རང་དག་བཅློམ་གིས་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་རྒ་

ན་འཆི་སངས་ཀང༌། ཐེག་ཆེན་གི་མདློ་ལས་བཤད་པའི་མཚན་མེད་མཐའ་དག་མ་

རྟློགས་པས་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་དང༌། ཟག་མེད་ཀི་ལས་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་རྒ་

ན་འཆི་མ་སངས་ཤིང༌། མཐར་ཐུག་གི་མྱང་འདས་ཀང་མ་ཐློབ་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན་ཏེ། 

ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སྣློད་ཉིད་ལས། མཐར་ཐུག་གི་ཐེག་པ་གསུམ་ག་ཐློབ་པ་ཡིན་གི་ཐེག་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༢་༡༨།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

པ་ཆེན་པློ་བཀའ་མ་ཡིན་པར་འདློད་པ་བཀག་ནས་ཐེག་ཆེན་བཀར་བསྒྲུབ་པའི་

སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཀེ་སྐལ་ལྡན་དག་ལེགས་བཤད་དང་ཉེས་བཤད་ཀི་བླང་

དློར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག །ཁློ་བློ་ལ་གང་ཟག་རིས་སུ་བཅད་པའི་ཕློགས་ལྷུང་ཡློད་པ་

མིན་གི་ཐར་པ་འདློད་ཀང་སྐལ་བ་དམན་པ་དག་ལ་སིང་བརེ་བས་བཤད་པ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ་འདི་རྣམས་ནི་རང་གིས་རང་མཚང་སློན་པར་བེད་ཅིང་སྐྱེས་

བུ་དམ་པ་རྣམས་སློད་པའི་ལས་ངན་གསློག་པའི་གཏམ་དུ་འདུག་པས། དེ་ལན་དེ་

འཇལ་བས་ན་སིག་ཆེ་བ་ལས་མི་འདུག །

སྐབས་སུ་གང་བབ་ཅིག་བརློད་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་ཕ་རགས་དང༌། 

མཚན་ཉིད་རློགས་མ་རློགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ནི་རང་གར་རྟློག་པས་བཏགས་པ་ཁློ་ན་

སེ། ཞེས་པ་ནི་ཟེར་རྒྱུས་ཕློངས་པའི་དགག་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རས་ཡློད་ཀིས་སློང་པའི་བདག་མེད་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། གང་

ཟག་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མློར་འཇློག་པ་ནི་དེ་གཉིས་

ལ་རྟློགས་དཀའ་སའི་ཁྱད་པར་ཡློད་པས། རགས་པ་དང་ཕ་བར་བཞག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་སྔ་མ་སྔ་མ་ཉམས་སུ་ལེན་ས་ཞིང༌། ཕི་མ་ཕི་

མ་ཉམས་སུ་ལེན་དཀའ་བས་ཕ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་དང༌། བར་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱབས་

འགློ་ལས་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པའི་སྐྱབས་འགློ་ཐློབ་དཀའ་བས་རགས་པ་དང་ཕ་བར་

བཞག་པ་དང༌། ཀུན་རློབ་སེམས་བསྐྱེད་ལས་དློན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཐློབ་དཀའ་

བས་དེ་གཉིས་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་རགས་པ་དང་ཕ་བར་བཞག་པ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལྟར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་ཏེ། མདློ་སེ་ནས་ཕིན་དྲུག་གི་གློ་རིམ་སློན་པ་ན།1 སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ཕི་མ་

སྐྱེ། །དམན་དང་མཆློག་ཏུ་གནས་ཕིར་དང༌། །རགས་པ་དང་ནི་ཕ་བའི་ཕིར། །ཞེས་

དང༌། སྐྱབས་འགློའི་སྐབས་སུ།2 བར་དང་ཆློས་ཉིད་ཐློབ་པ་བླློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སྐྱབས་

འགློ་འདི་མཆློག་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མཚན་

ཉིད་རློགས་མ་རློགས། ཞེས་པ་ཡང༌། གཞི་གང་ཟག་གི་སེང་དུ་དགག་བ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་བདག་མེད་ནི། དགག་བ་མཐའ་དག་ཁེགས་ཤིང་དམིགས་

ནས་བསློམས་པས་སྒིབ་པ་མཐའ་དག་རློགས་པར་སློང་ནུས་པས། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་མཚན་ཉིད་རློགས་པ་ཡིན་ལ། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་ཀིས་

སློང་པ་ནི་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མློར་འདློད་ཀང༌། 

དགག་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་བདག་མེད་ཕ་མློ་མིན་པས། བདག་

མེད་མཚན་ཉིད་མ་རློགས་པ་བཞག་པའི་ཕིར། དགག་བ་དང་དགློས་པ་རློགས་མ་

རློགས་ཀི་སློ་ནས་མཚན་ཉིད་རློགས་མ་རློགས་སུ་འཇློག་པ་ནི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མ་

ནས་གསུངས་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཚུལ་གསུམ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ། 

ཡློད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་དང༌། ངེས་པ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ལ། ངློ་བློ་ལ་སློགས་པའི་ཁྱད་ཆློས་ལྔ་གསུངས་པས། དེ་རྣམས་

ཚང་ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་རློགས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་3གསུངས་

པ་རྣམས་མ་ཚང་ན་དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་རློགས་པར་འཇློག་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚད་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༢་༡༨།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༢་༡༨།

3 ག་༡༦༧་བ་༢་དེ་ལྟར། ཏ་༡༦༩་ན་༣་དེ་རྣམས། ད་༡༡༤་༤་དེ་རྣམས།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།1 རེས་དཔག་བ་དང་དེར་མཚུངས་ལ། །ཡློད་དང་མེད་ལ་

མེད་པར་ནི། །ངེས་པ། ཞེས་དང༌། འཐད་ལྡན་དུ་དེ་ཉིད་དྲངས་ནས། ཚུལ་གསུམ་གི་

མཚན་ཉིད་ལ་དེ་རྣམས་རློགས་དགློས་པར་གསུངས་པ་དང༌།2 ངློ་བློ་ཚིག་ཕད་བདག་

ཉིད་འདློད། །ཅེས་དང༌། རིག་གཏེར་དུ།3 མདློ་ལས་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དངློས་སྨྲ་བས་ཕུང་པློའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་བདག་དང༌། དེ་ལས་དློན་གཞན་

པའི་བདག་མེད་པར་རྟློགས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟློགས་པར་འདློད་པ་དེ། 

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་མ་ཤེས་པར། དེ་རང་ལུགས་ཀི་བདག་

མེད་རགས་པ་རྟློགས་ཚུལ་དུ་བས་འདུག་པ། ཞེས་པ་ཡང༌། བརློད་བས་སློང་པའི་

ཚིག་ཏུ་སྣང་སེ།4 དངློས་སྨྲ་བ་རྣམས་རང་གི་ལུགས་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

རྟློགས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟློགས་པར་འདློད་པ་དེ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་

ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དངློས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ལུགས་ཀི་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕ་མློ་མཚན་ཉིད་པར་འདློད་པའི་ཕིར། ཁྱེད་

ཅི་སྨྲ། ཐལ་འགྱུར་གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་

པའི་རས་ཡློད་ཀིས་སློང་པར་རྟློགས་པའི་ལམ་གིས་མངློན་པ་གཉིས་ནས་བཤད་པའི་

ཉློན་མློངས་མངློན་གྱུར་པ་རེ་ཞིག་སློང་ནུས་ཀང༌། བདེན་འཛིན་གི་མ་རིག་པ་སློང་མི་

ནུས་པར་གསུངས་པ་དེ་གྲུབ་མཐའི་འདློད་ཚུལ་དང༌། དློན་གི་གནས་ཚུལ་མ་ཕེད་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། སློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས། ༨་༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༧། ཚད་མ་ཅེ། དཔལ་ལྡན་ཆློས་གགས། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། ༥༧༦་༡༨།

3 མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །༡༧། ས་པཎ་གི་གསུང་འབུམ་པློད་གསུམ་པ། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། རིགས་གཏེར། ༣༧་༡༤།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༢་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་གཏམ་ཡིན་པའི་ཤེས་བེད་དུ། མངློན་པའི་ལུགས་ལ་དེ་ནས་བཤད་པའི་

དམིགས་རྣམ་ཅན་གི་ཉློན་མློངས་ལས་གཞན་པའི་ཉློན་མློངས་མི་འདློད། ཐལ་འགྱུར་

བའི་ལུགས་ལ་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དང༌། དེའི་དབང་དུ་བས་པའི་ལྟ་བ་དང་

ལྟ་མིན་གི་ཉློན་མློངས་ལས་གཞན་པའི་ཉློན་མློངས་མི་བཞེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

འབེལ་མེད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱློད་ཀི་ཐལ་ངག་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མངློན་པ་མཛོད་ལས།1 གང་ཞིག་ཀུན་ལ་མུན་པ་

གཏན་བཅློམ་ཞིང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ར་ཤེ་ལས།2 གང་གི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་

པར་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་མཚུངས་མི་མཚུངས་ལེགས་

པར་སློམས་ཤིག །ཁྱེད་ཀིས་3མངློན་པ་ནས་བཤད་པའི་ཉློན་མློངས་དང༌། འདི་ནས་

བཤད་པའི་ཉློན་མློངས་ཐ་དད་དུ་ཡློད་ན་ཞེས་སློགས་སྨྲ་བ་ནི་འློག་ཏུ་འགློག་ལ། ཁྱློད་

ཀིས་དེས་ན་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མ་རྟློགས་ཀང༌། མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་མངློན་སུམ་དུ་

རྟློགས་པ་ལུགས་འདི་ལ་མི་སིད་པས། གང་ཟག་དེ་སྤློད་འཇུག་གི་གཞུང་དང་སྦར་

ནས་འཆད་པ་ནི་གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་གི་ཞབས་འདྲེན་པའློ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། 

དློན་མ་རྟློགས་བཞིན་དུ་ཕག་དློག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་རྣམ་པར་མི་འཚམ་

པའི་ཚིག་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས།4 དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མ་རྟློགས་ཀང་མི་རྟག་སློགས་

བཅུ་དྲུག་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། ཞེས་པའི་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ནི་

མངློན་པ་གློང་འློག་དང༌། རྣམ་འགེལ་སློགས་རང་སེ་དངློས་སྨྲ་བའི་གཞུང་ནས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༩། མངློན་པ་ཀུ། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན། མཛོད་ར་བ། ༣་༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༣་༣།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༣་༡༣།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༦༣་༤།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

གསུངས་པ་ལྟར་གི་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཊིཀ་ཆེན་ལས་གསལ་བར་གསུངས་

ལ། དེ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པས་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པས་

མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར།1 སེད་འདི་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་ཡང༌། །ཞེས་པ་ཡང༌། སེད་པ་ལ་

མངློན་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཉློན་མློངས་ཅན་དང༌། དེ་མ་ཡིན་པའི་སེད་པ་གཉིས་

སུ་ཡློད་བས་པ་ལ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་སེད་པ་ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ཡང་

འབེལ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། 

གང་ཟག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རྟློག་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཁྱློད་ཀིས་

བསྐལ་པའི་བར་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། སྤློད་འཇུག་གི་གཞུང་གི་

དགློངས་པ་ནི་རྒྱུད་བླ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉན་རང་དག་བཅློམ་གིས་ལས་དང་

ཉློན་མློངས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སངས་ཀང་ཐེག་ཆེན་གི་མདློ་ལས་

བཤད་པའི་མཚན་མེད་མཐའ་དག་མ་རྟློགས་པས། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་དང་

ཟག་མེད་ཀི་ལས་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་མ་སངས་ཤིང༌། མཐར་ཐུག་གི་མྱང་

འདས་ཀང་མ་ཐློབ་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། ཞེས་པ་ཁྱློད་རང་གིས་སྤློད་འཇུག་གི་གཞུང་

དློན་དུ་སྨྲ་བ་འདི་ནི། ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་དང༌། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་དང༌། 

སྤློད་འཇུག་རྣམས་ཀི་ཞབས་འདྲེན་དུ་སློང་འདུག་སེ། ཁྱེད་ཀིས་ཉན་རང་རྣམས་ཀིས་

མཚན་མེད་མཐའ་དག་མ་རྟློགས་པར་ཁས་བླངས་ལ། འདིའི་ཐད་ཀི་སྤློད་འཇུག་

འགེལ་ཆེན་དུ།2 ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་དྲངས་པ་ལས། དངློས་པློའི་འདུ་ཤེས་ཅན་ལ་ཐར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། སློབ་དཔློན་ཞི་བ་ལྷ། སྤློད་འཇུག །༡༠༢༡་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་བླློ་གློས། སྤློད་འཇུག་བཀའ་འགེལ། ༡༤༧༡་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་མེད། །ཅེས་དང༌།1 དུས་གསུམ་གའི་རྒྱུན་ཞུགས་ནས་རང་རྒྱལ་དག་བཅློམ་གི་

བར་རྣམས་ཤེར་ཕིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐློབ་པར་གསུངས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པར་བསློད་པ་ལས།2 མཚན་མ་མེད་པ་མ་རྟློགས་པར། །ཁྱློད་ཀིས་ཐར་པ་མེད་

པར་གསུངས། །ཞེས་དང༌། སྤློད་འཇུག་ལས།3 གང་ཕིར་ལུང་ལས་ལམ་འདི་

ནི། །མེད་པར་བང་ཆུབ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་མཚན་མེད་རྟློགས་པའི་ལམ་ཐློབ་

པ་མེད་ན་ཐར་པ་དང་བང་ཆུབ་དང་དག་བཅློམ་པ་སློགས་ཐློབ་པ་མེད་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་ནས། དེའི་སྐྱློན་སློང་དུ། 

སིང་བརེ་བས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བིས་འདུག་པ། སིང་རེ་ཡློད་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་

འདུག །ནེ་ཙོའི་ཁ་ལ་རས་དཀྲིས་པ་དང་འདྲ་བར་མ་སློང་བ་ཞིག་འཚལ། 

ཡང་ཁྱེད་ཀི་དཀའ་འགེལ་དུ།4 དེས་ན་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པས་ནི་ར་ཤེ་ལས་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ་གཞི་གཅིག་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང༌། སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་

པ་མཐའ་ཡས་པས་བསྒྲུབས་པས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། 

ཐེག་དམན་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་རིགས་པ་མདློར་བསྡུས་པ་ཞིག་གིས་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་ཚད་མས་གྲུབ་ན་སྔ་མ་ལྟར་མི་བེད་པས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་རྒྱས་པ་མེད་པས་

རྒྱས་བསྡུས་དང༌། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བསློམ་པ་རློགས་མ་རློགས་མ་གསུངས་སློ། །ཞེས་

བིས་པ་ནི། རང་ཉིད་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཁས་བླངས་

པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཐུག་ནས་མཁས་པའི་གཞུང་རྣམས་གཞན་དུ་བཤད་པ་སེ། དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་བླློ་གློས། སྤློད་འཇུག་བཀའ་འགེལ། ༡༤༧༣་༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ།།མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བསློད་པ། ༢༠༠་༡༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡། དབུ་མ་ལ། སློབ་དཔློནཞི་བ་ལྷ། སྤློད་འཇུག །༡༠༢༠་༡༦།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༥་༩།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གློ་ལྡློག་པར་འགྱུར་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

གཅིག་ཉིད་ཐེག་པ་ཆེན་པློས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དུ་མས་རྟློགས་དགློས། ཐེག་

དམན་གིས་རིགས་པ་མདློར་བསྡུས་པ་ཞིག་གིས་རྟློགས་ནུས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་རྒྱས་མ་རྒྱས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡློད་པར་སྨྲས་སློ་སམ་

ན། དེ་ཡང་མ་བརྟགས་པ་སེ། རྟློགས་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་རྟློགས1་ཆེ་ཆུང་དང་ཚང་མ་

ཚང་དང་རྒྱས་བསྡུས་དབེ་བ་མེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། སྒིབ་པ་སློང་བའི་ནུས་

པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཡློད་པས་སྐྱློན་མེད་དློ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཁྱློད་ཀི་ལུགས་ལ་འགལ་

ཏེ་སང་བ་བདེན་འཛིན་གཅིག་ཉིད་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་རྒྱས་པས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་

པ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སློང་མི་ནུས་ཤིང༌། ཅིག་ཤློས་ཀིས་ཚེ་གསུམ་ལ་སློང་ནུས་པའི་

ཕིར། བསྒྲུབ་བ་གཅིག་ཉིད་གང་ཟག་གཅིག་གིས་རིགས་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མའི་སློ་ནས་

རྟློགས་ཞེས་པ་ཡང་རིགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་འགལ་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་གཅིག་ཉིད་

རིགས་པ་སྔ་མས་རྟློགས་ཟིན་ནས་གང་ཟག་དེའི་ངློར་རིགས་པ་ཕི་མ་ཐམས་ཅད་

གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

འློ་ན་དབུ་ཚད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་བསྒྲུབ་བ་གཅིག་ཉིད་ལ་རིགས་པ་མི་

འདྲ་བ་དུ་མ་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་2སམ་ན། དེ་ནི་རྒློལ་བ་སློ་སློའི་དབང་དུ་བས་

པ་སེ། གཟུར་གནས་རྣམ་དཔློད་དང་ལྡན་པ་དག་ལེགས་པར་དཔློད་ཅིག །ཅེས་བིས་

འདུག་པ། ཐལ་འགྱུར་དང་པློ་མི་འཐད་དེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས།3 ཐེག་ཆེན་པས་སློང་ཉིད་

1 ག་༡༦༩་བ་༢་རྟགས། ཏ་༡༧༡་ན་༤་རྟགས། ད་༡༢༣་༡༠་རྟློགས།

2 ག་༡༦༩་བ་༥་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། ཏ་༡༧༡་བ་༡་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། ད་༡༢༤་༡༣་ཇི་ལྟར་མིན་སམ་ན།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༨༨་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་རྟློགས་པས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་གློས་

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང༌། ཐེག་དམན་གིས་རིགས་པ་མདློར་བསྡུས་ཙམ་གིས་རྟློགས་པས། 

ཐེག་ཆེན་ལྟར་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་གློས་མི་རྒྱས་པ་གསུངས་པ་ལ། ཁྱེད་ཀིས་ཐེག་

ཆེན་དབང་པློ་རྟུལ་བ་དང༌། ཐེག་དམན་དབང་པློ་རྣློ་བར་ཐལ་བར་འཕེན་པ་ནི། ཁྱེད་

རང་བླློ་གློས་ཤིན་ཏུ་རིང་པའི་བབ་ཅློལ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་གློས་རྒྱས་པ་བས། 

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་གློས་མི་རྒྱས་པ་དབང་པློ་རྣློ་བར་འཕངས་འདུག་པའི་ཕིར། ཁྱློད་

ལྟར་ན། བང་སེམས་ས་དང་པློ་བ་དང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་

གློས་རྒྱས་མི་རྒྱས་དང༌། དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀས་

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པར་མཚུངས་ཤིང༌། རྟློགས་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་

རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་ཚང་མ་ཚང་དང་རྒྱས་བསྡུས་ཀི་དབེ་བ་མེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་

ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

དེས་ན་ཐེག་ཆེན་པས་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་རྟློགས་པ་

དང༌། ཐེག་དམན་པས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རིགས་པ་མདློར་བསྡུས་ཙམ་གིས་རྟློགས་པར་རང་

འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།1 ཆློས་ཀི་བདག་མེད་པ་གསལ་

བར་བ་བའི་ཕིར། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་བསན་པ་ཡང་རིགས་པ་ཉིད་དེ། རྒྱས་པར་བསན་

པར་བརློད་པར་འདློད་པའི་ཕིར། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་ལས་ནི་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་པ་

མདློར་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བླློ་གློས་

རྒྱས་མི་རྒྱས་སྒིབ་པ་སློང་བ་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སློ་ནས་བཞག་པ་ལ་ཡང༌། ཁྱློད་ཀི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༡༨་༡༩།
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དགག་པ་དེ་མི་འཇུག་སེ། ཐེག་ཆེན་པ་བླློ་གློས་རྒྱས་པས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གཉིས་

སུ་བདེན་འཛིན་མ་སངས་པར་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པློའི་ལམ་ལ་གློམས་

པ་བསིངས་པས་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐློབ་ལ། བརློན་འགྲུས་ཤིན་ཏུ་འབར་བའི་ཉན་

ཐློས་སློབ་པས་ཚེ་གསུམ་ལ་བདེན་འཛིན་སློང་ནུས་ཀང༌། སར་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་

ཚོགས་ལམ་ནས་ཞུགས་ཏེ། བསྐལ་པ་གངས་མེད་མང་པློར་ཚོགས་གསློག་དགློས་

པས་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་ལ་དུས་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ཕིར། ཁྱློད་རང་ཐེག་ཆེན་གི་རྟློགས་

བའི་སློང་ཉིད་ཐེག་དམན་གི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་འདློད་

པ་ལ་ཡང་འཁློར་གསུམ་ཡིན་ནློ། །ཐེག་ཆེན་གི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་དེ་ཐེག་དམན་གི་

རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཉན་ཐློས་ཚོགས་

ལམ་པ་དབང་རྣློན་གིས་སློང་ཉིད་བསློམས་པས་ཚེ་གསུམ་ལ་བདེན་འཛིན་སློང་ནུས། 

ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་པ་དབང་རྣློན་གིས་བདེན་འཛིན་སློང་བ་ལ་བསྐལ་པ་གངས་

མེད་གཅིག་ཏུ་སློང་ཉིད་བསློམ་དགློས་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

ཡང་ཁྱེད་ཀིས། བསྒྲུབ་བ་གཅིག་ཉིད་གང་ཟག་གཅིག་གིས་རིགས་པ་མི་འདྲ་

བ་དུ་མའི་སློ་ནས་རྟློགས་ཞེས་པ་ཡང་རིགས་ལམ་དང་འགལ་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་གཅིག་

ཉིད་རིགས་པ་སྔ་མས་རྟློགས་ཟིན་ནས་གང་ཟག་དེའི་ངློར་རིགས་པ་ཕི་མ་ཐམས་ཅད་

གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་པ་ཡང་བླློ་གློས་

ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་བདེན་མེད་རིགས་པའི་རྣམ་

གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་མ་རྟློགས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

བའི་སྐྱློན་ཡློད་ལ། རྟློགས་པར་ཁས་བླངས་ན་ཁྱློད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་དང་དངློས་སུ་
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འགལ་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སློང་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་

གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེས་སློང་ཉིད་

རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་མ་རྟློགས་པའི་ཕིར། རྟགས་དངློས། 

འདློད་ན། དེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མདློ་དང་བསན་བཅློས་མེད་པར་ཐལ། འདློད་

པའི་ཕིར། འདློད་ན། སློང་ཉིད་རྒྱས་པར་སློན་པའི་མདློ་དང་བསན་བཅློས་མེད་པར་

ཐལ་ལློ། །འདློད་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་ལློ། །

ཡང་ཁྱེད་ཀིས་གྲུབ་དློན་འཆད་པའི་སྐབས་སུ།1 ཊིཀ་ཆེན་ལས། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

རྟློགས་པ་དང་བལ་ན་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཕུང་པློ་ལ་བདེན་པར་དམིགས་པས་

བླློ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མཚན་ཉིད་རློགས་པ་

རྟློགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སློགས་ཀི་ལུང་དྲངས་ནས། དེ་འགློག་པ་ན། 
2གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མཚན་ཉིད་རློགས་མ་རློགས་ཀི་ཐ་སད་དང༌། ཀུན་བརྟགས་

པའི་གཞི་ནི་འློག་ནས་འགློག་པར་འགྱུར་ལ། ཕུང་པློ་གདགས་གཞི་དང༌། གང་ཟག་

བཏགས་ཆློས་སུ་བེད་པ་ནི་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་ལུགས་ཡིན་གི། ཐལ་འགྱུར་

བའི་ལུགས་གཏན་མིན་ཏེ། ལུགས་འདི་ལ་ཕུང་པློ་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་དང༌། 

ཕུང་པློ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པ་དང༌། ཕུང་པློ་ཉེ་བར་བླང་བ་དང༌། གང་

ཟག་ཉེ་བར་ལེན་པ་པློ་ཡིན་པ་སློགས་ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་དང༌། ཤིང་རྟ་གཉིས་ཀི་

དཔེའི་སློ་ནས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། འགེལ་པར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༤༥་༡༨།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༤༦་༨།
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པ་རྟློགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། 1བདག་ཏུ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་ཕུང་པློ་ལ་དམིགས་པའི་

ཕིར། ཞེས་དང༌། དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཡན་ལག་ཚོགས་གནས་རྣམས། །ཤིང་རྟ་ཉིད་འགྱུར་

ཤིང་རྟ་དང་བདག་མཚུངས། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་

ལ། །བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟ་བརློད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་པློ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཀུན་

རློབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བའློ། །ཞེས་པའི་མདློ་ཁུངས་སུ་དྲངས་ནས། དེ་བཞིན་དུ་

བདག་ཕུང་པློས་རྒྱུར་བས་ནས་བཏགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡང༌། ཕུང་པློ་ཚོགས་

པ་ཙམ་ཡིན་པར་མི་རུང་ངློ༌། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ཕུང་གཉིས་གདགས་གཞི་

དང་བཏགས་ཆློས་སུ་གཏན་ནས་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །རིགས་པས་ཀང་གནློད་

དེ། ཕུང་པློ་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་ཡིན་ན། ཕུང་པློ་གང་ཟག་གི་བདེན་འཛིན་གི་

དམིགས་པར་ཁས་ལེན་དགློས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་གཞུང་འདིར་ཡང་ཡང་བཀག་པའི་ཕིར་

རློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ་འདི་རྣམས་ནི། རང་ཉིད་ཀི་སྐེ་འབེག་པར་བེད་པའི་མཚོན་

ཐློགས་ཏེ་ཕ་རློལ་པློ་ལ་བརེག་པར་རླློམས་ནས། རང་ཉིད་ཀི་སྐེ་འབེག་པར་བེད་པ་

དང་མཚུངས་ཏེ། འདི་ལྟར། གང་ཟག་དེ་རང་གི་ཕུང་པློ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་དེའི་

ཚེ། གང་ཟག་དེའི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དེ་དེའི་གདགས་གཞི་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་དེའི་ཕུང་པློ་ལྔ་

ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་ཅེས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་གཉིས་དངློས། 

གཞན་ཡང་བསལ་བ་དེར་ཐལ། རང་འགེལ་ལས། བདག་ཏུ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་ཕུང་པློ་

ལ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། བདག་ཕུང་པློས་རྒྱུར་བས་ནས་བཏགས་པའི། 

ཞེས་པའི་ལུང་གཉིས་པློ་དེས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ཏུ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༡༦་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་གཞིའི་དློན་དང༌། 1བདག་ཕུང་པློས་2རྒྱུར་བས་

ནས་ཞེས་པ་ཡང་བདག་ཕུང་པློས་གདགས་གཞིར་བས་ནས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཞི་དང་རྒྱུ་གཉིས་སྐད་དློད་གཅིག་གི་སེང་ནས་བཤད་དུ་ཡློད་པས། གཞུང་

མང་པློར་དེ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཏུ་བས་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་དེ་ལྟར་

མཛད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། གང་ཟག་ཕུང་པློ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཕུང་པློ་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་སློ། །གཞན་

ཡང༌། ཁྱློད་ཀི་རིགས་པའི་གནློད་བེད་ཀང་མི་འཐད་དེ། གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་

ཡིན་ན། གང་ཟག་གི་བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་པ་ཡིན་དགློས་པའི་ཁྱབ་པ་བརྒྱ་བིན་

གིས་ཀང་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཁྱློད་ཀིས3་དེས་ན་རློང་སློན་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་

ལུགས་འདི་ལ། ཐློག་མར་ཕུང་པློ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གཞི་མེད་ལ་ངའློ་སམ་

དུ་བཟུང་བ་ནི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་པས། དེའི་དམིགས་ཡུལ་གི་ང་ཙམ་དེ་ཉིད་

གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་དང༌། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་

བཞེད་པ་ཉིད་གཞུང་གི་དགློངས་པར་སྣང་ངློ༌། །ཞེས་བིས་འདུག་པ། འློ་ན། ཐློག་མར་

ཕུང་པློ་ལ་དམིགས་ནས་གཞི་མེད་ལ་ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བླློ་དེ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་

ཀིས་ཕུང་པློ་ལ་དམིགས་པར་ཐལ། ཁྱློད་ཆློས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཕུང་

པློ་དེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འདློད་པ་གང་ཞིག །དེ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༧༩༣་༣།

2 རང་འགེལ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཕུང་པློ་རྒྱུར་བས་ནས་བཏགས་ཞེས་འབྱུང་།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༤༨་༢།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

གཞན་ཡང༌། དེའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ང་ཙམ་ཞེས་པ་དེ། ངར་འཛིན་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ང་ཙམ་ལ་བཞེད་པ་ཡིན་ནམ། ཐློག་མར་ཕུང་

པློ་ལ་དམིགས་ནས་གཞི་མེད་ལ་ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བླློ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་ང་ཙམ་ལ་བཞེད་པ་གང་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་དེ་ཐློག་

མར་ཕུང་པློ་ལ་དམིགས་ནས་གཞི་མེད་ལ་ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བླློ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་འདྲ་བའི་བླློ་དེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདློད་ན། ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཆློས་ཅན། གཞི་མེད་ལ་ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བླློ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དེ་ཆློས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའི་ང་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བླློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཁྱློད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ང་ཙམ་དེ་ཁྱློད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཞིག །ཁྱློད་

ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བླློ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གཉིས་དློན་གིས་དངློས། རྟགས་དང་

པློ་དེར་ཐལ། ར་བར་འདློད་པ་གང་ཞིག །ཐློག་མར་ཕུང་པློ་ལ་དམིགས་ནས་གཞི་མེད་

ལ་ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བླློ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ང་ཙམ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལྟར་ཡིན་ན། ཐློག་མར་ཕུང་པློ་ལ་དམིགས་ནས་གཞི་མེད་ལ་ངའློ་སམ་དུ་

འཛིན་པའི་བླློ་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ང་ཙམ་ལ་དམིགས་

ནས་ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བླློ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱློད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ང་

ཙམ་ཡློད་པ་གང་ཞིག །ཁྱློད་ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བླློ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གཉིས་

དངློས། འདློད་མི་ནུས་ཏེ། ཆློས་ཅན་དེའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། ཡང་ཁྱློད་ཀིས། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མངློན་པ་གཉིས་ནས་བཤད་པའི་ཉློན་མློངས་དང༌། འདི་ནས་བཤད་པའི་ཉློན་མློངས་

གཉིས་ཐ་དད་དུ་ཡློད་ན་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཐ་དད་དུ་ཡློད་པ་ཡིན་ནམ། གང་

ཟག་སློ་སློ་ལ་སློ་སློར་ཡློད་པ་ཡིན། ཞེས་བིས་འདུག་པ། ཁྱློད་རང་མངློན་པ་གཉིས་

ནས་བཤད་པའི་ཉློན་མློངས་དང༌། འདི་ནས་བཤད་པའི་ཉློན་མློངས་གཉིས་ཐ་དད་དུ་

མེད་པར་འདློད་པ་ཡིན་ནམ། ཐ་དད་དུ་ཡློད་པར་འདློད། དང་པློ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། 

དེ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་འཁློར་གསུམ་ཁྱེད་རང་ལ་ལློག་

གློ། །ཊིཀ་ཆེན་དུ་ཐེག་དམན་དག་བཅློམ་པས་ཉློན་སྒིབ་སངས་པ་དང༌། མངློན་རྟློགས་

རྒྱན་དུ། གཟུང་དློན་རྟློག་པ་སང་ཕིར་དང༌། །འཛིན་པའང་མི་སློང་ཕིར་དང་ནི། །ཞེས་

རང་རྒྱལ་ལམ་གིས་གཟུང་བ་ལ་བདེན་ཞེན་གི་རྟློག་པ་སློང་ནུས་ཀང༌། འཛིན་པ་ལ་

བདེན་ཞེན་སློང་མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལམ་སམ་པའི་དློགས་པ་སེལ་

བའི་ལན་དུ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གི་གཞུང་དེའི་དློན། སློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློའི་

ལུགས་ལ། རང་རྒྱལ་ལམ་གིས་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ཕི་རློལ་གི་དློན་རིགས་པས་

བཀག་པའི་དློན་གློམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་དློན་ཡློད་པར་འཛིན་པའི་རྟློག་པ་སློང་

ནུས་ཀང༌། ཤེས་པ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་རྟློག་པ་སློང་མི་ནུས་པའི་དློན་ཡིན་

གསུངས་པ་ལ།1 ཁྱློད་ཀིས་གཞུང་དེའི་དློན་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཡིན་པར་ཐལ། 

སེང་གེ་བཟང་པློ་ལ་སློགས་པའི་འགེལ་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་འདུག་

པ། མངློན་སུམ་དུ་བསློན་ཧམ་འདི་ལྟ་བུ་མཁས་པ་གཟུར་གནས་རྣམས་ཀིས་མཐློང་

ན་ཤིན་ཏུ་ཁེལ་བའི་གནས་སུ་འདུག་སེ། འདིའི་ཁྱབ་པ་ཊིཀའི་འགློ་མཇུག་གང་དུ་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༥༧་༡༢།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཡང་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་མེད་ཅིང༌། དབུ་སེམས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཡློད་

པ་སུས་ཀང་འདི་འདྲ་བའི་ཁྱབ་པ་ཁས་མི་ལེན་ནློ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཐུབ་དབང་གཉིས་

པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས། །ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་མདློ་དང་རྒྱུད་སེའི་དློན། །ཐུབ་

དབང་དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་བཀྲལ་བ་ལ། །ཐུབ་པའི་དབང་པློ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་

ནི། །གངས་ཅན་ཕིས་བློན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གིས་བསློད། །ཚུལ་འདི་མ་བཟློད་དམ་

པའི་མགློན་ཉིད་ལ། །སློད་པར་བེད་པ་བས༵ློད་ནམ༵ས་མིན་པའི་ལས། །ཝ་སྐྱེས་སེ༵ང་

གེ༵ར་རླློམས་ནས་མ་གསློག་པར། །དམ་པའི་མགློན་ལ་སིང་ནས་དད་པར་

རིགས། །ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་དང་པློའི་སྐབས་ཀི་ལློག་རྟློག་བསལ་དགློས་པ་རྣམས་

བསལ་ཟིན་ཏློ། །

སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་དགློས་མེད་ཀི་དགག་པ་

རེ་བས་འདུག་ནའང༌། ལན་དགློས་པར་མི་འདུག །སེམས་བསྐྱེད་བཞི་པའི་སྐབས་སུ། 

ཁྱེད་ཀི་དཀའ་འགེལ་དུ།1 ཟད་པའི་དློན་ཡང་ས་དེའི་སང་བར་གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་

གི་ས་བློན་སངས་པ་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །མདློ་ལས་ཀང་འཇིག་

ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ཡློད་པར་བསན་ཏློ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་

རྣམ་དག་གི་གནས་ལུགས་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་ཀང༌། གང་ཟག་ལ་བདེན་པར་འཛིན་

པའི་བདེན་འཛིན་མངློན་གྱུར་དུ་ཡློད་པའི་བང་སེམས་འཕགས་པ་ནི་ངློ་མཚར་ཆེ་སེ། 

གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་འདིས་གློང་འློག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་འདུག་གློ །ཞེས་བིས་ཤིང༌། དེའི་གློང་

དུ།2 ཆློས་ཀི་བདེན་འཛིན་ཟད་པར་གསུངས་པའི་དློན་ནི། ངློ་བློ་ས་དང་པློ་ནས་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༧༥་༢།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༧༤་༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སངས་སུ་ཟིན་ཀང་འདིར་གནས་ངན་ལེན་ཟད་པ་སེ་སྔར་བཤད་པ་དང་འདྲའློ། །ཞེས་

ཟེར་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། ས་བཞི་པར་ཆློས་ཀི་བདེན་འཛིན་གི་གནས་ངན་ལེན་ཟད་

པར་ཁས་བླངས་པའི་གནས་ངན་ལེན་དེ་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་གི་ས་བློན་ལ་བེད་

དམ། བག་ཆགས་ལ་བེད་པ་གང་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན། ས་དང་པློ་ནས་ཆློས་ཀི་

བདག་འཛིན་ཟད་པར་ཁྱེད་རང་གིས་ཁས་བླངས་པས། དེའི་ས་བློན་ཡང་སངས་པར་

ཁས་ལེན་དགློས་ལ། ས་དང་པློར་གནས་ངན་ལེན་མ་ཟད། ས་འདིར་གནས་ངན་ལེན་

ཟད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ས་བཞི་པར་ཤེས་སྒིབ་

ཟད་པར་ཐལ། དེར་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་གི་བག་ཆགས་ཟད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

འདློད་ན། ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པའི་བང་སེམས་ཡློད་པར་འདློད་པ་ནི་དེ་བས་

ཀང་ངློ་མཚར་ཆེའློ། །

སེམས་བསྐྱེད་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ། དགག་པ་གཅིག་བིས་འདུག་པ་ནི། གློང་

འློག་གི་ལན་རྣམས་ཀིས་ཁེགས་པར་འདུག་པས་མ་བིས། སེམས་བསྐྱེད་དྲུག་པའི་

སྐབས་ཀི་ཁྱེད་ཀི་དཀའ་འགེལ་ལས།1 གསུམ་པ་བཤད་བའི་སློང་ཉིད་གཏན་ལ་

དབབ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐུན་མློང་ཐེག་པའི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་བཤད་པ། ཐེག་པ་

ཆེན་པློའི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྟེན་འབེལ་ཆློས་ཀི་

བདག་མེད་སློས་སུ་བཤད།  རྟེན་འབེལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་སེ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལུང་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ། བསན་བཅློས་

སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ། དེ་ཉིད་གཞུང་འདིར་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༨༤་༦།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ལློ། །ཞེས་ས་བཅད་བས་ནས། དང་པློ་ས་བཅུ་པའི་མཉམ་ཉིད་བཅུ་གསུངས་པའི་

མདློས་བསན་པ་དང༌། གཉིས་པ་ར་ཤེའི། བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིགས་

བཅད་གཅིག་གིས་བསན་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ། ཐལ་རང་གི་རིགས་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་

ནས་བཤད་འདུག་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་དང༌། ཐེག་དམན་གི་

རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་ལ་རྟློགས་དཀའ་སའི་ཁྱད་པར་དང༌། ཕ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡློད་

པ་ནང་འགལ་ཏེ། ཇི་ལྟར་འགལ་ན། དེ་གཉིས་ཀི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་ལ་ཕ་རགས་

ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། མཐའ་བཞི་དང་བལ་བའི་སློང་ཉིད་ལས་ཕ་བའི་སློང་ཉིད་

ནི་ཐེག་ཆེན་པས་ཀང་མི་བཞེད་ལ། དེ་ཉིད་ཐེག་དམན་དང་ཐུན་མློང་བའི་རྟློགས་བའི་

སློང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་སློགས་ཀི་སྐབས་ནས་དངློས་

སུ་བསན་པའི་སློང་ཉིད་དེ་དེའི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། ཁྱློད་

རང་གིས་ཐུན་མློང་ཐེག་པའི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་བསན་བཅློས་ཀིས་གཏན་ལ་དབབ་

ཚུལ། བདག་ལས་མ་ཡིན། ཞེས་སློགས་ཀི་ལུང་གིས་བསན་པར་འདློད་པ་དང་

དངློས་སུ་འགལ་ལློ། །

གཞན་ཡང་། ཐུན་མློང་ཐེག་པའི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་

དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས། ཐེག་ཆེན་གི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད། 
1བདག་མེད་འདི་ནི་འགློ་བ་རྣམ་དགློལ་ཕིར། །ཆློས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་

གཉིས་གསུངས། །ཞེས་པས་དངློས་སུ་བསན་པའི་སློང་ཉིད་ལ་བཤད་པ་དང༌། དེ་

གཉིས་ལ་རྟློགས་དཀའ་སའི་ཁྱད་པར་ཡློད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེའི་སྐབས་ནས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༢་༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དངློས་སུ་བསན་པའི་བདག་མེད་གཉིས་པློ་དེ། ཐུན་མློང་ཐེག་པའི་ཡང་རྟློགས་བའི་

སློང་ཉིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དེར་ཐལ། ཐུན་མློང་ཐེག་པའི་རྟློགས་བའི་སློང་ཉིད་

དེ་ལ་གཉིས་སུ་འབེད་རིགས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དངློས། 

ཡང༌། དགག་བ་ཚད་འཛིན་གི་སྐབས་སུ། ཊིཀ་ཆེན་ལས།1 སློབ་དཔློན་

ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཕི་དློན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སློགས་གསུམ་དུ་

ཁས་ལེན་པར་གསུངས་པ་དང༌། དེས2་བླློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་གཞག་པ་མ་ཡིན་

པའི་སློད་ལུགས་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་3གསུངས་པ་ལ། ཁྱེད་ཀི་དཀའ་འགེལ་དུ།4 དེ་ལ་

རང་རྒྱུད་པས་བླློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་གཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཆློས་དེ་རྣམས་ཀི་

སློད་ལུགས་ཡློད་པས་རིགས་པའི་དགག་བར་གྱུར་པའི་བདེན་ཚད་དུ་ཁས་ལེན་

ཞེས་པ་ཁྱེད་ལ་འགལ་ཏེ། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཕི་དློན་རང་གི་ངློ་བློས་གྲུབ་པ་

སློགས་གསུམ་དུ་ཁས་ལེན་ན། ཕི་དློན་བླློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་གཞག་པ་མ་ཡིན་

པའི་སློད་ལུགས་སུ་ཁས་མི་ལེན་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི་གནད་མ་

ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་བདེན་གྲུབ་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པས་

བླློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་གཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་སློད་ལུགས་ཀི་ངློས་ནས་

གྲུབ་པ་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་ཀང༌། བླློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་གཞག་པའི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས། རང་རྒྱུད་པའི་དགག་བ་འགློག་པའི་ཐད་ཀི་ཊིཀ་ཆེན་ལ་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༡༨༠་༢།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༡༦༧་༦།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༡༦༨་༡། སློད་ལུགས་སུ་ཡློད་པ་ནི།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༨༩་༡༢།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

དགག་པ་བེད་པ་ན།1 དློན་ཤེས་ཆ་མེད་བཀག་ནས་ཆ་བཅས་སྒྲུབ། ཆ་བཅས་ལ་ཆ་

དང་ཆ་ཅན་ངློ་བློ་ཐ་དད་པ་བཀག་ནས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་ཅེས་པ་ཡང་མ་བརྟགས་

བཞིན་དུ་རང་གར་སྨྲ་བའམ། ཡང་ན་རང་རྒྱུད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ལ་སྐུར་པ་

འདེབས་པ་སེ། རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་གཅིག་དུ་བལ་གི་ཕློགས་ཆློས་སྒྲུབ་

པའི་ཚེ། ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པར་སྣང་བའི་རྟགས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་

བཀག །ཁྱབ་བེད་ཁེགས་པས་ཁྱབ་བ་དུ་མ་ཁེགས་པ་ཙམ་གསུངས་ཀི། བདེན་མེད་

བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་མཐར་ཐུག་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་རང་རྒྱུད་

པའི་གཞུང་གང་དུའང་མི་སྣང་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ། འདི་ནི་ཁྱེད་རང་

གིས་ཊིཀའི་དློན་མ་རྟློགས་བཞིན་དུ་ཀུན་སློང་ངན་པས་སྒློ་བཏགས་ནས་སྐྱློན་མ་

མཐློང་བཞིན་དུ་སྐྱློན་འདུག་གློ་ཞེས་སྒློ་འདློགས་པའམ། རེ་བླ་མས་རང་རྒྱུད་པའི་

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་འདུག་གློ་ཞེས་བརློད་ན། བླུན་པློ་རྒྱུ་མཚན་

མ་མཐློང་བར་ཚིག་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབང་བ་དག་ལས་ངན་པ་ལ་སྦློར་བ་ཡིན་ཏེ། 

ཊིཀ་ཆེན་ལས་ནི།2 གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དངློས་པློ་གཉིས་ཀ་

ལ་ཆ་མེད་བཀག་པས། དངློས་པློ་ཡིན་ན་ཆ་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ། ཆ་དང་

ཆ་ཅན་ངློ་བློ་ཐ་དད་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་གཉིས་ལ་འབེལ་

པ་གྲུབ་ལ། དེ་གཉིས་ངློ་བློ་ཐ་དད་ཡིན་པ་བཀག་ནས་དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་བསན། 

དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཚེ་དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་ཡང་བླློ་ལ་ངློ་བློ་ཐ་

དད་དུ་སྣང་བས་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་ཆློས་སུ་བསན་ནས། དེའི་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༨༩་༡༧།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༡༧༣་༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆ་དང་ཆ་ཅན་དློན་དམ་པར་མེད་པར་གསུངས་པ་ལ། ཁྱེད་ཀིས་

བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་རང་

རྒྱུད་པའི་གཞུང་གང་དུའང་མི་སྣང་བའི་ཕིར། ཞེས་བིས་འདུག་པ། ཊིཀ་ཆེན་ལས། 

བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པར་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ལས་

གསུངས་ཞེས་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས་1ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངློ་

བློ་གཅིག་པ་དེ་བླློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་གཞག་པ་མིན་པའི་སློད་ལུགས་ཡིན་པར་

ཐལ། དློན་ལ་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །བླློ་ལ་ནི་ཡིད་ཇི་ལྟར་

གཏད་ཀང་དེ་གཉིས་ངློ་བློ་ཐ་དད་ཡིན་པར་སྣང༌། ཞེས་བིས་འདུག་པ། འློ་ན་སློང་པ་

དང་རྟེན་འབྱུང་ངློ་བློ་གཅིག་ལ་སྦར་ནས། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ངློ་བློ་

གཅིག་མ་ཡིན་ན། ཐལ་རང་གི་གཞུང་མཐའ་ཡས་པ་ལས་དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་

གསུངས་པ་ལྟློས་ཤིག །གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་གཉིས་བླློ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཕིར། 

འདློད་ན། དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པ་བླློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་གཞག་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པ་ཐ་སད་དུ་ཡློད་

པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས།2 བླློ་ལ་ཡིད་ཇི་ལྟར་གཏད་ཀང་བདག་དང་ཕུང་པློ་ངློ་བློ་ཐ་

དད་དུ་སྣང་བར་ཐལ། དེ་ལ་ཤིང་རྟ་དང་ཤིང་རྟའི་ཆ་ཤས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་

ཕིར། འདློད་ན། ཕི་རློལ་པས་བདག་ཕུང་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་ལྔ་པློ་ཕུང་པློ་ལ་

མ་ལྟློས་པར་བདག་ཡློད་པར་ལྟ་བ་ཡིན་པས། འཇིག་ལྟའི་གངས་སུ་མི་བགང་བར་

གཞུང་འདིའི་འགེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་མི་འགལ་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༠་༨།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༠་༡༢།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

སློམས་ཤིག །ཅེས་བིས་འདུག་པ། ཊིཀ་ཆེན་གིས།1 དེའི་ཚེ་དེ་ལ་ཡིད་ཇི་ལྟར་གཏད་

པ་ན། ཡིན་ཚུལ་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་ཀང༌། སྣང་ཚུལ་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་བསློན་དུ་

མེད་པས། སྒྱུ་མ་བཞིན་དེར་སྣང་བ་དང༌། དེས་སློང་པ་གཉིས་ཚོགས་སུ་གཏན་ལ་

དབབ། ཅེས་པའི་དློན་ནི། རང་རྒྱུད་པས་དངློས་སྨྲ་བ་འགློག་པ་ན། ཆ་དང་ཆ་ཅན་

གཉིས་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པ་མི་འཐད་དེ། དེའི་ཚེ་རྒློལ་བ་གཉིས་ཀས་ཆ་

དང་ཆ་ཅན་ལ་ཡིད་ཇི་ལྟར་གཏད་པ་ན། རྒློལ་བ་གཉིས་ཀའི་གཏློད་བེད་ཀི་བླློ་ལ་དེ་

གཉིས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཡང༌། དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པས་སྣང་བ་ལྟར་གིས་

སློང་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ལ། ཁྱེད་ཀིས་དེའི་དློན་མ་

གློ་བར་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་བླློ་ལ་མི་སྣང་བར་བཟུང་ནས། བླློ་སྤི་ཙམ་པ་ལ་

བདག་ཕུང་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དང༌། ཕི་རློལ་པས་བདག་ཕུང་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་ལྟ་

བའི་ལྟ་བ་ལྔ་པློ་ཕུང་པློ་ལ་མ་ལྟློས་པར་ལྟ་བ་ཡིན་པ་འདིའི་འགེལ་པར་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བདག་ཕུང་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་བླློ་ལ་སྣང་གི །ཕི་རློལ་པས་

དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ལྔ་པློ་ཡློད་པས། ཊིཀ་ཆེན་གི་གྲུབ་

མཐའ་དེ་རྣམས་ལ་གནློད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། 

ཊིཀ་ཆེན་གི་ཐལ་འགྱུར་བའི་དགག་བ་ངློས་འཛིན་འགློག་པ་ན།2 ལྟློ་ལྡིར་ཞབས་

ཞུམ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་དང༌། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་གཉིས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་གཞག་པར་

མཚུངས་པར་ཐལ། དེ་ལ་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་གཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་དློན་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༡༧༣་༣།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༡་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མེད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དེ་གཉིས་འདློད་རྒྱལ་གི་མིང་དུ་མཚུངས་པར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་མིང་དློན་རྣམས་ནི་ཐ་སད་དཔློད་བེད་ཀི་

རིགས་པས་བཙལ་བའི་ཚེ་རེད་པར་ནི་ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་མཚུངས་ལ། དློན་དམ་

དཔློད་བེད་ཀི་རིགས་པས་བཙལ་བའི་ཚེ་མི་རེད་པ་ནི་གཉིས་ཀ་འདློད་ལ་ཞེས་བིས་

འདུག་པ། རིགས་པ་འདི་འདྲ་བཏང་ནས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་འགློག་པར་

འདློད་པ་ནི་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། ལྟློ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་ལ་བུམ་པ་

ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་དང༌། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞེས་

མིང་བཏགས་པ་གཉིས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་གི་དབང་གིས་གཞག་པར་མཚུངས་

པར་ཐལ། དང་པློ་དེ་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པ་གང་ཞིག །ཕི་མ་དེ་

ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པློ་གྲུབ་སེ། ལྟློ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་མིང་

དུ་བཏགས་ཀི། བུམ་པའི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་ལྡློ་ལྡིར་བའི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་བ་དང༌། 

ཚོགས་པ་གང་གི་སེང་ནས་ཀང་བུམ་པ་བཙལ་ན་མི་རེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཕི་མ་ཡང་དེས་རིགས་འགེ། 

གཞན་ཡང༌། དེ་གཉིས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་པར་ཐལ། དེ་

གཉིས་ཀ་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དུས་གསུམ་དང༌། མྱང་

འདས། ནམ་མཁའ། གང་ཟག་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་མིང་གིས་བཏགས་པ་

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདློ་ལས། དགེ་སློང་དག །ལྔ་པློ་འདི་རྣམས་ནི་མིང་ཙམ་ཐ་

སད་ཙམ་བཏགས་པ་ཙམ་སེ། གང་འདི་ལྟ་སེ། འདས་པའི་དུས་དང་མ་འློངས་པའི་

དུས་དང་ནམ་མཁའ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་གང་ཟག་གློ །ཞེས་གསུངས་པའི་
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཕིར། གཞན་ཡང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་མིང་དློན་དློན་དམ་དཔློད་བེད་ཀི་རིགས་པས་

བཙལ་ན་མི་རེད་པར་ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་འདློད་པ་མི་འཐད་དེ། ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་

ལྟར་འདློད་ཀང༌། ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན། རང་རྒྱུད་པས་དེ་ལྟར་མི་འདློད་པའི་ཕིར། 

དང་པློ་ངེད་རང་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་གྲུབ་ཡིན། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། ཤེས་རབ་སྒློན་

མེ་ལས།1 གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ཡིད་ལ་བརློད་པ་དང༌། ཚིག་ཏུ་བརློད་པའི་ཀུན་

བརྟགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་དློ་ཞེ་ན། དངློས་པློ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཡིད་ལ་བརློད་པ་དང༌། ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་

ལ། ཀུན་བརྟགས་འདློགས་བེད་ཀི་མིང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་འདློད་པ་

ཡིན་ན། དངློས་པློ་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྱུར། ཞེས་མིང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

ཡློད་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།2 ཅི་སེ་གང་ཡང་རུང་བས་དེ་གཉིས་

ཀི་དློན་ཀུན་བརྟགས་པ་དེ་མེད་དེ། དཔེར་ན། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་གི་བླློ་བཞིན་ནློ་ཞེ་ན་ནི། 

ཀུན་བརྟགས་པ་དེ་མེད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་བས་བླློ་གློས་འཁྲུལ་བས་ཀུན་

བརྟགས་པའི་དློན་མེད་ཀང༌། ཐ་སད་དུ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་ལ་དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སེམས་ཙམ་པས་བརྟགས་དློན་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་

ཁས་བླངས་པ་ལ། ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པའི་ཐག་ཁ་སྦྲུལ་ཡིན་པ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མེད་ཀང༌། ཐ་སད་དུ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བརྟགས་པའི་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་

སྦྲུལ་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པས་ན། རང་རྒྱུད་པས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཤེས་རབ་སྒློན་མ། ༡༤༡༠་༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཤེས་རབ་སྒློན་མ། ༡༤༡༠་༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། ཤེས་རབ་སྒློན་མེའི་ལུང་འདི་

དག་རང་རྒྱུད་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པར་སློན་པའི་ལུང་

གསལ་ཤློས་སུ་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གདློན་མི་ཟ་བར་ཁས་ལེན་

དགློས་ཏེ། ལུང་འདི་དག་ནི་སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

མེད་པ་དགློངས་འགེལ་གི་མདློའི་དློན་དུ་བཀྲལ་བ་ལ། ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མེད་པ་བཀག་ནས། དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡློད་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། 

དེ་མེད་པར་འདློད་པ་བཀག་ནས་དེ་ཡློད་པར་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་

ཙམ་པས་ཀུན་བརྟགས་མེད་པར་མི་འདློད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཊིཀ་ཆེན་ལས།1 དེ་ལྟར་ན་བདེན་འཛིན་ལེགས་པར་ངློས་ཟིན་ན། བདེན་

འཛིན་གཉིས་མིན་པའི་རྟློག་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་རྟློག་པས་གང་

བཟུང་ཐམས་ཅད་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་སྤློད་པའི་རིགས་པས་འགློག་པར་འདློད་པའི་ལློག་

རྟློག་ཐམས་ཅད་ལྡློག་པར་འགྱུར་རློ། །དཀློན་བརེགས་ལས། འློད་སྲུངས། གང་ཟག་

གི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་རི་རབ་ཙམ་ནི་སའི། ཞེས་སློགས་དང༌། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དུ། 

གཟུགས་སློགས་ཕུང་པློ་སློང་ཉིད་དང༌། །དུས་གསུམ་རྟློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་

ལ། །སྤློད་པའི་འདུ་ཤེས་མི་མཐུན་ཕློགས། །ཞེས་དང༌། གཞན་ཡང་ར་ཤེ་དང༌། བཞི་

བརྒྱ་པའི་ལུང་མང་དུ་དྲངས་པའི་མཐར། ཁྱེད་བདེན་པ་ཁློ་ན་དགག་བར་བས་ནས། 

བདེན་པར་མེད་པ་དང༌། བླློ་ཕུང་པློ་གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གནས་པར་འདློད་པའི་

ཕིར་རློ། །

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༡་༡༣།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

དེས་ན་ལྟ་བ་འདི་ནི་འཕགས་པ་ལྷས། དངློས་པློ་མེད་པ་ཉི་ཚེ་ལ། །རྨློངས་པ་

རྣམས་ནི་ཉེ་བར་གནས། །ཁློང་དམྱལ་དམན་པའི་གནས་ལ་ནི། །བླུན་པློ་དེ་དག་འདི་

ན་གནས། །ཞེས་པའི་ལྟ་བར་སློང་ཉེན་ཡློད་པས་བག་ཡློད་མཛད་འཚལ་ལློ། །ཞེས་

བིས་འདུག་པ། ཁྱེད་ཀི་དགག་པ་དེ་རྣམས་ལུང་རིགས་ཁས་བླངས་སློགས་མཐའ་

དག་དང་འགལ་འདུག་སེ། ཁྱེད་ཀིས་རྟློག་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་དང༌། དེས་བཟུང་

བའི་ཞེན་ཡུལ་རྣམས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རིགས་པས་འགློག་པར་ཁས་བླངས་ཤིང༌། དེ་

ལུང་རིགས་མཐའ་དག་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། བང་སེམས་སློ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་

རློབ་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཤེས་རབ་རྣམས་ཀང་རྟློག་པ་ཡིན་

ཞིང༌། དེ་རྣམས་རིགས་པས་མི་འགློག་པར་མ་ཟད། ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་རྣམས་

ཀིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱེད་ཀིས་རྟློག་པ་གང་ཡིན་

ཐམས་ཅད་འགློག་དགློས་པའི་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པའི་ལུང་དེ་རྣམས་ཀི་དློན་ནི། སློང་

ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཟུང་ནས་སྤློད་ན་ཡང་མཚན་མ་ལ་སྤློད་པ་དང༌། རང་བཞིན་

གིས་མི་སློང་པ་བདེན་པར་བཟུང་ནས་སྤློད་ན་ཡང་མཚན་མ་ལ་སྤློད་པ་དང༌། དཀློན་

བརེགས་ཀི་ལུང་གི་དློན་ཡང༌། སློང་ཉིད་སློགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་བཟླློག་ནས་

སློང་ཉིད་སློགས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ལྟ་བར་གསུངས་པས། རྟློག་པ་ཐམས་

ཅད་འགློག་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་ཅིང༌། ཁྱློད་རང་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་མེད་པ་དང༌། བདེན་པར་མེད་པ་སློང་ཉིད་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་འདློད་པ་ལ་

གནློད་པའི་ཕིར། རེས་བདེན་པ་ཁློ་ན་འགློག་ཅེས་པ་ཡང༌། བདེན་གྲུབ་འགློག་པའི་

དློན་ཡིན་གི། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། རེས་བདེན་པ་དང་དློན་དམ་བདེན་པ་དང་ངློ་བློ་དང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རང་བཞིན་ལ་སློགས་པ་ཡློད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པས། བདེན་པ་ཁློ་ན་འགློག་

ཅེས་པ་ཡང་འབེལ་མེད་ཡིན་ལ། བདེན་གྲུབ་ལ་བཞེད་ན་ཡང༌། ཁློ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་

ཁྱེད་ཀི་བླུན་རྟགས་ཡིན་ཏེ། རེས་མཐའ་བཞི་དང༌། མཐའ་གཉིས་སློགས་རྟག་ཆད་ཀི་

མཐའ་གཉིས་ཀ་འགློག་གི །རྟག་ལྟ་ཁློ་ན་འགློག་ཅེས་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་པའི་

ཕིར། ཁྱློད་ཀིས། དངློས་པློ་མེད་པ་ཉི་ཚེ་ལ། །ཞེས་སློགས་དྲངས་ནས། ཞེས་པའི་ལྟ་

བར་སློང་ཉེན་ཡློད་པས་བག་ཡློད་མཛད་འཚལ། ཞེས་གསུངས། ར་ཤེར་ལས།1 

ཁྱློད་ནི་རང་གི་སྐྱློན་རྣམས་ནི། །ང་ལ་ཡློངས་སུ་སྒྱུར་བེད་པ། །རྟ་ལ་མངློན་པར་ཞློན་

བཞིན་དུ། །རྟ་ཉིད་བརེད་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟར་དུ་སློང་འདུག་སེ། ཁྱློད་

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། གཉིས་ཀ་ཡང་མ་ཡིན། 

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་དེ་རྟག་ཆད་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ལ་

གནས་པའི་ལྟ་བ་ཡིན། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མེད་པར་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་དེ་རྟག་

ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པློ་གྲུབ་སེ། ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་དེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ཁས་བླངས་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་

ཁས་བླངས་པར་སློང་བའི་ཕིར་ཏེ། མདློ་སྡུད་པ་ལས།2 གང་ཞིག་ཡློད་པ་མ་ཡིན་དེ་

ནི་མེད་ཅེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རང་བཞིན་

གིས་མེད་ཅེས་པས་ཐ་སད་དུ་ཡློད་པར་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པས་ཆད་མཐའ་དང་བལ། 

རང་བཞིན་གིས་མེད་ཅེས་པས་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པ་དངློས་སུ་བཀག་པས་རྟག་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༣༦་༡༨།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤། ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ།། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སྡུད་པ། ༥་༩།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

མཐའ་དང་བལ་བའི་ཕིར། དང་པློ་གྲུབ་སེ། རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་ཁས་བླངས་

པར་མ་སློང་བའི་ཕིར་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་ཞེས་སློས་པ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ནི་དངློས་འགལ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆློས་

ཐམས་ཅད་མེད་པ་མིན་ཞེས་སྨྲས་པ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པས་སྨྲས་པ་

དང་དངློས་སུ་འགལ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པར། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་དངློས་སུ་

འགལ་བའི་ཕིར། དང་པློ་གྲུབ་སེ། ཡློད་མེད་དངློས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་མ་

གྲུབ་ན། ཁས་བླངས་དངློས་སུ་འགལ་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རློ། །

གཞན་ཡང༌། ཆློས་གང་ལ་ཡང་ཡིན་མིན་གང་དུ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྨྲ་མི་

རིགས་པར་ཐལ། ཆློས་གང་ལ་ཡང་ཡློད་མེད་གང་དུ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྨྲ་མི་

རིགས་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཆློས་ཐམས་ཅད་སྤློས་བལ་ཡིན་ཞེས་པ་དང༌། ཡློད་མེད་

སློགས་བཞི་པློ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྨྲ་མི་རིགས་པར་ཐལ་

ལློ། །གཞན་ཡང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་མེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཡློད་པར་སྨྲ་བར་སློང་བར་ཐལ། ཆློས་ཐམས་ཅད་མེད་པ་བཀག་པས་ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཡློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། མེད་པ་ལློག་པ་ལས་ཡློད་པར་འཇློག་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་ལློག་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རློད་

ཟླློག་ལས།1 རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ལློག་ན། །རང་བཞིན་ཉིད་དུ་རབ་གྲུབ་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱེད་རང་སྤློས་བལ་ཆེན་མློ་ཐལ་འགྱུར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། རློད་ཟླློག །༧༦་༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བའི་སློང་ཉིད་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་བཟུང་ནས་

ཆད་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ལུང་རིགས་མཐའ་དག་དང་འགལ་ཏེ། འློ་ན། བདེན་

མེད་རྟློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀང་ཆད་ལྟ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་བདེན་པར་མེད་པར་

བཟུང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདློད་ན། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀང་

ཆད་ལྟར་ཐལ་ལློ། །

གཞན་ཡང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བ་རྣམ་

དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེར་སིང་གི་མདློ་ལས།1 དེ་ནས་ཤཱ་རིའི་བུས་སྤན་རས་

གཟིགས་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཟབ་མློ་ལ་ཇི་ལྟར་བསབ་པར་བ་བ་དྲིས་

པའི་ལན་དུ། ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སློང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་

པར་རེས་སུ་བལྟའློ། །ཞེས་དང༌། སྡུད་པ་ལས་ཀང༌།2 ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་

པར་ཡློངས་སུ་ཤེས་གྱུར་པ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་མཆློག་སྤློད་པ་

ཡིན། །ཞེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་ལྟ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་ཉམས་ལེན་དང་སྤློད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། འཇུག་པ་ལས།3 

དེ་ཕིར་བདག་དང་བདག་གི་སློང་ལྟ་བས། །རྣལ་འབློར་པ་དེ་རྣམ་པར་གློལ་བར་

འགྱུར། །ཞེས་དང༌། 4བདག་མེད་འདི་ནི་འགློ་བ་རྣམས་དགློལ་ཕིར། །ཆློས་དང་གང་

ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །ཞེས་བདག་མེད་གཉིས་བསློམས་པས་འཁློར་

བ་ལས་གློལ་བ་ཐློབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཁྱེད་ཀིས་ཤེར་ཕིན་གི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤། ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ།།སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ཤེས་རབ་སིང་པློ། ༤༠༣་༡༠།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤། ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ།།སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སྡུད་པ། ༧་༡༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༠་༡༥།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༢་༡༩།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

མདློ་དང༌། དཀློན་བརེགས། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་

རྣམས་ཀི་དློན་གནས་ལུགས་བསློམ་པའི་ཚེ། ཡློད་མེད་ཡིན་མིན་བདེན་པར་ཡློད་

མེད་སློགས་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པ་ཡིན་གི། བདག་མེད་པའི་དློན་བསློམས་ན་ཡང་

ཆད་པའི་མཐར་ལྷུང་བར་བཟུང་འདུག་པ། འདི་ནི་ཧཱ་ཤང་གི་ལུགས་ཡིན་གི། དབུ་

མའི་དྲི་ཙམ་ཡང་མི་བློ་སེ། སློམ་རིམ་དུ། ཆློས་གང་ལ་ཡང་མི་སེམས་ཅི་ཡང་མི་རྟློག་

པར་བསློམ་པ་གནས་ལུགས་བསློམ་པའི་དློན་དུ་འདློད་པ་ཧཱ་ཤང་གི་ལུགས་བརློད་

ནས། དེ་ལྟར་བསློམས་པས་འཁློར་བ་ལས་མི་གློལ་ཞིང༌། དེས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་

དཀར་པློའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་གཅློད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། སློམ་རིམ་

ལས།1 གང་དག་ཅི་ཡང་མི་སེམས་ཅི་ཡང་མི་བེད་པ་དེ་དག་ནི་འཁློར་བ་ལས་

ཡློངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཅི་ཡང་མི་བསམ་མློ། །ཞེས་ཧཱ་ཤང་གི་

འདློད་པ་བརློད་ནས། དེ་འགློག་པ་ན། 2འདི་ལྟར་ཅི་ཡང་མི་བསམ་མློ་ཞེས་སྨྲས་ན་ནི་

ཡང་དག་པའི་སློ་སློར་རྟློག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཤེས་རབ་སངས་པར་འགྱུར་རློ། །ཡང་

དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ར་བ་ནི་ཡང་དག་པར་སློ་སློར་རྟློག་པ་ཡིན་པས་ན། དེ་སངས་ན་

ར་བ་བཅད་པའི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་སངས་པར་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། བདག་མེད་ཀི་དློན་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་

ནས་བསློམ་པ་དང༌། བདག་མེད་ཀི་དློན་བསློམ་པའི་ལྷག་མཐློང་དུ་གྱུར་པའི་སློ་སློར་

རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་རྣམས་བསློམས་པས་ཉློན་མློངས་པ་དང་འཁློར་བ་ལས་གློལ་བ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཀི། སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། བསློམ་རིམ་ཐ་མ། ༡༧༢་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཀི། སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། བསློམ་རིམ་ཐ་མ། ༡༧༢་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐློབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། གནས་ལུགས་བསློམ་པའི་ཚེ་གང་དུ་ཡང་མི་རྟློག་ཅིང་ཅི་ཡང་

མི་འཛིན་པར་བསློམ་དགློས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདློད་མི་ནུས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་

རྒྱལ་པློ་ལས།1 གལ་ཏེ་ཆློས་ལ་བདག་མེད་སློ་སློར་རྟློག །སློ་སློར་དེ་བརྟགས་གལ་

ཏེ་བསློམ་པ་ནི། །དེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་འཐློབ་འབས་བུའི་རྒྱུ། །ཞེས་བདག་མེད་པའི་

དློན་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་ཅིང་གློམས་པར་བས་པས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་འཐློབ་པར་གསུངས་ཤིང༌། 2རྒྱུ་གཞན་གང་ཡིན་དེས་ནི་ཞིར་མི་

འགྱུར། །ཞེས་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་བལ་བའི་ལམ་གཞན་གིས་ཞི་བ་

མྱང་འདས་མི་ཐློབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་གནས་ལུགས་བསློམ་པའི་ཚེ། སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡང་

ཡང་དཔློད་པ་ནི་ཐློས་བསམ་གི་སྐབས་ཡིན་གི། བསློམ་པའི་ཚེ་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་མི་

དཔློད་པར་འཇློག་སློམ་ཁློ་ན་བས་ཤིང༌། རྟློག་པ་མཚན་འཛིན་ཡིན་པས་འཚང་རྒྱ་བ་

ལ་གེགས་བེད་པས་དགག་པར་བ་བ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི། ཉམས་ལེན་གི་

གནད་གཏན་མ་ཟིན་པའི་ལློག་པར་ལྟ་བ་ཆེན་པློ་ཡིན་ཏེ། ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་དེ་ཉིད་བསློམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་བ་ཡིན་གི། ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ལས་གཞན་ཞིག་བསློམ་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

དགློས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཕི་མ་ཕི་མ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་བའི་ཕིར། 

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༥། མདློ་སེ་ད། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པློའི་མདློ། ༦༦་༦།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༥། མདློ་སེ་ད། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པློའི་མདློ། ༦༦་༦།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཇི་ལྟར་གསུངས་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་མདློ་སེ་རྒྱན་ལས།1 འདི་ན་དང་པློར་ཐློས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་འབྱུང༌། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་གློམས་

ལས་ཡང་དག་དློན་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང༌། །ཞེས་དང་། པློ་ཏློ་པའི་གསུང་དློལ་པས་

བསྒིགས་པའི་བེ་བུམ་ལས་ཀང༌། ཁ་ཅིག་ཐློས་བསམ་དུས་ན་རིགས་2པས། །རང་

བཞིན་མེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། །སློམ་དུས་མི་རྟློག་འབའ་ཞིག་བསློམ་ཟེར། །དེ་

ལྟར་ན་ནི་འབེལ་མེད་སློང་ཉིད། །ལློགས་སུ་བསློམ་ཕིར་གཉེན་པློར་མི་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། གནས་ལུགས་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པའི་ཚེ། གནས་ལུགས་དེ་

ཉིད་ཀིས་ཡུལ་གཞན་མི་རྟློག་པ། མི་རྟློག་པ་བསློམས་པའི་དློན་ཡིན་ན་ནི་ངེད་ཀང་

འདློད་ལ། གནས་ལུགས་བསློམ་པའི་ཚེ་བདག་མེད་པའི་དློན་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པ་དང༌། 

སློ་སློར་དཔློད་པ་སློང་བ་མི་རྟློག་པ་བསློམ་པའི་དློན་དུ་འདློད་ན་ནི་ནློར་བ་ཆེན་པློ་

ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་པའི་དློན་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པ་དང༌། སློ་སློར་བཏགས་པ་ལས་

གནས་ལུགས་མངློན་སུམ་རྟློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ཉིད་ཀིས་བདེན་

འཛིན་གི་རྣམ་རྟློག་བསེགས་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་སྣང་བ་བསྐྱེད་པར་སློམ་རིམ་ལས་

གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། སློམ་རིམ་ལས།3 འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སློ་སློར་

རྟློག་པ་ཉིད་ལས། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་མེ་འབྱུང་ན། གཙུབ་ཤིང་

གིས་གཙུབ་པའི་མེ་བཞིན་དུ་རྟློག་པའི་ཤིང་སེག་གློ །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མདློ་སེ་རྒྱན། ༨༠༧་༩།

2 ག་༡༨༡་ན་༥་རིག །ཏ་༡༨༣་ན་༣་རིག །ད་༡༧༧་༨་རིག །

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཀི། སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། བསློམ་རིམ་བར་མ། ༡༣༨་༢༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། ཡིད་བེད་སངས་པའི་སློམ་གིས་

བདེན་འཛིན་སློང་མི་ནུས་ཤིང༌། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་རྟློགས་མི་ནུས་པར་སློམ་རིམ་

ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།4 ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡློངས་སུ་སློང་ཙམ་འབའ་

ཞིག་སློམ་པར་བེད་པ་དེའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ནམ་ཡང་མི་ལྡློག་ཅིང༌། ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་

ཉིད་རྟློགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། ཤེར་ཕིན་གི་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། བདག་མེད་གཉིས་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་དེ་

སློམ་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཡང་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་གང་ཟག་དང་ཕུང་

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་རང་རང་གི་གདགས་གཞིའི་སེང་དུ་བཙལ་བ་ན་མ་

རེད་པ་དང༌། གདགས་གཞིའི་སེང་ནས་མ་དམིགས་པར་དཔློད་ཅིང་རྟློག་པར་བེད་པ་

ཡིན་ཏེ། སློམ་རིམ་ལས།5 ཆློས་བདག་མེད་པ་ཡང་འདི་ལྟར་བསློམ་པར་བ་སེ། ཆློས་

ཞེས་བ་བ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་ཕུང་པློ་ལྔ་དང༌། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང༌། ཁམས་བཅློ་

བརྒྱད་དློ། །དེ་ལ་ཕུང་པློ་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང་ཁམས་དང་གཟུགས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་

དག་ནི། དློན་དམ་པར་ན་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ལས་གུད་ན་མེད་དློ། །དེ་དག་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཏུ་བཤིག་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་ཀང་ཆ་ཤས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་སློ་སློར་བརྟགས་ན་ངློ་བློ་

ཉིད་ངེས་པར་གཟུང་དུ་མེད་པའློ། །ཞེས་དང༌། དཀློན་ཅློག་བརེགས་པ་ལས།6 འློད་

སྲུངས། སེམས་ནི་ཡློངས་སུ་བཙལ་ན་མི་རེད་དློ། །གང་མ་རེད་པ་དེ་ནི་མི་དམིགས་

སློ། །ཞེས་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀིས་

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཀི། སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། བསློམ་རིམ་བར་མ། ༡༣༨་༡༨།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༤། དབུ་མ་ཀི། སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། བསློམ་རིམ་བར་མ། ༡༣༦་༦།

6 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༤། དཀློན་བརེགས་ཆ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། དཀློན་བརེགས་ཀི་མདློ། ༣༨༠་༧།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

བཙལ་ནས་མ་རེད་པ་ན་དེ་ལྟར་བསློམ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྣམ་སྣང་མངློན་བང་ལས་ཀང༌།1 བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྔགས་ཀི་སློ་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤློད་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་

འདློད་པས་འདི་ལྟར་བསམ་པར་བའློ། །མཚན་མ་རྣམས་གང་ནས་བྱུང་ངམ། ཅི་

བདག་གི་ལུས་སམ་བདག་གི་སེམས་བདག་གི་ཡིད་ལས་བྱུང༌། དེ་ལས་ལུས་ནི་

ལས་ལས་སྐྱེས་པ་སེ་རྩྭ་དང་ཤིང་དང་བློང་བ་ལྟ་བུ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་བ་བ་མེད་པ། སྦུན་

པའམ་ཕི་རློལ་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་བཟློ་བས་པའི་གཟུགས་ལྟ་བུར་བརྟག་པར་

བའློ། །ཞེས་དང༌། 2གསང་བ་3པའི་བདག་པློ། སེམས་ལ་ནི་དུས་གསུམ་མེད་

དློ། །དུས་གསུམ་དང་བལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མཚན་མ་དང་བལ་

བའློ་སམ་དུ་བསམ་པར་བའློ། །ཞེས་ལུས་དང་སེམས་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་

ཀིས་དཔློད་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། ཡུལ་གང་ལ་ཡང་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་གནས་ལུགས་

བསློམ་པ་དང༌། དེ་ཉིད་ཀིས་གློལ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ན་གཉིད་འཐུག་པློ་ལློག་པས་

ཀང་གློལ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡློད་མེད་ཡིན་མིན་སློགས་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་

པས་གློལ་བ་འཐློབ་ན། གཉིད་འཐུག་པློ་ལློག་པས་ཀང་ཡློད་མེད་དང་ཡིན་མིན་

སློགས་གང་དུ་མི་འཛིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རིགས་པ་འདི་ནི་དུས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༨༦། རྒྱུད་འབུམ་ཐ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པློ་མངློན་པར་སྤྲུལ་པ་བིན་

གིས་རླློབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདློ་སེའི་དབང་པློའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བ་བའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས། ༥༢༨་༧།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། རྒྱུད་འབུམ་ཐ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པློ་མངློན་པར་སྤྲུལ་པ་བིན་གིས་

རླློབ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་མདློ་སེའི་དབང་པློའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བ་བའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས། ༥༢༩་༥།

3 ག་༡༨༢་ན་༥་གསང་བ་པའི་བདག་པློ། ཏ་༡༨༤་ན་༣་གསང་བ་པའི་བདག་པློ། ད་༡༨༢་༩་གསང་བའི་བདག་པློ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཁློར་འགེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 འདིར་གལ་ཏེ་བསམ་པ་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཉིད་སེར་བར་བེད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སུ་ཅིའི་ཕིར་མི་འགྱུར། འདི་རྣམས་ཀིས་ཀང་གཉིད་འཐུག་

པློ་ལ་བསམ་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅིང་འདློད་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་ལ་

ཆགས་པ་མེད་ལ། མི་འདློད་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མེད་

དློ། །ཞེས་དང༌།2 ཟབ་དློན་བསློམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་

པར་རྟློགས་པ་ཡིན་གི། ཤིན་ཏུ་གཉིད་ལློག་པའི་སེམས་ནི་མིན་ནློ། །ཞེས་རང་བཞིན་

མེད་པ་སློགས་གནས་ལུགས་ཀི་དློན་ཅི་ཡང་མི་འཛིན་པར། གཉིད་ལློག་པ་ལྟ་བུའི་

ཅིར་ཡང་མི་སེམས་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པ་ཟབ་དློན་བསློམ་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཟབ་དློན་

བསློམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟློགས་པའི་སེམས་སུ་

གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་མེད་ཅིང་སྐྱེ་འགག་ལ་སློགས་པ་

ཡློད་པར་ནི་ཁས་ལེན་དགློས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། སྐྱེ་འགག་ལ་སློགས་པ་མློ་གཤམ་

གི་བུ་དང་མཚུངས་པར་དློན་བེད་ནུས་སློང་དུ་འགྱུར་བའི་སྐྱློན་ཡློད་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟར་ཡང༌། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་ལས།3 གལ་ཏེ་རྣམ་པར་དཔད་པ་འདིས་སྐྱེ་བ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ལས་འདུས་བས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་བསན་པར་འདློད་ན་

ནི་དེའི་ཚེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་གི། མློ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སློགས་པ་དག་གིས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦། རྒྱུད་ད། རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པློ། དུས་འཁློར་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འློད། ༡༢༣༩་༢༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦། རྒྱུད་ད། རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པློ། དུས་འཁློར་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འློད། ༡༢༤༠་༡༧།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་ཡ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ། ༡༤༦༢་༦།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཉེ་བར་གཞལ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་འཇིགས་པས་དེ་དག་དང་བསྟུན་པ་མི་བེད་ཀི། དེ་དང་མི་འགལ་བ་

སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་པ་དག་དང་ནི་བེད་དློ་ཞེས་དང༌། ཚིག་གསལ་ལས་ཀང༌།1 འདིར་

ཁ་ཅིག་དབུ་མ་པ་ནི་མེད་པ་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་དགེ་བ་དང་

མི་དགེ་བའི་ལས་དང་བེད་པ་པློ་དང་འབས་བུ་དང་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་སློང་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ལ། མེད་པ་བ་2དག་ཀང་དེ་དག་མེད་དློ་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་

པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། དབུ་མ་པ་ནི་མེད་པ་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་དློ་ཞེས་རྒློལ་བར་བེད་

དློ། །དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་པ་དག་གིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་

ཡིན་ལ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་

ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་སྨྲ་བར་བེད་དློ། །མེད་པ་བ་དག་གིས་

ནི་དེ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ཉིད་ཀི་སློ་

ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ལ་སློགས་པ་དངློས་པློ་མེད་པར་རྟློགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འློ་ན་

ཅི་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་འདིའི་དངློས་པློའི་རྣམ་པ་རང་བཞིན་གི་དམིགས་ནས་དེ་འཇིག་

རྟེན་ཕ་རློལ་ནས་འདིར་འློང་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ཕ་རློལ་ཏུ་འགློ་བ་མ་མཐློང་

ནས་འཇིག་རྟེན་འདིར་དམིགས་པའི་དངློས་པློ་དང་འདྲ་བའི་ངློ་བློ་གཞན་དག་ལ་སྐུར་

པ་འདེབས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དློན་འདི་རྣམས་ནི་མདློ་རྒྱུད་དགློངས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་དགློངས་པ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༢༨༧་༡༥།

2 ག་༡༨༣་ན་༣་མེད་པ་བ་དག་ཀང་། ཏ་༡༨༥་ན་༢་མེད་པ་བདག་ཀང་། ད་༡༨༦་༡༡་མེད་པ་བདག་ཀང་། བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། 

ཚིག་གསལ། ༢༨༧་༡༧། མེད་པ་པ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཐར་ཐུག་པ་དང༌། འཕགས་ཡུལ་དང་གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་མཁས་གྲུབ་མཐའ་དག་གི་

དགློངས་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས།1 གང་ལ་སློང་པ་ཉིད་རུང་

བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། །གང་ལ་སློང་ཉིད་མི་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་

ཅད་རུང་མི་འགྱུར། །ཞེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་

སློགས་བ་བེད་ཐམས་ཅད་རུང་བ་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མི་སློང་

པར་འདློད་པའི་ལུགས་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་དང༌། བཀའ་

གདམ་གེགས་བམ་ལས།2 མི་སྨློན་པ་ལ་ལ་འདི་སྐད་ཟེར། །ཆློས་ཐམས་ཅད་སློང་

པའི་རང་བཞིན་ལ། །དློན་དེ་ལ་ལས་དང་རྒྱུ་འབས་མེད། །ཟས་ཁ་སྦློར་གང་བྱུང་

རྟློགས་མེད་ཟ། །ཞློ་རྟློགས་བཅས་རྣམས་ནི་ཕུང་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་

རང་བཞིན་སློང་ཉིད་ཟབ་མློའི་དློན་མ་རྟློགས་པ་རྣམས་ལ་ལས་འབས་ཀི་བླང་དློར་

སློགས་འདུས་བས་ཀི་དགེ་སྦློར་གི་ཉམས་ལེན་བ་བ་ཡིན་གི། ངེས་དློན་ཟབ་མློ་

རྟློགས་ཕིན་ཆད་བླང་དློར་དང་བླང་བ་མི་དགློས་ཞེས་འདློད་པ་སེམས་རང་བཞིན་དུ་

མི་གནས་པའི་སྨློན་པར་གསུངས་ནས། སྔར་གི་ལུང་དེའི་མཇུག་ཐློགས་སུ།3 མི་ཁློ་

བློ་དེ་ལས་ལྡློག་སེ་སྨྲ། །ཞེས་རང་བཞིན་མེད་པའི་སློང་ཉིད་རྟློགས་ནས་བླང་དློར་

སློགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལ་ངེས་པ་ཆེར་འགློ་བར་གསུངས་ཤིང༌། རང་བཞིན་གིས་

སློང་པའི་དློན་ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་མ་བརྟགས་མ་དཔད་པ་ན་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་

གྲུབ་པ་དང༌། དློན་དམ་དཔློད་བེད་ཀི་རིགས་པས་དཔད་པ་ན་གདགས་གཞིའི་སེང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༣༦་༡༦།

2 བློད་ཀི་གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་པློད་ཕེང་། ༢། དཔལ་མར་མེ་མཛད། ཕ་ཆློས་ཀི་དངློས་གཞི་ཞུས་ལན་ནློར་བུའི་ཕེང་བ། ༨༧་༣།

3 བློད་ཀི་གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་པློད་ཕེང་། ༢། དཔལ་མར་མེ་མཛད། ཕ་ཆློས་ཀི་དངློས་གཞི་ཞུས་ལན་ནློར་བུའི་ཕེང་བ། ༨༧་༥།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 ཀེ་མ་དཔད་སྣ་ཚོགས་མཛེས་མཛེས་འདྲ། །ཧ་

དཔད་ན་མི་གདའ་ཇི་ལྟར་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལློ་ཙྪ་བ་ཆེན་པློ་ཡེ་ཤེས་སེས་ཀང༌། ཅིར་ཡང་མི་སེམས་ཅིར་ཡང་མི་རྟློག་པ་

ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་ཡིན་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་ལ། སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

བསློམ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །ལློཙྪ་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་ལྷག་མཐློང་སྐྱེས་པའི་

མན་ངག་ལས།2 དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་རིམ་གིས་བསློམ་

པ་ཡིན་གི། ཅིར་ཡང་མི་རྟློག་པར་བསློམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ད་ལྟ་ཁ་ཅིག་ཅིར་ཡང་མི་

རྟློག་པ་བསློམ་ཟེར་བ་དེ་ནི་སློན་མིན་གི་རེས་སུ་སློབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང༌།3 རེ་ཞིག་

དང་པློར་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་བསློམ་མློ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནི་བདེན་ཏེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་གསུངས་ལ། སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ཀང༌། དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་

པར་མི་རྟློག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པར་འདློད་པས་ཡང་དག་པར་སློ་སློར་རྟློག་པའི་

མཚན་ཉིད་ལྷག་མཐློང་ཐློག་མར་བསློམ་པར་བ་སེ། དེས་མཚན་མ་ཡློངས་སུ་སློང་

བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཕ་དམ་པ་དང༌། རྣལ་འབློར་གི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་སློགས་ཀི་གྲུབ་

ཆེན་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

དཔློད་པའི་ལྷག་མཐློང་བསློམ་དགློས་པ་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་མེད་པ་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕ་དམ་པས།4 སློང་ཉིད་ངང་དུ་

1 བློད་ཀི་གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་པློད་ཕེང་། ༢། དཔལ་མར་མེ་མཛད། ཕ་ཆློས་ཀི་དངློས་གཞི་ཞུས་ལན་ནློར་བུའི་ཕེང་བ། ༨༦་༣།།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༡༦། སྣ་ཚོགས་ཉ། ལློ་ཙྪ་བ་ཆེན་པློ་ཡེ་ཤེས་སེ། ལྷག་མཐློང་སྐྱེད་པའི་ཐབས། ༡༤༧༢་༡༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༡༦། སྣ་ཚོགས་ཉ། ལློ་ཙྪ་བ་ཆེན་པློ་ཡེ་ཤེས་སེ། ལྷག་མཐློང་སྐྱེད་པའི་ཐབས། ༡༤༧༣་༡༢།

4 བློད་ཀི་ཤེས་རིག་པར་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན། ཕ་དམ་པ། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞལ་གདམས་དིང་རི་བརྒྱ་ར་མ། ༨་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རིགས་པའི་མདུང་སྐློར་གིས། །ལྟ་བ་ཐློགས་རྡུགས་མེད་དློ་དིང་རི་བ། །ཞེས་སློང་ཉིད་

བསློམ་པའི་ཚེ་རིགས་པས་དཔློད་དགློས་པར་གསུངས་པ་དང༌། རེ་བཙུན་གིས་རས་

པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལ་གདམས་པའི་གསུང་མགུར་ལས།1 ཆློས་ཐློས་བསམ་གིས་

ཕུ་ཐག་བཅད་ནས་ནི། །བདག་མེད་གློ་ཡུལ་སློར་རྟློག་ལྷག་མཐློང་ལ། །ཞི་གནས་ངར་

འདློན་གི་སློག་ཐག་བཟང་པློ་བཏགས། །བམས་དང་སིང་རེས་སྐྱེས་བུ་སློབས་ལྡན་

གིས། །གཞན་ཕན་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་རལ་སློབས་དྲག་པློ་ཡིས། །སློན་ལམ་རྣམ་དག་

གིས་གེན་དུ་དྲངས་པ་ལས། །མཐློང་ལམ་རྣམ་པར་དག་པའི་མངློན་སུམ་དུ། །རྣམ་

དག་མཐློང་མེད་ཀི་ལྷག་མཐློང་རྟློགས་ཏེ་མཆིས། །བླློ་རེ་དློགས་ཀི་རང་མཚང་དེ་རུ་

རིག །མ་ཕིན་པར་ནི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སེབས། །མ་བལྟས་པར་ཆློས་སྐུ་དེ་དུས་

མཐློང༌། །མ་བསྒྲུབས་པར་མདུན་མ་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །བུ་དགེ་བསེན་སེམས་ལ་དེ་

ལྟར་ཞློག །ཅེས་ལྷག་མཐློང་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་གསུངས་པ་དང༌།2 དློན་

དམ་བདེན་པའི་དབང་དུ་ནི། །བགེགས་ལས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀང་མེད། །ཅེས་ཆློས་

ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་མེད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་མཇུག་ཐློགས་སུ། 
3མཐར་ཐུག་དློན་ལ་དེ་ལྟར་གདའ། །ཞེས་དེ་བཞིན་ཉིད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་

གསུངས་པ་དང༌། རེ་བཙུན་གགས་པས་ཀང༌།4 ཀུན་རློབ་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་གློལ་

1 ༢༠༠༥ཐཱེ་ཝན་ནང་པའི་ཤེས་ཡློན་བདེ་ར་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། རེ་བཙུན་མི་ལ། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མགུར་འབུམ། 

༨༠་༡༢།

2 ༢༠༠༥ཐཱེ་ཝན་ནང་པའི་ཤེས་ཡློན་བདེ་ར་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། རེ་བཙུན་མི་ལ། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མགུར་འབུམ། 

༢༢༤་༡།

3 ༢༠༠༥ཐཱེ་ཝན་ནང་པའི་ཤེས་ཡློན་བདེ་ར་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། རེ་བཙུན་མི་ལ། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མགུར་འབུམ། 

༢༢༤་༦།

4 མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །༡༠། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་འབུམ་པློད་དང་པློ། རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། མངློན་
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ལ། དློན་དམ་པར་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་གློལ་བ་ལ་དབུ་མ་

ཞེས་བའློ། །ཞེས་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པས་ཆད་མཐའ་སེལ་ཞིང༌། དློན་དམ་པར་མ་གྲུབ་

པས་རྟག་མཐའ་སེལ་བས་མཐའ་དེ་གཉིས་དང་བལ་བ་ལ་དབུ་མར་གསུངས་པས། 

དློན་དམ་པར་མེད་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསུངས་པ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་མཻ་

ཏིའི་མན་ངག་ཁློ་ཕུ་ལློཙྪ་བས་བཀློད་པ་ལས། ཡིད་ལ་བེད་པ་བཀག་པའི་སློང་པ་

བསློམ་པ་ཡིན་པས་ཟབ་ཟབ་འདྲ་སེ་གློལ་ས་ཡིན་ཞེས་མི་རྟློག་པ་བསློམ་པ་དང༌། 

ཡིད་བེད་བཀག་པའི་སློམ་གློལ་ས་རུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་གསུང་རབ་ཚད་ལྡན་མང་པློར། ཅི་ཡང་མི་སློམ་པ་གནས་ལུགས་

སློམ་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དེའི་བསྔགས་པ་དཔག་མེད་གསུངས་པ་

རྣམས་ནི། བདེན་འཛིན་གི་སྤློས་པ་མཐའ་དག་ཞི་བའི་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དློན་

དམ་དང་བླློ་གཉིས་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་སློང་བའི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ལ་

དགློངས་པ་ཡིན་གི། སློ་སློ་སྐྱེ་བློས་དློན་དམ་བདེན་པ་བསློམ་པའི་བླློ་རྣམས་ནི་རྟློག་

པ་ཁློ་ན་ཡིན་ཏེ། སློ་སློ་སྐྱེ་བློའི་རྟློག་མེད་ཀི་ཤེས་པས་དློན་དམ་བདེན་པ་རྟློགས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སློ་སློ་སྐྱེ་བློས་དློན་དམ་པ་མངློན་སུམ་དུ་མ་རྟློགས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས1་དེས་ན་འདི་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་གཙོ་བློ་ནི། དློན་དམ་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་རིགས་པ་འགློད་ཚུལ་གི་སློ་ནས་འཇློག་སེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་

བཀག་པའི་དམ་བཅའ་གསུངས་པ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་གི་རིགས་

པ་དང་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་

པར་རྟློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་ལློན་ཤིང་། ༥༦་༣།

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༤་༡༧།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སུ་ཕེ་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། སློབ་དཔློན་དེ་གཉིས་ཀི་འགེལ་པ་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་

བརྟགས་1པ་ཡིན་ཏེ། དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ལེགས་ལྡན་འབེད་

གཉིས་ཀས་རང་རྒྱུད་དང་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་སློ་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རློ། །མ་

གྲུབ་ན་སློང༌། དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་རིགས་པས་བསྒྲུབས་པ་

གང་ཞིག །ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་གི་རིགས་པས་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར། 

དང་པློ་མ་གྲུབ་ན་སློང༌། དེར་ཐལ། བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། བདག་སྐྱེ་འགློག་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་གསུངས་པ་གང་ཞིག །གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཕི་མ་ཁས། དང་པློ་དེར་ཐལ། དེ་ཉིད་

ལས།2 དངློས་པློ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་སློགས་བདག་སྐྱེ་འགློག་

པའི་འགེལ་ངག་དེས་དེ་བསན་པའི་ཕིར། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་འགེལ་ངག་དེས་

བདག་སྐྱེ་འགློག་པའི་རྟགས་དཔེ་ཡང་དག་མ་བརློད་པའི་སྐྱློན་བརློད་མཛད་པ་ལ། 

ཚིག་གསལ་ལས།3 དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརློད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་

མི་རིགས་སློ། །4གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརློད་པ་མ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་

ཀི། ཞེས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགེལ་ངག་དེས་དངློས་པློ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་

བ་མེད་པར་5སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བརློད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ལུང་

དེ་རྣམས་ཀི་བསན་དློན་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲ་ན་བླློ་གཟུ་བློས་ཅི་སྨྲ། 

1 ག་༡༨༥་ན་༥་མ་བརྟགས་པ། ཏ་༡༨༧་ན་༤་མ་བརྟག་པ། ད་༡༩༧་༩་མ་བརྟག་པ།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། བུངྡྷ་པཱ་ལི་ཏ། ༤༥༡་༢༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༡༢་༨།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༡༦་༡༠།

5 ག་༡༨༥་བ་༣་མེད་པར། ཏ་༡༨༧་བ་༢་མེད་པ་དང་། ད་༡༩༩་༨་མེད་པ་དང་།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ར་བའི་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཤེས་རབ་སྒློན་མེ་ལས། དངློས་པློ་རྣམས་

རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་འགློག་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་རིགས་པ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།1 རྒྱུ་མེད་མིན་ཞེས་བ་བ་བརློད་པར་བ་སེ། རྒྱུ་མེད་པ་ཞེས་བ་

བའི་ཐ་ཚིག་གློ །ཅི་ཞིག་ཅེ་ན། དངློས་པློ་གང་དང་2གང་ན་ཡང༌། །སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་

ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་སྐབས་ཡིན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་སློན་པའི་རེས་

སུ་དཔག་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་གགས་པས་གནློད་པར་

འགྱུར་བའི་སྐྱློན་ཡློད་པའི་ཕིར་སང་ངློ་ཞེས་བ་བར་དགློངས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་

འདིས་བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཐད་ཀི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་

འགེལ་བཤད་ལས། 3གཞན་ཡང་ཁྱློད་ཀིས་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སྐྱེ་བར་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལ་

རེས་སུ་དཔག་པས་གནློད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན་ཡློད་པའི་ཕིར་དང༌། གགས་པས་

གནློད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན་ཡློད་པའི་ཕིར། ཡང་དངློས་པློ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་

མེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དངློས་པློ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་འགློག་པའི་དམ་བཅའ་

བསྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་རིགས་པ་སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་གསུངས་པ་

ཡིན་ཏེ། རྟློག་གེ་འབར་བ་ལས།4 དཔེར་བས་ན་འཇིག་རྟེན་ན་འློ་མ་ལས་ཞློ་སྐྱེ་བ་ནི་

འདློད་ཀི། ཞློ་ཉིད་ཞློའི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བར་མི་འདློད་པ་བཞིན་དུ། དངློས་པློའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཤེས་རབ་སྒློན་མ། ༩༡༨་༡༣།

2 བསན་འགྱུར་ར་ཤེ་ལས། དངློས་པློ་གང་དག་གང་ན་ཡང་།།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༨། དབུ་མ་ཝ། སློབ་དཔློན་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས། ཤེས་རབ་སྒློན་མ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་བ། 

༡༡༣༦་༡༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༨། དབུ་མ་ཛ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། རྟློག་གེ་འབར་བ། ༢༢༦་༢༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བདག་ཉིད་ཡློད་པ་ཡང་བདག་ལས་མི་སྐྱེ་སེ། རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་བེད་པ་འགལ་

བའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་པ་འདིས་དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་གསུངས་པའི་

ཕིར། འགེལ་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་བསན་ན།1 དངློས་པློ་རྣམས་

བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གིས2་སྐྱེ་བ་དློན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་

དང༌། སྐྱེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་འགེལ་པ་འདིས་ཀང་

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་བསན་པར་འདློད་དགློས་པས། ཁྱེད་རང་གིས་ཁས་བླངས་པ་

དང་ཡང་དངློས་སུ་འགལ་ལློ། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།3 དློན་དམ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པའི་ཁྱད་པར་ལ། ཆློས་ཅན་

དང༌། ཆློས་དང༌། དམ་བཅའ་དང༌། གཏན་ཚིགས་དང༌། དཔེ་དང༌། སྦློར་ངག་གི་ཁྱད་

པར་ལས་དང་པློ་ནི། རང་རྒྱུད་པས་ནང་འདུ་བེད་ལྟ་བུ་བེ་བག་ཆློས་ཅན་དུ་འཛིན་ལ། 

ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་བཀག་ནས་གང་ལ་དགག་བའི་ཆློས་དེ་དགག་དགློས་པའི་དངློས་

པློ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཅན་དུ་འཛིན་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་

བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ་ཡང༌། བསློན་ཧམ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་སེ། ནང་འདུ་བེད་ཆློས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་འགློག་བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་

བའི་གཞུང་ཚད་ལྡན་གཅིག་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཐལ་རང་གཉིས་ལ་དངློས་པློ་

ཐམས་ཅད་ཆློས་ཅན་དུ་འཛིན་མི་འཛིན་ཁྱད་པར་གཅིག་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་

རྒྱུད་པས་ཀང་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་རབ་སྒློན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། བུ་དྡྷ་པཱ་ལི་ཏ། ༤༥༡་༩།

2 ཚིག་གསལ་དུ། དེ་དག་གི་ཞེས་འབྱུང་།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༥་༤།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

མེ་ལས།1 ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀིས་དངློས་པློ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་དང༌། 

རྟློག་གེ་འབར་བ་ལས།2 དངློས་པློ་རྣམས་བདག་ལས་མི་སྐྱེ་སེ། དངློས་པློ་ཡིན་པའི་

ཕིར། སྐྱེས་བུ་བཞིན། ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཅན་དུ་བསན་

པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགེལ་པ་ལས།3 དངློས་པློ་རྣམས་བདག་ལས་

སྐྱེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་པ་འདིས་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཅན་དུ་བསན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་དློན་གིས་དངློས། དེས་ན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས། དངློས་པློ་རྣམས་བདག་

ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་པ་དང༌། རྟློག་གེ་འབར་བ་ལས། དངློས་པློ་རྣམས་བདག་

ལས་མི་སྐྱེ་སེ། ཞེས་པ་འདི་གཉིས་ཀིས་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཅན་དུ་བསན་མ་

བསན་གི་ཁྱད་པར་ཅི་འདུག །སློབ་དཔློན་གཉིས་པློ་འདིས། ཁྱེད་ཀི་ཕ་ནི་མ་བསད། 

སློབ་དཔློན་གཉིས་པློ་འདི་ལ་འདི་འདྲ་རང་གི་ཞབས་འདྲེན་མི་མཛད་པར་ཞུ། ཆློས་

ལ་སློགས་པ་ཁྱད་པར་གཞན་ལྔ་ལ་ཡང༌། བར་ཆད་གཅིག་ཀང་མི་འདུག་སེ། དགག་

མི་དགློས་པར་འདུག་པས་རེ་ཞིག་བཞག །

ཡང་ཁྱེད་ཀིས།4 ཐ་སད་དུ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང༌། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་

བཅའ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གི་སློ་ནས་ཕེ་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་དུ་བའི་

རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡློད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། རིགས་སད་པའི་ལུས་ངག་གི་

རྟགས་ཀིས་ཕ་རློལ་པློ་རིགས་སད་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་ལུས་ངག་གི་

རྟགས་ཀིས་ཕ་རློལ་པློ་ཕིར་མི་ལྡློག་པར་སྒྲུབ་པ་སློགས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་རྒློལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཤེས་རབ་སྒློན་མ། ༩༡༨་༡༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༨། དབུ་མ་ཛ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། རྟློག་གེ་འབར་བ། ༢༢༧་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། བུ་དྡྷ་པྰ་ལི་ཏ། ༤༥༡་༢༡།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༧་༨།
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བ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་སློ་ནས་ཆློས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་སེང་

དུ་ཁྱད་པར་གི་ཆློས་སྒྲུབ་པ་དུ་མ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ་མི་འཐད་དེ། 

གློང་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་རྣམས་སྔ་རྒློལ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས། ཕིར་རྒློལ་རང་རྒྱུད་

པ་མན་ཆད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་ལ་གཏན་ཚིགས་དེ་རྣམས་འགློད་པའི་ཚེ་ནི། 

རྒློལ་བ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས་མེད་ལ། དངློས་སྨྲ་བ་ནང་

ཕན་ཚུན་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་གཏན་ཚིགས་དེ་རྣམས་འགློད་པའི་ཚེ་

ཆློས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཡློད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བས་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་

ཚིགས་ཁས་ལེན་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པློ་གྲུབ་སེ། དེའི་ཚེ་རྒློལ་བ་དེ་

གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་ཆློས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་ཆློས་ཅན་འཇལ་བའི་ཚད་མ་མཐའ་དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

མ་གྲུབ་པའི་ཆློས་ཅན་ཞིག་ལ་ཚད་མར་སློང་བར་འདློད། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་

ཆློས་ཅན་འཇལ་བའི་ཚད་མ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆློས་ཅན་ཞིག་

ལ་ཚད་མར་སློང་བར་འདློད་པའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ཚད་མ་གང་ཡིན་

ཡང་རང་ངློས་ནས་གྲུབ་པའི་གཞལ་བ་ཞིག་ལ་ཚད་མར་སློང་བར་འདློད་པའི་ཕིར། 

རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བླློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་རང་གི་སློད་

ལུགས་ཀི་ངློས་ནས་གྲུབ་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེའི་ཚེ་རྒློལ་བ་དེ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་

པའི་ཆློས་ཅན་མེད་དེ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་སངས་རྒྱས་པས་བེ་བག་
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པའི་ངློར་སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་རྟག་མི་རྟག་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་

བས་པའི་སྒ་ཆློས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། དབུ་མ་པས་དངློས་སྨྲ་བའི་ངློར་མིག་

དང་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་བདེན་པའི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། གངས་ཅན་གི་

ངློར་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་སློགས་ཀི་ཚེ་ཡང་སྔ་རྒློལ་ཕིར་རྒློལ་གཉིས་

ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་འདློད་པ་བདེན་རྫུན་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་

མིག་སློགས་སྤི་ཙམ་ཞིག་ཆློས་ཅན་དུ་འཛིན་པས་རྒློལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་

དུ་གྲུབ་པའི་ཆློས་ཅན་ཡློད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལ། ཚིག་གསལ་ལས།1 དེ་ནི་

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་འདིར་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་སུ་

འདློད་པ་དེའི་ཚེ་དེ་ཁློ་ནར་དེའི་རྟེན་ཆློས་ཅན་ཕིན་ཅི་ལློག་ཙམ་གིས་བདག་གི་

དངློས་པློ་རེད་པ་ནི་ཉམས་པར་གྱུར་པ་འདི་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་ཉིད་

དློ། །ཕིན་ཅི་ལློག་དང་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དག་ནི་ཐ་དད་པ2་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དགག་པ་

མཛད་པའི་ཕིར། དགག་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་ན། གློང་གི་སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་

ཀིས་བཤད་པ་དེ་ནི་དེ་ལྟར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་འཐད་ན། མིག་སློགས་དེ་

མིག་སློགས་ཀི་གནས་ལུགས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་གནས་ལུགས་དཔློད་

བེད་ཀི་ཚད་མར་སློང་བའི་རེད་དློན་དང༌། གངས་ཅན་གི་ཐ་སད་དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་

མ་རང་ཉིད་ལ་ཐ་སད་དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་མར་སློང་བའི་ཡུལ་གི་གཞི་མཐུན་ཡིན་

དགློས་པ་གང་ཞིག །དེ་འདྲའི་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཕིར། ཕི་མ་དེར་ཐལ། གངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༢༡་༡༥།

2 ག་༡༨༧་བ་༦་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན། ཏ་༡༨༩་བ་༥་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན། ད་༢༡༡་༥་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན། དབུ་མ་ཚིག་གསལ།༢༡་༡༩་ཐ་དད་པ་

ཡིན་ནློ།
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ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མིག་སློགས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཡློད་པའི་ཕིར། ར་རྟགས་གཉིས་པ་

གྲུབ་སེ། ཕིན་ཅི་ལློག་སེ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མར་སློང་

བའི་ཡུལ་དང༌། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་སེ་གནས་ལུགས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་

གནས་ལུགས་འཇལ་བའི་ཚད་མར་སློང་བའི་ཡུལ་གཉིས་ཐ་དད་པ་སེ་འགལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 རང་རྒྱུད་ཀི་དློན་ནི་རང་དབང་ཡིན་ལ། རང་དབང་གི་དློན་

ནི་བདེན་གྲུབ་ཡིན་ཞེས་སློགས་གཞི་མེད་ཀི་སྨྲ་བའི་སློ་ནས་གདུལ་བ་བསླུ་བར་མ་

བེད་ཅིག །ཅེས་བིས་པ་ནི། ལེགས་ལྡན་འབེད་སློགས་དབུ་མ་པ་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་

སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་སྒློན་མེ་ལས།2 རང་དབང་དུ་རེས་སུ་དཔག་པ་

ཁློ་ན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ། ཞེས་རང་རྒྱུད་ཀི་དློན་རང་དབང་ལ་གསུངས་པའི་འགེལ་

པ་མང་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཁྱློད་རང་གིས་ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་གི་རང་ལུགས་འཇློག་

པ་ན། 3གཉིས་པ་ལ་གཞི་དང༌། ལམ་དང༌། འབས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གསུམ་ལས། དང་

པློ་ལ་ཐ་སད་དུ་གཞན་སྐྱེ་ཁས་མི4་ལེན་པ་དང༌། འདུས་བས་དང་མི་བསླུ་བའི་གཞི་

མཐུན་ཁས་མི་ལེན་པ་དང༌ལེན་པ་དང༌། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པར་

མི་འདློད་པ་དང༌འདློད་པ་དང༌། ཚད་མ་ལ་མངློན་རེས་གཉིས་དང་དེའི་སེང་དུ་དཔེ་

ཉེར་འཇལ་དང་ལུང་གི་ཚད་མ་སེ་བཞིར་གངས་ངེས་པ་དང༌། མངློན་རེས་གཉིས་སུ་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༧་༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཤེས་རབ་སྒློན་མ། ༡༡༨༠་༥།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༨་༤།

4 ག་༡༨༨་ན་༦་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། ཏ་༡༩༠་ན་༦་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། ད་༢༡༤་༤་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། ཞེས་འབྱུང་ཡང་། ལེན་པ་

དང་། ཞེས་པ་ཆད་དམ་བརྟག །
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གངས་ངེས་པར་འདློད་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། ཡང་ལློག་གི་ཁྱད་པར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་

གཉིས་ཀ་ལ་འབེད་པ་དང༌། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ལ་མི་འབེད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི་ལམ་གི་སྐབས་སུ། ཉན་རང་གིས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་

པར་འདློད་པ་དང༌། མ་རྟློགས་པར་འདློད་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། འཕགས་པའི་མཉམ་

གཞག་སྣང་མེད་དང༌། སྣང་བཅས་སུ་འདློད་པའི་ཁྱད་པར་གཉིས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་མཉམ་རེས་ཐ་དད་མེད་པར་འདློད་པ་དང༌། ཡློད་པར་འདློད་པ་རྣམས་

ཏེ་ཟུང་དུ་སྦར་བ་དེ་དག་གིས་དང་པློ་རྣམས་ནི་ཐལ་འགྱུར་བ་དང༌། ཕི་མ་རྣམས་ནི་

རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ། འདི་རྣམས་རིམ་གིས་བཀག་ན། རང་རྒྱུད་

པས་འདུས་བས་དང་མི་བསླུ་བའི་གཞི་མཐུན་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། རང་རྒྱུད་པས་འདུས་

བས་ཡིན་ན་རྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། ར་ཤེ་

ལས།1 འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆློས། །དེས་ན་དེ་དག་རྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་

ཐད་ཀི་ཤེས་རབ་སྒློན་མེར།2 ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་ལས་ཀང་འདི་ལྟ་སེ། འདུས་བས་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆློས་སློ། །དགེ་སློང་དག །འདི་ལྟ་སེ། མི་བསླུ་

བའི་ཆློས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ནི་བདེན་པའི་མཆློག་གློ །འདུས་བས་དེ་ནི་བསླུ་

བའི་ཆློས་ཀང་ཡིན། དེ་ནི་རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་ཆློས་ཀང་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་

ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལས་ཀང༌། རབ་འབློར། ཇི་ཙམ་དུ་འདུས་བས་པ་དེ་ཙམ་དུ་

བརྫུན་ལ། ཇི་ཙམ་དུ་འདུས་མ་བས་པ་དེ་ཙམ་དུ་མི་བརྫུན་ནློ་ཞེས་གསུངས་

སློ། །དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་གགས་པའི་ལུང་དག་ཡློད་པའི་ཕིར། འདུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༡༩་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཤེས་རབ་སྒློན་མ། ༡༡༦༦་༤།
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བེད་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆློས་འདིས་ནི་འདུ་བེད་ཀི་ཆློས་ནི་བསླུ་བའི་ཆློས་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་བསན་ཏློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་གཉིས་ལ་མི་བསླུ་བའི་

ཤེས་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདློད་མི་འདློད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

དེ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་སློན་པའི་ལུང་རིགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། ཡློད་ན་འདི་ལྟར་

ཡློད་ཅེས་སྨྲློས་ཤིག །

གཞན་ཡང༌། དེ་གཉིས་ལ་ཚད་མ་ལ་མངློན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་

འདློད་པ་དང་མི་འདློད་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་ཚད་མ་

ལ་མངློན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་འདློད་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་བས་དཔེ་ཉེར་

འཇལ་དང༌། ལུང་གི་ཚད་མ་གཉིས་རེས་དཔག་ཏུ་འདུ་བར་འདློད་པའི་ཕིར། ཐལ་

འགྱུར་བས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ལློག་གི་ཁྱད་པར་འདློད་པ་ཡང་མི་འཐད་

དེ། ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང་ཡང་དག་པའི་གཞི་མཐུན་མི་བཞེད་པའི་

ཕིར།1 འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལ་བདེན་ཡིན། ཞེས་ཉིད་ཚིག་སློས་པ་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་གཉིས་ལ་ཉན་རང་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པ་ཡློད་པར་འདློད་པ་

དང༌། རྟློགས་པ་མེད་པར་འདློད་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ཀས་ཆློས་

ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་ཉན་རང་ཡློད་པར་འདློད་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད། ཆློས་ཀི་

བདག་མེད་མ་རྟློགས་པའི་ཉན་རང་ཡློད་པར་འདློད་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། 

དང་པློ་གྲུབ་སེ། རིགས་ཀི་ཐད་ཀི་སྣང་བ། ཉི་སྣང་གཉིས་ཀ་ལས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་

རྟློགས་པའི་ཉན་རང་ཡློད་པར་བཤད་ཅིང༌། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྟློགས་པའི་བང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༤་༡༤།
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སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཉན་ཐློས་ལམ་དུ་འཇུག་པ་སིད་པར་རང་རྒྱུད་པས་ཀང་ཁས་

ལེན་པའི་ཕིར། ར་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཐལ་འགྱུར་བས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་མ་

རྟློགས་པའི་ཉན་རང་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། དེ་གཉིས་ལ་འཕགས་

པའི་མཉམ་གཞག་སྣང་མེད་དང༌། སྣང་བཅས་སུ་འདློད་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་མི་འཐད་

པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་པས་སློང་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སློབ་པ་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་ཀུན་རློབ་སྣང་བར་མི་བཞེད་པའི་ཕིར། རང་

རྒྱུད་པས་སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་མཉམ་རེས་འགལ་བར་འདློད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་གཉིས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་མཉམ་རེས་ཐ་དད་མེད་པར་

འདློད་པ་དང༌། ཡློད་པར་འདློད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ཀས་སངས་རྒྱས་ཀི་

སའི་མཉམ་རེས་གཉིས་ལྡློག་པ་ཐ་དད་དུ་འདློད་པར་ཡང་མཚུངས། ངློ་བློ་ཐ་མི་དད་

དུ་འདློད་པ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར། དང་པློ་ས། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། རང་རྒྱུད་པས་

ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཤེས་བ་ཇི་སེད་པ་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་

ར་བཞག་པ་བཞིན་དུ་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེན་གཉིས་

རང་འགེལ་ལས། མཁྱེན་པའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ནི། །ཤེས་བའི་དཀིལ་འཁློར་

ཀུན་ཁྱབ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁློ་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་བས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་མཉམ་རེས་ཐ་དད་དུ་ཁས་

ལེན་པ་མི་འཐད་དེ། དེས་ཐ་དད་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེས་ཐ་དད་

ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ། ཐ་དད་ཡློད་པའི་ཕིར། བེ་བག་པ་དང་གངས་ཅན་ལ་
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སློགས་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས།1 དེ་

དབེ་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ནས། །མུ་སེགས་རྣམས་ཀི་ལུགས་ནི་ཐ་དད་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌།2 བེད་རྒྱུ་ས་བློན་གི་ལས་ཐ་དད་མྱུ་

གུའི་དབིབས་དང་ནི། །ཁ་དློག་རློ་ནུས་སིན་པའི་ཐ་དད་ཁྱློད་ལ་མེད་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ས་བློན་ཐ་དད་

པ་ལས་མྱུ་གུའི་ཁ་དློག་ལ་སློགས་པའི་ཐ་དད་པ་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་གངས་ཅན་

ལ་ཡློད་པར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། ཐ་དད་ཡློད་པར་ཐལ།3 རྒྱུན་ཅན་རྣམས་དེར་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་

ཡློད། །ཅེས་པའི་སྐབས་ཀི་རང་འགེལ་ལས།4 རྒྱུན་ཅན་གི་ཡན་ལག་རས་ཀི་སྐད་

ཅིག་རྣམས་ལ་རྒྱུན་ཅན་ཞེས་བརློད་དློ། །དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཏེ་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཐ་

དད་ཅིང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ས་བློན་དང་མྱུ་གུ་གཉིས་དུས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རློ། །5མྱུ་གུ་ས་བློན་དང་ནི་དུས་མཉམ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་སློགས་ཀིས་

དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་ཁྱློད་རང་གི་6དུས་ཐ་དད་ལ་གཞན་སྐྱེ་མེད་པས་

གཞན་སྐྱེ་དགག །དུས་མཉམ་པ་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པས་གཞན་སྐྱེ་དགག་པའློ། །

དེ་ལ་གཉིས་ཏེ། དགག་པ་དངློས་དང༌། རློད་པ་སློང་བའློ། །དང་པློ་ནི། མྱུ་གུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༧༥་༡༥།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༢་༡༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༢་༡༠།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༧༡༥་༡༣།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༣་༡༡།

6 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༠༩་༡༨།
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ས་བློན་སློགས་སློ་ཞེས་བིས་འདུག་པ་དང་དངློས་སུ་འགལ་ལློ། །ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 དེ་

ལྟར་དངློས་པློ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ། ཆློས་ཅན་རྒློལ་ཕིར་རྒློལ་

གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པར་འདློད་པ་མི་འཐད་དེ། ཆློས་ཅན་དེའི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔློད་

པའི་བླློ་ངློར་ཆློས་ཅན་དེ་ཉིད་གྲུབ་ན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་པ་ནི་ཐལ་

འགྱུར་བའི་རིགས་པའི་གཙོ་བློར་སྣང་ཞིང༌། གཞན་ཡང༌། དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུད་

ཀི་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕློགས་གཞན་ཁས་བླངས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་པའི་དློན་དངློས་པློ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རང་

རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མི་རིགས་ཏེ། རིགས་ན་ཆློས་ཅན་དངློས་པློ་ཚད་མས་གྲུབ་

པའི་སེང་དུ་དགག་ཆློས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་ནས། ཁྱད་པར་གི་ཆློས་རང་

བཞིན་མེད་པ་སྒྲུབ་དགློས་པ་ལས། ཆློས་ཅན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སེང་དུ་རང་

བཞིན་ཡློད་པ་ལས་ཕློགས་གཞན་ཁྱློད་ཀིས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡང་ཁས་མ་བླངས་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཆློས་ཅན་གཉིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་འདུག་པ། དངློས་

པློ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དངློས་པློ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེའི་སྐབས་སུ་

ཆློས་ཅན་རྒློལ་ཕིར་རྒློལ་གཉིས་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དངློས་པློ་རང་བཞིན་

གིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་གྲུབ་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་དགློས་པར་ཐལ། འདློད་

པའི་ཕིར། འདློད་ན། དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

དང་རྒློལ་ཕིར་རྒློལ་རྣམས་ཆློས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དངློས་པློ་རང་

བཞིན་གིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ་ལློ། །གཞན་ཡང༌། 

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༩༩་༡།



  100  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་མེད་དཔློད་པའི་སྐབས་སུ་ཡློད་མེད་རང་བཞིན་གིས་

ཡློད་དགློས་པར་ཐལ། དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་མ་

གྲུབ་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་དགློས་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་

ཡློད་མེད་དཔློད་པ་ཆློས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དངློས་པློ་རང་བཞིན་

གིས་ཡློད་མེད་དཔློད་པ་མེད་པར་ཐལ་ལློ། །

གཞན་ཡང༌། དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རང་

རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁས་

ལེན་རིགས་པའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡློད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

གཞན་ཡང༌། གློང་གི་བསལ་བ་དེར་ཐལ། དངློས་པློ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་

རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡློད་པའི་ཕིར། སྣང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་

རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡློད་པའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡློད་པ་གང་

ཞིག །སྣང་བ་བདག་མེད་དུ་བསྒྲུབ་བའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། གཞན་

ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས་ལུང་དློན་འཆད་ཚུལ་དེ་མི་འཐད་དེ། དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་ནི་རང་རྒྱུད་

ཀི་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕློགས་གཞན་ཁས་བླངས་པ་མེད་

པའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡང་ཡིན་རང་

རྒྱུད་ཀི་སྦློར་བའི་ངག་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཉེས་པ་དུ་མའི་

ཚོགས་ཀི་གནས་སུ་རྟློགས་ཏེ། ཞེས་དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་མི་རིགས་

པར་གསུངས་པ་ལ། དེ་ལྟར་གསུང་བ་པློ་རང་ཡང་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་ནློ། །ཞེས་

མངློན་སུམ་ལ་བསློན་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས་ཕློགས་
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གཞན་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དློན་ལ། ཆློས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་

སེང་དུ་རང་བཞིན་ཡློད་པ་ལས་ཕློགས་གཞན་ཁྱློད་ཀིས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡང་ཁས་

མ་བླངས་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

ན་དབུ་མ་པས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འདློད་དགློས་པ་དང༌། ཆློས་ཅན་ཚད་མས་

གྲུབ་པ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་ཁས་མི་ལེན་པར་འགྱུར་བས་ཁྱློད་རང་གིས། དབུ་

མ་པ་ལ་ཁས་ལེན་ཡློད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་དངློས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 དམ་བཅའ་མེད་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་མེད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅའ་འགའ་ཡློད། །དེས་ན་ང་ལ་སྐྱློན་དེ་

ཡློད། །ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ནི་སྐྱློན་མེད་ཁློ་ན་ཡིན། །ཞེས་པ་དང༌། 

འཕགས་པ་ལྷས། ཡློད་དང་མེད་དང་ཡློད་མེད་ཅེས། །གང་ལ་ཕློགས་ནི་ཡློད་མིན་

པ། །དེ་ལ་ཡུན་ནི་རིང་པློ་ནའང༌། །ཀླན་ཀ་བརློད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་

པའི་དློན་ལ།  དེང་སང་གི་དབུ་མ་པ་དག་བདེན་གྲུབ་ཀི་ཕློགས་དམ་བཅས་པ་མེད་

པས་སྐྱློན་མེད་ཅེས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཡློད་མེད་སློགས་ཀི་

མཐའ་གསུམ་ཀ་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི། རང་ཉིད་ས་

འབེབས་2པར་བེད་པའི་བཤད་པར་སྣང་སེ། དམ་བཅའ་ཡློད་པར་ཐལ། བདག་ལས་

མ་ཡིན་ཞེས་སློགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དེས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་དམ་བཅའ་

སློན་པར་སློབ་དཔློན་ཟླ་བས་བཞེད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། རྟགས་གསལ་གཉིས་

ཀ་ཁྱློད་རང་གི་དཀའ་འགེལ་གི་ཚིག་ཟིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན། 

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༠༣་༡༡།

2 ག་༡༩༡་བ་༤་རང་ཉིད་ས་འབེབ་པར་བེད། ཏ་༡༩༣་བ་༦་རང་ཉིད་ས་འབེབ་པར་བེད། ད་༢༣༡་༧་རང་ཉིད་ས་འབེབ་པར་བེད།
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གཞན་ཡང༌། དམ་བཅའ་ཡློད་པར་ཐལ། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་

བཀག་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་ཡློད་པའི་ཕིར།1 དེ་ཉིད་དེ་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་

ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །ཅེས་སློགས་ཀི་རང་འགེལ་ལས།2 དམ་བཅའ་བཞི་པློ་དེ་རེས་སུ་

བརློད་ནས། དེ་ཉིད་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་བཤད་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དམ་བཅའ་མེད་ཅེས་པ་དློན་དམ་ལ་དཔློད་པའི་སྐབས་ཡིན་ཞེ་ན་ཡང་ཁྱློད་ལ་འགལ་

ཏེ། ཁྱློད་ཀིས་དློན་དམ་ལ་དཔློད་པའི་སྐབས་སུ་ཡློད་པའང་མིན། མེད་པའང་མིན། 

ཞེས་སློགས་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས3་ཆློས་ཅན་དེ་ཉིད་གནས་

ཚུལ་ལ་དཔློད་པའི་ཚེ་ཆློས་ཅན་དེ་ཉིད་ཁས་ལེན་དགློས་པས་དཔད་པའི་ཉེས་པ་

མཚུངས་སློ་ཞེས་པའི་ལན་ནི། ཆློས་ཅན་དེ་ཉིད་ཁས་མ་བླངས་པས་ཆློས་ཅན་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་སེང་དུ། ཁྱད་པར་གི་ཆློས་དམ་བཅའ་བའི་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་

མེད་ཅེས་པ་ལ་འཆད་དགློས་པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་འདུག་པ་མི་འཐད་དེ། ཁྱློད་ཀི་

ལུགས་ལ་གནས་ལུགས་ལ་དཔློད་པའི་ཚེ་ཆློས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སེང་དུ་ཁྱད་

པར་གི་ཆློས་དམ་བཅའ་བའི་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་ཡང་ཡློད་མིན་མེད་མིན་དུ་

འཆད་དགློས་པའི་ཕིར། ལན་ཅི་སྨྲ། ཡང་ཁྱློད་ཀིས།4 ཁ་ཅིག་འདིས་ནི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་

ཞིག་གི་ངློ་བློ་ལ་ཡང་ཕེ་ན་ཀུན་རློབ་ཡིན་པ་དང༌། དློན་དམ་ཡིན་པའི་ངློ་བློ་གཉིས་

ཡློད་པར་སློན་གི། ཞེས་ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུགས་བརློད་ནས། དེ་འགློག་པ་ནི།5 མྱུ་གུའི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༢་༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༦༤་༡༨།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༠༤་༡༠།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༣་༡།

5 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༣་༡༦།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཀུན་རློབ་ཀི་ངློ་བློ་དེའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་དློན་དམ་གི་ངློ་བློ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་པ་ནི་རང་གི་ཁས་བླངས་དང༌། 

ལུང་རིགས་དང་འགལ་བའི་ཕུང་པློར་འདུག་སེ། བདེན་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་ཡློད་པར་ཁྱློད་

རང་གིས་ཀང་ཁས་བླངས། ལུང་རིགས་ཀིས་ཀང་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དང་པློ་གྲུབ་སེ། 

ཁྱློད་རང་གི་དཀའ་འགེལ་ལས།1 སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གདུལ་བ་ལ་

ཐ་སད་ཀི་སློ་ནས་གནས་ལུགས་བསན་པའི་ཚེ། དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་རློབ་

དང་དློན་དམ་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་གཉིས་བསན་ཏློ།2 །ཞེས་བིས་3པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སེ།4 དངློས་རེད་ངློ་བློ་གཉིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་འགེལ་

པ་ལས། 5དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་གི་ངློ་བློ་གཉིས་ཉེ་བར་བསན་ཏེ། འདི་ལྟར། 

ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའློ། །དེ་ལ་དློན་དམ་པ་ནི་ཡང་དག་པར་གཟིགས་པ་རྣམས་

ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་ཡུལ་གཉིས་ཀི་བདག་གིས་རང་གི་ངློ་བློ་རེད་པ་ཡིན་གི། 

རང་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

སློགས་ཀི་ལུང་རིགས་འཐད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།6 མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཉིད་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་མིང་གིས་

བཏགས་པའི་བཏགས་དློན་ཐ་སད་དུ་རེད་པར་ཐལ། མྱུ་གུའི་ངློ་བློ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༢་༡༠།

2 ག་༡༩༢་བ་༡་བསན་ཏེ། ཏ་༡༩༤་བ་༣་བསན་ཏློ། །ད་༢༣༥་༢་བསན་ཏློ། །

3 ག་༡༩༢་བ་༡་ཞེས་བིས། ཏ་༡༩༤་བ་༣་ཞེས་དྲིས། ད་༢༣༥་༢་ཞེས་དྲིས།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༤་༩།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༨༠་༩།

6 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༤་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བདེན་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རང་འགེལ་

ལས། 1སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་འདུ་བེད་དང་མྱུ་གུ་ལ་སློགས་པ་

ནང་དང་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ངློ་བློ་རྣམ་པ་གཉིས་ཉེ་བར་

བསན་ཏློ། །ཞེས་མྱུ་གུ་ལ་སློགས་པའི་ཕི་ནང་གི་དངློས་པློ་རྣམས་ལ་ཀུན་རློབ་དང་

དློན་དམ་པའི་ངློ་བློ་གཉིས་གཉིས་ཡློད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས།2 

རང་རང་ངློ་བློས་སློང་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དགག་བ་ལ་དློན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦློར་དགློས་

པར་ཐལ། བདེན་གཉིས་ཐ་སད་དུ་རང་རང་གིས་ངློ་བློས་མི་སློང་པའི་ཕིར། རྟགས་

གསལཁས་བླངས་ཞེས་བིས་འདུག་པ། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཀུན་རློབ་བདེན་པའི་ངློ་

བློ་ཡིན་པས་སློང་པ་ལ་བེད་པ་ནི། དགག་བ་ལ་དློན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦར་དགློས་

པར་འདློད་ལ། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་རང་གི་ངློས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་

བེད་པ་ནི། རྟགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་ཐེབས་པར3། རྟགས་གསལ་ཡང་ཁས་བླངས་པ་

མེད་དློ། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས་4འདིར་ཕི་མ་དག །ཡང་དག་ཀུན་རློབ་དང་ལློག་པའི་ཀུན་

རློབ་ཀི་ཐ་སད་ནི་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཡིན་གི། ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་འཇིག་རྟེན་ཉིད་

ལྟློས་བདེན་པའི་ཀུན་རློབ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་ཅེས་ཁས་ལེན་

ཅིང༌། སྔ་མ་ཁས་མི་ལེན། ཡང་དག་ཡིན་ན་ཀུན་རློབ་ཡིན་པ་འགལ་བའི་ཕིར་

རློ། །ཞེས་སྨྲའློ། །འློ་ན་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་ཀང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༨༠་༧།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༤་༩།

3 ག་༡༩༣་ན་༢་ཐེབས་པས། ཏ་༡༩༥་ན་༣་ཐེབས་པར། ད་༢༣༧་༩་ཐེབས་པར།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༦་༢།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཏེ། ཀུན་རློབ་ཡིན་ན་བདེན་པར་འགལ་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་ནི། དེ་གཉིས་མི་

མཚུངས་སློ། །

ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་1ཡུལ་རྫུན་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་ངློ་ཉིད་ལ་ལྟློས་

ནས་བདེན་པ་དང་ལློག་པ་གཉིས་སུ་གསུངས་པས། སྤིར་ཀུན་རློབ་ལ་ཡང་དག་དང་

ལློག་པ་གཉིས་སུ་མི་འབེད་པའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ལ་དེ་

འདྲའི་ཁྱད་པར་གསུང་རབ་ཚད་ལྡན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་

ཀིས། 2མདློར་ན་ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཡིན་ཀང༌། ཐ་

སད་ལ་ནི་མ་བརྟེན་པར། །དམ་པའི་དློན་ནི་བསན་མི་ནུས། །ཞེས་དང༌། ཐ་སད་བདེན་

པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། །ཞེས་དང༌། འཇིག་རྟེན་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང༌། །ཞེས་པ་

རྣམས་ཀིས་བསན་པའི་ཐ་སད་བདེན་པ་དང༌། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་

ཡློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་གསུང་རབ་ཀི་བརློད་བ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་

གཉིས་སུ་འདུ་3བར་གསུངས་པའི་ཡ་གལ་གི་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཡིན་ལ། ལློག་པའི་

ཀུན་རློབ་བདེན་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དློན་དམ་བདེན་པ་རྟློགས་

པའི་ཐབས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། ཡང་4ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་ན་ཡློད་པས་མ་

ཁྱབ་ཅིང་། ཐ་སད་དུ་ཡློད་ན་ཡློད་པས་ཁྱབ་ཅེས་སློགས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་

གཞུང་དང་འགལ་བའི་རང་བཟློ་མང་དུ་བིས་པའི་མཐར། དབུ་མའི་གཞུང་གི་མགློ་

མཇུག་བསྒིགས་ན་འདི་ལས་གཞན་དུ་སྨྲས་ཐབས་ཨེ་འདུག་ལེགས་པར་དཔློད་

1 ག་༡༩༣་ན་༤་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི། ཏ་༡༩༥་ན་༥་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི། ད་༢༣༨་༨་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི།

2 ག་༡༩༣་ན་༤་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི། ཏ་༡༩༥་ན་༥་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི། ད་༢༣༨་༨་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི།

3 ག་༡༩༣་བ་༡་འདུ། ཏ་༡༩༥་བ་༢་འདུ། ད་༢༣༩་༡༠་འདུལ།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༨་༨།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅིག །ཅེས་བིས་འདུག་པ། དབུ་མའི་གཞུང་ལ་ཐློས་བསམ་བེད་ལློ་བས་པས་གཞུང་

དློན་ཕིན་ཅི་ལློག་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྨྲས་ཤིང་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྨྲ་བའི་ཐབས་མ་རེད་པ་

དེ།1 ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་བླློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ལ་མ་གུས་ཤིང་ཞེ་སང་བས་

ལན་འདུག་པས་བཤགས་བསམས་ལ་འབད་མཛོད། གློང་གི་དམ་བཅའ་རྣམས་ལ་

སྐྱློན་བརློད་ན། ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་ཡིན་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་བདེན་

གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདློད་ན། ལློག་ཤེས་ཡིན་ན་

མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་

མེད་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། སྒིབ་པ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། འདློད་པའི་

ཕིར། འདློད་ན། ཀུན་འབྱུང་མེད་པར་ཐལ་ལློ། །འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། བདེན་

བཞི་མེད་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། དཀློན་མཆློག་2གསུམ་མེད་པར་ཐལ། འདློད་

པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ཆློས་ཅན། བདེན་གཉིས་གང་

རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པ་དང༌། དློན་དམ་གི་བདེན་པ་གང་རུང་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། བདེན་གཉིས་འཇློག་པའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ཏུ་བདེན་པ་

གཉིས་སུ་བཞག་པའི་ཕིར། གློང་གི་རྟགས་གྲུབ་སེ། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས། གཞན་ཡང༌། ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་ཡིན་ན་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ། ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་ན་ཡློད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདློད་ན། མུ་སེགས་

ཅན་རྣམས་ཀིས་བཏགས་པའི་རྟག་3དངློས་ཀི་བདག་ཆློས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

1 ག་༡༩༣་བ་༤་མ་རེད་པ་ནི། ཏ་༡༩༥་བ་༥་མ་རེད་པ་དེ། ད་༢༤༠་༡༠་མ་རེད་པ་དེ།

2 ག་༡༩༣་བ་༦་དཀློན་ཅློག །ཏ་༡༩༦་ན་༡་དཀློན་ཅློག །ད་༢༤༡་༡༠་དཀློན་ཅློག །

3 ག་༡༩༤་ན་༣་རྟགས་དངློས། ཏ་༡༩༦་ན་༤་རྟགས་དངློས། ད་༢༤༢་༨་རྟགས་དངློས།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

འདློད་མི་ནུས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས།1 དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་བདག་ནི་ཡློད་མིན་ཞིང༌། །འདི་

ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་རིགས་ལ། །འདི་ནི་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡང་ཡློད་མི་འདློད། །ཅེས་

དང༌།2 མི་ཤེས་གཉིད3་ཀིས་རབ་བསྐྱློད་མུ་སེགས་ཅན། །རྣམས་ཀིས་བདག་ཉིད་ཇི་

བཞིན་བཏགས་པ་དང༌། །སྒྱུ་མ་སིག་4སྒྱུ་སློགས་ལ་བཏགས་པ་གང༌། །དེ་དག་འཇིག་

རྟེན་ལས་ཀང་ཡློད་མིན་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་གློལ་བར་ཐལ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་

མ་རིག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེ་ཆློས་ཅན། མེད་པར་ཐལ། ལློག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། དེ་རྣམས་

ལས་སྤློས་ནས་སྐྱློན་མཐའ་ཡས་པ་བརློད་རྒྱུ་འདུག་ནའང༌། བརློད་པར་ས་བ་འདུག་

པས་དེ་ཙམ་ལས་མ་བིས་སློ། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།5 ཊིཀ་ཆེན་ལས། བླློ་འཁྲུལ་པ་གཅིག་གི་ངློར་ཡློད་པ་ལ་ཀུན་

རློབ་ཏུ་ཡློད་པར་འཇློག་པ་བཀག །ཅེས་གསུངས་པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་

ཀུན་རློབ་དང༌། ཀུན་རློབ་བདེན་པའི་ཁྱད་པར་མ་ཕེ་བ་སེ། ཞེས་ཟེར་བ་ནི་བཞད་གད་

ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང༌། ཐ་སད་བདེན་པ་དང༌། ཀུན་

རློབ་ཀི་བདེན་པ་རྣམས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་པ་འཕགས་པ་

ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་ཀུན་གིས་ཁས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༧༥་༡༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༤་༡༦།

3 ག་༡༩༤་ན་༣་གཉིད་ཀིས། ཏ་༡༩༦་ན་༥་གཉིད་ཀིས། ད་༢༤༢་༡༣་གཉིས་ཀིས།

4 ག་༡༩༤་ན་༤་རྒྱུ་མ་མིག་རྒྱུ། ཏ་༡༩༦་ན་༥་སྒྱུ་མ་མིག་རྒྱུ། ད་༢༤༣་༡་སྒྱུ་མ་མིག་སྒྱུ།

5 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༩་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལེན་པས་ཁྱད་པར་འབེད་དུ་མེད་ལ། ཁྱློད་རང་གིས་1རང་བཟློའི་ཁྱད་པར་ཕེ་བའི་

སྐྱློན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས།2 འདིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཉློན་མློངས་ཅན་

གི་མ་རིག་པ་སངས་པའི་མ་མཐའི་ས་མཚམས་ས་བརྒྱད་པ་ནས་འཇློག་པར་འདློད་

པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཚེ་གསུམ་དུ་

བསློམས་པས་བདེན་འཛིན་སློང་ནུས་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པློས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་

གཅིག་ལ་སློགས་པར་བསློམས་ཀང་སློངས་མི་ནུས་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་དང༌། 

ཐེག་ཆེན་ལ་ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐློབ་བར་དུ་སང་བ་ལྷག་པློ་ཡང་མེད་པར་ཁས་བླངས་

པའི་ཕིར་དང་། ཡུལ་ཅན་གི་ངློས་ནས་ཐེག་ཆེན་རིགས་པ་རྒྱས་པས་སང་བ་སློང་བ་

ལ་ནུས་པ་ཆེ་བར་ཁས་བླངས་པས་འགལ་འདུའི་ཕུང་པློ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕིར། 

ཞེས་བིས་འདུག་པ། འདི་ནི་ཁྱློད་རང་གིས3་ཁྱློད་རང་ལ་འཁློར་གསུམ་བཅློས་པ་སེ། 

ཁྱློད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་སངས་པའི་མ་མཐའི་

ས་མཚམས་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མཐློང་ལམ་རྣམ་གློལ་ལམ་ཐློབ་པ་ནས་འཇློག་པར་

འདློད་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉན་ཐློས་ཀིས་

བདག་མེད་ཚེ་གསུམ་བསློམས་པས་བདེན་འཛིན་སློང་ནུས་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་

བསྐལ་པ་གངས་མེད་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པའི་ཐེག་ཆེན་མཐློང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་པས་ཉློན་མློངས་མ་སངས། ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་

མཐློང་ལམ་གི་བར་ལ་སང་བ་ལྷག་པློ་གཞན་སངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཐེག་ཆེན་

1 ག་༡༩༤་བ་༢་རང་གི །ཏ་༡༩༦་བ་༣་རང་གི །ད་༢༤༤་༨་རང་གི།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༢༢་༡༤།

3 ག་༡༩༤་བ་༥་རང་གིས། ཏ་༡༩༦་བ་༦་རང་གི །ད་༢༤༥་༨་རང་གི།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

གི་ལམ་ཐེག་དམན་གི་ལམ་ལས་སང་བ་སློང་བ་ལ་ནུས་པ་ཆེ་བར་ཁྱློད་རང་གིས་

ཀང་ཁས་བླངས་པས་འཁློར་གསུམ། ཁྱེད་ཀིས1་བློད་ཀི་འཇུག་པའི་བཤད་སློལ་

གཅིག་ལ། དྲུང་བླློ་བའི་ལུགས་འདི་ནློར་བ་ཆེ་ཤློས་གཅིག་དང་མང་ཤློས་གཅིག་ཏུ་

འདུག་གློ །ཞེས་བིས་པའི་ལན་སྨྲས་པ། འཕགས་ཡུལ་མུ་སེགས་ལློག་ལྟ་ཅན་རྣམས་

ཀིས། །སློན་མཆློག་དམ་པ་སྐྱློན་གི་ཕུང་པློར་མཐློང༌། །བླློ་ཡི་སྐྱློན་ཡིན་དློན་གི་གནས་

ཚུལ་མིན། །མིག་སེར་ཅན་གིས་2དུང་དཀར་སེར་པློར་མཐློང༌། །མིག་སྐྱློན་ཡིན་གི་

དུང་དཀར་སེར་པློ་མེད། །སྐྱློན་བལ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལུགས་བཟང་པློ། །ཕག་དློག་

གཏི་མུག་དབང་གིས་ནློར་བར་མཐློང༌། །ལས་ངན་བང་ཕིར་སློབས་བཞི་ཚང་བ་

ཡི། །བཤགས་བསམ་ཉིད་ལ་རྟག་ཏུ་འབད་པར་མཛོད། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།3 གང་ཕིར་མྱུ་གུ་ས་བློན་ལས་གཞན་མིན། །ཞེས་པའི་སྐབས་

སུ།4 གཞུང་འདིས་ཐ་སད་རྣམ་གཞག་ལ་ཡང་འབས་དུས་ན་རང་གི་རྒྱུ་དེ་ཡློད་པ་

ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བར་གྲུབ་སེ། ཡློད་ན་རྟག་པར་འགྱུར་ཞིང་

མེད་ན་ཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །རྟག་ཆད་སློང་ཚུལ་འདི་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་

པ་བཀྲལ་བའི་ལུགས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སེ། འདི་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་འབས་བུ་དེ་ཉིད་

གཞན་ཉིད་བཀག་པ་ལ་ཐུག་མློད། རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སད་དུ་རྒྱུ་འབས་གཞན་ཉིད་དུ་

ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རློ། །དགེ་དགེ་གཞློན་ཐམས་ཅད་དངློས་འགལ་གཅིག་རྣམ་བཅད་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༢༣་༤།

2 ག་༡༩༥་ན་༤་མིག་སེར་ཅན་གི་དུང་དཀར་སེར་པློར་མཐློང་། མིག་སྐྱློན་ཡིན་གིས། ཏ་༡༩༧་ན་༤མིག་སེར་ཅན་གི་དུང་དཀར་སེར་

པློར་མཐློང་། མིག་སྐྱློན་ཡིན་གིས། ད་༢༤༧་༢་མིག་སེར་ཅན་གི་དུང་དཀར་སེར་པློར་མཐློང་། མིག་སྐྱློན་ཡིན་གིས།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༥་༡༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༥་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལ་ཁེགས་པས་ཅིག་ཤློས་ཡློངས་གཅློད་ལ་གྲུབ་པར་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མྱུ་གུའི་

དུས་ན་ས་བློན་ཡློད་པར་ཐལ། དེ་ན་དེ་མེད་པ་1མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བརློད་ན་ཅི་

སྨྲ། ཞེས་བིས་འདུག་པ། ཐ་སད་རྣམ་གཞག་ལ་ཡང་འབས་དུས་ན་རང་གི་རྒྱུ་ཡློད་པ་

ཡང་མིན། མེད་པ་ཡང་མིན་ཞེས་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཐ་སད་དུ་ས་བློན་མྱུ་

གུའི་དུས་སུ་མེད་པར་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་ཕིར། ཐ་སད་དུ་མྱུ་གུའི་དུས་སུ་ས་བློན་

མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ས། 

གཞན་ཡང༌། དངློས་འགལ་གཅིག་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་པས་ཅིག་ཤློས་

ཡློངས་གཅློད་ལ་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་དགེ་རྒན་སློན་པ་སངས་རྒྱས་དང༌། དགེ་གཞློན་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་བས་ནས། ཁྱློད་དེ་དག་ལ་སྐྱློན་གཏློང་བར་འདློད་འདུག་སེ། 

མདློ་སྡུད་པ་ལས།2 གང་ཞིག་ཡློད་པ་མ་ཡིན་དེ་ནི་མེད་ཅེས་བ། །ཞེས་ཡློད་པ་རྣམ་

པར་བཅད་3པ་ལས་མེད་པར་གྲུབ་པ་དང༌། རློད་ཟླློག་ལས།4 རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་

ལློག་ན། །རང་བཞིན་ཉིད་དུ་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །ཞེས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་རྣམ་

པར་བཅད་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐ་སད་དུ་མྱུ་

གུ་ས་བློན་དང་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་སད་དུ་རྒྱུ་འབས་དེ་ཉིད་གཞན་ཡིན་པ་

བཀག་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། 

ཁྱློད་ཀིས། 5མྱུ་གུའི་དུས་ན་ས་བློན་རྒྱུན་ཆད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མྱུ་གུ་ས་བློན་ལས་

1 ག་༡༩༥་བ་༢་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཏ་༡༩༧་བ་༢་མེད་པར་ཡིན་པའི་ཕིར། ད་༢༤༨་༧་མེད་པར་ཡིན་པའི་ཕིར།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤། ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ །སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སྡུད་པ། ༥་༩།

3 ག་༡༩༥་བ་༤་དཔད་པ། ཏ་༡༩༧་བ་༥་དཔད་པ། ད་༢༤༩་༦་དཔད་པ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། རློད་ཟླློག །༧༦་༡༩།

5 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༢༦་༡༣།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་དེ་གཞུང་གི་ཕློགས་སྔ་སྨྲ་བས་ནི་ཁས་མི་

ལེན་པས་ཁྱློད་རང་གིས་ཚད་གྲུབ་ཏུ་བཀློད་པ་དངློས་འགལ་ལློ། །

དེས་ན་དངློས་འགལ་ཁས་བླངས་ནས་མངློན་སུམ་ལ་བསློན་པར་བེད་ཅིང༌། 

ཧྭ་ཤང་གི་རང་གི་ལུགས་བཟུང་སེ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་ལ་གནས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀི་

རྟག་ཆད་སློང་ཚུལ་སྨྲ་ཞིང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས།1 ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་ཆློས་བདག་ནི་ཅིག་ཤློས། དགག་པ་གཞན་བསྒྲུབ་པ་མེད་ན་མེད་པ་

མིན་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀ་མིན་པའི་ཕློགས་སུ་གཏློགས་པ་ཡང་རིགས་པ་མིན་

ནློ། །ཞེས་དང༌།2 གང་ཞིག་ཡློངས་སུ་གཅློད་པ་གང་རྣམ་པར་བཅད་པ་མེད་ན་མེད་

པ་དེ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློགས་དབུ་

ཚད་ཀི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དག་ལས་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་དངློས་འགལ་

གཅིག་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་ན་ཅིག་ཤློས་ཡློངས་གཅློད་ལ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལ་

རྟག་ཆད་སློང་མི་ནུས་སློ་ཞེས་སྨྲས་པ་ནི། རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏས།3 སྤེའུ་རྒན་

རྣམས་ཀིས་མི་བཟུང་ནས། །མཇུག་མ་མེད་ཅེས་བཞ᩶་གད་བེད། །ཅེས་པ་ལྟར་དུ་

སློང་འདུག་པས་ལེགས་པར་སློམས་ཤིག །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།4 གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་བརྟེན་གྱུར་ན། །ཞེས་པའི་སྐབས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ས། སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་སིང་པློ། དབུ་མ་སྣང་བ། ༡༢༥༥་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༢། དབུ་མ་ས། སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་སིང་པློ། དབུ་མ་སྣང་བ། ༡༢༥༥་༡༤།

3 མེས་པློའི་ཤུལ་བཞག །༡༥། ས་པཎ་གི་གསུང་འབུམ་པློད་དང་པློ། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ལེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆེའིི་

གཏེར། ༢༠༤་༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༥་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སུ་ཊིཀ་ཆེན་འགློག་པ་ན།1 གཟུགས་དང་ཚོར་བ་སློགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། 

རང་གི་ངློ་བློ་དང་རང་བཞིན་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་དེ་དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་སློགས་ཁས་ལེན་མི་དགློས་ན། འདིའི་ཕློགས་སྔས་དེ་དག་ཁས་ལེན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། དགློས་ན་ཁྱློད་རང་གིས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཆློས་ཉིད་

ཀིས་རང་གི་ངློ་བློ་ཡློད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་མི་འགལ་སློམས་ཤིག །ཅེས་

བིས་འདུག་པ་གློང་འློག་ཀུན་ཏུ་ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་པློ་ཡློད་པ་

ལ་དགག་པ་མང་དུ་བས་འདུག་པས་འདི་རྣམས་ཕློགས་ཅིག་ཏུ་བཀག་ན། ཁྱློད་ཀིས་

གཞན་ལ་འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཕལ་ཆེ་བ་ཁྱློད་རང་ལ་ལློག་པ་ཡློད་པས། 

གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པའི་ངློ་བློ་ཡློད་པར་ཐལ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་

ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ཡློད་པའི་ཕིར། དེའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡློད་པའི་ཕིར། དཔེ་བསན་པར་

བ་བའི་ཕིར་དུ་སློབ་དཔློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དབུ་མ་ར་བའི་གཞུང་བརམས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར།2 གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར། ཞེས་པའི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་

ལས།3 དེ་དག་ལ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར་

སློབ་དཔློན་གིས4་རིགས་པ་དང༌། ལུང་སྔློན་དུ་བཏང་བ་འདི་བརམས་སློ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ཉིད་ལས་ཀང༌།5 འདུས་བས་ལ་སློགས་པ་ངློ་བློ་ཉིད་དང༌། 

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༣༠་༡༣།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༣་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་སྐྱངས། བུངྡྷ་པཱ་ལི་ཏ། ༤༤༦་༡༧།

4 ག་༡༩༦་བ་༤་སློབ་དཔློན་གི། ཏ་༡༩༨་བ་༤་སློབ་དཔློན་གི། ད་༢༥༣་༤་སློབ་དཔློན་གི།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༤་༡༣།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཞེས་སློགས་དང༌།1 མ་མཛད་དེ་ཕིར་འདུས་བས་ལ། །སློགས་པ་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་

ཉིད། །རང་བཞིན་ཉིད་དུ་སད་པ་སེ། །ཞེས་འདུས་བས་ལ་སློགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཆློས་

ཉིད་ནི་གཞན་གིས་བས་པ་དང་བཅློས་པ་མིན་ཞིང༌། དེ་དག་གི་གཤིས་ལུགས་ཡིན་

པས་དེ་དག་ངློ་བློ་ཉིད་དང་རང་བཞིན་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡློད་པར་ཐལ། གཟུགས་སློགས་ཀི་

ཆློས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དེ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཆློས་ཉིད་རང་

བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ཉིད་ལས།2 གང་ཕིར་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཡིན་ཕིར་

མིག་ནི་མིག་གིས་སློང༌། །ཞེས་དང་།3 གང་ཕིར་དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེས4། །ཡིན་ཕིར་

གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀིས་སློང༌། །ཞེས་དང༌། ར་ཤེ་ལས།5 རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྐེན་

ལས་ནི། །འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། རང་འགེལ་ལས།6 སློབ་

དཔློན་གིས་བསན་བཅློས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་མཛད་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་

སློབ་དཔློན་གིས་7ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། གང་གི་དབང་དུ་མཛད་

ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང༌། མ་བྱུང་ཡང་

རུང༌། ཆློས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་འདི་ནི་གནས་པ་ཉིད་དློ། །ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༤་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༣་༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༨༣་༦།

4 ག་༡༩༧་ན་༡་རང་བཞིན་དེས། ཏ་༡༩༩་ན་༢་རང་བཞིན་དེས། ད་༢༥༤་༥་རང་བཞིན་དེས། ཞེས་གསལ་ཡང་། རང་འགེལ་དུ་རང་

བཞིན་དེ། ཞེས་གསལ།

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

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༢༧་༡༡།

7 ག་༡༩༧་ན་༢་སློབ་དཔློན་གི་ཞལ་གིས། ཏ་༡༩༩་ན་༣་སློབ་དཔློན་གི་ཞལ་གིས། ད་༢༥༤་༡༡་སློབ་དཔློན་གི་ཞལ་གིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ཆློས་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ནི་ཡློད་དློ། །ཆློས་ཉིད་ཅེས་བ་བ་འདི་ཡང་ཅི་ཞིག །མིག་ལ་

སློགས་པ་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་ནློ། །ཞེས་མིག་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཉིད་མིག་ལ་

སློགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཆློས་རྣམས་ཀི་

རང་བཞིན་ཡློད་པར་ཐལ། དེ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་སློབ་དཔློན་འཕགས་པས་ཞལ་

གིས་བཞེས་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས།1 རང་བཞིན་འདི་ནི་སློབ་དཔློན་གི་2ཞལ་

གིས་བཞེས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི3། གཞན་ཡང་།4 དློན་འདི་ཁས་ལེན་དུ་

གཞུག་པར་ནུས་པས་རང་བཞིན་འདི་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་ཡང་རྣམ་པར་

བཞག་གློ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས་ངློ་བློ་ལ་སློགས་པ་

གསུམ་ཁས་ལེན་ན། དེ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་ཡང་ཁས་ལེན་དགློས་ཞེས་བིས་པ་འདི་

ནི། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྨྲ་བ་སེ། 

གློང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་ངློ་བློ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་ཡློད་པར་

གསུངས་ཤིང༌། ངློ་བློ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་མེད་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང༌། ཚིག་གསལ་ལས།5 རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟློས་པ་དང་བཅས་པ་6གྱུར་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བརློད་དློ། །ཅི་མེའི་རང་གི་ངློ་བློ་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་

དེ་ཡློད་དམ་ཞེ་ན་དེ་ནི་རང་གི་ངློ་བློས་ཡློད་པ་ཡང་མིན་ལ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༢༩་༩།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། འཇུག་པ་རང་འགེལ། ༨༢༩་༡༠། སློབ་དཔློན་གིས།

3 ག་༡༩༧་ན་༥་མ་ཟད་ཀིས་གཞན་ཡང་། ཏ་༡༩༩་ན་༦་མ་ཟད་ཀིས་གཞན་ཡང་། ད་༢༥༥་༡༠་མ་ཟད་ཀིས་གཞན་ཡང་།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༣༠་༡༣།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༢༡༦་༡༨།

6 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མར། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༢༡༦་༡༨། མ་གྱུར་པ།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ནློ། །དེ་ལྟར་ཡིན་མློད་ཀིས། འློན་ཀང་ཉན་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་སྐྲག་པ་སང་བའི་ཕིར་སྒློ་

བཏགས་ན་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་དློ་ཞེས་བརློད་པར་བའློ། །ཞེས་མེ་མེའི་རང་བཞིན་དང་

ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་ཅིང་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཐལ་འགྱུར་བས་ཁྱློད་ཀི་ལུགས་དེ་བསན་བཅློས་ཀི་དློན་མ་

རིག་པའི་ལུགས་ཡིན་པ་དང་། མིག་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་

བ་དང༌། དེའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཆློས་ཉིད་ལས། དང་པློ་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་

པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་སློ་སློ་སྐྱེ་བློས་ཀང་རྟློགས་པ་དང༌། ཕི་མ་དེ་མངློན་

སུམ་དུ་རྟློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཚངས་སྤློད་དློན་ཡློད་པར་གསུངས་པ་དང༌། རང་

བཞིན་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། རང་འགེལ་ལས།1 ཀེ་མ་མ་

ལ་གང་ཟག་གིས་དངློས་པློ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདློད་ཅིང་གློ་བུར་དུ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་

པ་དང༌། གཞན་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡང་འདློད་པ་ཁྱློད་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་

བའི་དློན་བརློད་པ་ཞིག་གློ །བརློད་པར་བ་སེ། ཁྱློད་ཀིས་བསན་བཅློས་ཀི་དགློངས་པ་

མ་རིག་པ་ཞིག་སེ། འདིའི་དགློངས་པ་ནི་གལ་ཏེ་མིག་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་རང་གི་

ངློ་བློ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་བིས་པ་སློ་སློའི་སྐྱེ་བློས་གཟུང་བར་བ་བ་གང་

ཡིན་པ་འདི་དེ་རྣམས་ཀི་2རང་བཞིན་ཡིན་ན་ནི། རང་བཞིན་དེ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་

པས་ཀང་རྟློགས་པའི་ཕིར་ཚངས་པར་སྤློད་པ་དློན་མེད་པར་འགྱུར་ན། གང་གི་ཕིར་

འདི་ཉིད་རང་བཞིན་མིན་པ་དེའི་ཕིར་དེ་བལྟ་བའི་དློན་དུ་ཚངས་པར་སྤློད་པ་དློན་དང་

བཅས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་བདག་གིས་ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་བལྟློས་ནས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༢༨་༡༧།

2 ག་༡༩༧་བ་༦་དེ་རྣམས་ཀིས། ཏ་༢༠༠་ན་༢་དེ་རྣམས་ཀིས། ད་༢༥༨་༦་དེ་རྣམས་ཀིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཅློས་མ་མིན་པ་དང་གཞན་ལ་མི་ལྟློས་པ་ཉིད་དུ་བརློད་དློ། །གང་ཞིག་བིས་པའི་སྐྱེ་

བློ་བལྟ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ནི་རང་བཞིན1་མིན་པར་རིགས་ལ། དེ་ཙམ་གིས་

དློན་དམ་པ་དངློས་པློ་མ་ཡིན་ཞིང་དངློས་པློ་མེད་པ་ཡང་མིན་ཏེ། དེ་ནི་རང་བཞིན་

གིས2་ཞི་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

 གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡློད་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ཡློད་དགློས་ཟེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཡློད་ཅིང༌། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་རྣམས་ཀང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་

དུ་ཡློད་ལ་དློན་དམ་པར་མེད་པ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ལས།3 

དེའི་ཕིར་ངས་གལ་ཏེ་མཚན་གཞིའམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དམ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀང་

རུང་སེ། འཇིག་རྟེན་ན་ཡློད་ན་ནི་ཐམས་ཅད་མངློན་སུམ་དུ་དམིགས་པར་བ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་དང༌།4 དེའི་ཕིར་གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་དུ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ཚེ་

མཚན་ཉིད་བཞིན་དུ་མཚན་གཞི་ཡང་གདློན་མི་ཟ་བར་འགྱུར་བར་བ་དགློས་ཏེ། དེའི་

ཕིར་ཉེས་པ་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །འློན་ཏེ་དློན་དམ་པ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ཚེ་མཚན་གཞི་

མེད་པས་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀང་མེད་པས་མཚན་མ་གཉིས་སུ་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀི་སྔར་གི་དམ་བཅའ་དེས་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་ཚད་

ལྡན་རྣམས་དང་འགལ་བར་མ་ཟད་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ཁྱློད་རང་གི་ཁས་བླངས་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མར། རང་བཞིན་དུ་རིགས་ལ་ཞེས་གསལ།

2 ག་༡༩༨་ན་༣་རང་བཞིན་གི་ཞི་བ། ཏ་༢༠༠་ན་༤་རང་བཞིན་གི་ཞི་བ། ད་༢༥༩་༤་རང་བཞིན་གི་ཞི་པ།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༦༠་༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༥༥་༨།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱློད་རང་གིས་1ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་འཆད་པའི་ཚེ། 
2འཇིག་རྟེན་ཚད་མ་དགག་ཕིར་འཇིག་རྟེན་རྣམ་དབེ་བསན། །ཞེས་སློགས་ས་བཅད་

གསུམ་བས་ནས། དང་པློ་ལ་གཉིས་ཏེ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། མཚན་ཉིད་སློ་སློར་

བཤད་ཅེས་བདེན་གཉིས་རང་རང་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་ཁས་བླངས་པ་དང༌།3 བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་4གདུལ་བ་ལ་ཐ་སད་ཀི5་སློ་ནས་གནས་ལུགས་སློན་པའི་ཚེ་དངློས་

པློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་བསན་ཏེ་ཞེས་བིས་པ་དང་

དངློས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར་དང༌། འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་ལས་ཀང་མེའི་རང་བཞིན་ཚ་བ་

དང༌། ཆུའི་རང་བཞིན་བསིལ་བར་གགས་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས།6 འདིའི་ཕློགས་

སྔ་སྨྲ་བ་པློ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་འཆད་པ་ནི། གཞུང་འློག་མའི་སྔ་འགེལ་དུ་འདིར་

སྨྲས་པ། དློན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པས་བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་དགག་ལ་རག་

མློད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ།7 རང་རྒྱུད་པས་དློན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ཁས་

བླངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ། རང་གིས་རང་ལ་ཁས་བླངས་དངློས་

འགལ་སློན་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འགེལ་གི་ལུང་དེས་དློན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་

གཞན་སྐྱེ་ཁློ་ནའི་རང་སེ་ཞིག་8གཞུང་དེ་དག་གི་ཕློགས་སྔ་སྨྲ་བ་པློར་བསན་ལ། དེ་

1 ག་༡༩༨་བ་༡་ཁྱེད་རང་གི །ཏ་༢༠༠་བ་༣་ཁྱེད་རང་གི །ད་༢༦༠་༡༡་ཁྱེད་རང་གི།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༢་༡།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༡༢་༡༠།

4 ག་༡༩༨་བ་༢་འདས་ཀིས། ཏ་༢༠༠་བ་༤་འདས་ཀི། ད་༢༦༡་༣་འདས་ཀི།

5 ག་༡༩༨་བ་༣་ཐ་སད་ཀིས། ཏ་༢༠༠་བ་༤་ཐ་སད་ཀིས། ད་༢༦༡་༤་ཐ་སད་ཀིས།

6 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༣༠་༣།

7 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༣༠་༧།

8 ག་༡༩༨་བ་༦་རང་སེ་ཅིག །ཏ་༢༠༡་ན་༡་རང་སེ་ཅིག །ད་༢༦༢་༤་རང་སེ་ཅིག །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ནང་ནས་རང་རྒྱུད་པ་ཁློ་ནར་ངེས་པའི་ཕིར་དང༌། གློང་དུ་ཁྱློད་

རང་གིས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཀང་དློན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཁས་མི་ལེན་ཞེས་སྨྲས་པ། 

འདིར་རང་རྒྱུད་པས་དློན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་པ་དང་

དངློས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 སེམས་ཙམ་པས་འཕགས་པའི་མཉམ་

གཞག་གི་དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་སློང་པར་མཐློང་བ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། ཞེས་པ་ཡང་

གནད་མ་གློ་བ་སེ། ཞེས་བིས་འདུག་པ། སེམས་ཙམ་པས་དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་

སློང་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་དངློས་པློ་རང་

བཞིན་གིས་སློང་པར་མཐློང་བ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

ཊིཀ་ཆེན་དུ།2 བུམ་པ་རང་གི་ངློ་བློས་སློང་པའི་དློན་དུ་བུམ་པ་བདེན་པས་

སློང་པ་ལ་བེད་ཀི3། དེའི་དློན་བུམ་པ་བུམ་པས་སློང་པ་ལ་བེད་ན་བུམ་པ་གཏན་མེད་

དུ་འགྱུར་གསུངས་པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས། 4བུམ་པ་རང་གི་ངློ་བློས5་སློང་པའི་ཚེ་བུམ་པ་

གཏན་མེད་པར་དློགས་པའི་ཐུགས་ཁལ་ཁྱློད་ནི་དབུ་མ་པར་རླློམ་པ་ཨ་རེ་མཛེས་ཏེ། 

ཞེས་བིས་འདུག་པ། འློ་ན་ཁྱློད་རང་ཉློན་ཅིག །ཡློད་ན་རང་ཉིད་རང་ཉིད་ཀིས་སློང་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདུས་བས་འདུས་བས་ཀིས་སློང༌། བུམ་པ་བུམ་པས་སློང་པའི་

ཕིར། འདློད་ན། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པ་ཆློས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདློད་མི་ནུས་ཏེ། 

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༣༠་༨།

2 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༢༧༤་༥།

3 ག་༡༩༩་ན་༣་བེད་ཀིས། ཏ་༢༠༡་ན་༤་བེད་ཀིས། ད་༢༦༣་༦་བེད་ཀིས།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༣༢་༧།

5 ག་༡༩༩་ན་༣་རང་གི་ངློ་བློས་སློང་། ཏ་༢༠༡་ན་༥རང་གི་ངློ་བློས་སློང། ད་༢༦༣་༨་རང་གི་ངློ་བློ་སློང་།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཐ་སད་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 གང་ཕིར་རྒྱུ་ཞིག་ན་ཡང་

དེ་ཡི་འབས་བུ་མཐློང་བའི་ཕིར། །ཞེས་འབས་བུའི་དུས་ན་རྒྱུ་མེད་ཞིག་པར་བཤད་

པ་དང༌། གང་ཕིར་མྱུག་ཚེ་ས་བློན་ཞིག་པ་མེད། །ཅེས་འབས་བུའི་དུས་ན་རྒྱུ་མ་ཞིག་

པར་བཤད་པ་དང༌། གང་ཕིར་རང་བཞིན་གིས2་དེ་མི་འགག་པ། །ཞེས་ལས་མི་

འགག་པར་བཤད་པ་དང༌། ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རིང་ལློན་ལས་ཀང༌། །ཞེས་

ལས་འགགས་པར་བཤད་པ་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བའི་དློན་ནི། ལས་བས་མ་ཐག་ཏུ་ཐ་

སད་དུ་ཞིག་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་འགགས་པ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གིས་ཞིག་པ་དང་

འགགས་པ་མིན་ཞེས་པ་སེ། ཞེས་བིས་འདུག་པ། གང་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་དེ་མི་

འགག་པ། །ཞེས་ལས་རང་བཞིན་གིས་མི་འགག་པར་བཤད་ཀི3། གཞུང་དེས་ལས་

མི་འགག་པར་དངློས་ཤུགས་གང་གིས་ཀང་བཤད་པ་མེད་པས། གཞུང་འདིས་ལས་

མི་འགག་པ་བཤད་ཅེས་པ་ཡང་གཞུང་དེའི་ཚིག་ལ་རྟློག་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཅུག་

པར་སྣང་ངློ༌། །ལས་བས་མ་ཐག་ཏུ་ལས་ཐ་སད་དུ་མ་ཞིག་པར་ཐལ། ལས་བས་མ་

ཐག་ཏུ་ལས་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལས་བས་པའི་དུས་སུ་ལས་བས་པའི་ཕིར། 

ཊིཀ་ཆེན་ལས།4 ལས་དང་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུའི་བར་དུ་ཡུན་རིང་པློས་

ཆློད་པའི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་ལས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བར་ནི་རང་གི་སེ་པ་

གློང་འློག་ཐམས་ཅད་འདློད་ལ་གསུངས་ནས་བར་དུ་བཤད་པ་མང་པློ་མཛད་པའི་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༣༦་༡༡།

2 ག་༡༩༩་ན་༦་རང་བཞིན་གི་དེ་མི། ཏ་༢༠༡་བ་༢་རང་བཞིན་གི་དེ་མི། ད་༢༦༤་༧་རང་བཞིན་གི་དེ་མི།

3 ག་༡༩༩་བ་༢་བཤད་ཀིས། ཏ་༢༠༡་བ་༣་བཤད་ཀིས། ད་༢༦༥་༡་བཤད་ཀིས།

4 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༢༩༣་༤།



  120  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རེས་སུ།1 དེ་ཡང་དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཞིག་པ་དངློས་པློར་མི་རུང་ལ། རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་དབུ་མའི་

ཕློགས་ལ་ཞིག་པ་དངློས་པློར་གྲུབ་པའི་གནད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཁྱློད་ཀིས་

དགག་པ་བརློད་པ་ན། 2དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་ཕློགས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཞིག་པ་དངློས་པློར་མི་རུང་ཞེས་པ་ནི་གཟིགས་རྒྱ་ཆུང་བ་སེ། ཞིག་པ་

དངློས་པློར་འདློད་པ་མུ་སེགས་བེ་བག་པའི་གྲུབ་མཐར་བས་ནས་ཆློས་ཀི་གགས་

པས་བཀག་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ། དློན་མ་གློ་བཞིན་དུ་བརློད་སློང་གི་

དགག་པ་སྨྲས་པ་ཡིན་ཏེ། རེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། ཊིཀ་ཆེན་དུ་གློང་དུ་

རང་སེ་ཞེས་བ་བས། རང་སེར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདློད་པའི་ལུགས་ལ་ཞིག་

པ་དངློས་པློར་མི་རུང་གསུངས་3པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས་བེ་བག་པས་ཞིག་པ་དངློས་པློར་

འདློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཚིག་འབེལ་མེད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཐམས་ཅད་

ཅེས་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་འཆད་པ་ཡང་གཞུང་ལུགས་སྤིའི་ལུགས་ཡིན་པས། དེ་ལ་ཁྱབ་

མཐའ་མ་བཟུང་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཞིག་པ་དངློས་པློར་མི་རུང་བའི་

དློན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཕློགས་ལ་ཞིག་པ་དངློས་པློར་འཇློག་མི་

ཤེས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས། 4དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཞིག་པ་

དངློས་པློར་གྲུབ་ཅེས་པ་སྔར་མ་བྱུང་ཞིང༌། འདི་ནི་འགློག་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བིས་

པ་ནི་གཟིགས་རྒྱ་ཆུང་བ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་པའི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ ༢༩༧་༥།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༡་༡༦།

3 ག་༢༠༠་ན་༡་མི་རུང་གསུང་། ཏ་༢༠༢་ན་༣་མི་རུང་གསུང་། ད་༢༦༦་༡༣་མི་རུང་གསུང་།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༢་༡།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཞིག་པ་དངློས་པློར་བཤད་ཅིང༌། གངས་རིའི་ཁློད་དུ་བློན་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་མང་པློས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས། 1ལུགས་

དང་པློས་མྱུ་གུའི་ཆ་ཤས་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལློག་ལ་མྱུ་གུ་ལས་གཞན་བུམ་པ་

ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་གང་ཡང་མ་ཐློབ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས། ཞིག་པ་དེ་

དངློས་པློར་གཏན་འདློད་པ་མིན་ཏེ། དེའི་ལུགས་དང་པློས་མྱུ་གུའི་ཆ་ཤས་ཐམས་

ཅད་ལློག་ནས་སློང་བུ་སྐྱེས་པ་དེ་ཡང་དངློས་པློ་གཏན་མ་རྟློགས་པར་འདློད་པར་

འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་འདུག་པ་ཡང་ཟེར་རྒྱུས་འཕློངས་

པ་ཡིན་ཏེ། རང་སེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ། དངློས་པློ་སྔ་མའི་ཆ་

ཤས་རྣམས་ཞིག་ནས་ལློག །དངློས་པློ་ཕི་མ་མ་རེད་པའི་མེད་དགག་དངློས་པློ་མིན་

པ་དང༌། མྱུ་གུ་ཞིག་ནས་ལློག་པའི་རེས་སུ་མྱུ་གུའི་འབས་བུའི་སློང་བུ་སྐྱེས་པ་དངློས་

པློར་མི་རུང་བ་གཉིས་མཚུངས་པར་སུས་ཀང་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།2 ལུགས་ཕི་མ་ལ་ཉེར་སྦས་ཀི་ཕུང་པློ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཉེར་སྦས་སུ་བཏགས་3པ་དངློས་པློ་ཡིན་པ་མི་འགལ་བ་དང༌། ཞིག་རྒྱུའི་དངློས་

པློ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་དངློས་པློར་མི་འགལ་བ་གཉིས་དཔེ་དློན་གཏན་མི་མཚུངས་

ཏེ། ལུགས་དང་པློ་ལ་ཉེར་སྦས་ཀི་ཕུང་པློ་མེད་ན། ཉེར་སྦས་སུ་བཏགས་པ་མེད་

དགློས་ཤིང༌། ཞིག་པ་དངློས་པློ་ཡིན་པ་ནི་ཞིག་རྒྱུའི་དངློས་པློ་མེད་པའི་དུས་ཁློ་ནར་

བཞག་འདུག་པའི་ཕིར། ལེགས་པར་སློམས་ཤིག །ཅེས་བིས་འདུག་པ་ལ་ཡང་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༢་༣།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༢་༨།

3 ག་༢༠༠་བ་༢་བཏགས། ཏ་༢༠༢་བ་༣་བཏགས། ད་༢༦༩་༣་བཏག །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབེལ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། ཉེར་སྦས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ཉེར་སྦས་

དངློས་པློ་ཡིན་པ་དང༌། ཞིག་རྒྱུའི་དངློས་པློ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ཞིག་པ་

དངློས་པློ་ཡིན་པ་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ཉེར་སྦས་ཀི་ཕུང་པློ་མེད་ན་ཉེར་

སྦས་མེད་དགློས། ཞིག་པའི་དངློས་པློ་རང་གི་རྒྱུའི་དུས་ན་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་

འགློད་པ་ནི་འགལ་ཁྱབ་ཡིན་ལ། ཡང་ཁྱློད་ཀིས། ཉེར་སྦས་སུ་བཏགས་པ་ཞེས་པའི་

དློན། ཉེར་སྦས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་ཉེར་སྦས་སུ་སྒློ་བཏགས་པ་ལ་བེད་ན་ནི། དེ་དངློས་པློ་

ཡིན་པ་དང༌། ཞིག་པ་དངློས་པློ་ཡིན་པ་གཉིས་མཚུངས་པར་བསྒྲུབ་པ་ཁྱློད་རང་ལ་

འགལ་འདུའི་ཕུང་པློ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་དངློས་པློ་མིན་པར་མཚུངས་པ་ཁྱློད་རང་

གིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། འདི་འདྲ་བའི་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་ཧམ་པའི་གཏམ་གིས་

ལབ་ནས། འཇམ་དབངས་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ལེགས་པར་སློམས་

ཤིག །ཅེས་སྨྲས་འདུག་པ་བསམ་བླློ་གཏློང་རྒྱུ་ཡློད་ན་ཁྱློད་རང་ལེགས་པར་གཏློང་

དགློས་འདུག་གློ །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 སྐྱེ་བའི་རྐེན་གིས་རྒ་ཤི་ཞེས་པའི་ཤི་བ་དེ་སེམས་ཅན་

ཞིག་པ་ཡིན་ན། གནས་སྐབས་དེར་སེམས་ཅན་ཡློད་དམ་མེད། ཡློད་ན་མྱུ་གུ་ཞིག་

པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་མྱུ་གུ་ཡློད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། མེད་ན་སེམས་ཅན་ཤི་ནས་

མེད་པ་རྒྱང་འཕེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གནས་པའློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ། ཁྱློད་རང་

གིས་ཀང་སེམས་ཅན་ཤི་ནས་མེད་པར་འདློད་པའི་རྒྱང་འཕེན་གི་གྲུབ་མཐའ་བཟུང་

བར་ཐལ། སེམས་ཅན་ཞིག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་ཡློད་དམ་མེད། ཡློད་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༢་༡༥།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ན་མྱུ་གུ་ཞིག་པའི་དུས་སུ་མྱུ་གུ་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་དགློས་པ་ལས། ཁྱློད་རང་གིས་

ཀང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་དང༌། མེད་ན་རྒྱང་འཕེན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གནས་པར་

ཁྱློད་རང་གིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས། སེམས་ཅན་ཤི་ནས་མེད་པ་རྒྱང་འཕེན་གི་གྲུབ་

མཐའ་ལ་གནས་པའློ། །ཞེས་པ་དེས། དཔེར་ན། བཅས་ལྡན་དགེ་སློང་ལྟ་བུ་ཤི་བའི་

དུས་སུ་དེ་མེད་པར་འདློད་ན་རྒྱང་འཕེན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་

པའི་དློན་ཡིན་ནམ། དེ་ཤི་བའི་དུས་སུ་དེ་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་

མེད་པར་འདློད་ན་རྒྱང་འཕེན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་དློན་གང་

ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན། ཁྱློད་རང་ཡང་རྒྱང་འཕེན་གི་ལུགས་ལ་གནས་པར་ཐལ། ཁྱློད་

རང་གིས་ཀང་དེ་ཤི་བའི་དུས་སུ་དེ་མེད་པར་འདློད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཤི་བའི་

དུས་སུ་དེ་མ་ཤི་བར་ཐལ། དེ་ཤི་བའི་དུས་སུ་དེ་ཡློད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཁྱློད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་དེ་འབེལ་མེད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཤི་བའི་དུས་སུ་དེ་

དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་མེད་པར་ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུགས་ལ་ཁས་མི་

ལེན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། ཁྱློད་ཀི་ཀུན་སློང་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་

དགག་པ་འབེལ་མེད་མང་པློ་འདུག་པ་རྣམས་ལ་ནི་ལན་མི་དགློས་པར་འདུག་ཅིང༌། 

ཤི་བ་དེ་དངློས་པློ་ཡིན་པར་གཞན་གིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རློ། །1སྒྲུབ་བེད་འདི་

ལ་འདི་2ཙམ་ཞིག་འཁྲུལ་བ་འདིས་རྒྱུ་ཅི་ཡིན་ཞེས་བིས་འདུག་པ། སེམས་ཅན་སློག་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༣་༡༢།

2 ག་༢༠༡་བ་༣་སྒྲུབ་བེད་འདི་ལ་འདི་ཙམ་ཞིག །ཏ་༢༠༣་བ་༤་སྒྲུབ་བེད་འདི་ལ་འདི་ཙམ་ཞིག །ད་༢༧༣་༡༠་སྒྲུབ་བེད་འདི་ལ་ཙམ་

ཞིག །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དབང་འགགས་པ་དངློས་པློ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་ཤི་བ་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདློད་ན། སེམས་ཅན་ཞིག་པ་དངློས་པློ་ཡིན་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། འཁློར་

གསུམ། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 དངློས་དང་དངློས་མེད་འདུས་བས་ཡིན། །ཞེས་པའི་དངློས་

པློ་འདུས་བས་ཡིན་པས་ནི་འདི་ལ་ཕན་པ་གང་ཡང་མེད་པར་ཐལ། དངློས་མེད་

འདུས་བས་ཡིན་པ་ལ་ལུང་འདི་ལ་བརྟེན་ན། ཞིག་པ་དངློས་མེད་དུ་ཁས་བླངས་

དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ་ནི། ཁྱློད་རང་གི་གློང་འློག་ཏུ་རྒློད་བློ་བའི་

ཕིར། ཞེས་པར་འདུག་གློ །དངློས་མེད་འདུས་བས་ཡིན་ཞེས་པའི་དློན་ནི། དངློས་པློ་

རང་རང་གི་དུས་སུ་མེད་པའི་དངློས་པློ་དེའི་ཞིག་པ་འདུས་བས་ཡིན་ཞེས་པའི་དློན་

ཡིན་ནློ། །

འདིར་སྨྲས་པ། ཕག་དློག་ནད་ཀིས་ཟིན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །འཇམ་དབངས་

བླ་མའི་ལེགས་བཤད་སན་མཆློག་གིས། །ཕག་དློག་ནད་ལས་མྱུར་དུ་སྒློལ་བ་

དང༌། །ཁྱད་པར་གློ་རམས་བསློད་ནམས་སེང་གེ་ཁྱེད། །འཇམ་དབངས་བླ་མ་རེ་

བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི། །ཐུགས་རེའི་འློད་སློང་ཕློགས་བཅུར་འཕློ་བ་ཡིས། །མ་དད་ལློག་

རྟློག་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ཏེ། །བླློ་བཟང་བསན་པའི་ལྷ་ལམ་འཇུག་པར་ཤློག །བར་

སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།2 གཞན་སྐྱེ་ཡློད་པར་ཐལ་བ། མ་ཕད་པ་སྐྱེ་བ་ཡློད་པར་ཐལ་བ། 

རྟེན་གཞན་བརློད་པའི་ཉེས་པ་མཚུངས་པ། དེ་ལས་ཀང་སད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ། 

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༤་༥།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༥་༡༠།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཞིག་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་ཐལ་བ། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ལ་རྟེན་འབེལ་

མི་རུང་བར་ཐལ་བ། སིན་ལ་སར་སིན་གིས་སྐྱློན་སློང་མི་ནུས་པ། གཅིག་དང་ཐ་དད་

བཏགས་པའི་ཉེས་པ་སེ་རེ་ཞིག་བརྒྱད་ལས། དང་པློ་ནི། ལས་འབས་གཉིས་པློ་ངློ་བློ་

གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་ཡློད་ཅིང་བར་དུ་ཞིག་པའི་དངློས་པློས་ཆློད་པའི་

ཕིར། རྟགས་གཉིས་ཀ་ཁས་བླངས། འདློད་ན། གཞན་སྐྱེ་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་

པ་ནི། རྒྱུ་འབས་ཕད་ནས་སྐྱེད་དམ། མ་ཕད་པར་སྐྱེད་ཅེས་དཔད་པའི་ཚེ། ཕློགས་ཕི་

མ་ཁས་ལེན་པར་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་འབས་སྐྱེས་པར་འདློད་པ་ནི་གང་ཞིག །དེ་

གཉིས་ཀི་བར་ཞིག་པ་དངློས་པློ་བས་ཆློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཕད་མ་ཕད་དཔད་པའི་

ཚེ་ཕློགས་གཉིས་ཀ་གཞུང་ལས་དངློས་སུ་བཀག་པ་དང་འགལ་ལློ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞན་གིས་ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་ཀུན་གཞི་སློགས་ཁས་ལེན་

པ་ལ་བརློད་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་མཚུངས་ཏེ། གང་ཕིར་ལས་ནི་སྐྱེ་བ་

མེད། །འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་དེའི་ཕིར། །གང་ཕིར་དེ་ནི་མ་སྐྱེས་པས། །དེ་ཕིར་

ཞིག་དངློས་མི་དགློས་སློ། །ཞེས་དང༌། གང་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་དེ་མི་འགག་པ། །དེ་

ཕིར་ཞིག་དངློས་མེད་ཀང་འདི་ནུས་ཕིར། །ཞེས་སློགས་ཅིའི་ཕིར་མི་མཚུངས། ཀུན་

གཞི་སློགས་ཀིས་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བས་ལེགས་པར་སྨྲློས་ཤིག །

བཞི་པ་ནི། དེ་དག་ལས་ཀང་འདི་སད་པའི་གནས་ཏེ། ཀུན་གཞི་སློགས་ནི་

ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རེ་རེའི་འདློད་པ་ཡིན་ལ། ཞིག་པ་དངློས་པློར་གྲུབ་པ་ནི་ཕི་

རློལ་པའི་འདློད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བེ་བག་སྨྲ་བས་ཀང་ཉློན་མློངས་སངས་པའི་འགློག་

པ་དངློས་པློར་འདློད་ཀང༌། དངློས་པློ་ཞིག་ཚེ་དངློས་པློར་མི་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྔ་པ་ནི། སྔློན་པློ་ལྟ་བུ་སྐད་ཅིག་བཅུ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་བའི་ཚེ། སྐད་ཅིག་མ་

གཉིས་པར་སྔློན་པློ་སྐད་ཅིག་དང་པློའི་ཞིག་པ་དངློས་པློ་བ་དང་སྔློན་པློ་སྐད་ཅིག་མ་

གཉིས་པ་གཉིས། སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པར་དེ་གཉིས་ཀི་ཞིག་པ་དངློས་པློ་བ་གཉིས་

སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པ། ཞིག་པ་སྐད་ཅིག་མ་དང་པློའི་རིགས་འདྲ་སྐད་ཅིག་མ་སེ་བཞི་

དང༌། ལྔ་པའི་ཚེ་དེ་རྣམས་ཀི་རིགས་འདྲ་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་བཞི་དང༌། དེ་རྣམས་

ཞིག་པའི་ཞིག་པ་བཞི་སེ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་སློགས་ཁྱློད་ཀིས་ཞིག་པ་འདི་དག་

གཟུགས་སུ་གྲུབ་ན། རྡུལ་ཕན་ཙམ་ལས་མེད་ཀང་དངློས་པློ་གཅིག་ཞིག་པའི་ཞིག་

པ་དེས་ཀང་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་འགྱུར་རློ། །

དྲུག་པ་ནི། རྒྱུ་མར་1ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཟད་པ་མར་མེ་ལྟ་བུའི་འབས་བུ་ཟད་པའི་རྒྱུར་

གསུངས་པས་རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀ་དངློས་པློ་འདུས་བས་ཡིན་ན། མ་རིག་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་མ་ཟད་པས། འདུ་བེད་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་ཕི་མ་

ཕི་མ་ཟད་པའི་རྒྱུ་འབས་ཐམས་ཅད་ཀང་དངློས་པློ་དང་འདུས་བས་སུ་འགྱུར་ལ། དེ་

ཡང་འདློད་ན། འདུས་མ་བས་ལ་རྟེན་འབེལ་གཏན་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་

རྐེན་གིས་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་འདུས་བས་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ངློ་བློ་

ཉིད་སྐུ་འདུས་བས་ཡིན་པར་ཐལ། སྦློར་བཞི་སློམ་པ་དེ་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྒྱུ་མར་ཟད་པ་མར་མེ་ཟད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱློད་

ཀིས་སྒྲུབས་ཤིག །བདུན་པ་ནི། ལས་ཀི་རྣམ་སིན་ཕྱུང་ཟིན་པའི་དུས་ན་ལས་ཞིག་

པའི་ཞིག་པ་ཡློད་དམ་མེད། ཡློད་ན་ལས་གཅིག་གིས་རྣམ་སིན་ཕྱུང་ཟིན་པའི་རེས་སུ་

1 ག་༢༠༢་བ་༥་རྒྱུ་མར་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཟད་པ། ཏ་༢༠༤་བ་༦་རྒྱུ་མེད་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཟད་པ། ད་༢༧༩་༣་རྒྱུ་མེད་ལྟ་བུ་ཟད་པ།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

སར་ཡང་རྣམ་པར་སིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཡང་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཞིག་

པ་དངློས་པློ་བ་ཡློད་པའི་ཕིར། མེད་ན་རྣམ་སིན་ཕྱུང་ཟིན་པའི་ཚེ་ལས་མ་ཞིག་པར་

ཐལ། དེའི་ཚེ་ལས་ཞིག་པའི་ཞིག་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་གྲུབ་མཐའི་གཙོ་བློ་ལ་ཨེ་

སློང༌། བརྒྱད་པ་ནི། ལས་ཞིག་པའི་ཞིག་པ་དངློས་པློ་བ་དེ་ལས་དང་ངློ་བློ་གཅིག་གམ་

ཐ་དད། ངློ་བློ་གཅིག་ན་དེའི་ཚེ་ལས་མ་ཞིག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་དང་ངློ་བློ་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཐ་དད་ན། དེ་ཡང༌། འབས་བུ་དང་ངློ་བློ་ཐ་དད་པས་དེ་དག་བརྟེན་ནས་

འབྱུང་བ་མིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་མ་ལྟློས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། ལས་དང་ལས་ཀི་ཞིག་པ་དངློས་པློ་བ་ཆློས་ཅན། 

ཁྱློད་ངློ་བློ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱློད་ཀི་ངློ་བློ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

འཁློར་གསུམ་ཨེ་དྲན། དེ་ལ་སློགས་པའི་ཉེས་པ་མཐའ་ཡས་སློ། །ཞེས་བིས་ནས། 

འདི་རྣམས་ལ་1གཞན་ཡང་གནློད་བེད་ཆར་ལྟར་དུ་འབབ་པ་ཞེས་ཆར་ལྟར་དུ་འབབ་

པ་ཞེས་པའི་ས་བཅད་བས་པ་ནི། ཁྱློད་རང་ལ་གནློད་བེད་ཆར་ལྟར་དུ་འབབ་པར་

སྣང་སེ། ཁྱློད་རང་རྣ་བ་གཏློད་ལ་ཉློན་ཅིག །ཐལ་འགྱུར་དང་པློའི་རྟགས་དང་པློ་ཁྱེད་

ལ་ཡང་གྲུབ་སེ། ལས་འབས་ཀི་ངློ་བློ་ཡློད་པ་གང་ཞིག །ལས་འབས་གཉིས་གཞན་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། གློང་དུ་

ལུང་རིགས་དང་ཁྱློད་རང་གི་ཁས་བླངས་དང་འགལ་བའི་གནློད་བེད་ཆར་ལྟ་བུ་ཕབ་

ཡློད་པ་དྲན་པར་གིས་ཤིག །རྟགས་གཉིས་པ་ཁས་བླངས་ཞེས་པ་ཡང་བསློན་ཧམ་

འབའ་ཞིག་སེ། ལས་ཞིག་པ་དང་དེའི་དངློས་ཀི་འབས་བུ་སྐྱེས་པ་དུས་མཉམ་པར་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༡་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདློད་པ་རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་དུ་མི་འདློད་པ་མཐའ་དག་གི་ལུགས་ཡིན་པས། དེ་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཞིག་པ་དངློས་པློ་པས་ཆློད་པར་གང་དུ་ཡང་ཁས་བླངས་པ་མེད་

པས་མངློན་སུམ་ལ་བསློན་ཧམ་འདི་འདྲ་མ་བེད། ཕློགས་ཕི་མ་ཁས་ལེན་རིགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་འབས་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་ཀི་བར་ཞིག་པ་དངློས་པློ་བས་ཆློད་

པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་པའི་དངློས་པློ་བས་བར་ཆློད་ན། ས་བློན་གིས་ས་བློན་ཞིག་པ་

སྐྱེད་ཅིང་དེས་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་1དགློས་ལ། དེ་མི་འཐད་དེ། ས་བློན་གིས་ས་བློན་ཞིག་པ་

དང་མྱུ་གུ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཕད་མ་ཕད་དཔློད་པའི་

ཚེ་ཕློགས་གཉིས་ཀ་གཞུང་ལས་དངློས་སུ་བཀག་པ་དང་འགལ་ལློ། །ཞེས་པའི་ཕད་

མ་ཕད་གཉིས་ཀ་དློན་དམ་དཔློད་བེད་ཀི་རིགས་པས་དཔློད་2པའི་ཚེ་ཕློགས་གཉིས་

ཀ་གཞུང་ལས་དངློས་སུ་བཀག་པ་དང་འགལ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་མིན་འགལ་བ་མི་

འཐད་དེ། དློན་དམ་དཔློད་བེད་ཀི་རིགས་3པས་དཔད་པའི་ཚེ་རྒྱུས་འབས་བུ་མི་

བསྐྱེད་ན། རྒྱུ་འབས་མ་ཕད་པར་རྒྱུས་འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྒྱུ་འགགས་པ་དང་དེའི་འབས་བུ་སྐྱེས་པ་དུས་མཉམ་4པའི་ཕིར། ཕད་མ་ཕད་དཔད་

པའི་དློན་རྒྱུས་འབས་བུ་ཕད་ནས་བསྐྱེད་དམ་མ་ཕད་པར་བསྐྱེད་ཅེས་དྲིས་པ་ལ་

བས་ནས། དེའི་ཚེ་རྒྱུས་འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པར་འདློད་ན། རྒྱུས་འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་

པར་འདློད་དགློས་ཏེ། དེ་ལྟར་དྲིས་མ་དྲིས་ལ་འབས་བུ་བསྐྱེད་མི་བསྐྱེད་ཀི་ཁྱད་པར་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། 

1 ག་༢༠༣་བ་༥་སྐྱེད་དགློས་ལ། ཏ་༢༠༥་བ་༥་བསྐྱེད་དགློས་ལ། ད་༢༨༣་༡༣་བསྐྱེད་དགློས་ལ།

2 ག་༢༠༣་བ་༦་རིག་པའི་དཔད། ཏ་༢༠༥་བ་༦་རིགས་པས་དཔློད། ད་༢༨༤་༦་རིགས་པས་དཔློད།

3 ག་༢༠༣་བ་༦་རིག །ཏ་༢༠༦་ན་༡་རིགས། ད་༢༨༤་༡༠་རིགས།

4 ག་༢༠༤་ན་༡་སམ་པའི་ཕིར། ཏ་༢༠༦་ན་༢་མཉམ་པའི་ཕིར། ད་༢༨༤་༡༤་མཉམ་པའི་ཕིར།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

གསུམ་པ་ནི་ཟེར་རྒྱུས་ཕློངས་1པར་སྣང་སེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་ཞིག་

པ་གཉིས་རང་འབས་རྣམ་སིན་གིས་རྟེན་བེད་མི་བེད་མཚུངས་པར་ཁས་ལེན་དགློས་

སློ་ཞེས་ལུང་རིགས་2གང་ཡང་མེད་པར་ཁྱློད་རང་གིས་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་ཕུལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། བཞི་པ་ལ། ཐལ་འགྱུར་བས། ཚད་མ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས་པར་འདློད་པ3་

ཤིན་ཏུ་སད་པའི་གནས་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་པ་ཅན་པས་དེ་ལྟར་འདློད་པའི་ཕིར། 

འཁློར་གསུམ། རྟགས་གྲུབ་སེ། རིགས་ཐིགས་ཀི་ཕློགས་སྔ་མདློར་བསྡུས་ལས།4 

རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ནི་མངློན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་དཔེ་དང་སྒ་ལས་

བྱུང་བ་དང་ཚད་མ་བཞི་ཁློ་ནའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་ལ། སྔློན་པློ་ལྟ་བུ་

སྐད་ཅིག་བཅུ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་བའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་སུ་སྐད་ཅིག་སྔ་མ་

རྣམས་ཀི་ཞིག་པ་ཐམས་ཅད་ཡློད་པས། ཞིག་པ་ནམ་མཁའ་གང་བ་འཕེན་པ་ནི་ཁྱློད་

རང་བླློ་གློས་རིང་པ་སེ། ཞིག་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཕི་མ་ཕི་མའི་དུས་སུ་འགགས་

ནས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞིག་པ་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱློད་རང་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕན་

ལྟ་བུ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་བའི་ཚེ། སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་པ་ལ་སྐད་ཅིག་

མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ཡློད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་རྣམས་

ལ་ཡང་རང་རང་གི5་སྐྱེ་འཇིག་སློགས་དེའི་ཚེ་ཡློད་པས། རྡུལ་ཕན་གཅིག་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་

འཇིག་སློགས་ཀིས་ནམ་མཁའ་གང་བར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་ཁྱློད་རང་ལ་ཡློད་པས་ཁྱློད་

1 ག་༢༠༤་ན༣་འཕློངས། ཏ་༢༠༦་ན་༣་ཕློངས། ད་༢༨༥་༨་ཕློངས།

2 ག་༢༠༤་ན་༣་རིག ཏ་༢༠༦་ན་༤་རིགས། ད་༢༨༥་༡༢་རིགས།

3 ག་༢༠༤་ན་༤་འདློད་པ་ཡང་། ཏ་༣༠༦་ན་༤་འདློད་པ། ད་༢༨༦་༡་འདློད་པ།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡༠༥། ཚད་མ་ཝེ། སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། རིག་ཐིགས་ཀི་ཕློགས་སྔ་མདློར་བསྡུས ༢༥༨་༩།

5 ག་༢༠༤་བ་༢་རང་རང་གིས། ཏ༢༠༦་བ་༢་རང་རང་གི །ད་༢༨༧་༦་རང་རང་གི།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རང་གིས་ཁྱློད་རང་ལ་ཁས་བླངས་དངློས་འགལ་དང༌། མངློན་སུམ་གི་གནློད་པ་ཆར་

བཞིན་དུ་ཕབ་འདུག་པ་ལེགས་པར་སློམས་ཤིག །

དྲུག་པ་ནི། ཁྱློད་རྒྱུ་འབས་དངློས་པློར་མི་འདློད་ཅིང་འདུས་མ་བས་ཀི་རྐེན་

གིས་བསྐྱེད་པར་འདློད་པ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་གང་གི་ཡང་ལུགས་མིན་

ཞིང་ཁྱློད་རང་ཧྭ་ཤང་གི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ལ་རྒྱུ་དགེ་བ་བས་པ་ལས་འབས་བུ་བདེ་བ་

མི་འབྱུང༌། མི་དགེ་བ་སྤད་པ་ལས་དེའི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་ཁས་ལེན་

པར་འདུག་པས་ལྟ་གྲུབ་མཐུན་པའི་མཁས་རླློམ་ཁྱློད་འདྲ་བ་ཤིན་ཏུ་མཚར་

རློ། །བདུན་པ་ནི། ཁྱློད་རང་ལས་ཞིག་པ་དངློས་པློར་མི་འདློད་པ་1རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་

ནས། ཁ་ནས་གང་ཐློན་ཐློན་ལབ་འདུག་པས་ལུང་རིགས་ཀི2་སློ་ནས་ལན་འདེབས་

མི་དགློས་པར་འདུག །

བརྒྱད་པ་ནི། ངློ་བློ་ཐ་དད་ཡིན་ན། ཕན་ཚུན་ལྟློས་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་འབས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའི་ལློག་ཕློགས་ཀི་

འགལ་ཁྱབ་ཁྱློད་ཀིས་ཁས་བླངས་འདུག་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཆློས་

ཐམས་ཅད་ལྟློས་ནས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་མིག་ཕིས་ལ་ལྟློས་ཤིག །ཁྱློད་

ཀིས་3འགལ་འདུའི་རིགས་4པ་ཐློག་ལྟར་འབེབས་པ་ཞེས་པའི་ས་བཅད་བས་ནས། 

དེ་ལ་ཊིཀ་ཆེན་ལས་5ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་མྱུ་གུ་སྐྱེ་ཞེས་པ་

1 ག་༢༠༤་བ་༥་མི་འདློད་པ་རྒྱུ་མཚན། ཏ་༢༠༦་བ་༥་མི་འདློད་རྒྱུ་མཚན། ད་༢༨༨་༦་མི་འདློད་རྒྱུ་མཚན།

2 ག་༢༠༤་བ་༥་ལུང་རིག་གི །ཏ་༢༠༦་བ་༥་ལུང་རིགས་ཀི། ད་༢༨༨་༧་ལུང་རིགས་ཀི།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༡་༡༤།

4 ག་༢༠༤་བ་༦་འགལ་འདུའི་རིག་པ། ཏ་༢༠༧་ན་༡་འགལ་འདུའི་རིགས་པ། ད་༢༨༩་༢་འགལ་འདུའི་རིགས་པ།

5 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༨་༡༥།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ལྟ་བུ་དེ་ལྟར་བཏགས་པའི་བཏགས་དློན་བདག་གམ་གཞན་ལས་སྐྱེ་ཞེས་ཚོལ་བ་ན་

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པར་འཇློག་གློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ལས་དང་འབས་བུའི་བར་

དུ་ཆློས་གཞན་གིས་ཆློད་དམ་མ་ཆློད་ཅེས་དཔློད་པ་ཡང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པར་

འཇློག་དགློས་ལ། དེའི་ཚེ་ཆློས་གཞན་ཞིག་པ་དངློས་པློ་བས་ཆློད་པར་ཁས་བླངས་

པས་བཏགས་དློན་བཙལ་བའི་ཚེ་མི་རེད་ཅེས་པའི་གྲུབ་མཐའི་གཙོ་བློ་དང་འགལ། 

ཞེས་བིས་པ་ཡང༌། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་པ་གང་ཡིན་མི་ཤེས་ཤིང༌། རྒྱུ་

འབས་ཀིས་བར་དུ་ཆློད་མ་ཆློད་མ་ཤེས་པའི་ཧམ་གཏམ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཐ་

སད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཚིམས་པར་འདུས་བས་ཀི་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་ལ་དཔློད་པ་

ན་མཐའ་བཞི་སྐྱེ་འགློག་གི་རིགས་པ་དང༌། ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་དཔློད་པ་ན་

གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་པ། འབས་བུ་ལ་དཔློད་པ་ཡློད་མེད་སྐྱེ་འགློག །ངློ་བློ་རྒྱུ་

འབས་མཐའ་དག་ལ་དཔློད་པ་རྟེན་འབེལ་གི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་

དཔློད་པར་འཕགས་ཡུལ་གི་དབུ་མ་པ་ཆེན་པློ་རྣམས་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཙོང་

ཁ་པ་སློགས་གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་མཁྱེན་པའི་

དབུ་མ་པ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཡིན། རྒྱུ་འབས་ཕད་ནས་བསྐྱེད་དམ་མ་ཕད་པར་

བསྐྱེད་ཅེས་པ་དང༌། འདུས་བས་རྒྱུ་ལས་སྐྱེའམ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་ཞེས་དཔློད་པ་ལྟ་

བུ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པ་ག་ལ་ཡིན། ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་

ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ཡང་ཁྱློད་ཀིས་ག་ལ་གློ །དེ་མ་གློ་འདུག་ཅིང༌། རྒྱུ་འབས་ཀི་

བར་དུ་ཞིག་པ་དངློས་པློ་བས་ཆློད་པར་ངེད་ཀིས་ཁས་མ་བླངས་པར་གློང་དུ་

བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 དཀའ་དཔད་ཀི་ང་རློ་འབྲུག་ལྟར་ཆེམས་པའི་ཞེས་པའི་ས་

བཅད་བས་ནས། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་སྐྱེ་འགག་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་སློ་

ནས་རྟག་ཆད་སློང་ཚུལ་ཁློ་ན་གསུངས་ཀི་2གཞན་མ་གསུངས་བཞིན་དུ་ཞིག་པ་

དངློས་པློར་བསྒྲུབ་ཚུལ་འདི་ལ་རེ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སྐུར་ཞུས་མང་དུ་བས་ཤིང༌། རང་ལ་

ཕློགས་ལྷུང་མེད་ཚུལ་དང༌། གཞན་ལ་སིང་རེ་སྐྱེས་ནས་མ་བཟློད་པར་བས་པ་ཡིན། 

ཞེས་བིས་པ་འདི་ནི་ཕག་དློག་ཕློགས་ལྷུང་གི་དབང་གིས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་ཤིང་ཕློགས་ལྷུང་གི་ངན་སྨྲས་སྣ་ཚོགས་པ་བེད་བཞིན་དུ། ང་ལ་ཕློགས་ལྷུང་

མེད་སིང་རེའི་དབང་གིས་ཡིན་ཟེར་བ་ནི། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ནེ་ཙོས་སིན་བུ་འབའ་

ཞིག་བཟའ་བཞིན་དུ། ཆུ་འཐུང་བའི་ཚེ་སློག་ཆགས་ཁར་སློང་དློགས་ནས་ཁ་ལ་རས་

དཀྲིས་3པ་དང༌། བུད4་མེད་ཁྱློ་མིན་གི་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་མི་ཚངས་པར་སྤློད་བཞིན་

དུ་ཁྱློ་ལ་ང་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་རེག་པ་སངས་སློ་ཞེས་སྨྲ་བ་སློགས་ལ། བམ་ཟེ་བདེན་

པར་སྨྲ་བ་ཁེལ་བ་སྐྱེས་ནས། མུ་ཏིག་སྐྱུགས་པ་བཞིན་དུ་དམ་པ་གཟུར་གནས་

རྣམས་ཀིས་གཟིགས་ན་ཐུགས་ཀིས་ཁེལ་ཞིང་ཁྱེད་མ་རུངས་པ་ལས་ཀང་ཆེས་མ་

རུངས་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་པའི་དཀའ་དཔད་ཀི་ང་རློ་འབྲུག་ལྟར་དུ་སྒློག་པར་གདློན་

མི་ཟའློ། །

གཞན་ཡང༌། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་5ལས་ཀིས་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་རང་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༡་༡༥།

2 ག་༢༠༥་བ་༢་གསུངས་ཀིས། ཏ་༢༠༨་ན་༢་གསུངས་ཀིས། ད་༢༩༢་༡་གསུངས་ཀིས།

3 ག་༢༠༥་བ་༤་རས་དཀྲིགས། ཏ་༢༠༧་བ་༥་རས་དཀྲིས། ད་༢༩༢་༡༣་རས་དཀྲིས།

4 ག་༢༠༥་བ་༤་ཁྱློ་མིན་གི། ཏ་༢༠༧་བ་༥་བུ་མེད་ཁྱློ་མིན་གི། ད་༢༩༢་༡༣་བུ་མེད་ཁྱློ་མིན་གི།

5 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༤༩་༦།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

བཞིན་གིས་མེད་པའི་སློ་ནས་རྟག་ཆད་སློང་ཚུལ་ཁློ་ན་གསུངས་ཀི་གཞན་མ་

གསུངས་ཞེས་པ་འདི་ནི། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལ་སྐུར་ཞུས་དང་ཞབས་འདྲེན་འདི་

ལས་ཆེ་བ་མེད་དེ། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གི་

རིམ་པ་མ་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་མཐའ་དག་མ་

གསུངས་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་རྟག་ཆད་སློང་ཚུལ་ཁློ་

ན་གསུངས་ཀི་གཞན་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅི་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པས། དྲང་དློན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རློ། །འློ་ན་ཕུང་

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཁས་མི་ལེན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་བིས་འདུག་པ། འདི་

ཡང༌། ཊིཀ་ཆེན་གི་དློན་མ་གློ་བར་དགག་པ་བས་པར་སྣང་སེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས། རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཁས་མི་ལེན་པར་

གསུངས་ཀི། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་དེ་དྲང་དློན་དུ་གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། ཡང་ཁྱློད་ཀིས1་དེ་འདྲའི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་ན་ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་སིན་

པ་ལས་གཟུགས་སྒ་སློགས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ཕི་རློལ་གི་དློན་མེད་པར་ཁས་

ལེན་དགློས་ན། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཤེས་པས་ཤེས་བ་རྟློགས་པ་

དེ། །ཤེས་བ་མེད་པས་ཤེས་པ་མེད། །དེ་ལྟར་ན་ནི་རིག་བ་དང༌། །རིག་བེད་མེད་

ཅེས་ཅིས་མི་འདློད། །ཅེས་ཕིའི་ཤེས་བ་དང་ནང་གི་ཤེས་པ་གཉིས་ཡློད་མེད་

མཚུངས་པར་གསུངས་ལ། གཞུང་འདིར་ཡང་དློན་ཤེས་གཉིས་དློན་དམ་དུ་མེད་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༥༦་༡༡།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཉམ་དང༌། ཐ་སད་དུ་ཡློད་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེས་སྨྲའློ། །ས་ཊིཀ་

ཆེན་གི་ལུགས་བཀློད་ནས།1 འློ་ན་སེམས་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། སེམས་ཁས་ལེན་

ན། སེམས་ཉིད་ཀིས་ནི་སེམས་ཅན་འཇིག་རྟེན་དང༌། །སྣློད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཤིན་ཏུ་སྣ་

ཚོགས་འགློད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་སེམས་ལ་བསགས་པའི་ལས་ཀི་བག་

ཆགས་སིན་པ་ལས་གཟུགས་སྒ་སློགས་སུ་སྣང་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་ཞེས་སློགས་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི། དབུ་སེམས་ཀི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་

རྣམས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་གཞི་ཞལ་གིས་

བཞེས་མི་བཞེས་ཀི་གནད་མ་རྟློགས་ཤིང༌། སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་རློད་པར་

སྣང་སེ། ཊིཀ་ཆེན་གི་དློན་ནི་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པ་ཕི་རློལ་གི་2དངློས་པློ་

ཐམས་ཅད་ཀི་3བག་ཆགས་འཇློག་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་ལང་གཤེགས་དང༌། དགློངས་

འགེལ་སློགས་ནས་གསུངས་པའི་སེམས་ཙམ་པ་བཞེད་པའི་རྣམ་ཤེས་དེ་འདྲ་ཁས་

ལེན་ན་དེའི་བག་ཆགས་སིན་པ་ལས་གཟུགས་སྒ་སློགས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་

ཤེས་པ་ལས་ངློ་བློ་གཞན་པའི་ཕི་རློལ་གི་དློན་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགློས། 

དེ་ལྟར་ན་གློང་དུ་དྲངས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་དང༌། བསན་བཅློས་འདི་

གཉིས་ཀར4་དློན་ཤེས་གཉིས་དློན་དམ་དུ་མེད་མཉམ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡློད་མཉམ་དུ་

གསུངས་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགློས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས་སེམས་ཉིད་ཀིས་

ནི་ཞེས་སློགས་འཇུག་པའི་ལུང་དྲངས་ནས། སེམས་མེད་པར་ཐལ། སེམས་ཀི་བག་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༥༧་༤།

2 ག་༢༠༦་བ་༤་ཕིར་ཞིང་དངློས་། ད་༢༩༦་༡༢་ཕིར་ཞིང་དངློས་པློ།

3 ག་༢༠༦་བ་༤་ཐམས་ཅད་ཀིས། ཏ་༢༠༨་བ་༤་ཐམས་ཅད་གིས། ད་༢༩༦་༡༢་ཐམས་ཅད་གིས།

4 ག་༢༠༦་བ་༥་གཉིས་ཀར་དུ། ཏ་༢༠༨་བ་༥་གཉིས་ཀར་དུ། ད་༢༩༧་༧་གཉིས་ཀར་དུ།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཆགས་སིན་པ་ལ་གཟུགས་སྒ་སློགས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཕངས་

འདུག་པ། འློ་ན་ཕི་རློལ་དློན་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་མེད་པར་ཐལ། སེམས་ཀི་བག་

ཆགས་སིན་པ་ལས་གཟུགས་སྒ་སློགས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར། འཁློར་

གསུམ། 

འཇུག་པའི་ལུང་གི་དློན་ནི། སྣློད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་པ་རང་གི་རྒྱུར་

གྱུར་པའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལས་ལས་སྐྱེས་ཤིང༌། ལས་ཀང་རང་རང་གི་ཀུན་སློང་

བེད་པའི་སེམས་ཀིས་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་རང་

འགེལ་ལས།1 གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟར་ན་འགློ་བ་མ་ལུས་པ་ལས་ལས་སྐྱེས་ཤིང་ལས་

ཀང་སེམས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་དང་བཅས་པ་ཁློ་ནས་ལས་གསློག་པའི་

ཕིར། སེམས་མེད་ན་ལས་མེད་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །དེའི་ཕིར་འགློ་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་

པ་ལ་སེམས་ཉིད་གཙོ་བློའི་རྒྱུ་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མིན་པས་སེམས་ཙམ་ཞིག་གཙོ་

བློར་བཞག་གི་གཟུགས་ནི་མིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཁྱློད་རང་ཚོགས་

དྲུག་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་ཀང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་

ཙམ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་སུ་འཇློག་ཅིང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཁས་ལེན་པར་འདློད་པ་འདུག་པ། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

ཤེས་ཁས་མི་ལེན་པའི་རང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

སེམས་གསལ་རིག་ཁས་མི་ལེན་པའི་རང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་མེད་ལ། དེ་

ཀུན་གཞིར་འཇློག་ཅིང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་དགློས་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༧༤༣་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཁློར་གསུམ། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 འདིར་དངློས་ལ་གནློད་བེད་མ་གསུངས་པ་ནི་ལང་

གཤེགས་སློགས་ལས་གསུངས་པའི་ཀུན་གཞི་ཙམ་ཞིག་དྲང་དློན་དུ་བསན་པའི་

སྐབས་སུ་ཡིན་གི་སེམས་ཙམ་པས་འདློད་པའི་ཀུན་གཞི་བདེན་གྲུབ་དྲང་དློན་དུ་སློན་

པའི་སྐབས་མིན་པས་དངློས་ལ་གནློད་བེད་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི་ནློར་

བ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་འདི་སེམས་ཙམ་པས་ཁས་བླངས་པ་ལྟར་གི་ཀུན་གཞི་འགློག་བེད་

ཀི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ལང་གཤེགས་སློགས་ནས་གསུངས་པའི་ཀུན་གཞི་

དང༌། སེམས་ཙམ་པས་འདློད་པའི་ཀུན་གཞི་ལ་དྲང་དློན་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་མེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཙམ་པས་འདློད་པ་ལྟར་གི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀང་དྲང་དློན་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ་ཀ་ཁས་བླངས་

ཏེ། ཁྱེད་རང་གིས་དཀའ་འགེལ་ལས།2 བདེན་པ་གཉིས་ཀི་དྲང་ངེས་ཕེ་བའི་ལུགས་

མཆློག་འདི་ལ་དྲང་དློན་དུ་གསུངས་པའི་བརློད་བའི་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང༌། ཞེས་

བཤད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱེད་ཀིས།3 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཐ་སད་དུ་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་

དགློས་ཏེ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདློ་ལས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་

དློན་དམ་བདེན་པ་རྟློགས་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཐ་སད་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

སློབ་དཔློན་འདི་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་ཕིར། འགེལ་པར། ཆློས་ཐློག་མར་ཀུན་གཞི་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༥༣་༦།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༦༠་།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༥༣་༡༣།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སློགས་པ་བསན་པས་མུ་སེགས་ཀི་ལུགས་བསལ་1ནས་དེ་དག་

གི་དློན་ཆེན་པློ་འདྲེན་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཕི་ནས་གསུང་རབ་ཀི་དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་

པར་རིག་པ་རྣམས་རང་ཉིད་དེ་དག་སློང་བར་འགྱུར་བས་ཡློན་ཏན་ཁློ་ན་འབྱུང་གི་

སྐྱློན་ནི་མིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་ཡང་ཁས་ལེན་

དགློས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་ཁབ་ལེན་དང་ཉེ་བས། །ལྕགས་ནི་

མྱུར་དུ་ཡློངས་སུ་འཁློར། །དེ་ལ་སེམས་ནི་ཡློད་མིན་ཏེ། །སེམས་དང་ལྡན་ཞིང་སྣང་

བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །བདེན་མིན་བདེན་པ་བཞིན་དུ་

ནི། །གང་ཚེ་འགློ་འློང་གཡློ་བར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་སིད་པ་འཛིན་པར་བེད། །ཇི་ལྟར་རྒྱ་

མཚོ་ལ་ནི་ཤིང༌། །སེམས་ནི་མེད་ཀང་གཡློ་བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

ཤེས་ནི། །ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་གཡློ་བའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་སློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི་

མི་འཐད་དེ། ཁྱློད་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དྲངས་

པའི་རང་འགེལ་གི་ལུང་དེ་ནི་དེ་ལ་གནློད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་

འགེལ་གི། དེ་བཞིན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །ཞེས་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི་

ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཀུན་གཞིའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་གི་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངློ་

བློ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་མིན་པའི་ཕིར་དང༌། ལང་གཤེགས་ཀི་མདློ་ལས་

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་ར་འགེལ་དུ་དགློངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་

ཤིང༌། སློང་ཉིད་དགློངས་གཞིར་གསུངས་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར། དང་པློ་གྲུབ་སེ། མདློ་ལས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུངས་པས་

1 ག་༢༠༧་བ་༦་གསལ། ཏ་༢༠༩་བ་༥་བསལ། ད་༣༠༡་༡༤་བསལ།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཐློག་མར་མུ་སེགས་ཀི་ལུགས་བསལ་ནས་དློན་ཆེན་པློ་འདྲེན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཕི་

ནས་གསུང་རབ་ཀི་དློན་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡློད་པར་འཛིན་

པ་སློང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞུང་འདིས་ཀུན་གཞི་ཡློད་པར་སློན་པའི་

མདློ་དགློངས་པ་ཅན་དང༌། གང་ཟག་རས་ཡློད་དུ་སློན་པའི་མདློ་དང་ཕུང་པློ་བདེན་

གྲུབ་སློན་པའི་མདློ་དགློངས་པ་ཅན་དུ་བསན་པས། ཀུན་གཞི་མེད་པ་དང༌། གང་ཟག་

དང་ཕུང་པློ་ལ་དགག་བའི་ཁྱད་པར་སྦར་ནས་མེད་པར་སློན་དགློས་ཚུལ་གི་ཁྱད་

པར་ཕེ་བ་ཡིན་ཏེ། 1ཀུན་གཞི་ཡློད་ཅིང་གང་ཟག་ཉིད་ཡློད་ལ། །ཕུང་པློ་འདི་དག་

འབའ་ཞིག་ཉིད་ཡློད་ཅེས། །ཞེས་གང་ཟག་དང་ཕུང་པློ་ལ་ཉིད་ཀི་སྒ་སློས་པ་ལ་

དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།2 དྲུང་ཙོང་བ་ན་རེ། ཤར་རིའི་སེ་པ་ནི་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ་

ལས་གེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟློག་གེ་འབར་བ་ལས་བཤད་པས་ན། ཉན་ཐློས་སེ་སྣློད་

དུ་ཆློས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་སློན་པ་ཞིག་ཡློད་དགློས་པར་

སྣང་ངློ༌། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་འགེལ་པ་འདིར་དེ་མེད་པར་དངློས་སུ་གསུངས་ཤིང༌། རང་

ཉིད་ཀང་སྐབས་དེར3་དེ་བཞིན་དུ་ཁས་བླངས་པ་དང་དངློས་སུ་འགལ་ལློ། །ཞེས་བིས་

པ་ནི་ཁྱེད་རང་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པར་སློན་པའི་ཚིག་ཏུ་སྣང་སེ། རང་འགེལ་

ལས།4 ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་ལས་ནི་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་པ་མདློར་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་

ཟད་དློ། །ཞེས་ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སྣློད་ལས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པར་གསུངས་པས། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༦་༡༤།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༦༠་༤།

3 ག་༢༠༨་བ་༤་སྐབས་དེར། ཏ་༢༡༠་བ་༤་སྐབས་དེས། ད་༣༠༥་༡༡་སྐབས་དེས།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༦༡༨་༢༡།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཆློས་རང་བཞིན་མེད་པར་བསན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌།1 འདུས་བས་ཐམས་ཅད་

བསླུ་བའི་ཆློས། །དེས་ན་དེ་དག་རྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་ཚིག་གསལ་དང་ཤེས་

རབ་སྒློན་མེ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་ལས་ཀང་འདི་ལྟ་སེ། 2འདུས་བས་

གང་ཡིན་པ་དེ་རྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆློས་སློ། །དགེ་སློང་དག །འདི་ལྟ་སེ། མི་བསླུ་བའི་

ཆློས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་བདེན་པའི་མཆློག་གློ །ཞེས་པའི་མདློ་དྲངས་ཤིང༌། 

ཚིག་གསལ་དུ་དེའི་མཇུག་ཏུ།3 དེའི་ཕིར་བསན་པའི་རིགས་པ་དང༌ལུང་འདི་ལས་

དངློས་པློ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ་པ་སེ། ཞེས་ཐེག་ཆེན་གི་མདློ་ལས་དངློས་

པློ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསན་པར་གསུང་ཞིང༌། ཊིཀ་ཆེན་ལས། དེ་ནི་རིང་དུ་སློང་

བར་བླློ་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ཐེག་ཆེན་གི་མདློ་སེ་ལས་ཆློས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་ལན་མང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། མངློན་སུམ་དུ་འདི་

འདྲ་བའི་བསློན་ཧམ་མཛད་ན་ཀུན་གི་ཁེལ་བའི་གནས་སུ་འདུག་གློ །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།4 བཅློམ་ལྡན་རིགས་རལ་གིས་རྨི་ལམ་ན་དབང་ཤེས་ཡློད་

པ་སློབ་དཔློན་འདིའི་ལུགས་སུ་བས་ནས་དགག་པ་བརློད་པ་བླློ་གློས་རིང་བ་བདེན་

ཏེ། རྨི་ལམ་གི་དབང་ཤེས་ཀི་ཆློས་གསུམ་ནི་ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་ཡིན་པས་དེ་འཇིག་

རྟེན་གི་ཐ་སད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལས་ཀང་ཁྱློད་བླློ་གློས་རིང་སེ། སློབ་དཔློན་

འདིས། དེ་བླློ་ལ་ལྟློས་གཉིས་ཆར་བདེན་པ་སེ། །དློན་གསལ་མཐློང་བ་གཉིས་ཀའང་

རྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་དེ། དེ་བླློ་ལ་བལྟློས་བཅློ་བརྒྱད་བདེན་པ་སེ། །དློན་གསལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༡༩་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཚ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཤེས་རབ་སྒློན་མ། ༡༡༦༦་༥།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། ཚིག་གསལ། ༡༩༦་༡༨།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༦༤་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཐློང་ལ་བཅློ་བརྒྱད་རྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་སྦློར་མ་ཤེས་འདུག་པའི་ཕིར། ཞེས་

བིས་འདུག་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་མེད་ན་འཁྲུལ་པ་ཐམས་

ཅད་མེད་དགློས། དེ་མེད་ན་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་དགློས། དེ་མེད་

ན་ལས་འབས་མེད་དགློས་པའི་ཕིར། ལས་འབས་མེད་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རྒྱང་

འཕེན་གི་ལྟ་གྲུབ་བཟུང་ནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ཁ་རལ་

གང་ཆེ་མི་མཛད་འཚལ། 

གཞན་ཡང༌། དེ་བླློ་ལ་ལྟློས་བཅློ་བརྒྱད་བདེན་པ་སེ། །དློན་གསལ་མཐློང་ལ་

བཅློ་བརྒྱད་བརྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་སྦློར་མ་ཤེས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་ནི། ཁྱློད་རང་

ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་ཡློད་དེ། གློང་དུ་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་པློ་ཐ་སད་དུ་ཡློད་པར་

ཁས་བླངས་པ་དང༌། འདིར་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་ངློར་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་མེད་པར་

ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། དེ་ལྟར་སྦློར་མ་ཤེས་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ཟླ་བའི་ཞབས་

ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་བསློད་ནམས་མིན་པའི་ལས་གསློག་པའི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་སྦར་དགློས་པ་སྦློར་མ་ཤེས་འདུག་ཅེས་གཞུང་རློམ་པ་པློ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང༌།1 མ་རིག་པའི་གཉིད་མ་སད་པ་ལ་སྣང་བའི་ཡུལ་ཤེས་ཐམས་

ཅད་མ་རིག་པའི་གཉིད་སད་པའི་ཚེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་སློགས་དབུ་མའི་ལུགས་ཀི་

ཡུལ་སྣང་དང་ཡུལ་ཅན་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་

མཁློའ ློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པ། འློ་ན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

མི་སྣང་བར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༦༨་༤།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མིན་པར་ཐལ་ལློ། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 རྟློག་གེ་པ་འདིས་འགེལ་པར། གང་ཞིག་ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

དུ་གཏློགས་པའི་གཟུགས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་བཟུང་བ་ཞིག2་རྨི་ལམ་ན་

ཡློད་དེ། དེའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཡུལ་མེད་པར་འགར་ཡང་ཡློད་པ་མིན་ནློ་སམ་

དུ་སེམས་པ་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ། རྨི་ལམ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

གསུམ་པློ་མི་སིད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་

ཀིས་དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་མཛད་པ་ན། རྨི་ལམ་གི་གཟུགས་དེས་ལེགས་ལྡན་འབེད་

ཀིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་གསལ་བས། དེ་མེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བའློ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། རང་ཉིད་ཀིས་རྨི་ལམ་གི་གཟུགས་ཐ་སད་དུ་

ཡློད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་གིས་དློགས་ནས། རྒྱ་གར་གི་པཎ་ཆེན་ལ་སྐུར་

བ་ཧ་ཅང་བཏབ་སེ། རྨི་ལམ་གི་གང་པློ་ཆེའི་གཟུགས་ཐ་མལ་པ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་

བདེན་པར་བཟུང་བ་དག་གིས་ཀང་མི་བདེན་པའི་ཐ་སད་བེད་ན། ལེགས་ལྡན་འབེད་

དེ་ལས་ཀང་ལད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རློ། །

དེས་ན་ལུང་དེའི་དློན་ནི། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས3་རྨི་ལམ་གི་

ཡུལ་ཤེས་གཉིས་པློ་ཐ་སད་དུ་ཡློད་མཚུངས་ཡིན་པའི་སློ་ནས་རྣམ་རིག་པ་ལ་ལན་

མཛད་པ་ལ། སློབ་དཔློན་འདིས་དེ་ནི་མིན་ཏེ། རྨི་ལམ་གི་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་

གསུམ་ཆར་ཐ་སད་དུ་མེད་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་སེ། འདི་ཡང༌། དེ་དག་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༦༥་༡༠།

2 ག་༡༠༩་བ་༦་བཟུང་བ་ཅིག །ཏ་༡༡༡་བ་༥་བཟུང་བ་ཅིག །ད་༣༡༠་༡༤་བཟུང་བ་ཅིག །

3 ག་༢༡༠་ན་༣་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀི། ཏ་༢༡༢་ན་༣་ལེགས་འབེད་ཀི། ད་༣༡༢་༦་ལེགས་འབེད་ཀིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་ཡློད་མིན་ཉིད། །ཅེས་པའི་དློན་རྟློགས་པའི་སློ་ནས་ཤེས་དགློས་

སློ། །ཞེས་བིས་འདུག་པའི་དགག་པ་དེ་ཁས་ལེན་མེད་པའི་དགག་པ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་

ཆེན་ལས། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་རྨི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཆློས་ཀི་

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་

གསུངས་ཀི། རྨི་ལམ་གི་གང་པློ་ཆེའི་གཟུགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

ལེགས་ལྡན་གིས་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱློད་རང་གི་ལུང་

དློན་འཆད་ཚུལ་དེ་མི་འཐད་དེ། ཁྱློད་ལྟར་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་དེ་རང་རྒྱུད་པར་མ་ཟད་

སེམས་ཙམ་པ་སློགས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་གི་ལད་ཤློས་ཡིན་པར་ཐལ། 

རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་1རང་སེ་རྣམས་ཀིས2་རྨི་ལམ་གི་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་

གསུམ་ཆར་ཡློད་པར་ཁས་ལེན་ལ། ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། གཉིད་མེད་པར་ཐལ། རྨི་ལམ་མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། རྨི་

ལམ་གི་ཤེས་པ་ཡློད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདློད་ན། འགལ་ལློ། །ར་བར་

འདློད་ན། གཉིད་སད་པ་མེད་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་

ལློ། །གཞན་ཡང༌། སློབ་དཔློན་འདིས་རྨི་ལམ་གི་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཆར་

ཐ་སད་དུ་མེད་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ཡང༌། འཁྲུལ་པ་ཆེན་པློ་ཡིན་ཏེ། 

འདིའི་ཐད་ཀི་རང་འགེལ་དུ། རྨི་ལམ་གི་ཆློས་གསུམ་པློ་བདེན་པར་མེད་པ་བཞིན་དུ། 

སད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་གཞུང་འདིས་

1 ག་༢༡༠་བ་༡་མན་ཆད་ཀིས། ཏ་༢༡༢་བ་༡་མན་ཆད་ཀིས། ད་༣༡༣་༡༣་མན་ཆད་ཀིས།

2 ག་༢༡༠་བ་༡་རང་སེ་རྣམས་ཀི། ཏ་༢༡༢་བ་༡་རང་སེ་རྣམས་ཀི། ད་༣༡༣་༡༣་རང་སེ་རྣམས་ཀི།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

བསན་པའི་ཕིར། གཞུང་ར་བར།1 རྨི་ལམ་ཇི་ལྟ་དེ་བཞིན་སད་འདིར་ཡང་། །དངློས་

རྣམས་བརྫུན་ཡིན་སེམས་དེ་ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་འདིའི་སྔ་འགེལ་དུ།2 གང་གི་

ཕིར་རྨི་ལམ་ན་གསུམ་ཆར་ཡང་མི་བདེན་པའི་ཕིར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་སློ་ནས་མ་གྲུབ་

པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་སད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་བཤད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་ནས་གློང་གི་གཞུང་ར་བ་དྲངས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།3 རབ་རིབ་ཅེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ། རང་ལུགས་བཤད་པ། 

གཞན་ལུགས་དགག་པ། གནད་ཀི་དློན་བསན་པ་དང་གསུམ་གི་ས་བཅད་བས་ནས་

དང་པློའི་སྐབས་སུ།4 ལུགས་འདི་ལ་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཐུན་མློང་བ་མེད་པའི་ཕིར་

རློ། །དེས་ན་གཞི་གཅིག་ཉིད་དུ་བག་ཆགས་མཐུན་པར་སད་པས་དངློས་པློ་གཅིག་

པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དང༌། བག་ཆགས་མི་མཐུན་པར་སད་པས་དངློས་པློ་ཐ་དད་པ་ལྟ་

བུར་སྣང་བ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སྐྱེས་བུ་དུ་མས་མར་མེ་གཅིག་མཐློང་ཞེས་པའི་

ཐ་སད་བེད་པ་ལྟ་བུ། གཞི་གཅིག་གིས་མཐློང་བའི་མར་མེ་དེ་ཉིད་གཞན་གིས་མཐློང་

བ་མིན་གི།5 བག་ཆགས་མཐུན་པར་སད་པ་ཙམ་མློ། །ཞེས་བིས་ནས། ཡི་དྭགས་

དུད་འགློ་ཞེས་སློགས་ཀིས་ཐེག་བསྡུས་ར་འགེལ་གི་ལུང་གི་དློན་འཆད་པ་ན།6 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༦༧་༡༤།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་པའི་རང་འགེལ། ༧༠༩་༨།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༧༢་༡༣།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༧༤་༡།

5 ག་༢༡༡་ན་༣་མིན་གིས། ཏ་༢༡༣་ན་༣་མིན་གིས། ད་༣༡༦་༩་མིན་གིས།

6 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༧༣་༡༥།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེམས་ཙམ་པས་དངློས་པློ་ཐུན་མློང་བ་གཅིག་ལས་ཀི་དབང་གིས་སློ་སློར་མཐློང་བ་

མིན་གི། ཞེས་པའི་ཤེས་བེད་དུ་བིས་མ་ཐག་པ་དེ་བཀློད་འདུག །ལྷ་མི་ཡི་དྭགས་

གསུམ་གི་དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་ཐུན་མློང་བ་ཡློད་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་གའི་མིག་ཤེས་

ཀིས་གཟུགས་མཐློང་བའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སྐྱེས་བུ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་གསུམ་གིས་མར་མེ་གཅིག་ལ་དུས་

གཅིག་ཏུ་བལྟས་པའི་ཚེ། མར་མེ་དེ་སྐྱེས་བུ་དེ་གསུམ་ཀའི་མིག་ཤེས་ཀི་ཐུན་མློང་

བའི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུ་དེ་གསུམ་གའི་མིག་ཤེས་ཀིས་མར་མེ་མཐློང་བའི་

ཕིར་ཏེ། མིག་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གིས་མར་མེ་ལ་བལྟས་པའི་ཚེ་མར་

མེ་མཐློང་བའི་ཕིར། མར་མེ་མཐློང་མཁན་གི་སྐྱེས་བུ་ཡློད་པའི་ཕིར། གཞན་ལུགས་

དགག་པའི་སྐབས་སུ།7 མིག་ཤེས་ལ་སྐྲ་ཤད་དུ་སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་

ན། དེ་ཆློས་ཅན། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདློད་ན། རབ་རིབ་ཅན་གི་དབང་ཤེས་དེ་ཐ་སད་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

བིས་འདུག་པ། མིག་ཤེས་ལ་སྐྲ་ཤད་དུ་སྣང་བ་ཐ་སད་དུ་ཡློད་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་

འཁྲུལ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར། འཁྲུལ་ཤེས་ཐ་སད་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར། རྟགས་ས། 

ཡང༌།8 མཁར་གཞློང་ལ་སློགས་པའི་གཞི་དེར་དབང་པློ་སྐྱློན་མེད་ཀི་མིག་

གིས་བལྟས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་སྐྲ་ཤད་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞི་དེར་སྐྲ་ཤད་གཟུགས་

ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱློད་ཀི་དབང་བླློའི་ཡུལ་རྣམས་ཇི་ལྟ་

བ། །ཞེས་སློགས་ཀི་ཁྱབ་པ་གང་གིས་སྒྲུབ། གཞི་གཅིག་ལ་ཐློགས་བཅས་ཀི་དངློས་

7 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༧༨་༡༠།

8 ༢༠༠༩ལློའི་ཝཱཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༧༨་༡༣།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

པློ་རས་ཡློད་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་གནས་པར་ཐལ། ཡི་དྭགས་ལ་ཆུ་ཀླུང་རྣག་ཁག་

ཏུ་སྣང་བ་དེ། ཆུ་ཀླུང་ལས་རས་གཞན་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ཡང་མི་འཐད་དེ། ལྕགས་གློང་མེས་བསེགས་པའི་དམར་འབར་བ་ལ་རིག་སྔགས་དང་

ལྡན་པ་གཅིག་གིས་ལག་པས་རེག་པའི་ཚེ་རེག་བ་གཅིག་པུ་དེས་ལག་པ་མི་བསེག་

པར་བེད་ནུས་པ་ཡིན་གི། བསེག་པའི་རེག་བ་དེ་ལས་དློན་གཞན་དུ་འགྱུར་མི་སིད་

པའི་རེག་བ་གཅིག་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་ནི་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་རིག་སྔགས་ཀིས་

སྐྱེས་བུ་གཞན་འཆི་བར་བེད་པ་ན། སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད་ཀི་སློག་འགགས་པ་མིན་པར་

སློག་འགག་པའི་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གསར་དུ་སྐྱེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རིག་སྔགས་

ཀི་བེད་པའི་རྐེན་འདྲ་བའི་ཕིར། དློན་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཐློག་མར་ཡུལ་གི་ཚད་མ་

བཀག་ན། མཁར་གཞློང་གཅིག་ཏུ་རབ་རིབ་ཡློད་མེད་ཀི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ཀིས་བལྟས་

པའི་ཚེ། དེ་གཉིས་ཀི་མིག་ཤེས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། ཆུ་

འབབ་པའི་ཀླུང་ལ་ཡི་དྭགས་ལ་རྣག་ཁག་ཏུ་སྣང་བའི་ཚེ། མིའི་མིག་ཤེས་དང་ཡི་

དྭགས་ཀི་མིག་ཤེས་གཉིས་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ནི་

སློབ་དཔློན་གིས་ར་འགེལ་གཉིས་ཆར་དུ་དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་གསུངས་པས་མི་

འདློད་བཞིན་དུ་ཁས་བླང་བར་བའློ། །ཡུལ་གི་ངློས་ནས་ཆུ་འབབ་པའི་ཀླུང་ལ་དམྱལ་

བ་པ་ལ་མེའི་ཕུང་པློར་སྣང་བའི་མེ་ཆློས་ཅན། ཆུ་ཀླུང་གི་ཆ་ཤས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ལྷ་

རྣམས་ཀིས་ནམ་མཁར་མཐློང་བའི་ནམ་མཁའ་ཆློས་ཅན། ཆུ་ཀླུང་གི་ཆ་ཤས་མིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་ཐལ། ནམ་མཁའ་ཡིན་པའི་ཕིར། དུང་དཀར་སེར་འཛིན་གི་དབང་ཤེས་ལ་དུང་

དཀར་སེར་པློར་སྣང་བའི་སེར་པློ་ཆློས་ཅན། དུང་དཀར་གི་ཁ་དློག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སེར་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། མུ་སེགས་ཀི་སློན་པ་རློགས་བེད་ཀི་མིག་ཤེས་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་མི་མཛེས་པར་སྣང་བའི་གཟུགས་ཆློས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། མུ་སེགས་ཀི་སློན་པ་རློགས་བེད་ཀི་ལས་ངན་ལས་གསར་དུ་སྐྱེས་

པའི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་བཞི་པློ་འདིའི་ཁྱབ་པ་ཁློ་བློ་ཅག་གི་ཡིན་

ཅིང༌། རྟགས་གསལ་དྲུང་ཙོང་1ཁ་པའི་ཡིན་ལགས་སློ། །

གཞན་ཡང༌། འཇིམ་དུམ་སློགས་ལ་སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་དུ་སྣང་བའི་རྟ་གང་དེ་སྒྱུ་མའི་

སྔགས་སན་གི་རྐེན་ལས་རྟ་གང་མཚན་ཉིད་པར་སྐྱེས་པར་ཐལ། ཆུ་འབབ་པའི་ཀླུང་

ཡི་དྭགས་ལ་རྣག་ཁག་ཏུ་སྣང་བའི་ཚེ་ཡི་དྭགས་ཀི་ལས་ལས་རྣག་ཁག་མཚན་ཉིད་པ་

གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། བུམ་གཟུགས་གཅིག་ལ་ཐག་ཉེ་རིང་གཉིས་ནས་བལྟས་

པའི་ཚེ་གསལ་བའི་ལས་གཟུགས་དང༌། མི་གསལ་བའི་ལས་གཟུགས་གཉིས་གསར་

དུ་སྐྱེད་པར་ཐལ། ཆུ་འབབ་པའི་ཀླུང་ལ་རིགས་དྲུག་གིས་བལྟས་པའི་ཚེ་ལས་

གཟུགས་དྲུག་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་འདི་གཉིས་ཀི་2ཁྱབ་པ་ནི་བདེན་

བདེན་འདྲ་བ་ལ་ཨ། འདློད་ན། ཆློས་གགས་ཀིས་བཀག་པ་ལ་ཨ། རྟགས་ནི་དྲུང་ཙོང་

པས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལ་ཨ། ཨ3་ལེ་ལློ་མློ་ཨ་ལེ་ལློ། ཤེས་བ་ཁ་བློ་ལེབ་གཅིག་ཏུ་

སློང་བའི་སྐྱློན་ནི། འབྱུང་བ་བཞི་པློ་རེ་རེ་རེག་བ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་

1 ག་༢༡༢་ན་༦་བཙོང་པའི། ཏ་༢༡༤་ན་༦་ཙོང་ཁ་པའི། ད་༣༢༢་༩་ཙོང་ཁ་པའི།

2 ག་༢༡༢་བ་༢་ཀིས། ཏ་༢༡༤་བ་༢་ཀིས། ད་༣༢༣་༨་ཀིས།

3 ག་༢༡༢་བ་༣་ཨེ་ལེ་ལློ་མློ། ཏ་༢༡༤་བ་༣་ཨ་ལེ་ལློ་མློ། ད་༣༢༣་༡༢་ཨ་ལེ་ལློ་མློ།
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ཆར་གི་རེག་བ་ཡློད་པ་དང༌། ཁ་དློག་ལྔ་པློ་རེ་རེའི་རེག་བ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཁ་དློག་

ལྔ་ཆར་ཡློད་པ་དང༌། ཐློ་ཡློར་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་མི་གསར་སྐྱེས་ཡློད་པ་དང༌། 

ཐག་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་སྦྲུལ་གསར་སྐྱེས་ཡློད་པ་དང༌། ཚ་རེག་གི་ཆ་ཤས་སུ་

གྱུར་པའི་གང་རེག་ཡློད་པ་སློགས་ཆློས་ཅན་ཇི་སེད་པའི་རྣམ་དབེ་བེད་པའི་ཚེ། ཤེས་

བ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་འདྲེས་ནས་ཁ་བློ་ལེབ་གཅིག་ཏུ་སློང་འདུག་པ་འདིས། ཆློས་

ཐམས་ཅད་ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་རློ་གཅིག་པའི་དུས་སུ་བྱུང་ན་དགའ་བ་ལ་ཨ། དྲུང་བླློ་

བས་རེས་འཇུག་ལ་དབུ་མའམ་གཅིག་བཤད་ཟེར་ནས་དངློས་འཛིན་གསར་པ་འདི་

འདྲ་བ་སམ་བཤད་པ་མ་མཛད་ཨང༌། ཞེས་བིས་འདུག་པ། དེ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་ལན་བཏབ་ན། ཐལ་འགྱུར་དང་པློའི་རྟགས་ངེད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་མེད་ཅིང༌། ཁྱློད་

རང་གིས་ཀང་མི་འགྲུབ་སེ། འགྲུབ་ན་མཁར་གཞློང་ལ་སློགས་པའི་གཞི་དེར་དབང་པློ་

སྐྱློན་མེད་ཀི་མིག་གིས་བལྟས་པའི་ཚེ་སྐྲ་ཤད་སྣང་བར་ཐལ། གཞི་དེར་སྐྲ་ཤད་

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

ཐལ་འགྱུར་གཉིས་པའི་གསལ་བ་ཚད་བསལ་དུ་བས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

གཞི་ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཀ་བ་བུམ་པ་སྣམ་བུ་སློགས་ཀི1་ཐློགས་བཅས་ཀི་

དངློས་པློ་རས་ཡློད་པ་དུ་མ་དུས་མཉམ་དུ་ཡློད་པ་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

མ་གྲུབ་ན། ཁྱློད་མངློན་སུམ་ལ་བསློན་པར་འདུག་པས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས2་ཁློ་བློ་

ཅག་ནི་སྨློན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རློད་པར་མི་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་

ནློ། །ཐལ་འགྱུར་གསུམ་པའི་ལན་ནི། མི་འཚིག་པའི་རིག་སྔགས་དང་ལྡན་པའི་ལུས་

1 ག་༢༡༣་ན་༢་སློགས་ཀིས། ཏ་༢༡༥་ན་༢་སློགས་ཀིས། ད་༣༢༥་༡༢་སློགས་ཀིས།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ།དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༡༢་༢༠།
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ཤེས་ཀིས་ལྕགས་གློང་དམར་འབར་བ་ལ་རེག་པའི་ཚེ་དེའི་སེང་དུ་གང་རེག་གཅིག་

གསར་དུ་སྐྱེས་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་མི་འཚིག་པའི་རིག་སྔགས་དང་ལྡན་པའི་ལུས་

ཤེས་མངློན་སུམ་གི་1གཞལ་བར་གྱུར་པའི་རེག་བ་ཡློད་པ་གང་ཞིག །དེའི་གཞལ་

བར་གྱུར་པའི་ཚ་རེག་མེད་པའི་ཕིར། དང་པློ་དེར་ཐལ། དེའི་ལུས་ཤེས་ཚད་མ་ཡློད་

པའི་ཕིར། ཕི་མ་དེར་ཐལ། དེ་ལ་ལྕགས་གློང་དམར་འབར་བའི་རེག་བ་ཚ་རེག་ཏུ་མི་

སྣང་བའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཐལ་འགྱུར་བཞི་པ་ལ་འདློད་ལན་ཐེབས་ཏེ། རབ་རིབ་

དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུའི་མིག་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་གཞལ་བར་གྱུར་

པའི་གཟུགས་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་མིག་ཤེས་ཡིན་ན་སྐྲ་ཤད་འཛག་པར་

སྣང་བའི་མིག་ཤེས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ས། 

ཡང༌། རབ་རིབ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུའི་མིག་ཤེས་ལ་བེད་ན་ནི་ཁྱབ་པ་མ་

གྲུབ་སེ། སློབ་དཔློན་གིས་དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་གསུངས་པ་ནི། རང་ལ་སྣང་བ་སྣང་

བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཤེས་པར་མཚུངས་པར་གསུངས་ཀི། ཚད་མ་ཡིན་མིན་སློབ་

དཔློན་གིས་མཚུངས་པར་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་འློག་གི་ཐལ་འགྱུར་ནི། དགེ་

སྦློང་ར་ཁྱབ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སེ། ཆུ་ཀླུང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་རེག་བ་

དང༌། མེའི་རེག་བའི་གཞི་མཐུན་ཡློད་པའི་ཕིར། ཆུ་ཀླུང་མེ་མ་མུར་དུ་སྣང་བའི་ལས་

བསགས་པའི་དམྱལ་བའི་ལུས་ཤེས་ལ་ཆུ་ཀླུང་མེ་མ་མུར་དུ་སྣང་བའི་ཚེ། ཆུ་ཀླུང་

དེའི་སེང་དུ་མེ་མ་མུར་གཅིག་དངློས་ལ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཚ་དམྱལ་གི་སྡུག་བསྔལ་

དངློས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

1 ག་༢༡༣་ན་༤་གིས། ཏ་༢༡༥་ན་༤་གིས། ད་༣༢༦་༡༠་གིས།
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གཞན་ཡང༌། མེའི་རེག་བ་དང་གང་རེག་གི་གཞི་མཐུན་ཡློད་པར་ཐལ། ཉི་

མའི་རེག་བ་དང་གང་རེག་གི་གཞི་མཐུན་ཡློད་པ་གང་ཞིག །ཟླ་བའི་རེག་བ་དང་ཚ་

རེག་གི་གཞི་མཐུན་ཡློད་པའི་ཕིར། དགུན་དུས་སུ་ཉི་མའི་རེག་བ་གང་བར་སྣང་ཞིང༌། 

སློ་ཀའི་དུས་སུ་ཟླ་བའི་རེག་བ་ཚ་བར་སྣང་བའི་ཡི་དྭགས་ཀི་ལུས་ཤེས་དེ་དགུན་

དུས་སུ་ཉི་མའི་རེག་བ་དང་ཕད་པ་ན། དེའི་ལུས་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་ཉི་མའི་རེག་བ་དེ་

ཉིད་གང་རེག་དང༌། དེ་དང་སློ་ཀའི་དུས་སུ་ཟླ་བའི་རེག་བ་ཕད་པའི་ཚེ། དེ་ལ་སྣང་

བའི་ཟླ་བའི་རེག་བ་དེ་ཉིད་ཚ་རེག་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུས་ཤེས་དེ་ལ་དེ་ལྟར་དུ་སྣང་བ་

གང་ཞིག །ལུས་ཤེས་དེ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པློ་གྲུབ་སེ། བཤེས་སྤིངས་

ལས།1 ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་སློ་ཀའི་དུས་སུ་ནི། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེའི་འློག་མའི་ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་གསལགཉིས་ཀ་ཁས་བླངས་པ་མེད་དེ། ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས2་གཟུགས་

ཀི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་བཤིག་པས་ཆུ་ཀླུང་མ་མཐློང་བ་ལ་ནམ་མཁའ་ཞེས་དགེ་

བསེན་བཙུན་པའི་འགེལ་པར་བཤད་ཀི3། ཊིཀ་ཆེན་ལས། ཆུ་ཀླུང་གི་ཆ་ཤས་སུ་

གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་ཡློད་ཅེས་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱློད་ཀིས་རྟགས་

གསལ་དྲུང་ཙོང་པས་ཁས་བླངས་སློ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ཁྱློད་རང་བླློ་གློས་རིང་ཞིང་གཟུ་

བློར་མི་གནས་པར་སློན་པའློ། །དེའི་འློག་མའི་ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་གསལ་ཡང༌། 

ཐལ་འགྱུར་གློང་མ་དང་མཚུངས་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། དུང་དཀར་སེར་འཛིན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༩༦། སྤིང་ཡིག་གེ །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། བཤེས་སྤིང། ༦༨༠་༦།

2 ག་༢༡༤་ན་༡་ལྷ་རྣམས་ཀི། ཏ་༢༡༦་ན་༡་ལྷ་རྣམས་ཀི། ད༣༣༠་༤་ལྷ་རྣམས་ཀི།

3 ག་༢༡༤་ན་༢་བཤད་ཀིས། ཏ་༢༡༦་ན་༢་བཤད་ཀིས། ད་༣༣༠་༧་བཤད་ཀིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གི་དབང་ཤེས་རྟློག་མེད་ལློག་ཤེས་ཡིན་པས། དེའི་གཞལ་བར་གྱུར་པའི་དཀར་པློ་

དང་སེར་པློ་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། དེའི་འློག་མའི་ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་

གསལ་ཡང་ཁས་མ་བླངས་ཏེ། མུ་སེགས་ཀི་སློན་པ་རློགས་བེད་ཀི་མིག་ཤེས་ལ་

སློན་པའི་སྐུ་གཟུགས་མི་མཛེས་པ་མི་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་སློན་པའི་སྐུ་གཟུགས་

སྣང་ན་དེ་ལ་སློན་པའི་སྐུ་གཟུགས་མཛེས་པར་སྣང་དགློས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མདློ་

ལས།1 མཐློང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཁྱློད་ཀིས་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་པློ་དེའི་རྟགས་

གསལ་དྲུང་ཙོང་པས་ཁས་བླངས་སློ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། ཁྱེད་ཀུན་སློང་ངན་པས་རྒྱུད་གང་

ཞིང་ཧམ་པ་ཆེན་པློར་ཀུན་ལ་གགས་མློད་ཀང༌། ཁྱློད་རང་གི་ཚིག་དེས་ཀང་དེ་ལྟར་

སློན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་འློག་མའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། དེའི་རྟགས་

གསལ་གཉིས་མི་མཚུངས་པའི་ཕིར། མཚུངས་ན། སྒྱུ་མའི་སྔགས་རས་ཀི་འཇིམ་

དུམ་རྟ་གང་དུ་སྐྱེད་པ་སིད་པར་ཐལ། ཡི་དྭགས་ཀི་ལས་ངན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ཀླུང་

རྣག་ཁག་ཏུ་སློང་བ་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡི་དྭགས་ཀི་ལས་ངན་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་བའི་

རེག་བ་ཚ་བར་སློང་བ་སིད་པའི་ཕིར། རྟགས་གློང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན། དེའི་འློག་མའི་

ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྟགས་ངེད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་མེད་དེ། ལས་ཅན་གི་ལྷའི་མིག་ཤེས་

ཆུ་ཀླུང་དང་ཕད་པའི་ཚེ་ཆུ་ཀླུང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་བདུད་རིར་སྐྱེས་པར་ཁས་བླངས་

ཀང༌། དེ་ལས་གཟུགས་ཡིན་པར་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕིར། ཁྱེད་ཀི་དགག་པ་འདི་

རྣམས་ནི། མདློ་ལས། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། རྣལ་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༨། མདློ་སེ་ཡ།  སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པའི་མདློ། ༡༥༨་༡༡།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

འབློར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ནུས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། སྔགས་དང་སན་གི་ནུས་

པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་བསམ་གིས་

མི་ཁྱབ་པར་གསུངས་པའི་དློན་བླློ་ཡུལ་དུ་མ་ཤློང་བར་དེ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཁློང་

དུ་ཆུད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་བཤད་

པ་ལ་དགག་པ་ལྟར་སྣང་འབའ་ཞིག་བས་ཤིང༌། རེས་འབང་རྣམས་ཀང་དློན་མིན་པ་

ཆེན་པློ་ལ་སྦློར་བ་སྣང་སེ། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དེ་1རྣམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

མཐུས་རང་གི་མདུན་དུ་སྣློད་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡང་སྣློད་བཅུད་ཀི་ལློངས་སྤློད་

མཆློད་པའི་བེ་བག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲུལ་པའི་ཚེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་འཕལ་གི་

འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པས་སྣང་བ་དེ་དག་ཐ་སད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་

དགློས་ཤིང༌། གཞན་ཡང༌། དེ་ཉིད་ལས།2 དག་པ་འདི་ནི་བཞེད་པ་འཇུག་པ་

ཡིས། །རྡུལ་གཅིག་ཡུལ་ལ་མཁའ་གཏུགས་འཇིག་རྟེན་དང༌། །འཇིག་རྟེན་མཐའ་

ཡས་ཕློགས་ཁྱབ་རྡུལ་སློན་མློད། །རྡུལ་རགས་མི་འགྱུར་འཇིག་རྟེན་ཕ་མི་

འགྱུར། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་རྡུལ་ཕ་རབ་གཅིག་གི་གློ་སར་ནམ་མཁའི་

མཐས་གཏུགས་པའི་རྡུལ་གི་གངས་དང་མཉམ་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མཐའ་

ཡས་པ་སློན་ནུས་ཀང་རྡུལ་རགས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཕ་བར་མི་འགྱུར་

བར་གསུངས་པ་དང༌། རེ་བཙུན་མི་ལས།3 གཡག་རུའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཏེ་གཡག་

རུ་ཆེར་མ་སློང་རེ་བཙུན་གི་སྐུ་ཆུང་དུ་མ་སློང་བར་གསུངས་པ་དང༌། མི་འཚིག་པའི་

1 ག་༢༡༤་བ་༥་བང་སེམས་རྣམས་ཀི། ཏ་༢༡༦་བ་༥་བང་སེམས་དེ་རྣམས་ཀི། ད་༣༣༤་༦་བང་སེམས་དེ་རྣམས་ཀི།

2 ག་༢༡༤་བ་༥་བང་སེམས་རྣམས་ཀི། ཏ་༢༡༦་བ་༥་བང་སེམས་དེ་རྣམས་ཀི། ད་༣༣༤་༦་བང་སེམས་དེ་རྣམས་ཀི།

3 ༢༠༠༥ཐཱེ་ཝན་ནང་པའི་ཤེས་ཡློན་བདེ་ར་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མགུར་འབུམ། རེ་བཙུན་མི་ལ། 

༣༠༤་༡༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རིག་སྔགས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུས་ལྕགས་གློང་དམར་འབར་བ་ལ་རེག་པས་མི་

འཚིག་པར་བཤད་པ་དང༌། གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ཉིད་ཀི་རི་རབ་

གྲུ་བཞི་པར་མངློན་པའི་མདློ་དང་བསན་བཅློས་རྣམས་སུ་བཤད་པ་དང༌། དུས་ཀི་

འཁློར་ལློར་དེ་ཉིད་ཟླུམ་པློར་བཤད་པ་དང༌། ཆུ་ཀླུང་གི་དངློས་པློ་གཅིག་ཉིད་ལ་འགློ་

བ་ལྷ་མི་ཡི་དྭགས་གསུམ་གི་རང་རང་གི་ལས་ཀི་དབང་གིས་བདུད་རི་དང་། ཆུ་

དྭངས་ཤིང་བསིལ་བ་དང༌། རྣག་ཁག་ཏུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་དང༌། དེ་ལྟར་དུ་དློན་

བེད་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་མ་བླངས་ན། སངས་རྒྱས་བང་

སེམས་རྣམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང༌། ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་

དང༌། ཆློས་སློང་གི་ལས་གསློག་པའི་དློན་མིན་པ་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་ལ། དེ་ལྟར་ཁས་

བླངས་ན་ཁྱློད་རང་གིས་ཕར་ལ་འཕངས་པའི་དགག་པ་བརློད་པ་རྣམས་ཁྱློད་རང་ལ་

གནློད་བེད་ཆར་བཞིན་དུ་འབབ་བར་འགྱུར་རློ། །

མདློར་ན། ལས་ཅན་གི་ཡི་དྭགས་ཀི་མིག་ཤེས་ཀིས་ཆུ་ཀླུང་ལ་བལྟས་པའི་

ཚེ། ཆུ་ཀླུང་གི་སེང་དུ་རྣག་ཁག་དངློས་གནས་ལ་སྐྱེས་པ་དང༌། དགུན་དུས་ཀི་ཉི་མའི་

འློད་ཟེར་དང་ཡི་དྭགས་ཀི་ལུས་ཤེས་ཕད་པའི་ཚེ་གང་རེག་དངློས་གནས་ལ་སྐྱེས་

པར་སིད་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ལས་དབང་གི་མཚོན་ཆ་

མཚན་ཉིད་པ་དང༌། ལྷའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ལས་དབང་གིས་རིན་པློ་ཆེའི་ལློན་ཤིང་དངློས་

གནས་ལ་སྐྱེས་པ་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་དུ་ལུང་དྲངས་པ་ལས།1 སེམས་ཅན་

ལས་ཀི་དབང་གིས་ཕིར། །ནག་པློ་དུས་སུ་བསྐྱེད2་དེ་དཔེར། །སེམས་དམྱལ་མཐློ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༧༤༣་༡༠།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། རང་འགེལ། ༧༤༣་༡༠། སྐྱེས།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

རིས་འཇིག་རྟེན་ན། །མཚོན་དང་རིན་ཆེན1་ཤིང་བཞིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདིར་སྨྲས་པ། བས༵ློད་ནམ༵ས་དབང་གིས་བསན་པའི་རི་ལ་གནས། །ཕག་

དློག་ལློག་ལྟའི་རལ་པས་ལུས་ཁེབས་ཤིང༌། །རྟག་ཆད་ང་རློ་སྒློག་པའི་སེ༵ང་གེ༵་

ཞིག །བདུད་ཀི་ཕློ་ཉས་བཟུང་ནས་མཐར་འཛིན་གིས། །ལྕགས་སྒློག་དམ་པློས་ཡན་

ལག་བཅིངས་གྱུར་ནས། །འདློད་དློན་ལློག་འཚོའི་སྒློམ་དུ་བཅུག་གྱུར་ཏེ། །ཉློན་མློངས་

མི་གཙང་ཁློད་ན་གནས་བཞིན་དུ། །དམ་པའི་སྐྱེ་བློ་ཀུན་ལ་སང་བ་ཡི། །མཆེ་བ་

གཙིགས་ཤིང་ང་རློ་སྒློག་བེད་པ། །དེ་ལ་ཕན་པའི་གདམས་པ་འདི་སྐད་སྨྲ། །འཇམ་

དབངས་སྤྲུལ་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཙོང་ཁ་པས། །སློན་པ་མཆློག་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་

ཀི། །དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་གིས། །འགློ་རྣམས་ཐར་པའི་ལམ་

དུ་བཀློད་པ་ལ། །ཕག་དློག་ལློག་ལྟས་སྐུར་བ་མ་འདེབས་པར། །རེ་གཅིག་གུས་པས་

གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་ཐློབ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་སྒློལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་

གདམས་པའློ། །

ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས།2 སློབ་དཔློན་འདིས་ཀུན་གཞི་དང༌། ཉློན་ཡིད་དང༌། རང་

རིག་སློགས་ལུང་ཚད་མས་བཤད་ཅིང༌། བདེན་པར་ཡློད་མེད་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་

པར་དུ་མ་བས་པའི་ཐ་སད་ཀི་རང་ལྡློག་རྣམས་ནི་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་ཞིང༌། དེ་དག་

དཔད་ནས་འགློག་པ་ནི།  དློན་དམ་དབང་དུ་བས་པར་བཞེད། ཁ་ཅིག་ར་ཤེ་དང༌། 

རློད་ཟླློག་དང༌། ཚིག་གསལ་ལས། རིགས་པས་དཔད་བཟློད་ཀི་རང་རིག་འགློག་པའི་

ལུང་རྣམས་ཤེས་བེད་དུ་བས་ནས། རང་རིག་ཐ་སད་པ་འགློག་པ་ལ་སྦློར་བ་ནི་ནློར་

1 ག་༢༡༥་བ་༣་རིན་ཅེན། ཏ་༢༡༧་བ་༣་རིན་ཆེན། ད་༣༣༨་༥་རིན་ཆེན།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༨༦་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཏེ། ར་ཤེ་ལས། རང་རིག་གི་དཔེར་མར་མེ་བཀློད་པ་ལ། དཔད་ནས་འགློག་པའི་ཚེ་

མར་མེས་རང་གསལ་བ་བཀག་པ་བཞིན་དུ། མུན་པ་སེལ་བ་ཡང་བཀག་པས། ཐ་

སད་དུ་མུན་པ་སེལ་བ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། རློད་ཟླློག་ལས། ཚད་

མ་དེས་རང་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་ཚེ། ཚད་མ་གཞན་གིས་གྲུབ་པ་ཡང་བཀག་

པས། ཐ་སད་དུ་ཚད་མའི་ཡུལ་ཅན་གཏན་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། ཚིག་གསལ་

ལས། རང་རིག་མེད་པའི་ཤེས་བེད་དུ་མྱློང་བར་བ་བའི་སེམས་མི་རེད་པའི་མདློ་

དྲངས་པས་ཐ་སད་དུ་མྱློང་བའི་སེམས་ཉིད་ཀང་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རློ། །གལ་ཏེ་

ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས།1 ཇི་ལྟར་རལ་གིས་རང་གི་སློ། །གཅློད་པར་མི་བེད་སློར་

མློ་ནི། །རང་ལ་རེག་པར་མི་བེད་ལྟར། །རང་གི་སེམས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ། །ཞེས་པའི་

ཐ་སད་དུ་རང་རིག་ཡློད་ན་ཐ་སད་དུ་རལ་གིའི་སློས་རང་གིས་རང་གཅློད་པར་འགྱུར་

སམ་སེ། རིགས་པས་དཔད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་དཔེ་ལ་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་མང་

སེ། གཞན་དུ་ན། ཐ་སད་དུ་ནམ་མཁའི་པདྨློ་ཡློད་པར་ཐལ། འཕགས་པ་ལྷས། རྣམ་

ཤེས་དམ་པའི་དློན་ལྡན་པ། །དེ་ཡང་བསན་རྣམས་མི་འདློད་དེ། །གཅིག་དང་དུ་མའི་

རང་བཞིན་དང༌། །བལ་ཕིར་ནམ་མཁའི་པདྨློ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཐ་སད་དུ་གཅིག་དང་དུ་མ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་པ་རྣམས་ལ་དགག་པ་

རིམ་གིས་བརློད་ན། ཀུན་གཞི་རང་མཚན་ཉློན་ཡིད་རང་རིག་རྣམས་མདློ་ལས་

བཤད་དེ། དེ་རྣམས་ཡློད་པར་སློན་པའི་མདློ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལས་འློས་མེད་

ལ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་དང༌། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་མཚན་དཔེས་སྤས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ལང་ཀར་གཤེགས་པ། ༤༤༡་༩།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

པའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པློ་རྣམས་ཀང་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ། དེ་དག་

ལུང་ཚད་ལྡན་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ཡློད་པར་སློན་པའི་མདློ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

འཁློར་གསུམ། 

གཞན་ཡང༌། ར་ཤེ་སློགས་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་ལས་རང་རིག་བཀག་པ་

དེས། དློན་དམ་པར་ཡློད་པར་བཀག་པ་ཡིན་གི། ཐ་སད་དུ་ཡློད་པར་བཀག་པ་མིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་ཆེས་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། བསན་བཅློས་འདིར་དློན་དམ་དུ་མ་ཟད་

ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་རིག་བཀག་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་དུ། རས་རང་གི་མཚན་ཉིད་

དུ་གྲུབ་པའི་རང་རིག་དང་དྲན་པ་བཀག་པའི་འློག་ཏུ།1 འློ་ན་དེ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་

ཀི་དབང་དུ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་ན་ཡང་རང་རིག་གི་རྒྱུ་ཅན་གིས་དྲན་པ་མི་སིད་པ་ཉིད་

དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས་རང་རིག་ཐ་སད་དུ་ཡློད་པར་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་གསུམ་བཀློད་པའི་དང་པློ་མི་འཐད་དེ། རང་རིག་གི་དཔེར་མར་མེ་བཀློད་པ་

ལ་བས་ནས་འགློག་པའི་ཚེ་མར་མེས་རང་གསལ་བ་བཀག་པ་བཞིན་དུ་མུན་པ་

གསལ་བ་ཡང་བཀག་པའི་ཐ་སད་དུ་མུན་པ་སེལ་བ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་

ཞེས་པའི་རང་རིག་གི་དཔེར་མར་མེ་བཀློད་པ་ལ་དཔད་ནས་འགློག་པ་ཞེས་པ་

རྣམས་རང་གི་རང་འདློད་འཚང་བར་སྣང་གི2 །དེ་དཔེར་བཀློད་པ་ལ་དློན་དམ་དང་ཐ་

སད་གང་ཡང་དཔད་པ་མ་མཛད་ལ། མར་མེས་རང་གསལ་བ་བཀག་པ་བཞིན་དུ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༧༢༧་༨།

2 ག་༢༡༧་ན་༢་སྣང་གིས། ཏ་༢༡༩་ན་༢་སྣང་གིས། ད་༣༤༤་༡༣་སྣང་གིས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མུན་པ་སེལ་བ་ཡང་བཀག་ཅེས་པའི་འགློག་བེད་ཀི་ར་ཤེའི་གཞུང་དེས།1 མར་མེ་

རང་དང་གཞན་གི་དངློས། །གལ་ཏེ་སྣང་བར་བེད་གྱུར་ན། །མུན་པ་འང་རང་དང་

གཞན་གི་དངློས། །སྒིབ་པར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། གཞུང་

འདིས་ནི་རང་རིག་ཡློད་ན་མར་མེས་རང་གིས་རང་གསལ་བར་བེད་པར་འགྱུར་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་མུན་པས་ཀང་རང་གིས་རང་སྒིབ་པས་བུམ་གཟུགས་རྣམས་གསལ་བར་

མཐློང་བ་ལ་གེགས་མི་བེད་པར་འགྱུར་བ་གསུངས་ཀི་མར་མེས་མུན་པ་གསལ་བ་

བཀག་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཏན་ཚིགས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི། ས་2བརློལ་སྨྲ་བར་སྣང་སེ། རློད་

ཟླློག་ལས། ཁྱློད་ཀིས་བཀློད་པ་ལྟར་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཚིག་གསལ་དུ་ནི་ཉེ་བར་

འཁློར་གི་མདློ་དང༌། དཀློན་བརེགས་ཀི་མདློ་གཉིས་དྲངས་པའི་དང་པློར་བསན་པ་

འདི་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་དགློས་པ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་འབས་བུ་མཆློག་ཐློབ་པར་སློན་

པས་གསུངས་པ་དང༌། དློན་དམ་པར་འབས་བུ་ཐློབ་བར་མེད་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར། དཀློན་བརེགས་ལས། མར་མེས་མུན་པ་སེལ་ཡང༌། མུན་པ་ལ་སེམས་མེད་

པ་དང༌། མར་མེ་དང་མུན་པ་གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་གིས་སློང་ཞིང་རླློམ་སེམས་མེད་

པ་བཞིན་དུ། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉློན་མློངས་འཇློམས་ཤིང༌། གཉིས་

ཀ་ཡང་དློན་དམ་པར་ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་ལྟར་གཟུང་བར་མེད་ཅིང་རང་བཞིན་གིས་

སློང་པར་གསུངས་ཀི། མདློ་དེ་གཉིས་ལས་མྱང་3བའི་སེམས་མེད་པར་མ་གསུངས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༡༡་༡༣།

2 ག་༢༡༧་ན་༥སབ་རློལ། ཏ་༢༡༩་ན་༥་ས་བརློལ། ད་༣༤༥་༡༤་ས་བརློལ།

3 ག་༢༡༧་བ་༢་མྱློང་བའི་སེམས། ཏ་༢༡༩་བ་༢་མྱློང་བའི་སེམས། ད་༣༤༧་༣་མྱློང་བའི་སེམས།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

པའི་ཕིར་ཏེ། ཚིག་གསལ་དུ་དྲངས་པའི་མདློ་གཉིས་ནི་འདི་ལྟར།1 ཉེར་བར་འཁློར་

གིས་ཞུས་པ་ལས། ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་བསན་པ་འདི་ཉིད་ལ། །ཁྱིམ་པའི་རྟགས་

སངས་རབ་ཏུ་བྱུང་གིས་ལ། །འབས་བུ་ཡློད་ཅིང་མཆློག་ཏུ་འགྱུར་བེད་ཅིང༌། །མི་

མཆློག་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་དེ་སྐད་བསན། །ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སངས་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་

ནས། །འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཐློབ་པར་གྱུར་ཀང་ནི། །ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་དག་ལ་

གཞལ་བས་ན། །འབས་བུ་ཀུན་མེད་འབས་བུ་ཐློབ་པ་འང་མེད། །འློན་ཀང་འབས་བུ་

ཐློབ་པ་ཐློབ་འགྱུར་གང༌། །ཀེ་མ་མི་མཆློག་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པའི། །རྒྱལ་བས་རིགས་

པ་བཞིན་དུ་ལེགས་བཤད་ཅེས། །དེ་དག་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། 

དཀློན་ཅློག་བརེགས་པ་ལས།2 དཔེར་ན་ཁྱིམ་དུ་མི་འགའ་ལ་ལ་ཡིས། །ཡུན་རིང་

ལློན་ནས་མར་མེ་བུས་བས་ནས3། །དེ་ལ་མུན་པ་བདག་གནས་རིང་ལློན་གིས། །འདི་

ནས་མི་འགློ་སམ་དུ་སེམས་པ་མེད། །མར་མེ་བྱུང་ན་མུན་པ་མུན་ནག་ལ། །མེད་པར་

མི་འགྱུར་བ་ཡིས་ནུས་པ་འང་མེད། །མར་མེ་བརྟེན་ནས་མུན་པ་མེད་པར་

འགྱུར། །གཉིས་ཀ་སློང་ལ་རླློམ་སེམས་ཅི་ཡང་མེད། །དེ་བཞིན་ཟག་མེད་འཕགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་བསེན། །མི་ཤེས་ཉློན་མློངས་བསགས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཡེ་ཤེས་

དང་ནི་ཉློན་མློངས་རྟག་པར་ཡང༌། །དེ་དག་ལན་འགའ་ཙམ་ཡང་འགློགས་པ་མེད། །ཡེ་

ཤེས་མི་ཤེས་མ་དམིགས་མི་སེམས་ཀང༌། །ཡེ་ཤེས་བསེན་ནས་མི་ཤེས་མེད་པར་

འགྱུར། །གཉིས་ཀ་གཟུང་མེད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་བཞིན། །དེ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་མི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༣༢༥་༡༤།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༤། དཀློན་བརེགས་ཆ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། དཀློན་བརེགས་ཀི་མདློ། ༣༦༧་༦།

3 ག་༢༡༧་བ་༦་བས་ན། ཏ་༢༡༩་བ་༦་བས་ནས། ད་༣༤༨་༩་བས་ནས།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་གཉིས་ཀ་སློང༌། །ཞེས་པའློ། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས། ལང་གཤེགས་ལས། རང་རིག་ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་བཞིན་དུ་

ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པ་ལ་བསློན་པ་གཞན་མ་བྱུང་བར། འཕགས་པ་ལྷའི་

གཞུང་གློང་དུ་དྲངས་པ་དེ་དཔེར་བས་ནས་རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་དཔེ་ཡིན་ཟེར་བ་

ནི། ཟེར་རྒྱུས་ཕློངས་པར་ཟད་དེ། འཕགས་པ་ལྷའི་གཞུང་དེས་ཀང༌། རྣམ་ཤེས་དློན་

དམ་པར་ཡློད་པ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་བཞིན་དུ་གཏན་ནས་མེད་པར་གསུངས་ཀི་དེ་

རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་མིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་རྣམས་

དང༌། སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་ཞི་བ་ལྷས། རང་རིག་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པ་

ལ། ཁྱློད་ཀིས་དེ་རྣམས་ཀིས་རང་རིག་ཐ་སད་དུ་ཁས་བླངས་སློ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི། དེ་

རྣམས་ཀི་གཞུང་ལུགས་དཀྲུག་པར་བེད་པའི་ནློར་པ་ཆེན་པློ་ཡིན་ཏེ། རྟློག་གེ་འབར་

བ་ལས།1 སེམས་ཙམ་པས་རྣམ་ཤེས་ནི་གཉིས་སུ་སྣང་སེ། རང་སྣང་བ་དང་ཡུལ་དུ་

སྣང་བའློ། །ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤེས་ནི་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་རང་

སྣང་བའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། ཞེས་པའི་ལན་དུ། ཡུལ་དུ་སྣང་ལས་

གཞན་འབྱུང་གྱུར་པ་ཡི། །སེམས་ཉིད་དེ་ནི་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་སྣང༌། །ཞེས་སེམས་ཙམ་

པས་ཤེས་པ་ཁ་ནང་ལྟ་ལ་གཉིས་སྣང་ལློག་པའི་ཤེས་པ་དེས་རང་རིག་ཏུ་འདློད་པ་ལ། 

ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་དེ་མི་འཐད་དེ། ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ལས་གཞན་པའི་དེ་འདྲ་བའི་

རང་རིག་ཚད་མས་མ་མཐློང་བའི་ཕིར། ཞེས་རང་རིག་བཀག་པ་དང༌། བདེན་གཉིས་

རང་འགེལ་ལས།2 རང་རིག་འགློག་པ་ན། ཤེས་པ་ནི་གཉིས་ཀིས་དབེན་པའི་ངློ་བློ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༨། དབུ་མ་ཛ། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད། རྟློག་གེ་འབར་བ། ༤༩༩་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ་འགྱུར། ༦༢། དབུ་མ་ས། སློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་སིང་པློ། བདེན་གཉིས་རང་འགེལ། ༧༦༣་༢༡།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

རིག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པར་1འགྱུར་གིས་དེ་ལྟ་མིན་ན་མི་རིགས་པའི་

ཕིར་རློ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དློན་ནི་སེམས་ཙམ་པས་ཤེས་པ་གཞན་དབང་ནི་གཉིས་སྣང་གིས་དབེན་

པའི་ངློ་བློ་རང་རིག་གྲུབ་ན། གཞི་དེས་གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་དུ་མེད་པར་ཤེས་

ཀི། མངློན་སུམ་དུ་གཞི་དེར་རང་རིག་མ་གྲུབ་ན་དེ་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སློང་པར་མི་

འགྲུབ་ཅེས་འདློད་པ་ལ། དེ་ལྟར་འདློད་པ་མི་རིགས་ཏེ། ཁྱློད་ལྟར་ན་གཞན་དབང་རང་

རིག་གིས་བསྒྲུབ་དགློས་ན། རང་རིག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་

རང་རིག་བཀག་པ་དང༌། ལང་གཤེགས་ལས།2 རལ་གིའི་སློ་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་མི་

གཅློད་པ་དང༌། སློར་མློའི་རེ་མློ་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་ལ་མི་རེག་པ་དང༌། ལེགས་པར་

བསབ་པའི་ཡང་ཟློར་ཅན་གིས་ཀང་རང་གི་ཕག་པ་ལ་ཞློན་པར་མི་ནུས་པ་དང༌། མེས་

རང་གི་བདག་ཉིད་མི་བསེག་པ་དང༌། མིག་གིས་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ལྟ་བ་མིན་པར་

གསུངས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རིག་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། སྤློད་འཇུག་ལས། 
3གལ་ཏེ་རང་རིག་ཡློད་མིན་ན། །རྣམ་ཤེས་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་རང་རིག་

མེད་ན་རྣམ་ཤེས་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་རློད་པའི་ལན་དུ། 
4གཞན་མྱློང་བ་དང་འབེལ་བ་ལས། །དྲན་འགྱུར་བི་བའི་དུག་བཞིན་ནློ། །ཞེས་ཤེས་

པ་རང་གིས་རང་རིག་པའི་རང་རིག་མེད་ཀང༌། འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་

གཟུང་བའི་ཡུལ་བླློས་མྱློང་བ་ན། དེ་དང་འབེལ་བ་སེ་དེའི་སློབས་ཀིས་ཤེས་པ་དྲན་

1 ག་༢༡༨་བ་༣་མེད་པར་ཤེས་པར་འགྱུར། ཏ་༢༢༠་བ་༣་མེད་པར་འགྱུར། ད་༣༥༢་༣་མེད་པར་འགྱུར།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། མདློ་སེ་ཅ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། ལང་ཀར་གཤེགས་པ། ༤༤༡་༩།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡༦༡། དབུ་མ་ལ། སློབ་དཔློན་ཞི་བ་ལྷ། སྤློད་འཇུག །༡༠༡༩་༤།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༡༦༡། དབུ་མ་ལ། སློབ་དཔློན་ཞི་བ་ལྷ། སྤློད་འཇུག །༡༠༡༩་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་དྲན་ཤེས་སྐྱེ་བ་ན་ཤེས་པ་དེ་སངས་ནས་སྐྱེ་བ་མིན་གིས། སྔར་ཡུལ་འདི་མཐློང་

ངློ་ཞེས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་འབེལ་པར་དྲན་པའི་ཕིར། ཞེས་ལན་མཛད་པས་རང་

རིག་བཀག་པའི་ཕིར། འདི་རྣམས་ཀིས་རང་རིག་དློན་དམ་པར་བཀག་པ་ཡིན་གི། ཐ་

སད་དུ་བཀག་པ་མིན་ནློ་སམ་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཐ་སད་དུ་རལ་གི་རང་གི་

སློས་རང་གཅློད་པར་འགལ་བ་སློགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་

སྒ་སློགས་ཡློད་ཅིང་ཕི་དློན་མེད་པར་འདློད་པ་ནི་མིང་ཙམ་སེ། གཞན་དུ་ན་སློབ་

དཔློན་འདིས་སེམས་ཙམ་པའི་ཕློགས་སྔ་མ་ལློངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་བིས་

པ་ནི། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ལློག་པར་བཤད་པར་མ་ཟད་སེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཀང་ལློག་པར་བཤད་དློ་ཞེས་སྒློག་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། མདློ་སེ་དགློངས་

འགེལ་སློགས་སེམས་ཙམ་པའི་མདློ་དང༌། བམས་པ་དང་ཐློགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀིས་

སེམས་ཙམ་པའི་བསན་བཅློས་རྣམས་སུ་གཟུགས་སྒ་སློགས་ཚད་གྲུབ་ཏུ་གསལ་

བར་གསུངས་ཤིང༌། སེམས་ཙམ་པས་ཕི་དློན་མི་བཞེད་པར་ཁྱློད་རང་གིས་ཀང་ཁས་

ལེན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས། ཊིཀ་ཆེན་ལས། སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཡིད་ཀི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་ཏུ་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་གསུངས་པ་ལ། སློབ་དཔློན་དེས་

བདག་ཕུང་གཅིག་ཏུ་འདློད་པར་ཐལ། ཕུང་པློ་བདག་ཏུ་འདློད་ཅིང་མང་བཀུར་བས་

ཀང་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི། བླློ་གློས་ཤིན་ཏུ་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༡༩༢་༩།



  161  

གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

རིང་བའི་གཏམ་ཡིན་ཏེ།1 ཊིཀ་ཆེན་དུ་སློབ་དཔློན་འདིས་ཕུང་པློ་བདག་ཏུ་འདློད་ཅེས་

མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཕུང་པློ་ཡིན་པ་ཁས་བླངས་སློ་སམ་ན། 

འློ་ན་སློབ་དཔློན་འདིས་ཤེས་བ་བདག་ཏུ་ཁས་བླངས་པར་ཐལ། སློབ་དཔློན་འདིས་ང་

ཙམ་བདག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་གང་ཞིག །ང་ཙམ་ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁློར་

གསུམ། བར་ཁྱབ་ལ་ཁྱེད་རང་ཡང་ལྷས་བིན་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འདློད་པར་ཐལ། 

ལྷས་བིན་བདག་ཏུ་འདློད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། འདིའི་སྐབས་སུ་འབེལ་མེད་ཀི་

དགག་པ་མང་པློ་འདུག་པ་རྣམས་ནི་གློང་དུ་བཀག་ཟིན་པས་ལན་མ་བརློད། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།2 བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ངློ་བློ་གཅིག་ན་ཐ་དད་གཏན་

མེད་ཀིས་གཅིག་ཏུ་ཕུལ་ཡང་མི་ཐུབ་སེ། མདློ་སེ་པས་བས་མི་རྟག་བདེན་པ་དང་

གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཀང་ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀིས་གཅིག་ཏུ་ཕུལ་མི་ཐུབ་པ་བཞིན་

ནློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི། ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་དང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་འདློད་ཚུལ་མ་

ཤེས་པའི་གཏམ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་ཡིན་

དགློས་པ་གང་ཞིག །མདློ་སེ་པས་བས་མི་རྟག་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་

འདློད་ཀང༌། གཅིག་ཏུ་མི་འདློད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ་ཁས་བླངས། མདློ་སེ་པས་

དེ་ལྟར་འདློད་པར་གཅིག་ཏུ་འཕུལ་མི་ནུས་ཞེས་པ་ཡིན་ན་ནི། ཐལ་འགྱུར་བས་

དངློས་སྨྲ་བ་བཀག་ཀང་མི་ཁེགས་སློ་ཞེས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་

པའློ། །ཊིཀ་ཆེན་དུ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་མེད་པར་རྟློགས་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༠༩་༡༢།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༡༢་༡༠།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མེད་པར་མ་རྟློགས་པར་གསུངས་པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས།1 མཁས་པའི་མཁས་པ་དག་

གིས་དེ་ལྟར་ན་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྐྱེ་བ་

མི་ཁེགས་པར་ཐལ། མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་

ལན་མེད་དློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི། ཁྱློད་རང་ཤེས་རབ་རིང་བ་སེ། འློ་ན་ཆློས་གཅིག་

ཁེགས་པས་ཅིག་ཤློས་ཁེགས་དགློས་ན། ཆློས་གཅིག་རྟློགས་པས་ཅིག་ཤློས་རྟློགས་

པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱློད་ཀི་དགག་པ་དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། ཤེས་བ་

རྟློགས་ན་སློང་ཉིད་རྟློགས་དགློས་པར་ཐལ། ཤེས་བ་ཁེགས་ན་སློང་ཉིད་ཁེགས་

དགློས་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

དེས་ན་ཁྱློད་ཀི་དགག་པ་དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་གཞུང་འགློག་པར་བེད་པ་

ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་མེད་པར་ཤེས་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

བདག་འཛིན་གིས་ཞེན་ཡུལ་སུན་འབིན་ནུས་པར་སྨྲ་བ་ནི་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་

གནས་སུ་གསུངས་པ་དང༌། མུ་སེགས་ཀིས་བཏགས་པའི་བདག་མེད་པར་ཤེས་པས་

ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་བསལ་མི་ནུས་ཤིང༌། འཁློར་བ་ལས་གློལ་བ་ཐློབ་མི་ནུས་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རང་ཁྱིམ་གི་རིག་ཕུག་ན་སྦྲུལ་གནས་པ་མཐློང་བས་

སྐྲག་པའི་མི་དེའི་འཇིགས་སྐྲག་བསལ་བའི་ཕིར་དུ། མི་བླུན་པློ་གཞན་ཞིག་གིས་རིག་

ཕུག་འདི་ན་གང་པློ་ཆེ་གནས་པ་མེད་དློ་ཞེས་པས་འཇིགས་པ་དེ་སེལ་མི་ནུས་པ་

བཞིན་དུ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་མེད་པར་རྟློགས་པས་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་བསལ་

མི་ནུས་པར་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ཉིད་ལས།2 བདག་མེད་རྟློགས་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༡༨་༧།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༧༧་༡༧།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཚེ་རྟག་པའི་བདག་སློང་ཞིང༌། །འདི་ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་འདློད་པས། །དེ་ཕིར་

བདག་མེད་ཤེས་པས་བདག་ལྟ་བ། །དཔིས་ཀང་འབིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཤིན་ཏུ་

མཚར། །རང་ཁྱིམ་རིག་ཕུག་སྦྲུལ་གནས་མཐློང་བཞིན་དུ། །འདི་ན་གང་ཆེན་མེད་

ཅེས་དློགས་གསལ་ཏེ། །སྦྲུལ་གི་འཇིགས་པའང་སློང་བར་བེད་པ་ནི། །ཀེ་མ་གཞན་

གི་གནམ་པློར་གྱུར་ཉིད་དློ། །ཞེས་དང༌། དེའི་རང་འགེལ་ལས།1 རྟག་པའི་བདག་མེད་

པས་ཕུང་པློའི་ཡུལ་ཅན་གི་ངར་འཛིན་པ་བསལ་བར་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ཕིར་ངེས་པར་

འདིའི་འཁློར་བ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས། ཊིཀ་ཆེན་འགློག་པའི་ལུགས་སུ་བས་ནས་2མཇུག་ཏུ་རྟེན་

དང་བརྟེན་པའི་ངློ་བློར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དློ་ཞེས་འབྲུ་སྦར་བ་ནི་མི་འཐད་

དེ། འདིར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ན། དགག་བ་ལ་ཁྱད་པར་

སྦར་བ་དློན་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བིས་འདུག་པ་ནི། མདློ་བསན་བཅློས་རྣམས་དང༌། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ཀུན་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། མདློ་སྡུད་པ་ལས།3 མཁའ་ལ་རླུང་

བརྟེན་དེ་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པློ་བརྟེན། །དེ་ལ་ས་ཆེན་འདི་བརྟེན་དེ་ལ་འགློ་བ་བརྟེན། །ཞེས་

ནམ་མཁའ་རླུང་ཆུ་སའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ཕི་མ་ཕི་མ་བརྟེན་པ་དང༌། 

དེ་ལ་གིང་བཞི་པའི་འགློ་བ་བརྟེན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་

རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་ཤེ་ལས།4 བེད་པློ་ལས་

ལ་བརྟེན་བས་ཤིང༌། །ལས་དང་བེད་པློ་དེ་ཉིད་ལས། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་རྟློགས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༧༩༧་༡༣།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༡༩་༨།

3 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༤། ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཀ།། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། མདློ་སྡུད་པ། ༢༦་༡༡།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ར་བ་ཤེས་རབ། ༡༤་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར། །འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐློང་ངློ༌། །ཞེས་དང༌། ཚིག་གསལ་ལས།1 མིག་དང་

གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་ངློ༌། །ཞེས་མིག་རྟེན་དང༌། 

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་

སད་དུ་ཡང༌། བླ་མ་ལ་བརྟེན་པ། རྒྱལ་པློ་ལ་བརྟེན་པ། བླློན་པློ་ལ་བརྟེན་པ་སློགས་

རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་གཞག་གགས་པའི་ཕིར། དེ་ནས་འབེལ་མེད་ཀི་དགག་པ་

རྣམ་གངས་གསུམ་ཙམ་འདུག་པ་ནི་གློང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀིས་དགག་ནུས་པར་

འདུག་པས་ལན་མ་བིས་སློ། 

ཁྱློད་ཀིས།2 སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་པ་རྣམ་གངས་དང་

དུས་ཀི་སློ་ནས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་སློམ་པ་མེད་པ་སེ། ཞེས་དང༌། ཉློན་མློངས་ཀི་

ས་བློན་གི་གཉེན་པློ་རློགས་པར་བསློམ་པ་ཡློད་ལ། ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པློ་

རློགས་པར་བསློམ་པ་ནི་མེད་དློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི། མ་དག་ས་བདུན་གི་སྐབས་སུ་

ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པློ་མེད་པར་འདློད་པ་དང་འགལ་ཏེ། རྣམ་གངས་གང་དུས་ཀི་སློ་

ནས་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་བསློམ་པ་ཉློན་སྒིབ་ཙམ་སློང་བ་ལ་དགློས་སམ་མི་

དགློས། དང་པློ་ལྟར་ན། ཉན་རང་ལ་དེ་མེད་པར་འདློད་པ་དང་འགལ་ལློ། ཕི་མ་ལྟར་

ན། མ་དག་ས་བདུན་གི་སྐབས་སུ་དེས་ཅི་ཞིག་བ་ལེགས་པར་སློམས་ཤིག །ཅེས་

བིས་པ་ནི། འབེལ་མེད་ཀི་དགག་པ་ཡིན་ཏེ། ཉློན་སྒིབ་ཙམ་སློང་བ་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་

མེད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་རློགས་པར་བསློམ་པ་མི་དགློས་

པར་ཁས་བླངས་པ་ལ། མ་དག་ས་བདུན་གི་སྐབས་སུ་ཤེས་སྒིབ་སློང་བ་མེད་པ་དང་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༥་༡༩།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༣༨་༡༡།
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ཁས་བླངས་པ་འགལ་ཏེ། དེའི་སྐབས་སུ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་

མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་བསློམ་པ་ཡློད་པ་གང་ཞིག །དེའི་སྐབས་སུ་ཤེས་སྒིབ་སློང་

བ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་འདུག་པ། འློ་ན་ཁྱློད་རང་ལ། ཉློན་སྒིབ་ཙམ་སློང་བ་ལ་

ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་སེམས་བསྐྱེད་དགློས་སམ་མི་དགློས། དང་པློ་ནི་སུ་ཡང་མི་འདློད་

པས་ཕི་མ་ཁས་ལེན་དགློས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ནས་མཐློང་ལམ་

མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་ཤེས་སྒིབ་སློང་བ་མེད་པའི་སར་འདློད་པ་དང་འགལ་ཏེ། དེའི་

སྐབས་སུ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་རློགས་པར་ཡློད་ཅིང༌། དེའི་སྐབས་སུ་ཤེས་སྒིབ་

སློང་བ་མེད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

དེས་ན་ཉློན་སྒིབ་ཙམ་སློང་བ་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་

མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་རློགས་པར་བསློམ་མི་དགློས་ཀང༌། མ་དག་ས་བདུན་གི་

གནས་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་བསློམ་པས་ཉློན་སྒིབ་སློང་ནུས་པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡློད། 

བསམ་མནློ་ཁྱེད་རང་ཐློངས་ཤིག །འདིར་སྨྲས་པ། ཀེ་མ་སིགས་མ་ལས་ཀང་ཆེས་

སིགས་ཤིང༌། །ཁྱད་པར་ལྟ་བའི་སིགས་མ་བདློ་དུས་འདིར། །ནག་ཕློགས་ཡིད་བསྐྱློད་

མཁས་རླློམ་དུ་མ་དང༌། །ཐློས་ཉུང་བླུན་སློམ་དུ་མ་མགིན་གཅིག་ཏུ། །ཐློག་མེད་དུས་

ནས་སིད་པར་འཆིང་བེད་པའི། །ལྷན་སྐྱེས་བདེན་འཛིན་ཞེན་ཡུལ་མི་འགློག་

པར། །ཡིད་བེད་རྟློག་པ་མཐའ་དག་འགློག་པར་བེད། །དེ་ལྟར་འགློག་པས་དལ་འབློར་

རེད་དཀའ་དང༌། །མྱུར་དུ་འཇིག་ཅིང་འཁློར་བའི་ཉེས་དམིགས་དང༌། །བམས་དང་

སིང་རེ་ཀུན་རློབ་སེམས་བསྐྱེད་སློགས། །དཔད་སློམ་ཚུལ་དུ་ངེས་པར་བསློམ་

དགློས་པའི། །ལམ་རྣམས་མཐའ་དག་འགློག་པར་བེད་པ་ཡིན། །ལྷ་མིའི་སློན་པ་
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ཐུགས་རེ་ཅན་ཉིད་དང༌། །མཁྱེན་བརེའི་མངའ་བདག་མི་ཕམ་འཇམ་པའི་

དབངས། །འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལ་སློགས་ཚད་ལྡན་གིས། །སིད་མཚོ་ལས་སྒློལ་

ཡང་དག་ལྟ་བའི་མཆློག །ཆློས་ཀུན་རང་བཞིན་མེད་པར་ལྟ་བ་ཉིད། །ཡིན་ཞེས་ལན་

གཅིག་མིན་པར་གསུངས་ལགས་ཀང༌། །སྐལ་དམན་རྣམས་ཀིས་དེ་ཉིད་དློར་བས་

ཏེ། །འཛིན་པ་བཀག་པའི་ཧྭ་ཤང་ལྟ་བ་ལ། །འདི་ནི་སྤློས་བལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་

ཞེས། །སྒློག་པར་བེད་ཅིང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི། །གཞུང་ཀུན་དཀྲུག་ཅིང་འཇམ་

དབངས་ཙོང་ཁ་པ། །སློད་པར་བེད་པའི་ལས་ལ་བརློན་པ་རྣམས། །འདྲེན་པ་རྣམས་

ཀི་བརེ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པས། །རྒྱལ་དང་དེ་སས་འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀི། །ཐུགས་རེའི་སྤན་གིས་གཟིགས་ནས་འདི་དག་རྣམས། །ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་

པར་མཛད་དུ་གསློལ། །ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་དྲུག་པའི་སྐབས་ཀི་ལློག་རྟློག་རྣམས་

བསལ་ཟིན་ཏློ། །

ཊིཀ་ཆེན་དུ་1ས་བརྒྱད་པར་འགློག་པ་ལས་བསངས་ནས་རེས་ཐློབ་ཏུ་ཚོགས་

གསློག་པ་ལ་བསྐུལ་བར་མདློ་ལས་གསུངས་པས། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རྟློགས་པ་ཡློད་ན་

དེ་གཅིག་པུ་བསློམ་པས་ཆློག་གི །ཚོགས་གཞན་གསློག་པ་ལ་འབད་མི་དགློས་ཟེར་

བ་བབ་ཅློལ་དུ་གསུངས་པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས།2 དེ་མི་འཐད་དེ། ས་བརྒྱད་པར་རྣམ་པར་

མི་རྟློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ལས་བསངས་ན་དེ་ཉིད་སྐབས་

དེར་འགློག་དགློས་པས། མདློ་ཉིད་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རེས་སུ་རྟློགས་པར་

བ་བ་ལ་འདི་ནི་དློན་དམ་པའི་བཟློད་པ་ཡང་ཡིན་ན། ཞེས་དང༌། རིགས་ཀི་བུ། ལེགས་

1 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༥༥༤་༥།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༥༠་༡༥།
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སློ་ལེགས་སློ་ཞེས་པའི་གཏང་རག་བིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་པའི་ཕིར་རློ། །ཉན་རང་

ལ་བདག་མེད་གཉིས་རྟློགས་པ་ཡློད་ཀང་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་མི་རྟློག་

ཡེ་ཤེས་ཡློད་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ལྟ་བ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འདློད་པའི་ལུགས་སུ་

སྣང་བས་སྔར་བཀག་ཟིན་ཏློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི། ཁྱེད་ལ་འདི་ལ་དགག་པ་གཅིག་

བཏང་དགློས་ཟེར་བའི་ཁལ་བཀལ་བ་མིན་ལས་ཆེ། འློ་ན། ཁྱློད་རང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་

རྟློགས་པ་ཡློད་ཕིན་ཆད་དེ་གཅིག་པུ་བསློམས་པས་ཆློག་གི་ཚོགས་གཞན་གསློག་

མི་དགློས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་བབ་ཅློལ་སྨྲ་བ་ཊིཀ་ཆེན་དུ་བཤད་པ་དེ་མི་འཐད་

པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

གཞན་ཡང༌། ཊིཀ་ཆེན་གི་དློན་ནི། ས་བཅུ་པའི་མདློ་ལས་ས་བརྒྱད་པར་མི་

རྟློག་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་སྒྱུར་ཐློབ་ནས་བསྐལ་པ་དུ་མའི་བར་དུ་ཡང་མཉམ་པར་འཇློག་

ནུས་པས་མཉམ་གཞག་དེ་ཙམ་ཞེས་དེ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་འབའ་ཞིག་མ་བེད་

པར་རེས་ཐློབ་ཏུ་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསློག་པ་ལ་བསྐུལ་བར་གསུངས་ཞེས་

བཤད་པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས་དེ་མ་གློ་བར་བང་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བ་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉམ་པར་མ་འཇློག་ཅེས་གསུངས་པར་ཊིཀ་ཆེན་དུ་བཤད་འདུག་

སམ་དུ་གློ་ནས། མདློ་ལས། རིགས་ཀི་བུ། ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་ཞེས་གཏང་རག་

བིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་འཕེན་པ་ནི་ཁས་ལེན་མེད་པའི་ལྟག་ཆློད་འབའ་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཉན་རང་ལ་བདག་མེད་རྟློགས་པ་ཡློད་ཀང་ཆློས་

ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་མེད་པར་སྨྲས་པ་ནི། མདློ་འདི་ཉིད་ཀིས།1 རིགས་ཀི་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༦། ཕལ་པློ་ཆེ་ཁ། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། སངས་རྒྱས་ཕལ་པློ་ཆེ་ཞེས་བ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་

པློའི་མདློ། ༥༡༣་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བུ། འདི་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་

མ་བྱུང་ཡང་རུང་། ཆློས་ཀི་དབིངས་འདི་ནི་གནས་པ་ཉིད་དེ། འདི་ལྟར་ཆློས་ཐམས་

ཅད་སློང་པ་ཉིད་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་མེད་པའློ། །འདི་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཉི་ཚེ་རབ་ཏུ་དབེ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་གི། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཆློས་ཉིད་འདི་ཐློབ་བློ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

མདློ་ལས་འདི་ལྟ་བུའི་གསལ་མི་གསལ་གསུངས་ཀང༌། ཁྱེད་ཀིས་ཉན་རང་

གིས་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་མེད་ཅེས་སྨྲས་པ་འདིས་མཚོན་པས་ངེས་

དློན་གི་མདློ་དང་དབུ་མའི་གཞུང་འགློག་པའི་བསློན་ཧམ་མང་དུ་མཛད་འདུག་པ་

འདིས། བསན་པ་སུན་འབིན་པར་འདུག་པས་མི་མཛད་འཚལ། ཡང་ཁྱློད་ཀིས། 
1གཞུང་འདིའི་དགློངས་པ་ནི་ལས་ཉློན་གི་དབང་གིས་འཁློར་བར་སྐྱེ་བ་ས་དང་པློ་

ནས་སངས། སིང་རེ་དང་སློན་ལམ་གི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་སངས་

ཟིན་པས། ཞེས་བིས་པ་ནི། མཁས་མང་ཀུན་གིས་བཞད་གད་བ་བའི་གནས་སུ་སྣང་

སེ། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་སྐྱེ་བ་མཐའ་དག་སངས་པར་ཐལ། ཁྱློད་ཀི་དམ་བཅའ་

དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདློད་མི་ནུས་ཏེ། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་

སྐྱེ་བ་མངློན་པར་སྐྱེ་བའི་མཛད་པ་ཡློད་པའི་ཕིར་དང༌། སློན་ལམ་གི་མཐའ་ས་བརྒྱད་

པ་ཡན་ཆད་དུ་རློགས་པར་ཐལ། སློན་ལམ་གི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་འགློ་བའི་

དློན་བེད་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་སངས་པའི་ཕིར། འདློད་མི་ནུས་ཏེ། བཟང་པློ་སྤློད་པའི་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༥༤་༡༢།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

མདློ་ལས། ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་པ། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་

ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉློན་མློངས་མཐར་གྱུར་པ། །བདག་གི་སློན་ལམ་

མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མློ། 1།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། མདློ་སེ། འདུལ་བ་ལུང༌། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་སློན་པའི་བསན་བཅློས་རྣམས་ན། དག་ས་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་སྔློན་སློན་ལམ་བཏབ་པའི་དབང་

གིས་གདུལ་བ་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པའི་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་འགློ་བའི་དློན་

མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་ལས།2 

རིགས་དང་རུས་དང་ཆློ་འབང་དང༌། །འཁློར་དང་སྐྱེ་བ་དག་དང་ནི། །ངེས་འབྱུང་བང་

ཆུབ་ཤིང་རྣམས་དང༌། །ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། །ཞེས་ས་དགུ་པའི་

ཡློངས་སྦློང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་སྐྱེ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་དློན་འཆད་པ་ན། འགེལ་པ་

དློན་གསལ་ལས།3 བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་པར་མངློན་པར་སྐྱེ་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས་

པ་བཞིན་ནློ། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས། 4འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་རྣམ་གཞག་ལ། སངས་རྒྱས་

ལ་ཡེ་ཤེས་མེད་པའི་ཕློགས་དགག །གཉིས་སྣང་ཡློད་པའི་ཕློགས་དགག །རང་

ལུགས་འཐད་ལྡན་བཞག །ཐུན་མློང་མིན་པའི་སྐུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའློ། །ཞེས་

པའི་ས་བཅད་བཞི་བས་ནས། གཉིས་པ་ནི།5 ཕིས་ཀི་དབུ་མ་པར་རླློམ་པ་ཁ་

1 ག་༢༢༣་བ་༢་ ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་པ། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐར་ཡང་དེ་ཙམ་མློ། །

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༤༩། ཤེར་ཕིན་ཀ།།རེ་བཙུན་བམས་མགློན། མངློན་རྟློགས་རྒྱན། ༡༠་༢།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༢། ཤེར་ཕིན་ཇ། སློབ་དཔློན་སེང་གེ་བཟང་པློ། འགེལ་བ་དློན་གསལ། ༢༤༣་༡༤།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༥༧་༡༣།

5 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༦༠་༡༢།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅིག །འདི་ལ་སངས་རྒྱས་མ་ཐློབ་བར་དུ་བླློ་གཅིག་གིས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཆློས་

ཅན་སློ་སློར་སྣང་བ་དང་ཆློས་ཉིད་གཉིས་ཀ་དངློས་སུ་མཁྱེན་པ་མི་འློང་བས་དེ་

གཉིས་མཁྱེན་པ་རེས་འཇློག་ཏུ་འློང་ངློ༌། །བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་

ཟད་དེ། སངས་རྒྱས་པ་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་དློན་དམ་བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཉམ་

གཞག་ལ་བཞུགས་པས། དེ་ལས་བཞེངས་པའི་མཉམ་རེས་རེས་འཇློག་མེད་པའི་

ཕིར་དང༌། བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། མཁྱེན་པའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་

ནི། །ཤེས་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ཁྱབ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་མཉམ་

གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་རེས་ཐློབ་ཡེ་ཤེས་

མེད་པའི་ཕིར་ན། ཡེ་ཤེས་གཅིག་གིས་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པར་འདློད་དགློས་སློ། །གང་གི་ཚེ་ཆློས་ཉིད་ལ་བལྟློས་ཏེ་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་སུ་སློང་བ་དེའི་ཚེ་བླློ་དེའི་ངློར་གཉིས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བས་

ཡེ་ཤེས་དེས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚེ་

ཆློས་ཅན་ལ་བལྟློས་ཏེ་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པར་སློང་བ་དེའི་ཚེ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སློ་སློར་

སྣང་བའི་གཉིས་སྣང་ཡློད་ཀང་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་དྲུང་ཕྱུང་བས་སྣང་

ཡུལ་མ་འཁྲུལ་པའི་གཉིས་སྣང་ཡིན་གི། འཁྲུལ་པའི་གཉིས་སྣང་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་མ་

འཁྲུལ་པའི་ཚུལ་གཞན་དུ་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་སར་མཉམ་རེས་གཉིས་ཀ་ཡློད་པ་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས།1 ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གློལ་རྣམས། །ཞེས་སློགས་ཀིས་བསན་ལ། རེས་ལ་ཐློབ་པ་ཞེས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༧༠། སེམས་ཙམ་ཕི། རེ་བཙུན་བམས་མགློན། རྒྱུད་བླ་མ། ༩༤༤་༡༨།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

པའི་དློན་ཡང་མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཞེས་དུས་སྔ་ཕིའི་རེས་མིན་གི། 

མཉམ་གཞག་དེའི་སློབས་ཀིས་ཐློབ་པའི་བྱུང་བའི་དློན་ནློ། །དེས་ན་ཆློས་ཅན་ལ་

བལྟློས་ཏེ་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པ་མིན་ལ། ཆློས་ཉིད་ལ་བལྟློས་ཏེ་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པ་ཡིན་

ནློ། །དློན་འདི་ལེགས་པར་ཤེས་ན་བདེན་གཉིས་ལས། རྟག་པའི་ངློ་བློ་དབེན་པ་

ཡིས། །ཅི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཁློ་ན། །བརྟེན་ཏེ་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པས་མངློན་སུམ་གཟིགས། །ཞེས་སློགས་ཀི་དློན་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་བིས་སློ། །ཞེས་ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུགས་བརློད་ནས། དེ་འགློག་པ་ན།1 དེ་

ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་མཉམ་རེས་རེས་འཇློག་མེད་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་གཅིག་གིས་

ཤེས་བ་མ་ལུས་པ་ཅིག་ཅར་དུ་མཁྱེན་པ་དློན་ལ་འཐད་ཀང་ཁྱེད་རང་ལ་འགལ་ཏེ། 

ཆློས་ཉིད་ལ་བལྟློས་ཏེ་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་བླློ་དེ་ཉིད་ཆློས་ཅན་ལ་བལྟློས་ཏེ་ཇི་སེད་པ་

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སློང་ངམ་མ་སློང༌། སློང་ན་དེའི་ཚེ་གཉིས་སྣང་ཡློད་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཆློས་ཅན་ལ་བལྟློས་ཏེ་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པར་སློང་བའི་བླློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། མ་སློང་ན། དེའི་ཚེ་བླློ་དེ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ཆློས་ཅན་ལ་བལྟློས་ཏེ་ཇི་སེད་པ་

མཁྱེན་པར་སློང་བ་ཡིན་ནམ། དེའི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་བླློ་ཞིག་དེར་སློང་བ་ཡིན། དང་པློ་

ལྟར་ན་བླློ་གཅིག་གིས་ཆློས་ཅན་དང་ཆློས་ཉིད་ཅིག་ཅར་དུ་མཁྱེན་པར་འདློད་པ་དང་

འགལ་ལ། ཕི་མ་ལྟར་ན་མཉམ་རེས་རེས་འཇློག་མེད་པ་དང་འགལ་ལློ། །

ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གཉིས་སྣང་ཡློད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེས་

གཉིས་སྣང་གི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་སངས་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། གཉིས་སྣང་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༦༢་༩།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་ན་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་མེད་པས་ཁྱབ་

པར་འདློད་པ་ཅི་ཞིག །བླློ་གཅིག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་ལ་བལྟློས་ནས་གཉིས་སྣང་ནུབ་པ་དང༌། 

ཇི་སེད་པ་ལ་བལྟློས་ནས་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་དློན་གང་ཡིན། གང་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་སྒྲུབས་ཤིག །ཕི་མ་གྲུབ་སེ། ཇི་སེད་པ་ཡུལ་དུ་སྣང་ཞིང་ཡུལ་ཅན་དུ་མི་སྣང༌། 

ཡེ་ཤེས་ཡུལ་ཅན་དུ་སྣང་ཞིང་ཡུལ་དུ་མི་སྣང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྔ་མ་ལ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་

མི་མཚུངས། གལ་ཏེ་མི་མཚུངས་ཏེ། ཇི་ལྟ་བ་རྟློགས་པའི་ཚེ་བླློ་དེ་ཉིད་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་པ་བཞིན་དུ་ཆློས་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། ཇི་སེད་པ་

རྟློགས་པའི་ཚེ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པར་ཁས་ལེན་དགློས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཆུ་

ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་ཇི་སེད་པ་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་སྣང་

བར་ཐལ། ཁྱློད་ལ་ཇི་ལྟ་བ་རང་དང་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྣང༌། ཇི་སེད་པ་རང་ལས་ངློ་བློ་

གཞན་དུ་སྣང་བའི་ཕིར། རྟགས་བསལ་གར་སློང་ཨེ་རིག །ཁྱབ་པ་ངེད་ཅག་གིས་བེད་

ལགས་སློ། །

གཞན་ཡང༌། ཉློན་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། ཁྱེད་ལ་དུས་ཅིག་

ཅར་དུ་ཆློས་ཅན་ཇི་སེད་པ་སྐྱེ་འགག་དང་བཅས་པ་དང༌། སྐྱེ་འགག་མེད་པ་གཉིས་ཀ་

དངློས་སུ་སྣང་བར་ཐལ། ཁྱློད་ལ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ཇི་སེད་པ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་

པའི་ཚུལ་གིས་སྣང༌། དེའི་ཆློས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་བའི་ཚུལ་གིས་ཀང་

སྣང་བའི་ཕིར། འདི་གཉིས་སློ་སློར་ཕལ་བའི་ཁྱབ་པ་གཞུང་ལུགས་དེའི་དགློངས་པ་

ཡིན་མིན་ལེགས་པར་སློམས། ཁྱློད་ཀི་དེ་ལ་ནི་ཆློས་ཅན་ཇི་སེད་པ་སྣང་ཙམ་གིས་
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ཀང་སྐྱེ་འགག་དང་བཅས་པར་སྣང་བར་ཁས་ལེན་དགློས་ཏེ། བདེན་གཉིས་ཀི་ལུང་

དེ་སྐབས་འདིར་ཚད་ལྡན་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཆློས་ཉིད་གཉིས་སྣང་ནུབ་

པའི་ཚུལ་གིས་སྐྱེ་འགག་མེད་པར་སྣང་བས་མ་ཁྱབ་ན། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར།1 

གང་གིས་སྐྱེ་བར་རྣམ་བཏགས་པ། །རྣམ་པར་མི་མཁས་དེ་ཡིས་ནི། །རྐེན་ལས་བྱུང་

བའི་དློན་མ་མཐློང༌། །ཞེས་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་འཆད། ཅེས་བིས་པ་རྣམས་ལ་ལན་རིམ་

བཞིན་བཏབ་ན། ཁྱློད་ཀིས། ཆློས་ཉིད་ལ་བལྟློས་ཏེ་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་

སློང་བའི་བླློ་དེ་ཉིད་ཆློས་ཅན་ལ་བལྟློས་ཏེ་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སློང་

ངམ་མ་སློང༌། སློང་ན་དེའི་ཚེ་གཉིས་སྣང་ཡློད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆློས་ཅན་ལ་བལྟློས་ཏེ་

ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སློང་བའི་བླློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དགག་པ་

ཡང་གཏི་ཐུག་གི་དགག་པར་སྣང་སེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་ཆློས་ཉིད་

ལ་བལྟློས་ནས་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཀང༌། ཆློས་ཅན་ལ་བལྟློས་ནས་

གཉིས་སྣང་ཡློད་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ། དེ་ལ་གཉིས་སྣང་ཡློད་པར་ཐལ། ཞེས་ཚད་

བསལ་དུ་འཕངས་པའི་ཕིར། ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གཉིས་སྣང་ཡློད་པ་

ཡང་མི་འཐད་དེ། དེས་གཉིས་སྣང་གི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཕིར། མ་

ཁྱབ་སེ། གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་ན་གཉིས་སྣང་

འཁྲུལ་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་འདློད་པ་ཅི་ཞིག །ཅེས་བིས་འདུག་པ། འློ་ན་སངས་

རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་དགེ་བ་མེད་པར་ཐལ། དེས་དེའི་བག་ཆགས་སངས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁྱློད་རང་གི་ཁྱབ་འགིག་ལ་དངློས་འགལ། མ་གྲུབ་ན། ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༥༧། དབུ་མ་ཙ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། ༥༢་༡༥།



  174  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་རྣམ་མཁྱེན་གི་གཉིས་སྣང་གི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་མ་སངས་པར་ཐལ། མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་རྟགས་གསལ་དངློས་འགལ་ཡིན་པས་

འཁློར་གསུམ། ཡང་ཁྱློད་ཀིས། བླློ་གཅིག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་ལ་བལྟློས་ནས་གཉིས་སྣང་

ནུབ་པ། ཇི་སེད་པ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་དློན་གང་ཡིན། ཞེས་བིས་ནས་ཁྱེད་

རང་གི་ཕློ་ཚོད་ཀིས་བརྟག་པ་བས་ནས་དགག་པ་ལྟར་སྣང་བས་པ། དྲི་བ་དེ་ཉིད་ཀི་

ལན་བཏབ་པས་དགག་ནུས་པར་འདུག་པས་དྲི་བ་དེའི་ལན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་གཅིག་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟ་བ་འཇལ་བ་ན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་

ལྟར་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་མེད་པར་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པས་གཉིས་སྣང་ནུབ་པ་

དང༌། ཡེ་ཤེས་དེས་ཆློས་ཅན་ཇི་སེད་པ་རྣམས་འཇལ་བ་ན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཆུ་ལ་ཆུ་

བཞག་པ་ལྟར་གི་རློ་གཅིག་པར་མ་སློང་བར། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་པའི་གཉིས་སྣང་

ཡློད་པས་ཇི་སེད་པ་ལ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །བས་པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དང༌། ཇི་སེད་པ་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་

སྣང་བར་ཐལ། ཁྱློད་ལ་ཇི་ལྟ་བ་རང་དང་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྣང༌། ཇི་སེད་པ་དེ་རང་ལས་

ངློ་བློ་གཞན་དུ་སྣང་བའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་གར་སློང་ཨེ་རིག །ཅེས་པའི་རྟགས་

གཉིས་པ་ཁྱློད་ཀིས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཇི་སེད་པ་དང་ངློ་བློ་གཞན་མིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་གཉིས་ཀ་

ཁས་བླངས། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། འཁློར་གསུམ་བྱུང་བ་ཨེ་རིག །ཡང་ཁྱློད་ཀིས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཅན། ཁྱློད་ལ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ཆློས་ཅན་ཇི་སེད་པ་སྐྱེ་

འགག་དང་བཅས་པ་དང༌། སྐྱེ་འགག་མེད་པ་གཉིས་ཀ་དངློས་སུ་སྣང་བར་ཐལ། ཁྱློད་
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ལ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ཇི་སེད་པ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གིས་ཀང་སྣང༌། དེའི་

ཆློས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཀང་སྣང་བའི་ཕིར། ཞེས་བིས་པའི་

ཆློས་ཅན་ཇི་སེད་པ་དེ་འདུས་བས་སུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ཅན་ལ་བེད་ན་ནི་ཁྱབ་པ་མེད་

དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པར་སྣང༌ལ། དེ་སྐྱེ་འགག་མེད་

པར་མི་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྣང་བ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་

གང་ཞིག །དེ་སྐྱེ་འགག་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ས། དེ་འདུས་མ་བས་སུ་

གྱུར་པ་ལ་བེད་ན་ཡང་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་དེ་གཉིས་སྣང་དང་

བཅས་པར་སྣང་ཡང་དེ་དེ་ལ་སྐྱེ་འགག་དང་བཅས་པར་མི་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྐྱེ་

འགག་དང་བཅས་པ་མིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ས། ཡང་ཁྱློད་ཀིས། བདེན་གཉིས་ཀི་ལུང་

ཚད་ལྡན་དུ་ཁས་ལེན་ན། ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྣང་ན་དེ་ལ་སྐྱེ་འགག་

དང་བཅས་པར་སྣང་བས་ཁྱབ་ཅེས་པ་དང༌། དེ་ལ་ཆློས་ཉིད་སྣང་ན་དེ་ལ་ཆློས་ཉིད་

གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་སྐྱེ་འགག་མེད་པར་སྣང་བས་མ་ཁྱབ་ན། རིགས་1པ་

དྲུག་ཅུ་པར། གང་གིས་སྐྱེ་བར་རྣམ་བཏགས་པ། །རྣམ་པར་མི་མཁས་དེ་ཡིས་

ནི། །རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་དློན་མ་མཐློང༌། །ཞེས་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་འཆད། ཅེས་དྲིས་པའི་

ཁྱབ་པ་དང་པློ་ལ། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་ཁྱེད་རང་གིས་ཀང་ཁས་བླངས། 

འདློད་ན། ཁྱབ་པ་གཤློག །མ་གྲུབ་ན། ཇི་སེད་པ་མེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། 

འདློད་ན། ཇི་སེད་པ་སྐྱེ་འགག་དང་བཅས་པར་ཐལ། འདློད་པ་གང་ཞིག །སངས་རྒྱས་

ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྣང་བ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདློད་མི་ནུས་ཏེ། འདུས་མ་བས་

1 ག་༢༢༧་ན་༡་རིག །ཏ་༢༢༩་ན་༡་རིག །ད་༣༩༠་༩་རིག །
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སུ་གྱུར་པའི་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་རྣམས་ཀང་ཇི་སེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དྲི་བ་གཉིས་པ་ནི། ཁྱེད་རང་གིས་ཁྱེད་རང་ལ་ཅློ་འདྲི་བའི་དྲི་བ་ཡིན་ཏེ། ངེད་

ཀིས་དེ་ལྟར་མ་ཁྱབ་པར་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕིར། ཁྱློད་ཀིས།1 ཇི་ལྟར་སྣློད་ཀི་དབེ་

བས། ཞེས་སློགས་ཀི་ར་འགེལ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་མེད་དང༌། སྐྱེ་བ་

སློགས་མཐའ་དག་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པར་བསན་པར་འདློད་པ་དང༌།2 སངས་རྒྱས་

ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ལུང་ནི། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། གང་གིས་སྐྱེ་དང་

འཇིག་པ་དག །ཚུལ་འདི་ཡིས་ནི་སངས་གྱུར་པ། །རྟེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་གསུང་བ་

ཡིས3། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །འདིར་ཡང༌། དེ་ཚེ་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་

པ་མེད། །ཅེས་དང༌། འགེལ་པར། ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གི་སྐུ་ཤེས་བའི་བུད་

ཤིང་སྐམ་པློ་མ་ལུས་པ་ལས་ཤེས་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཀི་སྐུའློ། །ཞེས་དང༌། མདློ་ལས་ཀང༌། སྐྱེ་བ་མེད་

ཅིང་འགག་པ་མེད་ཅེས་བ་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚིག་བླ་དྭགས་སློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་དག་དློན་དམ་པར་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་དློན་ཡིན་གི་

ཐ་སད་དུ་མིན་ནློ་སམ་ན། དེ་ནི་མིན་ཏེ། ཐ་སད་དུ་ནི་གདུལ་བའི་སྣང་ངློར་ཁས་བླངས་

པ་ཙམ་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་དློན་དམ་པར་དེ་དག་མེད་པ་ནི་འཕགས་

པའི་ལམ་བདེན་ལ་ཡང་ཡློད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྟག་པར་

ཐལ། ཐ་སད་དུ་ཡང་སྐྱེ་འགག་དང་བལ་བའི་ཕིར་སམ་ན། ངེས་དློན་གི་བཀའ་དང་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༦༧་༡།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༦༧་༧།

3 ག་༢༢༧་ན་༦་ཡིས། ཏ་༢༢༩་ན་༦་ཡིས། ད་༣༩༢་༣་ཡིས།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

བསན་བཅློས་རྣམས་ལས། གཙང་བདག་བདེ་དང་རྟག་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པར་

གསུངས་པའི་སེང་དུ་སེབ་འདུག་པས་འདློད་ཐློག་ཏུ་བའློ། །ཞེས་བིས་པ་རྣམས་རིམ་

གིས་བཀག་ན། ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་ར་འགེལ་གིས་སྣློད་ཐ་དད་པའི་སེང་དུ་ནམ་མཁའ་

ཐློགས་སྒིབ་ཀི་དབེ་བ་མེད་པ་ལྟར། གཟུགས་སྒ་སློགས་ཀི་དངློས་པློ་ལ་དློན་དམ་

པར་དངློས་པློར་བས་པའི་དབེ་བ་མེད་པར་རློ་གཅིག་པར་བསན་པ་ཡིན་གི1། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས་ཚོར་སློགས་སྐྱེ་འགག་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ་ལ་

གཉིས་སྣང་ནུབ་པར་སློན་པའི་ཚིག་གི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འགག་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་ན། སྐྱེ་

འགག་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ་དེ་དློན་དམ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ན་དངློས་པློ་

སྣང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་ཡློད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

དངློས་པློ་སྣང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀང་མེད་དློ་སམ་ན། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཆློས་ཅན་ཇི་སེད་པ་སྣང་བའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དངློས་

འགལ་ཡིན་ཏེ། ཁྱློད་རང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་འཕགས་པ་འློག་མའི་ཡེ་ཤེས་

ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་འཆད་པ་ན།2 ཆློས་ཅན་ཇི་སེད་པ་སྣང་ཡང༌། སྐྱེ་འགག་

དང་བཅས་པར་མི་སྣང་བ་དང༌། ཞེས་བིས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྐྱེ་འགག་སྣང་བར་ཐལ། ཇི་སེད་པ་

མཁྱེན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་ལ་སྐྱེ་འགག་སྣང་བའི་ཕིར། སྐྱེ་འགག་ཇི་སེད་པ་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་ལ་ཇི་སེད་པ་འགའ་ཞིག་སྣང་ལ་འགའ་ཞིག་

1 ག་༢༢༧་བ་༥་གིས། ཏ་༢༢༩་བ་༥་གིས། ད་༣༩༣་༡༤་གིས།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༦༦་༡༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མི་སྣང་བའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། དེས་ཇི་སེད་པ་འགའ་ཞིག་མཁྱེན་ལ་ཇི་

སེད་པ་འགའ་ཞིག་མི་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། གློང་གི་ར་རྟགས་དང་

པློ་གྲུབ་སེ། འདིའི་ཐད་ཀི་རང་འགེལ་ལས།1 དཔེར་ན་བུམ་པ་དང་མཁར་གཞློང་ལ་

སློགས་པ་ཐ་དད་ཀང་སྒིབ་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་2མཚུངས་པའི་ཕིར། དེར་རྟློགས་པའི་

ནམ་མཁའ་ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སློགས་པའི་

དངློས་པློ་ཐ་དད་ཀང་དེར་རྟློགས་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་

ཐ་དད་པ་མེད་པས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློ་གཅིག་ཁློ་ནར་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་

གང་ཞིག །ལུང་འདིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་སྐྱེ་འགག་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པར་

དངློས་ཤུགས་གང་གིས་ཀང་མ་བསན་པར་གཟུར་གནས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱློད་ཀིས་3སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྐྱེ་འགག་མེད་པར་སློན་

པའི་ལུང་རྣམས་ནི། ཞེས་པ་ནས། བླ་དྭགས་སློ། །ཞེས་བིས་པ་ནི་འབེལ་མེད་ཡིན་

ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ལུང་དེས་ནི་སྐྱེ་འཇིག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་སངས་པའི་

ཚུལ་འདིའི་སློ་ནས། དེ་རྟེན་འབྱུང་དུ་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་

དང༌། དེ་ཚེ་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་ཞེས་སློགས་ར་འགེལ་གིས། སྒིབ་བལ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་

ཆློས་སྐུ་སྐྱེ་འགག་དང་བལ་བར་བསན་གི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྐྱེ་འགག་

མེད་པར་མ་བསན་པ་གང་ཞིག །མདློ་དེས་སྐྱེ་འགག་དང་བལ་བའི་ཆློས་སྐུ་དེ་ཉིད་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུར་བསན་པའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༦༥་༡༡།

2 ག་༢༢༨་ན་༤་མི་མཚུངས། ཏ་༢༣༠་ན་༥་མི་མཚུངས། ད་༣༩༥་༡༤་མི་མཚུངས། རང་འགེལ་དུ་མཚུངས་པ་ཞེས་གསལ།

3 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༦༧་༧།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

རྟགས་དང་པློ་ས་ཞིང༌། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། རང་འགེལ་གི་དློན་

ནི། ཡུལ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གི་སྐུ་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་

ཤེས་བའི་ཡུལ་བུད་ཤིང་སྐམ་པློ་དང་འདྲ་བ་མ་ལུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་དང་འདྲ་བ་མ་

ལུས་པ་བསེགས་པ་ལས། ཤེས་བ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་

བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཞུགས་པས། ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་དེའི་རྣམ་པ་

ཅན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཞི་བ་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ཆློས་སྐུ་ཡིན་

ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཆློས་སྐུ་དེ་སྐྱེ་འགག་དང་བལ་བའི་ཤེས་བེད་དུ། 

རང་འགེལ་ལས། དེ་ཚེ་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་ཞེས་པ་དང༌། གློང་གི་མདློ་རྣམས་དྲངས་པའི་

ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་ལས། གློང་དུ་དྲངས་པ་དེ་དག་གི་མཇུག་ཏུ།1 ཆློས་ཀི་སྐུ་འདི་

ནི། དེ་ཚེ་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་སེ། འདི་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས། 

འཇམ་དཔལ་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཚིག་བླ་དྭགས་སློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས།2 ཐ་སད་ནི་གདུལ་བའི་ངློར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། 

སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་དློན་དམ་དང་ཐ་སད་གཉིས་དབེར་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

འདི་ནི། གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་མཐའ་དག་དང་འགལ་ཞིང༌། རང་གིས་ཁས་བླངས་

པ་དང་ཡང་འགལ་བའི་འགལ་འདུའི་ཕུང་པློ་དང༌། རྒྱང་འཕེན་པ་ལས་ཀང་ཐ་ཆད་

པའི་ཆད་ལྟ་སྨྲ་བའི་གཞུང་འཛུགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སད་དུ་གདུལ་བའི་གཞན་

ངློར་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་ཡིན་གི་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་མེད་ན། ཐ་སད་སངས་རྒྱས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༦༩་༡༨།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༦༨་༤།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་གཟིགས་དགློས། དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་གཟིགས་

ན། དེ་མེད་དགློས། དེ་མེད་ན། གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་མཐའ་དག་དང་འགལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱེད་རང་གི་ཁས་བླངས་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། ཐ་སད་སངས་རྒྱས་

རང་སྣང་ལ་མེད་ན། ཐ་སད་བདེན་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་མེད་དགློས། དེ་

ལྟར་ན། ཐ་སད་བདེན་པ་མེད་དགློས་ཤིང༌། དེ་མེད་ན་གློང་དུ་ཁྱེད་རང་གིས་དེ་ཡློད་

པར་བསྒྲུབས་པ་དང་དངློས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། གཟུགས་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀང་གདུལ་བའི་གཞན་སྣང་ཁློ་ན་

ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་སད་བདེན་པ་གདུལ་བའི་གཞན་སྣང་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱློད་

རང་གི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དེ་གཉིས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པར་

ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡང་དློན་གིས་ཁས་བླངས་པས་འཁློར་གསུམ། ཁྱབ་

པ་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་ན། ཁྱེད་རང་གིས་གློང་དུ་སྔ་རབས་པ་འགློག་པའི་སྐབས་སུ། 

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་སློགས་པ་གཞན་སྣང་ཁློ་ན་ཡིན་ན། ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་དེ་

རྣམས་ཡློད་པར་ཐལ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་རང་སྣང་དང༌། གདུལ་བའི་སེམས་སྣང་

མ་གཏློགས་པའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡློད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་འཕངས་པ་དྲན་པར་གིས་

ཤིག །གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀི་ར་བའི་དམ་བཅའ་དེ་མི་འཐད་དེ། ཐ་སད་ནི་གདུལ་བའི་

གཞན་ངློར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ཞེས་པ་ཙམ་གི་སྒས་སངས་རྒྱས་རང་ངློར་ཐ་

སད་ཁས་ལེན་པ་གཅད་དགློས། དེ་ལྟར་ན་ཐ་སད་མེད་དགློས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀི་དམ་བཅའ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐ་སད་ཐམས་ཅད་

སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་རང་
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་ཕིར། སློམ་པ་གསུམ་བསན་པའི་མདློ་ལས།1 འཇིག་

རྟེན་ང་དང་ལྷན་ཅིག་རློད་ཀི། ང་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་མི་རློད་དེ། འཇིག་རྟེན་ན་

གང་ཡློད་པར་འདློད་པ་དེ་ང་ཡང་ཡློད་པར་འདློད་དློ། །གང་འཇིག་རྟེན་ན་མེད་པར་

འདློད་པ་དེ་ང་ཡང་མེད་པར་འདློད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། 

སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ཐ་སད་མི་འཐད་ན། སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ཇི་སེད་པ་ཡང་

མི་འཐད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལ་ཇི་སེད་

པ་མི་འཐད་པས། ཇི་སེད་པ་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་ཡློད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐ་སད་

ཐམས་ཅད་གདུལ་བའི་གཞན་ངློ་ཙམ་དུ་ཁས་བླངས་ནས། སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་

མེད་པར་འདློད་པ་ནི། ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ནི་རྒྱང་འཕེན་ལས་ཀང་ཐ་ཆད་པའི་ཆད་མཐར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱང་འཕེན་གིས་

དབང་པློའི་མངློན་སུམ་གི་སྤློད་ཡུལ་རྣམས་ཡློད་པར་འདློད་ལ། དེས་ནི་ཐ་སད་

ཐམས་ཅད་མེད་པར་འདློད་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས།2 མི་རྟག་པ་དང༌། འདུས་བས་

དང༌། རྫུན་པ་དང༌། བསླུ་བ་རྣམས་དློན་གཅིག་པར་གསུངས་ཤིང༌། འདི་འཕགས་པ་

འློག་མའི་ལམ་བདེན་ལ་ཡློད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་མེད་པ་ཞིག་དགློས་

ཞེས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྟག་པར་ཐལ་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། འདློད་ཐློག་ཏུ་

བའློ། །ཞེས་པའི་བར་རིམ་པ་བཞིན་བཀག་ན། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཆློས་ཅན། མི་རྟག་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང༌། ཁྱློད་རང་

གིས་ཀང་ཁས་བླངས་སློ། །གློང་འློག་ཀུན་ཏུ་གཟུགས་སྐུ་འདུས་བས་སུ་ཁས་བླངས་

1 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༩། དཀློན་བརེགས་ཀ།།བཅློམ་ལྡན་འདས། སློམ་པ་གསུམ་བསན་པའི་མདློ། ༢༢་༣།

2 བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༣༩། དཀློན་བརེགས་ཀ།།སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། སློམ་པ་གསུམ་བསན་པའི་མདློ། ༢༢་༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཕིར་རློ། །འདློད་ན་སློང༌། དེ་ཆློས་ཅན། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་

པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ་ཁས་བླངས་སློ། །ཁྱབ་པ་ནི་གློང་དུ་སིང་རེ་

གསུམ་གི་ཁྱད་པར་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་རང་གིས།1 དེ་ཡང་དངློས་པློར་སྨྲ་བ་

དག་གིས། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀང་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པར་འདློད་པས། སྐད་

ཅིག་གིས་འཇིག་པ་ཙམ་ལ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མི་འདློད་པར། ངེད་ཀི་དེ་ཡང་

རྐེན་ལས2་སྐྱེ། ཞེས་ཀུན་སློང་གིས་གཙོ་བློ་སིད་པའི་རྐེན་གིས་འཕངས་པའི་ཕུང་པློ་

ཙམ་ལ་འདློད་ཀང༌། འདིར་ནི་རྒྱུད་བླར། བསླུ་བའི་ཆློས་ཅན་ཕིར། ཞེས་པའི་འགེལ་

པར་མདློ་དྲངས་པ་ལས། མི་རྟག་པ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དུ་གསུངས་པ་དང༌། 

ཞེས་མི་རྟག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཁྱབ་པར་ཁས་

བླངས་པའི་ཕིར། ར་བར་འདློད་ན། གཟུགས་སྐུ་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དུ་

འདློད་པ་ལས་ཁ་འཆལ་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡློད། 

གཞན་ཡང༌། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆློས་ཅན། འདུས་བས་ཡིན་པར་

ཐལ། རྫུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ་

མིན་ནམ། གཞན་ཡང༌། རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་ཐ་མས་ཉེར་ལེན་བས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡློད་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའ་ནས་རིག་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཕིར། 

འདློད་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་

རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་སློ། །འདློད་ན། རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་ཐ་

མས་ཉེར་ལེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྟག་པ་ཡློད་པར་འདློད་པ་ཁྱློད་ནི་རྒྱ་བློད་ཀི་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༧་༡༤།

2 ག་༢༣༠་ན་༦་རྐེན་ལ་སྐྱེ་ཞེས། ཏ་༢༣༢་ན་༦་རྐེན་ལ་སྐྱེ་ཞེས། ད་༤༠༤་༡༣་རྐེན་ལ་སྐྱེ་ཞེས།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

ཚད་ལྡན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པའློ། །

གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་རང་གིས་སྔ་རབས་པ་འགློག་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་མཐའི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་སང་བ་རྒྱུན་གཅློད་པ་ཡིན་གི། ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་གཅློད་པ་མིན་ཞེས་ཁས་

བླངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་

པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདློད་པ་གང་

ཞིག །སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། དེས་ན། རྒྱུད་

བླར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆློས་སྐུ་གཙང་བདག་བདེ་དང་རྟག་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་ཡློན་ཏན་བཞི་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ་རྟག་པར་འདློད་ན། 

སངས་རྒྱས་དཀློན་ཅློག་འདུས་མ་བས་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་དུ་

གསུངས་པས་འདུས་བས་སུ་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག་ཀང་འདུས་མ་

བས་སུ་འདློད་དགློས་པར་མཚུངས་སློ། །ཡང་ཁྱློད་ཀིས།1 སྔློན་ཚེ་སློབས་བཅུ་

བསྐྱེད་པའི་ས་ལ་ཞེས་པའི་ས་དེ་ས་བཅུ་པ་ལ་བེད་པས་ནག་ཚོའི་འགྱུར་མ་དག་པར་

འཆད་པ་ནི་འབེལ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ནག་ཚོའི་འགྱུར་ལྟར་ན་ཡང་དེའི་སྐབས་ཀི་ས་

དེ་ས་བཅུ་པ་ལ་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཀང་བཤད་པའི་ཕིར། ཡང་ཁྱློད་ཀིས། སེམས་འགག་

པ་དེ་སྐུ་ཡིས་མངློན་སུམ་མཛད། །ཅེས་པའི་སྐབས་སུ།2 སངས་རྒྱས་ཀི་སེམས་

སེམས་བྱུང་ཡློད་ན་ཤེས་པ་དམིགས་རྣམ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡློད་དགློས་པས་དེ་མེད་

པའི་ཕིར་ན་སེམས་སེམས་བྱུང་གཉིས་མེད་ཅེས་པ་དེས། ཤེས་པ་ཙམ་ལ་སེམས་

སུ་འཇློག་ས་མེད་པ་ནི་མིན་ནློ། །ཞེས་བིས་པས་དངློས་འགལ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༧༠་༥།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༧༥་༥།
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ཇི་ལྟར་བླངས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་སེམས་ཡློད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་

ཤེས་པ་ཙམ་ལ་སེམས་སུ་འཇློག་པའི་སེམས་མེད་པ་མིན་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། 

གཞན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་སེམས་ཡློད་པར་ཐལ། སྒིབ་པ་སངས་པའི་

སེམས་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ་ལས།1 ཇི་ལྟར་མེ་ཡིས་དག་པའི་

གློས། །སྣ་ཚོགས་དྲི་མས་དྲི་མ་ཅན། །ཇི་ལྟར་མེ་ཡི་ནང་བཅུག་ན། །དྲི་མ་འཚིག་

འགྱུར་གློས་མིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་འློད་གསལ་བ་ཡི་སེམས། །འདློད་ཆགས་ལས་

སྐྱེས་དྲི་མ་ཅན། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་དྲི་མ་བསེགས། །དེ་ཉིད་འློད་གསལ་བ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་རློ་རྒྱུས་ཀི་གློས་དྲི་མ་ཅན་མེར་བཅུག་པ་ན། མེས་དྲི་མ་འཚིག་ཀང་གློས་

མི་འཚིག་པ་ལྟར། སེམས་ཀི་དྲི་མ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེས་བསེགས་པ་ན། དྲི་མ་བསེགས་

པ་ཡིན་གི་འློད་གསལ་བའི་སེམས་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་

སེམས་ཡློད་པར་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་སེམས་ཡློད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་

ན་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང༌། འདུན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། དྲན་པ་རྣམས་ཡློད་

པའི་ཕིར། འདི་ཉིད་ལས།2 གཏློང་བ་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཕིན། །ཞེས་སློགས་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡློད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། རང་འགེལ་

དུ། གཟུངས་རྒྱལ་གིས་ཞུས་པའི་མདློ་དྲངས་པ་ལས།3 རིགས་ཀི་བུ། གཞན་ཡང་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འདུན་པ་ཉམས་པ་མེད་དློ། །དེ་ལ་འདུན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༡། བསློད་ཚོགས་ཀ།།མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཆློས་དབིངས་བསློད་པ། ༡༨༣་༦།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༤༢་༣།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ།༨༤༣་༡༤།
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ལྟ་སེ། དགེ་བའི་ཆློས་ལ་འདུན་པའློ། །ཞེས་དང༌།1 རིགས་ཀི་བུ། གཞན་ཡང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉམས་པ་མེད་དློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་མ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཉིད་དང༌། མི་ཉམས་

པ་མིན་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནློ། 2།རིགས་ཀི་བུ། གཞན་ཡང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན། གང་ཆློས་ཐམས་

ཅད་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་དེས། གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇློག་པའི་ཤེས་རབ་བློ། །ཞེས་དང༌།3 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དྲན་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡང་ཉམས་པ་མེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་སེམས་ཡློད་པར་ཐལ། དེ་ཉིད་ལས།4 དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་བརློན་འགྲུས་བརམས་པ་བརློན་

འགྲུས་ཀི་བསྔགས་པ་སྨྲ་བ་དེས། ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་ཡློད་པར་

གསལ་བར་གསུངས་པ་དང༌། ཡིད་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྔློན་དུ་འགློ་ཞིང་

ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ། ཞེས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡིད་ཀི་ལས་ཡློད་

པར་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདི་དག་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་གི། ངེས་དློན་གི་མདློ་རྣམས་དང༌། འཕགས་

པ་ཡབ་སས་ཀི་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་སེམས་སེམས་

བྱུང་ཡློད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་དང༌། དེས་ཀང་རང་

འབས་བསྐྱེད་པ་སློགས་ཀི་རྣམ་གཞག་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པས། སངས་རྒྱས་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༤༥་༡༢།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༤༦་༡།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༤༤་༡༩།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༤༤་༡༣།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀི་སར་སེམས་བྱུང་མེད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྟག་པར་འདློད་པ་ནི་ནློར་

བ་ཆེན་པློའ ློ། །

གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སེམས་སེམས་བྱུང་མེད་པ། འདིར།1 སེམས་

འགགས་པ་དེ་སྐུ་ཡིས་མངློན་སུམ་མཛད། །ཅེས་དང༌། དེའི་འགེལ་པར།2 དེ་ལྟར་ན་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དེའི་ཡུལ་ཅན་སེམས་དང་

སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་མི་འཇུག་པས། ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ་སམ་ན། དེ་ནི་མི་

འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་རྟློག་འགག་པ་

དང༌། དེ་ཉིད་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་མི་འཇུག་པའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚིག་གསལ་

ལས།3 རྣམ་པར་རྟློག་པ་ནི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ་དེ་དང་བལ་བའི་ཕིར། ཞེས་

སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་རྣམ་རྟློག་ཏུ་གསུངས་ཤིང༌། འདི་ཉིད་ལས།4 ཞི་སྐུ་དཔག་བསམ་

ཤིང་ལྟར་གསལ་གྱུར་ཅིང༌། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ཇི་བཞིན་རྣམ་མི་རྟློག །ཅེས་དང༌། 

དེའི་འགེལ་པར།5 སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་བལ་བའི་ཕིར་རློ། །ཞི་བའི་

རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ཡང་སེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་པར་སྤློད་པ་གསལ་བར་བེད་པ་

ནི། འདི་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དང་ཡིད་

བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལྟར། ཇི་ལྟར་མངློན་པར་འདློད་པར་རྒྱུ་བ་ཉིད་དློ། །ཞེས་ཞི་བའི་

དློན་སེམས་སེམས་བྱུང་དང་བལ་བ་ལ་བཤད་ནས་སེམས་སེམས་བྱུང་དང་བལ་

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༤༧་༡༨།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༦༩་༢༠།

3 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༢༩༣་༩།

4 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ༥༤༧་༡༩།

5 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༨༧༠་༦།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

བའི་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཞི་བ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌། ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང་དཔག་

བསམ་གི་ཤིང་ལྟར་འགློ་བའི་དློན་བེད་པར་གསུངས་པས། སེམས་སེམས་བྱུང་དང་

བལ་བ་རྣམ་རྟློག་མེད་པའི་དློན་དུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་ཚིག་གསལ་

ལས།1 མདློ་ལས་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ལ་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཡང་

མེད་ན། ཡི་གེ་རྣམས་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་

རྟློག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་རྣམ་རྟློག་ལ་གསལ་བར་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱློད་ཀིས2་འགེལ་བཤད་དུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་སྐུ་ཡིན་

པར་བཤད་པའི་དློན་ནི། འདིར་འབྱུང་བའི་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནི་སངས་

རྒྱས་སྤིའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པ་དེ་རིང་སངས་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཚང་དགློས་

ལ། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཆློས་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་གཞན་

རྣམས་ཀི་ཆློས་སྐུ་དབེར་མེད་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་ཐློག་མའི་ཚད་བཟུང་བ་སེ་དེ་

ལས་གཞན་དུ་དེ་རིང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་སྐུའི་ཐློག་མ་དེ་རིང་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་

སངས་རྒྱས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་འདི་ནས་བཤད་པའི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་མ་

ཚང་བའི་ཕིར། ཞེས་བིས་པ་དང༌། ཊིཀ་ཆེན་ལས།3 སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་

སྐུ་གཅིག་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་སྔ་མ་རྣམས་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་སྔར་སངས་མ་རྒྱས་

པ་དང༌། འཚང་རྒྱ་རྒྱུའི་ཆློས་སྐུ་ཡང་སྔློན་དུ་ཐློབ་ཟིན་པས་ཤིན་ཏུ་འགལ་བའི་ཕིར། 

1 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ། ༢༩༣་༡༡།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༨༢་༡༢།

3 སྐུ་འབུམ་པར་མ། གསུང་འབུམ་མ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དགློངས་པ་རབ་གསལ། ༥༩༥་༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་གསུངས་པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས། ཊིཀ་ཆེན་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི།1 ར་བར་གསང་

བ་འདི་བཤད་པར་མི་བ་བའི་ཡུལ་དུ་སློང་སེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་གཉིས་བཟུང་ནས་གཞན་

ངློར་དེ་རིང་སངས་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཆློས་སྐུའི་ཐློག་མ་ཚད་བཟུང་དུ་མེད་པ་

བླློར་མ་ཤློང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སྐུ་གཅིག་ཡིན་ཞེས་སྐུར་བ་བཏབ་འདུག་པའི་

ཕིར་རློ། །ཞེས་བིས་པ་རྣམས་ནི། ལུང་རིགས་དང་འགལ་ཞིང་ཁས་བླངས་ནང་

འགལ་བར་སྣང་སེ། ཇི་ལྟར་འགལ་ན། དེ་རིང་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་

པ་དེས་འདིར་བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་ཀ་ཐློབ་པར་ཐལ། དེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ནི་གང་

ཞིག །འདིར་བཤད་པའི་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་སངས་རྒྱས་སྤིའི་དབང་དུ་བས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདློད་ན། དེས་སྐུ་གསུམ་ཀ་དེ་རིང་ཐློབ་པར་ཐལ། དེ་དེ་རིང་སངས་

རྒྱས་པ་གང་ཞིག །སྐུ་གསུམ་ཐློབ་པ་དེ་སངས་རྒྱས་སྤིའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར། 

རྟགས་གཉིས་དངློས། འདློད་ན། དེས་དེ་རིང་ཆློས་སྐུ་ཐློབ་པར་ཐལ། འདློད་པའི་ཕིར། 

འདློད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔ་རློལ་ཏུ་ཆློས་སྐུ་ཐློབ་པའི་ཕིར། 

དེའི་ཆློས་སྐུའི་2བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔ་རློལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆློས་སྐུ་དང་དབེར་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་རིང་གསར་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སྐུའི་

ཐློག་མ་དེ་རིང་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་གཟུགས་སྐུ་ཐློབ་པའི་ཐློག་མ་དེ་རིང་གང་

ཞིག །དེས་སྔར་བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་ཐློབ་པའི་ཕིར། དང་པློ་གྲུབ་སེ། 

དེས་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པའི་ཐློག་མ་དེ་རིང་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཁྱེད་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༨༥་༡༢།

2 ག་༢༣༣་ན་༦་སྐུ་དེ་བསྐལ། ཏ་༢༣༥་བ་༡་སྐུའི་བསྐལ། ད་༤༡༦་༡༦་སྐུའི་བསྐལ།
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

རང་གིས་1སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་ཅིག་ཅར་བརེས་པ་དེ་

ཉིད་ཡིན་ལ། ཞེས་ཁྱློད་རང་གིས་གློང་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། 

 གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀིས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆློས་དབིངས་བླློ་བུར་གི་

དྲི་མ་ཟད་པའི་ཚེ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་དངློས་སུ་མཐློང་བས་དེའི་ཐློག་མ་མེད་ཅེས་

བཤད་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་གང་ཞིག །ཆློས་

སྐུའི་ཐློག་མ་ཡློད་པའི་ཕིར། འཁློར་གསུམ། རྟགས་དང་པློ་ཁས་བླངས་སློ། །2རང་

བཞིན་རྣམ་དག་གདློད་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་དང༌། ཞེས་ཁྱློད་རང་གིས་བཤད་

པའི་ཕིར། གཉིས་3པ་ཡང་ཁས་བླངས་པ་ནི། ཁྱློད་རང་གིས་བཤད་མ་ཐག་པ་དེའི་

མཇུག་ཏུ།4 དེའི་ཐློག་མ་མེད་པ་གསང་བ་ཡིན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐློག་མ་ཐ་མ་

མེད། །དང་པློའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་མེད་པ། །ཞེས་དྲངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་གློལ་བར་ཐལ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་

ལ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཡློད་པ་གང་ཞིག །དེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱློད་ལྟར་ན་

སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་དང་མ་ཐློབ་པའི་ས་མཚམས་ཀང་གཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

མ་འློངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཐློབ་འགྱུར་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་སངས་རྒྱས་

ཟིན་གིས་ཆློས་སྐུ་དབེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འདློད་པ་ནི། སེར་སྐྱ་པས་སྤི་གཙོ་བློ་རྟག་པ་

དང་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློར་ཁས་བླངས་པ་དང་ཁྱད་པར་མི་འདུག་པས། 

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༨༢་༡༠།

2 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༨༣་༡༥།

3 ག་༢༣༣་བ་༤་གཉིས་པ་ཡང་། ཏ་༢༣༥་བ་༤་ཞེས་པ་ཡང་། ད་༤༡༨་༣་ཞེས་པ་ཡང་།

4 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༨༣་༡༦།
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འདི་ལྟ་བུའི་གསང་ཚིག་ནི་ཐར་འདློད་རྣམས་ཀི་རྣ་བར་བསྒག་པར་བ་བ་མིན་པས། 

ཐར་འདློད་རྣམས་དེ་བསད་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་བདེན་པར་སྣང་ངློ༌། །

ཡང་ཁྱློད་ཀིས1་ཊིཀ་ཆེན་དུ། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་

དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་འདི། སེམས་ཙམ་པར་མ་ཟད་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་དང་ཡང་ཐུན་མློང་མིན་པར་གསུངས་པ་ལ། དེ་མི་འཐད་དེ། འདིར་རང་རྒྱུད་

པ་ལ་ཟུར་ཟ་བ་ཡིན་ན་བསན་བཅློས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་གཉིས་སློ་སློར་སློང་

བས་དཔེ་དློན་མི་འགིག་པའི་ཕིར་དང༌། ཞེས་སློགས་བླློ་མ་ཞི་བའི་དགག་པ་བིས་པ་

ལ་ལན་གཞན་བརློད་དགློས་པར་མི་འདུག །རང་འགེལ་ལས།2 ཇི་ལྟར་དབུ་མའི་

བསན་བཅློས་མ་རྟློགས་པར་བསན་བཅློས་གཞན་ལ་སློང་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་ཆློས་

འདི་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་མི་བརློད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཁློ་བློ་ཅག་གིས་འདིར་ལུགས་གང་

ཞིག་བརྒལ་ལན་དང་བཅས་པར་བསད་པའི་ལུགས་འདི་ནས་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་སློང་

པ་ཉིད་ཀི་ཆློས་ལྟར་བསན་བཅློས་གཞན་ན་མེད་དློ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ངེས་

པར་མཛད་དུ་གསློལ། །ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ར་ཤེའི་དགློངས་པ་འདི་

འགེལ་ཚུལ་སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པ་སློགས་ཀི་འགེལ་ཚུལ་གཞན་ཐམས་

ཅད་ལས་ཐུན་མློང་མིན་པར་གསུངས་པ་འདི་ལུང་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་དློན་བསྡུས་ཏེ་ཕིན་ཆད་བག་ཡློད་པར་གདམས་པ་ནི། 

གདུལ་བའི་དགའ་མའི་སེམས་ཀི་ཀུན་གསལ་མར། །རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་

1 ༢༠༠༩ལློའི་ཝྭཎ་པར་མ། གློ་བློ་རབ་འབམས་པ་བསློད་ནམས་སེངེ་། ལྟ་བ་ངན་སེལ། ༢༨༩་༡།

2 བསན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། ༦༠། དབུ་མ་འ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ། ༩༠༥་༡༩།
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ཤེས་མཚན་དཔེ་ཡི། །དཀིལ་འཁློར་གཟུགས་སྐུར་ཤར་བས་ཉིན་མློར་བེད། །འཕིན་

ལས་འློད་སློང་འཕློ་བས་ཕན་བདེ་ཡི། །པདྨློའི་འཛུམ་འཕེང་ཕློགས་བཅུར་རྒྱས་བེད་

ཅིང༌། །འགློ་བའི་མུན་པ་མ་ལུས་སེལ་བ་ཡི། །ཐུབ་དབང་ནམ་མཁའི་ནློར་བུ་སས་

བཅས་ལ། །སློ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པློས་བདག་ཕག་འཚལ། །ཐུབ་དབང་བསན་པའི་

སིང་པློ་མཐའ་བལ་ལམ། །གསལ་བེད་མཆློག་ཏུ་རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་པ། །འཕགས་

མཆློག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཐམས་ཅད་དང༌། །རྒྱལ་བ་མཆློག་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་

ཀི། །ལམ་སློལ་ཕེ་ནས་འགློ་རྣམས་ཐར་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་གིང་དུ་འཁིད་མཛད་ཙོང་

ཁ་པ། །སས་དང་བཅས་ལ་སིང་ནས་གུས་པས་འདུད། །བསན་པའི་སིང་པློ་མཐའ་

བལ་དབུ་མའི་ལམ། །གསལ་བེད་བླློ་བཟང་ལེགས་བཤད་འློད་སློང་གིས། །ཡློན་ཏན་

ཀུན་རྟེན་ཐུབ་བསན་ནློར་འཛིན་མ། །ཕན་བདེའི་འློད་ཀིས་རབ་འགེངས་ཙོང་ཁ་

པའི། །འཕིན་ལས་འློད་སློང་འཛམ་གིང་ཁྱབ་གྱུར་ཏེ། །ཐུབ་བསན་ཆུ་སྐྱེས་འདབ་མ་

ཁ་ཕེ་ནས། །སྐལ་བཟང་བུང་བ་མཐའ་དག་ལམ་བཟང་གི །སྦྲང་རིའི་བཅུད་ཀིས་ལུས་

སློབས་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །དུག་གསུམ་མུན་པ་མིང་གི་ལྷག་མར་མཛད། །དེ་ཚེ་ནག་

ཕློགས་འབྱུང་པློས་རབ་བསྐྱློད་པའི། །མཁས་རླློམ་ཆུ་འཛིན་ནག་པློ་རབ་འཁིགས་

ཏེ། །དམ་པ་སློད་པའི་ངན་སྨྲ་སྤིན་གི་སྒ། །དྲག་པློ་སྒློག་ཅིང་ཕག་དློག་གློག་འཕེང་

འཁྱུག །ཉེས་བཤད་མེ་ཆར་འབེབས་པས་ཕན་བདེ་འཇློམས། །དེ་ཉིད་མ་བཟློད་མཐའ་

བལ་ལམ་བཟང་ལ། །རིག་སྔགས་འཆང་ཞིང་རྣམ་དག་ལུང་རིགས་ཀི། །དྲག་སྔགས་

ཆེར་སྒློག་ཡློངས་འཛིན་དམ་པ་ཡིས། །ལུང་རིགས་སྔགས་སྒ་དྲག་པློས་མཁས་རླློམ་

གི། །སྤིན་ནག་ཁློར་ཡུག་ལྕགས་རིའི་བར་དུ་བསྐྲད། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལེགས་
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བཤད་འློད་སློང་གསལ། །ཕན་བདེའི་ལློ་ཏློག་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་གྱུར་ཏེ། །ཐར་འདློད་

སྐལ་བཟང་དློན་ཀུན་གྲུབ་པར་འགྱུར། །བླློ་གསལ་གཟུར་གནས་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་

གཏམ། །སྨྲས་པ་འདི་དག་ཡིད་ལ་གཅགས་པར་མཛོད། །དལ་བའི་རྟེན་ཐློབ་བསན་

དང་མཇལ་དུས་འདིར། །སྡུག་བསྔལ་རྦ་ཀླློང་གཡློ་བའི་སིད་མཚོ་ལ། །ཐབས་ཤེས་

ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་གྲུ་ཆེན་གིས། །བརྒལ་ནས་ཐར་པའི་ནློར་བུ་ལེན་པར་

གཅེས། །ཟབ་དློན་འགེལ་1བར་རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་པའི། །རྒྱལ་བའི་སས་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་སིང་པློ་ཡིས། །རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་ཕེ་མློད་ཀི། །ལྟ་བའི་སིགས་མ་

མཚོ་ལྟར་བརློལ་གྱུར་བས། །ཁ་ཅིག་རྟག་ལྟ་རི་བློའི་སློ་ལ་འཛེག །གཞན་དག་མི་

བཟད་ཆད་པའི་གཡང་ལ་ལྕེབས། །ཀུན་ཀང་དབུ་མའི་ལམ་འདི་རིང་དུ་སངས། །ཐུབ་

བསན་ནློར་བུ་དྲི་མས་སྦགས་དུས་འདིར། །འགློ་བའི་དེད་དཔློན་བླློ་བཟང་དགེ་བའི་

བཤེས། །སློན་ལམ་དབང་གིས་བང་གི་ཕློགས་འདིར་བློན། །ཐུབ་བསན་ནློར་བུ་ཀུན་

ནས་གསལ་བར་མཛད། །གང་དག་སིད་པའི་མཚོ་ལས་བརྒལ་འདློད་ཀང༌། །སིད་

པའི་ར་བ་དྲུངས་ནས་འབིན་པ་ཡི། །བདག་མེད་རྟློགས་པའི་ལམ་བཟང་མི་བསློམ་

པར། །ཡིད་བེད་འགློག་པ་ཧྭ་ཤང་ལྟ་བ་ལ། །མཆློག་ཏུ་བཟུང་ནས་འབད་ནས་སློམ་

བེད་རྣམས། །ཆུ་འདློད་སིག་རྒྱུ་རློག་པར་བེད་དང་མཚུངས། །ཚད་ལྡན་མཁས་པའི་

གཞུང་དང་མི་མཐུན་པའི། །ལམ་ལ་འབད་པ་སྦུན་པ་འཕར་དང་མཚུངས། །ཀུན་

བརྟགས་གྲུབ་པའི་ཆགས་སང་ལ་བརྟེན་ནས། །གཞན་ཕློགས་རིས་སུ་བཅད་ནས་

སློད་བེད་པ། །དམ་ཆློས་སློང་བའི་ལས་ངན་གསློག་པ་ཡིན། །ཐར་འདློད་རྣམས་ཀིས་

1 ག་༢༣༥་ན་༥་འབེལ། ཏ་༢༣༧་ན་༤་འབེལ། ད་༤༢༣་༡༥་འབེལ།
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འཁྲུལ་མེད་ལམ་བཟང་ལ། །འབད་ཅིང་དག་སྣང་ཕློགས་མེད་སྦློང་བ་འདི། །ནམ་ཞིག་

གཏན་གི་འདུན་མ་ཡིན་པར་གློ །ཐར་འདློད་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགློད་པའི་ཕིར། །ལློག་

རྟློག་ལུང་དང་རིགས་པས་སེལ་བ་ནི། །བསན་ལ་ཕན་པའི་དགག་བསྒྲུབ་ཡིན་མློད་

ཀི། །རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་ཆགས་སང་ལ་བརྟེན་ནས། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་

དེ་ཡི་ལུགས། །སད་པའི་དགག་བསྒྲུབ་འདི་རྣམས་དམྱལ་བའི་རྒྱུ། །ཐར་འདློད་རྣམས་

ཀིས་དགག་བསྒྲུབ་གནས་འདི་ལ། །བག་ཡློད་བསེན་ནས་བླང་དློར་མཛད་འཚལ་

ལློ། །དེ་ཕིར་མཐའ་བལ་ལམ་བཟང་ལྷ་ཡི་ལམ། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་མཁྱེན་བརེའི་

འློད་སློང་གིས། །གསལ་བར་བས་ཚེ་མཁས་རླློམ་དུ་མ་ཡི། །ལློག་རྟློག་ཐུན་མཚམས་

མུན་པས་བསྒིབས་པ་ན། །ཡློངས་འཛིན་དམ་པའི་ལེགས་བཤད་འློད་དཀར་

གིས། །ལློག་རྟློག་མུན་པ་སེལ་བའི་ཆ་ཤས་རྣམས། །ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བདག་

གིས་བགིས་འདི་ལ། །ཟབ་མློའི་ཤེས་བ་བིས་བླློས་རྟློགས་དཀའ་བས། །མ་རྟློགས་

ལློག་རྟློག་ནློངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་ན། །འཕགས་དང་དམ་པ་རྣམས་ལ་བཟློད་པར་

གསློལ། །དེ་ལས་ཐློབ་པའི་རབ་དཀར་གང་གཱའི་རྒྱུན། །འཁློར་འདས་རྣམ་དཀར་ཆུ་

ཀླུང་དཔག་མེད་དང༌། །ལྷན་ཅིག་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་གྱུར་ཏེ། །སྐུ་གསུམ་

ཆུ་གཏེར་ཆེ་དང་དབེར་མེད་ཤློག །

ཅེས་ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ལློག་རྟློག་འགློག་པར་བེད་པའི་བསན་

བཅློས་ལྟ་ངན་མུན་སེལ་ཞེས་བ་བ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་དང་དབེར་མེད་

པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རེ་བཙུན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློས་མཛད་

པའི་འཕློ་ཅུང་ཟད་ལུས་འདུག་པ་འཕློས་ལུས་པ་མི་མཛེས་པར་འདུག་པས། འཕློ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལུས་ཁྱློད་ཀིས་གིས་ཤིག །ཅེས་ས་སྐྱློང་མིའི་དབང་པློ་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་

མཁྱེན་པ་རྒྱས་ཤིང་བསློད་ནམས་ཆེན་པློའི་སློབས་ཀིས་ས་ཆེན་པློ་ལ་མངའ་བསྒྱུར་

བའི་ཆློས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་མཚན་ཅན་གིས་བཀའ་ལུང་ནན་ཆེར་གནང་བ་

དང༌། སེ་སྣློད་འཛིན་པ་དུ་མས་ཀང་དེ་ལྟར་གིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་

དུ་བླངས་ཏེ། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐློས་ཤིང་བླ་མ་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་

ལས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་ལུགས་བཟང་ལ་དང་བ་ཐློབ་པའི་ཤཱཀའི་དགེ་སློང་བདེ་

ལེགས་ཉི་མས་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་གནས། ཕ་བློང་ཁར་སྦར་བ་

འདིས་ཀང་བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་འགློ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་

ཆེན་པློ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །

རྒྱལ་ཀུན་ཤེས་རབ་རལ་གི་རྣློན་པློའི་མཚོན། །རྣམ་དཔློད་དཔུང་པས་བཏེག་

ནས་ཐུབ་བསན་གི། །ལློག་རྟློག་དྲ་བ་གཅློད་མཛད་ཙོང་ཁ་པ། །འཇམ་དཔལ་རློ་རེ་

ངུར་སིག་ཟླློས་གར་མཁན། །ཕ་ཞིབ་མཛངས་པའི་ནློར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀས། །ལན་བརྒྱར་

དྲུངས་པའི་ཁྱློད་གསུང་དྭངས་པའི་ཆུར། །འཁྲུལ་པའི་རློག་མ་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་

ཀིས། །ཕ་རབ་རྡུལ་ཙམ་གཟིགས་པའི་གནས་མ་གྱུར། །འློན་ཏེ་བེ་བག་སྨྲ་བས་ཤེར་

ཕློགས་རྣམས། །ཐུབ་གསུང་མིན་ཞེས་རྒློལ་བ་དེ་བཞིན་དུ། །གཞུང་ལུགས་མང་ཐློས་

མཁས་པ་གློ་ཤཱག་གིས། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་གསུང་ལ་རྣམ་པར་བཤུང༌། །ཚུལ་དེར་

མ་བཟློད་འཇམ་དབངས་ཆེས་དགའ་བའི། །བླློ་གློས་རྣམ་པར་ཡངས་པའི་བཤེས་

གཉེན་དང་། །རེ་བཙུན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློས། །རློད་ལན་རློ་རེའི་

ཐློག་གི་རེས་འགློ་མཛད། །ཕན་ཚུན་དམ་བཅའ་འགློག་བའི་ལུང་རིགས་ཀིས། །ཐལ་
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གོ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

འགྱུར་འཕེན་པ་རྒྱ་བློད་མཁས་པའི་ལུགས། །སློད་ཚིག་ཀུ་རེའི་ཚུལ་སྨྲ་རྟློག་གེ་

ཡི། །ངང་ཚུལ་ཡིན་གིས་འཁློན་དུ་འཛིན་རྣམས་རྨློངས། །མི་བསྲུན་བརླང་པློར་སྤློད་

སེམས་མི་ལྡན་ཡང༌། །རང་བསན་གྲུབ་མཐའི་ཁ་འཛིན་ཆེད་ཙམ་དུ། །སེར་འབས་

ཆློས་རེ་རྣམ་གཉིས་ལེགས་བཤད་སན། །འཛད་མེད་པར་གི་ཟ་མ་ཏློག་འདིར་

འཁྱིལ། །དགེ་དེས་ཕག་རྒྱ་བ་སློགས་གྲུབ་མཐའ་ཡིས། །མ་བསད་མཉམ་མེད་རི་བློ་

དགའ་ལྡན་པའི། །རིང་ལུགས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དབུ་མ་ཡི། །མིང་དློན་འཁྲུལ་མེད་

བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློའི་གསུང་རབ་

རིན་པློ་ཆེ་ལ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསན་འཛིན་ཀུན་མཁྱེན་གློ་རམས་པ་དང༌། པཎ་

ཆེན་ཤཱཀ་མཆློག་གཉིས་ཀིས་རློད་ཅིང༌། དེ་ལན་སེར་འབས་ཆློས་རེ་འཇམ་དཔལ་

དབངས་དང་ཞལ་མི་གཉིས་པ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་མཛད་པ་མཐའ་དག །འཕགས་བློད་

པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་མཚུངས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་པས་རེས་སུ་ཡི་རང་

བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ལ། རློད་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་པར་དུ་འཁློད་འདུག་ནའང༌། རློད་ལན་

པར་དུ་མ་འཁློད་པས་དཔེ་རྒྱུན་དཀློན་པས་ཐལ་མློ་ཡ་གཅིག་ལྟར་དུ་སློང་བས་ཆློས་

སྦིན་མི་ཟད་པའི་ཆེད། དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གིང་དུ་པར་དུ་བསྐྲུན་ཚེ་ཟ་ཧློར་གི་

བནེས་སྦར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཆང་ཁྱིམ་པ་ངག་དབང་མཁྱེན་བརེའློ། །

རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་ངུར་སྨྲིག་གར། །བསྒྱུར་མཛད་ཙོང་ཁའི་

ཤར་རིའི་ཕག་པ་ནས། །ཐློན་ཏེ་ལུང་རིགས་འློད་སློང་རབ་སྤློས་པས། །གངས་ལློངས་

ལློག་རྟློག་སག་རུམ་ཕ་མཐར་བསྐྲད། །འློན་ཏང་སིགས་འགློའི་བསློད་ནམས་མཐུ་

དམན་པས། །འཇམ་མགློན་ཉིན་བེད་ཟེར་གིས་བཏང་བ་ན། །ལས་སྣང་བང་བལྟས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཕུག་པར་གནས་འཆའ་བའི། །བ་རློག་སྒ་དེས་ལྟ་ངན་ཅ་ཅློ་སྒློག །དེ་ཚེ་སེར་འབས་

ཆློས་རེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས། །མཁྱེན་དཔློད་ཆུ་འཛིན་ཀླློང་ནས་ལུང་རིགས་ཀི། །རློད་

ངག་རློ་རེའི་མེ་ཆར་སྤློས་པ་ན། །རྒློལ་བའི་ལྟ་ངན་བག་རི་ཕེ་མར་འཐག །རྒྱལ་མཆློག་

ལྔ་པ་ཆེན་པློས་རྒློལ་ལན་རྣམས། །པར་དུ་བསྐྲུན་ཀང་འགློ་ཆེས་བགེས་པ་ན། །སྐྱབས་

མགློན་སིད་སྐྱློང་ཆེན་པློའི་བཀའ་དགློངས་བཞིན། །དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་མཆློག་ནས་

སར་ཡང་བསྐྲུན། །དགེ་འདིས་འཁྲུལ་བལ་འཇམ་མགློན་རིང་ལུགས་རྒྱས། །མཆློད་

ཡློན་གཙོ་གྱུར་དེ་འཛིན་ཞབས་སེན་བརྟན། །འགློ་ཀུན་རྟག་ཆད་གློལ་སའི་མཐའ་

སངས་པའི། །མཐའ་བལ་དབུ་མའི་དགློངས་དློན་མྱུར་རྟློགས་ཤློག །ཅེས་པའི་རློད་

ལན་འདི་ཉིད་བགེས་ཟད་ལ་བརྟེན་སིད་སྐྱློང་པཎིཏའི་བཀའ་བཞིན་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའི་ཤིང་སྤེ་ལློ་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་སློན་ཚིག་ཏུ་དག་ལྡན་པས་སྦར་བའློ། །
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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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