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ནས། ཡར་ལུང་རྣམ་རྒྱལ་དུ། ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་ཤཱཀ་ཤྲི་བྷ་དྲའི་མཁན་བརྒྱུད། ཚོགས་ཆེན་པློའི་
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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

མཁན་པློ། དཀའ་བཞི་པ་ཚུལ་རིན་པས་མཁན་པློ་མཛད། ཚོགས་པ་བི་རིང་པའི་མཁན་པློ་གནས་

བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཤེར་མགློན་པས་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་མཛད། 

བི་རིང་པའི་དབུ་མཛད་སློམ་བརློན་བསློད་ནམས་རློ་རེས་གསང་སེ་སློན་པ་མཛད་ཅིང༌། 

ཚོགས་པ་གཉིས་ཀི་དགེ་སློང་ཁ་སྐློང་དུ་འློས་པ་གངས་ཚང་བས་དད་པའི་དགེ་འདུན་མཛད་ནས་

བསེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བཞེས། དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔའི་སྐབས་བ་མ་དབུ་མ་པ་

དང་ལྷན་དུ་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་དགའ་གདློང་དང་སྐྱློར་མློ་ལུང་སློགས་སུ་འཆད་ཉན་སློམ་སྒྲུབ་

མཛད། དགུང་ལློ་ཉེར་བདུན་སྐབས་ལྷློ་ཁ་ཡར་ལུང་དུ་ཕེབས། མཁན་ཆེན་དཀའ་བཞི་ཚུལ་

ཁིམས་རིན་ཆེན་གི་དྲུང་ནས་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས། རེད་ཐང་གི་ཆློས་གྲྭར་བཞུགས་ཏེ་

དཀའ་ཆེན་བཞིའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། སྤན་སྔ་གགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་དྲུང་དུ་ཆློས་བཀའ་གསན་ནས་

ལྷློ་བག་ཏུ་བཞུགས། 

དགུང་ལློ་ཉེར་དགུའི་སྐབས་ལྷ་སར་ཕེབས། ཚལ་གུང་ཐང་དུ་བཀའ་འགྱུར་ཞིབ་གཟིགས་

མཛད། དེ་ནས་སྐྱློར་མློ་ལུང་དང༌། སློད་ལུང་མཚོ་སྨད། ངང་དཀར་སློགས་སུ་དུས་འཁློར་ཐུགས་

སྦྱློང་མཛད་ཅིང་བློ་གསལ་མང་པློར་སེ་སློད་མང་དུ་གསུངས། དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་པ་ལ་བསན་

བཅློས་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་བཀའ་རློམ་མཛད། དགུང་

གངས་སློ་དྲུག་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར་དངློས་སློབ་འཁློར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ཕྱག་ཕྱིར་ཁིད་དེ་སྐྱློར་མློ་

ལུང་ནས་ལྷློ་ཁ་འློལ་ཁར་བ་བལ་དུ་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གཙོ་བློར་གནང། 

ཆུ་བ་ ༡༣༩༣ ལློར་འློལ་ཁ་རིང་ཕྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་བ་བམས་པའི་སྐུ་ཞིག་གསློ་

མཛད། དེ་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་མཛད་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་དགུ་ལ་ལྷློ་

བག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་མཁན་ཆེན་ཕྱག་རློར་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་ལམ་རིམ་ཟབ་ཁིད་

སློགས་གསན། དེའི་ལློར་གཉལ་སྨད་གསལ་རེ་དང༌། གཉལ་སློད་རབ་གློང་དུ་དཀའ་བཅུའི་གྲྭ་སྐློར་

མཛད། སྐྱེ་བློའི་ཚོགས་རྣམས་བསེན་གནས་དང་སྐྱབས་འགློའི་སློམ་པ་ལ་སྦྱར་ཞིང་། རེ་ཉིད་ཀིས་

ཕྱག་བསར་ནས་སེར་སྐྱའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐུལ་ནས་ཚ་ཚ་འབུམ་ཐེར་མང་པློ་བཏབ་ཅིང་། ཕྱིས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཀང་ཚུལ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱློར་བར་མཛད། དེ་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པློའི་མཛད་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་

ཞིག་ཏུ་བརི་བ་ཡིན། དེ་ནས་གཉལ་སློད་སྨད་དུ་བསན་འགློའི་དློན་མཛད་པའི་སྐབས་དཀའ་བཅུ་པ་

དར་མ་རིན་ཆེན་རེའི་དྲུང་དུ་ཕེབས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཆློས་རེ་དར་མ་རིན་ཆེན་རེའི་སས་ཀི་ཐུ་

བློར་གྱུར།  

དགུང་ལློ་ཞེ་ལྔ་པའི་སྐབས་རེ་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པློ་དང་ལྷན་དུ་འབི་ཁུང་ནས་རྭ་སྒེང་དུ་

བློན། དེ་ནས་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་གཉིས་དང་། ལློ་ཙྭ་བ་སྐྱབས་མཆློག་དཔལ་གསུམ་གནམ་རེད་

ལྡེང་དུ་ཨར་ཆེན་པློ་བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞལ་མངློན་པར་འཛོམས་ཤིང་། 

དབར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སློལ་ལེགས་པར་

བཙུགས། དགུང་ལློ་ཞེ་དྲུག་གི་སྐབས་རྭ་སྒེང་དུ་ཕེབས། ལློ་ཆེན་སྐྱབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་

སློགས་ཆེ་རྒུ་དུ་མས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བར་བརྟེན་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མློ་བཀའ་རློམ་མཛད། 

དགུང་ལློ་ཞེ་དགུའི་སྐབས་བདེ་ཆེན་གསང་སྔགས་མཁར་ཟླ་ཤས་བཞུགས་ནས་འློལ་

དགའ་བམས་གིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་དློན་གཉེར་ཅན་མང་པློར་ལམ་རིམ་གི་ཆློས་གསུངས། སློབ་

དཔློན་ཀླུ་བང་གི་རྣམ་གཞག་གི་ཊིཀྐ་དང༌། སྔགས་རིམ་ཆེན་མློ་བརམས། དགུང་གངས་ང་

གཅིག་གི་སྐབས་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ལ་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པློས་

བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀང་རེའི་སན་པ་གསན་པས་དབུས་སུ་བློན་ནས་སེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་

རེ་རིན་པློ་ཆེར་ཐློག་མར་མཇལ།  གཞུང་དློན་གི་དཀའ་གནད་དག་ལ་དློགས་འདྲི་སློགས་ཞུས་

པས། རེ་ཉིད་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགེས་པས་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་དང་རྒྱུད་

རྟློགས་བདུན་སློགས་མདློ་སྔགས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་གནང། རེའི་ཐུགས་

སས་ཀི་གཙོ་བློར་གྱུར། 

ལློ་དེར་སེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་བཞུགས་ན་བར་ཆད་ཀི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་སང་བས་དངློས་

སློབ་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པློ་སློགས་བགེས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་ནས། མཚན་མློ་

ཞིག་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བར་ར་ཁ་བག་ཏུ་བློན་ནས་སྐུ་མཚམས་མཛད། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་
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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

དབངས་ཀིས་དབུ་སེམས་ཀི་ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་གསུངས་ནས། ད་འདི་རྣམས་ཀི་དློན་བསྡུས་པ་

ཞིག་ཡི་གེར་གིས་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དློན་རྣམ་པར་འབེད་པའི་་

བསན་བཅློས་ལེགས་བཤད་སིང་པློ་བཀའ་རློམ་མཛད། སེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་ར་ཤེའི་རྣམ་བཤད་

ཆེན་མློ་མཛད། 

ས་བི་ལློ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ལ་ལྷ་སར་ཕྱག་ཕེབས། གནམ་གང་གི་ཉིན་སན་

གསན་འབེབས་པའི་མཆློད་པ་མཛད། དགེ་འདུན་སློང་ཕག་བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་ཞིང་། དགུང་ལློ་ང་

གསུམ་པ་ས་གང་ ༡༤༠༩ ལློའི་བློད་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་དུ་ཆློ་འཕྲུལ་སྨློན་

ལམ་ཆེན་མློའི་དུས་ཀི་མཆློད་པ་དངློས་གཞི་མཛད། དུས་དེ་ནས་ལྷ་ལྡན་ཆློ་འཕྲུལ་སྨློན་ལམ་ཆེན་

མློའི་སློལ་ཆགས། དེ་ནི་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་མཛད་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། ཇློ་བློ་མི་བསྐྱློད་པ་

དང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ་དངུལ་བཟང་པློ་ལས་བས་པའི་དབུ་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕུལ། ལློ་

དེར་འབློག་རི་བློ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ཕྱག་བཏབ། 

ལྕགས་ཡློས་ ༡༤༡༡ ལློར་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་མཛད། དགུང་ལློ་ང་བདུན་ ༡༤༡༣ ལློར་

སྐུ་ཁམས་བསྙུན་ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་གློགས་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས། དགུང་ལློ་ང་

བརྒྱད་ཤིང་རྟ་ ༡༤༡༤ མི་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་འློན་བཀྲ་ཤིས་དློ་ཁར་གདན་དྲངས། 

སེ་སློད་འཛིན་པ་མང་པློར་ལམ་རིམ་དང་དབུ་ཚད་སློགས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆེར་བསྐློར། 

སྐབས་དེར་རྒྱལ་མཆློག་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་མཇལ་ཞིང་རེས་སུ་བཟུང། དེ་ནས་སར་ཡང་

གདན་ས་ཆེན་པློ་དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས་ནས་གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་སུ་

གགས་པ་དེ་དང་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་ལཱུ་ཧི་པའི་ཊིཀ་ཆེན་མློ་སློགས་མཛད། 

དགུང་ལློ་ང་དགུ་ཤིང་ལུག་ ༡༤༡༥ ལློར་དགའ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན་གཙུག་ཁང་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་བཅས་གསར་བཞེངས་ཀིས་དགའ་ལྡན་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་མཆློད་གསར་འཛུགས་

མཛད། དེ་ནི་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་མཛད་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན།  དགུང་ལློ་རེ་གཅིག་ ༡༤༡༧ 

ལློ་དགའ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་མཛད། དགུང་ལློ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རེ་གཉིས་ ༡༤༡༨ ལློར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དགློངས་པ་རབ་གསལ་བརམས། 

དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་ ༡༤༡༩ ལློའི་སློན་ཁ་རི་བློ་

དགེ་ལྡན་ནས་ཕྱག་བཏེགས་ཏེ་ལྷ་སར་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་དྲུང་དུ་སྐུ་ཕྱག་དང་། མཆློད་འབུལ། 

སྨློན་ལམ་རྣམ་དག་མཛད་ནས་སློད་ལུང་ཆབ་ཚན་ཁར་བློན། སློད་ལུང་ཕུ་མདའི་སྐྱེ་བློའི་ཚོགས་

དང་། འབས་སྤུངས་། ལྷ་ས། སེ་ར། གསང་སྔགས་མཁར། གྲུ་བཞི་རྣམས་སུ་ཕེབས་ནས་བཀའ་

ཆློས་མང་དུ་སྩལ། སར་དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས་པ་ན་ཐློག་མར་ཡངས་པ་ཅན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

ཆེན་པློར་ཕེབས་ཏེ་འདིར་ད་ཡང་འློང་བ་མི་ཡློང་བས་མཆློད་གཏློར་རྒྱ་ཆེར་ཤློམས་གསུངས། དེ་

ནས་འདུ་ཁང་དུ་དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་གི་སྨློན་ལམ་རྒྱས་པ་དང་། 

དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་ཤིས་བརློད་མཛད། དེ་ནས་གཟིམ་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ་

བཞུགས་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ན། ད་ནི་རང་རེའི་དགློན་པ་རང་དབང་ཐློབ་པ་འདིར་སེབ་བྱུང་བས་

བློ་བདེའློ་ཞེས་གསུངས། མཐར་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ལ་སློགས་པར་བསན་པའི་བ་བ་

མཛད་ཚུལ་གི་ཞལ་ཏ་སྔ་མློ་ནས་ཞིབ་ཆ་གནང་ཟིན་པས་དེའི་ཚེ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་ཀང་

སྐབས་དེར་དབུ་ཞྭ་དང་། ན་བཟའ་བེར་ཐུལ་ཞིག་གནང་སེ་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ལ་རྒྱལ་

ཚབ་ཏུ་དློན་གིས་གློ་བར་མཛད་དེ་ལློ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ཉིན་གི་སྔ་དྲློར་སྐུ་

གཤེགས།  ། 

སློབ་མ་གགས་ཆེ་བ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

སློགས་མང་དུ་བྱུང་། གསུང་རློམ་ལ། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་སློགས་པློ་ཏི་བཅུ་དགུ་བཞུགས། རེ་བློ་

བཟང་གགས་པའི་མཛད་ཆེན་བཞི་ནི། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པར་རིང་ཕྱིའི་བམས་པ་ཞིག་གསློ་

མཛད། དགུང་ལློ་སློ་དགུ་པར་གཉལ་གི་ལུང་རར་ཆློས་འཁློར་བསྐློར། དགུང་ལློ་ང་གཉིས་ཀི་

སྐབས་ཆློ་འཕྲུལ་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་བཙུགས། དགུང་ལློ་ང་དགུའི་སྐབས་དགའ་ལྡན་དུ་སག་རེའི་

སྒྲུབ་མཆློད་སེལ་བ་བཅས་སློ། །
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བློད་གངས་ཅན་གི་ལློངས་སུ་སྔློན་བློན་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བློད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནློར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་མློང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགློགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤློད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པློ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕློས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགློ་ཉེར་ཡློད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདིའི་བློད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརློན་དགློས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟླློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་ཆེད་དུ་རློམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡློད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རློམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁྱབ་བརལ་དུ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་ལྟ་བུར་

སང་མློད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅློས་ནློར་

ཤློར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱློན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་ལྷད་དང་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་སློར་

འཇློག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནློར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་བཅློས་དགློས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགློད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

འགློས་སློར་བཞག་གིས་རློམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དློན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡློད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མ་ཕྱིར་ཡིག་ནློར་མངློན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅློས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡློད་

ལ། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞི་སློ་སློར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སློགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀློད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡློད། ལས་གཞི་འདིའི་ཐློག་མའི་དུས་སུ་ལས་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བེད་སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕྱི་དང་དཔེ་གཞི་གཞན་གི་

ཤློག་གངས་དང་མདུན་རྒྱབ་ཡིག་ཕེང་སློགས་གསལ་ཁ་འདློན་མ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡློད་ནའང་

ཕྱིས་སུ་དཔེ་བསྡུར་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏློན་ཡློད།

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རློམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀློག་སྐབས་ངེས་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་ངློ་

སྤློད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕྱིའི་ནང་གི་འློག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ ” འདི་བཀློད་ཡློད་ན་དེ་ནི་དློ་སང་བ་

དགློས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀློད་ཡློད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀློད་ཡློད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡློད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤློད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕད་སྦྱློར་སངས་སློགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆློག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་ “ འདི་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀློག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡློད་ཚེ་དེའི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕྱི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ། ཞློལ། སྐུ་

འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞློལ། སྐུ། བ། སློགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡློད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁློད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕྱིའི་ཡིག་ནློར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས་ལ། ཡང་རྟགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡློད། ཡང་རྟགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས། 
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དློན་ནི། མ་ཕྱིའི་ཤློག་གངས་

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕྱིའི་

ཡིག་ནློར་བསབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅློས་ཡློད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གློ་དགློས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀློད་འདུག་ཅེས་གློ་

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དློ་སང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནློར་འཁྲུལ་ཤློར་བ་

སློགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱློར་དང་ལམ་སློན་གི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རློམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངློ་སྤློད་དང་ལམ་སློན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་བའི་གནས་ཀི་ར་བ་བཞུགས་

སློ། །

༄༅། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་སས་རྣམས་གཤེགས་པའི་བཤུལ། །ལེགས་གསུངས་

ལེགས་ལམ་ཇི་བཞིན་ཐུགས་ཆུད་ནས། །མ་ནློར་མ་འདྲེས་རློགས་པར་སློན་མཛད་

པའི། །མཁས་པའི་མཁས་པ་དེ་ལ་མགློས་ཕྱག་འཚལ། །རྣམ་རིག་གཞུང་གི་ཤིན་ཏུ་

དཀའ་བའི་གནས། །ཡིད་དང་ཀུན་གཞི་གསལ་བར་བསན་པ་དང་། །བདག་ཉིད་དྲན་

པ་གསློ་བར་བ་བའི་ཕྱིར། །བ་མའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་འདིར་བཤད་བ། །

སྨྲ་བའི་དམ་པས་ཐེག་པ་མཆློག །འཛིན་པར་ལུང་བསན་འཕགས་པ་

ཀླུས། །ཐེག་མཆློག་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་རེས། །ལུང་བསན་བརེས་པའི་ཐློགས་མེད་

ཀིས། །སློལ་བཏློད་སྔློན་དུ་དབུ་མ་ཉིད། །མཚན་ཉིད་”གྲུབ1་པར་བེད་པ་དང་། །དགུ་

དང་གཅིག་པུར་འདློད་པ་དགག །དློན་རྣམས་བཞི་ཡིས་ཀུན་གཞི་དང་། །ཉློན་མློངས་

ཅན་ཡིད་ཤེས་པར་བ། །མཚན་ཉིད་གཉིས་ལས་ཀུན་གཞི་ནི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་

དབེ་བ་ཡིས། །མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདློད། །དེ་ལ་རྟེན་གྱུར་ཀུན་གཞི་

ནི། །དློན་དང་སེམས་ཅན་བག་ཆགས་ལ། །རྣམ་པར་རིག་པ་མི་རིག་པ། །ལུང་དུ་མ་

1 བ། ༡བ༤ན། སྒྲུབ
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

བསན་རེག་ལ་སློགས། །ལྔ་ཉིད་དང་ལྡན་ས་བློན་གི། །དབང་གིས་གནས་དློན་ལུས་

སུ་ནི། །སང་ཕྱིར་དམིགས་པ་དག་ཏུ་འདློད། །ཀུན་གཞིའི་གཟུང་ཆ་དག་ལ་ནི། །རྣམ་

ཤེས་ལྔ་ཡིས་འཛིན་བེད་ཅིང་། །དྲུག་པས་ཐ་སད་འདློགས་པས་ན། །ཁམས་གཉིས་

དག་ཏུ་ངེས་པ་སེ། །དེ་ལྟ་མིན་ན་གཟུགས་མེད་པ། །གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་མ་འདས་

དང་། །གཟུགས་ཅན་ས་རུ་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། །ཤེས་ལ་གཟུགས་སུ་སང་བ་ལས། །མ་

གཏློགས་ཕྱི་རློལ་མེད་ཕྱིར་རློ། །འློག་ནའང་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ནི། །ཀུན་གཞི་ལ་

ནི་སློད་དང་བཅུད། །ཐམས་ཅད་སང་ན་གཟུགས་ཁམས་ཀི། །ལྷ་ལའང་དམལ་སང་

འབྱུང་བ་དང་། །དམལ་བ་ལ་ཡང་ལྷ་རྣམས་ཀི། །སློད་བཅུད་སང་བ་འབྱུང་བ་དང་། །ཐ་

མལ་རྣམས་ལ་བསྐལ་པ་ཡི། །ཡུལ་ས་”ཚོགས1་པ་སང་བར་འགྱུར། །དངློས་སུ་རང་

གི་དབང་དློན་ནློ། །

བརྒྱུད་ནས་དེ་ཡི་ཚོགས་དྲུག་ནི། །ཡུལ་དུ་སང་བར་གང་ནུས་པ། །ཀུན་

གཞིའི་ཡུལ་དུའང་འཇློག་པ་ཡིན། །དབང་དློན་ལས་གཞན་དྲུག་པའི་ཡུལ། །ཀུན་

གཞིའི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། །དྲུག་པ་བཏགས་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་། །ཀུན་གཞི་བཀྲར་

འཛིན་གིས་དབེན་ཕྱིར། །བག་ཆགས་བསློ་གཞི་ཡིན་ཕྱིར་དང་། །དགེ་དང་མི་དགེ་

མངློན་གྱུར་དང་། །རྒྱུད་གཅིག་ལ་ནི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་དུ་

གྲུབ། །ལུང་མ་བསན་དང་མི་གསལ་ཕྱིར། །རེག་སློགས་ལྔར་ངེས་ཚོར་བ་ནི། །བར་

མའློ་འདི་ལ་བདག་ཏུ་ནི། །སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ན་ཀུན་གཞིའློ། །

ལྷག་མ་མེད་དང་རློ་རེ་ལྟའི། །བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཇུག །བརྟེན་པ་ས་བློན་

1 བཀྲ། ༢བ༡ན། ཆློགས
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

ཀུན་གཞི་ནི། །སློ་བར་བེད་པས་བསློ་གཞི་ལ། །འགག་ལ་”སྔློན1་དུ་ཕྱློགས་པའི་

ཚེ། །བཞག་པའི་ནུས་པའློ་བསློ་གཞི་ནི། །”བརྟན2་ལུང་མ་བསན་བསློ་བ་བ། །སློ་བར་

བེད་དང་འབེལ་བ་དང་། །མཐའ་གཅིག་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་སེ། །ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་

པའློ། །ཕྱི་དང་ནང་དང་མི་གསལ་བ། །གཉིས་དང་ཀུན་རློབ་ཉིད་དང་ནི། །དམ་པའི་

དློན་ཏེ་དེ་དག་ཀུན། །ས་བློན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདློད། །གཞན་ཡང་མངློན་བརློད་བདག་

ལྟ་དང་། །སིད་པའི་ཡན་ལག་བག་ཆགས་གསུམ། །ཐུན་མློང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

དང་། །ཚོར་དང་བཅས་དང་ཚོར་མེད་པའི། །ས་བློན་རྣམ་བཞི་གནས་ངན་ལེན། །ཤིན་

ཏུ་སྦྱངས་དང་སྤད་ཟིན་དང་། །མ་ཟིན་པ་དང་བཞི་རུའང་གསུངས། །བག་ཆགས་དེ་

ཡང་རྟེན་ལས་ནི། །རས་གཅིག་ཐ་དད་གང་ཡང་མིན། །ས་བློན་དམིགས་རྣམ་ཡློད་པ་

དང་། །འགློ་བ་ལྔ་ཡི་ས་བློན་རྣམས། །འཆློལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། །ཁམས་ཀང་

འཆློལ་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་མིན། །རྟེན་གཅིག་ལ་ནི་ཀུན་གཞི་གཉིས། །ཡློད་པར་འགྱུར་

བས་སློ་སློ་མིན། །དེས་ན་རྟེན་ལས་དེ་ཉིད་དང་། །གཞན་དུ་བརློད་དུ་མེད་པ་

སེ། །བཏགས་ཡློད་ཙམ་དུ་གནས་ཕྱིར་རློ། །

འཇློག་བེད་དགེ་སློགས་གང་ཡིན་ཀང་། །བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལུང་མ་

བསན། །དགེ་དང་མི་དགེ་མཚན་ཉིད་པར། །འདློད་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མེད། །བག་

ཆགས་འཇློག་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། །ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་སྔློན་མེད་བསྐྱེད། །དེ་

དག་གཉིས་ཀར་འདློད་པའློ། །ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་ཆློས་ཐམས་ཅད། །རྒྱུ་འམ་འབས་

1 བ། ༢བ༦ན། མངློན

2 ཞློལ། ༢བ༡ན། བསན
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

བུའི་དངློས་པློ་རུ། །སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ན་ཀུན་གཞིའློ། །”དེའི1་ཕྱིར་དབང་ཐློབ་དག་

བཅློམ་ལ། །ཀུན་གཞི་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །འཇློག་བེད་གཉིས་པློ་མེད་ཕྱིར་རློ། །ཉློན་

མློངས་ཅན་ཡིད་མཚན་ཉིད་ནི། །ཀུན་གཞི་རྣམ་སྨིན་ཆ་ཉིད་ལ། །བདག་ལྟ་བསྒིབས་

ལ་ལུང་མ་བསན། །རེག་དང་ཆགས་སློགས་དགུ་ཁློ་ན། །འགློག་པ་མཉམ་གཞག་

གནས་སྐབས་དུས། །དབང་ཐློབ་དག་བཅློམ་མཐར་ཐུག་གློ །ཉློན་མློངས་ཅན་དུ་

འཇློག་བེད་པའི། །གང་ཟག་འཛིན་པ་ལློག་གྱུར་ཀང་། །དེ་ཡི་རིགས་ཙམ་ཡློད་ཕྱིར་

དང་། །ཆློས་འཛིན་སྐྱེད་ནུས་མ་ལློག་ཕྱིར། །ཡིད་ཤེས་མེད་དང་མཉམ་པ་ཉིད། །ཐློབ་

པའི་སྐྱློན་གཉིས་རིང་དུ་སངས། །ཡིད་ཆེས་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡིས། །རྣམ་ཤེས་

དྲུག་ལས་ཐ་དད་པའི། །ཡིད་དང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས། །ཡློད་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་

པར་བ། །རྣམ་འབློར་སྤློད་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས། །སྒྲུབ་བེད་རིགས་པ་མཐའ་ཡས་

པ། །གསུངས་ཀང་ལེན་དང་དང་པློ་གསལ། །ས་བློན་ལས་དང་ལུས་ཚོར་

དང་། །སློམས་འཇུག་འཆི་འཕློ་མི་རུང་བ། །བརྒྱད་དུ་འདུས་ཕྱིར་འདི་བཤད་བ། །

ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ། །ཐེག་དམན་གཙུག་ལག་རྣམས་སུ་ཡང། །ཀུན་

གཞི་ར་བའི་རྣམ་ཤེས་དང་། །སིད་པ་ཡན་ལག་ཇི་སིད་པའི། །ཕུང་པློའི་རྣམ་གངས་

དག་གིས་བསན། །དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཀུན་གཞི་ལ། །དབིག་བཤེས་མིའུ་ཐུང་

དབངས་སྒློགས་གསུམ། །རིམ་བཞིན་ཕུང་པློ་ཚོར་བ་དང་། །འཇིག་ལྟ་གསུམ་ལ་

དགློངས་ཞེས་འདློད། །ཐེག་པ་འློག་མའི་ལུགས་དག་ལ། །ཚུལ་དེ་མི་རུང་མེད་མློད་

ཀི། །”ཐེག2་ཆེན་པ་རྣམས་ལུང་དེའི་དློན། །ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རུ། །འདློད་པ་

1 བ། ༣ན༦ན། ཞློལ། ༢བ༦ན། དེ

2 བཀྲ། ༣བ༤ན། ཐག
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ཆེས་ཆེར་བཟང་བ་སེ། །གང་ཕྱིར་དབིག་བཤེས་སློགས་ཀིས་ནི། །བཀྲལ་བ་སྐྱློན་

དང་ལྡན་ཕྱིར་རློ། །ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཡིད་མེད་ན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་མ་རིག་དང་། །ལྔ་

པློ་དག་དང་འདྲ་བ་དང་། །སློམས་པར་འཇུག་པའི་བེ་བག་དང་། །ངེས་ཚིག་མེད་པའི་

སྐྱློན་དུ་འགྱུར། །འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྐྱེས་པའི་རྒྱུན། །ངར་འཛིན་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་

འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་འཐད་ཕྱིར། །ཉློན་ཡིད་ཡློད་

པར་ཤེས་པར་བ། །

བདུན་པ་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་། །ཀུན་གཞི་གསུམ་དུ་འཆད་པ་དང་། །དགུ་

པ་དྲི་མེད་རྣམ་ཤེས་སུ། །འདློད་པ་ཡང་དག་བདེན་པའི་ལུགས། །ཚོགས་བརྒྱད་དག་

ལས་ལློགས་པ་ཡི། །གཙོ་བློ་རྣམ་ཤེས་ཡློད་གྱུར་ན། །རྟག་པའི་དངློས་པློར་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར། །ཚོགས་དགུར་འདློད་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད། །ཡིད་ཤེས་གཅིག་ཉིད་དབང་

དྲུག་གི། །རྟེན་ལ་སློ་སློར་རྒྱུ་བའི་ཚེ། །སློ་སློར་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ། །བམ་ཟེའི་

ཚོགས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །བཅུ་གཉིས་སློན་པའི་མདློ་ལས་ཀང་། །གཅིག་པུར་

གསུངས་དང་རྣམ་ཤེས་དྲུག །ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་གསུངས་ཕྱིར། །ཤེས་ཀུན་

ཡིད་ཤེས་གཅིག་པུ་ལློ། །ལུང་དློན་གཞན་དུ་ནུས་ཕྱིར་དང་། །དབང་ཤེས་ཀིས་ཀང་

ལློག་གྱུར་དང་། །འདས་དང་མ་འློངས་འཛིན་གྱུར་ཕྱིར། །ཚོགས་གཅིག་འདློད་པ་མུན་

སྤྲུལ་ལློ། །

དེ་ཕྱིར་ཡིད་ཆེས་ལུང་རིགས་ཀིས། །གྲུབ་པ་རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་ཡིན་

ཕྱིར། །གསང་བའི་གནས་ལ་མི་ཞུམ་པའི། །མཁས་པས་བརྒྱད་ཉིད་འདློད་པར་

བ། །ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་བའི་གནས། །གསལ་བར་སློན་འདི་མཁས་མཆློག་
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རྣམས། །ཇི་ལྟར་བཞེད་བཞིན་བ་མ་ཡི། །གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཁམས་པ། །བློ་

བཟང་གགས་པས་སྦྱར་བ་ཡི། །དགེ་དེས་ཐུབ་བསན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །    ། །
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༄༅། །ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་བའི་གནས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་

བཞུགས་སློ། །

བཅློམ་ལྡན་འདས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་སས་

རྣམས་གཤེགས་པའི་བཤུལ། །ལེགས་གསུངས་ལེགས་ལམ་ཇི་བཞིན་ཐུགས་ཆུད་

ནས། །མ་ནློར་མ་འདྲེས་རློགས་པར་སློན་མཛད་པའི། །མཁས་པའི་མཁས་པ་དེ་ལ་

མགློས་ཕྱག་འཚལ། །རྣམ་རིག་གཞུང་གི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་གནས། །ཡིད་དང་ཀུན་

གཞི་གསལ་བར་བསན་པ་དང༌། །བདག་ཉིད་དྲན་པ་གསློ་བར་བ་བའི་ཕྱིར། །བ་མའི་

གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་འདིར་བཤད་བ། །

འདིར་ཡིད་དང་ཀུན་གཞི་གཏན་ལ་འབེབས་ན་དེ་དག་གང་ནས་འབྱུང་བའི་

སེམས་ཙམ་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་དེ་དུས་ཅི་ཙམ་ནས་བྱུང་”ཞེ1་ན།

 སྨྲ་བའི་དམ་པས་ཐེག་པ་མཆློག །འཛིན་པར་ལུང་བསན་འཕགས་པ་

ཀླུས། །ཐེག་མཆློག་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་རེས། །ལུང་བསན་བརེས་པའི་ཐློགས་མེད་

ཀིས། །སློལ་བཏློད། ཐུབ་པ་ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་རེས་སུ་

འཛམ་བུའི་གིང་འདིར་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་བསན་པ་ནི་ནུབ་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་བསན་པ་

1 བཀྲ། ༤བ༢ན། ཞ
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ཙམ་ཞིག་གནས་ལ་ནང་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡང་བེ་བག་སྨྲ་བ་སློགས་འབའ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་རྣམས་ལ་ནི་གུས་པས་གཅེས་སྤས་སུ་བེད་པ་

དང༌། མངློན་པར་སྦྱློར་བ་པློ་མེད་པས་ཆློས་མངློན་པ་འབུམ་པ་ལ་སློགས་པ་ཆུད་

ཟློས་པར་གྱུར། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སློགས་པ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་མདློ་

རྣམས་ནི་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་གནས་ན་བཞུགས་པར་གགས་ཏེ། སློབ་

སྤིངས་ལས། བསན་པ་རིན་ཆེན་མཆློག་ལྟར་བཟང་ལ་”འཕན་མེད1་པ། །རྣམ་པར་

དག་ཚུལ་གང་ཡིན་ཀླུ་མགློའི་གདེངས་ཀ་ཅན། །ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གཙུག་གི་རྒྱན་

བཞིན་གུས་མནློས་ནས། །ས་ཡི་གཏིང་ན་གནས་པའི་རབ་རིབ་སེལ་བར་

མཛད། །ཅེས་སློ། །

དེ་ནས་འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། མགློན་པློ་མ་ངན་འདས་འློག་

ཏུ། །འཛིན་པར་སུ་འགྱུར་བཤད་དུ་གསློལ། །བདེ་གཤེགས་མ་ངན་འདས་འློག་

ཏུ། །ཚུལ་རྣམས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དེ། །དུས་དག་འདས་ནས་འབྱུང་བ་”ནི2། །བློ་

གློས་ཆེན་པློ་ཁྱློད་ཤེས་བློས། །ལྷློ་ཕྱློགས་”བ་ཻདའི3་ཡུལ་དུ་ནི། །དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་

ཞེས་གགས་པ། །དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་བློད་པ་སེ། །ཡློད་དང་མེད་པའི་ཕྱློགས་འཇིག་

བེད། །ང་ཡི་ཐེག་པ་འཇིག་རྟེན་དུ། །བ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བཤད་ནས། །རབ་ཏུ་

དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགློའ ློ། །

ཞེས་ལུང་བསན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྷློ་ཕྱློགས་”བཻ་དའི4་ཡུལ་དུ་སྐུ་

1 བ། ༥བ༢ན། ཕན་མེད ཞློལ། ༤བ༡ན། ཕན་མཛད

2 བ། ༥ན༤ན  ཞློལ། ༤བ༢ན། ཡིན

3 ཞློལ། ༤བ༣ན། བེ་ཏའི

4 ཞློལ། ༤བ༤ན། བེ་ཏའི
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

འཁྲུངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་ཀླུའི་ཡུལ་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སློགས་པའི་མདློ་རྣམས་སྤན་དྲངས་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཐེག་

པ་ཆེན་པློ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར་དུ་རང་གཞན་གི་སེ་

པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་སེལ་བར་མཛད་པ་དབུ་མ་རིགས་པའི་ཚོགས་ལ་སློགས་པའི་

བསན་བཅློས་རྣམས་མཛད་དློ། །དེའི་རེས་སུ་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། ཐློགས་མེད་

ཅེས་བའི་དགེ་སློང་ནི། །བསན་བཅློས་དེ་ནི་དློན་ལ་མཁས། །མདློ་སེ་ངེས་དློན་དྲང་

བའི་དློན། །རྣམ་པ་མང་པློའང་རབ་ཏུ་འབེད། །འཇིག་རྟེན་རིག་པ་སློན་བདག་

ཉིད། །གཞུང་འབེད་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་འགྱུར། །དེ་ཡི་རིག་པ་གྲུབ་པ་ནི། །སཱ་ལའི་ཕློ་ཉ་

མློ་ཞེས་བརློད། །དེ་ཡི་སྔགས་ཀི་མཐུ་ཡིས་ནི། །བློ་ནི་བཟང་པློ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར། །བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་བའི་ཕྱིར། །མདློ་ཡིས་དེ་ཉིད་དློན་སྡུད་བེད། །ལློ་

ནི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་འཚོ། །དེ་ལུས་ཞིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་འགློ། །འཁློར་བ་རྣམས་སུ་

འཁློར་བ་ན། །ཡུན་རིང་བདེ་བ་རེས་མློང་ནས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་མཐར་གིས་

ཏེ། །བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །

ཞེས་ལུང་བསན་པའི་སློབ་དཔློན་ཐློགས་མེད་ཀིས་འཕགས་པ་བམས་པ་

བསྒྲུབས་པས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། དགའ་ལྡན་དུ་བློན་ནས་བམས་པའི་ཆློས་ལྔ་སློགས་

གསན་ཅིང་སར་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་བམས་ཆློས་རྣམས་ཁྱེར་བློན་ཏེ་རང་ཉིད་ཀིས་

ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་བསྡུས་པ་སློགས་མཛད་ནས་སེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བའི་སློལ་རྒྱས་

པར་བཏློད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཐློགས་མེད་”ཅེས1་བ་

1 བཀྲ། ༥བ༤ན། ཅས



  10  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

བ། །ཆློས་རྒྱུན་ཏིང་འཛིན་སློབས་ཀིས་དྲངས་པའི་བདུད་རིའི་རྒྱུན། །འཕགས་པ་མི་

ཕམ་ཞལ་གི་བུམ་པ་ནས་བླུགས་པ། །གསན་པའི་སིམ་པས་གསློལ་བ་དེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །ཞེས་པ་ལྟར་རློ། །འློ་ན་ཐློགས་མེད་ཀིས་སློལ་བཏློད་པའི་སྔློན་དུ་ཐེག་

ཆེན་གི་ལྟ་བ་དེ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཤེ་ན། སྔློན་དུ་དབུ་མ་ཉིད། །ཐློགས་མེད་ཀི་

སྔློན་དུ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བ་ཉིད་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བཀའི་དགློངས་པར་འགེལ་པ་དབུ་མའི་ཚུལ་ལས་གཞན་མེད་དེ། 

ཐེག་”ཆེན1་གསལ་བར་མཛད་པ་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

”དེས2་མདློ་སེ་རྒྱན་སྤློད་འཇུག་དབུ་མ་སིང་པློ་སློགས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་

བཀར་བསྒྲུབ་པ་འབྱུང་བ་ཡང༌འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེན་”པློ3་འཛམ་བུའི་

གིང་དུ་དར་བར་བས་པའི་ཚེ་གྲུབ་མཐའ་འློག་མའི་པཎི་ཏ་རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀིས་

དེ་གློང་དུ་ཐེག་ཆེན་མ་ཐློས་པ་དང༌། རང་གིས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་སེ་སློད་ཅི་

རིགས་པ་དང་མི་མཐུན་པར་འདུག་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་བཀའ་

མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྐུར་བ་བྱུང་བའི་ཚེ་དེ་དག་གི་ལློག་རྟློག་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་མཛད་པ་

ཡིན་ནློ། །

སློབ་དཔློན་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཐའ་བརྒྱད་

ལ་སློགས་པའི་སྤློས་པ་མཐའ་དག་འགློག་པའི་རིགས་པ་དང༌། བཅློམ་ལྡན་དངློས་དང་

དངློས་མེད་པ། །མཁྱེན་པས་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡློད་པ་

1 བཀྲ། ༥བ༦ན། ཆན

2 བཀྲ། ༥བ༦ན། དས

3 བཀྲ། ༥བ༦ན། པ
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

དང༌། །མེད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཐེག་དམན་གི་ལུང་ལ་

བརྟེན་ནས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་བཀའི་དགློངས་པར་བསན་པ་དང༌། སེམས་

ཡློད་སུ་ཞིག་དེ་ལ་སྨློད། །ཅེས་གསུངས་པས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བཀར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་ཐློགས་མེད་ཀིས་སེམས་ཙམ་

གི་ལྟ་བའི་སློལ་རྒྱས་པར་བཏློད་པ་ན་སློབ་དཔློན་གི་དངློས་སློབ་ལེགས་ལྡན་འབེད་

ལ་སློགས་པས་རྣམ་ཤེས་སྨྲ་བའི་འདློད་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་བཀློད་ནས་འགློག་པར་

བེད་དློ། །དེ་ལྟར་བས་ན་འདིར་དག་གི་དློན་འདི་འབྱུང་སེ། ཐུབ་པ་མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་རེས་ལ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་སློགས་ཀི་པཎི་ཏ་རྣམས་ཀིས་མངློན་པ་སེ་བདུན་སློགས་

བརམས་ནས་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱས་པར་བས་ཏེ་མདློའི་དློན་གཞན་དུ་བཀྲལ་

ནས་བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་དྲི་མ་ཅན་དུ་བས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། སློན་པ་འཇིག་རྟེན་མིག་ནི་

ཟུམ་གྱུར་ཅིང༌། །དཔང་གྱུར་སྐྱེ་བློ་ཕལ་ཆེར་”ཟད་པ་ན1། །དེ་ཉིད་མ་མཐློང་རང་

དགར་གྱུར་པ་ཡི། །ངན་རྟློག་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་འདི་དཀྲུགས་སློ། །ཞེས་དང༌། 

འདི་ནི་སློན་པས་གསུངས་སློ་ལློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། སངས་རྒྱས་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་འློག་ཏུ་བདུད་ཀི་ལས་ཆེར་གཡློས། སེ་པ་རྣམས་ཀི་འཛིན་པ་སློ་སློ་

ནས་ལངས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་ཡློད་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརེས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་མཚན་མ་མེད་

པའི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་གསུང་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་བཅློས་དབུ་མ་ལ་སློགས་མཛད་

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

1 བ། ༦བ༤ན། ཞློལ། ༦ན༡ན། ཟད་པ་དང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

དེ་ལྟར་དུས་རིང་མློའི་བར་དུ་གྲུབ་མཐའ་འློག་མ་ཤིན་ཏུ་དར་ལ་ཐེག་ཆེན་མིང་

”ཙམ1་ཡང་མེད་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཐེག་ཆེན་དར་བར་བས་ཏེ་སློལ་བཏློད། དེ་རེས་སློབ་

དཔློན་ཐློགས་མེད་ཀིས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བའི་སློལ་རྒྱས་པར་བཏློད་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐློགས་མེད་ཀི་སྔློན་དུ་དབུ་མ་དང་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་མིང་ཙམ་

ཡློད་སིད་ཀང་མདློའི་དགློངས་པ་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་བཀྲལ་ནས་གཞུང་

འཛུགས་པ་ནི། སྔར་བསན་པ་ཁློ་ན་ལྟར་བཟུང་སེ་གཞན་དུ་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐློགས་མེད་

སློགས་ཀི་སྔློན་དུ་ཐེག་ཆེན་གི་སློལ་བཏློད་པའི་བཀའི་དགློངས་འགེལ་གི་བསན་

བཅློས་དང་སློབ་དཔློན་གང་ཡིན་པ་བསན་དགློས་ན་དེ་ཡང་རེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསན་པའི་སློབ་དཔློན་དེ་གཉིས་དུས་ཅི་

ཙམ་ནས་བྱུང་ཞེ་ན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི། ར་རྒྱུད་དུ། ང་ནི་མ་ངན་འདས་འློག་

ཏུ། །ལློ་ནི་བཞི་རྒྱ་ལློན་པ་ན། །ཞེས་འབྱུང་ལ། དགློངས་འགེལ་གི་འགེལ་ཆེན་བམ་

པློ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་པ་ལས། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་ཉིས་བརྒྱ་

ལློན་པའི་འློག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མདློ་སེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་བཅློས་རྣམས་མཛད་དེ། འདི་ལྟ་སེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕྱིན་པའི་འགེལ་པ་དང༌། དབུ་མ་ལ་སློགས་པའློ། །དེ་དག་ལས་རྣམ་པར་བརྟགས་

པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སངས་པས་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཚུལ་རབ་ཏུ་བསན་ཏློ། །

དེ་ནས་འཕགས་པའི་ལྷ་ལ་སློགས་པས་གཞུང་དེ་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ། 

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་ཅིང་སེལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་

1 བཀྲ། ༦བ༤ན། ཅམ
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

དགུ་བརྒྱ་ལློན་པ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བམས་པས་མདློ་སེ་དགློངས་པ་ཟབ་མློ་

ངེས་པར་འགེལ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་བཅློས་རྣམས་མཛད་དེ་རྣལ་

འབློར་སྤློད་པའི་ས་དང༌དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་སློགས་པའློ། །སློབ་

དཔློན་ཐློགས་མེད་དང་དབིག་གཉེན་གིས་གཞུང་དེ་ཡང་དག་པར་བངས་ནས་རབ་

ཏུ་སེལ་ཏེ། དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རློ་གཅིག་པས་སློང་པ་དང་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་

ལ་རློད་པ་མེད་དློ། །དེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔློན་ཉེ་བའི་འློད་ན་རེ། ལློ་སློང་གི་མདུན་རློལ་དུ་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རློ་གཅིག་གློ །དེ་ཚུན་ཆད་ནས་ནི་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་ཁད་

ཀིས་འགགས་པས་སློང་པ་དང་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་ན་རྒྱས་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཞེས་བཤད་དློ་ཞེའློ། །ཞེས་སློ། །

འློ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཙམ་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་འབྱུང་བའི་ཀུན་གཞི་དང་

ཉློན་ཡིད་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

“མཚན1་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང༌། །དགུ་དང་གཅིག་པུར་འདློད་པ་དགག ། 

དློན་རྣམ་བཞི་ཡིས་ཀུན་གཞི་དང༌། །ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིད་ཤེས་པར་བ། །མཚན་ཉིད་

གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དགུར་འདློད་པ་དང་། 

ཚོགས་གཅིག་ཏུ་འདློད་པ་དགག་པ་སེ་དློན་བཞི་ཡིས་ཀུན་གཞི་དང་ཉློན་ཡིད་ཤེས་

པར་བའློ། །ཞེས་མདློར་བསན་ཏློ། །

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ལ། ཀུན་གཞི་དང་ཉློན་

ཡིད་ཀི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་གཉིས་ལས་ཀུན་གཞི་ལ་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་

1 བཀྲ། ༧བ༢ན། མཚེན
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

སྨིན་གི་ཀུན་གཞི་དང༌། བརྟེན་པ་ས་བློན་གི་ཀུན་གཞིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཡློད་ཅེས་

སློན་པ་ནི། མཚན་ཉིད་གཉིས་ལས་ཀུན་གཞི་ནི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དབེ་བ་

ཡིས། །མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདློད། །

༼རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་གཞིའི་མཚན་ཉིད།༽

རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་གཞིའི་”མཚན1་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་རྟེན་གྱུར་ཀུན་

གཞི་ནི། །དློན་དང་སེམས་ཅན་བག་ཆགས་ལ། །རྣམ་པར་རིག་པ་མི་རིག་པ། །ལུང་

དུ་མ་བསན་རེག་ལ་སློགས། །ལྔ་ཉིད་དང་ལྡན་ཞེས་པས་སློན་ནློ། །དེ་ཡང༌། དམིགས་

པ། རྣམ་པ། ངློ་བློ། གློགས་ཏེ་བཞིས་རིག་པར་བ་སེ། དམིགས་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་དྲི་

རློ་རེག་བ་སེ་དློན་ལྔ། མིག་རྣ་བ་ས་ལྕེ་ལུས་ཀི་དབང་པློ་ལྔའི་སེམས་ཅན་དང༌། བདག་

དང་ཆློས་ཀུན་བཏགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པའི་བག་ཆགས་དང་

གསུམ་ལ་དམིགས། རྣམ་པ་སློད་བཅུད་དེ་དག་སང་ཡང་རང་གིས་ཀང་མི་ངེས་ལ་

རེས་སུ་ངེས་པ་ཡང་འདྲེན་མི་ནུས་པ། ངློ་བློ་མ་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་ཅིང༌། 

འཁློར་ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། སེམས་པ། རེག་པ། ཡིད་ལ་བེད་པ་སེ་སེམས་བྱུང་ལྔ་ཁློ་

ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའློ། །

དེ་སྐད་དུའང༌། དློན་དང་སེམས་ཅན་དུ། །སང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། །རབ་

ཏུ་སྐྱེའློ་ཞེས་དང༌། སུམ་ཅུ་པ་ལས། དེ་ནི་ལེན་པ་དག་དང་གནས། །རྣམ་པར་རིག་པ་

མི་རིག་པ། །རྟག་ཏུ་རེག་དང་ཡིད་བེད་དང༌། །རིག་དང་འདུ་ཤེས་སེམས་པར་

ལྡན། །དེ་ལ་ཚོར་བ་བཏང་སློམས་ཏེ། །དེ་ནི་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན། །རེག་ལ་

1 བཀྲ། ༧བ༥ན། མཆན
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

སློགས་པའང་དེ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །

རྣམ་སྨིན་དང་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརློད་དུ་མེད་པའི་བག་ཆགས་རྣམ་སྨིན་གི་

དམིགས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

ས་བློན་གི། །དབང་གིས་གནས་དློན་ལུས་སུ་ནི། །སང་ཕྱིར་དམིགས་པ་དག་

ཏུ་འདློད། །ས་བློན་དེ་སང་ནས་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་དེའི་དབང་གིས་ཀུན་གཞི་རྣམ་

སྨིན་དེ་གནས་དབང་རྟེན་དང༌། ལུས་དབང་པློ་དང༌། དློན་ཡུལ་ལྔའི་སློད་བཅུད་དུ་སང་

བར་འགྱུར་བས་ན་དམིགས་པར་བཞག་སེ། དཔེར་ན་ཡུལ་གི་དབང་གིས་ཤེས་པ་

དེའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱུང་བས་ཡུལ་དེ་མི་སང་ཡང་དམིགས་པར་འདློད་པ་བཞིན་

ནློ། །འློ་ན་གཟུགས་མེད་ཀི་ཀུན་གཞི་ལ་ཡང་སློད་བཅུད་སང་ངམ་ཞེ་ན། ཀུན་གཞིའི་

གཟུང་ཆ་དག་ལ་ནི། །རྣམ་ཤེས་ལྔ་ཡིས་འཛིན་བེད་ཅིང༌། །དྲུག་པས་ཐ་སད་འདློགས་

པས་ན། །ཁམས་གཉིས་དག་ཏུ་ངེས་པ་སེ། །དེ་ལྟ་མིན་ན་གཟུགས་མེད་པ། །གཟུགས་

ཀི་འདུ་ཤེས་མ་འདས་དང༌། །གཟུགས་ཅན་ས་རུ་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། །”ཤེས1་ལ་

གཟུགས་སུ་སང་བ་ལས། །མ་གཏློགས་ཕྱི་རློལ་མེད་ཕྱིར་རློ། །

ཀུན་གཞི་ལ་དློན་དུ་དངློས་སུ་སང་བ་ལ་དབང་ཤེས་ལྔས་འཛིན་ཞིང་ཡིད་

ཤེས་ཀིས་དབང་དློན་གཉིས་ཅར་ལ་ཐ་སད་འདློགས་པས་ན་གཟུགས་མེད་ཀི་ཀུན་

གཞི་ལ་སློད་བཅུད་མི་སང་སེ་གཟུགས་མེད་ཀི་ཡིད་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་ལ་ཐ་སད་

འདློགས་པ་མི་སིད་དློ། །དེའི་ཕྱིར་རྟེན་གཅིག་གི་ཀུན་གཞི་ལ་དངློས་སུ་སང་བའི་དློན་

ལྔ་ནི་རྟེན་དེའི་དབང་ཤེས་ལས་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

1 བཀྲ། ༧བ༢ན། ཤས
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

འློ་ན་གཟུང་བ་གཅིག་ཉིད་རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཀི་གཟུང་ཆར་འགྱུར་ལ། འདློད་

ན་ཤེས་པ་ལ་གང་སང་བ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པ་གཉིས་རས་གཅིག་

ཏུ་འགྱུར་བས་ན་གཟུང་ཆ་ཐུན་མློང་བ་མི་སིད་དློ་ཞེ་ན། སྐྱློན་མེད་དེ་ཤེས་པ་ལ་གང་

སང་བ་དེའི་བདག་ཉིད་དམ། དེ་ལས་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི་རྣམ་

པར་དཔྱད་པ་ན་ཡིན་གི་དེའི་ཚེ་ནི་ཐུན་མློང་བ་ཁས་མི་ལེན་ལ་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་

པའི་དློན་གཟུང་ཆ་ཐུན་མློང་བ་འདློད་ཀང་དེ་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མི་འདློད་དེ་

གཞན་དུ་ན་ཕུང་པློ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་འཇིག་པ་དང༌། སྐྲ་ཤད་དང༌། དུང་གི་སེར་པློ་

སློགས་དང༌། རྨི་ལམ་གི་ཡུལ་རྣམས་རས་སུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། གཟུགས་སྒ་

སློགས་མློང་བའི་ངློ་བློར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་མེད་ཀི་ཀུན་གཞི་ལ་

སློད་བཅུད་སང་ན་གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལས་

མ་འདས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་ཅན་གི་སློད་བཅུད་རང་གི་ཤེས་པ་ལ་དངློས་སུ་

སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །འདློད་པར་མི་ནུས་ཏེ། ཐློགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀང་ནུབ། ས་ཚོགས་

པའི་འདུ་ཤེས་ཀང་ནུབ། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཞན་ཡང་གཟུགས་མེད་པ་གཟུགས་ཅན་གི་ས་རུ་འགྱུར་ཏེ། དང་པློའི་ཀུན་

གཞི་ལ་གཟུགས་ཅན་གི་སློད་བཅུད་མཚན་ཉིད་པ་དངློས་སུ་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །མ་

ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ནའང་ཤེས་པ་ལ་གཟུགས་སུ་སང་བ་

ཙམ་ལས་མ་གཏློགས་པའི་ཕྱི་རློལ་གི་གཟུགས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེས་ན་གཟུགས་མེད་ཀི་སློམས་འཇུག་བསློམས་པའི་མཐུས་ཀུན་གཞི་ལ་

ཡློད་པའི་གཟུགས་ཅན་སང་བར་འགྱུར་བའི་ས་བློན་ལ་གནློད་པ་བས་པས་རེ་ཞིག་
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གཟུགས་མེད་དུ་གནས་ཀི་བར་དུ་གཟུགས་ཅན་སང་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་འདུ་ཤེས་

མེད་པའི་སློམས་འཇུག་བསློམས་པའི་མཐུས་ཀུན་གཞི་ལ་ཡློད་པའི་ཚོགས་དྲུག་གི་

ས་བློན་ལ་གནློད་པ་བས་པས་སློམས་འཇུག་དེ་ལས་ཇི་སིད་མི་ལྡང་གི་བར་དུ་

ཚོགས་དྲུག་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །

དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་མེད་ཀི་ཀུན་གཞི་ལ་དམིགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

གཟུགས་ཅན་གི་སློད་བཅུད་ནི་མི་སང་ལ་བག་ཆགས་དམིགས་པར་འཇློག་པའི་དློན་

ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདློད་ན་དམིགས་པ་དང་བལ་བའི་ཤེས་པ་ཁས་བངས་པར་

འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་བསྡུས་པ་ལས། འདས་སློགས་དེ་

བཞིན་རྨི་ལམ་དང༌། །གཟུགས་བརན་རྣམ་པ་གཉིས་པློ་ཡང༌། །དམིགས་པ་ཡློད་པ་

མ་ཡིན་པས། །དེ་ནི་དམིགས་པར་རུང་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་ཡློད་པ་ལ་བལྟློས་མི་དགློས་ཀི་བེ་བག་ཏུ་ཀུན་གཞི་ནི། སྔློན་

གི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་ཀིས་བདེ་འགློ་དང་ངན་འགློའི་གཞིར་འཕངས་ནས་”ཅི་སིད1་

མ་ཤིའི་བར་དུ་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་ལྡློག་པས་ན་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ཀི་སློབས་ཀིས་

འཇུག་གི་སང་བའི་དམིགས་པ་ལ་བལྟློས་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་མེད་དུ་དློན་དང་དབང་པློ་མེད་པའི་ཕྱིར་དམིགས་པ་གསུམ་

ལས་བག་ཆགས་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བག་ཆགས་དམིགས་པར་འགྱུར་བའི་

དློན་དངློས་སུ་མེད་ཀང་དེའི་མཐུས་གནས་དློན་ལུས་སུ་སང་རུང་ཡིན་པས་དམིགས་

པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྦྱང་ན་གནས་པའི་ས་བློན་དེ་རྐེན་དང་ཕད་ན་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་

1 བ། ༡༠ན༢ན། ཇི་སིད
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

རུང་ཡིན་པས་མྱུ་གུའི་རྐེན་བེད་ཅེས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་བས་ན་གཟུགས་མེད་ཀི་ཀུན་གཞི་ལ་གཟུགས་ཅན་གི་སློད་བཅུད་

སང་ཞེས་ཁ་ཅིག་འདློད་པ་བསྣུན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏློ། །གཟུགས་མེད་དུ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་

ཁམས་འློག་མ་གཉིས་སུའང་ཀུན་གཞི་གཅིག་ལ་སློད་བཅུད་ཀི་རས་ཐམས་ཅད་སང་

ངམ་ཞེ་ན། འློག་ནའང་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ནི། །ཀུན་གཞི་ལ་ནི་སློད་དང་

བཅུད། །ཐམས་ཅད་སང་ན་གཟུགས་ཁམས་ཀི། །ལྷ་ལའང་དམལ་སང་འབྱུང་བ་

དང༌། །དམལ་བ་ལ་ཡང་ལྷ་རྣམས་ཀི། །སློད་བཅུད་སང་བ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཐ་མལ་

རྣམས་ལའང་བསྐལ་པ་ཡི། །ཡུལ་ས་ཚོགས་པ་སང་བར་འགྱུར། །ཁམས་འློག་མ་

གཉིས་ལའང་ཀུན་གཞི་གཅིག་ལ་སློད་བཅུད་ཀི་རས་ཐམས་ཅད་སང་ན་གཟུགས་

ཁམས་ཀི་ལྷ་ལའང་ལྕགས་བསེགས་འབར་བ་སློགས་དམལ་བའི་སང་བ་རྣམས་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །འདློད་ན་དེ་དག་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་གདུང་བ་ཡློད་པར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་དག་གི་ཀུན་གཞིའི་སེང་གི་དམལ་སང་མཚན་ཉིད་པ་སང་བའི་ས་བློན་སད་

པའི་ཕྱིར་རློ། །མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དམལ་སང་དེ་ཀུན་གཞི་ལ་དངློས་སུ་སང་ལ་དེ་

ཡང་བག་ཆགས་སད་པ་ལ་”བལྟློས1་པའི་ཕྱིར་རློ། །མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ས་

བློན་གི་མཐུས་དེ་དག་དངློས་སུ་སང་ན་ཕན་གནློད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རྨི་ལམ་གི་

དུས་སུ་ཡིད་དུ་འློང་མི་འློང་གི་ཡུལ་སང་བས་ཕན་”གནློད2་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །

འགློ་བ་རིགས་མཐུན་པའི་སློད་ནི་སང་འགྱུར་དང་སྤློད་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་

ལས་ལས་གྲུབ་པས་ཕན་གནློད་དུ་འགྱུར་ཡང་རིགས་མི་མཐུན་གི་སློད་རྣམས་སང་

1 བ། ༡༠བ༣ན། ལྟློས

2 བཀྲ། ༡༠ན༤ན། གནད
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འགྱུར་གི་ལས་ལས་གྲུབ་ལ་སྤློད་འགྱུར་གི་ལས་ལས་མ་གྲུབ་པས་ཕན་གནློད་དུ་མི་

འགྱུར་ཞེས་ཀང་བརློད་པར་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་སྒ་སློགས་ཀི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་

རིགས་མཐུན་པའི་འགློ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཁ་ཅིག་ལ་ཕན་པར་མཐློང་ལ་ཁ་ཅིག་

ལ་གནློད་པར་མཐློང་བའི་ཕྱིར་དང༌། ནང་གི་ཤེས་པ་ལ་གཟུགས་སུ་སང་བ་ཙམ་

ལས་མ་གཏློགས་པའི་སློད་ཀང་མི་འདློད་པས་ན་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་

རང་མཚན་པར་སང་བའི་ཡུལ་སང་བ་ཙམ་གིས་ཕན་གནློད་དུ་འགྱུར་གི་སྤློད་འགྱུར་

ལ་”མི་བལྟློས1་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི་གཤིན་རེ་ལ་གཤིན་རེ་རང་མཚན་པར་སང་བ་

ན་འཇིགས་པ་བསྐྱེད་པ་དང༌། སྒྱུ་མའི་ན་ཆུང་ལ་ན་ཆུང་རང་མཚན་པར་སང་བ་ན་དེ་

ཙམ་གིས་ཆགས་པ་བསྐྱེད་པ་བཞིན་ནློ། །གཞན་ཡང་མི་ལྟ་བུའི་ཀུན་གཞི་ལ་དམལ་

བ་སང་བ་དེ་དམལ་བ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་སང་ངམ་མི་སང༌།

 དང་པློ་ལྟར་ན། དམལ་སང་དེ་དམལ་བ་པ་ཁློ་ནའི་ལས་དབང་གིས་སང་བ་

དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལློ། །འདློད་ན། ལྕགས་བསེགས་ས་གཞི་སུ་ཡིས་བས། །”མློ་

ཚོགས2་དེ་དག་ཅི་ལས་བྱུང༌། །དེས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །སིག་སེམས་བྱུང་བར་

ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་པས་གནློད་དློ། །

ཡང་མིའི་ཀུན་གཞི་ལ་སློད་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་དམལ་བའི་ཀུན་གཞི་ལ་ཡང་

སང་བར་ཁས་ལེན་དགློས་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཇི་སྐད་དུ། ཡི་དྭགས་དུད་འགློ་མི་རྣམས་

དང༌། །ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་”རིགས་རིགས་སུ3། །དངློས་གཅིག་ཡིད་ནི་ཐ་དད་

1 བ། ༡༡ན༡ན། མི་ལྟློས

2 བ། ༡༡ན༣ན། ཞློལ། ༩བ༥ན། མེ་ཚོགས

3 བ། ༡༡ན༥ན། ཞློལ། ༩བ༦ན། རིག་རིགས་སུ
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ཕྱིར། །དློན་མ་གྲུབ་པར་འདློད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཕྱི་རློལ་གི་དློན་མ་གྲུབ་པའི་རིགས་པ་

གསུངས་པ་རྣམས་བློར་བར་ཡང་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་

དབང་ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་སང་བ་ཡིན་ལ་དེ་དང་ཀུན་གཞིའི་སང་བ་གཉིས་མི་གཅིག་གློ་

ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ལ་དློན་ལྔར་སང་བ་དེ་གཉིས་ཀ་ཀུན་གཞིའི་གཟུང་ཆ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

དློན་དུ་སང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་ལ་སྐྱེའློ། །ཞེས་པའི་ལུང་དང༌། རྣམ་ཤེས་ལྔ་ཡིས་

འཛིན་བེད་ཅིང༌། །ཞེས་སློགས་ཀིས་བསན་ཟིན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན། དམལ་བ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་མི་སང་ཡང་དམལ་སང་

མཚན་ཉིད་པ་སང་བར་འདློད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདེ་འགློའི་བདེ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་སང་བར་འགྱུར་རློ། །རྐང་པ་ལྷག་མ་བཞི་ཡང་རིགས་པ་འདིས་དཔགས་

ལ་ཤེས་པར་བའློ། །དེའི་ཕྱིར་མངློན་པ་འགའ་ཞིག་ཀུན་གཞི་གཅིག་ལ་བསམ་བཏན་

བཞི་པ་མན་ཆད་མནར་མེད་པ་ཡན་ཆད་སང་ཞེས་འདློད་ལ། ཁ་ཅིག་བསམ་གཏན་

བཞི་པ་ནི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལས་ལས་གྲུབ་པས་མི་སང་ལ་གཞན་སང་ཞེས་

འདློད་པ་དང༌། གཞན་དག །བེ་བཤད་ལས། འདིའི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཡློངས་སུ་

བཅད་པར་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་པའི་དློན་དུ་བསམས་ནས་ཚད་ཀིས་བཅད་མི་ནུས་

པའི་སློད་བཅུད་ཀི་རས་ཐམས་ཅད་སང་བར་འདློད་པ་ལ་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མེད་ལ། 

གནློད་པར་བེད་པ་ཡློད་དློ། །མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་འདི་ཉིད་གནློད་བེད་དློ་ཞེ་ན། ལུང་དེའི་

དློན་ནི་ཚད་ཀིས་བཅད་མི་ནུས་པའི་སློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་སང་བར་སློན་པ་མིན་གི་

དམིགས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་རྣམ་པ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་བཟུང་ངློ་ཞེས་ཀུན་གཞི་

རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་གསལ་བར་བཅད་མི་ནུས་ལ་རེས་སུ་ངེས་པ་ཡང་འདྲེན་མི་ནུས་
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པའི་དློན་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྔར་ལྟར་གི་གནློད་བེད་འཇུག་གློ །

འློ་ན་ཁམས་འློག་མ་གཉིས་ན་སློད་བཅུད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་སང་ཞེ་ན། དངློས་སུ་

རང་གི་དབང་དློན་ནློ། །བརྒྱུད་ནས་དེ་ཡི་ཚོགས་དྲུག་གི ། ཡུལ་དུ་སང་བར་གང་

ནུས་པ། །ཀུན་གཞིའི་ཡུལ་དུའང་འཇློག་པ་ཡིན། །དངློས་སུ་དམིགས་པ་ནི་རང་རྒྱུད་

ཀི་དབང་པློ་དེ་ལ་སང་བའི་ཡུལ་རྣམས་ཡིན་ལ་བརྒྱུད་ནས་ནི་རྟེན་དེའི་ཚོགས་དྲུག་

གི་ཡུལ་དུ་སང་བར་གང་ནུས་པ་རྟེན་དེའི་ཀུན་གཞིའི་ཡུལ་དུའང་འཇློག་གློ །འློ་ན་

སེམས་ཅན་ཞེས་པའི་འགེལ་པར། སེམས་ཅན་ནི་བདག་དང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་དབང་

པློ་ལྔར་སང་བ་གང་ཡིན་པའློ་ཞེས་པས་གནློད་དློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཀུན་གཞི་ལ་སང་བའི་

དབང་པློ་ལ་བདག་གཞན་གི་རྒྱུད་ཀི་དབང་པློ་ལྔའློ་ཞེས་སློན་གི་ཀུན་གཞི་གཅིག་ལ་

བདག་གཞན་གི་དབང་པློ་ལྔ་དངློས་སུ་སང་ཞེས་སློན་པ་མིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ་རང་གི་ཀུན་གཞི་ལ་དངློས་སུ་སང་བའི་གཞན་གི་དབང་པློ་

དེ་གཞན་རྒྱུད་ཀི་དབང་པློ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན་འགློ་བ་རྣམས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

ཏེ། ལུས་དང་ལུས་ཅན་གི་རྣམ་རིག་རྣམས་ནི་མངློན་བརློད་ཀི་བག་ཆགས་ལས་

འབྱུང་ལ་བག་ཆགས་དེ་ཡང་རང་གི་ཀུན་གཞི་ལ་གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པས་གནློད་མི་

ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གལ་ཏེ་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཞིའི་ཡུལ་ཡིན་ན་ཡིད་ཤེས་

ཀི་ཡུལ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལྟ་བུ་དང༌། འདས་སློགས་སྒློ་བཏགས་

རྣམས་ཀང་ཀུན་གཞིའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དབང་དློན་ལས་གཞན་དྲུག་པའི་

ཡུལ། །ཀུན་གཞིའི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། །དྲུག་པ་བཏགས་པའི་ཡུལ་ཅན་དང༌། །ཀུན་
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གཞི་བཀྲར་འཛིན་གིས་དབེན་ཕྱིར། །དབང་དློན་བག་ཆགས་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་

ཡིད་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལྟ་བུ་དང༌། འདས་སློགས་སྒློ་བཏགས་

རྣམས་ནི་ཀུན་གཞིའི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཡིད་ཤེས་ཀིས་སྒློ་བཏགས་

ནས་ཡུལ་དུ་བས་པ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་ཀུན་གཞིའི་ཡང་ཐ་སད་འདློགས་པའི་འདུ་ཤེས་

བཀྲ་བར་འཛིན་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ཀུན་གཞི་དེ་དགེ་མི་དགེ་ལ་མི་འཇློག་པར་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཁློ་ནར་

ངེས་པ་ཅི་ཞེ་ན། བག་ཆགས་བསློ་གཞི་ཡིན་ཕྱིར་དང༌། །དགེ་དང་མི་དགེ་མངློན་གྱུར་

དང༌། །རྒྱུད་གཅིག་ལ་ནི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་དུ་གྲུབ། །ཀུན་

གཞི་དེ་དགེ་མི་དགེའི་བག་ཆགས་བསློ་”བའི1་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། དགེ་མི་

དགེའི་སེམས་མངློན་གྱུར་དང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མ་

བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་དུ་གྲུབ་སེ་དགེ་བ་དང་ཉློན་མློངས་ཅན་བག་ཆགས་ཀི་གཞིར་

མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །རེག་སློགས། །ལྔ་ཉིད་དང་ལྡན་ཞེས་གང་སྨྲས་པ་འཁློར་

སེམས་བྱུང་ལྔར་ངེས་པ་ཅི་ཞེ་ན། ལུང་མ་བསན་དང་མི་གསལ་ཕྱིར། །རེག་སློགས་

ལྔར་ངེས། མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་དང་ར་ཉློན་

ཉེ་ཉློན་རྣམས་མི་འབྱུང་ལ་ཡུལ་བེ་བག་ཏུ་གསལ་བར་གཅློད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཡུལ་

ངེས་ལྔ་མི་འབྱུང་ངློ༌། །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་བཞི་ཡང་གདགས་གཞི་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་

དེ་དག་གང་ཡང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཀུན་ཏུ་འགློ་བ་ལྔ་དང་ནི་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། 

རེག་པ་ནི་སེམས་བྱུང་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་མློང་བ་

1 བཀྲ། ༡༢ན༢ན། བའ
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རྣམ་པ་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཡུལ་གི་སྤུ་

རིས་གཅློད་པ་ཙམ་དང༌། ཡུལ་ལ་གཡློ་བ་ཙམ་དང༌། རང་གི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་

གཏློད་པ་ཙམ་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ཀུན་གཞིའི་འཁློར་གི་ཚོར་བ་དེ་མློང་བ་གསུམ་གང་ཞེ་ན། ཚོར་བ་ནི། བར་

མའློ། །ཚོར་བ་ནི་བདེ་བ་དང་གདུང་བ་གཉིས་ཀའི་ངློ་བློར་མ་གྱུར་པ་བར་མར་ཉམས་

སུ་མློང་བ་བཏང་སློམས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་ཚོར་བ་ནི་དམིགས་ལ་བདེ་བ་དང་གདུང་

བ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་ལྡན་ན་བསམ་

གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ཀང་ཚོར་བ་བདེ་བའི་སར་འགྱུར་ལ། དམལ་བ་ན་ཡང་རྣམ་

སྨིན་གི་བདེ་བ་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་སེ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ན་”བསློད1་ནམས་

དང་མི་གཡློ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་”སྨིན2་པ་སྡུག་བསྔལ་འཕེན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

གཟུགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ཚོར་བ་གདུང་བའི་སར་འགྱུར་བ་སློགས་རྒྱ་ཆེའློ། །ཅིའི་

ཕྱིར་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ལ་ཀུན་གཞི་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འདི་

ལ་བདག་ཏུ་ནི། །སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ན་ཀུན་གཞིའློ། །འགློ་བ་ལྔའི་སེམས་ཅན་རྣམས་

འདིར་ཉློན་ཡིད་ཀིས་བདག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་ཞེས་བ་སེ་ཉློན་ཡིད་ཀིས་

བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཡུལ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་སྨིན་གི་ཆ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་སྨིན་གི་ཆ་དེ་དུས་གང་བར་དུ་འཇུག་ཅིང་ལྡློག་ཅེ་ན། ལྷག་མ་

མེད་དང་རློ་རེ་ལྟའི། །བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག །ཐེག་དམན་གི་ལྷག་མེད་ཀི་

མང་འདས་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་རློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རེས་སུ་ལྡློག་ཅིང་དེའི་

1 བཀྲ། ༡༢བ༢ན། བསེད

2 བཀྲ། ༡༢བ༣ན། སྨན
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སྔློན་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཇུག་གློ །

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། ལས་ཀི་བག་ཆགས་འཛིན་གཉིས་ཀི། །བག་ཆགས་

བཅས་པ་སྔ་མ་ཡི། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཟད་ནས་གཞན། །རྣམ་སྨིན་བསྐྱེད་པ་དེ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་སྔ་མའི་དགེ་སིག1་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་ཀུན་གཞིའི་

རྣམ་སྨིན་དེ་ཚེ་འདིར་ཇི་སིད་མ་ཤིའི་བར་དུ་འཇུག་ཅིང༌། ལས་དེའི་ནུས་པ་ཟད་པའི་

ཚེ་དེ་ལློག་ནས་ཡང་ལས་ཕྱི་མས་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་སྨིན་འཇུག་པས་རྒྱུན་མི་ཆད་

དློ། །འདིར་ཅིའི་ཕྱིར་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁློ་ན་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཞེས་

བ། མིག་སློགས་དབང་པློ་ལྔ་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ་

འདི་ལྟར་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་མ་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང༌། ཚེ་ཇི་སིད་ཀི་

བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། སྔློན་གི་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བས་འཕངས་པའི་

འབས་བུ་ཡིན་པ་”སེ2་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགློས་པ་ལས་”དེ3་ཀུན་

གཞི་འཁློར་བཅས་ལས་གཞན་པ་ལ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་

དེ་དགེ་མི་དགེའི་རྣམ་སྨིན་དུ་འགལ་བ་མེད་ལ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ནི་རིམ་པ་

བཞིན་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བའི་རྣམ་སྨིན་དུ་འགལ་ཏེ་དེ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་དང་

གཉེན་པློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གལ་ཏེ་དགེ་བ་ཉིད་དགེ་བའི་རྣམ་སྨིན་དང་མི་དགེ་བ་ཉིད་མི་དགེ་བའི་རྣམ་

སྨིན་དུ་འགལ་བ་མེད་པས་རྣམ་སྨིན་ལུང་མ་བསན་ཁློ་ནར་མ་ངེས་སློ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་

1 བ། ༡༣བ༣ན།  གི་ ཡློད།

2 བཀྲ། ༡༣ན༣ན། དེ

3 བཀྲ། ༡༣ན༣ན། ད
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ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ལྡློག་པ་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་རྣམ་སྨིན་ནི་ཚེ་

རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པ་ན་རྣམ་སྨིན་

དགེ་བ་ཡིན་ན་དགེ་སེམས་སྐད་ཅིག་ཀང་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པས་ཀུན་ནས་

ཉློན་མློངས་པ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་མེད་ལ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་འགག་

པའང་མེད་དློ། །

རྣམ་སྨིན་གི་མི་དགེ་བ་ཡིན་ན་མི་དགེ་བའི་སེམས་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་གཉེན་

པློ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་མེད་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ལྡློག་པར་མི་

འགྱུར་རློ། །གཞན་ཡང་དགེ་ར་ཆད་པའི་གང་ཟག་ལ་དགེ་སེམས་མངློན་གྱུར་དུ་ཡློད་

པ་སློགས་མཐའ་ཡས་སློ། །དེའི་ཕྱིར་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཁློ་ནར་ངེས་སློ། །དེ་

སྐད་དུ། ཅིའི་ཕྱིར་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་

བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་མ་

བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་འདི་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་འགལ་བ་མེད་དེ་

དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ནི་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་ནློ། །

རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བར་འགྱུར་ན་ནི་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་ལློག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ནི་མ་བསྒིབས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཉིད་དློ། །ཞེས་སློ། །ཡང་ཐེག་བསྡུས་སུ་རྣམ་པར་

སྨིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་བ་”མ་གཏློགས་པ1་

གཞན་དུ་མངློན་པར་འགྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འབྱུང་བས་རྣམ་སྨིན་ཇི་སིད་

1 བ། ༡༤བ༡ན། ཞློལ། ༡༢བ༦ན། མ་རྟློགས་པ
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

འཚོའི་བར་དུ་འཇུག་དགློས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་ཤིའི་བར་དུ་འབྱུང་དགློས་ལ་མིག་

ལ་སློགས་པ་ནི་མ་ཤིའི་གློང་དུ་ཡང་ལྡློག་པ་མཐློང་བའི་ཕྱིར་དེ་དག་རྣམ་སྨིན་མཚན་

ཉིད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡང༌། རྣམ་པར་སྨིན་པ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་བཅས་པའློ་ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །དེས་ན་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་

ཤེས་ཁློ་ན་རྣམ་སྨིན་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་གིས་རྟེན་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

བརྟེན་པ་ས་བློན་གི་ཀུན་གཞིའི་”མཚན
1
་ཉིད་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

བརྟེན་པ་ས་བློན་ཀུན་གཞི་ནི། །སློ་བར་བེད་པས་བསློ་གཞི་ལ། །འགག་ལ་

མངློན་དུ་ཕྱློགས་པའི་ཚེ། །བཞག་པའི་ནུས་པའློ། །སློ་བེད་ཚོགས་བདུན་གིས་བསློ་

གཞི་ལ་རང་ཉིད་འགག་པ་ལ་མངློན་དུ་ཕྱློགས་པའི་ཚེ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་

གསུམ་གི་ས་བློན་བཞག་པའི་ནུས་པ་ཞིག་གློ །

དེ་ཡང་ཚོགས་དྲུག་གིས་ནི་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ཆར་གི་ས་

བློན་འཇློག་སེ་དེ་དག་ལ་དགེ་སློགས་གསུམ་ཆར་ཡློད་པས་སློ། །ཉློན་ཡིད་འཁློར་

བཅས་ཀིས་ནི་ལུང་མ་བསན་གི་ས་བློན་ཁློ་ན་བསློ་སེ། དེ་ནི་རྟག་ཏུ་ལུང་མ་བསན་གི་

ངློ་བློར་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

སློ་བར་བེད་པ་ཚོགས་བདུན་འཁློར་བཅས་སུ་ཇི་ལྟར་”ངེས2་ཤེ་ན། འཇུག་

ཤེས་རྣམས་དང་ཀུན་གཞི་གཉིས་ཉིད་ཕན་ཚུན་འབས་བུའི་དངློས་དང་རྒྱུའི་དངློས་

1 བཀྲ། ༡༤ན༡ན། མཆན

2 བཀྲ། ༡༤ན༣ན། ངས
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

པློར་རྟག་ཏུ་སྦྱློར་ཏེ་འདི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀིས་ས་བློན་རིང་པ་གསློ་

བས་ཀུན་གཞི་ས་བློན་གི་ཆའི་བདག་རྐེན་བེད་ལ། ས་བློན་གསར་པ་འཇློག་པས་

དེའི་རྒྱུའི་རྐེན་བེད་དེ་ཇི་སྐད་དུ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་ནི་གཅིག་གི་རྐེན་གཅིག་

ཡིན་ཏེ། 

ཆློས་མངློན་པའི་མདློ་ལས། ཆློས་ཀུན་རྣམ་པར་ཤེས་ལ་སྦྱློར། །དེ་དག་ལ་

ཡང་དེ་དེ་བཞིན། །ཕན་ཚུན་འབས་བུའི་དངློས་པློ་དང༌། །རྒྱུ་ཡི་དངློས་པློར་རྟག་ཏུ་

སྦྱློར། །ཞེས་སློ། །དུས་མཉམ་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་སྐད་བཤད་ཀི། 

མི་མཉམ་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ཚེ་ཕྱི་མའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་སྨིན་ཆ་འགྲུབ་པའི་ས་

བློན་ཡང་འཇློག་པར་བེད་དློ། །དེ་ཡང་རྟེན་དེ་དང་སློ་བ་པློ་རང་ཉིད་སྐྱེ་འགག་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་བས་པས་སློ་བར་བེད་དེ། དཔེར་ན་ཏིལ་དང་སྣུམ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་

”ཏེ1་སྐྱེ་འགག་བས་པས་ཕྱིས་མེ་ཏློག་དེ་”མེད2་ཀང་ཏིལ་ལ་མེ་ཏློག་གི་དྲི་རེས་སུ་

འཇུག་པ་བཞིན་ནློ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། དེ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཀུན་གཞི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་རྐེན་བེད་དེ། མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་ས་བློན་

ཡློངས་སུ་གསློ་བ་དང༌། ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་དེ་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ས་བློན་

ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་འཇློག་པའི་སློ་ནས་སློ། །དེའི་ཕྱིར་མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་ས་བློན་

ཡློངས་སུ་རྒྱས་ན་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་དགེ་བ་དང་

མི་དགེ་བ་དང༌། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་འབྱུང་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་རང་གི་རྟེན་ལ་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བ་དང་འགག་པས་སློ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་སློ། །

1 བཀྲ། ༡༤བ༡ན། ཏ

2 བཀྲ། ༡༤བ༡ན། མད
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

བསློ་གཞི་དེ་ལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགློས་ཤེ་ན། 

བསློ་གཞི་ནི། བརྟན་ལུང་མ་བསན་བསློ་བ་བ། །སློ་བར་བེད་དང་འབེལ་བ་

དང༌། །མཐའ་གཅིག་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་སེ། །ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པའློ། །ཁྱད་པར་ལྔ་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་བསློ་གཞིར་འཇློག་གློ །

 ལྔ་གང་ཞེ་ན། བརྟན་པ་ནི་ཏིལ་ལ་སློགས་པ་ལྟར་རྒྱུད་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཞིག་

དགློས་ཀི་སྒ་གློག་ལྟ་བུའི་མི་བརྟན་པ་ནི་བསློ་གཞིར་མི་རུང་སེ་དེ་དག་ལ་བག་

ཆགས་འཆགས་སུ་མི་འདློད་ཅིང་ཆགས་ཀང་ཆུད་ཟློས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །འདིས་

ནི་ཚོགས་བདུན་དང་གཟུགས་བསློ་གཞིར་མི་རུང་བར་བསན་ཏེ། དེ་དག་ནི། ཇི་སྐད་

དུ། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་འབྱུང་བ་ནི། །རྟག་ཏུའློ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ། །སློམས་པར་

འཇུག་པ་རྣམ་གཉིས་དང༌། །སེམས་མེད་གཉིད་དང་བརྒྱལ་མ་གཏློགས། །ཞེས་དང༌། 

འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ལམ་ན་མེད། །འགློག་པའི་སློམས་པར་འཇུག་ནའང་

མེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྒྱུན་འཆད་པའི་ཕྱིར་དང་གཟུགས་ཀང་གཟུགས་མེད་དུ་

མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟ་ན་ཀུན་གཞི་ཡང་བསློ་གཞིར་མི་རུང་སེ། དག་བཅློམ་ཉིད་ནས་དེ་ལྡློག་

གློ ། ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱུན་འཆད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ་ཇི་སིད་སློ་བེད་

ཡློད་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་ཆློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནི་སློག་

སྐྱ་དང་ཙནྡན་ལྟ་བུ་དྲི་མི་མཉམ་པ་ལ་ས་བློན་ཐམས་ཅད་བསློད་མི་ནུས་ཀི་ཏིལ་ལྟ་

བུའི་དྲི་མཉམ་པ་ལ་ནུས་པས་ན་དྲི་མཉམ་པ་ལྟ་བུའི་ལུང་མ་བསན་ནི་དགེ་བ་དང་མི་

དགེ་བའི་སེམས་ཧ་ཅང་གསལ་བ་དང་མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདིས་ནི་དགེ་
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བ་དང་ཉློན་མློངས་ཅན་བསློ་གཞིར་མི་རུང་བར་བསན་ཏློ། །

བསློ་བར་བ་བ་ནི། བསློ་བར་ནུས་པ་སེ་མི་རྟག་པ་ལ་བསློད་ཀི་རྟག་པ་ལ་མི་

ནུས་སློ་ཞེས་པས་འདུས་མ་བས་བསློ་གཞིར་མི་རུང་བར་བསན་ཏློ། །སློ་བར་བེད་

དང་འབེལ་བ་ནི། སློ་བེད་དང་བསློ་གཞི་སྐྱེ་འགག་དུས་གཅིག་ལ་བས་པའི་འབེལ་བ་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགློས་སློ། །འདིས་ནི་རྒྱུད་ཐ་དད་དང་དུས་མི་མཉམ་པའི་ཆློས་

རྣམས་བསློ་བ་སློ་བེད་དུ་མི་རུང་བར་བསན་ཏློ། །

མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ནི། རྣམ་གངས་ཀིས་མ་ཡིན་པར་མཐའ་

གཅིག་རྟེན་དུ་གྱུར་པའློ། །འདིས་ནི་ཀུན་གཞིའི་འཁློར་གི་རེག་པ་སློགས་བསློ་གཞི་

ཡིན་པ་སེལ་ཏེ་དེ་དག་ནི་གཙོ་བློ་སེམས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ལ་བརྟེན་པས་ན་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་རེག་སློགས་དེ་དག་གིས་རང་འགྲུབ་པའི་ས་

བློན་ཀུན་གཞི་ལ་བསློད་དམ་མི་བསློད། དང་པློ་ལྟར་ན། ཚོགས་བདུན་ལས་གཞན་

པའི་སློ་བེད་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེ་ན། འདི་ལ་རྒྱུ་མེད་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་བསློད་དགློས་ཞེས་པ་དང༌། དེ་དག་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་བའི་ལུང་མ་

བསན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་བསློད་དློ། །འློན་ཀང་སྔློན་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པས་མ་

ཤིའི་བར་དུ་འཕེན་པས་འཇུག་ཅེས་འདློད་པས་གཉིས་བཤད་ཀང་ཕྱི་མ་ལེགས་ཏེ་

གཞན་དུ་ན་ཀུན་གཞི་ཉིད་ཀིས་ཀང་བསློད་དགློས་པས་བསློ་གཞི་མི་རེད་པའི་སྐྱློན་

དུ་འགྱུར་རློ། །
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དེ་ལྟ་བུའི་བག་ཆགས་དེ་ལ་དབེ་བ་དུ་ཞིག་ཅེ་ན།

 དྲུག་ཏུ་དབེ་བ། གསུམ་དུ་དབེ་བ། བཞི་ཚན་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང་བཞིའློ། །དང་

པློ་དྲུག་ཏུ་དབེ་བ་ནི། ཕྱི་དང་ནང་དང་མི་གསལ་བ། །གཉིས་དང་ཀུན་རློབ་ཉིད་དང་

ནི། །དམ་པའི་དློན་ཏེ་དེ་དག་ཀུན། །ས་བློན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདློད། །ཕྱིའི་ས་བློན་ནི་ནས་

དང་ཨུཏྤ་ལའི་ར་བ་ལྟ་བུའློ། །ནང་གི་ས་བློན་ནི་ཀུན་གཞིའི་ས་བློན་གི་ཆའློ། །

མི་གསལ་བ་གཉིས་ནི། མི་གསལ་བ་ནི་ལུང་མ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་ནི། 

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་བང་གི་མི་གསལ་བའམ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་

གཉིས་མི་གསལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

གཉིས་ནི་ཕྱིའི་ས་བློན་དང་ནང་གི་ས་བློན་ནློ། །ཐེག་བསྡུས་ཀི་ཊིཀ་བེད་ཁ་

ཅིག་གི་ལུགས་ཀིས་ནི། གཉིས་སུ་མི་གསལ་ཅེས་འདློན་པ་ལྟར་ན། ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་དང་རྣམ་བང་ངམ། དགེ་མི་དགེར་དཔྱད་ན་དེ་དག་གང་དུ་ཡང་མི་གསལ་བ་

ལུང་དུ་མ་བསན་པའློ། །

ཡང་ན་གཉིས་ཞེས་པ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཉློན་མློངས་པའི་ཆློས་

རྣམས་ཀི་ས་བློན་ཅན་ཡིན་པས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཆློས་རྣམས་འབྱུང་བས་དེ་

དག་དང་རྒྱུ་འབས་དང༌། རྣམ་བང་གི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ས་བློན་ཀང་གནས་སམ། རྟེན་

གི་དངློས་པློ་བས་པས་དེ་དག་དང་རྒྱུ་འབས་སུ་གྱུར་པ་གཉིས་སློ། །དེ་ལྟར་ཡང་དློན་

གསང་དུ། མི་གསལ་བ་གཉིས་ཞེས་པ་ནི། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་གཉིས་སམ་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་གཉིས་མི་གསལ་ཞིང་ཡློངས་སུ་མི་གསལ་

བ་སེ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ །
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ཁ་ཅིག་ནི་གཉིས་སུ་ཞེས་འདློན་ཏེ་ས་བློན་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་གཉིས་སུ་

དཔྱད་དམ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའམ་རྣམ་པར་བང་བ་གཉིས་སུ་དཔྱད་ན་མི་

གསལ་ཏེ་ལུང་དུ་མ་བསན་ཏློ་ཞེས་བ་བའི་དློན་ནློ། །དེ་ལ་ཕྱིའི་ས་བློན་ནི་ལུང་དུ་མ་

བསན་པ་སེ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཉིད་ཀིས་མི་གསལ་བའློ། །ནང་གི་ཡང་དགེ་བ་ལ་

སློགས་པའི་ངློ་བློར་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་མི་གསལ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། བཤད་

སྦྱར་ལས་ཀང༌། མི་གསལ་བ་ནི་ལུང་དུ་མ་བསན་པའློ། །གཉིས་ནི་ཕྱི་དང་ནང་

གིའློ། །ཡང་ན་འབས་བུ་དང་རྒྱུ་སེ་དེ་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཀུན་གཞི་རྣམ་པ་ཡང་

གཉིས་སློ། །དེ་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངློས་པློས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་རྣམ་

པར་བང་བའི་ཆློས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་སློ། །ཀུན་རློབ་པའི་ས་བློན་ནི་ཕྱིའི་ས་བློན་

ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དློན་དམ་པའི་ས་བློན་ནི་ནང་གི་ས་བློན་ཏེ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་ཡང་ཁས་

ལེན་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དློན་གསང་དང་བཤད་སྦྱར་གི་བཤད་པ་སྔ་མ་ལྟར་ན་དང་

པློ་དང་གསུམ་པ་ལྔ་པ་རྣམས་ཞར་ལ་བྱུང་བ་ཙམ་ཡིན་ལ་བཤད་སྦྱར་གི་བཤད་པ་

གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཞར་བྱུང་ངློ༌། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པ་ལས། ཕྱི་དང་ནང་

དང་མི་གསལ་བ། །གཉིས་དང་ཀུན་རློབ་ཉིད་དང་ནི། །དམ་པའི་དློན་ཏེ་དེ་དག་

ཀུན། །ས་བློན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདློད། །བརྟན་ལུང་མ་བསན་བསློ་བ་བ། །སློ་བར་བེད་

དང་འབེལ་བ་དང༌། །སློ་བེད་དེ་ལས་གཞན་དུ་མིན། །དེ་ནི་བག་ཆགས་མཚན་ཉིད་

དློ། །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་ནི། གཞན་ཡང་མངློན་བརློད་བདག་ལྟ་དང༌། །སིད་



  32  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

པའི་ཡན་ལག་བག་ཆགས་གསུམ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་”ཤེས་

པའི1་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། རྣམ་པ་བཞིར་

བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལ་བག་ཆགས་རྣམ་པ་གསུམ་གི་བེ་བག་གིས་རྣམ་པ་གསུམ་སེ་

མངློན་པར་བརློད་པའི་བག་ཆགས་ཀི་བེ་བག་དང༌། བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་བག་ཆགས་ཀི་

བེ་བག་དང༌། སིད་པའི་ཡན་ལག་གི་བག་ཆགས་ཀི་བེ་བག་གིས་སློ། །ཞེས་པ་ལྟར་

གསུམ་མློ། །

དེ་ལ་བག་ཆགས་དང་པློ་ནི། ཀུན་གཞིའི་སེང་གི་ས་བློན་གཟུགས་ནས་རྣམ་

མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆློས་རྣམས་ཀི་མིང་དང་མཚན་མའི་རྣམ་པར་འབྱུང་ཞིང་མདློར་ན་

ཐ་སད་ས་ཚོགས་འདློགས་པའི་ཡིད་ཤེས་ཀི་རྒྱུའི་རྐེན་ནློ། །འདི་ལ་སྤློས་པའི་བག་

ཆགས་ཞེས་ཀང་ཟེར་ཏེ། ཡིད་ཤེས་ཡུལ་ས་ཚོགས་ལ་འཕློ་བའི་ས་བློན་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རློ། །མངློན་བརློད་ཀི་བག་ཆགས་ཞེས་ཀང་ཟེར་ཏེ་མིག་མིག་ཅེས་དང༌། 

གཟུགས་གཟུགས་ཞེས་པའི་བརློད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཤེས་ཀི་ས་བློན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟ་ན་ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར། དེ་ལ་ལུས་དང་ལུས་ཅན་དང་ཟ་བ་པློའི་རྣམ་

པར་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དང༌། དེས་ཉེ་བར་དཔྱད་པར་བ་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་གང་

ཡིན་པ་དང༌། དེ་ལ་ཉེ་བར་སྤློད་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དང༌། དུས་དང་

གངས་དང་ཡུལ་དང་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མངློན་པར་བརློད་

པའི་བག་ཆགས་ཀི་ས་བློན་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་

1 བ། ༡༧བ༢ན། ཤེས་པ་འདིའི



  33  

ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ་ཡིད་ཤེས་ཀི་ས་བློན་ཞེས་སྔར་བརློད་པ་ནི་གཙོ་བློའི་དབང་དུ་

བས་ལ། འདིར་བསན་པ་ནི། གཞན་དབང་དེ་ཀུན་གཞིའི་ས་བློན་ཅན་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པས་བསྡུས་པའི་རྣམ་རིག་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ཡང་ལུས་ཞེས་པ་ནས་

ཐ་སད་པའི་བར་གི་རྣམ་རིག་རྣམས་ནི་བག་ཆགས་གསུམ་དུ་བེད་པ་ན་མངློན་བརློད་

ཀི་བག་ཆགས་ལས་འབྱུང་སེ། གཞན་གཉིས་ལས་མི་འབྱུང་ལ་འདི་དག་ཀང་ཡིད་

ཤེས་ཀི་མངློན་པར་བརློད་པར་བ་བའི་ཆློས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སམ་དུ་བསམས་

སློ། །དེས་ན་མངློན་པར་བརློད་པར་བ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། དེའི་བག་ཆགས་དེ་

འཇློག་པ་ཡང་ཡིད་ཤེས་འཁློར་བཅས་ཁློ་ནས་འཇློག་ལ། བསྐྱེད་པ་ཡང་ཐ་སད་

འདློགས་པའི་ཡིད་ཤེས་ཉིད་བསྐྱེད་དློ། །

གཉིས་པ་བདག་ལྟའི་བག་ཆགས་ནི། ཉློན་ཡིད་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པས་

བཞག་པ་བདག་དང་གཞན་དུ་སང་བའི་རྣམ་རིག་འབྱུང་བའི་ས་བློན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། 

བདག་དང་གཞན་གི་བེ་བག་གི་རྣམ་པར་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་

བག་ཆགས་ཀི་ས་བློན་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་སློ། །འདི་ལ་འཇིག་ཚོགས་

ལ་ལྟ་བའི་བག་ཆགས་ཞེས་ཀང་ཟེར་ཏེ་འཇིག་ལྟའི་ས་བློན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གསུམ་པ་སིད་པའི་ཡན་ལག་གི་བག་ཆགས་ནི། འཇུག་ཤེས་དགེ་བའམ་མི་

དགེ་བས་བཞག་པ་སིད་པ་བདེ་འགློའམ་ངན་འགློ། འཆི་འཕློ་དང་སྐྱེ་བར་སང་བའི་ས་

བློན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། བདེ་འགློ་དང་ངན་འགློ་དང་འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐྱེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། སིད་པ་ཡན་ལག་”གི1་བག་ཆགས་ཀི་ས་བློན་ལས་བྱུང་བའི་

1 བཀྲ། ༡༧བ༣ན། ག
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཕྱིར་རློ། །ཞེས་སློ། །འདི་ལ་རྣམ་སྨིན་གི་བག་ཆགས་”ཞེས1་ཀང་བ་སེ་འདི་ཡློངས་

སུ་སྨིན་པ་རྣམ་སྨིན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དབང་པློ་དང་དློན་འདི་དག་

ལ་འདིར་རྣམ་པར་རིག་པ་ཞེས་པ་དེ་དག་ཤེས་རིག་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་དེ་སྐད་

བརློད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དབང་པློ་ལྔ་དང་གཟུགས་

སྒ་སློགས་དློན་ལྔར་སང་བ་འདི་དག་ལ་དཔྱད་པ་ན་ཕྱི་རློལ་ལྟ་བུར་ཀུན་ཏུ་ཆད་པར་

སང་ལ་དེའི་ཚེ་ནི་དེ་དག་ཤེས་པའི་ངློ་བློར་མི་འདློད་དེ་འཇིག་རྟེན་ན་”གགས2་པ་དང་

མ་དག་པའི་བློ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་རྣམ་གཞག་བེད་དློ། །

བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པ་ན་དེ་ལྟར་སང་བ་དེ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་

བརློད་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་ཀུན་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེས་ན་དློན་དུ་སང་བར་

ནི་དམིགས་ལ་མུ་སེགས་ལྟར་གི་བདག་དང་གཙོ་བློ་སློགས་དང༌། རང་སེ་འློག་མ་

ལྟར་གི་རྡུལ་ཕན་དུ་བཏགས་པ་རྣམས་ནི་མ་གྲུབ་སེ་དེ་དག་སང་བར་མི་རིགས་ལ་

གཟུང་འཛིན་རིགས་པས་ཁེགས་ཀང་མློང་བ་རས་སུ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ནང་གི་

ཤེས་པ་ཉིད་དེ་ལྟར་སང་བ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལ་ཡིད་ཀིས་སྒློ་བཏགས་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར། རྣམ་པར་རིག་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་

ཁམས་དང་འགློ་བ་དང་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་

ཉིད་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

རྣམ་པར་རིག་པ་འདི་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཉིད་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པས་བསྡུས་པ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ནློར་བའི་དློན་སང་བའི་གནས་

1 བཀྲ། ༡༧བ༤ན། ཞས

2 བཀྲ། ༡༧བ༦ན། གགས



  35  

ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་དློ། །དེ་ལ་ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་

ཉིད་གང་ཞེ་ན། གང་དློན་མེད་ཀང་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དེ་དློན་ཉིད་དུ་སང་བའློ། །
1ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། གང་གཞན་གི་དབང་གིས་མཚན་

ཉིད་དེ་ལ་དློན་གི་མཚན་ཉིད་དེ་གཏན་མེད་པ་ཉིད་དློ། །ཞེས་དང༌། རྣམ་པར་རིག་པ་

འདི་དག་ནི་དློན་མེད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་མློ་ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་དཔེ་ཅི་

ཡློད་ཅེ་ན། རྨི་ལམ་ལ་སློགས་པ་ནི་དཔེར་བལྟ་བར་བའློ། །དཔེར་ན་རྨི་ལམ་ན་དློན་

མེད་པར་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ཉིད་གཟུགས་དང་སྒ་དང་དྲི་དང་རློ་དང་རེག་བ་

དང༌། ཁང་ཁྱིམ་དང་ནགས་ཚལ་དང་ས་དང་རི་ལ་སློགས་པའི་དློན་ས་ཚོགས་ཀི་རྣམ་

པར་སང་གི་དེ་ན་དློན་ཅི་ཡང་མེད་དློ། །དཔེ་འདིས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རྣམ་པར་

རིག་པ་ཙམ་ཉིད་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བའློ། །སློགས་པ་སྨློས་པས་ནི་སྒྱུ་མ་དང་སྨིག་

རྒྱུ་དང་རབ་རིབ་རྣམས་དཔེར་རིག་པར་བའློ། །ཞེས་སློ། །

གསུམ་པ་བཞི་ཚན་དང་པློར་དབེ་བ་ནི། ཐུན་མློང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

དང༌། །ཚོར་དང་བཅས་དང་ཚོར་མེད་པ། །ས་བློན་རྣམ་བཞི། དེ་ཡང་ས་བློན་ཐུན་

མློང་བ་ནི། ཀུན་གཞིའི་སེང་གི་སློད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འགྲུབ་པའི་ས་བློན་ནློ། །ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པ་ནི། བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འགྲུབ་པའི་ས་བློན་ནློ། །

དེ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་ཚོར་བ་མེད་པ་འབྱུང་བའི་ས་བློན་དང༌། ཚོར་བ་དང་

བཅས་པ་འབྱུང་བའི་ས་བློན་ཞེས་ཀང་བ་སེ་སློད་ནི་སེམས་ཀིས་མ་ཟིན་པས་བདེ་

སྡུག་གི་རྟེན་དུ་མི་སང་ལ་བཅུད་ནི་དེ་ལས་བཟླློག་པས་སློ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། དེ་ལ་

1 བ། ༡༩ན༤ན། སེ། ༡༤བ༥ན། དེ་ལ
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

མཚན་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་དེ་ཉིད་ཐུན་མློང་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། 

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཚོར་བ་མེད་པ་འབྱུང་བའི་ས་བློན་གི་མཚན་

ཉིད་དང༌། ཚོར་བ་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བའི་ས་བློན་གི་མཚན་ཉིད་དློ། །ཐུན་མློང་གི་

སློད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ས་བློན་གང་ཡིན་པའློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི་སློ་སློ་རང་གི་

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ས་བློན་གང་ཡིན་པའློ། །ཐུན་མློང་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚོར་བ་མེད་པ་

འབྱུང་བའི་ས་བློན་ནློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚོར་བ་དང་བཅས་པ་

འབྱུང་བའི་ས་བློན་ནློ། །ཞེས་སློ། །

བཞི་པ་བཞི་ཚན་གཉིས་པར་དབེ་བ་ནི། གནས་ངན་ལེན། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་

དང་སྤད་ཟིན་དང༌། །མ་ཟིན་པ་དང་བཞི་རུའང་གསུངས། །དེ་ལ་གནས་ངན་ལེན་གི་

ས་བློན་ནི་འདློད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་སློགས་ར་ཉློན་དང་ཁློ་བ་དང་ཁློན་དུ་འཛིན་པ་

སློགས་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཀི་ས་བློན་ནློ། །

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་ས་བློན་ནི། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆློས་དགེ་བ་རྣམས་ཀི་ས་

བློན་ནློ། །སྤད་ཟིན་པའི་ས་བློན་ནི། དགེ་མི་དགེའི་ས་བློན་བདེ་འགློ་དང་ངན་འགློའི་

རྣམ་སྨིན་གི་ངློ་བློར་རྣམ་པར་སྨིན་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་གཡློས་སུ་བས་པའི་ཁ་ཟས་

དང་འདྲ་བར་སར་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

སྤད་མ་ཟིན་པའི་ས་བློན་ནི། མངློན་བརློད་ཀི་བག་ཆགས་ཏེ་དེ་ནི་ཐློག་མ་མེད་པ་

ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱེས་ཙམ་ནས་ཆེད་དུ་མ་བལྟློས་པར་

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་སྤློས་པ་དུ་མ་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་སྐད་དུའང༌། 

ཡང་གནས་ངན་ལེན་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། །
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གནས་ངན་ལེན་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པའི་

ས་བློན་གང་ཡིན་པའློ། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་

དགེ་བའི་ཆློས་ཀི་ས་བློན་གང་ཡིན་པའློ། །ཞེས་དང༌། ཡང་སྤད་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་

པའི་མཚན་ཉིད་དློ། །སྤད་ཟིན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་གང་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ས་

བློན་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྣམ་པར་སྨིན་ཟིན་པའློ། །མ་སྤད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་

མངློན་པར་བརློད་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ས་བློན་ཏེ་ཐློག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་སྤློས་པ་

འབྱུང་བའི་ས་བློན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་སློ། །

དེས་ན་ཁ་ཅིག་ཐེག་བསྡུས་ལས་སྤད་ཟིན་མ་ཟིན་གཉིས་གསུངས་པ་ནི། 

རིམ་པ་ལྟར་མྱུ་གུ་སྐྱེས་པ་ན་ས་བློན་གི་སིང་པློ་འགགས་པ་ལྟར། བདེ་འགློ་ངན་

འགློའི་རྣམ་སྨིན་གི་བག་ཆགས་རྣམ་སྨིན་གི་ངློ་བློར་སྨིན་ཟིན་པ་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་

གསློ་བར་བ་བ་མིན་པ་དང༌། འབས་བུ་མ་བྱུང་བའི་བག་རྣམས་ནི་བག་ཆགས་གསར་

པས་གསློ་བར་བ་བ་དང་གཉིས་ཡིན་ཞེས་བཞེད་པ་ནི་ཐེག་བསྡུས་ཀི་དགློངས་པ་མ་

ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟ་བུའི་བག་ཆགས་དེ་དག་རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་རས་

གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན། བག་ཆགས་དེ་ཡང་རྟེན་ལས་ནི། །རས་གཅིག་ཐ་དད་གང་

ཡང་མིན། །ཇི་ལྟར་ན། གཅིག་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ས་བློན་དམིགས་རྣམ་ཡློད་པ་དང་། །འགློ་

བ་ལྔ་ཡི་ས་བློན་རྣམས། །འཆློལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། །ཁམས་ཀང་འཆློལ་ཕྱིར་

གཅིག་ཉིད་མིན། །ས་བློན་དང་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་གཉིས་རས་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་ཀུན་གཞི་ས་བློན་ཆ་དེ་ལ་དམིགས་རྣམ་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །འདློད་ན་
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ས་བློན་ལ་ནི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་མེད་དློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །

ཡང་འགློ་བ་ལྔའི་ས་བློན་རྣམས་འཆློལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འགློ་བ་ལྔའི་ས་

བློན་རྣམས་རས་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། རྟེན་གཅིག་

ལ་འགློ་བ་ལྔའི་ས་བློན་ཡློད་པ་དེ་དུས་མཉམ་དུ་ནི་ཡློད་དགློས་ལ་དེ་དག་ཀང་རྟེན་

དེའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་དང་རས་གཅིག་པར་ཁས་ལེན་དགློས་

ཤིང་སྐད་ཅིག་དེ་ལ་ཆ་ཤས་མེེད་པས་ན་ས་བློན་ལྔ་པློ་དེ་རས་ཆ་ཤས་མེད་པ་གཅིག་

ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པ་ཆ་མེད་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་འདློད་ན། 

བདེ་འགློའི་རྣམ་སྨིན་གི་ས་བློན་དེ་འཇློག་བེད་མི་དགེ་བས་བཞག་པར་ཐལ། ངན་

འགློའི་རྣམ་སྨིན་གི་ས་བློན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་ངན་འགློའི་རྣམ་སྨིན་གི་ས་བློན་

དེ་འཇློག་བེད་དགེ་བས་བཞག་པར་ཐལ། བདེ་འགློའི་རྣམ་སྨིན་གི་ས་བློན་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དེ་ལ་བློ་གློས་ཀི་འཇུག་པ་ཡངས་པའི་རིགས་པ་ལ་མ་འབད་ཅིང་སྒའི་སྤི་

ཙམ་ཤར་བ་ཁ་ཅིག་འགློ་བ་ལྔའི་ས་བློན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཡིན་མི་དགློས་ཏེ། དངློས་

པློ་དང་གཟུགས་གཞན་ནློ་སམ་དུ་སེམས་ན། འདི་དཔྱད་དེ། ཅི་གཟུགས་དང་རས་

གཅིག་པའི་དངློས་པློ་དེ་གཟུགས་ཀི་རས་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། 

དང་པློ་ལྟར་ན་ཁྱློད་ཀི་འདློད་པ་མི་འགྲུབ་སེ། ཁྱློད་ནི་གཟུགས་དང་རས་

གཅིག་པའི་དངློས་པློ་དེ་སྒ་དང་དྲི་རློ་ལྟ་བུ་དང་ཡང་རས་གཅིག་པར་འདློད་ལ་

གཟུགས་ཀི་རས་ཡིན་ན་དེ་དག་ལ་རེས་སུ་འགློ་བ་མེད་དློ། །གཟུགས་ཀི་རས་མ་

ཡིན་ན་རས་གཅིག་པའང་ཡིན་ལ་རས་གཞན་པའང་ཡིན་པ་འདི་ནི་སྨློན་པའི་ཚིག་སེ་

ཁློ་བློ་ཅག་སྨློན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་རློད་དློ། །
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ཆློས་ཀི་རེས་ཀང་། ཤིང་མིན་ལས་ལྡློག་དངློས་པློ་སེ། །ཤ་པ་ཡིན་ན་གཞན་

ཤིང་མིན། །གཞན་ཤིང་ཡིན་ན་ཤ་པ་མིན། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་གཞན་མིན་ཕྱིར། །ཞེས་

ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལྡློག་པའི་དངློས་པློ་དེ་ཤ་པ་དང་རས་གཅིག་གམ་ཐ་དད། དང་པློ་

ལྟར་ན་ཤ་པ་ལས་གཞན་པའི་ཤིང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཤིང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཤ་པ་ཤིང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤིང་མིན་ལས་མ་ལློག་པའི་ཕྱིར་

རློ། །གལ་ཏེ་ཤ་པ་ལས་གཞན་ཡང་ཤིང་དང་རས་གཅིག་ཏུ་འདློད་ན། ཤ་པ་ཤིང་མ་

ཡིན་ཏེ། རས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལ་འདྲེས་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པའི་

རིགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་ནློ། །དེས་ན་ཇི་སིད་གསལ་བ་རྣམས་ལས་མ་གཏློགས་

པའི་སྤི་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདློད་པ་དེ་སིད་དུ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་པའི་

སྐྱློན་གཉིས་པློ་སློང་མི་ནུས་སློ། །

གཞན་ཡང་རས་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་ནས་ཆ་གཉིས་འདློད་པ་ལ་འགལ་བ་

མེད་ན་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གཉིས་རས་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་

དགག་པར་མི་ནུས་སློ། །ཡང་ཁམས་ཀང་འཆློལ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་

གཟུགས་ཁམས་ཀི་ལྷས་སློམས་འཇུག་བསློམ་པའི་མཐུས་གཟུགས་ཀི་ལྷའི་རྣམ་

སྨིན་འགྲུབ་པའི་ས་བློན་འདློད་པའི་ཀུན་གཞི་ལ་”བསློས1་པ་དེ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་

དེ་དང་རས་གཅིག་ཏུ་འདློད་དགློས་པའི་ཕྱིར་དང་། ས་བློན་དེ་འདློད་པའི་སར་

གཏློགས་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་ཏེ། གསར་དུ་བཞག་པའི་ས་”བློན2་དེ། འདློད་ཁམས་ཀི་

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

1 བ། ༢༡བ༥ན། ཞློལ། ༡༩བ༣ན། དགློས

2 བཀྲ། ༢༠བ༦ན། བེན



  40  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

དེས་ན་རས་གཅིག་པ་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་མཐའ་ཡས་སློ། །རས་ཐ་དད་

ཇི་ལྟར་མ་ཡིན་ཞེ་ན། རྟེན་གཅིག་ལ་ནི་ཀུན་གཞི་གཉིས། །ཡློད་པར་འགྱུར་བས་སློ་

སློ་མིན། །རས་ཐ་དད་ན། གཟུགས་དང་། ལྡན་མིན་དང་། ཚོགས་བདུན་གང་ཡང་

མིན་ཏེ། རས་སུ་གྲུབ་པ་དང་གཟུགས་མེད་ནའང་ཡློད་པ་དང་། ཚོགས་བདུན་མེད་

པའི་ཚེ་ཡང་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེས་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་”གཉིས་པ་གཅིག1་ཏུ་

འགྱུར་དགློས་ལ། དེ་འདློད་ན། རྟེན་གཅིག་ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཡློད་པའི་

ཕྱིར་རྒྱུད་དུ་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །མ་ངེས་ཏེ། སེམས་གཅིག་གི་འཁློར་དུ་སེམས་

བྱུང་དུ་མ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་གཞི་དང་ཚོགས་བདུན་ལྷན་ཅིག་འཇུག་ཀང་རྒྱུད་དུ་

མར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། སེམས་གཅིག་ལ་བལྟློས་ཏེ་འཇུག་

ལ་ཚོགས་བདུན་ཀུན་གཞི་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཏེ་འཇུག་ཅིང་ཀུན་གཞི་གཉིས་ཡློད་

ན་གཅིག་གཅིག་ལ་མི་བལྟློས་ཏེ་གཉིས་ཀ་བརྟན་པ་རང་དབང་ཅན་གི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་སྐྱློན་སློ་ན་གནས་སློ། །

འློ་ན་བག་ཆགས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཤེ་ན།

 དེས་ན་རྟེན་ལས་དེ་ཉིད་དང་། །གཞན་དུ་བརློད་དུ་མེད་པ་སེ། །བཏགས་ཡློད་

ཙམ་དུ་གནས་ཕྱིར་རློ། །རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མིན་པ་དེའི་ཕྱིར། རྟེན་གི་

རྣམ་ཤེས་དེ་ལས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་རྣམ་ཤེས་དེའི་ནུས་པ་

བག་ལ་ཉལ་གི་ངློ་བློར་བཏགས་ཡློད་ཙམ་དུ་གནས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བློན་དེ་དག་ཅི་

1 ཞློལ། ༡༩བ༦ན། གཉིས་པློ་གཅིག བ། ༢༢ན༢ན། གཉིས་པ་ཞིག
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སློ་སློ་ཐ་དད་དམ། འློན་ཏེ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པར་གནས་ཤེ་ན། དེ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་

དང་རས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐ་མི་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མློད་ཀི་གང་དེ་འབྱུང་

བའི་མཐུའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ། དེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་ས་

བློན་ཐམས་ཅད་པ་ཞེས་བའློ། །ཞེས་དང་། དེའི་འགེལ་པ་དློན་གསང་དུ། དེ་ལྟར་

ཕྱློགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་སང་བས་དེ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་དང་རས་སུ་ཐ་དད་

པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་སྨློས་ཏེ། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་དེ་

ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་བརློད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ་ཞེས་བ་བའི་དློན་ཏེ་

ཞེས་དང་། ཡང1་འགེལ་པ་བཤད་སྦྱར་ལས་ཀང་། དེ་དག་དང་རས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མློད་ཀི་ཞེས་བ་བ་ནི། ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་པ་མ་

ཡིན་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་ཚུལ་གིས་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བག་

ཆགས་རྣམས་གནས་པར་བརློད་དེ་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །བག་ཆགས་ཞེས་བ་བ་ནི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་ཏེ་ནུས་པ་ཡང་ནུས་པ་ཅན་”དེ་

ཉིད་དམ2་གཞན་ཞེས་བརློད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དམ་

ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་འདྲི་བ་འདི་ཚུལ་གཞན་མ་ཡིན་པ་སེ་ནུས་པ་ཅན་རྒྱུར་བས་

ནས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་བཀྲལ་བས་ན་སློབ་དཔློན་འདི།ནུས་པ་བཏགས་

ཡློད། ནུས་པ་ཅན་རས་ཡློད་དུ་བཞེད་པའི་ཕྱིར་བག་ཆགས་དང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

ཤེས་གཉིས་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ལྡློག་པ་གཅིག་མ་ཡིན་ཞེས་བཀྲལ་ནས་དེ་གཉིས་

རས་གཅིག་ལྡློག་པ་ཐ་དད་དུ་འདློད་པ་ནི་གཞུང་ལུགས་གཞན་གི་ཆློས་སྐད་འཕྱུགས་

1 བ། ༢༢བ༣ན། ཞློལ། ༢༠ན༦ན། དེའི

2 བ། ༢༢བ༥ན། ཞློལ། ༢༠བ༢ན། དང་དེ་ཉིད་དང
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པས་ན་རང་སྐད་མ་ཐློན་པ་ཡིན་ནློ། །

གཞན་ཡང་མཛོད་ཀི་གནས་གཉིས་པའི་འགེལ་བཤད་དུ། སློབ་དཔློན་དབིག་

གཉེན་གི་རང་ལུགས་འགེལ་པ་ནི། ས་བློན་དང་ནུས་པ་དང་བག་ཆགས་ཞེས་བ་བ་

ནི་དློན་གཅིག་གློ །ས་བློན་ནི་བཏགས་པའི་ཡློད་པ་ཡིན་གི་རས་སུ་ཡློད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་འབྱུང་བས་སྐུ་མཆེད་དགློངས་པ་གཅིག་གློ །

 དེས་ན་བསློས་པའི་ས་བློན་འདི་ནི། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློའི་ཕྱློགས་གཅིག་

ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཀི་ཐློབ་པ་ཡིན་ཏེ། འདུས་བས་ཡིན་ལ་གཟུགས་སེམས་སེམས་

བྱུང་གང་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ལྡན་པ་གང་ཞེ་ན། མཚན་

ཉིད་ཀིས་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི་གསུམ་སེ། ས་བློན་དང་ལྡན་པ་དང་། 

དབང་དང་ལྡན་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟ་ན་བག་ཆགས་རྣམ་པ་གསུམ་གི་བེ་བག་གིས་རྣམ་པ་གསུམ་སེ་ཞེས་

གློང་དུ་དྲངས་པ་དང་། དློན་གསང་དུ་ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ས་བློན་

དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་བེ་བག་གིས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབེ་སེ་ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཇི་ལྟར་དྲངས་ཤེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། སྤིར་ཀུན་གཞི་ས་བློན་ལ་ཡང་རྣམ་ཤེས་

ཀི་སྒས་བསན་པ་ནི། ས་བློན་དང་རྣམ་སྨིན་མ་ཕྱེ་པའི་”རིགས1་བཤད་ཡིན་ཏེ། ཕྱེ་

ནས་ས་བློན་དང་རྣམ་ཤེས་རས་གཅིག་ཐ་དད་དྲིས་པ་ན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་བསན་

པའི་ཕྱིར་རློ། །

བེ་བག་ཏུ་དློན་གསང་ལས་དེ་ལྟར་བསན་པ་ནི། གློང་གི་འཕློས་བཙལ་ན་བསྡུས་

1 བ། ༢༣བ༡ན། རགས
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

པའི་རྒྱས་བཤད་དུ་འདུག་པ་དང་། སློ་སློ་ཐ་དད་དམ་ཞེས་པའི་ཐད་དུ་འགེལ་པ་གཉིས་

ཀས་ཞལ་”འཆམ1་པར་བཀྲལ་བའི་ཕྱིར་དང་། དློན་གསང་དུ་ས་བློན་སྔ་མའི་རྒྱུན་

འཇུག་པས་ས་བློན་ཕྱི་མའི་དུས་ཐ་དད་པ་ཁློ་ནའི་རྒྱུའི་རྐེན་ཡིན་ནློ། །བདག་པློའི་རྐེན་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྐལ་བ་མཉམ་པ་མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཚུངས་

པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དམིགས་པའི་རྐེན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ས་བློན་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཞེས་པ་དང་། བཤད་སྦྱར་དུ། བག་ཆགས་ཙམ་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་

ཡིན་གི་ཞེས་འབྱུང་པའི་ཕྱིར་ཡི་གེ་ཙམ་མཐློང་བས་འཁྲུལ་བར་མི་རིགས་སློ། །གལ་

ཏེ་ས་བློན་དངློས་པློར་འདློད་ལ་རས་སུ་མི་འདློད་ན། སྔློན་མེད་པའི་ལུགས་སློ་ཞེ་ན། 

དེ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དེ། སློབ་དཔློན་འདི་སྐུ་མཆེད་དངློས་པློ་ལ་རས་བཏགས་

གཉིས་སུ་འབེད་དེ། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་འདུས་བས་སུ་བཞེད་ལ་རས་སུ་མི་བཞེད་

པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ཡང་སློབ་དཔློན་སློ་སློའི་ལུགས་མ་འདྲེས་པར་འབེད་པ་

ནི་མཁས་པ་མཛངས་པ་གསལ་བ་ཡིད་གཞུངས་པའློ། །

བག་ཆགས་དེ་དག་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གསུམ་ལས་

གང་ཞེ་ན། འཇློག་བེད་དགེ་སློགས་གང་ཡིན་ཀང། །བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལུང་མ་

བསན། །མ་བསྒིབས་ལ་ཞེས་པ་ནི་ལྷག་མའློ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ལུང་དང་རིགས་

པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལྟར། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རེས་སུ་འབེལ་བའི་དགེ་

བ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་ཉིད་ཀི་བག་ཆགས་གང་ཡིན་པའློ། །ཞེས་དང་། རེས་སུ་འབེལ་

1 སེ། ༡༨བ༡ན། འཚམ
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

བས་མི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་ཉིད་ཀི་བག་ཆགས་སློ། །ཞེས་བག་ཆགས་དགེ་མི་

དགེ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། གལ་ཏེ་བསློས་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་

བསན་དུ་འདློད་ན་རྣམ་སྨིན་གི་”རྒྱུ1་མི་བེད་པར་ཐལ་བ་དང་། འཇུག་ཤེས་དགེ་མི་

དགེ་ལུང་མ་བསན་བསྐྱེད་པའི་ས་བློན་གིས་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པར་

ཐལ་བ་དང་། སློམ་པ་ཐློབ་ནས་ཇི་སིད་མ་བཏང་བར་དུ་དགེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མི་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་སྨིན་འཕེན་པ་ལ་དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་ཞིག་དགློས་པའི་

ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་དེ་རྒྱུ་དང་རིགས་མཐུན་ཞིག་དགློས་པའི་ཕྱིར་

དང་། ཚོགས་དྲུག་འགགས་པའི་ཚེ་ན་ཡིད་མངློན་གྱུར་དུ་ནི་མེད་ལ་ས་བློན་ཡློད་

ཀང་ལུང་མ་བསན་དུ་འདློད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགེ་དང་མི་དགེ་མཚན་ཉིད་པར། །འདློད་ལ་སྒྲུབ་པར་

བེད་པ་མེད། །ཅི་སེ་སྔར་གི་ལུང་རིགས་དེ་ཉིད་དློ་ཞེ་ན། འདི་ནི་བག་ཆགས་དགེ་མི་

དགེ་མཚན་ཉིད་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ལ་

ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འགློ་བར་བསན་པ་དང་། རིགས་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འགློ་བར་

བསན་པ་གཉིས་སློ། །

དང་པློ་ནི། རེས་སུ་འབེལ་བ་ཞེས་སློགས་ཀི་ལུང་ཡློད་པས་བག་ཆགས་དགེ་

མི་དགེ་མཚན་ཉིད་པར་གྱུར་ན། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་མེད་དུ་ཡང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་

པ་ཞིག་ཡློད་པར་འགྱུར་ཏེ། རེས་སུ་འབེལ་བའི་གཟུགས་སུ་བཤད་པ་དེ་དེ་ན་མཚན་

ཉིད་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་གཟུགས་ཀི་ས་བློན་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁམས་གློང་མ་

1 བཀྲ། ༢༣ན༢ན། རྒྱ
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

གཉིས་ན་མི་དགེ་བ་མཚན་ཉིད་པ་ཡློད་པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་མི་བེད་པར་ཐལ་ཞེས་པ་

ནི། རྣམ་སྨིན་འཕེན་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ནི་འདློད་པ་སེ། བག་ཆགས་དེ་འཇློག་

བེད་དགེ་མི་དགེས་འཕངས་ཟིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འཇློག་བེད་ཉིད་འཕེན་བེད་ཡིན་

པས་སློ། །རྣམ་སྨིན་མི་བེད་པར་ཐལ་བ་ལ་ནི་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། གཞན་དུ་ན་ཀུན་གཞི་

རྣམ་ཤེས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་སྔ་མ་ཡང་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་རྒྱུ་

མཐུན་མི་རུང་བར་ཐལ་ཞེས་པས་ཀང་མི་གནློད་དེ། འཇློག་བེད་དང་རྒྱུ་མཐུན་པ་

ཡིན་ལ་དེ་ཙམ་གིས་རྒྱུ་མཐུན་པའི་དློན་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

གསུམ་པ་སློམ་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མི་འབྱུང་བར་ཐལ་ཞེས་པས་ཀང་མི་གནློད་

དེ། ཇི་སིད་བསབ་བ་དང་འགལ་བའི་ཆློས་རྒྱུད་ལ་ཉེ་བ་ན་ངློ་ཚ་ཁེལ་ཡློད་དང་དྲན་

ཤེས་རྣམས་བསྐྱེད་ནས་འཆལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱུན་སློམ་པའི་ནུས་པ་ཡློད་ན་དེ་ཙམ་

གིས་སྔར་བངས་པའི་སློམ་པ་ཡློད་པར་འཇློག་ནུས་ལ་དེ་ཡང་དེའི་ཚེ་རེས་སུ་འཇུག་

པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཞན་ཡང་མི་གསལ་བ་ཞེས་པའི་འགེལ་པ་གཉིས་ཀར་ལུང་མ་བསན་ཏུ་

བཀྲལ་བའི་ཕྱིར་ལུང་མ་བསན་ཏུ་གྲུབ་པློ། །འློ་ན་དློན་གསང་དུ། ནང་གི་ཡང་ཅུང་ཟད་

ཅིག་མི་གསལ་ཏེ། ནང་གི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ཆློས་ཀིས་བསྐྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་དང་། ས་བློན་རྣམས་ཀང་མ་

བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་བསྒིབས་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་

ཆློས་ཉིད་འབྱུང་བ་ཁློ་ནར་འགྱུར་གི་མ་བསྒིབས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ལས་དགེ་བ་
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དང་མི་དགེ་བའི་ཆློས་འབྱུང་བར་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་རྣམས་དང་མི་འགལ་

ལམ་ཞེ་ན། ཕྱི་མ་ནི་ཕྱློགས་སྔ་མར་བཀློད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་

དུ་ན་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ཀིས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀི་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་བེད་པ་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །

ལུང་སྔ་མ་ནི། མི་གསལ་བ་ཞེས་པ་ལ་བཤད་པའི་ན་ཡམས་ཙམ་བས་པ་

ཡིན་གི་རང་ལུགས་ནི་སྔར་དྲངས་པའི་ན་ཡམས་སྔ་མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། “ཚི1་གུའི་རིའི་

དཔེ་བསན་པའི་ཐད་ཀི་དློན་གསང་དུ། བག་ཆགས་”ནི2་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

རྒྱུར་བས་ནས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ཉིད་

དུ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ས་ཚོགས་མ་ཡིན་ལ་ཞེས་བག་ཆགས་ཀི་དུས་ན་ཐ་དད་པ་

མ་ཡིན་ཞིང་ས་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ཕྱློགས་སྔ་མ་དང་རང་ལུགས་གཉིས་ཀར་

ཁས་བངས་པ་ལ་དེ་ལྟར་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

གལ་ཏེ་བག་ཆགས་ཀུན་གཞི་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དགེ་མི་དགེ་ས་

ཚོགས་སུ་མི་སང་བ་ལས། འབས་བུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་དང་དགེ་མི་དགེ་

ལ་སློགས་ས་ཚོགས་སུ་འབྱུང་བ་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་འབས་བུ་

ཐ་དད་པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པ་ལས། 

བག་ཆགས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ས་ཚོགས་མ་ཡིན་པ་ཆློས་ཐ་དད་པ་ས་ཚོགས་

དག་གི་རྒྱུར་ཇི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། དཔེར་ན་ཚི3་གུའི་རི་ས་ཚོགས་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་

1 བ། ༢༥ན༥ན། ཚིག

2 བ། ༢༥ན༥ན། ཞློལ། ༢༢བ༥ན། ཀི

3 བ། ༢༥བ༣ན།ཚིག
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རས་ས་ཚོགས་སུ་མི་སང་བ་གང་གི་ཚེ་ཚོན་གི་སློད་དུ་བཅུག་པ་དེའི་ཚེ་རས་ལ་

ཚོན་རྣམས་ཀི་དབེ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དུ་མ་སློན་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བག་ཆགས་ས་ཚོགས་ཀིས་བསློས་པ་ཡང་བག་ཆགས་ཀི་

དུས་ན་ས་ཚོགས་མ་ཡིན་ཡང་འབས་བུ་མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་ཚོན་གི་སློད་དུ་མངློན་

པར་ཕྱློགས་ན་”ཆློས1་ས་ཚོགས་ཚད་མེད་པ་དག་སློན་ཏེ། འདི་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་

ཕ་བ་མཆློག་ཏུ་ཟབ་པའི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའློ། །ཞེས་པ་ལྟར་གློ་བར་

བའློ། །བག་ཆགས་དེ་དག་གདློད་མ་ནས་ཀུན་གཞི་ལ་གནས་པ་ཞིག་གམ། འློན་ཏེ་

གསར་དུ་བསློས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། བག་ཆགས་འཇློག་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། །ཆློས་

ཉིད་ཀིས་གནས་སྔློན་མེད་སྐྱེད། །དེ་དག་གཉིས་ཀར་འདློད་པའློ། །

བག་ཆགས་འཇློག་ཚུལ་ལ།

 རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀི་ལུགས་གསུམ་མློ། །གང་ཞེ་ན། 

སློ་བེད་ལ་མི་ལྟློས་པར་ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་པར་འདློད་པ་དང་། སློ་བེད་ཀིས་སྔློན་

མེད་གསར་དུ་བཞག་པ་དང་སྔར་བཞག་པ་སློ་བེད་ཀིས་གསློ་བར་འདློད་པ་དང་། 

ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་གསློ་བ་དང་སྔློན་མེད་གསར་དུ་བཞག་པར་འདློད་པའི་

ལུགས་གསུམ་དློན་གསང་དུ་བཀློད་ནས་ཕན་ཚུན་སྐྱློན་བརློད་པ་དང་། དེའི་འགལ་

སློང་རྒྱས་པར་བས་ཤིང་ལུགས་དང་པློ་འཐད་ཕྱློགས་སུ་ཁས་བངས་ཀང་འདིར་ནི་

ཕྱློགས་གསུམ་པ་བཟུང་ངློ་། །དེ་ཡང་ཟག་མེད་ཀི་ས་བློན་དང་། རྒྱུ་མཐུན་གི་ས་བློན་

1  
བ། ༢༥བ༤ན། སེ། ༢༠ན༦ན། ཚོས
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དང་། རྣམ་སྨིན་གི་ས་བློན་གསུམ་དུ་བས་ནས་དཔྱད་པར་བའློ། །

དེ་ལ་དང་པློ་ནི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཡིན་པས་ཆློས་ཉིད་ཀིས་

གནས་པ་ཡིན་ཏེ། བང་སར། དེ་ལ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་པ་སེ་དེ་ནི་གཅིག་ནས་

གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་འློངས་པ་ཐློག་མ་མེད་པ་བའི་དུས་ཅན་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པ་དེ་ལྟ་

བུ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

རྒྱུ་མཐུན་དང་རྣམ་སྨིན་གི་ས་བློན་གཉིས་ནི། རིམ་པ་བཞིན་འཇུག་ཤེས་

དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་རྣམས། ཀུན་གཞི་དང་སྐྱེ་འགག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བས་པས་མ་

འློངས་པ་ན་འཇུག་ཤེས་རིགས་འདྲ་འགྲུབ་པའི་ས་བློན་འཇློག་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་

སྨིན་འཕེན་བེད་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བ་མངློན་གྱུར་དུ་སྐྱེས་པས་རྣམ་སྨིན་གི་ས་བློན་

བཞག་དགློས་པའི་ཕྱིར་དེ་གཉིས་གསར་དུ་བཞག་པའློ། །འདི་ནི་རེ་ཞིག་འཇློག་བེད་

ལ་ལྟློས་མ་ལྟློས་ལ་ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་དང་གསར་དུ་བཞག་པའི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་ནློ། །ཐློག་མ་ཡློད་མེད་ལ་བེད་ན། རིགས་ནི་ཐློག་མ་ཡང་མེད་ལ་འཇློག་བེད་

ལ་ཡང་མ་ལྟློས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་ཡློད་དེ། འདི་ལྟར་རྒྱུ་

མཐུན་གི་ས་བློན་གསར་དུ་སློད་མཁན་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཐུན་གི་ས་བློན་སྔ་མ་ཞིག་ལས་

འབྱུང་བ་ས་བློན་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཐུན་འཇློག་བེད་དེའི་སྔ་མ་ཞིག་གིས་བཞད་དགློས་

པས་ཐློག་མ་མེད་དློ། །

རྒྱུ་མཐུན་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཐློག་མ་མེད་ན་ད་ལྟ་སྐྱེས་པའི་སེམས་

དགེ་མི་དགེ་མ་འློངས་པ་ན་རིགས་མཐུན་འགྲུབ་པའི་ས་བློན་མ་བཞག་པར་འགྱུར་བ་
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

དང་། རྣམ་སྨིན་གི་ས་བློན་ལ་ཐློག་མ་ཡློད་ན་འཁློར་བ་ལ་ཐློག་མ་ཡློད་པར་འགྱུར་ལ། 

ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཐློག་མ་མེད་ན་བསློད་ནམས་དང་བསློད་ནམས་མ་ཡིན་

པའི་ལས་འཕལ་དུ་སྤད་པས་རྣམ་སྨིན་གི་བག་ཆགས་མ་བཞག་པར་འགྱུར་རློ། །གང་

ཡང་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་ཆུང་ངུ་གསར་དུ་བཞག་པ་དེ་ཕྱིས་ཐློས་པས་གསློ་ན་རྒྱུ་

མཐུན་དང་ཟག་མེད་ཀི་ས་བློན་གསར་བ་གསློ་བར་འགྲུབ་ཅིང་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་

ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་ན་འགློ་བ་ཀུན་ཐར་བའི་རིགས་སད་པར་ཐལ་ཏེ། དེ་འདྲ་བའི་

ཐློས་པའི་བག་ཆགས་ནི་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། 

དཔྱད་དགློས་པ་ཞིག་སེ། འདི་ལྟར་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་ནི་འཇློག་བེད་ཀིས་གསར་

དུ་བཞག་པ་མིན་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གིས་ཀང་དེ་བརྟས་པར་བེད་པ་ཙམ་

ཞིག་གློ །གཞན་དུ་ན་རང་བཞིན་དུ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

དེའི་ཕྱིར་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་གསར་དུ་ཐློས་པས་བཞག་པ་ནི་མེད་ལ་ཆློས་

ཉིད་ཀིས་གནས་པའི་བག་ཆགས་ཙམ་ནི་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་མ་ཡིན་པས་དེ་ཙམ་

ཞིག་ཡློད་པས་རིགས་སད་པར་ཐལ་བ་ཅི་ཞིག་དགློས། འདིར་རང་བཞིན་དུ་གནས་

པ་དང་རྒྱས་པའི་རིགས་གང་ཞེ་ན། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ནི་འཇློག་བེད་

ལ་མ་ལྟློས་པར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ས་བློན། 

གཞན་གི་སྒ་དང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་བེད་ཀི་རྐེན་དང་ཕད་ན་ཐློས་པ་དང་བསམ་པ་དང་

སློམ་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཞིག་གློ །ཅིའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པའི་རིགས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འཇློག་བེད་ཀིས་གསར་དུ་བཞག་པ་མིན་པར་

གདློད་མ་ནས་ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཅིའི་ཕྱིར་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་དང་ཕད་ནས་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལྟ་བུ་རྣམས་ཐློས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཅིའི་ཕྱིར་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རང་ཉིད་གང་གི་རྒྱུད་ལ་

ལྡན་”པའི1་དེའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

རྒྱས་པའི་རིགས་ནི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་དེ་ཉིད་གཞན་གི་སྒ་དང་

ནང་གི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་བེད་ཀི་རྐེན་དང་ཕད་དེ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གིས་

བརྟས་པར་བས་པས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་སློང་བ་ཉིད་ལ་འཇློག་སེ། འདི་གཉིས་ཀ་

ཡང་རྣམ་སྨིན་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་གནས་པའི་ས་བློན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཟག་མེད་ཀི་

ས་བློན་དེ་ཡང་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གིས་བརྟས་པར་བེད་པ་ཙམ་མིན་གི་གསར་

དུ་བཞག་པ་མིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། “བསྒྲུབས2་པའི་རིགས་ཆློས་ཉིད་

ཀིས་ནི་མི་གནས་ལ་གསར་དུ་རིགས་འཇློག་པ་ཡང་མི་འདློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟར་ཡང་དློན་གསང་དུ། ས་བློན་གི་བདག་ཉིད་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། 

རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་རྐེན་གིས་ཡང་དག་པར་བངས་པའློ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་

ཕྱིར་རློ། །ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའམ། རྒྱས་པའམ། རྐེན་གིས་

ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་པའི་ས་བློན་དེ་ཉིད་ཐློས་

བསམ་སློམ་པའི་རྐེན་གིས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་པའམ། རྒྱས་པར་བས་

པའམ། ཆུང་ངུ་ལས་འབིང་། འབིང་ལས་ཆེན་པློར་བངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེས་ན་ས་

1 བ། ༢༧བ༡ན། པ

2 ཞློལ། ༢༤བ༦ན། བསྒྲུབ
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བློན་དེ་ཉིད་ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་པའི་ཆ་ནས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་སུ་

འཇློག་ལ་རྐེན་གིས་ཡང་དག་བངས་པའི་ཆ་ནས་རྒྱས་པའི་རིགས་སུ་འཇློག་གློ །

དེ་ལྟར་བས་ན་སྔར་གི་དློན་གསང་གི་ལུང་དང་། འཕགས་པ་རྣམ་གློལ་སེས་

སེམས་ཙམ་པའི་འདློད་པ་བརློད་པ་ན། གཞན་དག་རིགས་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཁྱད་

པར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྐེན་གིས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་། རང་བཞིན་དུ་གནས་

པ་གཉིས་ཡློད་ཟེར་རློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་དང་འགིག་པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །

དེས་ན་སློབ་དཔློན་ཐློགས་མེད་ཀི་བཞེད་པས་རིགས་མཚན་ཉིད་པ་ནི། སྔར་

བསན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ་སློབ་དཔློན་འདི་ཡི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཆློས་ཉིད་རྟེན་དང་

ཆློས་ཉིད་རིགས་ཡིན་ནློ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་ཁམས་བང་ཆུབ་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་

བཞི་འབས་བུ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་མངློན་དུ་བེད་པའི་རྟེན་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་

རིགས་སུ་འདློགས་པ་བཞིན། ཆློས་ཉིད་དེ་ལ་དམིགས་ནས་ལམ་ལ་འབད་པས་ཐེག་

པ་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཙམ་ལ་རྟེན་རིགས་ཀི་ཐ་སད་འདློགས་པ་

ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རིགས་ལ་དངློས་པློ་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་མི་བེད་པ་དང་། ཉན་

ཐློས་ཀི་རིགས་ལྷག་མ་མེད་ཀི་ཚེ་ལྡློག་པར་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་པ་དང་།  ཐེག་པ་ཆེན་པློ་

བསྡུས་པར་ཀུན་གཞི་མེད་ན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་བང་མི་རུང་སེ། འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཀི་ས་བློན་དེ་ཀུན་གཞི་ལས་གཞན་པ་ལ་གནས་སུ་མི་

རུང་བར་བསན་པ་རང་ལུགས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པའི་

སྐྱློན་མང་པློ་འཇུག་གློ །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་རྒྱས་རིགས་ཐློབ་ནས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་
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མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་རྒྱུ་འདུས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ།  ཟག་མེད་

ཀི་ས་བློན་དེ་ཉིད་རྐེན་གིས་བརྟས་པར་བས་པ་ཙམ་ཞིག་རྒྱས་རིགས་ཡིན་ལ་དེ་

གཉིས་ཀང་རྒྱུར་ཡློད་ལ་འབས་བུར་མེད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང། རང་བཞིན་དུ་

གནས་པའི་རིགས་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་རྒྱུར་བཤད་པས་ན་ཁྱློད་ཀི་ལུགས་དེ་ཡང་རྨ་

མེད་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བརློད་པར་བ་སེ། ཉེས་པ་དང་པློས་གནློད་པར་མི་

ནུས་ཏེ། ཟག་མེད་ཀི་ས་བློན་རྐེན་གིས་བརྟས་པར་བས་པའི་ཚེ་ཡང་ཐློས་པ་ལན་

མང་དུ་བས་པས་ཆུང་ངུ་དང་། དེ་ཉིད་བསམ་པ་ལན་མང་དུ་བས་པས་འབིང་དང་། 

དེ་ཉིད་སློམ་པ་ལན་མང་དུ་བས་པས་ཆེན་པློར་འཕེལ་བ་ཙམ་ཡིན་ལ་ས་བློན་གིས་

དངློས་པློ་དེ་ཉིད་གསར་དུ་སྐྱེད་པ་མིན་གི་རྟས་བེད་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དང་། ས་

བློན་རིགས་འདྲ་སྔ་མས་རྒྱུ་རྐེན་བས་པའི་མཐུས་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བས་ན་

དེའི་ཚེ་ཡང་ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་དང་རྐེན་གིས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་གཉིས་

ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུར་ཡློད་པ་ལ་འབས་བུར་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་རྐེན་

དང་མ་ཕད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ཉེས་པ་གཉིས་པས་ཀང་མི་གནློད་དེ། ཐེག་བསྡུས་སུ། ཟག་མེད་ཀི་ས་བློན་

ཆློས་ཀི་སྐུའི་ས་བློན་དུ་གསུངས་ལ་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡང་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་སངས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད། སློབས་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་ཆློས་ཀི་རྟེན་དུ་

གྱུར་པ་ཡིན་པར་འགེལ་པ་གཉིས་ཀས་བཀྲལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རིགས་དང་པློ་ངློ་བློ་

ཉིད་ཀི་སྐུའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དེར་ཡང་མཉམ་གཞག་མི་རྟློག་ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུའི་རྒྱུ་

དང་། རེས་ཐློབ་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་
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ཚོགས་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་སྐུ་གཉིས་ཀི་རྒྱུར་གསུངས་པའི་ཡང་ཕྱིར་རློ། །འདུས་

མ་བས་ཀི་སྐུ་དང་འདུས་བས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ཡློད་པ་ལྟར་དེ་དག་རིགས་ལ་ཡང་དེ་

ལྟར་དགློས་ན། འདུས་བས་ལ་ཡང་ལློངས་སྤྲུལ་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཡློད་

པས་དེ་གཉིས་ཀི་རིགས་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་གཉིས་དགློས་པས་རིགས་གཉིས་སུ་

མ་ངེས་པར་གསུམ་དུ་ཡང་འགྱུར་རློ། །མི་འགྱུར་ཏེ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་རྒྱས་རིགས་སུ་

གཅིག་པས་སློ་ཞེས་ཀང་བརློད་པར་མི་ནུས་ཏེ། སྔ་མ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

འདི་ལྟར་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའི་དེའི་རིགས་ཀང་འདུས་

བས་འདུས་མ་བས་གཉིས་སུ་འདློད་དགློས་ཞེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་བའི་ཕྱིར་རློ། །

གཞན་ཡང་ཆློས་ཉིད་ལ་རིགས་སུ་འདློད་པ་ཡང་རྟེན་ཆློས་ཀིས་ཐ་དད་དུ་

འབེད་པས་རིགས་ལ་དངློས་པློ་ཐ་དད་གསུམ་དུ་མི་བེད་པའི་སྐྱློན་དུ་མི་འགྱུར་ཞེས་

ཀང་བརློད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ནི་ཐེག་གསུམ་དྲང་དློན་དུ་འདློད་པ་ལ་རུང་གི་མཐར་

ཐུག་ཐེག་གསུམ་དུ་འདློད་པ་ལ་མི་འཐད་དེ། དེ་དག་གི་གཞུང་དུ་ཡང་ཁམས་ཐ་དད་

དང་། མློས་པ་ཐ་དད་དང་། ངེས་པར་སྒྲུབ་མི་སྒྲུབ་དང་། ས་བློན་གི་འབས་བུ་ཐ་དད་

དག་གསུམ་དམིགས་པས་ན་རིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཡློད་དློ་ཞེས་འབས་བུའི་སློ་

ནས་རྒྱུ་ཐ་དད་ཉིད་དུ་དཔགས་ཀི། རྟེན་ཐ་དད་པས་རིགས་ཐ་དད་པར་མ་བསན་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དེ་དག་གི་དེ་བཞིན་ཐློབ་པ་དང་ཞེས་པའི་འགེལ་པར་ཡང་བང་ས་ལྟར་སྐྱེ་

མཆེད་དྲུག་གི་ཁྱད་པར་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟར་རྣམ་སྨིན་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་གནས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ས་བློན་དེ་ཀུན་

གཞིའི་གཉེན་པློ་ཡིན་པས། ཀུན་གཞི་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གིས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ལན་མང་དུ་གསློས་བཏབ་པས་རྣམ་བང་གི་ས་བློན་འཕེལ་ཀུན་ཉློན་གི་ས་བློན་

འགིབས་ནས། ངང་པས་འློ་མ་དང་ཆུ་ཐ་དད་དུ་མི་དམིགས་པ་འློ་མ་རིལ་གིས་བངས་

ནས་ཆུ་གསལ་བར་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བར་ས་བློན་ཀང་ཀུན་གཞི་དང་ཐ་དད་དུ་མི་

དམིགས་པར་འཇུག་ཀང་ཀུན་ཉློན་ཀི་ས་བློན་འགིབས་རྣམ་བང་གི་ཕྱློགས་རྣམས་

རྒྱས་ནས་གནས་གྱུར་ཏེ་སྐུ་གསུམ་མངློན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་བསྡུས་

པར། “དེ་ལྟ་བས་ན1འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་བང་བ་”ཡང2་ས་བློན་

ཐམས་ཅད་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་ན་མི་རུང་སེ། དེ་ལ་ཐློས་པའི་

བག་ཆགས་ཀིས་ནི་དེའི་ས་བློན་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གལ་ཏེ་ས་བློན་ཐམས་ཅད་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། དེའི་གཉེན་པློ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སེམས་

ཀི་ས་བློན་དུ་ཇི་ལྟར་རུང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སེམས་ནི་མ་འདྲེས་པ་སེ་དེ་

བས་ན་དེའི་བག་ཆགས་ནི་མེད་པ་ཉིད་དློ། །

བག་ཆགས་དེ་མེད་ན་ས་བློན་དེ་གང་ལས་འབྱུང་བ་བརློད་དགློས་སློ་ཞེ་ན། 

ཆློས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ས་

བློན་ལས་དེ་འབྱུང་ངློ་། །ཐློས་པའི་བག་ཆགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཅི་ཀུན་གཞི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་ནམ་འློན་ཏེ་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིིན་ན་ནི། ཇི་ལྟར་དེའི་གཉེན་པློའི་ས་བློན་དུ་རུང་། ཅི་སེ་དེ་ཡི་ངློ་བློ་

ཉིད་མ་ཡིན་ན་ནི། དེས་ན་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ས་བློན་དེ་ཡི་གནས་ཇི་ཞིག་ཡིན་

1 བ། ༢༩བ༤ན། ཞློལ། ༢༦བ༤ན། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན

2 བ། ༢༩བ༥ན། ཞློལ། ༢༦བ༥ན།  ཡང་   མེད། 
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པར་བལྟ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་

སུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་གནས་གང་ལ་འཇུག་པ་དེ་ལྷན་ཅིག་འདུས་པའི་ཚུལ་གིས་

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་འཇུག་སེ། འློ་མ་དང་ཆུ་བཞིན་ནློ། །དེ་ནི་ཀུན་

གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཉེན་པློའི་ས་བློན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་

ལ་བག་ཆགས་ཆུང་ངུ་ལ་བརྟེན་ནས་བག་ཆགས་འབིང་པློར་འགྱུར་རློ། །བག་ཆགས་

འབིང་པློ་ལ་བརྟེན་ནས་བག་ཆགས་ཆེན་པློར་འགྱུར་ཏེ། ཐློས་པ་དང་བསམ་པ་དང་

སློམ་པ་ལན་མང་དུ་བ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལ་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆེན་པློ་དེ་ཡང་ཆློས་ཀི་

སྐུའི་ས་བློན་དུ་བལྟ་སེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་གཉེན་པློ་ཡིན་”པས1། ཀུན་

གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མ་ཡིན་”པ་དང་2། འཇིག་རྟེན་པ་ཡིན་ཡང་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡིན་

པས། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཀི་ས་བློན་དུ་འགྱུར་བའློ། །དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་སེམས་མ་བྱུང་དུ་ཟིན་ཀང་ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པའི་

གཉེན་པློ་དང་། ངན་སློང་གི་འགློ་བའི་གཉེན་པློ་དང་། ཉེས་པར་བས་པ་ཐམས་ཅད་

དེངས་པར་བེད་པའི་གཉེན་པློ་ཡིན་ནློ། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་

ཕད་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པློ་པ་རྣམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་པ་ཡིན་ཡང་

ཆློས་ཀི་སྐུར་བསྡུས་པ་དང་། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་གློལ་

1 ཞློལ། ༢༧ན༦ན། པའི་ཕྱིར

2 སེ། ༢༤ན༦ན། ཞློལ། ༢༧ན༦ན། པས་བསྡུས་པ། 



  56  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

བའི་ལུས་སུ་བསྡུས་པར་ཡང་བལྟའློ། །དེ་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་གི་

ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་རྣམ་པར་གློལ་བའི་ལུས་སུ་བསྡུས་པ་སེ། ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆེན་

པློ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རིམ་གིས་འཕེལ་བ་སེ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ཡང་”འབི1་ཞིང་གནས་ཀང་འགྱུར་རློ། །གནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་

པར་སྨིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ས་བློན་ཐམས་ཅད་པ་ཡང་ས་བློན་མེད་པར་གྱུར་པ་

དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པ་ཡང་ཡིན་ནློ། །

ཡང་ཇི་ལྟར་ན། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

མ་ཡིན་པ་ཆུ་དང་འློ་མ་བཞིན་དུ་”གནས2་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

འགིབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ངང་པས་ཆུ་ལ་འློ་མ་འཐུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་ན་མཉམ་པར་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་སའི་བག་ཆགས་

འགིབས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སའི་བག་ཆགས་འཕེལ་ཏེ་གནས་གྱུར་པ་བཞིན་

ནློ། །ཞེས་སློ། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེས་པ་དང་། ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་། རྣམ་པར་གློལ་བའི་

ལུས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། གནས་གྱུར་ལ་དཔེ་གཉིས་སྨློས་པ་གང་ཞེ་ན། དང་པློ་ནི། 

བཤད་སྦྱར་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་

གློ་བུར་གི་སྒིབ་པ་དང་བལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རྒྱུ་མཐུན་ནི་བསན་པའི་ཆློས་ཏེ་དེ་

རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་ན་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་མཉན་པ་ནི་ཐློས་པའློ། །དེའི་བག་

ཆགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་སེམས་ཀི་ས་

1 བ། ༣༠བ༥ན། བི

2 བ། ༣༠བ༦ན།  གནས  མེད།
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བློན་ཏེ། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མེད་ཅིང་ཐློགས་པ་མེད་པ་མདློའི་སེ་ལ་སློགས་པ་བསན་

པའི་ཆློས་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་གནས་ཡིན་གི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ནི་འཇུག་གློ །ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་འཕེལ་བའི་གནས་བསན་

པའི་ཆློས་ཐློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ་རྟེན་པའི་གནས་ཀུན་གཞིའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལ་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་རྣམ་པར་གློལ་བའི་ལུས་ཀི་

ཁྱད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་གློལ་བ་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་བཅིངས་པ་དང་བལ་བ་

ཙམ་དུ་ཟད་དེ། དཔེར་ན་གློང་མི་ཞིག་ལྕགས་སྒློག་ལ་སློགས་པས་བཅིངས་པ་དང་

བལ་བ་ཙམ་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལློག་པ་”ལ།1འབས་བུ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དེ་ལས་ལྷག་

པའི་དབང་ཕྱུག་གི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའློ། །

ཆློས་ཀི་སྐུ་ནི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་

པ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བ་སློབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སློགས་པ་ངློ་མཚར་གི་ཡློན་

ཏན་དུ་མས་བརྒྱན་པ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་སྤློད་

པས་རང་དབང་མཆློག་ཐློབ་པ་སེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པློའི་བུ་བཅིངས་པ་དང་བལ་མ་ཐག་

ཏུ་སྤི་བློ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཆློག་དང་ལྡན་

པ་ལྟ་བུའློ། །ཞེས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། ངང་པའི་དཔེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པ་ཡིན་ལ། ཆགས་བལ་གི་

1 བ། ༣༡བ༢ན། ཞློལ། ༢༨ན༦ན། ལ  མེད།
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དཔེ་ནི་བསན་བཅློས་ལ་གགས་པའི་དབང་དུ་བས་པར་མངློན་ནློ། །དེ་ལྟར་བས་ན་

མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཟག་མེད་ཀི་ས་བློན་ཀུན་གཞིར་འདློད་པ་ནི་རིངས་པར་མངློན་ཏེ། 

ལུང་འདི་ལས་ཕྱི་རློལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྤློས་པ་བཏང་ལ་དཀྱུས་མ་ཉིད་བཤད་

དེ། ཀུན་གཞི་ས་བློན་གི་ཆ་དེ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་ཆློས་ཐམས་ཅད། །རྒྱུའམ་འབས་བུའི་དངློས་པློ་རུ། །སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ན་ཀུན་

གཞིའློ། །ཇི་སྐད་དུ། ཅིའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། སྐྱེ་བ་

ཅན་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་འབས་བུའི་དངློས་པློར་དེར་སྦྱློར་

བའམ། དེ་ཡང་རྒྱུའི་དངློས་པློར་དེ་དག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའློ། །ཡང་ན་སེམས་ཅན་དག་དེའི་བདག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་པར་བའློ། །

དེ་ལ་འདིར་ངེས་ཚིག་གསུམ་ཆློས་གཅིག་གི་ངེས་ཚིག་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་

ས་བློན་དང་རྣམ་སྨིན་མ་ཕྱེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པས། རྣམ་པར་དབེ་སེ་བཤད་

དློ། །དེ་ཡང་འདིར། སྤིར་ཀུན་གཞི་ཞེས་འབྱུང་བའི་དློན་ནི་འདིར་ཆློས་ཀུན་སྦྱློར་བའི་

ཕྱིར་ཡིན་ལ་བེ་བག་ཏུ་ཀུན་གཞི་ས་བློན་གི་ཆ་ལ་ཀུན་གཞི་ཞེས་པ་ནི། ཚོགས་

བདུན་གིས་བསྡུས་པའམ། ཉློན་མློངས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྒྱུའི་རྐེན་ཡིན་པས་དེ་དག་འདིའི་འབས་བུར་འདིར་སྦྱློར་བའམ། 

ཡང་ན་ཀུན་གཞི་དེ་ཉིད་ཆློས་དེ་དག་གི་རྒྱུའི་དངློས་པློར་འདིར་སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ན་

ཀུན་གཞིའློ། །ཀུན་གཞི་རྣམ་སྨིན་གི་ཆ་ནི་འགློ་བ་ལྔའི་སེམས་ཅན་ཀུན་འདིར་ཉློན་

ཡིད་ཀིས་བདག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞིའློ། །
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དེ་ལྟ་བུའི་ས་བློན་གི་ཆ་དེའི་ལྡློག་དུས་གང་ཞེ་ན།

 དེ་ཕྱིར་དབང་ཐློབ་དག་བཅློམ་ལ། །ཀུན་གཞི་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །འཇློག་

བེད་གཉིས་པློ་མེད་ཕྱིར་རློ། །གང་གི་ཕྱིར་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཆློས་རྣམས་

འབས་བུའི་དངློས་པློར་རམ། ས་བློན་གི་ཀུན་གཞི་དེ་ཉིད་དེ་དག་གི་རྒྱུའི་དངློས་པློར་

སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་དང། ཉློན་ཡིད་ཀིས་བདག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཕྱིར་ན་ཀུན་གཞིར་བཞག་པ་

དེའི་ཕྱིར་དབང་ཐློབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དང་། ཉན་

ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དག་བཅློམ་པ་རྣམས་ལ་བེ་བག་ཏུ་ཀུན་གཞི་ས་བློན་གི་ཆ་

མེད་ལ་སྤིར་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་མེད་དེ། ཉློན་མློངས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པས་

ཀུན་གཞིར་འཇློག་བེད་གཉིས་པློ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །མ་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། 

ཐེག་བསྡུས་ལས། ཉན་ཐློས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློབ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་

ཕྱློགས་གཅིག་སློན་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། །དག་བཅློམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་མཐའ་དག་སློན་པའི་

མཚན་ཉིད་དང་། ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་མཐའ་དག་སློན་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱློར་ཞེས་སློ། །

བེ་བག་ཏུ་བག་ཆགས་གསུམ་གི་ལྡློག་དུས་ནི། དློན་གསང་ལས། སིད་པའི་

ཡན་ལག་གི་བག་ཆགས་ཀི་ས་བློན་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་མ་བྱུང་གི་བར་

དུའློ། །འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ས་བློན་དང་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་སྤློས་པའི་བག་

ཆགས་ཀི་ས་བློན་ནི། གཉེན་པློ་མ་བྱུང་གི་བར་དུའློ། །དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་
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པའི་སྤློས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ས་བློན1་ཡང་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དེ་དག་ནི་

ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་ཀི་བར་དུའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ནི་རློ་རེ་ལྟ་

བུའི་བར་དུ་རྒྱུན་འཇུག་པ་ཙམ་གིས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་ངློ་། །ཞེས་པ་ལྟར་རློ། །

གལ་ཏེ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དབང་ཐློབ་པ་དང་དག་བཅློམ་པ་དག་ལ་མེད་ན། 

དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་པློ་ཁས་ལེན་དགློས་སམ་མི་དགློས། དགློས་ན་

ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡློད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་མ་

གཏློགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །མི་དགློས་ན་རྣམ་སྨིན་གི་རློ་རེ་ལྟ་བུ་

དང་། ལྷག་མེད་ཀི་བར་དུ་འཇུག་པ་ཉམས་སློ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། ཀུན་གཞི་རྣམ་

ཤེས་ལ་རྣམ་སྨིན་གིས་ཁྱབ་ཀང་རྣམ་སྨིན་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཀུན་གཞིས་མ་ཁྱབ་སེ། 

དབང་ཐློབ་པ་དང་དག་བཅློམ་པ་ལ་རྣམ་སྨིན་གི་རྣམ་ཤེས་ཡློད་ཀང་ཀུན་གཞིའི་དློན་

མེད་པའི་ཕྱིར་སྐྱློན་གཉིས་པ་མི་འབྱུང་ལ། ཚོགས་བརྒྱད་དུ་སློན་པ་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་

ཤེས་དང་བརྒྱད་དུ་བེད་པ་ནི་རིགས་ལ་སེམས་ཀི། རས་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་

དག་བཅློམ་པ་དང་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་གི་བང་སེམས་འགློག་པ་ལ་ཞུགས་པ་འཇུག་

ཤེས་དང་ཀུན་གཞི་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་མུར་གསུངས་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རློ། །

ཀུན་གཞི་ས་བློན་གི་ཆ་མེད་པའློ་ཞེས་ཀང་མི་རིགས་ཏེ། རྣམ་སྨིན་གི་ཆ་

ཀུན་གཞིར་འཇློག་པ་ཡང་ཉློན་ཡིད་ཀིས་བདག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་དློན་དུ་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་ཡང་དློན་གསང་ལས། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

འཇུག་སེ་ཞེས་བ་བ་ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྨློས་པ་ནི་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

1 ཞློལ། ༢༩བ༣ན།  ནི  ཡློད།
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འདི་ལྟར་དེ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་

དང༌། དག་བཅློམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་མེད་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་

པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་”ཡློད་དློ། །ཞེས་པ་དང༌།1 རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་

བར་ཡང་མུ་བཞི་གསུངས་ཏེ། ཀུན་གཞི་ཡློད་ལ་འཇུག་ཤེས་མེད་པའི་མུ་ནི་སེམས་

མེད་པའི་གནས་སྐབས་ལྔའློ། །

བཟླློག་པ་ནི་སེམས་ཡློད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མི་སློབ་པ་དང་ཕྱིར་མི་ལྡློག་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའློ། །གཉིས་ཀ་ཡློད་པ་ནི་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་གནས་

སྐབས་སེམས་ཡློད་པའི་དུས་སློ། །གཉིས་ཀ་མེད་པ་ནི་མི་སློབ་པ་དང་ཕྱིར་མི་ལྡློག་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགློག་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་ཕུང་པློ་ལྷག་མེད་ཀི་མང་

འདས་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། སུམ་ཅུ་པར་ཡང༌། དག་བཅློམ་ཉིད་ནས་དེ་ལྡློག་

གློ། ཞེས་གསུངས་པས་ན། སྔར་ཁློ་བློས་བསན་པའི་ཀུན་གཞི་མེད་པའི་ས་མཚམས་

རྨ་མེད་པར་གཟུང་བར་བའློ། །དེས་ན་དབང་ཐློབ་པའི་སེམས་དཔའ་དང༌། དག་

བཅློམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་པློ་དེ་ལ་རྣམ་སྨིན་གི་རྣམ་ཤེས་དང༌། བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕློ་བ་ཡློད་པས་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་ཟེར་གི་ཀུན་གཞི་

ཞེས་མི་བརློད་དློ། །

དེ་ལྟར་ན་དབང་ཐློབ་པ་དང༌། དག་བཅློམ་པ་ལ་སེམས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཅིའི་ཕྱིར་སེམས་ཞེས་ཀང་བ་ཞེ་ན། ཆློས་ཀི་བག་ཆགས་ཀི་ས་བློན་

ས་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་བསགས་པའི་ཕྱི་རློལ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ་ཞེ་ན་མི་

1 ཞློལ། ༣༠ན༤ན། ཡློད་དེ་ཤེས་པ་དང་།
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མཚུངས་ཏེ། དེའི་དློན་ནི། མདློ་ལས་སེམས་ཡིད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་ཡིད་དང་

རྣམ་ཤེས་ལས་ཐ་དད་པའི་སེམས་ཀི་ལུས་གསུམ་པློ་གསུངས་ལ། དེ་ནི་ཀུན་གཞི་

རྣམ་ཤེས་ལ་མ་གཏློགས་པ་གཞན་ལ་བཞག་ཏུ་མེད་དེ། འདི་ལྟར་སེམས་ཀི་དློན་ནི་

སྐབས་དེར་བསགས་པ་ལ་འཆད་དགློས་ལ་ཀུན་གཞི་ནི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་

བསགས་པ་ཡིན་ཞིང་དློན་དེ་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་ལ་མ་ཚང་བས་སློ་སམ་དུ་བསམ་

པས་ན་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་ལས་ཐ་དད་པའི་བག་ཆགས་བསགས་པ་དེ་དག་ན་མེད་

ཀང༌། དེ་ལ་དློན་མཐློང་རྣམ་པར་ཤེས། །ཞེས་པའི་དློན་ཚང་བའི་སེམས་ནི་ཡློད་དེ་

སེམས་ཀི་དློན་བག་ཆགས་བསགས་པ་ཁློ་ནར་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཀུན་གཞིར་

འཇློག་བེད་གསུམ་མམ་གཉིས་ལས་གཞན་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟར་ཡང་། ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་གཏློགས་

པར་སེམས་ཀི་མུ་གསུམ་པ་མི་དམིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ནི་སེམས་ཉིད་ཡིན་པར་གྲུབ་ཅེས་སློ། །ད་ནི་འདི་དཔྱད་དེ། མཁས་པ་འགའ་ཞིག་

རྣམ་སྨིན་གི་ཆ་ཐེག་དམན་གི་ལྷག་མེད་ནས་ལྡློག་པར་ཐེག་དམན་པ་དག་འདློད་

གསུངས། ཅི་གྲུབ་མཐའ་དམན་པ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདློ་སེ་པ་རྣམས་འདློད་པ་ཡིན་

ནམ། ཐེག་པ་དམའ་བ་ཉན་རང་གི་ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་བཞེད་བརྟག་གང༌།

 དང་པློ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་གཉིས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་

ལས་གཞན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ཡང་མི་རུང་སེ། དེ་

དག་གིས་ཀུན་གཞིའི་འཇུག་ལྡློག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་བསན་
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དགློས་ན་དེ་ཡང་”རེད1་པ་མ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་སུའི་ལུགས་ཤེ་ན། འདིའི་འཇུག་པ་དང་

ལྡློག་པའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ནི་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་ངློ༌། །དེ་ལྟ་

ན་ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་ལ་ཐེག་དམན་གིས་ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པ་”ཞིག2་སིད་

དེ། དེའི་ལྷག་མེད་ནས་རྣམ་སྨིན་གི་ཆ་ལྡློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། འདི་

ལྟར་ལྷག་མེད་ཀི་ཚེ་ན། ཐེག་དམན་གི་ལམ་གིས་ཤེས་སྒིབ་ནུས་ཆུང་དུ་རིམ་གིས་

བཏང་བའི་མ་ལུས་པར་སངས་པ་མེད་ཀང་ཤེས་སྒིབ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ལྡློག་པ་ཡློད་དེ། 

ཕུང་པློ་ལྔའི་རྒྱུན་ལྡློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་མེད་ཀི་ཚེ་ནི་དག་

བཅློམ་པ་ཚེའི་འདུ་བེད་བཏང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་རིག་པ་འབྱུང་བ་ལ་ནི། 

སྐྱེ་བ་ལེན་དགློས་ན། ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

དེས་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་སྨིན་གི་ཕུང་པློ་ཡང་ལློག་པའི་ཕྱིར་ལས་ཉློན་གི་དབང་གིས་སྐྱེ་

བ་ཡང་མེད་ལ་ལས་ཉློན་གི་རྣམ་པས་ལུས་འགྲུབ་པར་ཡང་མི་ནུས་ཏེ། འདི་ཞི་བ་

ཕྱློགས་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྟེན་ལློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེས་ན་འདིར་ནི་སྤློས་

པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པའི་མཚན་མ་མེད་པའི་དབིངས་

འབའ་ཞིག་གློ །

དེ་ལྟ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མཚན་མ་མེད་པའི་དབིངས་དང་ཁྱད་མེད་པར་

འགྱུར་རློ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ན་འདུས་བས་ཀི་འཇུག་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཙམ་ཡིན་

གི། ཞི་བའི་དབིངས་ནས་གཞན་དློན་བེད་པའི་སྐུར་མི་ལྡང་སེ། གཞན་དློན་དུ་”ལམ3་

1 བཀྲ། ༣༢བ༤ན། རད

2 བ། ༣༤བ༣ན། ཞློལ། ༣༡ན༥ན། སེ། ༢༨ན༣ན། གཅིག

3 བཀྲ། ༣༣ན༣ན། ལས
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ལ་གློམས་པར་མ་བས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་ཡང་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་

བར། འཇུག་ཤེས་དང་ཀུན་གཞི་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་མུ། ལྷག་མེད་ཀི་མང་འདས་ལ་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཡང་སྔར་ལྟར་ཡིན་ནློ། །འདི་ཉན་ཐློས་དང་སློ་བསྟུན་ཞེས་ཀང་

བརློད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་གཞི་ཡློད་ན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །

དེས་ན་བེ་བག་སྨྲ་བ་ནི། ལྷག་མེད་ཀི་ཚེ་འདུས་བས་རྒྱུན་ཆད་པའི་སློ་སློར་

བརྟགས་འགློག་ནི་རས་སུ་གྲུབ་པའི་འདུས་མ་བས་ཤིག་ཡློད་པར་འདློད་ལ། མདློ་སེ་

པ་ནི། འདུས་བས་འགགས་པའི་མེད་དགག་ཅང་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་འདློད་དེ། ཕུང་པློ་

དང་བལ་བར་ནི་འདློད་ལ། འདུས་མ་བས་རས་སུ་མི་འདློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་

ཀས་ཀང༌། ལུས་ཞིག་ཚོར་བ་བསིལ་བར་གྱུར། །འདུ་ཤེས་འགགས་ཤིང་འདུ་བེད་

ཞི། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། །འདི་འདྲ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ། །ཞེས་པའི་

མདློའི་དློན་ཡིན་པར་སེམས་ཤིང༌།

 བེ་བག་ཏུ་མདློ་སེ་པས། མར་མེ་ཤི་བར་གྱུར་པ་ལྟར། །དེ་ཡི་སེམས་ནི་རྣམ་

པར་ཐར། །ཞེས་དག་བཅློམ་པའི་སེམས་ཀི་རྣམ་པར་གློལ་བ་མར་མེ་ཤི་བ་ལྟར་

གསུངས་པ་དང༌། རང་གི་གྲུབ་མཐའ་མཐུན་པར་འདློད་དློ། །

རྣལ་འབློར་སྤློད་པ་ནི། བེམ་རིག་གི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་དེ་

བཞིན་ཉིད། ཚོར་བའི་བདེ་བ་མེད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གཏན་བལ་བའི་བདེ་བ་ཡློད་པ། 

མེད་དགག་ཅང་མེད་ཀང་མིན་ལ། རས་གྲུབ་ཀི་ཡློད་པ་ཡང་མིན་པ། རྟག་པ་འགྱུར་

མེད་དུ་ཡློད་པ་ཡིན་པར་འདློད་དློ། །དེའི་ཕྱིར་ལྷག་བཅས་ཕན་ཆད་དུ་ཐེག་ཆེན་དུ་
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འཇུག་སིད་ལ། འདིར་སློན་ནས་འཇུག་པར་མི་འདློད་དེ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་

པ་བསྡུ་བར། ཉན་ཐློས་བང་ཆུབ་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བ་ཅི་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་དང་བཅས་

པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་ལ་གནས་ཤིང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་དམ། འློན་ཏེ་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མེད་པའི་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་དབིངས་ལ་གནས་ཤིང་བེད་ཅེ་ན། ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་

མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་ལ་གནས་ཤིང་བེད་དེ། འདི་ལྟར་ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་

མེད་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་ལ་གནས་པ་ནི། རློམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་

བལ་ཞིང་འབད་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་བཅད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་སློ། །དེ་ལྟ་བུའི་

འདློད་ཚུལ་རྣམས་མ་ཕྱེད་པར་དབུ་སེམས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ནས་རྣམ་སྨིན་གི་

རྣམ་ཤེས་ཐེག་དམན་གི་ལྷག་མེད་དུ་འགའ་ཞིག་ལྡློག་པར་འདློད། འགའ་ཞིག་ལྷག་

མེད་ནས་ཀང་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་དགློས་པས་མི་ལྡློག་ཅེས་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་

ལ་བརྟེན་པར་བེད་དློ། །འདིར་བསན་པ་ལྟར་རྒྱས་པར་ཕུང་པློ་དང་བཅས་པ་དང༌། 

ཕུང་པློ་མེད་པའི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སློམ་གི་འགེལ་པ་དང༌། བརྒྱད་སློང་

འགེལ་ཆེན་གི་ཡུལ་ངེས་པ་དང་ཁྱབ་པ་དང་ཞེས་པའི་འགེལ་པར་སེམས་ཙམ་པའི་

འདློད་པ་བཀློད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའློ། །

སྐབས་འདིར། ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་དང་། གཅིག་ཏུ་གསུངས་པའི་

མདློ་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་གཉིས་དྲང་ངེས་སུ་

འདློད་ཚུལ་དེ་དག་གི་སྒྲུབ་བེད་དང་བཅས་ཏེ་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པློ་རྣམས་སུ་འབྱུང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

བ་རྣམས་”སྦྱློར1་ནུས་མློད། ཚིག་མངས་ན་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་རྣམས་མགློ་མློས་པར་

འགྱུར་བས་རེ་ཞིག་བཞག་གློ །དེ་དག་གིས་རྣམ་སྨིན་དང་ས་བློན་གི་ཀུན་གཞིའི་

དཀའ་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །   ། །

༈ ཉློན་ཡིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེ་ན། 

ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིད་མཚན་ཉིད་ནི། །ཀུན་གཞི་རྣམ་སྨིན་ཆ་ཉིད་ལ། །བདག་

ལྟ་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན། །རེག་དང་ཆགས་སློགས་དགུ་ཁློ་ན། །དེ་ལ་དམིགས་

པ་ནི་ས་བློན་དང་རྣམ་སྨིན་གི་ཆ་གཉིས་ལས་ཕྱི་མ་སེ་འདིའི་དམིགས་པ་ལ་བདག་

དང་ཆློས་མཚུངས་པ་ཞིག་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྣམ་པ་ནི་དམིགས་པ་དེ་ལ་བདག་

ཏུ་རླློམ་སེམས་པའློ། །དེ་ཡང་དློན་གསང་དུ། བདག་གི་རྣམ་པར་སྐྱེ་བའི་སློ་ནས་ཡིན་

གི་རང་གི་ངློ་བློ་འཇློག་པའི་སློ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན་རྣམ་སྨིན་

གི་རས་དེ་ཉིད་སང་ནས་ཉློན་ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་རྣམ་སྨིན་གི་རྣམ་ཤེས་

དེའི་མཐུས་རང་ཉིད་ལ་བདག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཙམ་ལ་ཡུལ་དུ་འཇློག་གློ །

ངློ་བློ་ནི་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའློ། །བསྒིབས་པ་དང་མ་བསྒིབས་པའི་

དློན་གང་ཞེ་ན། བསྒིབས་པ་ཞེས་པ་ནི་ཉློན་མློངས་པས་རློག་རློག་པློར་བས་པ་ཡིན་

ལ་ཡིད་འདི་ཡང་ར་བའི་ཉློན་མློངས་པ་བཞིས་རློག་རློག་པློར་བས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མ་

བསྒིབས་པ་ཞེས་པ་ནི་ཉློན་མློངས་པས་དྲི་མ་ཅན་དུ་མ་བས་པ་དབང་པློ་ལྔ་དང་དད་

པ་སློགས་བཅུ་གཅིག་ལྟ་བུའློ། །དློན་འདི་ལ་འགའ་ཞིག །ཉློན་ཡིད་འཕགས་པའི་

1 ཞློལ། ༣༢བ༣ན། སྤློར
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མཉམ་གཞག་ན་”མེད1་པ་དང༌། ཀུན་གཞི་ཡློད་པ་ལ་བསམས་ནས་མཉམ་གཞག་ལ་

བསྒིབ་མི་བསྒིབ་ཏུ་འདློད་པ་དང༌། ཉློན་སྒིབ་མ་ལུས་པར་མ་སངས་པར་ཐར་པ་མི་

ཐློབ་པ་ལ་བསམས་ནས་ཐར་པ་ལ་”སྒིབ་མི་སྒིབ2་ཏུ་འདློད་པ་ནི། “སྒིབ་པ་དང་མ་

སྒིབ3་པའི་རང་གི་ངློ་བློ་མ་ཤེས་ཤིང་དེ་གཉིས་ཀི་ཀུན་གཞི་ཉློན་ཡིད་གཉིས་ཁློ་ན་ལ་

འཇློག་པས་ན་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆུངས་པར་འདུག་སེ། འདི་ལྟར། དེ་གཉིས་ཀི་དློན་ཆློས་

རང་ཉིད་བསྒིབས་པའམ་མ་བསྒིབས་པ་དཔྱློད་པ་ཡིན་གི་དེས་གཞན་ལ་བསྒིབས་མི་

བསྒིབས་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིད་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་

བསན་གཡེང་བའི་ཆར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་མཉམ་གཞག་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཕྱིར་

བསྒིབས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡང་སིད་འཕེན་ངེས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་མ་ལུས་པར་མ་

སངས་པར་ཐར་པ་གསུམ་པློ་གང་ཡང་མི་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་བསློད་ནམས་དང་མི་གཡློ་

བའི་ལས་སིད་པ་འཕེན་ངེས་རྣམས་ཀང་བསྒིབས་པར་ཐལ་ལློ། །

དེ་དག་ལས་ཀི་ཀུན་ཉློན་ཡིན་པས་བསྒིབས་པའློ་”ཞེས4་ཀང་བརློད་པར་མི་

ནུས་ཏེ། སྒིབ་པ་ནི་ཉློན་མློངས་པའམ། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་མི་

དགེ་བ་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དགེ་བ་དང་ཚེའི་ཀུན་ཉློན་མ་བསྒིབས་པ་རྣམས་

ཀང་བསྒིབས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་སྐད་དུའང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། མི་དགེ་

བ་དང་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་ནློ། །བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་

1 བཀྲ། ༣༤བ༣ན། མད

2 ཞློལ། ༣༣ན༤ན། བ། ༣༦༥ན། བསྒིབ་མི་བསྒིབ

3  ཞློལ། ༣༣ན༤ན། བ། ༣༦བ༥ན། བསྒིབ་པ་དང་མ་བསྒིབ

4 བཀྲ། ༤༥ན༡ན། ཞས
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མ་བསན་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་འགློ་བའི་ཡིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཉློན་མློངས་པ་དང༌། 

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང༌། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང༌། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་

དང་”མཚུངས1་པར་ལྡན་པའློ། །ཞེས་དང༌། དགེ་བ་དང་མ་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་

བསན་པ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའློ། །ཞེས་དང༌། ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར་ཡང༌། 

ཡིད་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སེ། 

“སྒིབ2པའི་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་དང་རྟག་ཏུ་མཚུངས་པར་”ལྡན་ནློ3། །གཟུགས་དང་

གཟུགས་མེད་པ་ན་སྤློད་པའི་ཉློན་མློངས་པ་བཞིན་དུ་འདི་ནི་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་

བསན་པ་ཉིད་དེ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སྤློད་པའི་ཡིད་ནི་ཞི་གནས་ཀིས་

འཁྱུད་པ་ཡིན་ལ། ཡིད་ནི་དུས་”ཐམས་ཅད་དུ4་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་སློ། །

བསྒིབས་པའི་དློན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ལུང་མ་བསན་ཁློ་ནར་ངེས་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཉློན་

ཡིད་འདི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་ཡིན་པས་དགེ་བ་མིན་ལ། དགེ་བའི་སེམས་དང་རྒྱུད་

གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་མངློན་གྱུར་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མི་དགེ་བ་མིན་ནློ། །གཞན་

དུ་ན་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བའི་སེམས་མངློན་གྱུར་སློ་སྐྱེ་ལ་སྐྱེ་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཡིད་འདི་འཕགས་ལམ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་རྟག་ཏུ་མངློན་གྱུར་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རློ། །

འཁློར་ནི་རེག་པ་ལ་སློགས་པ་ལྔ་དང་། འདློད་ཆགས། མ་རིག་པ། ང་རྒྱལ། 

བདག་ལྟ་བཞི་སེ་དགུ་ཁློ་ན་འབྱུང་སེ། དློན་གསང་དུ། དེ་ལ་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་དང་། 

1 བཀྲ། ༤༥ན༤ན། མཆངས

2 ཞློལ། ༣༣བ༤ན། བསྒིབས

3 བ། ༣༧ན༦ན། ཞློལ། ༣༣བ༤ན། ལྡན་པའློ

4 བ། ༣༧བ༡ན། ཞློལ། ༣༣བ༥ན། རྟག་ཏུ
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སྔར་བསན་པའི་ཀུན་ཏུ་འགློ་བ་ལྔ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་འདིའི་སེམས་

ལས་བྱུང་བ་ནི་དགུ་ཁློ་ནའློ། །ཞེས་དང་། སུམ་ཅུ་པ་ལས། དེ་ལ་གནས་པ་རབ་འབྱུང་

ཞིང་། །དེ་ལ་དམིགས་པ་ཡིད་ཅེས་བ། །རྣམ་སེམས་ངར་སེམས་བདག་ཉིད་

ཅན། །བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི། །ཉློན་མློངས་བཞི་དང་རྟག་ཏུ་

འགློགས། །བདག་ཏུ་ལྟ་དང་བདག་ཏུ་རྨློངས། །བདག་རྒྱལ་བདག་ཏུ་ཆགས་པ་

སེ། །གང་དུ་སྐྱེས་པ་”དེའི་འློ1་གཞན། །རེག་སློགས་ཀང་སེ། ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་

རློ། །འདིའི་འཁློར་གི་ཚོར་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཚོར་བ་ནི་བཏང་སློམས་འབའ་ཞིག་ཡིན་

ཏེ། བདེ་བ་ཡིན་ན་ཡིད་བདེ་ཡིན་དགློས་ལ་དེ་ལྟ་ན་ཡིད་བདེ་མངློན་གྱུར་དུ་རྟག་ཏུ་

འབྱུང་བའི་ཕྱིར་སློ་སྐྱེ་ལ་ཡིད་མི་བདེ་གཏན་མི་འབྱུང་བར་ཐལ་བ་དང་། བསམ་

གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ཀང་ཚོར་བ་བདེ་བའི་སར་འགྱུར་བ་དང་། མནར་མེད་པ་ལ་

ཡང་ཡིད་བདེ་མངློན་གྱུར་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རློ། །མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདིའི་འཁློར་ལ་ཁམས་གསུམ་གར་མང་ཉུང་མི་འབྱུང་སེ། བརྟན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་

པས་གཙོ་བློ་དང་འཇུག་ལྡློག་གི་དུས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ཡང་མི་འབྱུང་བ་རིགས་པ་དེས་དཔག་པར་

བའློ། །དེས་ན་ཉློར་ཡིད་ཀི་དགའ་བའི་རྣམ་པ་ནི་ཚོར་བའི་དགའ་རྣམ་མ་ཡིན་གི་

འདློད་ཆགས་ཀི་དགའ་རྣམ་ཡིན་ཏེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། ཀུན་གཞིའི་འཁློར་གི་རེག་

སློགས་ལྔ་པློ་ཉིད་ཡིད་ཀི་འཁློར་དུའང་བཤད་ཅིང་ཚོར་བ་ལ་བེ་བག་ཏུ་མ་བས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་ཡང་དློན་གསང་ལས། དགའ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ཡང་སིམ་

1 ཞློལ། ༣༤ན༣ན། དེ་ཡི བ། ༣༧བ༦ན། དེ་ཡིའློ
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པའི་ཚོར་བ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་དུ་སྐྱེས་པ་”དེའི་འློ་1གཞན། །ཞེས་འབྱུང་བའི་

ཕྱིར་རེག་པ་ལ་སློགས་པ་ཇི་ལྟར་སྐབས་སུ་འབབ་པ་དག་ཁློ་ན་བསྒེས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །འློན་ཏེ་ཚོར་བ་གཞན་ཡང་ཡློད་ན་ནི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་དང་། 

འློ་ན་བཏང་སློམས་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་དགའ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན། བདག་ལ་

ཆགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །

ཅིའི་ཕྱིར་འདིའི་འཁློར་དགུར་ངེས། ངའློ་སམ་པ་ལ་བཏགས་པའི་རྣམ་གཡེང་། 

འདློད་ཆགས་དང་གཏི་མུག་ལ་བཏགས་པའི་བག་མེད། འདློད་ཆགས་ལ་བཏགས་

པའི་རློད་པ། གཏི་མུག་གི་ཆ་ལ་བཏགས་པའི་མ་དད་པ། ལེ་ལློ། རྨུགས་པ་སེ་དྲུག་

འབྱུང་བས་ན་འཁློར་བཅློ་ལྔར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་དག་འབྱུང་བར་བཤད་

ཀང་དགུར་གངས་ངེས་ཏེ། དྲུག་པློ་དེ་དག་གདགས་གཞི་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་པློ་དེའི་

རས་ཡིན་པས་ན་དེ་བཞི་ལས་གུད་ན་མེད་དློ། །རས་དགུ་པློ་འདི་ལས་སེམས་བྱུང་

གཞན་མི་འབྱུང་བ་ནི། རྒྱས་པར་དློན་གསང་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ལས་

ཤེས་པར་བ་སེ། འདིར་ནི་ཚིག་མངས་སུ་དློགས་པ་དང་། དཀའ་བའི་གནས་མ་ཡིན་

པས་མ་བིས་སློ། །

ལྔ་པ་ས་དཔྱད་པ་ནི། ཅི་ཉློན་ཡིད་འདི་གང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པ་རྟེན་དེ་གང་དུ་

སྐྱེས་པའི་ས་དེ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན་འདློད་པའི་སློ་སྐྱེ་གཅིག་གིས་འདློད་

པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ན་ཉློན་ཡིད་མི་ལྡློག་པས་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་མངློན་

གྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་རྟེན་དེའི་ཀུན་གཞི་ལ་ཉློན་

1 བ། ༣༨ན༥ན། དེ་ཡིའློ



  71  

ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

ཡིད་འཁློར་བཅས་ཀིས་བདག་ཏུ་སེད་པས་རིས་སུ་བཅས་པས་འདློད་པའི་ཉློན་

མློངས་རྣམས་རྒྱས་པར་མི་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། གང་དུ་སྐྱེས་པ་”དེའི་འློ་1ཞེས་འབྱུང་བ་

དང་། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཕྱློགས་གཉིས་པ་ཁས་མི་ལེན་ནློ། །

དེ་ལྟ་ན་ཕྱློགས་དང་པློ་ལ་ཡང་སྐྱློན་བརློད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་

དེ། འདློད་པའི་སློ་སྐྱེ་འདློད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ཞེས་པ་ནི། གཙོ་བློར་འཁིག་པ་

ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དང་། ཞི་གནས་ཀི་ལམ་ཐློབ་པ་ཡིད་མི་བདེའི་གདུང་བ་མེད་

པ་དང་། འདློད་ཡློན་ལྔ་ལ་ཆགས་པ་མངློན་གྱུར་པ་རྒྱུད་གདུང་བར་བེད་པ་མེད་པས་

ན། ཁ་ཕྱིར་ལྟས་ཀི་ཆགས་སང་འགའ་ཞིག་ཙམ་སངས་པ་ཡིན་གི་ཉློན་ཡིད་འདི་ནི་

བདག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པས་འདི་གཉེན་པློའི་མཐུས་”ལྡློག2་པ་ལ་

ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་དགློས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

”འདི་ལྟ
3
་བུའི་ཡིད་འདི་འཇློག་ལྡློག་གི་དུས་གང་ཞེ་ན།

 འགློག་པ་མཉམ་གཞག་གནས་སྐབས་དུས། །དབང་ཐློབ་དག་བཅློམ་མཐར་

ཐུག་གློ །འདི་ལ་གནས་སྐབས་རེས་འགའ་བའི་ལྡློག་དུས་དང་། མཐར་ཐུག་གཏན་

ལྡློག་པའི་དུས་གཉིས་སློ། །དང་པློ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་མི་སློབ་པའི་ལམ་མ་ཐློབ་པའི་

དུས་ཀི་འགློག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མཉམ་གཞག་གི་

དུས་སློ། །གཉིས་པ་ནི་དབང་ཐློབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་

དང་། ཉན་རང་དག་བཅློམ་པ་རྣམས་སློ། །དེ་ལྟར་ཡང་སུམ་ཅུ་པ་ལས། དག་བཅློམ་

1 བ། ༣༨བ༦ན། དེ་ཡིའློ

2 སེ། ༣༢ན༤ན། ཟླློག

3 བ། ༣༩ན༣ན། ཞློལ། ༣༥ན༥ན། དེ་ལྟ
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མེད། འགློག་པའི་སློམས་པར་འཇུག་ན་མེད། །འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ལམ་ན་

མེད། །འདི་ནི་གྱུར་པ་གཉིས་པའློ། །ཞེས་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡང་། ཡིད་གང་

ཞེ་ན་གང་དུས་རྟག་ཏུ་རླློམ་སེམས་པའི་བདག་ཉིད་དང་། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ལ་དམིགས་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་བཞི་པློ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་

དང་། ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། མ་རིག་པ་”དང1་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་སེ། དེ་ཡང་

ལམ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་དང་། འགློག་པ་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་པ་དང་། མི་སློབ་པའི་ས་

མ་གཏློགས་པར་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བ་

དང་། གང་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་པློ་རྣམས་འགགས་མ་ཐག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའློ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟར་བས་ན་ཡིད་ནི་གཉིས་ཏེ། ངར་སེམས་པའི་ཡིད་དང་། དེ་མ་ཐག་པའི་

ཡིད་དློ། །དེ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་ལྟར་དློན་དམ་པའི་ཡིད་དང་། ཀུན་རློབ་པའི་ཡིད་ཅེས་

ཀང་བ་སེ། རྣམ་ཤེས་གཞན་ལ་མ་ལྟློས་པར་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་ཡློད་པ་དང་། 

ཚོགས་དྲུག་ལས་གུད་ན་གཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལ་དང་པློས་ནི་ཚོགས་དྲུག་

མཚན་མ་ལ་འཆིང་བའི་གནས་བས་ནས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་

པར་བེད་ལ།གཉིས་པ་ནི་ཚོགས་དྲུག་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་ནས་རང་འགགས་

སློབས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕྱི་མ་སྐྱེ་བའི་གློ་འབེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དེ་ལ་ཡིད་

ནི་གཉིས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་བེད་པས་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

འགག་མ་ཐག་པའི་ཡིད་ཅེས་བ་བ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་གནས་དང་། གཉིས་པ་

1 ཞློལ། ༣༥བ༢ན།   དང་  མེད།
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ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་པློ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ངའློ་

སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་། མ་རིག་པ་དང་རྟག་ཏུ་མཚུངས་

པར་ལྡན་པ་སེ་དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་གནས་སློ། །རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ནི་གང་གནས་གཅིག་པློས་ནི་བསྐྱེད་ལ། གཉིས་པས་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་

དུ་བས་པ་སེ། ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་རིག་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པའློ། །དེ་མ་ཐག་པ་དང་

ངར་སེམས་པའི་ཕྱིར་ཡིད་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སློ་ཞེས་སློ། །

གལ་ཏེ་དབང་ཐློབ་པའི་སེམས་དཔའ་དང་། དག་བཅློམ་པ་དང་། འཕགས་

པའི་མཉམ་གཞག་ན་ཉློན་ཡིད་མེད་ན། དེ་དག་ན་ཡིད་ཤེས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་

ཡིད་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་ཉློན་ཡིད་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་དབང་ཐློབ་པ་དང་། དག་

བཅློམ་པས་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིད་

གནས་གྱུར་པས། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བརློད་པར་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཉློན་ཡིད་ལྡློག་

པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། ཉློན་མློངས་ཅན་དུ་འཇློག་བེད་པའི། །གང་ཟག་འཛིན་པ་ལློག་གྱུར་

ཀང་། །”དེའི་རིགས་ཙམ་ཡློད1་ཕྱིར་དང་། །ཆློས་འཛིན་སྐྱེད་ནུས་མ་ལློག་

ཕྱིར། །ཡིད་ཤེས་མེད་དང་མཉམ་པ་ཉིད། །ཐློབ་པའི་སྐྱློན་གཉིས་རིང་དུ་

སངས། །འདིའི་ལན་ལ། མཉམ་གཞག་ན་ཡིད་ཡློད་མེད་དང་། ཡིད་དེ་ཟག་པ་དང་

བཅས་མ་བཅས་དཔྱད་པའློ། །དང་པློ་ནི། མཉམ་གཞག་གི་ཚེ་ཡང་ཡིད་ཀི་རས་རྒྱུན་

ཆད་པའི་ལློག་པ་ནི་མེད་དེ། དགློངས་འགེལ་ལས། ཀུན་གཞི་དེ་ཉུང་ཡང་རྣམ་ཤེས་

གཅིག་ཡིད་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་དང་། མཉམ་གཞག་གི་ཚེ་

1 སེ། ༣༣ན༥ན། དེ་ཡི་རིག་ཙམ་ཡིད  ཞློལ། ༣༦ན༥ན། དེའི་རིག་ཙམ་ཡིད  བ། ༤༠ན༥ན། དེ་ཡི་རིག་ཙམ་ཡློད
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

དམིགས་པ་ཀུན་གཞི་ཉེ་ཞིང་། རྒྱུའི་རྐེན་ཡང་ཀུན་གཞི་ལས་འབྱུང་ལ་ཚོགས་དྲུག་

ལྟར་རེས་གཟུགས་ལ་ལྟའློ། །རེས་སྒ་”མཉན1་ནློ་སམ་པ་ལྟ་བུའི་མློང་བ་རིགས་མི་

མཐུན་མེད་པ་འཁློར་བ་ཇི་སིད་པ་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ལྟར་

ཡང་དློན་གསང་དུ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་སློབ་པའི་

གནས་སྐབས་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཡང་

ཡིད་གྱུར་པ་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དགློངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བའི་མདློ་ལས། རེས་འགའ་ནི་གཅིག་དང་སེ་

གང་གི་ཚེ་ཡིད་དང་ཞེས་འབྱུང་བའློ། །རེས་འགའ་ནི་གཉིས་དང་སེ་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དང་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏེ་ཡང་དེའི་ཚེ་གྱུར་པ་ཡང་ཡིད་མ་ཡིན་

པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན་ནི། འདི་ལ་ཡང་ཡིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་འདི་སྐད་དུ་རེས་འགའ་

ནི་གཅིག་དང་སེ་གང་གི་ཚེ་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཞེས་ཀང་བཤད་པར་

འགྱུར་རློ། །གཞན་ཡང་བརྒྱལ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

ཚོགས་ཡུལ་ལ་རག་ལས་ཏེ་སྐྱེ་བ་རྣམས་དེ་མི་ཉེ་བའི་ཕྱིར་རྒྱུན་ཆད་དློ་ཞེས་བ་བ་

ནི། “རིགས་ནི2་ཡིད་འཁློར་བ་ཇི་སིད་པར་རིགས་གཅིག་པ་དང་། དམིགས་པ་ཉེ་བ་

ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་འབྱུང་བ་གློ་ཇི་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་ཅེས་སློ། །

གཉིས་པ་ཡིད་དེ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དཔྱད་པ་ལ་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་སློབ་

དཔློན་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལས། ལུགས་དང་པློ་ནི་མཉམ་གཞག་གི་ཚེའི་ཡིད་དེ། དེ་

ཟག་མེད་ཡིན་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་

1 བ། ༤༠བ༡ན། ལ་ཉན

2 བ། ༤༠བ༥ན། ཞློལ། ༣༦བ༦ན། རིགས་ནི་ མེད།
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

ཏུ་འཇུག་པ་མི་སིད་ལ། ཡིད་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡང་མིན་ཅིང་། འཇིག་ལྟ་སློགས་བཞི་དེའི་

ཚེ་ས་བློན་ཙམ་གི་ངློ་བློར་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་། བདག་མེད་པ་མངློན་སུམ་

དུ་མཐློང་བའི་ཡིད་ཤེས་མཉམ་གཞག་གི་ཚེ་ཟག་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ཀུན་གཞི་ལ་རང་

གི་ཟག་མེད་ཀི་ས་བློན་གནས་པ་ལས་གྱུར་པ་བཞིན་དུ། དེའི་ཚེ་ཡིད་ཀང་ཟག་མེད་

ཀི་ས་བློན་ཆློས་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་ལས་ཀུན་གཞི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཟག་མེད་དུ་

འཇུག་གློ །དེ་ལས་ལངས་ནས། ཟག་བཅས་ཀི་སེམས་པ་དགེ་བ་ལྟ་བུ་མངློན་དུ་གྱུར་

པ་ན་ཉློན་མློངས་བཞིའི་ས་བློན་ལས་ར་ཉློན་བཞི་མངློན་དུ་གྱུར་ནས་ཡིད་དེ་ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་དུ་བེད་དློ། །དེ་ལྟར་ཡང་། དློན་གསང་ལས། ཡིད་དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ་

གནས་སྐབས་དེ་ན་ཟག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པས་”རྒྱུན་ཀུན་ཏུ1་མི་འབྱུང་བའི་ས་

བློན་གི་གནས་སྐབས་པར་འཇློག་གློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །ཟག་པ་མེད་པ་ནི་ཐློག་མ་མེད་

པའི་རང་གི་རིགས་ལ་བདག་མེད་པ་མངློན་སུམ་དུ་བས་པའི་འཕགས་པའི་ལམ་

བཞིན་དུ། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་འབྱུང་ཞེས་སློ། །

དེ་ལྟར་ན་འདིའི་ལུགས་ཀིས་ཀང་མཉམ་གཞག་ན་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་མངློན་

གྱུར་དུ་མེད་པས་དེས་དྲི་མ་ཅན་དུ་བརློགས་པའི་ཉློན་ཡིད་མེད་ཀང་། ཡིད་དེ་བཞི་

དང་བལ་བའི་ཟག་མེད་དུ་གྱུར་པ་འདློད་པས་ན་བདག་རྐེན་ཡློད་པར་འདློད་

དློ། །ལུགས་གཉིས་པ་ནི་མཉམ་གཞག་ན་ཡིད་ནི་ཡློད་ལ། དེ་ཡང་ཟག་བཅས་སུ་ཡློད་

པར་འདློད་དེ། འློ་ན་ཉློན་མློངས་པའི་ཟག་པ་ཡློད་དམ་ཞེ་ན་མེད་དློ། །

1 བ། ༤༡ན༥ན། ཞློལ། ༣༧ན༤ན། རྒྱུན་དུ
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

གཞན་དུ་ན་ཇི་ལྟར་ཟག་པ་དང་བཅས་ཤེ་ན། བདུན་ཡིད་འདི་ལ་ཀུན་གཞི་ལ་

ང་བདག་ཏུ་བལྟས་ནས་ཉློན་མློངས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་གཅིག་དང་། ཐ་སད་ས་

ཚོགས་འདློགས་པའི་ཡིད་ཤེས་ཀི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བའི་རྟེན་བས་ནས་ཆློས་སུ་འཛིན་པ་

ཤེས་སྒིབ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་གཅིག་དང་གཉིས་ཡློད་ལ་དེ་ལ་དང་པློ་ནི། ཡིད་ཉློན་

མློངས་ཅན་དུ་འཇློག་བེད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཇི་སིད་ཉློན་མློངས་མ་ལུས་པར་མ་

སངས་པ་དེ་སིད་དུ་འཇུག་ལ་མ་རིག་པ་དང་ལྟ་བ་ལློག་པ་ན་ལྡློག་པའི་ཕྱིར1་བརྒྱད་

པ་ཡན་དང་། དག་བཅློམ་པ་རྣམས་ཀིས་ར་བ་དང་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་མ་ལུས་པར་

སངས་པས་ན་གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ལློག །དེ་ལློག་པས་དེས་ཉློན་

མློངས་ཅན་དུ་བཞག་པ་ཡང་མེད་པས་ཉློན་ཡིད་ལློག་གློ །འློན་ཀང་ཡིད་དེ་ཆློས་སུ་

འཛིན་པ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མ་ལློག་པ་དང༌། ཡིད་དེའི་གསལ་རིག་གི་རས་ཙམ་ནི་

རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་དེ་དེའི་ཕྱིར་ཡིད་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་མེད་པས་ཡིད་ཤེས་མེད་པའི་

སྐྱློན་ཡང་མེད་ཅིང༌མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་ལས་ཐློབ་

པའི་ཕྱིར་ཆློས་སུ་འཛིན་པ་མ་”བཅློམ2་པར་ཡེ་ཤེས་དེ་ཐློབ་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རློ། །

འདི་ཉིད་ནི་རིགས་ཏེ། རྣམ་ཤེས་རྐེན་སློ་སློར་ངེས་པ་”ཚང་བ3་ལས་སྐྱེ་བར་

ནི་འདློད་པའི་ཕྱིར་དང༌། བདུན་ཡིད་ནི་ཉློན་མློངས་པ་བཞིའི་གཞན་སློབས་ཀིས་ཉློན་

མློངས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་པས་འཁློར་ཉློན་

མློངས་ཅན་དེ་དག་ཉློན་སྒིབ་སངས་པ་ན་ལྡློག་པ་རིགས་ལ་ཡིད་རང་གི་ངློ་བློ་ཡེ་མེད་

1 སེ། ༣༤བ༣ན།  ས་  ཡློད།

2 བཀྲ། ༣༩བ༢ན། བཅློམས

3 བ། ༤༢ན༡ན། ཞློལ། ༣༧བ༥ན། ཚངས་པ
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

དུ་ལྡློག་པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གནས་གྱུར་གི་དློན་གློ་བུར་གི་ཉེས་པ་རྣམས་ལམ་

གི་མཐུས་ཟད་པར་བས་ནས་རང་གི་རང་བཞིན་གསལ་བར་འགྱུར་བར་འདློད་པའི་

ཕྱིར་རློ། །

དེ་སྐད་དུ་དློན་གསང་ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སེ་འདི་ལྟར་

ནུས་པ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཟེར་རློ་ཞེས་སློ། །ཡང་ལུགས་ཕྱི་མ་འདི་

ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པ་འདི་ཡློད་དེ། འདས་ལམ་མ་སྐྱེས་གློང་དུ་དུས་གཅིག་ཏུ་གང་ཟག་

དང་ཆློས་སུ་འཛིན་པ་འབྱུང་ལ་འདས་ལམ་སྐྱེས་ན་ནི། ཉན་ཐློས་འཕགས་པ་ཞིག་

ཡིན་ན་མཉམ་གཞག་གི་ཚེ་ཡིད་དེ་གང་ཟག་ཏུ་སྒློ་འདློགས་པ་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་ཀི་དློན་ལ་གསལ་བར་འཇུག་ལ། ཆློས་རྣམས་ལ་སྒློ་འདློགས་དང་མ་

བལ་ཞིང་མི་གསལ་བར་འཇུག་གློ །

དེ་ཡང་མ་རིག་པ་ལྟ་བ་ང་རྒྱལ་དང་འདློད་ཆགས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པ་བཞི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ལ་དེ་དག་ཀང་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཉན་ཐློས་

ཀི་འབས་བུ་ཐློབ་པ་ལ་གེགས་མི་བེད་ཅིང་དགེ་བ་ཡང་མིན་ནློ། །གལ་ཏེ་བང་སེམས་

འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མཉམ་གཞག་གི་ཚེ་བདག་མེད་པ་གཉིས་ཀ་མངློན་སུམ་དུ་

མཐློང་བས་བདག་མེད་པ་གཉིས་མཐློང་བ་ལ་གེགས་བེད་པའི་གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པ་

དང་ཆློས་སུ་འཛིན་པ་གཉིས་ཆར་མངློན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཟག་པ་མེད་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལྟར་ཡང་དློན་གསང་ལས། ཅིག་ཅར་བདག་མེད་པ་གཉིས་ཀ་མཐློང་བའི་

”གེགས1་སུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་པའི་སིད་ཀི་

1  ཞློལ། ༣༨ན༦ན། གནས
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

དབིབས་ལ་རྟློག་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བ་ཅན་གི་སྦྲུལ་དུ་རབ་ཏུ་རྟློག་པ་བཞིན་དུ། ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ལྟ་བ་ཅིག་ཅར་ཆློས་དང་གང་ཟག་

ཏུ་རབ་ཏུ་རྟློག་པར་བེད་པ་འབྱུང་ངློ་། །

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་སྐྱེས་ན་ནི། འཕགས་པ་ཉན་ཐློས་གང་ཟག་

ལ་བདག་མེད་པ་མཐློང་བའི་ཕྱིར་གང་ཟག་ཏུ་སྒློ་འདློགས་པ་མེད་པར་ཡིད་དེ་ཆློས་

རྣམས་ལ་མི་གསལ་བ་དང་། སྒློ་འདློགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་གཏི་མུག་དང་ལྟ་བ་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པར་འབྱུང་ངློ་། །ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀང་ཉན་

ཐློས་ཀི་འབས་བུ་ལ་གེགས་མི་བེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འདློད་པའི་འབས་བུའི་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐློབ་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་”ཏེ། དློན་དམ་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར1་དགེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དང་། ཆློས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པ་ལ་ཆགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་དག་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནློ་ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའམ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་

གྱུར་ན་ནི་གནས་སྐབས་དེ་ན་བདག་མེད་པ་གཉིས་ཀ་མངློན་སུམ་པའི་ཟག་པ་མེད་

པ་ཁློ་ན་འབྱུང་ངློ་། །ཞེས་སློ། །

འློ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཡིད་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དློན་

གསང་དུ། མེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བག་ཆགས་སློད་དམ་མི་སློད། སློད་ན་སངས་

རྒྱས་སྔ་མ་རྣམས་བག་ཆགས་བསློ་ཡུན་རིང་བས་དེ་དག་མཐུ་ཆེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཕྱི་

མ་རྣམས་ཡུན་ཐུང་བས་མཐུ་ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། བག་ཆགས་བསློ་གཞི་ལུང་མ་

1  ཞློལ། ༣༨བ༣ན། མེད།
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བསན་ཁློ་ནར་མ་ངེས་པར་འགྱུར་རློ། །མི་སློད་ན་སློབས་དང་མི་འཇིགས་པ་སློགས་

ཀི་ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པའི་ལན་ལ། རློ་

རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚེ་ཟག་མེད་ཀི་ས་བློན་ཐམས་ཅད་”ཅིག1་ཅར་ནུས་པ་

མཐར་ཐུག་ཏུ་རྒྱས་པས་ན་བག་ཆགས་གསར་བ་ལ་མ་ལྟློས་པར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་

འབྱུང་ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱུན་མཐའི་རེས་སུ་ཡིད་ཤེས་ཟག་མེད་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་ནུས་པ་

མཐར་ཐུག་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་སློློན་པས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འཇུག་པར་ཐལ་ལློ་ཞེས་

པའམ། ཡང་ན་རྣམ་ཤེས་གང་གནས་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་རྐེན་དང་

རྐེན་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཤེས་བར་བའློ། །

གློང་གི་ཚུལ་དེ་ལྟར་བས་”ནས2་དགུ་བར་ཡང་ཡིད་ཤེས་གནས་གྱུར་པར་

གསུངས་པ་ཡང་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ཐློབ་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བར་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་དང། སློམ་སང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཙམ་ལུས་པའི་ཕྱིར་རགས་པ་ཙམ་ལ་

དགློངས་ཀི་ཡིད་ཤེས་མ་ལུས་པར་གནས་ན་སྤློས་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་

དྲུངས་ཕྱུང་བའི་ཕྱིར་མིང་དང་མཚན་མའི་རྣམ་པར་འབྱུང་བའི་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་

ཤེས་སྒིབ་མ་ལུས་པར་སངས་པར་འགྱུར་རློ། །

དེས་ན་ས་བརྒྱད་པ་ནས་མི་རྟློག་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། འབད་

རློལ་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ནི་བདག་གིས་མཉམ་པར་

བཞག་པའློ། །བདག་གིས་སེམས་ཅན་གི་དློན་བསྒྲུབ་བློ་སམ་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཞེན་

པའི་རྟློག་པའི་འབད་རློལ་ཞི་བ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་གི་ཤེས་སྒིབ་ཐ་སད་ས་ཚོགས་

1 བ། ༤༣ན༤ན། གཅིག

2 བ། ༤༣ན༦ན། ན་ས
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འདློགས་པའི་ཡིད་ཀི་འགྱུ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་བས་ན་དབང་ཐློབ་པ་དང་

དག་བཅློམ་པ་ལ་ཡིད་ཀི་གསལ་རིག་གི་རས་དེ་ཡློད་ཀང་ཉློན་ཡིད་དུ་མི་བརློད་པ་

དང་། རྣམ་སྨིན་གི་རྣམ་ཤེས་ཡློད་ཀང་ཀུན་གཞི་ཞེས་མི་བརློད་པ་ནི་དེ་དག་གི་དློན་མ་

ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་དག་ལ་བརློད་པར་བ་བ་མང་དུ་ཡློད་མློད་ཀི་སྤློས་པས་”ཆློག1་

གློ །དེ་དག་གིས་ཉློན་ཡིད་ཀི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །ཡིད་དང་

ཀུན་གཞིའི་དཀའ་བའི་གནས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་

བ་བ་ལས་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་སེ་ལེའུ་དང་པློའ ློ། །     ། །

༈ གཉིས་པ་ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སློན་པ་ནི།

 གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་དྲུག་ལས་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་དང་ཡིད་ཁས་ལེན་ན། དེ་

དག་ཡློད་པར་གང་གིས་ཤེས་ཤེ་ན། ཡིད་ཆེས་ལུང་དང་རིགས་པ་ཡིས། །རྣམ་ཤེས་

དྲུག་ལས་ཐ་དད་པའི། །ཡིད་དང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས། །ཡློད་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་

པར་བ། །འདི་ལ་ལུང་དང་། རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་སློ། །

དང་པློ་ལའང་ཀུན་གཞི་དང་། ཉློན་ཡིད་ཀི་ལུང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཆློས་

མངློན་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་ལས། ཐློག་མ་མེད་པའི་དུས་ཀི་དབིངས། །ཆློས་

རྣམས་ཀུན་གི་གནས་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཡློད་པས་ན་འགློ་ཀུན་དང་། །མ་ངན་འདས་པའང་

ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཆློས་ཀུན་ས་བློན་ཐམས་ཅད་”པའི2། །རྣམ་པར་སྨིན་

པ་ཀུན་གཞི་སེ། །དེ་བས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི། །དམ་པ་དག་ལ་ངས་བཤད་

1 བཀྲ། ༤༡ན༥ན། ཆག

2 བ། ༤༤ན༣ན། ཞློལ། ༣༩བ༤ན། པ
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དློ། །ཞེས་དང་། དགློངས་འགེལ་ལས་ཀང་། ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་

ཕ། །ས་བློན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བློའི་རྒྱུན་བཞིན་འབབས། །བདག་ཏུ་རྟློག་པར་འགྱུར་ན་

མི་རུང་ཞེས། །འདི་ནི་བིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསན། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལང་

ཀར་གཤེགས་པ་ལས་ཀང་། སེམས་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཏེ། །ངར་སེམས་པ་ནི་

ཡིད་ཡིན་ནློ། །ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་རིག་པ་གང་། །དེ་ནི་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤེས་

འདློད། །ཅེས་སློགས་མཐའ་ཡས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་སེ་རྣམས་ལས་འབྱུང་ངློ་། །

གཉིས་པ་”ཉློན1་ཡིད་ཀི་ལུང་ནི། དགློངས་འགེལ་ལས། རེས་འགའ་ནི་ཀུན་

གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་སེ་ཡིད་

དང་། རེས་འགའ་ནི་གཉིས་དང་སེ་ཡིད་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ངློ་། །རེས་

འགའ་ནི་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདུན་ག་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་སེ་ཞེས་དང་། 

གསེར་འློད་དམ་པ་བམ་པློ་བཅུ་པ་ལས། ཀུན་གཞི་ལ་གནས་པའི་ཡིད་སྦྱངས་པས་

ནི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཐློབ་བློ་ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱན་སྟུག་ལང་གཤེགས་

སློགས་སུ་རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་འདིའི་སྒྲུབ་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་རིགས་པ་ལ་ཀུན་གཞིའི་རིགས་པ་དང་། ཉློན་ཡིད་ཀི་རིགས་པ་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས། །སྒྲུབ་བེད་རིགས་པ་

མཐའ་ཡས་པ། །གསུངས་ཀང་ལེན་དང་དང་པློ་གསལ། །ས་བློན་ལས་དང་ལུས་ཚོར་

དང་། །སློམས་འཇུག་འཆི་འཕློ་མི་རུང་བ། །བརྒྱད་དུ་འདུས་ཕྱིར་འདི་བཤད་བ། །ཐེག་

བསྡུས་སུ་ཉློན་མློངས་པའི་དང་། ལས་ཀི་དང་། སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མི་

1 བཀྲ། ༤༡བ༦ན། ཉན
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

རུང་བ་གསུམ་དང་། འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་བང་མི་རུང་

བ་གཉིས་ཏེ་ལྔ་དང་འཕློས་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་། ཕུང་པློ་ལྔའི་རབ་ཏུ་བེད་

པར་རིགས་པ་བཞི་དང་། སའི་སློད་འགེལ་དུ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་བཅུ་བདུན་དང་། 

རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་། རྟེན་འབེལ་མདློ་འགེལ་དུ། ཐེག་བསྡུས་ཀི་རིགས་པ་འགའ་

ཞིག་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་བཀློད་ནས་བསྒྲུབ་པ་ནི་རྣམ་པར་ངེས་པ་བསྡུ་བར། ལེན་

དང་དང་པློ་གསལ་བ་དང་། །ས་བློན་ལས་དང་ལུས་ཚོར་དང་། །སེམས་མེད་སློམས་

པར་འཇུག་པ་དང་། །དེ་བཞིན་འཆི་འཕློ་མི་རུང་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ཀི་འགེལ་པར་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡློད་པ་ཉིད་དུ་

རྟློགས་པར་བ་སེ། འདི་ལྟར་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་ན་ལུས་ཉེ་བར་ལེན་པ་མི་

སིད་པ་དང་། གཟློད་མ་འབྱུང་བ་མི་སིད་པ་དང་། གསལ་བར་འབྱུང་བ་མི་སིད་པ་དང་། 

ས་བློན་ཉིད་མི་སིད་པ་དང་། ལས་མི་སིད་པ་དང་། ལུས་ཀི་མློང་བ་མི་སིད་པ་དང་། 

སེམས་མེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་མི་སིད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཆི་འཕློ་བ་

མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཀློད་པའི་རིགས་པ་བརྒྱད་དུ་ཕལ་ཆེར་འདུས་པས་དེའི་

ཕྱིར་འདི་བརྒྱད་བཤད་པར་བའློ། །

དེ་ལ་རིགས་པ་དང་པློ་ནི།

 ཀུན་གཞི་མེད་ན་ལུས་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཇི་ལྟར་མི་རུང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཀུན་

གཞི་མི་འདློད་ན་ཉློན་ཡིད་ཀང་མེད་པས་ན་ཚོགས་དྲུག་གིས་ལུས་ལེན་དགློས་ལ་དེ་

ནི་རྒྱུ་ལྔས་ལུས་ལེན་བེད་དུ་མི་རུང་སེ། འདི་ལྟར། ཀུན་གཞི་ནི་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་ཀི་

རྣམ་སྨིན་ཡིན་པས་ན་ལས་ཀི་མཐུས་འཇུག་པས་ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་བ་ན་ཡང་ཡློད་
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

པས་ལུས་ལེན་པར་རུང་ཡང་། ཚོགས་དྲུག་ནི་མདློ་ལས་ནང་གི་དབང་པློ་དང་ཕྱིའི་

ཡུལ་དང་ལྟ་འདློད་ལ་སློགས་པའི་ཡིད་བེད་ཀི་དབང་གིས་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་དང་ལུས་གྲུབ་ཟིན་ཚེ་འདིའི་ད་ལྟ་བའི་རྐེན་ལས་འབྱུང་བས་ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་

བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇུག་ཤེས་སྔློན་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་དང་། ཡིད་ཤེས་ཉིང་

མཚམས་སྦྱློར་བ་ན་ཡང་ཡློད་པས་ཚོགས་དྲུག་ལུས་ལེན་པར་སྨྲ་བར་ཡང་མི་ནུས་

ཏེ། རྣམ་སྨིན་མཚན་ཉིད་པ་དང་། ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་བའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ན་སྐྱེ་

གནས་ཀི་དང་པློར་མཚམས་སྦྱར་བ་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལུང་དུ་མ་

བསན་པ་དགློས་པ་ལས། དེ་དག་དགེ་མི་དགེར་ཡང་མཐློང་བའི་ཕྱིར་དང་། གལ་ཏེ་

དེ་དྲུག་ལ་དགེ་མི་དགེ་ཡློད་ཀང་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཀང་ཡློད་ལ་དེ་རྣམ་སྨིན་

ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེེད་དློ་ཞེས་ཀང་སྨྲ་མི་ནུས་ཏེ། ལུང་མ་བསན་རྣམ་སྨིན་གི་ཆར་

གྱུར་བ་ནི་ཚེ་ཇི་སིད་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་ན་ཚོགས་དྲུག་ནི་ཇི་སིད་དུ་

བར་མ་ཆད་དུ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་ཚོགས་དྲུག་གིས་ལུས་ལེན་ན་

ལུས་ལེན་བེད་ཀི་ཤེས་རྒྱུན་གིས་མ་ཁྱབ་ན་གང་མ་ཁྱབ་པ་དེ་ཤེས་པས་མ་ཟིན་

པས་རློ་ལྟར་འགྱུར་བས། ཚོགས་དྲུག་གནས་སློ་སློར་ངེས་པའི་ཕྱིར་གནས་གང་དུ་

རྣམ་ཤེས་འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་ཟིན་པར་འགྱུར་གི་ལུས་ལྷག་མ་མ་ཟིན་པས་དེ་ལྟར་འགྱུར་

ཏེ། འཇུག་”ཤེས1་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་

མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏེ་འདུ་ཤེས་ཀི་གནས་ལུས་དབང་གིས་ལུས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་

པས་གནས་རང་ཉིད་ཀིས་ཟིན་ནློ་ཞེ་ན། མི་རུང་སེ་རང་ཉིད་ཤེས་པ་དང་བལ་བས་མ་

1 བཀྲ། ༤༣ན༤ན། ཤས
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་དེ་དྲུག་གིས་ལུས་ལེན་ན་ཚེ་གཅིག་ལ་ལུས་ལན་མང་པློ་

ལེན་པའི་སྐྱློན་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་རེས་འབྱུང་རེས་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་

རློ། །དེས་ན་ཀུན་གཞི་མེད་ན་ཚོགས་དྲུག་གིས་ལུས་ལེན་པར་འདློད་དགློས་ལ་དེ་

དག་རྒྱུ་ལྔས་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ལུས་ལེན་པ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ལུས་ལེན་བེད་

ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཁས་བང་བར་བའློ། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། ཅིའི་ཕྱིར་ལུས་”ཉེ1་བར་ལེན་པ་མི་རུང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་རྣམ་

པ་ལྔ་སེ། འདི་ལྟར་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་སྔློན་གི་འདུ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་

བའློ། །མིག་ལ་སློགས་པ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ད་ལྟར་གི་རྐེན་ལས་བྱུང་

བ་ཇི་སྐད་དུ་དབང་པློ་དང་ཡུལ་དང་ཡིད་ལ་བེད་པའི་དབང་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་

དང་པློའ ློ། །ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དམིགས་

ཏེ་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པའློ། །

ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་པློ་དག་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམ་པར་

སྨིན་པས་བསྡུས་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་མི་དམིགས་ཏེ་འདི་ནི་གཏན་

ཚིགས་གསུམ་པའློ། །ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་འབྱུང་བ་ནི་གནས་སློ་

སློར་ངེས་པ་སེ་གནས་གང་དང་གང་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་དང་གང་འབྱུང་བ་དེ་

དང་དེ་ནི་དེས་ཟིན་པར་འགྱུར་གི་ལྷག་མ་ནི་མ་ཟིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་རུང་ངློ༌། །ཟིན་

པར་ཡང་མི་རུང་སེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་བཞི་

1 བཀྲ། ༤༣ན༦ན། ཉ
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པའློ། །ཡང་དང་ཡང་ལུས་འཛིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་ཏེ་འདི་ལྟར་མིག་གི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་རེས་འགའ་ནི་འབྱུང་རེས་འགའ་ནི་མི་འབྱུང་ངློ༌ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་

ཏེ་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྔ་པའློ། །ཞེས་སློ། །

རིགས་པ་གཉིས་པ་ནི། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཀུན་གཞི་ཡློད་པར་འདློད་པ་ལ་ཡང་སྐྱློན་ཡློད་དེ། འདི་ལྟར་རྣམ་

ཤེས་གཉིས་”ཅིག1་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་གཞི་རྒྱུན་དུ་འཇུག་ལ་འཇུག་

ཤེས་ཀང་རེས་འགའ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། ཁྱློད་ནི་ཉེས་པ་མེད་པ་ལ་ཉེས་པར་

འཛིན་པ་ཞིག་སེ་འདི་ནི་ཁློ་བློ་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་གཉིས་”ཅིག2་

ཅར་མི་འབྱུང་ན། གང་ཟག་ཁ་ཅིག་ཡུལ་དྲུག་ལ་མཐློང་བར་འདློད་པ་ནས་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་བར་དུ་འདློད་པ་སེ་ཡུལ་དྲུག་སློ་སློ་ལ་ཡིད་བེད་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་དྲུག་

ཀ་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པ་ན་ཐློག་མར་རྣམ་ཤེས་བེ་བག་པ་གཅིག་ཀང་མི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

ཏེ་འཇུག་ཤེས་དེ་དག་”ཡུལ3་དབང་ཡིད་བེད་ཀི་རྒྱུ་རྣམས་ཡློད་པར་ཁྱད་པར་མེད་

པའི་ཕྱིར་རློ། །མཐློང་འདློད་ཉན་འདློད་ཀི་རྟློག་པ་གཉིས་”ཅིག4་ཅར་སྐྱེ་བ་མི་སིད་

པས་ཡུལ་དྲུག་ཀ་ལ་ཡིད་བེད་དྲུག་དུས་མཉམ་དུ་ཡློད་པ་ལྟར་གསུངས་ཀང༌། ཡུལ་

སློ་སློ་ལ་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་ཉེ་རིང་མེད་པ་གང་ཡང་འབྱུང་རུང་གཅིག་ལ་

བའློ། །གལ་ཏེ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཡིད་བེད་ཀང་སེ། ཡུལ་དབང་ཡང་ཉེ་བའི་ཚེ་རྣམ་

1 བ། ༦༩༨་༡ གཅིག

2 བ། ༤༦བ༢ན། གཅིག

3 བ། ༤༦བ༤ན ཞློལ། ༤༡བ༦ན། ལུས

4 བ། ༤༦ན༤ན། གཅིག
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ཤེས་དྲུག་ལས་འདི་དང་པློར་སྐྱེའློ་ཞེས་མི་ངེས་ཀང་གང་རུང་གཅིག་སྐྱེས་པ་ན་དེ་

དང་དུས་མཉམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་མི་སྐྱེ་སེ། ཡིད་བེད་གཅིག་གིས་ཤེས་པ་རིགས་

མཐུན་གཉིས་”ཅིག1་ཅར་སྐྱེ་བའི་སྐབས་འབེད་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། ཡུལ་

གཟུགས་ལྟ་བུ་ལ་ལྟ་འདློད་ལྟ་བུའི་ཡིད་བེད་ངེས་པར་རྒྱུར་དགློས་ན་རྟློག་པ་གཉིས་

”ཅིག2་ཅར་མི་སིད་པས་ཁྱློད་བདེན་མློད། འློན་ཀང་རྐེན་བཞི་འཚོགས་ན་འབས་བུ་

རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བས་ན་ཤེས་པ་གཉིས་”ཅིག3་ཅར་འབྱུང་སེ། འདི་ལྟར་ཚོགས་དྲུག་

ཀའི་རྒྱུའི་རྐེན་དང་ཡུལ་དང་དབང་པློ་ཡང་དུས་མཉམ་དུ་ཡློད་ཅིང༌། དེ་མ་ཐག་རྐེན་

ཀང་རང་གི་སྔ་རློལ་ཏུ་འགགས་པས་བེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

འློ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་”ཅིག4་ཅར་འབྱུང་བ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་

སྐབས་མེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ་ཤེས་པ་རིགས་

མཐུན་གཉིས་ལ་དགློངས་སློ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། ཅིའི་ཕྱིར་གཟློད་མའི་འཇུག་པ་མི་རུང་

ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ལ་ལ་ཞིག་འདི་སྐད་དུ། ཅི་སེ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡློད་ན། དེའི་

ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་”ཅིག5་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་

འདི་སྐད་བརློད་པར་བ་སེ་ཉེས་པ་མེད་པ་ལ་ཁྱློད་ཉེས་པར་འདུ་ཤེས་སུ་ཟད་ཀི་འདི་

ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་”ཅིག6་ཅར་འབྱུང་བ་ཉིད་དློ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་

1 བ། ༤༦བ༦ན། གཅིག

2 བ། ༤༧ན༡ན། གཅིག

3 བ། ༤༧ན༢ན། གཅིག

4 བ། ༤༧ན༣ན། གཅིག

5 བ། ༤༧ན༤ན། གཅིག

6 བ། ༤༧ན༥ན། གཅིག
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ལྟར་ཁ་ཅིག་”ཅིག1་ཅར་མཐློང་བར་འདློད་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་དུ་འདློད་

པ་ལ། ཐློག་མར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་འབྱུང་དུ་མི་རུང་སེ། འདི་

ལྟར་དེ་”ན2་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང༌། དབང་པློ་དང་ཡུལ་ཡང་ཡློད་པར་བེ་བག་མེད་པའི་

ཕྱིར་རློ། །ཞེས་སློ། །

རིགས་པ་གསུམ་པ་ནི།

 གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་གཉིས་”ཅིག3་ཅར་མི་འབྱུང་ན་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

གསལ་བར་མི་འཇུག་གློ །དེ་ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དབང་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བའི་ཡུལ་

ལ་རེས་སུ་རྟློག་པའི་ཡིད་ཤེས་ཀིས་འཇུག་པ་ལ་རྒྱུ་བ་གསལ་བ་ཞིག་ནི་དམིགས་ལ་

དབང་ཤེས་ཀིས་སྔར་མློང་ཟིན་པའི་འདས་པའི་ཡུལ་དྲན་པའི་ཡིད་ཀི་རྒྱུ་བ་ནི་མི་

གསལ་བའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་བའི་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ལ་རྒྱུ་བ་ཉིད་གསལ་བར་འདློད་

དགློས་པས་ཤེས་པ་གཉིས་”ཅིག4་ཅར་འབྱུང་བ་དང་ཡིད་ཀི་རྒྱུ་བ་གསལ་བར་ཡང་

རུང་ངློ༌། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་རེས་སུ་”རྟློག5་པའི་ཡིད་ཤེས་དེ་དག་ལ་གསལ་བ་དང་

མི་གསལ་བ་མི་རུང་ངློ༌། །གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་དང་དུས་མི་མཉམ་ཡང་ད་ལྟར་བའི་

ཡུལ་ཅན་ཡིད་ནི་གསལ་ལ། འདས་པ་ལྟ་བུ་མི་གསལ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། མི་རུང་སེ་

ཡིད་ཤེས་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཡུལ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

1 བ། ༤༧ན༥ན། གཅིག

2 ཞློལ། ༤༢བ༡ན། སེ། ༤༠ན༡ན། ནི

3 བ། ༤༧ན༦ན། གཅིག

4 བ། ༤༧བ༢ན། གཅིག

5 བཀྲ། ༤༤བ༦བ། རྟག
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ནི་མི་སང་ལ་འདས་པ་”མེད1་ཅིང་དུས་མཉམ་པའི་ཡུལ་གསལ་བར་འཛིན་པའི་ཤེས་

པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་”ཅིག2་ཅར་འབྱུང་བ་མེད་

ན་ཅིའི་ཕྱིར་མིག་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་རེས་སུ་འཇུག་པ་

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་བར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་འདས་

པའི་ཡུལ་མློང་བ་རེས་སུ་དྲན་པ་དེའི་ཚེ་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རུང་བ་ནི་གསལ་

བ་མ་ཡིན་ལ། ད་ལྟར་གི་ཡུལ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཡིད་ནི་དེ་ལྟར་མི་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་

ཕྱིར་ཡང་”ཅིག3་ཅར་འབྱུང་བ་དང༌། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་བར་ཡང་རུང་

ངློ༌། །ཞེས་སློ། །

རིགས་པ་བཞི་པ་ནི།

 དགེ་མི་དགེ་ལ་སློགས་པའི་ས་བློན་མེད་པར་ཐལ། ཀུན་གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར། 

མ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་གཞི་ཁློ་ན་བག་ཆགས་”སློགས4་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །གལ་ཏེ་ཚོགས་དྲུག་པློ་ས་བློན་གི་རྟེན་ཡིན5་སྐྱློན་མེད་དློ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ་ས་

བློན་བསློད་པ་ལ་སློད་བེད་དང་བསློ་གཞི་སྐྱེ་འགག་དུས་གཅིག་ཏུ་བེད་དགློས་ན་དེ་

དག་དགེ་བའི་འློག་ཏུ་མི་དགེ་བ་དང༌། བཟླློག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་

སེམས་ཀི་འློག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སེམས་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་

རློ། །གཞན་ཡང་ཚོགས་དྲུག་རྒྱུན་ཆད་པའི་དུས་སུ་བག་ཆགས་ཀི་རྟེན་མེད་པ་དེ་

1 བཀྲ། ༤༥ན༢ན། མད

2 བ། ༤༧བ༥ན། གཅིག

3 བ། ༤༧བ༦ན། གཅིག

4 བ། ༤༨ན༡ན། གསློག

5 བ། ༤༨ན༢ན། སེ། ༤༠བ༢ན།  པས་ ཡློད།
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

ཡང་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟ་ན་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་སེམས་རྣམས་རྒྱུ་མེད་པར་

འགྱུར་རློ། །

དེ་ལྟ་ཡང༌། ཅིའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་པློ་དག་ཕན་ཚུན་ས་

བློན་ཉིད་མ་ཡིན་ཞེ་ན། འདིར་དགེ་བའི་འློག་ཏུ་མི་དགེ་བ་འབྱུང་ལ། མི་དགེ་བའི་འློག་

ཏུ་དགེ་བ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀའི་འློག་ཏུ་ལུང་མ་བསན་པ་དང༌། ཁམས་ངན་པའི་འློག་ཏུ་

ཁམས་བར་མ་དང༌། ཁམས་བར་མའི་འློག་ཏུ་ཁམས་བཟང་པློ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་

ཁམས་བཟང་པློའི་འློག་ཏུ་ཁམས་ངན་པ་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་འློག་ཏུ་ཟག་པ་

མེད་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་པའི་འློག་ཏུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་

འློག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་འློག་ཏུ་འཇིག་

རྟེན་པ་འབྱུང་སེ་དེ་དག་ནི་དེ་ལྟར་ས་བློན་ཉིད་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱུན་ཆད་ནས་

ཡུན་རིང་དུ་ལློན་པ་ཡང་ཡུན་རིང་ཞིག་ནས་འབྱུང་བས་དེའི་ཕྱིར་ཡང་མི་རུང་ངློ་

ཞེས་སློ། །འདིས་ནི་ཐེག་བསྡུས་ཀི་རིགས་པ་ལྔ་བཤད་དློ། །

རིགས་པ་ལྔ་པ་ནི།

 རྣམ་ཤེས་དུ་མ་”ཅིག1་ཅར་མི་འབྱུང་ན། སློད་ལམ་འཕང་ལྟ་བུའི་རྣམ་རིག་

དང༌། གནས་རྐང་པ་འདེགས་འཇློག་ལྟ་བུའི་རྣམ་རིག །ངའློ་སམ་པའི་རྣམ་རིག །ཡུལ་

ལམ་གི་དྲུང་གི་ས་རློ་སློགས་ཀི་རྣམ་རིག་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་འབྱུང་བར་ཐལ་

ལློ། །འདློད་ན་མགློགས་པར་འགློ་བ་སློགས་ཀི་”ཚེ2་དེ་དག་དམིགས་པས་གསལ་ལློ་

1 བ། ༤༨བ༢ན། གཅིག

2 བཀྲ། ༤༥བ༦ན། ཆེ
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཞེས་གསུངས་སློ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། སློད་ཀི་རྣམ་རིག་ནི། བརྟན་པ་ཕྱིའི་འཇིག་

རྟེན་དུ་སང་བའློ། །

གནས་ཀི་རྣམ་རིག་ནི། སེམས་ཅན་གི་རས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གཞི་དང་བཅས་

པ་གཡློ་བའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སང་བའློ། །ངའློ་སམ་པའི་རྣམ་རིག་ནི། ཁ་ནང་དུ་བལྟས་ཏེ་

རྟག་ཏུ་ངའློ་སམ་དུ་འཇུག་པའློ། །

ཡུལ་གི་རྣམ་རིག་ནི། གཟུགས་སྒ་སློགས་སུ་སང་བའློ། །དེས་ན་ཕྱི་ནང་དུ་

སང་བ་དང༌། ངར་འཛིན་པ་དང༌། ཡུལ་དྲུག་གང་རུང་ལ་འཛིན་པ་རྣམས་དུས་གཅིག་

ཏུ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་”ཅིག1་ཅར་འབྱུང་སེ། ཤེས་པ་གཅིག་ལ་ངློ་བློ་

ཐ་དད་པའི་ལས་འདི་ལྟ་བུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

བཞི་པློ་འདི་ལ་ལས་ཞེས་པ་ཅི་ཞེ་ན། འདི་ནི་བེད་པ་དང་ལས་ཀི་དབང་དུ་

བས་པའི་ལས་སུ་མངློན་ཏེ། བདག་བདག་གི་བར་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་བཞི་པློ་

དེ་ཀུན་གཞི་མི་འདློད་པ་ལ་མི་རིགས་ཀི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་ལ་ནི་རིགས་ཏེ། ཕྱི་

ནང་དུ་སང་བ་དློན་དང་སེམས་ཅན་དུ་སང་བའི་རྣམ་རིག་ཀུན་གཞི་ཉིད་དློ། །བདག་ཏུ་

སང་བ་ནི་བདག་གི་རྣམ་རིག་ཉློན་ཡིད་དློ། །ཡུལ་དུ་སང་བ་ནི། གསུམ་པ་ཡུལ་རྣམས་

དྲུག་པློ་ལ། །དམིགས་པ་གང་ཡིན་དེ་དག་སེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཚོགས་དྲུག་གློ །

དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་”ཅིག2་ཅར་འབྱུང་བ་མེད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་

ལས་མི་སིད་ཅེ་ན། འདི་ལྟར་མདློར་བསྡུས་ན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་སེ། སློད་ཀི་རྣམ་པར་

རིག་པ་དང༌། གནས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པ་དང༌། ངའློ་སམ་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་དང༌། 

1 བ། ༤༨བ༥ན། གཅིག

2 བ། ༤༩ན༢ན། གཅིག
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ཡུལ་གི་རྣམ་པར་རིག་པའློ། །རྣམ་པར་རིག་པ་འདི་དག་ནི་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་

”ཅིག1་ཅར་འབྱུང་བར་དམིགས་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་གི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་ངློ་བློ་

ཐ་དད་པའི་ལས་འདི་ལྟ་བུ་འདི་མི་རུང་ངློ༌། །ཞེས་སློ། །

རིགས་པ་དྲུག་པ་ནི།

 ཀུན་གཞི་མེད་ན་ཚུལ་བཞིན་ནམ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ལ་

སློགས་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་ལ་ཁྱབ་པར་སྐྱེ་བའི་མློང་བ་དེ་མི་སིད་པར་

འགྱུར་ཏེ། མློང་བ་དེ་ལ་རྟེན་སྦྱིན་པའི་སློ་ནས་ལུས་ལ་སྐྱེ་བར་འཇུག་པའི་རྟེན་མེད་

པས་རྒྱུའི་རྐེན་ས་བློན་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་མེད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ལུས་ཀི་མློང་བ་མི་རུང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་འགའ་ཞིག་ཚུལ་

བཞིན་ནམ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་སམ། རེས་སུ་རྣམ་པར་རྟློག་གམ། 

སེམས་མཉམ་པར་བཞག་གམ། སེམས་མཉམ་པར་མ་བཞག་ཀང་རུང་སེ། རྣམ་པ་

ས་ཚོགས་མང་པློ་དེ་དག་འབྱུང་བ་དང༌། དམིགས་པར་ཡང་མི་རུང་སེ། དེའི་ཕྱིར་

ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡློད་དློ། །ཞེས་སློ། །

རིགས་པ་བདུན་པ་ནི།

 ཀུན་གཞི་མེད་ན་སློམས་འཇུག་གཉིས་མི་རུང་སེ། འདི་ལྟར་དེ་མེད་ན་

སློམས་འཇུག་གཉིས་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་དེ་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ལུས་བློར་བར་ཐལ། 

ཚོགས་དྲུག་འགགས་ཤིང་ཀུན་གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར། འདློད་ན། དེ་དག་དང་ཤི་བའི་

1 བ། ༤༩ན༣ན། གཅིག
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ཁྱད་པར་སློན་པ་ནི། དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་ལས་མ་འདས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་ལློ། །གལ་ཏེ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་མི་གསལ་བ་དང་བཅས་པས། རྣམ་ཤེས་དང་

བལ་བར་མི་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། མི་རུང་སེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡློད་ན་གསུམ་འདུས་པའི་

རེག་པ། དེ་ཡློད་ན་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་རྣམས་ཡློད་པས་འདུ་ཤེས་ཚོར་འགློག་གི་

སློམས་འཇུག་ཅེས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟ་ན་ཀུན་གཞི་ཡློད་ན་ཡང༌། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་ཀུན་འགློ་ཡིན་པས་

དེའི་ཚེ་ཡང་འདུ་ཤེས་ཚོར་འགློག་མི་འཐད་དློ་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ་འློན་ཀང་ཚོགས་དྲུག་

འཁློར་གི་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་རྒྱུ་བ་རགས་པས་མེད་དགློས་ཤིང༌། ཀུན་གཞིའི་

འཁློར་གི་ཚོར་འདུ་ནི་དམིགས་རྣམ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བས་འགློག་སློམས་དང་མི་འགལ་

པས་ཡློད་ཀང་སྐྱློན་མེད་པས་མི་མཚུངས་སློ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་མེད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་སེམས་མེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་མི་སིད་ཅེ་ན། འདི་

ལྟར་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ལུས་ལས་

འདའ་བར་འགྱུར་བའི་རིགས་ན་མ་འདས་ཏེ་དེའི་ཕྱིར་འཆི་བའི་དུས་བེད་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རློ། །ཇི་སྐད་དུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང༌། དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་དང་

མ་བལ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཞེས་སློ། །

རིགས་པ་བརྒྱད་པ་ནི།

 ཀུན་གཞི་མེད་ན་འཆི་འཕློ་བ་མི་རུང་སེ། འདི་ལྟར་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ལུས་

འདློར་བས་འཆི་བར་ནི་འདློད་ན་དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་མེད་ན་ཡིད་ཤེས་ཀིས་འདློར་

དགློས་ལ་དེ་ལྟ་ན་ལུས་ཀི་དྲློད་རིམ་གིས་སྡུད་པ་མི་རུང་སེ། འཆི་བའི་སྐད་ཅིག་མ་
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ཚུན་ཆད་དུ་ཡིད་ཤེས་མི་འབྱུང་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

འློ་ན་ཀུན་གཞི་ཡང་སློག་འགག་ཚུན་ཆད་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་མཚུངས་སློ་ཞེ་

ན། བེ་བཤད་དུ། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཁློག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་

པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བརྟན་པར་གནས་པའི་

ཀུན་གཞི་དེ་ལས་ཀི་འཕེན་པའི་ནུས་པ་ཟད་ནས་ལུས་ཀི་ཕྱློགས་གང་ནས་ཀུན་གཞི་

དེ་གནས་པར་མི་རུང་བར་གྱུར་པའི་ལུས་ཀི་ཕྱློགས་དེ་ནས་ཀུན་གཞི་དེ་བསྡུས་པས་

དེ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་པློ་རྣམས་འགག་པར་འགྱུར་ཞིང་དྲློད་ཡལ་བར་འགྱུར་

རློ། །རིམ་པ་འདིས་དབང་པློ་མ་ལུས་པ་བློར་བས་ལུས་རིལ་དྲློད་ཡལ་བར་འགྱུར་

བས་འཆི་འཕློ་ལ། ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ནི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་གནས་ཤིང་ལུས་

ཀི་ཕྱློགས་ཕྱློགས་ནས་སྡུད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་མཚུངས་སློ། །དེས་ན་འཆི་བ་དྲློད་

ཚོར་རིམ་གིས་བསྡུས་པས་ལུས་འབློར་བ་ཡིན་ཞིང༌། ཤེས་པ་ལས་གཞན་གིས་དེ་

བེད་པར་མི་རིགས་ཏེ་ཤེས་པ་དང་བལ་བ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཤེས་པ་ཡིན་ཡང་རེ་ཞིག་སློ་ལྔའི་ཤེས་པས་ནི་ལུས་འབློར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་

ན་དེ་དག་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ལ་གནས་པས་ན་ལུས་ཀི་ཆ་གང་ན་དེ་དག་མེད་པ་དེར་

དྲློད་ཚོར་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། བརྒྱལ་བ་སློགས་ཀི་ཚེ་ཤི་བར་ཡང་འགྱུར་

རློ། །”ཡིད1་ཤེས་ནི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ལ་མི་གནས་ཀང་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་

ཀུན་གཞི་ལྟར་ཡང་མི་གནས་ལ་དེ་ཡློད་ཙམ་གིས་ལུས་མི་འབློར་ན་སློག་ཐ་མ་འཆད་

ཚུན་ཆད་དུ་དྲློད་ཚོར་མི་སྡུད་པར་འགྱུར་བ་ལས་དེ་གློང་དུ་ཡང་དྲློད་ཚོར་སྡུད་པའི་

1 ཞློལ། ༤༥ན༤ན། ཡེ
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ཕྱིར་དང༌། དྲློད་ཚོར་བསྡུས་ཏེ་ལུས་འབློར་བ་ཡང་མཐློང་བའི་ཕྱིར་ལུས་འདློར་བེད་

ཀུན་གཞི་ཁས་བང་ངློ༌། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་འཆི་འཕློ་བ་

ཡང་མི་རུང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་འཆི་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་ཀི་སློད་དམ་སྨད་དུ་དྲློད་

ཡལ་བར་བེད་ཅིང་འདློར་ན། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་འཛིན་པ་ཉིད་དང་བལ་བའི་

ཕྱིར་ལུས་དྲློད་ཡལ་བ་དང༌། ལུས་ཚོར་བ་མེད་པར་ཡང་དམིགས་ཀི། ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང་བལ་བས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་ཕྱིར་ཡང་མི་རིགས་སློ་ཞེས་སློ། །

དེ་ལྟར་བས་ན་རིགས་པ་དང་པློ་དང༌། བཞི་པ་དང༌། དྲུག་པ་དང༌། བདུན་པ་

དང༌། བརྒྱད་པ་སེ་ལྔ་ནི་ཀུན་གཞི་མེད་པ་ལ་སྐྱློན་བརློད་ནས་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པ་དངློས་

ཡིན་ལ། ལྷག་མ་གསུམ་ནི་རློད་སློང་དུ་གནས་སློ། །

ཅི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཐེག་ཆེན་གི་མདློ་སེ་ལས་གཞན་པ་ཐེག་དམན་གི་

གཙུག་ལག་རྣམས་ལས་མི་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན།

 དེ་ལྟར་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི། །ཐེག་དམན་གཙུག་ལག་རྣམས་སུ་

ཡང༌། །ཀུན་གཞི་ར་བའི་རྣམ་ཤེས་དང༌། །འཁློར་བ་ཇི་སིད་ཕུང་པློ་དང༌། །སིད་པའི་

ཡན་ལག་དག་གིས་བསན། །དེ་ལྟར་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཐེག་ཆེན་གི་མདློ་སེ་

རྣམས་ལས་ཤེས་བའི་གནས་དང༌། ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་སློགས་ཀི་ཐ་སད་ཀིས་

བསན་ལ་དེར་མ་ཟད་ཐེག་དམན་གི་གཙུག་ལག་རྣམས་སུ་ཡང་འདི་རྣམ་གངས་ཀིས་

བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་བསྡུས་པར། གཅིག་ལས་འཕློས་པའི་ལུང་དེ་བཞིན་
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གཤེགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡློན་རྣམ་པ་”བཞིའི1་མདློ་ལས། སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་གཞི་ལ་ཀུན་

ཏུ་དགའ་བ། ཀུན་གཞི་ལ་དགའ་བ། ཀུན་གཞི་ལས་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ། ཀུན་

གཞི་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་ཅན་དག་ལ་ཀུན་གཞི་སངས་པའི་ཕྱིར་ཆློས་བསན་ན་

ཉན་འདློད་ལ་རྣ་བ་གཏློད་དེ། ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པར་སེམས་ཉེ་བར་འཇློག་ཅིང་

ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་སྒྲུབ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་

ན་ངློ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་འདི་ཡང་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་ངློ་ཞེས་ཇི་སྐད་

གསུངས་པ་ལྟ་”བུ་སེ། 2རྣམ་གངས་འདིས་ནི། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉན་ཐློས་

ཀི་ཐེག་པར་ཡང་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་སེའི་ལུང3་ལས་ཀང་ར་

བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་འབྱུང་སེ། རྣམ་གངས་དེས་ཀང་དེ་ཉིད་བསན་ཏེ། ར་བ་ལ་

བརྟེན་པའི་ཤིང་ལློན་པ་བཞིན་ནློ། །

ས་སློན་སེའི་ལུང་ལས་ཀང་། འཁློར་བ་ཇི་སིད་པའི་ཕུང་བློ་”རྣམས4་ཞེས་

འབྱུང་སེ། རྣམ་གངས་དེས་ཀང་དེ་ཉིད་བསན་ཏེ། ལ་ལར་རེས་འགའ་གཟུགས་དང་

སེམས་རྒྱུན་ཆད་པར་སང་ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་དེའི་ས་བློན་ནི་རྒྱུན་མི་

ཆད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་ལུང་ལས་ཀང༌། སིད་པའི་

ཡན་ལག་ལྟ་བ་དང༌། །ཤེས་པ་དང་ནི་”གཏློད5་པ་དང༌། །”གཡློ་6བ་དང་ནི་རྟློགས་པ་

1 བ། ༥༡ན༤ན། ཞློལ། ༤༥བ༤ན། བཞི་ཡི

2 ཞློལ། ༤༥བ༦ན། སེ། ༤༣བ༤ན། བུའློ། །

3 བ། ༥༡བ༡ན། ཞློལ། ༤༦ན༡ན།  རྣམས  ཡློད།

4 ཞློལ། ༤༦ན༢ན། སེ། ༤༣བ༦ན། རྣམ་པ

5 བ། ༥༡བ༣ན། ཞློལ། ༤༦ན༣ན། བསློད

6 བ། ༥༡བ༣ན། ཞློལ། ༤༦ན༣ན། སེ། ༤༤ན༡ན། གསློ
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དང༌། །བདུན་པ་འཇུག་པར་བེད་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །དེའི་ཕྱིར་གང་ཤེས་བའི་

གནས་ལ་ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང༌། སེམས་ཉིད་དང༌། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཉིད་དང༌། “ར་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་།1འཁློར་བ་ཇི་སིད་པའི་ཕུང་པློ་

དང༌། སིད་པའི་ཡན་ལག་”ཏུ2་བསན་པ་དེ་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། ཀུན་

གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ལམ་ཆེན་པློ་”བཏློད3་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །

གལ་ཏེ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པར་ཀུན་གཞི་བསན་ན། ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར། 

བསན་འདི་འདི་ལྟར་གཞན་ན་མ་མཐློང་ལ། །འདི་དག་བང་ཆུབ་མཆློག་གི་རྒྱུར་མཐློང་

བས། །གནས་བཅུ་བསན་པར་ཁྱད་ཞུགས་གང་ཡིན་པ། །ཐེག་པ་ཆེན་པློ་སངས་རྒྱས་

བཀར་འདློད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། ཉན་ཐློས་ཀི་

ཐེག་པར་ནི་སིད་པའི་ཡན་ལག་ཅེས་སློགས་རྣམ་གངས་གཞན་གིས་བསན་ལ། ཐེག་

པ་ཆེན་པློར་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས། ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས། ཤེས་བའི་གནས་ཞེས་

སློགས་སྒ་དྲང་པློར་རློགས་པར་བསན་ཅིང་དེ་ལྟ་བུ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པར་བསན་པ་

མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པར་དེ་ལྟར་མི་སློན་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་དུ་

བསན་པ་ལྟར་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པར་སློན་དགློས་ཀང་མི་དགློས4་ལ་བསན་ན་ཉེས་པར་

ཡང་འགྱུར་རློ། །ཇི་ལྟར་མི་དགློས་ན། འདི་ལྟར་ཀུན་གཞི་སློན་པ་ནི་ཤེས་བ་ཕ་ཞིང་

ཕ་བ་བརློད་བར་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ་ཉན་ཐློས་ནི་རང་གི་འདློད་པ་གྲུབ་པ་ལ་ཤེས་

བ་ཕ་མློ་ཤེས་མི་དགློས་ཏེ། ཚིག་བཞིའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཙམ་གི་དློན་ལ་སྦྱངས་

1 བ། ༥༡བ༤ན། ཞློལ། ༤༦ན༤ན། ར་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། མེད།

2 བ། ༥༡བ༥ན། ཞློལ། ༤༦ན༤ན། ཏུ་  མེད།

3 ཞློལ། ༤༦ན༤ན། བསློད

4 བ། ༥༢ན༣ན། པ་  ཡློད།
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པས་ཀང་ཉློན་སྒིབ་སངས་པའི་རྣམ་གློལ་གི་ལུས་མངློན་དུ་བེད་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

དག་བཅློམ་པ་ལམ་ཆུང་བ་བཞིན་ནློ། །

བསན་ན་ཉེས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆློས་ཀུན་གི་ས་བློན་གི་རྟེན་བེད་

པས་སློད་བཅུད་ཀུན་གི་རྒྱུ། འཁློར་བ་ཇི་སིད་དུ་རྒྱུན་”མི1་ཆད་དུ་འཇུག་པ། 

བཅིངས་པ་དང་གློལ་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཀུན་གཞིའློ་ཞེས་བསན་ན་

ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་ཅན་མི་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་བདག་གློ་སམ་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་

ན་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཐེག་པ་ཆེན་པློར་ནི་བསན་དགློས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཤེས་བ་ཕ་མློ་ལ་མ་སྦྱངས་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐློབ་མི་ནུས་པའི་

ཕྱིར་དང༌། ཀུན་གཞི་དེ་སྔར་ལྟར་བསན་ཀང་མི་རྟག་གཞན་དབང་ཅན་གི་ཆློས་ཙམ་

དུ་གློ་བར་འགྱུར་བས་ཉེས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར། ཅིའི་ཕྱིར་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པར་སེམས་

དེ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བའམ། ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བར་

མ་བསན་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཕ་མློ་བསྡུ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཉན་ཐློས་རྣམས་ནི་ཤེས་བ་ཐམས་

ཅད་ཤེས་པ་”ལ2་གཏློགས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་ནི་དེ་བསན་པ་མེད་པར་

ཡང་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པས། རྣམ་པར་གློལ་བ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་མ་བསན་

ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་”ལ3་གཏློགས་པ་

ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་ལ་དེ་བསན་ཏེ། “དེ4་ཤེས་པ་མེད་པར་ནི་ཐམས་ཅད་

1 བ། ༥༢ན༥ན། ཞློལ། ༤༦བ༣ན། མ

2 ཞློལ། ༤༦བ༦ན། མ

3 ཞློལ། ༤༧ན༡ན། མ

4 བཀྲ། ༤༩བ༣ན། ད
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མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །འློ་ན་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པར་

བསན་པའི་སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་གཞི་ལ་ཞེས་པ་དེ་ཉན་ཐློས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་

མདློའི་དློན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགེལ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཀུན་གཞི་ལ། །དབིག་

བཤེས་མིའུ་ཐུང་དབངས་”སྒློག1་གསུམ། །རིམ་བཞིན་ཕུང་པློ་ཚོར་བ་དང༌། །འཇིག་

ལྟ་གསུམ་ལ་དགློངས་ཞེས་འདློད། །དེ་ལ་བཙུན་པ་དབིག་བཤེས་ནི། །མདློ་ཡི་

དགློངས་པ་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་དགློངས་ཏེ། དེ་ནི་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་དགའ་བར་

འགྱུར་བའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་བཙུན་པ་མིའུ་ཐུང་དང་

བཙུན་པ་དབངས་”སྒློག2 ་གཉིས་ཀང་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་འཇིག་ལྟ་དགློངས་

གཞིའློ། །ཞེས་འདློད་དེ་ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར། ཡང་ཁ་ཅིག་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་གཞི་ལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཉེ་བར་

ལེན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་ནི་ཀུན་གཞི་ཞེས་བའློ་སམ་དུ་སེམས་སློ། །གཞན་དག་ནི་བདེ་

བའི་ཚོར་བ་འདློད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ནི་ཀུན་གཞིའློ་སམ་དུ་སེམས་སློ། །གཞན་

དག་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཀུན་གཞིའློ་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ལ་རྨློངས་ནས་ལུང་དང་རྟློགས་པས་དེ་སམ་དུ་སེམས་སློ། །ཞེས་སློ། །འློ་

ན་ཅི་མདློ་དེའི་དློན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པློར་ཡང་

རུང་ངམ་ཞེ་ན། ཐེག་པ་འློག་མའི་ལུགས་ལ་ནི། །ཚུལ་དེ་མི་རུང་མེད་མློད་ཀི། །ཐེག་

ཆེན་པ་རྣམས་ལུང་དེའི་དློན། །”ཀུན་གཞིར་འདློད་པ་ཆེས་བཟང་སེ3། །གང་ཕྱིར་

1 བ། ༥༢བ༥ན། སྒློགས

2 བ། ༥༢བ༦ན། ཞློལ། ༤༧ན༤ན། སེ། ༤༥ན༣ན། སྒློགས

3 བ། ༥༣ན༤ན། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རུ། །འདློད་པ་ཆེས་ཆེར་བཟང་བ་སེ། །སེ། ༤༥ན༦ན། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རུ་

འདློད་པ་ཆེས་ཆེར་བཟང་སེ
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དབིག་བཤེས་སློགས་ཀིས་ནི། །བཀྲལ་བ་སྐྱློན་དང་ལྡན་ཕྱིར་རློ། །ཐེག་པ་འློག་མ་པ་

དེ་དག་ནི་ཀུན་གཞི་བསན་པའི་སློད་མ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལ་རྨློངས་པའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞིའི་

དློན་གཞན་དུ་འཆད་པ་མི་རུང་བ་མེད་པ་སེ་མཚང་ཆུང་མློད། འློན་ཀང་ཀུན་གཞི་ལ་མ་

རྨློངས་པ་ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་གཞི་ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ཀུན་གཞི་རྣམ་

ཤེས་སུ་འདློད་པ་ཆེས་བཟང་སེ། བཙུན་པ་གསུམ་གི་འདློད་པ་ནི་སྐྱློན་དང་ལྡན་ལ་

ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་སུ་འདློད་པ་ནི་རྨ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

བཙུན་པ་གསུམ་གི་འདློད་པ་སྐྱློན་དང་ཇི་ལྟར་ལྡན་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་དུ། ཉན་ཐློས་ཀི་

ཐེག་པར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཚུལ་དུ་ན་ཡང་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་མི་རུང་

བ་མེད་མློད་ཀི། “དེ་ལ་མ་རྨློངས་པ་རྣམས་ཀིས1ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་ཀུན་

གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཡློངས་སུ་བཟུང་ནས་རྣམ་པར་འཇློག་པ་ནི་ཆེས་

བཟང་ངློ༌། །ཇི་ལྟར་ཆེས་བཟང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་2དག་ནི་

ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བའི་ངན་འགློ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་པ་དག་དང་མི་མཐུན་པ་ཡིན་

ནློ། །དེས་ན་ཤིན་ཏུ་འདློད་པ་མེད་པ་དེ་དག་ལ་སྦྱློར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་

དག་ནི་དེ་དང་བལ་བ་ཉིད་དུ་འདློད་དློ། །བདེ་བའི་ཚོར་བ་འདློད་ཆགས་དང་བཅས་པ་

ཡང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཆད་གློང་མ་ལ་མེད་དེ། དེ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་དང་མི་མཐུན་པ་ཡིན་པས་དེར་ཡང་དེ་དག་སྦྱློར་བ་མི་རིགས་སློ། །

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡང་ཆློས་འདི་པ་བདག་མེད་པ་ལ་མློས་པ་དག་དང་

མི་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཡང་དེ་དག་སྦྱློར་བ་མི་རིགས་སློ། །མདློའི་དློན་

1 བ། ༥༣བ༡ན། ཞློལ། ༤༧བ༤ན། དེ་ལ་མ་རྨློངས་པ་རྣམས་ཀིས་   མེད།

2 ༼བ། ༥༣བ༡ན། ཞློལ། ༤༧བ༤ན། དེ་  ཡློད།
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ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་སུ་འདློད་པ་སྐྱློན་མེད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་དུ། ཀུན་གཞི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ནང་གི་བདག་ཉིད་དངློས་པློར་ཁས་བངས་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་སྡུག་

བསྔལ་བའི་འགློ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པློ་རྣམ་པར་ཞིག་པར་

འདློད་ཀང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་ཏུ་ཆགས་པས་བཅིངས་པ་རྣམས། 

དེ་རྣམ་པར་ཞིག་པར་འདློད་པར་ནི་ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་རློ། །བསམ་གཏན་བཞི་པ་

ཡན་ཆད་གློང་མར་སྐྱེས་པ་རྣམས་འདློད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་བདེ་བ་དང་མི་

མཐུན་དུ་ཟིན་ཀང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གི་དངློས་པློར་ཆགས་པའི་

རེས་སུ་འབེལ་བ་ནི་ཡློད་པ་ཉིད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆློས་འདི་པ་བདག་མེད་པ་ལ་མློས་

པ་རྣམས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་མི་མཐུན་དུ་ཟིན་ཀང་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

བདག་གི་དངློས་པློར་ཆགས་པའི་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཡློད་པ་ཉིད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཀུན་

གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཀུན་གཞི་ཉིད་དུ་ཆེས་ལེགས་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་གྲུབ་

བློ། །ཞེས་སློ། །

དེ་དག་གིས་འདི་བསན་ཏེ། ཀུན་གཞི་ཞེས་པའི་དློན་སྦྱློར་བ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་

བདག་ཏུ་མངློན་པར་འདློད་པའི་རྣམ་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་དེར་སྦྱློར་བ་ཡིན་པས་

ན་ངན་འགློ་རྣམས་དང༌། ཚོར་བ་བདེ་བ་མེད་པ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡན་ཆད་དང༌། 

ཆློས་འདི་པ་བདག་མེད་པ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ཀང་བདག་ཏུ་མངློན་པར་འདློད་པའི་

རྣམ་པས་ཀུན་གཞི་ལ་སྦྱློར་བ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ་སམ་དུ་བསམས་སློ། །དེ་ལྟར་བས་

ན་ཉློན་ཡིད་གནས་གྱུར་ནས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་མེད་པ་ནི་སློབ་དཔློན་འདི་ཡིས་

བཞེད་པ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཀུན་གཞི་སྒྲུབ་བེད་འཕློས་པ་དང་བཅས་པ་
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བཤད་ཟིན་ཏློ། །     ། །

 ༈ གཉིས་པ་ཉློན་ཡིད་ཀི་རིགས་པ་ནི། 

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཡིད་མེད་ན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་མ་རིག་དང༌། །ལྔ་པློ་དག་

དང་འདྲ་བ་དང༌། །སློམས་པར་འཇུག་པའི་བེ་བག་དང༌། །ངེས་ཚིག་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་

འགྱུར། །འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྐྱེས་པའི་རྒྱུན། །ངར་འཛིན་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་

འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་འཐད་ཕྱིར། །ཉློན་ཡིད་ཡློད་

པར་ཤེས་པར་བ། །ཉློན་ཡིད་མེད་ན་གནློད་པ་དྲུག་འབབ་པའི་ཕྱིར་ཉློན་ཡིད་ཡློད་

པར་ཁས་བང་ངློ༌། །ཉློན་ཡིད་མེད་ན་མ་འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་མེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་

ཞེ་ན། ཐེག་བསྡུས་སུ། ཡང་དག་དློན་ལ་འཇུག་པ་ཡི། །སེམས་ཀི་གེགས་སུ་རྟག་

གྱུར་དང༌། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དེ། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་མ་རིག་འདློད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་རིག་པ་དེ་ནི་བདག་མེད་པའི་དློན་མངློན་སུམ་དུ་

མཐློང་བ་ལ་རྟག་ཏུ་གེགས་བེད་པ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་རྣམས་

འབྱུང་བའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་བྱུང་ཡིན་པས་

གཙོ་བློ་རྣམ་ཤེས་གཅིག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་དགློས་ཤིང་འདི་ཉློན་མློངས་ཡིན་པ་

དང༌། ཇི་སིད་འཕགས་ལམ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་དང་

ཚོགས་དྲུག་དང་ལྡན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལ་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན།

 བཙུན་པ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ན་རེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་ལྟར་རྟེན་

ཉློན་ཡིད་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་པའི་ཕྱིར། རྟེན་མ་འདྲེས་པ་ལ་འཆད་ལ་དློན་གསང་མཁན་
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པློས་འདིའི་མཐུས་ཉློན་མློངས་གཞན་འདྲེན་ནུས་ཤིང་གཞན་གིས་འདི་འདྲེན་མི་

ནུས་པའི་ཕྱིར་མ་འདྲེས་པའམ། མ་བལྟློས་པའི་རང་དབང་ཅན་ལ་བཤད་དེ། བཤད་

སྦྱར་དུ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་དེ་ལས་གཞན་པ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སློགས་པའི་

ཉློན་མློངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་མ་འདྲེས་པ་མི་འགྲུབ1་མ་ཡིན་ནམ། 

མི་མཐུན་པར་བཞག་པ་སེ་དེ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་འདྲེས་པ་ཉིད་དུ་འདློད་པ་མ་ཡིན་གི་འློ་ན་ཅི་ཞེ་ན། གཞན་ལ་མེད་

པའི་ཕྱིར་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་བཞིན་ནློ་ཞེས་སློ། །

དློན་གསང་དུ། མ་འདྲེས་པ་ནི་མ་རིག་པ་རང་དབང་ཅན་ཡིན་གི་ར་བའི་ཉློན་

མློངས་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པས་མ་ཡིན་ཏེ་ཁློ་བ་ལ་སློགས་པ་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་དེར་ཐལ་བར་འགྱུར་དུ་འློང་བས་སློ། །ཉློན་མློངས་པ་དང་

ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པས་དེར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་མེད་པར་ཐལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་སློ། །

དེ་ལྟ་བས་ན་ར་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང༌། དེ་ལས་

གཞན་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཚོགས་ལ་ཡང་རས་གཞན་དང་མ་

འདྲེས་པའི་ཕྱིར་རང་དབང་ཅན་ནི་མ་འདྲེས་པ་ཡིན་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དློན་

གིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་དང2་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་དེར་ཐལ་

བར་འགྱུར་དུ་འློང་བས་སློ་ཞེས། འདི་མཚུངས་ལྡན་མ་འདྲེས་པར་འདློད་པ་ལ་ར་ཉློན་

གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་ལ་འཇློག་ན་ཁློ་བ་ལྟ་བུ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་མ་རིག་པ་ཡང་

1 བ། ༥༤བ༦ན། པ  མེད།  བ། ༥༤བ༦ན། བློ་ཞེ་ན  མེད།

2 བ། ༥༥ན༥ན། ཞློལ། ༤༩ན༥ན།  ཡང  ཡློད།
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མ་འདྲེས་པར་འགྱུར་ལ། ར་ཉློན་ཉེ་ཉློན་ཐམས་ཅད་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་འདློད་ན་དེ་ལྟ་

བུའི་མ་རིག་པ་མི་སིད་དློ། །

དེས་ན་མ་འདྲེས་པ་ནི་རས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་རས་རང་དབང་ཅན་གི་

དློན་ཡིན་པས་ན། ར་ཉློན་གཞན་དང་སེམས་སེམས་བྱུང་དེ་ལས་གཞན་པ་དང་ལྡན་

པ་ལ་མཚུངས་ལྡན་མ་འདྲེས་པ་མེད་ཀང་རས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་

མ་འདྲེས་པ་ཡིན་ཞེས་འདློད་པ་ཙམ་ལས་རང་དབང་ཅན་གི་དློན་གཞན་སྐབས་འདིར་

མ་བཤད་ཀང༌། འློག་ཏུ། དེ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཡིན་ནློ་དེ་ལ་ནི་མ་རིག་པ་

རང་དབང་ཅན་ཡློད་དེ་དེའི་སློབས་ཀིས་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་འདློད་ཆགས་

ལ་སློགས་པ་དྲངས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

དློན་གསང་མཁན་པློ་རས་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བཤད་ཀང་མཐུ་མ་འདྲེས་པ་ལ་

བཤད་དློ། །དེ་ལྟར་ལུགས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་མ་ཏ་མ་ཏི་གཉིས་པ་འཐད་པར་བཞེད་

ཀང་རང་ལུགས་ལ་”རྟེན1་མ་འདྲེས་པ་འཐད་པར་མངློན་ཏེ། ཅི་ཙམ་ནས་རྨློངས་པའི་

མཐུས་ཆགས་སློགས་གཞན་རྣམས་འཇུག་ཀང་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་མ་རིག་པ་

འཇུག་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཉློན་ཡིད་ཀི་འཁློར་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པས་འདི་

ཁློ་ནས་དྲང་ཞེས་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ཅིའི་ཕྱིར་ཉློན་ཡིད་མེད་ན་ལྔ་པློ་དག་དང་མི་འདྲ་བའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།

 ཐེག་བསྡུས་སུ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་དེ་ཡློད་པར་ཅི་མངློན་ཞེ་ན། དེ་

མེད་དུ་ཟིན་ན་མ་རིག་པ་མ་འདྲེས་པ་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་རློ། །ལྔ་པློ་དག་དང་འདྲ་

1 བཀྲ། ༥༢བ༢ན། རྟན
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བ་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔའི་ཚོགས་དག་གི་

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་གནས་ནི་མིག་ལ་སློགས་པའློ། །ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས་དློན་

གསང་གི་ལུགས་ནི་ཡིད་ཤེས་ནི་རྟེན་འདས་པ་ཁློ་ན་མ་ཡིན་ཏེ་འཇུག་ཤེས་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་དཔེར་ན་མིག་ཤེས་བཞིན། དློན་ནི་དབང་ཤེས་ལྔ་ལ་འདས་པའི་རྟེན་འདས་

མ་ཐག་པའི་ཡིད་”དེ1་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་རྟེན་དབང་པློ་ལྔ་སེ་གཉིས་ཡློད་ལ་ཡིད་ཤེས་

ལ་མེད་པ་མི་འཐད་དེ་འཇུག་ཤེས་སུ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའློ། །

བཤད་སྦྱར་གི་ལུགས་ནི་འདི་ནི་རང་ལུགས་ལ་འདློད་པ་མིན་གི། གཞན་གི་

གཞུང་ལས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་གནས་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དློ་

ཞེས་འབྱུང་བས་ནི་དེ་སུན་འབིན་པའློ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན་ཚོགས་དྲུག་ལས་མི་འདློད་པ་

དེ་དག་ལ་ཀུན་གཞི་དང་ཉློན་ཡིད་ནི་མེད་པས་ན་ཡིད་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་ལྷན་

ཅིག་པའི་རྟེན་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །”འགེལ2་པ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་སེ་སིང་གི་ཕྱློགས་བུ་

ག་གཅིག་ནས་དགུའི་བར་རྣམས་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ་ཡིད་ཤེས་དེ་ངེས་པར་

རྟློག་པ་དང་རེས་སུ་དྲན་པའི་རྣམ་རྟློག་གིས་རྟློག་བཅས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ་དབང་པློ་

གཟུགས་ཅན་རྟེན་དུ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དཔེར་ན་དབང་ཤེས་བཞིན། གཞན་ཡང་

ཡིད་ཤེས་ཀི་ཚོར་བ་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཚོར3་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡིད་ནི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་བསན་དུ་མེད་པ་ཞེས་པའི་མདློ་

༼གསང་།༽དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་པའློ། །དེ་ལྟར་ལུགས་གཉིས་ཡློད་ཀང༌། 

1 བ། ༥༦ན༡ན། ཞློལ། ༥༠ན༡ན། རེ

2 བ། ༥༦ན༤ན། ཞློལ། ༥༠ན༣ན། འབེལ

3 བ། ༥༦ན༦ན།  བ་  མེད།
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༼མཛོད།༽ཐ་མའི་རྟེན་འདས་ལྔ་རྣམས་ཀི། །དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའང་ཡིན། །ཞེས་པ་

ལྟར་འདློད་པ་རྣམས་ལ་དློན་གསང་ལྟར་སྒྲུབ་དགློས་ལ་ཡིད་ཤེས་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་རྟེན་སིང་གི་གཟུགས་ཡློད་པར་འདློད་པ་བཤད་སྦྱར་ལྟར་ཡང་བའློ། །

ཅིའི་ཕྱིར་ཉློན་ཡིད་མེད་ན་སློམས་འཇུག་བེ་བག་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་རློ་

ཞེ་ན།

༼གསང་།༽ཉློན་ཡིད་མེད་ན་སློམས་འཇུག་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་ཁྱད་མེད་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཚོགས་དྲུག་འགག་པར་ནི་འདྲ་ལ་ཉློན་ཡིད་ཡློད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཁློ་བློ་ཅག་ལྟར་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སློམས་འཇུག་ལ་ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་

ངར་འཛིན་དང་བདག་ཏུ་ཆགས་པ་རྣམས་ཡློད་པས་མ་ཞི་ལ་འགློག་སློམས་དེ་དག་

དང་བལ་བས་ཞི་བའི་ཕྱིར་༼གསང་།༽རློ། །གལ་༼བཤད།༽ཏེ་ས་དང་ཡིད་བེད་ཐ་དད་པས་བེ་

བག་མེད་པར་མི་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་ཡློད་ཀང་ཞི་མ་ཞིའི་ངློ་

བློའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པ་སློ་ན་གནས་༼སྦྱར།༽སློ། །འློན་༼དློན།༽ཏེ་འཕགས་པ་དང་སློ་

སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡློད་དློ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་མི་འཐད་དེ་འདི་

ལྟར་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སློམས་འཇུག་ལ་གཡང་སར་འདུ་

ཤེས་ནས་སློང་བ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ངར་འཛིན་སློགས་མ་ཞི་བས་ཡིན་གི་ཚོགས་དྲུག་

འགག་ཙམ་གིས་སློང་ན་འགློག་སློམས་ཀང་སློང་བར་འགྱུར་རློ། །

ཁློ་བློ་ཅག་ལྟར་ན། ཞི་བ་དང་མ་ཞི་བའི་ཁྱད་པར་ཡློད་པས་སློང་མི་སློང་

རིགས་སློ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར། འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་”འགློག་པའི1་

1 བ། ༥༧ན༡ན། ཞློལ། ༥༠བ༥ན། འགློག་པའི་  མེད།
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

སློམས་པར་འཇུག་པ་གཉིས་བེ་བག་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ་འདི་ལྟར་འདུ་

ཤེས་མེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་

ཡིན་གི་འགློག་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་འདི་གཉིས་བེ་

བག་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །

ཅི་ཉློན་ཡིད་མེད་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པ་བར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ངར་འཛིན་མེད་པའི་

སྐྱློན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།

འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྐྱེས་པའི་དང་པློའི་ཚེ་ཡིད་ཤེས་ངར་འཛིན་དང་བཅས་

པར་སྐྱེ་བས་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་ངར་འཛིན་ཡློད་དུ་ཆུག་ཀང་སྐྱེས་ནས་ཇི་སིད་འཆི་

བའི་སེམས་མ་སྐྱེས་ཀི་བར་གི་རྒྱུན་དེ་ངར་འཛིན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཉློན་ཡིད་ནི་

མེད་ལ་ཚོགས་དྲུག་འགག་པའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་༼བཤད།༽ཏེ་དང་པློ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ངར་

འཛིན་ཅན་གི་ཡིད་མངློན་དུ་འགྱུར་བ་དེའི་རེས་སུ་ངར་འཛིན་མངློན་གྱུར་མེད་ཀང་

བག་ཆགས་ཡློད་པས་ན་ངར་འཛིན་དང་བཅས་པའློ་ཞེ་ན། མི་རུང་སེ་ངར་འཛིན་གི་

རྟེན་ཡིད་ཤེས་མེད་ལ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་བག་ཆགས་ཀི་བསློ་གཞིར་མི་རུང་བའི་

ཕྱིར་༼སྦྱར།༽རློ། །

འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ལྷ་ལ་ངར་འཛིན་མེད་ན་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་རློ། །དེ་འདློད་ན་༼དློན།༽འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དེ་དག་མི་

ཁློམ་པའི་གནས་སུ་གཟིགས་ནས་སློང་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཚོགས་དྲུག་ཞི་ཙམ་གིས་

མི་ཁློམ་པར་མཐློང་ནས་སློང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་འགློག་སློམས་བཞིན་ནློ། །

ཉློན་ཡིད་ཡློད་ན་ནི་ངར་འཛིན་ལ་སློགས་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་ཚོགས་དྲུག་
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ཀང་མེད་པས་ཕྱིན་ཅི་ལློག་གིས་བསྐལ་ཆེན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དུ་གནས་དགློས་པས་མི་

ཁློམ་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར། གལ་ཏེ་འདུ་ཤེས་མེད་

པ་དེ་ན་ངར་འཛིན་པ་དང༌། ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པ་བར་སྐྱེ་བ་

ཐློབ་མ་ཐག་ཏུ་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྐྱློན་དུ་ཡང་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །

ཉློན་ཡིད་མེད་ན་ངེས་ཚིག་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན།

 ཉློན་ཡིད་མེད་ན་རྟག་ཏུ་ངར་སེམས་པའི་ཕྱིར་ཡློད་དློ་ཞེས་པའི་ངེས་ཚིག་

འདི་རྣམ་ཤེས་གང་ལ་ཡང་མི་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཀུན་གཞི་དང་དབང་ཤེས་ལ་ངར་

སེམས་པ་མེད་ལ་ཡིད་ཤེས་འཁློར་བཅས་ལ་རྟག་ཏུ་སེམས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་

ལྟར་ཡང་ཐེག་བསྡུས་སུ། ངེས་པའི་ཚིག་མེད་པའི་སྐྱློན་དུ་ཡང་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །

ཅིའི་ཕྱིར་ཉློན་ཡིད་མེད་ན་ངར་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་མི་འཐད་ཅེ་ན།

 ང་སྦྱིན་པ་བེད་ང་སློག་གཅློད་ང་ཁྲུས་བེད་ཅེས་པ་ལྟར་”དགེ1་མི་དགེ་ལུང་མ་

བསན་གི་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ངར་འཛིན་དམིགས་ཤིང་དེ་ཡང་ཉློན་ཡིད་ཡློད་ན་

རུང་གི་མེད་ན་མི་རུང་སེ་དེ་མེད་ན་ངར་འཛིན་མི་དགེ་བའི་སེམས་དང་མཚུངས་པར་

ལྡན་པས་ན་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་འབྱུང་ངློ༌། །

ཉློན་ཡིད་ཡློད་ན་དེའི་འཁློར་དུ་འབྱུང་ཞིང་དེ་ཡང་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་དགེ་མི་དགེའི་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པར་མི་འགལ་ལློ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་

ཐེག་བསྡུས་སུ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་སེམས་རྣམས་ལ་

1 བཀྲ། ༥༤ན༦ན། དག
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཡང་ངར་འཛིན་པ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་དམིགས་པའི་ཡང་ཕྱིར་

རློ། །གཞན་དུ་ན་ནི་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཁློ་ན་དང་དེ་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་ངའློ་སམ་

པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་

ནློ་ཞེས་སློ། །འདི་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་”པས1་ངར་འཛིན་དུས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་

མ་རིག་པ་མེད་ན་མེད་ཅིང་མ་རིག་པ་དེ་ཡང་རྟེན་ཉློན་ཡིད་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་པས་སློ་

ཞེས་འཆད་ལ། དློན་གསང་དུ། ངར་འཛིན་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་ཡློད་པ་ལྟར་སང་བ་ནི་ཆ་ཕ་བས་འཁྲུལ་ནས་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་

བསན་གི་སེམས་དང་དུས་མཉམ་པར་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། ཉློན་ཡིད་མི་འདློད་ན་མི་

དགེ་བའི་སེམས་ཁློ་ན་ལ་ངར་འཛིན་འབྱུང་ཞེས་པ་མི་འཐད་དེ། བེ་སྨྲ་ལྟར་ན་འཇིག་

ལྟ་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་དང༌། མདློ་སེ་པ་དང་རང་ཉིད་ཀི་ལུགས་ལྟར་ན་ཡང་

ངར་འཛིན་དང་ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ལྷན་སྐྱེས་རྣམས་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་

གི་སེམས་ཁློ་ན་ལ་འབྱུང་བར་འདློད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། ཞེས་པའི་རློད་པ་གཉིས་

བཀློད་ནས་དང་པློའི་ལན་ལ་ངར་འཛིན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འབྱུང་ན་སློ་སྐྱེའི་དགེ་

བ་དང་ལུང་མ་བསན་ཇི་ལྟར་ཟག་བཅས་ཡིན། ཟག་པ་ལ་དམིགས་པས་ཟག་པ་རྒྱས་

པའི་ཟག་བཅས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སེམས་དེ་གཉིས་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་

ཀི་ཟག་པ་འགག་པ་དང་མ་སྐྱེས་ནས་མེད་པས་མེད་པ་ལ་རྒྱས་པར་མི་སིད་པའི་

ཕྱིར་རློ། །གཞན་གི་ཟག་པ་ལ་དམིགས་པས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ་ཕྱིའི་དམིགས་པ་མི་

འདློད་པས་སློ། །ཟག་པའི་བདག་པློ་ཙམ་གིས་ཡིན་ན་ཟག་མེད་ལ་ཡང་ཐལ་ལློ། །ཟག་

1 ཞློལ། ༥༡བ༥ན། པར
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

པའི་ས་བློན་དང་འབེལ་བས་ཡིན་ན་ལམ་”བདེན1་ལ་ཡང་ཐལ་ལློ། །

དེས་ན་ཉློན་ཡིད་ཡློད་ན་ཟག་པ་མངློན་གྱུར་དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པའི་ཕྱིར་

ཟག་བཅས་སུ་རུང་ངློ་ཞེས་དང༌། གཉིས་པའི་ལན་ལ་འབས་བུ་མི་འདློད་པ་འབིན་

པའི་མི་དགེ་བ་མིན་གི་དགེ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱློགས་ཙམ་ལ་བའློ། །ཞེས་འཆད་

དློ། །ཉློན་ཡིད་ཀི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་རྣམས་བཤད་ཟིན་ཏློ། །ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་

བའི་གནས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་སྒྲུབ་

བེད་བཤད་པ་སེ་ལེའུ་གཉིས་པའློ། །     ། ། 

༈ གསུམ་པ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དགུར་འདློད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས་ལས་

ཕྱློགས་སྔ་མ་ནི།

 བདུན་པ་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་དང༌། །ཀུན་གཞི་གསུམ་དུ་འཆད་པ་དང༌། །དགུ་པ་

དྲི་མེད་རྣམ་ཤེས་སུ། །འདློད་པ་ཡང་དག་བདེན་པའི་ལུགས། །འདིར་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་

སློབ་དཔློན་རྣམས་རྣམ་ཤེས་གངས་མང་ཉུང་དུ་འདློད་པ་རྣམས་རྒྱའི་སློབ་དཔློན་ཝེན་

ཚེག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་དགློད་དློ། །དེ་ཡང་དགློངས་འགེལ་གི་འགེལ་ཆེན་བམ་པློ་

དློན་ལྔ་པ་ལས། ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སློད་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དྲུག་ཁློ་ནའློ་ཞེས་

འབྱུང་གི་བདུན་དང་བརྒྱད་ཅེས་པ་ནི་མི་སློན་ཏེ་དེ་ཉིད་ལས་བསན་པ་བཞིན་ནློ། །

འདིར་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་བསན་པ་དང་སྦྱར་ན་བཤད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡློད་དེ། 

དེ་ལ་དང་པློ་ནི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དྲུག་ཁློ་ནའློ་

ཞེས་བཤད་དེ། དེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔློན་བྷ་བས་མཛད་པའི་བསན་བཅློས་དབུ་མ་སིང་

1 བཀྲ། ༥༥ན༣ན། བདན
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

པློའི་ནང་ནས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་བདུད་རི་ལ་འཇུག་པའི་ལེའུ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དྲུག་ལས་གུད་ན་གཞན་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་དེ། མིག་ལ་སློགས་པའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་དང་མཚུངས་པ་

ཞེས་བཤད་དློ། །

དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་གི་གཞུང་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཁློ་ན་རྣམ་པར་བཞག་

པར་རིག་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་འཕགས་པ་བམས་པའི་གཞུང་གིས་ནི། འཕགས་པ་གསེར་འློད་

དམ་པའི་མདློ་སེ་ལ་སློགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཚང་བར་

འཇློག་པའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་གར་ཡུལ་པའི་སློབ་དཔློན་རྣམས་རྣམ་པ་གསུམ་

དུ་བཤད་དེ། 

དང་པློ་ནི་སློབ་དཔློན་བློ་དེ་ལེའུ་ཅེས་བསན་བཅློས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་

གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འཇློག་གློ །དེ་ལ་དང་པློ་ནི་ཆློས་

ཉིད་ཀི་སེམས་ཏེ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དློ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་

འདི་ཉིད་ལ་སེམས་ཞེས་བ་ཡང་དམིགས་པ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་ཏེ་དད་པ་དང་འདློད་ཆགས་ལ་

སློགས་པའི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའློ། །ཞེས་བཤད་དེ། 

དེ་ནི་འདི་སྐད་དུ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཡིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡིད་དང་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བཤད་ཀང་འགལ་བ་མེད་དློ། །ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ །

གཉིས་པ་ནི་སློབ་དཔློན་ཡང་དག་བདེན་པས་རྣམ་པར་ངེས་པའི་མཛོད་ཅེས་
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བ་བའི་བསན་བཅློས་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དགུའི་དློན་འཇློག་སེ། རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དགུའི་ལེའུ་ལས་བསན་པ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དགུ་ཞེས་བ་

བ་ཡང་མིག་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ནི་ཕལ་ཆེར་བསན་བཅློས་གཞན་

དག་ལས་བཤད་པ་དང་མཐུན་ནློ། །

བདུན་པ་ནི་ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་བརྒྱད་པ་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་

འཛིན་པས་ཉློན་མློངས་པ་ཁློ་ནའི་སྒིབ་པ་དང་ལྡན་གི་ཆློས་ཀི་འཛིན་པ་ནི་མེད་དེ་

ངེས་པར་སངས་རྒྱས་སུ་མི་འགྲུབ་བློ། །

བརྒྱད་པ་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་འདི་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་མློ། །ཁ་

ཅིག་ན་རེ། དང་པློ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཀུན་གཞི་ནི། སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་དློན་དང་ལྡན་

པའློ། །གཉིས་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཀུན་གཞི་ནི་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་པློ་དག་ལ་

དམིགས་པ་སེ་དེའི་ཕྱིར་བསན་བཅློས་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཚིག་

ལེའུར་བས་པ་ལས། འདིར་བསྒྱུར་བ་ལས་མི་སང་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ཡློད་

པར་གསལ། དབང་པློ་དློན་དང་བདག་རྣམ་རིག །སང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས། །དེ་

དང་འདྲ་བར་རབ་ཏུ་སྐྱེ། །ཞེས་འབྱུང་བས་བསན་བཅློས་འདི་དག་ལ་སློགས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བརྒྱད་པ་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ལ་དམིགས་པར་བེད་དློ་ཞེས་བཤད་

དློ། །གསུམ་པ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་གཞི་འདི་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ལ་

དམིགས་ནས་ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་བཞི་འབྱུང་སེ། དེ་ནི་ཆློས་འཛིན་པ་ཡིན་གི་གང་ཟག་

ཏུ་འཛིན་པ་ནི་མིན་”ནློ1་ཞེས་སློབ་དཔློན་བློ་བརྟན་གི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་སྐད་དུ་

1 བཀྲ། ༥༦བ༢ན། ན
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འཆད་དློ། །

དགུ་པ་ནི་དྲི་མ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་

དློ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་གཅིག་ལ་དློན་གཉིས་དང་ལྡན་པས། དང་པློ་ནི་

དམིགས་པར་བ་བའི་ཡུལ་ཏེ་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་དམིགས་པར་བེད་པ་སེ་དེ་ནི་དྲི་མ་མེད་པའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཞེས་ཀང་བ། གཟློད་མ་ནས་རིག་པ་”ཞེས1་ཀང་བ་སེ་ཞིབ་ཏུ་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་དགུ་བསན་པ་དང༌། བསན་བཅློས་རྣམ་པར་ངེས་པའི་མཛོད་ཀི་ནང་ནས་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དགུ་བསན་པའི་ལེའུ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ་ཞེའློ། །

གསུམ་པ་ནི་སློབ་དཔློན་ཧྱན་༼འདི་མཁས་པ་གཅིག་བྱུང་འདུག༽ཙང་གིས་དེ་འཕགས་པ་

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདློ་ཀུན་ལས་བརྒྱད་པ་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདློ་ལེའུ་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དྲུག་ཁློ་ནའློ་

ཞེས་གསུངས། སློབ་དཔློན་ཆློས་སྐྱློང་གི་བསན་བཅློས་རྣམ་པ་རིག་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་

ལས། བརའ་སྤད་དེ་བཤད་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། མདློ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དྲུག་”གློ 
2་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནི་རེས་སུ་འགྱུར་བའི་དློན་གི་སློ་ཡིན་ནློ། །ཡང་ན་རྟེན་དུ་གྱུར་

པའི་དབང་པློ་དྲུག་གི་རེས་སུ་རྣམ་པ་དྲུག་གློ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་”རྣམ3་པའི་བེ་བག་ནི་ཡང་དག་པར་ན་རྣམ་པ་བརྒྱད་དློ། །ཅི་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་

1 བཀྲ། ༥༦བ༣ན། ཞས

2 བཀྲ། ༥༦བ༦ན། གི

3 ཞློལ། ༥༤ན༡ན། རྣ
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ཀིས་རྣམ་པ་དྲུག་ཁློ་ནའློ་ཞེས་མ་བཞག་གམ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་ཡང་དག་པར་ན་སློབ་

དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བདུན་དང་བརྒྱད་པ་ཡང་ཡློད་པར་ཡིད་ཆེས་མློད་ཀི་ཞེས་

སློ། །དེ་ལྟར་འདློད་པ་གསུམ་བཀློད་ནས་ཝེན་ཚེག་རང་ཉིད་ཧྱན་ཙང་གི་རེས་སུ་

འབང་ཞིང་སློབ་དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀི་བཞེད་པ་བཀློད་པ་ནི་ད་ལྟ་བློད་དུ་

འགྱུར་བའི་དབུ་མ་སིང་པློའི་ནང་ན་ཀུན་གཞི་དེ་ལྟར་བཀག་པ་མི་”སང1་ལ་ལེའུའི་

མིང་འདློགས་ཀང་དེ་འདྲ་མི་འདུག་གློ །དེས་ན་སློབ་དཔློན་ཝེན་ཚེག་གི་མིང་ལ་

འཕང་ཐང་གི་དཀར་ཆག་ཏུ་རློགས་གསལ་ཟེར་བ་འདུག་པས་ན་རིག་པའི་རལ་གི་དྲི་

མ་མེད་པའི་རྣམ་ཤེས་དགུར་འདློད་མཁན་རློགས་གསལ་དུ་བཞེད་པ་མི་འཐད་དེ་

རློགས་གསལ་རྒྱ་ནག་ཡིན་ཞིང་། དགུར་ཡང་དག་བདེན་པ་འདློད་ལ་དེ་རྒྱ་གར་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ལྟར་ཚོགས་དགུར་འདློད་པ་དགག་པ་ནི། ཚོགས་བརྒྱད་དག་ལས་ལློགས་པ་

ཡི། །གཙོ་བློ་རྣམ་ཤེས་ཡློད་གྱུར་ན། །རྟག་པའི་དངློས་པློར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །ཚོགས་

དགུར་འདློད་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད། །ཚོགས་བརྒྱད་ལས་ལློགས་སུ་གྱུར་པའི་གཙོ་བློ་རྣམ་

ཤེས་ཡློད་ན་རྟག་པ་ཡང་ཡིན་ལ་དངློས་པློ་ཡང་ཡིན་པ་ཡློད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་འདུས་

བས་མ་ཡིན་ཞིང་ཡུལ་དམིགས་པར་བེད་པའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཅི་སེ་

ཚོགས་བརྒྱད་དུ་མི་འདུ་ཡང་འདུས་བས་སུ་འདློད་དློ་ཞེ་ན། མི་རུང་སེ་གཟུགས་དང་

ལྡན་མིན་ཡིན་ན་དམིགས་བེད་དུ་འགལ་ཞིང་སེམས་བྱུང་ཡང་མིན་ལ་སེམས་སུ་

ཡང་མི་རུང་སེ། ཚོགས་བརྒྱད་དུ་མི་འདུ་བའི་རྣམ་ཤེས་ཡློད་པར་འདློད་པ་ལ་ལུང་

1 བཀྲ། ༥༧ན༣ན། སང
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རིགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྣམ་ཤེས་བདུན་པ་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་སུ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་མདློ་དང་རྒྱལ་བ་བམས་པའི་གཞུང་གི་ཆ་གང་དུ་ཡང་མ་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཤིང་རྟ་ཆེན་པློ་སྐུ་མཆེད་ཀི་བཞེད་པ་མིན་ལ་དེ་དག་གི་

གཞུང་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་བློ་བརྟན་རང་དང་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡིད་དང་

ཀུན་གཞིའི་དཀའ་གནས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་

བ་ལས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དགུར་འདློད་པ་དགག་པ་སེ་ལེའུ་གསུམ་པའློ། །      ། །

 ༈ བཞི་པ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་”གཅིག་ཏུ
1
་འདློད་པ་དགག་པ་ལ། 

ཕྱློགས་སྔ་མ་བརློད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་གཉིས་སློ། །དང་པློ་ནི། ཡིད་ཤེས་

གཅིག་ཉིད་དབང་དྲུག་གི ། རྟེན་ལ་སློ་སློར་རྒྱུ་བའི་ཚེ། །སློ་སློའི་མིང་དུ་བཏགས་པ་

ཙམ། །བམ་ཟེའི་ཚོམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །བཅུ་གཉིས་སློན་པའི་མདློ་ལས་

ཀང༌། །གཅིག་པུར་གསུངས་དང་རྣམ་ཤེས་དྲུག །ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་གསུངས་

ཕྱིར། །ཤེས་ཀུན་ཡིད་ཤེས་གཅིག་པུ་ལློ། །འདི་བང་སེམས་གཅིག་པུར་སྨྲ་བའི་

འདློད་སྦྱར་དུ་བཤད་དློ། །

དེ་ཡང་བམ་ཟེའི་ཚོམས་ལས། རིང་དུ་འགློ་བ་གཅིག་པུ་རྒྱུ། །གདུལ་བར་

དཀའ་བའི་སེམས་འདུལ་བེད། །དེ་ནི་བམ་ཟེ་ངས་བཤད་དློ། །ཞེས་གཅིག་པུ་རྒྱུ་

ཞེས་སེམས་དེ་གཅིག་པུར་གསུངས་པ་དང༌། མདློ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

ཚོགས་དྲུག་ནི་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དློ། །ཞེས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གི་ཡུལ་ནི་

ཡིད་ཀིས་མློང་ཞིང་ཡིད་ནི་འདི་དག་གི་སློན་པའློ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡིད་

1 ཞློལ། ༥༤བ༣ན། བཀྲ། ༥༧བ༣ན། བཞི་རུ
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”ཤེས1་གཅིག་ཉིད་རྟེན་དབང་པློ་སློ་སློ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་སློ་སློ་ལ་རྒྱུ་བ་རྣམ་ཤེས་

སློ་སློའི་མིང་ཐློབ་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཁང་པ་བུ་ག་མང་པློ་ཡློད་པ་རུ་མར་མེ་གཅིག་

བཏེགས་པ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཐེག་ཆེན་བསྡུས་པར། ཁ་ཅིག་ནི་ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་རྟེན་དེ་དང་དེ་ནས་”འབྱུང་ན2་དེ་དང་དེའི་མིང་འཐློབ་སེ། སེམས་

པ་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཞེས་བ་བ་བཞིན་ནློ་སམ་མློ། །རྟེན་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བ་

”ལ3་ས་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པས་གཉིས་སུ་སང་བ་འབྱུང་སེ། དེ་དློན་ཙམ་དུ་སང་བ་དང༌། 

རྣམ་པར་རྟློག་པ་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་ན4་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལུས་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་

ལུས་ལ་”སང་བ5་བཞིན་དུ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རེག་བ་ལ་འཛིན་པར་སང་

བའང་འབྱུང་ངློ༌། །

འདིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། གང་ཞིག་ལུས་མེད་ཕུག་གནས་ཤིང༌། །རིང་དུ་

འགློ་ལ་གཅིག་པུ་རྒྱུ། །གདུལ་བར་དཀའ་བའི་སེམས་འདུལ་བེད། །དེ་ནི་བམ་ཟེ་ངས་

བཤད་དློ། །ཡང་དབང་པློ་ལྔ་པློ་འདི་དག་གི་སྤློད་ཡུལ་གི་ཡུལ་ནི་ཡིད་ཀིས་མློང་སེ་

ཡིད་ནི་འདི་དག་གི་”སློན6་པའློ། །ཞེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཡང་སྐྱེ་མཆེད་

བཅུ་གཉིས་བསན་པ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ནི་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དློ་

1 བཀྲ། ༥༨ན༡ན། ཤས

2 བ། ༦༡བ༣ན། འཇུག་པ་ནི

3 བ། ༦༡བ༤ན། སེ། ༥༣ན༥ན། ན

4 བ། ༦༡བ༤ན། སེ། ༥༣ན༦ན། ནི་  ཡློད།

5 བ། ༦༡བ༦ན། གནས་པ

6 ཞློལ། ༥༥ན༥ན། རྟློག
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ཞེས་ཇི་སྐད1་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཞེས་སློ། །གཟུགས་ཅན་གི་ཞེས་པ་ནས་སང་བ་

ཡང་འབྱུང་ཞེས་པའི་བར་གི་དློན་ནི། ཡིད་ཤེས་དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པློ་

གཟུགས་ཅན་ལྔ་པློ་རྣམས་ལུས་ལ་གནས་པ་སེ་དབང་པློ་དེ་དག་ལ་ཕན་པ་དང་

གནློད་པ་”གཞིན2་གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་ན་ཡིད་ཤེས་ལུས་ལ་གནས་པས་དེའི་

མློང་བ་ལུས་ཀིའང་ཡིན་ཞིང་ལུས་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་རེག་བ་ལྕི་ཡང་སློགས་

ལ་འཛིན་པར་ཡང་སང་ཞེས་པའློ། །

རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སང་ཞེས་པ་ཡིད་ཤེས་དེའི་ཆ་གཅིག་ནི་དློན་ཙམ་དུ་སང་

ཞིང་”རིག3་ལ་ཞེན་ཅིང་རྟློག་པ་མེད་ལ་ཆ་གཅིག་ནི་དློན་དུ་སང་བ་ལ་ཞེན་ཅིང་རྟློག་

པས་ན་ཡིད་ཤེས་ཀང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་”རྟློག4་མེད་ཁློ་ནར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན་མེད་ཅེས་

པའི་དློན་ནློ། །ཁུངས་གཉིས་པར་སློན་པ་ཞེས་པ་ནི་ཡིད་ཀི་དབང་གིས་འགྲུབ་པའི་

དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི། ལུང་དློན་གཞན་དུ་ནུས་ཕྱིར་དང༌། །དབང་ཤེས་

ཀིས་ཀང་ལློག་གྱུར་དང༌། །འདས་དང་མ་འློངས་འཛིན་འགྱུར་ཕྱིར། །ཚོགས་གཅིག་

འདློད་པ་མུན་སྤྲུལ་ལློ། །རེ་ཞིག་ལུང་ལས་རྣམ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་མི་འགྲུབ་སེ་འདི་ལྟར་

གཅིག་ཏུ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ཡིད་ཤེས་ཁློ་ན་ལ་དགློངས་ཤིང་དབང་པློ་ལྔའི་སྤློད་ཡུལ་ལ་

ཡིད་རྒྱུ་བ་དང་ཡིད་དབང་ཤེས་ཀི་སློན་པར་གསུངས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ཡིད་ཀི་

ཤེས་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་དང༌། ཡིད་ཤེས་ཀི་མཐུས་དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་

1 ཞློལ། ༥༥ན༥ན། དུ་ ཡློད།

2 ཞློལ། ༥༥ན༦ན། གཞན སེ། ༥༣བ༤ན། བཞིན

3 བ། ༦༢ན༣ན། ཞློལ། ༥༥བ༡ན། རིགས

4 ཞློལ། ༥༥བ༢ན། རྟློགས
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

འཇུག་པ་ཡློད་པ་དང༌། དེ་དག་ཡུལ་ལ་མི་འཕློ་བར་ནང་དུ་སྡུད་པ་ཡང་ཡིད་ཤེས་ཀི་

ནུས་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཚོགས་དྲུག་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་

གསུངས་པ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སུ་བེད་པ་ལ་སྐྱེ་མཆེད་གཞན་དུ་གཞག་ཏུ་མེད་

པས་དེར་བཤད་ཀིས་ཡིད་ཤེས་སུ་སློན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་དང་ཡིད་ཤེས་གཅིག་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

རིགས་པས་ཀང་མི་འགྲུབ་སེ། གལ་ཏེ་གཅིག་ན་དབང་ཤེས་ཀིས་ཀང་ལློག་

གྱུར་རྟགས་ལས་དཔློག་པ་དང༌། འདས་མ་འློངས་འཛིན་པ་སིད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཡིད་

ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་ཡིད་ཤེས་ཀང་རྟློག་མེད་ཁློ་ནར་འགྱུར་ཏེ། དབང་ཤེས་

དང་རས་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཅི་སེ་དེ་གཅིག་ཀང་དློན་ཙམ་དུ་སང་བ་དང་ཞེན་ཅིང་

རྟློག་པའི་ཆ་གཉིས་ཡློད་ཅེས་མ་བརློད་དམ་ཞེ་ན། ཆ་གཉིས་ཀང་ཡིན་ལ་རས་གཅིག་

པུ་ཡང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་བེད་ཀི་དློན་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

ཚོགས་གཅིག་ཏུ་འདློད་པ་འདི་ཐེག་བསྡུས་སུ་དངློས་སུ་མ་བཀག་ཀང་

ཚོགས་བརྒྱད་བསྒྲུབ་པ་ཉིད་འདི་བཀག་པ་ཡིན་ནློ། །བཤད་སྦྱར་དུ་འདིའི་འགེལ་

པར་མ་བཀག་མློད་འློན་ཀང་གློང་དུ་ཡིད་ཤེས་ཀི་རྟེན་གི་སིང་གི་གཟུགས་སུ་འདློད་

པ་བཀག་པ་འདིའི་ཡང་དགག་པའློ། །རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་ལས་གངས་མང་བ་དང་ཉུང་

བར་སྨྲ་བ་ལ་ལུང་རིགས་ཀི་གནློད་པ་ཡློད་པ། དེ་ཕྱིར་ཡིད་ཆེས་ལུང་རིགས་

ཀིས། །གྲུབ་པ་རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་ཡིན་ཕྱིར། །གསང་བའི་གནས་ལ་མི་ཞུམ་

པའི། །མཁས་པས་བརྒྱད་ཉིད་འདློད་པར་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་ཟབ་

མློ་ཀུན་གཞི་དང༌། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ལྟ་བ་ལ་མི་སྐྲག་པའི་མཁས་པ་རྣམས་



  118  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཀིས་ཚོགས་བརྒྱད་ཉིད་དུ་འདློད་པར་བའློ། །ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་གནས་རྒྱ་

ཆེར་འགེལ་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་རྣམ་ཤེས་གཅིག་

པུར་འདློད་པ་དགག་པ་སེ་ལེའུ་བཞི་པའློ། །     ། །

༈ གཞན་གི་ངལ་བརྒྱས་འབད་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའི་གནས། །ཇི་བཞིན་

རྟློགས་མ་ནུས་པ་ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་གནས། །སྐུ་མཆེད་གཞུང་དང་དེ་འགེལ་

དགློངས་པ་ཇི་ལྟ་བཞིན། །བ་མའི་དྲིན་གིས་ངས་འདིར་མ་འདྲེས་རློགས་པར་

བཀློད། །ལན་མང་ཐློས་པས་ཚིག་ཙམ་ཤེས་གྱུར་ཅིང༌། །འདློད་པ་རིམ་པས་ཁ་ཏློན་

བང་བ་ཅན། །ཡི་གེ་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་འཛིན་པ་ཡི། །མཁས་པའི་ཤ་ཚུགས་ཅན་

རྣམས་མགུ་དཀའ་མློད། །ཐུབ་པའི་གསུང་དང་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་ཀི། །གཞུང་ལུགས་

འབེད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་ཅིང༌། །མུན་སྤྲུལ་བར་ཡིས་བློ་གློས་མ་དཀྲུགས་

པའི། །མཁས་པས་མཁས་པའི་ཡིད་རབ་འཕློག་པར་བེད། །རྒྱ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་

ཡི། །རྣམ་རིག་གཞུང་ལ་སྦྱངས་གྱུར་པ། །དེ་དག་གིས་ནི་རྣམ་ཤེས་འདི། །གཟུ་བློས་

རིགས་དང་མི་རིགས་དཔྱད། །གལ་ཏེ་རིགས་པ་ལྟ་ན་”བང1་། །ཕ་ཞིང་ཕ་ལ་བདག་

འདྲའི་བློ། །འཁྲུལ་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་ཕྱིར། །ཅི་སེ་མིན་ན་གཞན་དུ་གིས། །དེ་ལས་

ཐློབ་པའི་རབ་དཀར་དགེ་བ་འདི། །འདི་དང་ཕྱི་མ་ཀུན་ཏུ་མི་ཟད་གཏེར། །གཏེར་ཆེན་

བུམ་བཞིན་དཔག་མེད་ཡློན་ཏན་དག །དག་དང་མ་དག་འགློ་ལ་སྩློལ་གྱུར་ཅིག ། 

གཞན་ཡང་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །སློམ་བརློན་དམ་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་

དང༌། །ཐུབ་པའི་གསུང་གི་བདུད་རི་འཐུང་བ་དང༌། །ཀུན་ལ་བན་བཞིན་ཁེངས་དང་

1 བ། ༦༣ན༦ན། ལློངས
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ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ།

བལ་གྱུར་ཅིག །
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ཀི་ཞབས་ཀི་པད་མློ་གུས་པས་བསེན་པས་རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་ཕྱློགས་རེའི་དློན་ལ་

བློའི་འཇུག་པ་ཅུང་ཞིག་སད་པ་ཤར་མདློ་སྨད་པ་སེ་སློད་གསུམ་པ་བློ་བཟང་གགས་

པས་མཁས་ལ་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་དམ་པ་དུ་མས་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང༌། གངས་

རིའི་ཁློད་པ་རྣམས་ཀི་རློ་རེའི་གདན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཆློས་གྲྭ་ཆེན་པློར་སྦྱར་བ་

འདིས་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕན་ཐློགས་པར་གྱུར་ཅིག ། 

སྭ་སི། རྒྱལ་བསན་པད་ཚལ་ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་ཅན། །བཤད་སྒྲུབ་འདབ་

རྒྱས་རྣམ་གློལ་སྦྲང་རིའི་བཅུད། །འགློ་ཀུན་སྤློད་ཕྱིར་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་། །ཆློས་

སེ་ཆེ་ནས་ཆློས་སྤིན་ཆར་འདི་སེལ། །སརྦ་མངྒལཾ། 



པར་བང་སྨློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ།  ། 

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་ད་ལ་འབབ་ཀླུང༌།  ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི 

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི།  ། 

དཔར་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་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་
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