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བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཤིང་པར་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཡིན།

སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་གིས་ཞུ་སྒིག་བས།

སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་རློམ་སྒིག་ཁང་གིས་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དྗེབ་ཏུ་བཟློས། 

སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློས་འགྲྗེམས་སྗེལ་བས། 

༢༠༡༧ ལློའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པར་རློམ་སྒིག་བས།

དྗེབ་ཚད།   15x21

ཡིག་ཚད།    14

ཡིག་གྲངས།  914,530

ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ཀི་ཁ་བང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org
ང་ཚོའི་ཡིག་སྒམ།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

གཤིབ་སྡུར་མཁན། དམ་ཆློས་འློད་ཟྗེར།

བཟློ་སྐྲུན་པ། རློམ་སྒིག་པ།

གསལ་བཤད།

པར་གཞི་འདིའི་མ་ཕི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་ཤིང་པར་དང་། གཤིབ་བསྡུར་བྗེད་སའི་པར་ར་དག་ནི་ཞློལ་

པར་༼ཞློལ།༽དང་། སྗེ་དགྗེ་པར་མ་༼སྗེ།༽བ་བྲང་པར་མ་༼བ༽སྐུ་འབུམ་པར་མ་༼ཀ༽བཅས་ཡིན་ལ་

མཚོན་རྟགས་ནི་གུག་རྟགས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་རློ། །

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མོར་ཡོད།

http://www.serajeyrigzodchenmo.org
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 ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས། 

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། རི་བློ་དགྗེ་ལྡན་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་སློལ་གཏློད་མཁན་དང་། དགའ་

ལྡན་ཁི་རབས་དང་པློ་ཡིན། བློད་མདློ་ཁམས་སྨད་ཀི་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཀླུ་འབུམ་དགྗེ་

དང༌། ཡུམ་ཤིང་བཟའ་ཨ་ཆློས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མྗེ་བ་༡༣༥༧ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་གསུམ་པར་རྗེ་ཀརྨ་རློལ་པའི་རློ་རྗེའི་དྲུང་ནས་དགྗེ་བསྗེན་གི་སློམ་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་

མཚན་ཀུན་དགའ་སིང་པློ་ཞྗེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ནས་ཆློས་རྗེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་

གིས་བདག་སྐློང་གནང་སྗེ་གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་དབང་བསྐུར་བར་མཛད། གསང་མཚན་

དློན་ཡློད་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བཏགས། དགུང་ལློ་བདུན་གི་སྐབས་ཆློས་རྗེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་གིས་མཁན་པློ་

དང་། གཞློན་ནུ་བང་ཆུབ་པས་སློབ་དཔློན་མཛད་དྗེ་དགྗེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་མཚན་བློ་བཟང་

གྲགས་པར་གསློལ། དགུང་གྲངས་བཅུ་བདུན་ཆུ་གང་༡༣༧༣ལློར་མདློ་སྨད་ནས་དབུས་སུ་བློན་ཏྗེ་

འབྲི་གུང་མཐིལ་དུ་ཕྗེབས། སྤྱན་སྔ་བ་ཆློས་ཀི་གྲགས་པ་དང་མཇལ་ཏྗེ་ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་

ཆློ་ག་དང་། ཕག་ཆྗེན་ལྔ་ལྡན་ལ་སློགས་པ་གསན། ཚལ་གི་སྨན་པ་དཀློན་མཆློག་སྐབས་ཀི་དྲུང་

ནས་སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད། 

དྗེ་ནས་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་བདྗེ་བ་ཅན་༼རྭ་སློད་དགློན་པ༽དུ་བློན་ནས་སྗེ་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་

སྗེང་གྗེ་དང་གདན་ས་པ་དགྗེ་བསྐློངས་པ་གཉི་ག་ལ་ཆློས་འབྲྗེལ་གསན། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་

གི་སྐབས་གཙང་ཕློགས་སུ་ཕྗེབས་ནས་ཉ་དབློན་ཀུན་དགའ་དཔལ་དང་རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་

གཞློན་ནུ་བློ་གྲློས་སློགས་ལས་དབུ་ཕར་འདུལ་མངློན་ཚད་མ་སློགས་ཀི་གཞུང་ལ་གསན་སྦྱློང་

མཛད། བློ་དློང་སློགས་སུ་གྲྭ་སྐློར་མཛད། དགུང་ལློ་ཉྗེར་བཞིའི་སྐབས་རྗེད་ཐང་གི་གྲྭ་སྐློར་ཚར་ནས། 



  II  

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

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཡར་ལུང་རྣམ་རྒྱལ་དུ། ཁ་ཆྗེའི་པཎི་ཏ་ཤཱཀ་ཤྲི་བྷ་དྲའི་མཁན་བརྒྱུད། ཚོགས་ཆྗེན་པློའི་མཁན་པློ། 

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

བ་འཛིན་པ་ཤྗེར་མགློན་པས་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་མཛད། བི་རིང་པའི་དབུ་མཛད་སློམ་བརློན་བསློད་

ནམས་རློ་རྗེས་གསང་སྗེ་སློན་པ་མཛད་ཅིང༌། ཚོགས་པ་གཉིས་ཀི་དགྗེ་སློང་ཁ་སྐློང་དུ་འློས་པ་གྲངས་

ཚང་བས་དད་པའི་དགྗེ་འདུན་མཛད་ནས་བསྗེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བཞྗེས། 

དགུང་ལློ་ཉྗེར་ལྔའི་སྐབས་བ་མ་དབུ་མ་པ་དང་ལྷན་དུ་དབུས་སུ་ཕྗེབས་ནས་དགའ་གདློང་

དང་སྐློར་མློ་ལུང་སློགས་སུ་འཆད་ཉན་སྒློམ་སྒྲུབ་མཛད། 

དགུང་ལློ་ཉྗེར་བདུན་སྐབས་ལྷློ་ཁ་ཡར་ལུང་དུ་ཕྗེབས། རྗེད་ཐང་གི་ཆློས་གྲྭར་བཞུགས་ཏྗེ་

དཀའ་ཆྗེན་བཞིའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་དྲུང་དུ་ཆློས་བཀའ་གསན་ནས་ལྷློ་

བྲག་ཏུ་བཞུགས། 

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

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

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

བཅློས་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གི་འགྲྗེལ་པ་ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་ཕྗེང་བཀའ་རློམ་མཛད། དགུང་གྲངས་

སློ་དྲུག་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར་དངློས་སློབ་འཁློར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ཕག་ཕིར་ཁིད་དྗེ་སྐློར་མློ་ལུང་

ནས་ལྷློ་ཁ་འློལ་ཁར་བ་བྲལ་དུ་ཕྗེབས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྗེན་གཙོ་བློར་གནང་། 

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

མཛད། དྗེ་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་མཛད་ཆྗེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་སློ་དགུ་ལ་ལྷློ་

བྲག་ཏུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་མཁན་ཆྗེན་ཕག་རློར་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་ལམ་རིམ་ཟབ་ཁིད་

སློགས་གསན། དྗེའི་ལློར་གཉལ་སྨད་གསལ་རྗེ་དང༌། གཉལ་སློད་རབ་གྲློང་དུ་དཀའ་བཅུའི་གྲྭ་སྐློར་

མཛད། སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་རྣམས་བསྗེན་གནས་དང་སྐབས་འགྲློའི་སློམ་པ་ལ་སྦྱར་ཞིང་། རྗེ་ཉིད་ཀིས་

ཕག་བསར་ནས་སྗེར་སྐའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐུལ་ནས་ཚ་ཚ་འབུམ་ཐྗེར་མང་པློ་བཏབ་ཅིང་། ཕིས་



 ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས། 

  III  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཀང་ཚུལ་དྗེ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱློར་བར་མཛད། དྗེ་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་ཆྗེན་པློའི་མཛད་ཆྗེན་བཞིའི་ཡ་གལ་

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

དར་མ་རིན་ཆྗེན་རྗེའི་དྲུང་དུ་ཕྗེབས། དུས་དྗེ་ནས་བཟུང་ཆློས་རྗེ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་རྗེའི་སས་ཀི་ཐུ་

བློར་གྱུར། 

དགུང་ལློ་ཞྗེ་ལྔ་པའི་སྐབས་རྗེ་རྗེད་མདའ་བ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྷན་དུ་འབྲི་གུང་ནས་རྭ་སྒྗེང་དུ་

བློན། དྗེ་ནས་རྗེ་བཙུན་ཡབ་སས་གཉིས་དང་། ལློ་ཙྭ་བ་སྐབས་མཆློག་དཔལ་གསུམ་གནམ་རྗེད་

ལྡྗེང་དུ་ཨར་ཆྗེན་པློ་བང་ཆུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞལ་མངློན་པར་འཛོམས་ཤིང་། དབར་

གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ཏྗེ་འདུལ་བའི་ཕག་ལྗེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སློལ་ལྗེགས་པར་བཙུགས། 

དགུང་ལློ་ཞྗེ་དྲུག་གི་སྐབས་རྭ་སྒྗེང་དུ་ཕྗེབས། ལློ་ཆྗེན་སྐབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་སློགས་ཆྗེ་རྒུ་དུ་

མས་ནན་ཆྗེར་བསྐུལ་བར་བརྟྗེན་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆྗེན་མློ་བཀའ་རློམ་མཛད། 

དགུང་ལློ་ཞྗེ་དགུའི་སྐབས་བདྗེ་ཆྗེན་གསང་སྔགས་མཁར་ཟླ་ཤས་བཞུགས་ནས་འློལ་

དགའ་བམས་གིང་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་དློན་གཉྗེར་ཅན་མང་པློར་ལམ་རིམ་གི་ཆློས་གསུངས། སློབ་དཔློན་

ཀླུ་བང་གི་རྣམ་གཞག་གི་ཊིཀྐ་དང༌། སྔགས་རིམ་ཆྗེན་མློ་བརམས། དགུང་གྲངས་ང་གཅིག་གི་

སྐབས་མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་ལ་རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་ཆྗེན་པློས་བསྐུལ་བ་དང་། 

རང་ཉིད་ཀང་རྗེའི་སན་པ་གསན་པས་དབུས་སུ་བློན་ནས་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེར་ཐློག་

མར་མཇལ། གཞུང་དློན་གི་དཀའ་གནད་དག་ལ་དློགས་འདྲི་སློགས་ཞུས་པས། རྗེ་ཉིད་ཐུགས་ཤིན་

ཏུ་དགྗེས་པས་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྗེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་དང་རྒྱུད་རྟློགས་བདུན་སློགས་མདློ་

སྔགས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་གནང་། རྗེའི་ཐུགས་སས་ཀི་གཙོ་བློར་གྱུར། 

ལློ་དྗེར་སྗེ་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་བགྲྗེས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་ནས། 

མཚན་མློ་ཞིག་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བར་ར་ཁ་བྲག་ཏུ་བློན་ནས་སྐུ་མཚམས་མཛད། རྗེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབངས་ཀིས་དབུ་སྗེམས་ཀི་ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་གསུངས་ནས། ད་འདི་རྣམས་ཀི་དློན་



  IV  

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

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

བསྡུས་པ་ཞིག་ཡི་གྗེར་གིས་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྲང་བ་དང་ངྗེས་པའི་དློན་རྣམ་པར་

འབྗེད་པའི་་བསན་བཅློས་ལྗེགས་བཤད་སིང་པློ་བཀའ་རློམ་མཛད། སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་ར་ཤྗེའི་

རྣམ་བཤད་ཆྗེན་མློ་མཛད། 

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

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

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

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

མློའི་སློལ་ཆགས། དྗེ་ནི་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེའི་མཛད་ཆྗེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། ཇློ་བློ་མི་བསྐློད་པ་

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

འབྲློག་རི་བློ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ཕག་བཏབ། 

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

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

ཤིང་རྟ་༡༤༡༤མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་འློན་བཀྲ་ཤིས་དློ་ཁར་གདན་དྲངས། སྗེ་སློད་

འཛིན་པ་མང་པློར་ལམ་རིམ་དང་དབུ་ཚད་སློགས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆྗེར་བསྐློར། སྐབས་

དྗེར་རྒྱལ་མཆློག་དགྗེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་མཇལ་ཞིང་རྗེས་སུ་བཟུང་། དྗེ་ནས་སར་ཡང་གདན་ས་

ཆྗེན་པློ་དགའ་ལྡན་དུ་ཕྗེབས་ནས་གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་སུ་གྲགས་པ་དྗེ་

དང་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཧི་པའི་ཊིཀ་ཆྗེན་མློ་སློགས་མཛད། 

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

བརྟྗེན་པ་བཅས་གསར་བཞྗེངས་ཀིས་དགའ་ལྡན་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་མཆློད་གསར་འཛུགས་མཛད། 

དྗེ་ནི་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེའི་མཛད་ཆྗེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན། དགུང་ལློ་རྗེ་གཅིག་༡༤༡༧ལློ་དགའ་

ལྡན་ཡངས་པ་ཅན་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པར་བཅས་པ་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་མཛད། དགུང་ལློ་རྗེ་གཉིས་

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



 ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས། 

  V  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

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

དགྗེ་ལྡན་ནས་ཕག་བཏྗེགས་ཏྗེ་ལྷ་སར་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྐུ་དྲུང་དུ་སྐུ་ཕག་དང་། མཆློད་འབུལ། 

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

དང་། འབྲས་སྤུངས་། ལྷ་ས། སྗེ་ར། གསང་སྔགས་མཁར། གྲུ་བཞི་རྣམས་སུ་ཕྗེབས་ནས་བཀའ་ཆློས་

མང་དུ་སྩལ། སར་དགའ་ལྡན་དུ་ཕྗེབས་པ་ན་ཐློག་མར་ཡངས་པ་ཅན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྗེན་པློར་

ཕྗེབས་ཏྗེ་འདིར་ད་ཡང་འློང་བ་མི་ཡློང་བས་མཆློད་གཏློར་རྒྱ་ཆྗེར་ཤློམས་གསུངས། དྗེ་ནས་འདུ་

ཁང་དུ་དགྗེ་འདུན་གི་ཚོགས་དབུར་ཕྗེབས་ཏྗེ་བདྗེ་བ་ཅན་གི་སྨློན་ལམ་རྒྱས་པ་དང་། དགྗེ་འདུན་གི་

ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་ཤིས་བརློད་མཛད། དྗེ་ནས་གཟིམ་ཁང་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་བཞུགས་གདན་

ལ་བཞུགས་པ་ན། ད་ནི་རང་རྗེའི་དགློན་པ་རང་དབང་ཐློབ་པ་འདིར་སྗེབ་བྱུང་བས་བློ་བདྗེའློ་ཞྗེས་

གསུངས། མཐར་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་ལ་སློགས་པར་བསན་པའི་བ་བ་མཛད་ཚུལ་གི་ཞལ་ཏ་

སྔ་མློ་ནས་ཞིབ་ཆ་གནང་ཟིན་པས་དྗེའི་ཚེ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་ཀང་སྐབས་དྗེར་དབུ་ཞྭ་དང་། ན་

བཟའ་བྗེར་ཐུལ་ཞིག་གནང་སྗེ་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དློན་གིས་གློ་བར་མཛད་

དྗེ་ལློ་དྗེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ཉིན་གི་སྔ་དྲློར་སྐུ་གཤྗེགས། 

སློབ་མ་གྲགས་ཆྗེ་བ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆྗེན། མཁས་གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་

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

བཟང་གྲགས་པའི་མཛད་ཆྗེན་བཞི་ནི། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པར་རིང་ཕིའི་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་ཆྗེན་མློ་བཙུགས། དགུང་ལློ་ང་དགུའི་སྐབས་དགའ་ལྡན་དུ་སག་རྗེའི་སྒྲུབ་མཆློད་

སྗེལ་བ་བཅས་སློ། །

༢༠༡༦.༡༡.༠༥ སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློའི་རློམ་སྒིག་པས་ཕློགས་བཏུས་བས།



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

དང་པོ། བྱུང་རིམ།

གངས་རིའི་ཤྗེལ་གི་མཆློད་རྟྗེན་གི་ཕྗེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རྗེ་སཱ་ལའི་སྨན་ལློངས་སུ། སྔློན་

བློན་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བློད་མི་རིགས་ཀི་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་

བཅུད་དང་། བསམ་བློའི་རྒྱགས་ཕྗེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གྗེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པློ་ཞིག་

བྱུང་ཡློད་ཅིང་། རང་རིགས་ཀི་ཡབ་མྗེས་གློང་མ་དག་གི་མཛད་རྗེས་ལས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལག་བྲིས་

སུ་བཞུགས་པ་ཕུད། གཞན་མང་ཆྗེ་བ་ཤིང་པར་དུ་བརློས་ཏྗེ་པར་སྐྲུན་དང་འགྲྗེམས་སྗེལ་སློགས་

ཀིས་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐློབ་བས་ཡློད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕྗེལ་འགྲིབ་དང་། འགྲློ་བ་མིའི་ཡ་ང་

བའི་ཉྗེས་སྐློན་སློགས་ཀིས་དྗེ་རིང་གི་དུས་སུ་མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་ཚར་བ་དང་། 

གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁློད་དུ་ཆྗེས་མཐའ་མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསྗེན་ཉྗེ་བ་སློགས་ཀིས་དྗེ་

དག་མྱུར་སྐློབ་དང་། གཅྗེས་ཉར་བྗེད་རྒྱུར་བརློན་དགློས་ངྗེས་ཡིན། 

ལྷག་པར་དུ་བར་འཕིན་གི་དུས་རབས་འདིར་སྔློན་ཐློན་གི་མི་རིགས་དག་གིས་སློ་སློའི་སྐད་

དང་ཡི་གྗེ་སློགས་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དག་ཚན་རལ་དང་འློད་རླབས་ཀི་འགྲློས་དང་བསྗེབས་ཏྗེ། 

ཡངས་པའི་ས་ཆྗེན་གི་ཁློན་ལ་བསྐལ་ནས་དར་སྗེལ་དང་སྲུང་སྐློབ་བྗེད་ཀིན་ཡློད་ན། ང་ཚོ་ཡང་

དུས་རབས་ཀི་རྗེས་ཟིན་པར་བས་ཏྗེ། རང་རྗེའི་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དྗེ་དག་ཚན་རལ་གི་འགྲློས་

དང་བསྗེབས་ཏྗེ་དར་སྗེལ་དང་། སྲུང་སྐློབ། ཟླུམ་གཟུགས་ཡངས་པའི་གློ་ལའི་ཁློན་ལས་བརྒལ་བར་

བྗེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྗེ་བར་སམ།

དྗེ་བས་འདི་ག་སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

  VII  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

བཅུད་དུ་གྱུར་པའི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བློད་ཀི་མཁས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གྗེགས་བམ་དྗེ་དག་དང་། 

ཞློར་དུ་དྗེང་རབས་ཀི་རློམ་པ་པློ་རྒན་གཞློན་དབྗེར་མྗེད་ཀི་བརམས་ཆློས་སློགས་འཕྲུལ་དྗེབ་ཏུ་

རློམ་སྒིག་གིས་དྲ་ངློས་སུ་བཞག་སྗེ་ཉར་ཚགས་དང་དར་སྗེལ། སྲུང་སྐློབ་ཀི་ལས་གཞི་འདི་གཉྗེར་

གིན་ཡློད།

གཉིས་པ། གླེང་གཞི།

རང་རིགས་ལྷག་བསམ་ཅན་གང་མང་ཞིག་གིས་རློམ་སྒིག་བས་པའི་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དྗེབ་

ཀང་གང་མང་ཞིག་ཐློན་དང་འཐློན་མུས་སུ་ཡློད་ལ། དྗེ་དང་ལྷན་དུ་གསུང་རབ་པར་བསྐྲུན་གིས་ཤློག་

སྗེང་གི་དཔྗེ་ཆའང་གང་མང་ཞིག་འགྲྗེམས་སྗེལ་གིས་ཁབ་བརལ་དུ་འགྲློ་བཞིན་ཡློད།

ཡིན་ན་ཡང་དྗེ་དག་ལས་ཉུང་ཤས་ཕུད་ཕལ་ཆྗེ་བ་ཞིག་ནི་ཞུས་ཆྗེན་པ་དག་ལ་རང་སྐ་ཕྗེར་

བའི་རིག་གནས་ཀི་རྨང་གཞི་བརྟན་པློ་ཞིག་མྗེད་པར་མ་ཕིའི་ཡི་གྗེ་གང་བྱུང་བཟློ་བཅློས་བརྒྱབ་པ་

དང་། ཆད་ལྷག་དང་ནློར་བ་ཧ་ཅང་མང་བས་གསུང་རབ་ཀི་གྗེགས་བམ་མ་དག་པ་མང་པློ་ཞིག་

འབྱུང་གིན་ཡློད་ལ། མཁས་པ་སྔ་མས་ཞུས་དག་བཏང་བའི་གསུང་རབ་དག་གི་ཚད་ལྡན་གི་ཡིག་

སྦྱློར་མང་པློ་ཞིག་ཀང་ནུབ་ཀིན་ཡློད།

སྤྱིར་གསུང་རབ་ཀི་པར་གཞི་རིང་པ་དག་ནི་ཤིང་པར་དང་ལག་བྲིས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། 

དྗེ་དག་ཀང་རློམ་པ་པློ་རང་ཉིད་དམ། རིག་གནས་ལ་ནང་བན་ཆུད་པའི་མཁས་དབང་དང་དམ་པའི་

སྐྗེས་བུ་གང་མང་ཞིག་གིས་ཞུས་དག་བཏང་བ་དང་། ཕག་བྲིས་ཡིན་པས་གང་བྱུང་བཟློ་བཅློས་བ་

རྒྱུ་མྗེད་ལ། གསུང་རབ་ལས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ནློར་ནའང་ནང་དློན་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་ཏྗེ་ཚབས་ཆྗེ་

བའི་སྐློན་འབྱུང་ངྗེས་ན། གསུང་རབ་ལ་བསྗེས་ལྷད་དང་བཟློ་བཅློས། གསུང་རབ་ལས་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་ལའང་བཅློས་ལྷད་མྗེད་པར་སློར་བཞག་བ་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏྗེ་གསུང་རབ་ལས་ཐ་ན་ཡིག་རློག་

གཅིག་ལ་འགྱུར་ལྡློག་གཏློང་དགློས་བྱུང་ནའང་དྗེ་ཉིད་ཁ་གསལ་དང་མ་ཕིའི་ཡི་གྗེ་ཉིད་གསར་

བསྐྲུན་གི་དཔྗེ་ཆར་མཆན་སློགས་ཀི་སྗེང་ནས་འཇློག་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྗེ་བ་ཡིན། 



  VIII  

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

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

གསུམ་པ། པར་གཞི་ངོས་འཛིན་བླེད་སྟངས།

དྗེ་ཡང་འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས་དཔྗེ་ཆ་གང་ཞིག་འཕྲུལ་དྗེབ་ཏུ་རློམ་སྒིག་བྗེད་སྐབས། 

ཐློག་མར་བུ་ཡིག་དྗེ་ཉིད་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བྗེད་སའམ་མ་ཕི་པར་གཞི་རིང་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་འདྗེམ་

གིན་ཡློད་ལ། པར་གཞི་གཞན་ཡང་ཡློད་ཚེ་པར་གཞི་ཚད་ལྡན་གཅིག་མ་ཕིར་བཟུང་ཞིང་གཞན་

དག་མ་ཕི་དྗེ་དང་གཤིབ་བསྡུར་གི་གཞི་རུ་བཟུང་གིན་ཡློད།

བཞི་པ། ཞུ་སྒིག་བླེད་སྟངས།

ཞུས་དག་གི་ལས་རིམ་ནི་ཧ་ཅང་རློག་འཛིང་ཆྗེ་ལ། གནད་འགག་ཅན་ཞིག་དང་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆྗེ་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན། ཞུས་དག་གཏློང་མཁན་རང་ཉིད་ཐུན་མློང་གི་རིག་གནས་ཡློངས་ལ་ནང་

བན་ཆུད་པ་ཞིག་མྗེད་ན་ཡང་རྒྱུས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་ལ། ལྷག་པར་དུ་བར་སྤློད་རིག་པའི་

ཕློགས་ལ་རང་སྐ་ཕྗེར་བ་ཞིག་ངྗེས་པར་དུ་དགློས་ཤིང་། ཞུས་དག་གཏློང་སའི་གཞུང་གི་གློ་བའང་

ཅུང་ཟད་ལྗེན་ཐུབ་པ་ཞིག་དགློས་པ་དང་། དྗེ་ལ་དུས་ཡུན་ཡང་གང་མང་ཞིག་གཏློང་དགློས་པ་ཡིན།

འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། མ་ཕིའི་ཡིག་འགྲློས་སློར་བཞག་བ་རྒྱུའི་ར་དློན་རྒྱུན་

འཁློངས་བྗེད་རྒྱུ་གལ་ཆྗེ་བ་དང་། དགྗེ་མཚན་ཆྗེ་བར་མཐློང་སྗེ། གཞི་བཅློལ་སའི་པར་གཞི་དྗེ་ཉིད་

དང་བུ་ཡིག་གཉིས་ཞིབ་བསྡུར་བས་ཏྗེ། མ་ཕི་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་རློམ་སྒིག་བ་རྒྱུ་དང་། མ་ཕི་དྗེར་པར་

གཞི་མི་འདྲ་བ་གཞན་ཡློད་ཚེ་པར་གཞི་གཞན་རྣམས་ལ་གཤིབ་བསྡུར་བས་ཏྗེ་མི་འདྲ་བ་གང་ཡློད་

ལ་འློག་མཆན་བཀློད་པ་ལས་ཞུས་དག་མི་གཏློང་རྒྱུ་འདྗེམ་པ་ཡིན།

པར་གཞི་རིང་པ་དག་གི་ནང་དུ་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་བ་དང་། པར་ཤིང་གི་ཡིག་འབྲུ་ལ་

གས་ཆག་དང་། པར་ཡིག་པས་བྲིས་ནློར་ཤློར་བ། བརློས་ནློར་དང་། སག་ཚ་ཆ་མ་སློམས་པ་

སློགས་ཀིས་ཡིག་ནློར་སློགས་རྗེ་ཟུང་ཡློད་པ་དག་དང་། གཞི་བཅློལ་སའི་པར་གཞི་ཨ་མ་ལས་མ་

བཅློས་ཐབས་མྗེད་ཀི་ཡིག་ནློར་མངློན་གསལ་ཅན་དག་ནི་གཤིབ་སྡུར་བྗེད་སའི་པར་གཞི་གཞན་ལ་

ཁུངས་གཏུགས་ཏྗེ་ནློར་བཅློས་དང་འློག་མཆན་འགློད་པ་ལས་འློལ་ཚོད་དམ་རང་དགར་བཟློ་བཅློས་

བརྒྱབ་མྗེད་ལ། གཤིབ་བསྡུར་བྗེད་སའི་པར་གཞི་གཞན་དྗེའི་ཡི་གྗེ་དག་པ་དྗེ་ཉིད་པར་གཞིའི་



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

  IX  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

གཞུང་དངློས་སུ་མཚམས་རྟགས་བཅས་བཀློད་ཡློད་པ་དང་། གཞུང་དངློས་ཀི་ཡིག་ནློར་དྗེ་ཉིད་དང་

པར་གཞི་གཞན་དྗེའི་ཡི་གྗེ་དག་པ་དྗེ་གཉིས་ཀ་ཤློག་གྲངས་སློགས་མཉམ་སྦྱར་གིས་འློག་མཆན་དུ་

བཀློད་ཡློད།

གཤིབ་སྡུར་བྗེད་སའི་པར་གཞི་གཞན་མྗེད་པའམ་པར་གཞི་གཞན་དྗེར་ཡང་ནློར་ཡློད་ཚེ་

གཤིབ་སྡུར་བྗེད་མཁན་རང་ཉིད་གིས་ནློར་བཅློས་བས་ཏྗེ་ནློར་བཅློས་ཀི་ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་པར་གཞིའི་

གཞུང་དངློས་སམ་གཞུང་དཀྱུས་ཀི་ཡི་གྗེ་དང་མི་ནློར་བའི་ཆྗེད་སྔློན་དུ་མཚམས་རྟགས་༼”༽དང་

རྗེས་སུ་མཆན་གྲངས་སྦྱར་ཞིང་། མ་ཕིའི་ཡིག་ནློར་དྗེ་ཉིད་མ་ཕིའི་ཤློག་གྲངས་དང་ཡིག་ཕྗེང་གར་

ཡློད་ཁ་གསལ་མཉམ་སྦྱར་དང་། པར་གཞི་གཞན་ཡང་ཡློད་ཚེ་པར་གཞི་གཞན་གི་ཡིག་ནློར་དྗེ་

ཡང་པར་གཞི་གཞན་དྗེའི་མིང་༼མཚོན་རྟགས༽དང་། ཤློག་གྲངས། ཡིག་ཕྗེང་བཅས་གར་ཡློད་ཁ་

གསལ་མཉམ་སྦྱར་གིས་འློག་མཆན་དུ་བཀློད་ཡློད།

གལ་ཏྗེ་གཞུང་ཡིག་གཅིག་ལ་ལག་ལྗེན་དང་མི་མཐུན་པའམ་མཐློང་དཀློན་པའི་ཡི་གྗེ་བྲིས་

ཡློད་ནའང་དྗེ་ཉིད་མ་ཕི་དང་གཤིབ་སྡུར་བྗེད་སའི་པར་གཞི་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡློད་ཚེ་

རང་སློར་འཇློག་རྒྱུ་ལས་བཅློས་མྗེད་ལ་འློག་མཆན་སློགས་ཀང་བཀློད་མྗེད། 

ཚིག་ཕད་སྦྱློར་སངས་ལས་པར་གཞི་རིང་པ་དག་གི་ནང་དུ་ཚིག་ཕད་ཞིང་སློགས་སྦྱློར་

སངས་ལ་གཅིག་གྱུར་མྗེད་པ་དང་། བར་སྤློད་ཀི་གཞུང་མང་ཆྗེ་བར་གསལ་བའི་ཐློབ་ཚུལ་ལྟར་སྦྱར་

མྗེད་པ་དག་ནི་ཚིག་ཕད་དྗེ་དག་གི་ཐློབ་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་སྦྱར་ཏྗེ་གཅིག་གྱུར་འློང་ཐབས་བས་

ཡློད་ལ། པར་གཞིའི་ཚིག་ཕད་ཀི་ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་འློག་མཆན་དུ་བཀློད་ཡློད། གཞན་ད་དྲག་འདློད་མིན་

སློགས་ཀི་ཁད་པར་ལས་ཚིག་ཕད་སྦྱློར་སངས་མི་འདྲ་བར་འབྱུང་བ། དཔྗེར་ན། ཡིན་ཀང་། ཡིན་

ཡང་ལྟ་བུའི་རིགས་ནི་མ་ཕིའི་པར་གཞིར་གང་ཡློད་སློར་བཞག་བས་ཏྗེ་པར་གཞི་གཞན་གི་སྦྱློར་

སངས་མི་འདྲ་བ་ཡློད་ཚེ་དྗེ་ཉིད་འློག་མཆན་དུ་བཀློད་ཡློད། བདག་སྒའི་པ་བ་དང་མིང་མཐའི་པ་བའི་

སྦྱློར་སངས་ནི་པར་རིང་དག་ལས་འབྱུང་བའི་སྦྱློར་ཚུལ་དྗེ་ལ་གློ་རྒྱུ་ཆྗེ་བས། མ་ཕིའི་པར་གཞིར་

པར་རིང་དག་ལྟར་སྦྱར་ཡློད་ཚེ་རང་སློར་བཞག་ཡློད་ལ། པར་རིང་དག་དང་མི་མཐུན་པར་བར་སྤློད་



  X  

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

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཀི་གཞུང་ཁ་ཤས་སུ་གསལ་བའི་ཐློབ་ཚུལ་ཏྗེ་བདག་སྒའི་པ་བ་ཚིག་ཕད་གཞན་དབང་ཅན་དུ་བཞྗེད་

པའི་ཐློབ་ཚུལ་དྗེ་ཉིད་ལག་ལྗེན་བསར་ཡློད་པ་དག་ནི་པར་གཞི་གཞན་དང་གཤིབ་བསྡུར་དང་། པར་

གཞི་གཞན་མྗེད་ཚེ་གཞུང་ཡིག་པ་བ་དག་འློག་མཆན་དུ་བཞག་སྗེ་གཞུང་དཀྱུས་སུ་པར་རིང་དག་

གི་སྦྱློར་ཚུལ་ལམ་ཚིག་ཕད་རང་དབང་ཅན་གི་ཐློབ་ཚུལ་དྗེ་ཉིད་ལག་བསར་གིས་གཞུང་དཀྱུས་སུ་

མཚམས་རྟགས་དང་མཆན་གྲངས་བཅས་བཟློ་བཅློས་བརྒྱབ་ཡློད།

ཡང་བ་ཚིག་སློགས་སྤྱློད་སངས་ལ་བར་སྤློད་ཀི་གཞུང་གི་སྒིག་སློལ་དང་། ལག་ལྗེན་

སློགས་ཀི་དབང་གིས་བ་ཚིག་སྦྱློར་སངས་མི་འདྲ་བར་འབྱུང་བ་དག་ཀང་མ་ཕིར་གང་ཡློད་རང་

སློར་བཞག་པ་ལས་ཕློགས་གཅིག་དང་མི་མཐུན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏྗེ་བཟློ་བཅློས་བརྒྱབ་མྗེད། 

འློག་མཆན་འགློད་སྐབས། ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ཉིད་ལ་པར་གཞི་དག་ལས་མི་མཐུན་

པའམ་མི་འདྲ་བ་བསྐར་མར་འབྱུང་བ་དང་། ཤློག་ངློས་གཅིག་གི་ནང་དུ་དྗེ་འདྲ་མང་དུ་འབྱུང་བ་དག་

ལ་པར་ངློས་གཙང་མ་འློང་བ་སློགས་ཀི་ཆྗེད་དུ་དང་པློ་དྗེར་འློག་མཆན་བཀློད་ཅིང་གུག་རྟགས་སུ་

གསལ་བཤད་མཉམ་སྦྱར་བས་ཏྗེ་གཞན་རྣམས་ལ་གཞུང་དཀྱུས་སུ་མི་མཐུན་པའམ་མི་འདྲ་བའི་ཡི་

གྗེ་དྗེ་ཉིད་ཀི་གློང་དུ་མཚམས་རྟགས་ལས་འློག་མཆན་བཀློད་མྗེད།

ཤད་འཇློག་སངས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། མ་ཕིའི་པར་གཞི་ཁ་ཤས་སུ་ར་བ་ལུང་འདྲྗེན་དང་། 

གཞུང་འགྲྗེལ་ལྟ་བུར་གང་འགྲྗེལ་སའི་གཞུང་དྲངས་པ། ཡང་ན་གཞུང་གཞན་ལས་དྲངས་པ་ལྟ་བུའི་

མཇུག་ཏུ་དང་ཚིག་བརློད་དྗེ་ཉིད་རློགས་མྗེད་པ་མཚོན་ཕིར་དུ་ཤད་གཉིས་ཐློབ་པ་དག་ལའང་དྗེ་

ཉིད་གཞན་ལས་དྲངས་པ་སློགས་ཤྗེས་ཆྗེད་ཤད་གཅིག་ལས་བཞག་མྗེད་པ་དག་ཀང་མ་ཕི་ལྟར་

རང་སློར་བཞག་ཡློད་ལ། སྤྱིར་ཀ་ག་ཤ་གསུམ་ལ་ཆིག་ཤད་ཀི་སྐབས་སུ་ཤད་མི་སྦྱློར་བ་དང་ཉིས་

ཤད་ཀི་སྐབས་སུ་ཤད་གཅིག་ལས་སྦྱློར་མི་དགློས་པའི་སློལ་ཡློད་ནའང་། ཤིང་པར་རྣམས་སུ་ཤད་

ཐློབ་སའི་ཡི་གྗེ་དྗེ་གསུམ་རྗེས་ཀི་ཡི་གྗེ་དང་ཚེག་ཁིམ་གཅིག་ཏུ་མི་ནློར་བའི་ཆྗེད་ཤད་བཞག་ཡློད་

པ་ལྟར་འདིར་ཡང་ལག་ལྗེན་དྗེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཡློད། ཡིག་ཕྗེང་གཅིག་གི་འགློ་བཟུང་སྐབས་

རྗེས་སུ་ཤད་ཐློབ་པའི་ཡིག་རློག་གཅིག་༼ཡིག་རློག་གཅིག་ནི། སྔློན་རྗེས་མཐློང་རྒྱུ་མྗེད་པའི་མིང་གཞི་རྐྱང་པ་



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

  XI  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

དང་བརྗེགས་འདློགས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཡིག་རློག་གཅིག་ལ་བརིས་དགློས། དཔྗེར་ན། [ ཀ ]  [ ཀློ ]  [  སྐ ]  [ སྐྲ ]  

[ སྐྲློ ] ལྟ་བུ། ༽ཅན་གི་རྗེས་སུ་ཤད་ཀི་ཚབ་ཏུ་རིན་ཆྗེན་སྤུངས་ཤད་སྦྱར་ཡློད། དྗེ་ཡང་རིན་ཆྗེན་

སྤུངས་ཤད་ཀི་དགློས་དློན་ནི་ཐིག་འགློའི་ཡིག་རློག་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཚུགས་ཐུབ་ཆྗེད་དུ་ཡིན་པས་

སྤུངས་ཤད་གཉིས་སྦྱློར་སློལ་མྗེད་པ་དང་། སྤྱིར་ཀ་ག་ཤ་གསུམ་གི་རང་པས་ཆིག་ཤད་ཀི་གློ་ཆློད་

ནའང་རིན་ཆྗེན་སྤུངས་ཤད་ཀི་གློ་མི་ཆློད་པས་དྗེ་དག་གི་རྗེས་སུའང་སྤུངས་ཤད་བཅར་པའི་ཚུལ་དུ་

སྦྱར་ཡློད། དམིགས་བསལ་འཕྲུལ་དྗེབ་སྒིག་བྗེད་ཀི་མཉྗེན་ཆས་ནང་དུ་ཡིག་སློམས་བཟློས་ཡློད་

པས་ཡིག་རློག་ཁ་ཤས་ཀི་རྗེས་སུ་སྤུངས་ཤད་སྦྱར་ཚེ་ཡིག་ཕྗེང་གློང་མའི་རྗེས་སུ་ཤློར་འགྲློ་བའི་

རིགས་ལ་སྤུངས་ཤད་སྦྱར་མྗེད། EPUB རློམ་སྒིག་གི་སྐབས་སུ་འཕྲུལ་དྗེབ་ཀི་སྒློམ་གཞི་ཆྗེ་ཆུང་

སློགས་འགུལ་སྐློད་རང་དབང་བ་ཡིན་པས་སྤུངས་ཤད་ཀི་དགློས་དློན་སློར་འགྲློ་བས་ EPUB རློམ་

སྒིག་གི་སྐབས་སུ་སྤུངས་ཤད་སྦྱར་མྗེད།

དཀར་ཆག་འཇློག་སངས་ལ་མཚོན་ན། གཞུང་གི་ས་བཅད་དམ་གཞུང་ཚན་ཆྗེ་ཆུང་གཞིར་

བཟུང་གིས་མང་ཉུང་འཚམ་པར་དཀར་ཆག་བསྒིགས་ཡློད་ལ། གཞུང་དཀྱུས་སུ་ཡིག་ལྷད་མི་འབྱུང་

བའི་ཆྗེད་དུ་ས་བཅད་དྗེ་ཉིད་རང་སློར་དཀར་ཆག་ཏུ་ཐློ་འགློད་བས་ཡློད།  དཀར་ཆག་ཏུ་འགྲློ་རྒྱུའི་

ས་བཅད་ལ་དང་པློ་ནི་ལྟ་བུ་ལས་མྗེད་ཚེ། དང་པློ་གང་ཡིན་རད་བཅློད་བས་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་གུག་རྟགས་

ནང་དུ་བཞག་ཅིང་གཞུང་དཀྱུས་དང་མི་ནློར་བའི་ཆྗེད་དྗེ་ཉིད་ཡིག་ཆུང་བས་ཡློད། དཔྗེར་ན། དང་པློ་

༼མཚན་དློན༽ནི། ལྟ་བུ། གསུང་འབུམ་གི་དཀར་ཆག་སྐབས། ཤློག་གྲངས་ཇྗེ་མང་དུ་མི་འགྲློ་བ་དང་། 

རློམ་སྒིག་དང་འཕྲུལ་དྗེབ་ཁ་ཕྗེ་ས་བར་དམིགས་ཏྗེ་གཞུང་ཚན་གང་ཡློད་ཀི་མཚན་བང་དྗེ་ཉིད་

དཀར་ཆག་ཏུ་བསྒིགས་པ་ལས་ནང་གསྗེས་ཀི་དཀར་ཆག་བསྒིགས་མྗེད། 

རློམ་སྒིག་བས་པའི་འཕྲུལ་དྗེབ་ཀི་གཞུང་དཀྱུས་ཀི་དཀར་ཆག་ཏུ་ཐློ་འགློད་བས་ཡློད་པ་

དྗེའི་སྗེང་དུ་མཛུབ་ནློན་བས་ཚེ་སྔློན་གི་དཀར་ཆག་ཏུ་ཕིར་སློག་བྗེད་པ་དང་། དཀར་ཆག་གང་རུང་

ཞིག་གི་སྗེང་དུ་མཛུབ་ནློན་བས་ཚེ་དྗེའི་དློན་གསལ་བའི་གཞུང་དཀྱུས་སུ་འགྲློ་བ། དྗེ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་

ཤློག་གི་སྨད་ཀི་སུམ་ཆ་གཅིག་ཙམ་གི་ས་ཁློངས་གང་རུང་ཞིག་ལ་མཛུབ་ནློན་བས་ཚེ་དཀར་ཆག་



  XII  

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

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཏུ་འགྲློ་བ་དང་། མཇུག་གི་ཤློག་ངློས་ཀི་འློག་ཏུ་དབུ་གཟིགས་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ་ཞྗེས་པར་མཛུབ་

ནློན་བས་ཚེ་མདུན་ངློས་ལ་འགྲློ་བ་སྗེ་ཀློག་པ་པློར་སབས་བདྗེ་འློང་ཆྗེན་ཡར་མར་ཕན་ཚུན་ཕིར་

སློག་བས་ཆློག་པར་བཟློས་ཡློད་ཅིང་། གློང་གི་འདི་གའི་དྲ་ཚིགས་དང་ཡིག་སྒམ་གི་དབིན་ཡིག་གི་

ཁ་བང་གང་ཞིག་ལ་མཛུབ་ནློན་བས་ཀང་དྗེ་གཉིས་སློ་སློ་ནས་ཁ་ཕྗེ་འློང་བར་བས་ཡློད།

རློམ་སྒིག་བྗེད་སའི་མཉྗེན་ཆས་ ID ནང་དུ་རློམ་སྒིག་དང་། འཕྲུལ་དྗེབ་ཁ་ཕྗེ་ས་བ། ཀློག་

པ་པློས་ཀློག་སྤློ་བ་སློགས་ཀི་ཆྗེད་དུ་འཕྲུལ་དྗེབ་ཀི་ཤློག་ངློས་རྗེ་རྗེར་དློན་ཚན་ཆྗེ་ཆུང་ལ་དཔགས་

ཏྗེ་ཡིག་ཕྗེང་མར་ཕབ་ཡློད་ལ། ཤློག་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་བའི་གཞུང་དག་ལ་ཡིག་ཕྗེང་མར་ཕབ་པ་

དྗེས་འློག་གི་ཡིག་ཕྗེང་དང་ཤློག་གྲངས་ཇྗེ་མང་དུ་མི་འགྲློ་བར་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་པས་དློན་

ཚན་ཆྗེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་གི་མཇུག་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟློས་པར་གཞུང་མཚམས་

གང་རུང་ཞིག་ནས་མར་ཕབ་ཡློད།

ནློར་བཅློས་སློགས་མ་ཕིའི་གཞུང་དཀྱུས་སམ་གཞུང་ཡིག་ལ་འགྱུར་བ་ཆྗེ་ཆུང་གང་འདྲ་

ཞིག་བཏང་ནའང་ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་ཀི་སྔློན་དུ་མཚམས་རྟགས་༼”༽དང་། རྗེས་སུ་མཆན་གྲངས་སྦྱར་ཏྗེ་

དྗེ་ཉིད་མ་ཕིའི་གཞུང་ཡིག་དང་མི་ནློར་བར་བས་ཡློད་ལ། མ་ཕིའི་གཞུང་ཡིག་ཉིད་མ་ཕིའི་ཤློག་

གྲངས་དང་ཡིག་ཕྗེང་མཉམ་སྦྱར་གིས་འློག་མཆན་དུ་བཀློད་པ་དང་། གཞུང་དཀྱུས་སུ་མཚམས་

རྟགས་དང་མཆན་གྲངས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཞག་ཡློད་པའི་ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་པར་གཞི་གཞན་ལས་བྱུང་

བ་ཡིན་ཚེ་འློག་མཆན་དུ་པར་གཞི་གང་ཡིན་གི་མཚོན་རྟགས་མཉམ་སྦྱློར་བས་ཡློད། གཞུང་ཡིག་

མཆན་རྟགས་ཅན་གང་ཞིག་ལ་འློག་མཆན་དུ་མ་ཕིའི་ནློར་བཅློས་སློགས་ཀི་ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་དང་། 

མཆན་རྟགས་ཅན་གི་ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་པར་གཞི་གཞན་གི་ཡིན་ཚེ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཤློག་གྲངས་དང་ཡིག་ཕྗེང་

མཉམ་སྦྱར་བས་ཏྗེ་འློག་མཆན་དུའང་བཀློད་ཡློད་ལ། གཞུང་དཀྱུས་ཀི་མཆན་རྟགས་ཅན་གི་ཡི་གྗེ་

གང་ཞིག་འློག་མཆན་དུ་རང་རྟགས་སྦྱར་ཡློད་པ་དག་ནི་གཤིབ་སྡུར་བྗེད་མཁན་གི་ཡིན། 

གཞན་ཞུ་སྒིག་པས་ནློར་བཅློས་ཀི་ཡི་གྗེ་དང་། མཚམས་རྟགས། མཆན་གྲངས་རྣམས་

བངས་ཏྗེ་མཆན་གྲངས་ལྟར་གི་འློག་མཆན་གི་གཞུང་ཡིག་དག་ཚུར་དྲངས་ཏྗེ་གཞུང་དཀྱུས་དང་



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

  XIII  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

སྦྱར་ན། གཞུང་དྗེ་དང་དྗེའི་མ་ཕིའམ་གཞི་བཅློལ་སའི་པར་གཞི་དངློས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འབྱུང་ངློ་། ། 

ལྔ་པ། རྟགས་རླེ་ཟུང་།

ཀ༽  (  “  ) རྟགས་འདི་ནློར་ཆད་ཀི་མཚམས་འབྗེད་བྗེད་ཀི་རྟགས་སུ་སྤྱད་ཡློད། མཚམས་གང་

ནས་ནློར་བ་དང་ཆད་པའི་མཚམས་དྗེར། རྟགས་འདི་དང་གང་གི་བར་དུ་ནློར་ཆད་ཀི་

མཚམས་དྗེར་མཆན་གྲངས་སྦྱར་ཡློད།

ཁ༽  ( -  ) རྟགས་འདི་ཆད་རྟགས་སུ་སྤྱད་ཡློད། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལས་ཆད་པ་དག་

ལ་འློག་མཆན་དུ་ཆད་ཡིག་དྗེའི་གློང་དུ་རྟགས་འདི་འབྱུང་ཞིང་། རྟགས་འདིས་ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་མ་

ཕིའམ་པར་གཞི་དྗེར་ཆད་ཡློད་པ་སློན།

ག༽  ( + ) རྟགས་འདི་ལྷག་རྟགས་སུ་སྤྱད་ཡློད། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལས་ལྷག་པ་

དག་ལ་འློག་མཆན་དུ་ལྷག་ཡིག་དྗེའི་གློང་དུ་རྟགས་འདི་འབྱུང་ཞིང་། རྟགས་འདིས་ཡི་གྗེ་དྗེ་

ཉིད་མ་ཕིའམ་པར་གཞི་དྗེར་ལྷག་ཡློད་པ་སློན། འཕྲུལ་དྗེབ་ཀི་པར་གཞིའི་གཞུང་ཡིག་གི་ནང་

དུ་འདི་ལ་མཆན་གྲངས་མ་གཏློགས་མཚམས་རྟགས་མྗེད།

ང༽  ( ་་་་་ ) ཚེག་རྟགས་འདི་ནི་མ་ཕིའི་པར་གཞིར་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་བ་དང་། པར་གཞིའི་གཞུང་

དཀྱུས་སུ་ཡིག་ཕྗེང་གི་མཐའ་མ་ཡིན་པའི་༼ཤིང་པར་རྣམས་སུ་བརློད་པ་དྗེ་རློགས་མྗེད་པ་གང་ཞིག་

ཡིག་ཕྗེང་དྗེའི་མཐར་བར་སློང་ཅུང་ཡློད་ཚེ་རྗེས་སུ་ཚིག་བརློད་ལྷག་པའི་རྟགས་ལ་ཚེག་ཁ་ཤས་འཇློག་སློལ་

ཡློད་པ་དྗེ་མ་ཡིན་པའི་༽ཡིག་མཚམས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་པར་ཞུ་པས་ཡི་གྗེ་གང་ཞིག་ནློར་

བཅློས་སློགས་བས་པའི་ཚབ་ཏུ་པར་གཞིའི་ཡིག་མཚམས་གང་ཞིག་ལ་བར་སློང་ངམ་ཚེག་

ཁ་ཤས་བཞག་ཡློད་པ་དག་གམ། དྗེར་ཡི་གྗེ་ཆད་པ་སློགས་གང་ཡིན་གསལ་པློར་མ་ཤྗེས་པ་

དག་ལ་དྗེའི་ཚབ་ཏུ་ཚེག་རྟགས་འདི་གྲངས་ཀ་ལྔ་ཅན་ཞིག་སྦྱར་ཡློད། གཞུང་ཡིག་ཏུ་རྟགས་

འདི་གྲངས་ལྔ་ཅན་ཡློད་ས་དྗེར་མ་ཕིའི་པར་གཞིའི་ནང་དུ་མཚམས་དྗེར་ཡི་གྗེ་མི་གསལ་

བའམ་ཡི་གྗེ་ཆད་པ་སློགས་མཚོན། ཡང་རྟགས་འདི་གཞན་ཞིག་ལའང་བྗེད་སྤྱློད་བཏང་ཡློད། 



  XIV  

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

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

དྗེ་ནི་གཞུང་མཆན་གི་སྐབས་སུ་རློམ་པ་པློས་མཆན་རྗེས་སུ་གཞུང་ཡིག་གང་ཀློག་དགློས་པ་

སློགས་སློན་སྐབས་མཆན་ཚེག་གམ་ཚེག་མང་གི་སྗེས་ལམ་སློན་བས་ཡློད་པ་སློགས་ཀི་

ཚབ་ཏུ་ཚེག་སྗེའི་གཉིས་སུ་རྟགས་འདི་ཉིད་གྲངས་ཀ་གསུམ་རྗེ་སྦྱར་ཡློད། དཔྗེར་ན། མི་

བསྐློད་པ འི་ངློ་བློ་ཉིད་དློ་་་ འློ་་་། །ཆློས་རྣམས་ནི་པདྨའི་རིགས་སློ། །ཞྗེས་པ་འདི་གཞུང་མཆན་

མཉམ་སྦྱར་གིས་ཀློག་སྐབས། མི་བསྐློད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དློ། །ཆློས་རྣམས་ནི་པདྨའི་རིགས་

སློ༑ །ཞྗེས་བཀག་དགློས་པར་སློན་ཕིར་ཚེག་མང་གི་སྗེས་ལམ་སློན་བས་ཡློད་པ་དྗེའི་མཚོན་

ཕིར་དུ་གློང་ལྟར་ཚེག་གསུམ་བྗེད་སྤྱློད་བཏང་བ་ཡིན།

ཅ༽  ( * ) རྟགས་འདི་ནི་ཞུ་སྒིག་པའི་རང་རྟགས་སུ་སྤྱད་ཡློད། ཞུ་སྒིག་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཞུ་སྒིག་

པ་རང་ཉིད་ཀིས་གསལ་བཤད་དང་། ཞུ་སྒིག་པས་མ་ཕིའི་གཞུང་ཡིག་གི་ནང་དུ་ནློར་བཅློས་

བས་ཏྗེ་པར་གཞིའི་གཞུང་དཀྱུས་སུ་བཞག་པའི་ཞུ་སྒིག་པའི་ནློར་བཅློས་ཀི་ཡི་གྗེ་དྗེ་འློག་

མཆན་དུའང་བཞག་ཡློད་ལ། དྗེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པའི་ཡིན་པ་མཚོན་བྗེད་དུའང་རྟགས་འདི་སྤྱད་

ཡློད།

ཆ༽  ( [  ] ) རྟགས་འདི་ནི་འློག་མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་མཆན་ཚེག་ཅན་དག་གི་མཚོན་བྗེད་དུ་

སྤྱད་ཡློད།

ཇ༽  ( : : ) རྟགས་འདི་ནི་སྗེང་ཡིག་གམ་གཞུང་ཡིག་གི་ཀད་དུ་ཡློད་པའི་ཚེག་ཁིམ་ཅན་གི་ཡི་

གྗེའམ་ཡི་གྗེ་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་དག་རློམ་སྒིག་གི་སྐབས་སུ་ཀད་དུ་འཇློག་མ་བདྗེ་བས་གཞུང་

དཀྱུས་སུ་བཞག་སྗེ་དྗེ་ཉིད་གཞུང་ཡིག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཀད་དུ་ཡློད་པ་མཚོན་བྗེད་དུ་སྤྱད་ཡློད།

ཉ༽  མཆན་གྲངས་ནི་གསར་བསྒིགས་ཀི་པར་རའི་གཞུང་ཡིག་མཆན་ཅན་དྗེ་དང་འློག་མཆན་ཕན་

ཚུན་ཐློ་གཏུག་བྗེད་ཡིན། འདིས་ནློར་བ་སློགས་ཀི་མ་མཐའི་ས་མཚམས་ཀང་སློན།

ཏ༽ པར་གཞིའི་མཚོན་རྟགས་ལ་པར་གཞི་དྗེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་མཚན་བང་དང་པློ་སྤྱད་ཡློད། 

དཔྗེར་ན། སྗེ་དགྗེ་ཤིང་པར་ལས་བྱུང་ཚེ། དྗེའི་མཚོན་བྗེད་དུ། སྗེ། བྲིས་ཡློད་པ་ལྟ་བུ། 



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

  XV  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཐ༽  འློག་མཆན་གི་ཤློག་གྲངས་སྐབས། དཔྗེ་རིང་གི་ཉིན་ཤློག་མཚོན་བྗེད་དུ་ན་དང་། སིབ་ཤློག་

མཚོན་བྗེད་དུ་བ། དྗེ་གཉིས་ཀི་སྔློན་དུ་ཤློག་གྲངས་གར་ཡློད་ཀི་ཨང་གྲངས་དང་། རྗེས་སུ་

ཡིག་ཕྗེང་གར་ཡློད་ཀི་ཨང་གྲངས་སྦྱར་ཡློད་ལ། རྗེས་ཀི་ན་ནི་ཡིག་ཕྗེང་འདི་ན་ཞྗེས་པའི་དློན་

ནློ༑ །དྗེབ་གཟུགས་ལ་ཡིག་ཕྗེང་གློང་ནས་བརིས་ཚེ་ག་དང་། འློག་ནས་བརིས་ཡློད་ཚེ་མཚོན་

བྗེད་དུ་འ་བྲིས་ཡློད།

དྲུག་པ། གསལ་འདླེབས་དང་ཞུ་བསྐུལ།

འདིར་ཞློར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། འདི་ག་སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློའི་དྲ་ཚིགས་ནི་བློད་མི་

རིགས་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གྗེ་སྲུང་སྐློབ་དང་། ཆློས་དང་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན། མི་ཉམས་གློང་འཕྗེལ་

དང་ཉམས་པ་སློར་ཆུད་ཀི་ཆྗེད་དང་། བློད་ཀི་ཆློས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དགའ་མློས་དང་དུང་བ་ཟབ་

པའི་དློན་གཉྗེར་ཅན་དག་གི་ཆྗེད་དུ་དམིགས་ཏྗེ་གསར་བཟློ་དང་ལྗེགས་བསྒིགས་བས་པ་ཞིག་ཡིན་

པས། དྲ་ངློས་ཀི་འཕྲུལ་དྗེབ་དང་། གཞུང་ཆྗེན་སློགས་ཀི་དཔྗེ་ཁིད་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཡློད་པ་རྣམས་

རིན་མྗེད་དུ་ཕབ་ལྗེན་དང་གསན་གཟིགས་བ་ཆློག་ལ། གཞན་བརན་པར་དང་། གསར་འཕིན་

སློགས་ས་འཛོམས་རང་བཞིན་ཅན་གི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ཀང་ཡིན། 

གལ་ཏྗེ་འཕྲུལ་དྗེབ་སློགས་སུ་ནློར་འཁྲུལ་སློགས་གཟིགས་ཚེ་འདི་གར་འབྲྗེལ་གཏུགས་

ཀིས་ཁ་གསལ་ངློ་སྤློད་གནང་ན། འདི་ནས་ནློར་འཁྲུལ་ངློས་ལྗེན་གིས་ཡློ་བསང་དང་། པར་གཞིར་

བསྐར་ཞིབ་དང་ལྗེགས་སྒིག་བྗེད་ངྗེས་ཡིན་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མས་དཔུང་པ་མཉམ་འདྗེགས་དང་ཁུར་

མཉམ་ལྗེན་བས་ཚེ་མ་འློངས་པར་འཕྲུལ་དྗེབ་སློགས་ཀི་སྤུས་ཀ་ཇྗེ་བཟང་ནས་ཇྗེ་བཟང་དུ་འགྲློ་ངྗེས་

ལགས་ན་དགློངས་འཆར་དང་རྒྱབ་སྐློར་གང་མང་གནང་རྒྱུ་མཁྗེན་མཁྗེན།

ཞྗེས་ཕི་ལློ་༢༠༡༧ལློའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༡་ལ་སྗེར་བྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས།
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༄༅། །ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅློས་

མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རྒྱན་འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་

བཤད་པའི་ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་གི་ཕྗེང་བ་

ཞྗེས་བ་བ་བཞུགས་སློ། །

༄༅། །ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅློས་མངློན་པར་

རྟློགས་པའི་རྒྱན་འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་གི་

ཕྗེང་བ་ཞྗེས་བ་བ། རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་ལ་གུས་པས་ཕག་

འཚལ་ལློ། །

པད་དཀར་མིག་དང་རི་འཇློམས་གསྗེར་གི་མངལ། །ཉ་ཡི་ཏློག་དང་”ག་ག
1

་

འཛིན་པ་སློགས། །ཆྗེར་རླློམ་རྣམས་ཀི་ལམ་ལས་ཆྗེར་འཕགས་པ། །རྒྱལ་བའི་

ལུགས་བཟང་རིང་དུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །རབ་དཀར་ལྷག་བསམ་དག་པའི་གསྗེར་གཞི་

1  ཀ །   གངྒཱ



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཞྗེ་སང་རྡུལ་གིས་དབྗེན་པའི་སྗེང༌། །གཏིང་མཐའ་བྲལ་བའི་སློང་ཉིད་རྒྱ་མཚོ་བརློན་

པའི་མགློགས་འགྲློས་བསྲུབས་ལས་བསྐྲུན། །རྒྱ་ཆྗེན་སྤྱློད་པའི་རླབས་ཆྗེན་ལྗེགས་

འཁིགས་བསྡུ་བཞིའི་ཆུ་གཏྗེར་སྐ་རགས་ཅན། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གིས་མངློན་པར་

མཐློ་བའི་སྐབས་གསུམ་ལྷུན་པློ་གཙུག་གིས་མཆློད། །དཔག་ཡས་ཡློན་ཏན་ནློར་བུས་

བལྟམས། །སྐལ་ལྡན་ཀླུ་དབང་རྣམས་ཀིས་བསྗེན། །སས་བཞིའི་ཆུ་གཏྗེར་བཞི་བསྐྲུན་

པ༑ །རྒྱལ་ཡུམ་མ་དྲློས་མཚོ་ཆྗེན་གིས། །གཞུང་ལུགས་འདབ་བརྒྱའི་ཕྗེང་བ་ཚར་དུ་

དངར། །རྣམ་དཔྱློད་ལློ་འདབ་ཆ་ཤས་ཡློངས་སུ་རློགས། །ལྗེགས་བཤད་འློད་སློང་

ཟྗེར་གིས་ཁ་ཕྗེ་བའི། །བདག་བློ་པད་དཀར་ཚལ་དྗེ་རིང་དུ་སྐློངས། །

རྣམ་དག་ལྗེགས་ལམ་ལམ་གི་མཆློག་གྱུར་རྒྱལ་དང་དྗེ་སས་སློབ་མའི་

ཡུམ། །ཡུམ་དློན་ཆྗེས་ཟབ་ཟབ་མློའི་མདློ་སྗེར་སྦས་པའི་ཚུལ་གིས་གསུངས་པ་

གང༌། །གང་གི་ཚིག་དློན་དློན་བཞིན་གསལ་བར་ཉིད་ཀིས་ཇི་བཞིན་རྟློགས་པ་དྗེ། །དྗེ་

ལྟར་ལྗེགས་སློན་སློན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་སས་མི་ཕམ་མགློན་དྗེ་རྒྱལ། །གང་ལ་

བརྟྗེན་ན་ཡུམ་དློན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །འཇུག་ངློགས་ཆྗེ་དྗེར་བདྗེ་བག་སྒློལ་བའི་གྲུ། །རྒྱལ་

ཡུམ་རྒྱན་འདི་གང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །འགྲློ་ལ་སང་མཛད་ཐློགས་མྗེད་དྗེ་ལ་

འདུད། །རབ་གསལ་ཆྗེས་མྱུར་སློབས་པས་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་པའི་གློག་ཕྗེང་དྲག་

ཏུ་འཁྱུག །མི་ཤྗེས་ཚ་གདུང་ཀུན་ནས་བསིལ་བྗེད་ལྗེགས་བཤད་ཆུ་ཡི་ལིད་ཀིས་

ནློན། །སློང་ཉིད་ང་རློ་རབ་ཏུ་བརིད་པའི་འབྲུག་སྒའི་དཔལ་གིས་ཉྗེར་མཛེས་པ། །སྗེང་

བཟང་ཞྗེས་གྲགས་ཆུ་འཛིན་གང་དྗེ་ཐུབ་བསན་ནམ་མཁའི་རྒྱན་དུ་གྱུར། །ཀཻ་ལ་ཤ་ཡི་

མདངས་འཕློག་པའི། །ས་འཛིན་དཀར་པློས་ཕློགས་རྣམས་ཀུན། །བར་མཚམས་མྗེད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

པར་དཀྲིགས་ན་ཡང༌། །མི་ཤྗེས་སྨག་རུམ་འཐིབས་པ་འདིར། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་

དྗེ་དློན་འབྗེད་ལ་དབང་དུ་གྱུར་པའི་མཁས་པའི་གསུང༌། །སྒ་དློན་ཇི་བཞིན་ལྗེགས་

པར་བསྒྱུར་ནས་འགྲློ་བ་རྣམས་ལ་ཐར་པའི་ལམ། །གསལ་བར་མཛད་པས་གངས་

རིའི་ཁློད་འདི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི། །ཅློད་པན་ཐློད་ཀིས་བཀུར་བའི་ཞིང་

དུ་བརློན་པ་དུ་མས་བསྒྲུབས་པ་གང༌། །སྤྲུལ་པའི་ལློ་པཎ་རྣམས་དང་ནི། །ས་སྐློང་བློན་

པློར་བཅས་པ་ལ། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བདག་གི་ཡིད། །རབ་དང་སྒློ་ནས་སྐབས་སུ་

མཆི། །དློན་ཟབ་རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་གྲུར་ཞུགས་ཏྗེ། །གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་

སློན་གྱུར་ཅིང༌། །རྣམ་གྲློལ་རིན་ཆྗེན་གིང་དུ་ལུས་ཅན་རྣམས། །ཀུན་ནས་བཀྲི་མཛད་

ཆློས་རྗེའི་ཞབས་ལ་འདུད། །བློ་གསལ་རྒྱུ་སྐར་བྗེ་བའི་དབུས་ན་བརིད། །ཕིན་ལས་

འློད་དཀར་ཕློགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་གསལ། །ལྗེགས་བཤད་བདུད་རིའི་ཟྗེར་གིས་བདག་

བློའི་མཚོ། །མཛེས་པ་སྐྗེད་མཛད་ཡློངས་འཛིན་རྣམ་བཞི་རྒྱལ། །

ངྗེས་དློན་སྦྲང་རིའི་བཅུད་ཀིས་སློབས་རྒྱས་ཤིང༌། །གསུང་རབ་པད་མློའི་མཚོ་

ཆྗེན་ནང་ཞུགས་ནས། །གཞུང་དློན་དར་དིར་སྒློགས་པའི་བུང་བ་སུ། །ཡློངས་འདུའི་

ཤིང་བཞིན་འདི་ན་ཟླ་ཡིས་དབྗེན། །དྗེ་སད་རློད་བྗེད་སྒིགས་དང་བརློད་བ་ལ། །རང་

ལ་ཡིད་བརྟན་ཅུང་ཟད་མྗེད་གྱུར་ཀང༌། །གཞན་གི་ཟྗེར་ཟླློས་འབའ་ཞིག་རྗེས་འབྲང་

བའི། །གཞུང་རློམ་སྒ་བརན་དྗེ་དག་ངལ་སློས་དང༌། །ཟབ་བརླིང་དློན་བཟང་བདུན་ཅུའི་

རིན་ཆྗེན་ཕྗེང༌། །སྗེབ་ལྗེགས་ཚིག་གི་སད་བུ་ལ་བརྒྱུས་ཤིང༌། །ལུང་རིགས་གཟི་འློད་

བརྒྱ་ཡིས་བསར་བ་ཡི། །བློ་གསལ་མགྲིན་པའི་རྒྱན་གཅིག་བདག་གིས་སྗེལ། །ངློ་

མཚར་ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་གི་ཕྗེང་བ་འདིས། །ཕག་དློག་ཚེར་མས་བློ་མིག་
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དཀྲུགས་པ་ཡི། །བླུན་པློ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་མི་སྐྗེད་མློད། །རྣམ་དཔྱློད་ལུས་མཛེས་

བརློན་པའི་གློས་ཀིས་སྤུད། །རྒྱལ་ཡུམ་རྒྱན་གིས་མཛེས་པ་སྐྗེད་འདློད་པའི། །བློ་

གསལ་གཟུར་གནས་གང་གིས་འདི་མཐློང་ན། །དྗེ་ཡི་མློད་ལ་བཞིན་གི་དཀིལ་འཁློར་

ནི༑ །འཛུམ་པའི་མདངས་ཀིས་ལྷམ་མྗེར་འགྱུར་བར་ངྗེས། །

འདིར་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རི་བློ་ཉི་ཤུ་མཐློ་ལ་བརླིང་བས་ངློས་ཀུན་ནས་

བསྐློར་ཅིང༌། མ་རིག་པའི་མུན་པ་སྟུག་པློ་ཅན། ལྟ་བ་ངན་པ་ས་ཚོགས་པའི་འཁི་ཤིང་

གིས་ཐར་པའི་ལམ་བསྒིབས་ལ། ཕ་རྒྱས་ཀི་དུག་གི་ལློན་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་གི་འབྲས་

བུ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་སྗེར་པས་དཀྲིགས་པ། སྗེད་པའི་ཆུ་ཀླུང་གི་འློབས་ཆྗེན་པློས་

ཡློངས་སུ་འཁྱུད་པའི་འཁློར་བའི་འབྲློག་དགློན་པ་ཆྗེན་པློ་ལས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་

བསྒལ་ཏྗེ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ཉམས་སུ་བསར་བའི་འབྲས་བུ་མཆློག་ལ་འགློད་པར་བཞྗེད་

པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ། འགྲློ་བ་རྣམས་ཀི་སྐབས་དང་མགློན་དང་དཔུང་

གཉྗེན་གི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་བདག་ཅག་གི་སློན་པ་དྗེས་སིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་

ཕག་གཞློམ་པའི་ཐབས་སུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་

བདུད་རི་ཇི་སྗེད་ཅིག་སྩལ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློ་སྗེ་

རིན་པློ་ཆྗེ་ཉིད་ཡིན་ལ། འདིའི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་པའི་བསན་བཅློས་ལ་ཡང་དུ་མ་ཞིག་

ཡློད་ཀང་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་ནི་ཤིང་རྟའི་སློལ་འབྗེད་ཆྗེན་པློ་བཞི་ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ལ་

གྲགས་སློ། །དྗེ་ཡང་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་བདྗེན་དངློས་དང་སྒྲུབ་

བྗེད་རྟློག་གྗེའི་རིགས་པ་འགློག་པ་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས། དང་པློ་ལ་རང་
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གཞན་གི་སྗེ་པ་ཐུན་མློང་དུ་འགློག་པ་དབུ་མའི་ར་བ། དྗེའི་རབ་བྗེད་དང་པློ་རྐྱྗེན་

བརྟག་པ་ལས་འཕློས་པ་རློད་པ་བཟླློག་པ། རབ་བྗེད་བདུན་པ་སྐྗེ་གནས་འཇིག་པ་

བརྟག་པ་ལས་འཕློས་པ་སློང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། རང་སྗེ་བྗེ་བྲག་ཏུ་འགློག་པ་རིགས་པ་

དྲུག་ཅུ་པ་སྗེ་བཞི། སྒྲུབ་བྗེད་རྟློག་གྗེའི་ཚིག་དློན་བཅུ་དྲུག་འགློག་པ་ཞིབ་མློ་རྣམ་

འཐག་སྗེ་ལྔའློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཐ་སད་གྲུབ་པའམ་རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བའམ་ག་ལས་

འཇིགས་མྗེད་བསན་ནས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་གི་གྲངས་ངྗེས་འདློད་པ་དང༌། གཞན་

དག་སློང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལུས་སུ་བས་ནས་ར་ཤྗེ་འཕློས་སུ་བྗེད་པ་ནི་འཁྲུལ་པར་

ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བའློ། །

སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཕློགས་ཀི་གང་པློས་མཛད་པ་ཡུམ་བསྡུས་པའི་གཙོ་བློའི་

དློན་སློ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་སློན་པ་བརྒྱད་སློང་པའི་དློན་བསྡུས་ཏྗེ་སློ་གཉིས་ནི། དྗེ་

ཉིད་ལས། རྟྗེན་དང་དབང་དུ་བ་བ་དང༌། །ལས་ནི་སྒློམ་པ་དང་བཅས་དང༌། །རབ་དབྗེ་

རྟགས་དང་ལྟུང་བ་དང༌། །ཕན་ཡློན་བཅས་པར་ཡང་དག་བརློད། ཅྗེས་པ་ལྟར་རབ་

དབྗེ་ལ་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག །སྒློམ་པ་ལ་རྣམ་གཡྗེང་གི་རྟློག་པ་བཅུའི་གཉྗེན་པློར་བཅུ། 

རྟྗེན། དབང་དུ་བ་བ། ལས། རྟགས། ལྟུང་བ། ཕན་ཡློན་དང་དྲུག་རྣམས་སློ། །དྗེ་ལ་རྟྗེན་

ནི་སློན་པའློ། །དབང་དུ་བ་བ་ནི་བང་སྗེམས་དང་ཉན་ཐློས་ཀི་འཁློར་རློ། །ལས་ནི་ཡུམ་

ལ་ཇི་ལྟར་སྤྱློད་པའློ། །རྟགས་ནི་བདུད་ལས་དང་ཕིར་མི་ལྡློག་གི་རྟགས་སློ། །ལྟུང་བ་

ནི་ཤྗེར་ཕིན་སངས་ནས་ངན་སློང་དུ་སྐྗེ་བའློ། །ཕན་ཡློན་ནི་སློང་གསུམ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་

བདུན་གིས་བཀང་ནས་བིན་པ་པས་ཤྗེར་ཕིན་འདྲི་བ་སློགས་བསློད་ནམས་ཆྗེ་

བའློ། །མན་ངག་རྗེས་འབྲང་དུ་འབྲུ་མནན་པ་གཞན་རྣམས་འདྲ་བ་ལ་ལྟུང་བའི་དློན་
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བདུད་ལས་ལ་བཤད་པ་ནི་སྔ་མ་དང་མི་མཐུན་ཞིང་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ལ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཀི་སྗེང་དུ་དངློས་པློ་མྗེད་པ་སློང་པ་ཉིད་དང་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་

ངློ་བློ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་བགྲང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་དང་པློ་དློར་ནས་མི་དམིགས་པ་སློང་པ་ཉིད་

བགྲངས་པ་ནི་ར་བ་དང་འགལ་ལློ། །ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་གཉིས་དང་ཁི་བརྒྱད་སློང་པའི་

རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་གཞུང་འགྲྗེལ་གནློད་འཇློམས་ཀིས་ནི་སྒློ་གསུམ་དང་རྣམ་གྲངས་

བཅུ་གཅིག་གི་སྒློ་ནས་ཡུམ་འགྲྗེལ་པར་བྗེད་དློ། །

དྗེ་ལ་སྒློ་གསུམ་ནི་གྗེང་གཞིས་སྐབས་ཕྗེ་བའི་རྗེས་ལ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་ཞྗེས་

པ་ནས་བརློན་པར་བ་བའི་བར་གིས་མགློ་སྨློས་པས་གློ་བ་རྣམས་ལ། གང་གིས་གང་

གི་ཕིར། གང་ལ། ཇི་ལྟར་བསབ་ཚུལ་བཞི་སློན་པ་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པའི་སྒློ། དྗེ་ནས་

རྣམ་མཁྗེན་རློགས་ཀི་བར་གིས་རྣམ་པར་སྤློས་ན་གློ་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་མཁྗེན་ལས་

བརམས་ཏྗེ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཤྗེར་ཕིན་བཟུང་ནས་དློན་དམ་པའི་ཚུལ་དུ་སློན་པ་

འབྲིང་དུ་བསན་པའི་སྒློ། དྗེ་ནས་ཡློངས་སུ་རློགས་ཀི་བར་གིས་དྲང་དགློས་པའམ་

ཚིག་ལ་འཆྗེལ་བ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་ལམ་ཤྗེས་ལས་བརམས་ཏྗེ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་

བཅས་པ་དང་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཤྗེར་ཕིན་བཟུང་ནས་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་

ཚུལ་དུ་བསན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་སྒློའ ློ། །རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཅིག་ནི་དང་པློ་ཤཱ་

རིའི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་ནས་བཤད་པའི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གློ །དྗེ་ནས་རབ་འབློར་

གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་གཉིས་པའློ། །དྗེ་ནས་བརྒྱ་བིན་དང༌། རབ་འབློར་དང༌། 

བམས་པ་དང༌། རབ་འབློར་དང༌། བརྒྱ་བིན་དང༌། རབ་འབློར་དང༌། བམས་པ་དང༌། 

རབ་འབློར་དང༌། དྗེ་ནས་ཀུན་དགའ་བློ་ལ་བཀའ་སྩལ་ནས་ཡློངས་སུ་གཏད་པའློ། །དྗེ་
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ལྟར་གནློད་འཇློམས་འདི་སྔློན་གི་ཡི་གྗེ་རིང་པ་རྣམས་ལས་ཁ་ཆྗེ་མཆྗེ་བའི་སྗེས་

མཛད་པར་གྲགས་ལ། ཕིས་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་དབིག་གཉྗེན་གི་གཞུང་འགྲྗེལ་ཡིན་

ཏྗེ༑ དྗེ་ནས་གཞན་དུ་ལུང་དྲངས་པ་རྣམས་དྗེར་སང་བ་དང༌། འདི་ཡི་ཀད་དུ་ཡང༌། འདི་

ཡི་གཞུང་འགྲྗེལ་གནློད་འཇློམས་བ་བར་འདློད། ཅྗེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞྗེས་བཞྗེད་

ཅིང༌། མཁས་པ་གཞན་དག་འདིར་ཉན་ཐློས་ཀི་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་རྟློག་བརྒྱད་རྣམ་

འགྲྗེལ་དུ་ཁ་འཕངས་ལ་དྗེ་བཙུན་པའི་རྣམ་འགྲྗེལ་ན་ཡློད་པས་དབིག་གཉྗེན་གི་མ་

ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

འློན་ཀང་ད་ལྟ་ཡུམ་གསུམ་གཞུང་འགྲྗེལ་གནློད་འཇློམས་ཞྗེས་པ་བམ་པློ་ཉྗེར་

དགུར་བས་པ་ལློ་ཙྪ་བ་ཆྗེན་པློ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེས་བསྒྱུར་བ་དང༌། འབུམ་རྐྱང་པའི་གཞུང་

འགྲྗེལ་གནློད་འཇློམས་ཞྗེས་པ་འགྱུར་བང་མྗེད་པ་སྔ་མ་ལས་ཉིས་འགྱུར་གིས་

གྗེགས་བམ་རྒྱས་པ་གཅིག་དང་གཉིས་སང་ཞིང་སྔ་མ་ལ་དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མར་

བམ་པློ་ཉྗེར་བདུན་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་ཉྗེར་དགུར་ཁློ་རང་ལས་འབྱུང་ངློ༌། །ཕི་མ་འདི་

འཕང་ཐང་གི་དཀར་ཆག་ཏུ་བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལྡྗེ་བཙན་གིས་མཛད་པ་འཕགས་པ་

ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་འབུམ་གི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་རྒྱལ་པློས་

མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ཡང་མན་ངག་རྗེས་འབྲང་དུ་གཞུང་འགྲྗེལ་ལས་ལློག་པའི་

གཞན་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དློ། །གང་གི་ཕིར་སློབ་དཔློན་ནི་

མདློ་སྗེ་ལྔ་བརྒྱ་བཤད་པའི་ཕིར་འཕགས་པ་མགློན་པློ་བམས་པས་བཀའ་སྩལ་པ་དྗེ་

བས་ན་ཇི་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བཤད་པ་མཛད། བ་མའི་མན་ངག་ལས། གཞུང་འགྲྗེལ་

གནློད་འཇློམས་གསལ་པློར་བ་བར་འདློད། ཅྗེས་བ་བ་བཤད་པའི་འཕགས་པ་ཐློགས་
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མྗེད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཉིད་ཀི་མན་ངག་ལ་སྐབས་སུ་བྗེད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་དང༌། འདིའི་

ཀད་དུ། བ་མའི་ལུང་གིས་བདག་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །འདི་ཡི་གཞུང་འགྲྗེལ་གནློད་

འཇློམས་བ་བར་འདློད། ཅྗེས་པ་རྣམས་ཕལ་ཆྗེར་སྒིག་པར་ནུས་ན་ཡང་བརམ་པར་

དམ་བཅའི་རང་པ་འདི་གཉིས་གནློད་འཇློམས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁད་མྗེད་པ་དང༌། མན་

ངག་རྗེས་འབྲང་དུ་ཡང་ཉི་ཁིའི་གཞུང་འགྲྗེལ་ཞྗེས་གྲགས་ཀི་ཡུམ་གསུམ་གཞུང་

འགྲྗེལ་ཞྗེས་པ་མི་སང་བ་དང༌། ཉན་ཐློས་ཀི་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་རྟློག་བརྒྱད་རྣམ་

འགྲྗེལ་དུ་ཁ་འཕངས་པ་དང༌། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མའི་འགྲྗེལ་པར་བསན་པའི་གནས་ཚད་ལ་

རང་ཉིད་ཀི་འདློད་པ་བཀློད་ནས། ཤཱནི་རཀི་ཏའི་བསམ་པ་ནི་ཞྗེས་ཞི་བ་འཚོའི་བཤད་

ཡམས་མཛད་པའི་ཕིར་མཆྗེ་བའི་སྗེས་བརམས་པ་ཡིན་ནམ་སམ་སྗེ། བློ་གསལ་ཞིང་

ཡིད་གཞུངས་པ་དག་གིས་དཔྱད་པར་བའློ། །

གང་ལྟར་ཡང་འདིས་སྗེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་ཞྗེས་གསུང་བ་ནི་ཆྗེས་མི་འཐད་

པར་གློ་སྗེ། རྒྱས་པར་འློག་ཏུ་བསན་པར་བའློ། །རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པས་ཡུམ་གི་ལུས་

དངློས་བརྒྱད་དློན་བདུན་ཅུར་དྲིལ་ཏྗེ་རྣལ་འབློར་པས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རིམ་པ་དང་

སྦྱར་ནས་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རྒྱན་མཛད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བཞི་པློ་འདིས་དགློངས་

འགྲྗེལ་གཞན་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཡུམ་གི་དགློངས་པ་རྗེ་འགྲྗེལ་པས་ཤིང་རྟའི་སློལ་

འབྗེད་དློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་གྲགས་ཀང་བརྒྱད་སློང་དློན་བསྡུས་ཀི་བརློད་བའི་

གཙོ་བློ་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་རྣམ་གཡྗེང་གི་རྟློག་པ་བཅུའི་གཉྗེན་པློར་སྒྲུབ་པ་ལ་

གདམས་པའི་མདློའི་འགྲྗེལ་ཚུལ་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་པར་ནི། །བསན་པ་

གསུམ་ལ་ཡང་དག་བརྟྗེན། །བརྟགས་པ་དང་ནི་གཞན་དབང་དང༌། །ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་
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ཁློ་ནའློ། །མྗེད་ཅྗེས་བ་ལ་སློགས་ཚིག་གིས། །བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་འགློག་པ་

སྗེ༑ །སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་དཔྗེ་རྣམས་ཀིས། །གཞན་གི་དབང་ནི་ཡང་དག་བསན། །རྣམ་

པར་བང་བ་བཞི་ཡིས་ནི། །ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་

ཕིན་པར་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་གཞན་བསན་མྗེད། ཅྗེས་ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ་གིས་

མདློ་འགྲྗེལ་ཚུལ་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་དབུས་མཐའ་དང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་བསྡུས་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་སང་བས། བམས་ཆློས་ལས་ལློགས་སུ་སློལ་བཏློད་པ་མིན་ཞིང༌། གཞུང་

འགྲྗེལ་ནི་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་དང་སྐྗེ་འགག་ཀུན་བང་མྗེད་པའི་སྐབས་སུ་ར་ཤྗེའི་ལུང་

དྲངས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་རིགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཆད་འདློད་པར་འདུག་

པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་ཚོགས་ལས་བཤད་སློལ་ཟུར་དུ་བྗེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

དྗེའི་ཕིར་སློབ་དཔློན་ཆློས་ཀི་བཤྗེས་གཉྗེན་བཞྗེད་པ་ལྟར་ཡུམ་གི་བརློད་བ་

ལ་སིང་པློའི་དློན་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་དང༌། རྒྱ་ཆྗེ་བ་མངློན་རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་

གཉིས་ལས། དང་པློ་རིགས་ཚོགས་དང༌། གཉིས་པ་རྒྱན་གིས་བཀྲལ་བ་ཡིན་ཞྗེས་པ་

ལྟར་རམ། ཡང་ན་དངློས་བསན་སློང་ཉིད་ཀི་དློན་རིགས་ཚོགས་དང༌། ཤུགས་བསན་

སློང་ཉིད་བཤད་པ་ན་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་མངློན་རྟློགས་སྐྗེས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་རྒྱན་

གིས་བཀྲལ་བས། རྗེ་བཙུན་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་གཉིས་ཀི་ཤྗེར་ཕིན་འགྲྗེལ་ཚུལ་

གཉིས་སུ་བྱུང་ངློ༌། །ཞྗེས་བ་བར་ཡང་གནས་སློ། །དྗེ་དག་ལས་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་

རྒྱན་ནི་འདིར་གང་བཤད་པར་བ་བའི་ཆློས་སློ། །འློ་ན་འདིའི་ར་བའི་མདློ་རྣམས་གང་

ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་སྤྱིར་ཤྗེར་ཕློགས་ལ་ཡུམ་དྲུག་སས་བཅུ་གཅིག་སྗེ་སས་ཡུམ་བཅུ་བདུན་

ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་བར་བས་པ་ལ་འབུམ། ཉི་ཁི། ཁི་བརྒྱད་སློང་པ། ཤྗེས་རབ་ཁི་
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པ༑ བརྒྱད་སློང་པ། སྡུད་པ་རྣམས་ཡུམ་ཡིན་ཞིང༌། ཤྗེར་ཕིན་བདུན་བརྒྱ་པ། ལྔ་བརྒྱ་

པ༑ སུམ་བརྒྱ་པ། ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། ལྔ་བཅུ་པ། སྒློ་ཉྗེར་ལྔ་པ། རབ་རལ་རྣམ་

གནློན་གིས་ཞུས་པ། ཀཽ་ཤི་ཀ །ཡི་གྗེ་གཅིག་མ། ཡི་གྗེ་ཉུང་ངུ༌། ཤྗེར་སིང་སྗེ་བཅུ་

གཅིག་ནི་སས་སློ། །སས་ཡུམ་གི་ཁད་པར་ནི་བརློད་བ་མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་དུ་མ་ཕྗེ་

བར་དྗེའི་དློན་ཙམ་སློན་པ་དང་ཕྗེ་ནས་སློན་པའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་ཁ་ཅིག་ཉི་མའི་

སིང་པློ། ཟླ་བའི་སིང་པློ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། ལག་ན་རློ་རྗེ། རློ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ཀང་

ཤྗེར་ཕིན་ཡིན་པས་སས་ཡུམ་གི་དློན་དང༌། གྲངས་གཉིས་ཀ་ནློར་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་

ལྗེགས་པར་སྨྲས་པ་ཡིན་ལ། ཁད་པར་དུ་སྡུད་པ་ཁི་བརྒྱད་སློང་པ་དང་སློ་སློར་བགྲང་

བ་ནི་གྗེགས་བམ་ཙམ་ཡང་མ་མཐློང་བར་སློན་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཁི་བརྒྱད་སློང་པ་ལ་ལྗེའུ་

ག་བདུན་ཡློད་པའི་ག་བཞི་པ་ནི་སྡུད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེའི་ཕིར་ཁི་བརྒྱད་སློང་

པ་འབྲིང་གི་འབྲིང་དུ་བས་ནས་སྡུད་པ་བསྡུས་པའི་བསྡུས་པར་བས་པ་ཡང་ནློར་རློ། །

དྗེས་ན་རྒྱན་འདིས་བསན་པའི་མངློན་རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་དང་སྦྱར་རུང་

ཡློད་པའི་མདློ་རྣམས་ནི་འདིའི་ར་བའི་མདློ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་དང་པློར་མདློ་དང་བསན་

བཅློས་སྦྱར་བའི་སློལ་ནི་འཕགས་པས་བཏློད་པར་མངློན་པས་དྗེས་ནི་ཉི་ཁི་ལ་ལྗེའུ་

བརྒྱད་དུ་བས་ཤིང་དྗེ་སྐབས་བརྒྱད་དང་བསྒིགས་ནས་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ནས་བཙུན་པས་

ཉི་ཁི་དང་སྦྱར་རློ། །ད་ལྟ་འདིས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་ཉི་ཁི་རྣམ་འགྲྗེལ་ཞྗེས་པ་

གཅིག་སང་སྗེ་འློག་ཏུ་བརྟག་པར་བའློ། །དྗེ་རྗེས་སློབ་དཔློན་གིས་བསྡུས་དློན་འགྲྗེལ་

པ་ཉི་ཁི་ལྗེའུ་བརྒྱད་མ་མཛད་ནས་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ནས་ཤཱནི་པས་ཉི་ཁིའི་འགྲྗེལ་པ་དག་

ལྡན་མཛད་ནས་སྦྱར་བ་སྗེ་ཉི་ཁི་དང་སྦྱར་བ་བཞི་དང༌། ཁ་ཆྗེ་དྷརྨ་ཤྲིས་མཛད་པར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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གྲགས་པའི་སློང་ཕག་བརྒྱ་པའི་བཤད་པས་འབུམ་དང་སྦྱར་རློ། །ཡུམ་བསྡུས་པ་དང་

སྦྱར་བ་རྒྱན་གི་སང་བ། སིང་པློ་མཆློག །གནད་ཀི་ཟླ་འློད་དྗེ་གསུམ་དང༌། སྡུད་པ་དང་

སྦྱར་བ་ལ་དཀའ་འགྲྗེལ་རྟློགས་ས་དང་སྡུད་པའི་དཀའ་འགྲྗེལ། ཤྗེར་ཕིན་མཛོད་ཀི་ལྡྗེ་

མིག་སྗེ་གསུམ་དང༌། སྨྲི་ཏིས་མཛད་པར་གྲགས་པ་འབུམ་ཉི་ཁི་ཁི་བརྒྱད་སློང་པ་སྗེ་

ཡུམ་གསུམ་དློན་བརྒྱད་ཀིས་མཐུན་པར་བསན་པ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་མདློ་དང་སྦྱར་བའི་

འགྲྗེལ་པ་བཅུ་གཉིས་དང་བསྟུན་ན་འདིའི་ར་བའི་མདློ་བཞིའམ་ལྔ་རུ་གསལ་ལློ། །དྗེ་

ལྟ་བུའི་ཡུམ་གི་རྒྱན་འདིའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་འགྲྗེལ་པ་ལ་ཡང་མདློ་དང་སྦྱར་བ་བཅུ་

གཉིས་མ་སྦྱར་བ་དགུ་སྗེ་ཉྗེར་གཅིག་གློ །དང་པློ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་དློན་གསལ། དྗེའི་འགྲྗེལ་བཤད་ཚིག་གསལ་དང༌། 

རྟློགས་དཀའི་སང་བ་དང་གཉིས། བསྡུས་དློན་གསུམ་ལས། ཤྗེར་འབྱུང་གིས་མཛད་

པ་ནི་དློན་གསལ་གི་ཡིན་ཞིང༌། ཇློ་བློ་དང་གཞློན་ནུ་དཔལ་གིས་མཛད་པ་ནི་ར་བ་

རང་གི་བསྡུས་དློན་ནློ། །གྲགས་པའི་ཆ་དང་ཤྗེས་རབ་སྒློན་མྗེའི་ཕྗེང་བ་གཉིས་ཐུབ་

པའི་དགློངས་རྒྱན་རྣམས་སློ། །ཕི་མ་འདི་ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་སྤྱིའི་དགློངས་འགྲྗེལ་

དུ་བརམས་པའི་བསན་བཅློས་རང་དགའ་བ་ཡིན་གི། རྒྱན་གི་གཞན་འགྲྗེལ་དུ་

བརམས་པ་རུ་མི་སང་ཡང་། ལྗེའུ་ཕི་མ་གསུམ་ལས་གཙོ་ཆྗེར་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གི་

དློན་རྣམས་སློན་པས་བགྲངས་སློ། །འདིར་ཡང་གང་ཟག་ལ་སློགས་པ་འགའ་ཟུང་མདློ་

དང་སྦྱར་ཡང༌། ཕལ་མི་ཆྗེ་བས། མདློ་སྦྱློར་གི་ནང་དུ་མ་བགྲངས་ཤིང༌། སྔར་བཤད་

པའི་མཛོད་ཀི་ལྡྗེ་མིག་ལ་མདློ་ཚིག་དངློས་སུ་དྲངས་པ་མི་སང་ཡང་སྡུད་པའི་དློན་

ཚན་རྣམས་སློ་སློར་བཅད་ནས་མངློན་རྟློགས་དང་སྦྱར་བས་མདློ་སྦྱློར་ལ་བགྲངས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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སློ༑ །འགྲྗེལ་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་མར་གྲགས་མློད། འློན་ཀང་ཁ་

ཆྗེའི་སློབ་དཔློན་དྷརྨ་ཤྲིས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་འབུམ་འགྲྗེལ་འདི། རྒྱ་གར་མ་མ་

ཡིན་པར་མངློན་ཏྗེ། འདིས་གྗེང་གཞི་དང་མཆློད་བརློད་སྦྱར་ནས་དྗེ་ཡང༌། གྗེང་གཞི་

རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་སྡུད་པར་བྗེད་པ་མཆློད་བརློད་ཚིག་ལྗེར་བས་པ་མཛད་ཅྗེས་

པའློ། ཞྗེས་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་པ་འདི་བསན་བཅློས་རིན་ཆྗེན་སྒློན་མྗེ་ལས་འབྱུང་

ཞིང༌། དྗེ་ཡང་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བ་རྗེག་ཐློས་པ་དགས་བརམས་པར་གྲགས་པའི་

ཕིར་རློ། །

གཞན་ཡང་ཡུམ་ཆྗེན་མློ་ལ་བམ་པློ་སུམ་བརྒྱ་ཞྗེས་བམ་གྲངས་ཀི་བཤད་པ་

དང་གདམས་ངག་གི་སྐབས་སུ་ཡང༌། མཁས་པ་པཎི་ཏའི་ལུགས་ཀིས་སྒློ་འདློགས་ཕི་

རུ་གཅློད། ལྟ་རྟློག་ཕི་རུ་བྗེད་དྗེ། ཡུལ་དཔྱད་པས་དྗེ་འཛིན་གི་འཁྲུལ་པ་ལྡློག་པར་

འདློད། ཀུ་སུ་ལུ་པའི་ལུགས་ཀིས་སྒློ་འདློགས་ནང་དུ་གཅློད། ལྟ་རྟློག་ནང་དུ་བྗེད་དྗེ། 

རང་ངློ་རང་གིས་ཤྗེས་རྟློག་པ་གཅིག་རང་ལ་སྐྗེ་དགློས་ཞྗེས་པ་དང༌། སྦྱློར་ལམ་གི་

སྐབས་སུ་ཡང་ཉན་ཐློས་ཀི་ངྗེས་འབྗེད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་རྣམ་རྟློག་སློང་བ་དྗེ་མི་

འཐད་དྗེ། མྗེད་ན་སང་མི་དགློས། ཡློད་ན་སང་མི་ནུས་རྣམ་རྟློག་གི་རང་བཞིན་ཤྗེས་

ནས་རྣམ་རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་འཆར་བ་ཞིག་དགློས་ཞྗེས། རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གསུང་ལ་

མི་འབྱུང་བའི་བློད་ཚིག་དུ་མ་སང་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་འདི་དང་སྡུད་པའི་ལྡྗེ་མིག་

གཉིས་དྷརྨ་ཤྲིས་མཛད་པར་གྲགས་ཀང༌། ལློ་ཙྪ་བའམ་བློད་གཞན་ཞིག་གིས་བས་

སམ་མློ། །ཡུམ་གསུམ་དློན་བརྒྱད་ཀིས་མཐུན་པར་བསན་པ་འདི་ཡང་ནུས་པ་ཆུང་

ཞིང༌། མདློ་དང་སྦྱློར་ཚུལ་ལ་སྐློན་ཆགས་པ་འགའ་ཟུང་འདུག་པས་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་
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སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཀིརྟིའི་ཡིན་མིན་དཔྱད་དགློས་སློ། །སྡུད་འགྲྗེལ་རྟློགས་ས་ལ། སུ་ནྱ་ཤི་ནི་

འགྲྗེལ་ཆྗེན་དང་སྒ་འགྲློས་མཐུན་པས་སློབ་དཔློན་གིས་མཛད་ཟྗེར་ལ། འབུམ་ཕག་

གསུམ་པ་དང་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ནི། འདི་མངློན་རྟློགས་རྐྱང་པར་འདློད་པས་མ་ཡིན་

ནློ་ཞྗེས་འཆད་པར་གྲགས་ཀང༌། ཟླ་འློད་དུ་སྗེང་གྗེ་བཟང་པློའི་སྡུད་འགྲྗེལ་ལས་ཞྗེས་

འདི་ལ་དགག་པ་འབྱུང་བས་ཡིན་ནམ་སམ་མློ། །དློན་བསྡུས་སྒློན་མྗེ་ཡང་ནུས་པ་ཆུང་

ཞིང་བློད་ཚིག་དུ་མ་སང་བས་ཇློ་བློའི་སློབ་མ་ཞིག་གིས་སམ་གཞན་བློད་ཅིག་གིས་

བས་པར་སྗེམས་སློ། །ཤིང་རྟའི་སློལ་འབྗེད་བཞི་དང་མདློ་ཡི་གྲངས། །བརྒྱན་གི་ར་

བའི་མདློ་རྣམས་གང་ཡིན་དང༌། །རྒྱ་འགྲྗེལ་རྣམས་ཀི་དག་དང་མ་དག་རྣམས། །ལྗེགས་

པར་དཔྱད་པའི་ཚུལ་འདི་ཐློག་མར་བཀློད། །ཤྗེར་ཕིན་གི་མན་ངག་གི་བསན་བཅློས་

མངློན་རྟློགས་རྒྱན་འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་

གི་ཕྗེང་བ་ཞྗེས་བ་བ་མང་དུ་ཐློས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བ་ལས་

གཞུང་བཤད་ཐབས་ཀི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་སྐབས་སློ། །     ། །

འློ་ན་རྒྱན་ལ་འགྲྗེལ་པ་དུ་མ་ཞིག་སང་ན་འདིར་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་འཆད་ཅྗེ་ན། 

འདིར་ནི་སློབ་དཔློན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པློས་མཛད་པའི་འགྲྗེལ་པ་དློན་གསལ་བའི་སྗེང་

ནས་འཆད་དྗེ། དྗེ་ནི་ཚིག་ཉུང་ལ་དློན་འགྲྗེལ་ཞིང་གསལ་བས་འགྲྗེལ་པ་གཞན་ལས་

ཁད་ཞུགས་པའི་ཕིར་རློ། །འདི་འཆད་པ་ལ་ཡང་སྤྱིའི་དློན་གསུམ་སྗེ། རློད་བྗེད་དློན་

ལྡན་གི་མཚན་དང༌། བརློད་བ་དྗེ་ལྡན་གི་གཞུང་དང༌། གང་གིས་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་

བང་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དངློས་དང༌། ཞར་ལ་བྱུང་བའློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ། མཚན་བསྒྱུར། མཚན་བཤད། མཚན་གི་དགློས་པའློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱ་གར་
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ཞྗེས་པ་འདུལ་བ་ཚིག་ལྗེ་ལས། །མཉན་ཡློད་གནས་བཅས་ཙམ་པ་ཀ །ཝ་ར་ཎཱ་སི་

ཡངས་པ་ཅན། །རྒྱལ་བློའི་ཁབ་ནི་དྲུག་པ་སྗེ། །འདི་དག་གྲློང་ཁྗེར་ཆྗེན་པློར་ཤྗེས། 

ཞྗེས་པ་ལྟར་གྲློང་ཁྗེར་ཆྗེན་པློ་དྲུག་གནས་པའི་ཕློགས་ལ་འདློད་རྒྱལ་དུ་བར་བས་པ་

སྗེ༑ ཡུལ་དྗེ་པ་རྣམས་ཀི་སྐད་དུའམ་སྐད་ལ། བསན་བཅློས་འདིའི་མིང་ལ་ཨ་བྷི་ནས་

བྷི་ཏིའི་བར་རློ། །དྗེ་བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཤྗེས་ནས་འགྲྗེལ་པ་ཞྗེས་པའི་བར་ཏྗེ། 

དྗེ་ཡང་ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ནི་མངློན་པར་རྟློགས་པ། ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ནི་རྒྱན། ནཱ་མ་ནི་ཞྗེས་བ་

བ༑ པྲཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏ་ནི་ཤྗེར་ཕིན། ཨུ་པ་དྗེ་ཤ་ནི་མན་ངག །ཤཱསྟྲ་ནི་བསན་བཅློས། བྷི་

ཏི་ནི་འགྲྗེལ་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤྗེར་ཕིན་ནི་འདིའི་ར་བའི་མདློའ ློ། །མན་ངག་ནི་མདློའི་དློན་བདྗེ་

བག་ཏུ་རྟློགས་པར་བྗེད་པའློ། །བསན་བཅློས་དང་མངློན་རྟློགས་དང་རྒྱན་གསུམ་ནི་

འཆད་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་བ་བ་ནི་མིང་སྒློགས་པའློ། །འགྲྗེལ་པ་ནི་ཚིག་དང་དློན་

གཉིས་ལས་ཕི་མ་གཙོ་བློར་འགྲྗེལ་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཆློས་ལ་ཡིད་ཆྗེས་སྐྗེ། སྐད་

ལ་བག་ཆགས་འཇློག །རྒྱུད་ལ་བིན་རླབས་འབྱུང་ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་འཆད་ཅིང༌། ཕི་

མ་རྣམས་དྗེ་འགློག་མློད། འློན་ཀང་དང་པློ་བ་ནས་བཀའ་སྩལ་བ་མ་གཏློགས་བསྒྱུར་

དུ་མྗེད་པ་དང༌། བློད་ཀི་བསན་བཅློས་ཀི་འགློར་ཡང་རང་གང་འདློད་ཀི་རྒྱ་གར་སྐད་

བ་ས་མྗེད་པའི་དུས་སུ། ཆློས་ཁུངས་མར་མཚོན་བྗེད་དུ་མཛད་པ་འདྲའློ། །གཉིས་པ་

ལ་གཉིས། གཞུང་ཚད་རྟློགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བམ་པློའི་གྲངས་དང༌། འགྱུར་མཐར་

ཕིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕག་འཚལ་བའློ། །དང་པློ་ནི། བམ་པློ་ཞྗེས་པ་གཞུང་གི་ཆ་མང་

པློ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་མིང་སྗེ། དཔྗེར་ན་རྩྭའམ་ཤིང་གི་ཆ་མང་པློ་ཕློགས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 15  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

གཅིག་ཏུ་བསློམས་པ་ལ་ཕློན་པློའམ་བམ་པློའི་སྒས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །དང་པློ་ནི་ལྔ་

ཡློད་པའི་ཐློག་མ་སྗེ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །བམ་པློ་རྗེ་ལ་ཤུ་ལློག་གི་གྲངས་མི་མཐུན་

ཡང་འདིར་ནི་སུམ་བརྒྱ་རྗེ་ལ་བས་པ་སྗེ། རྒྱ་དཔྗེ་ལ་ཤུ་ལློག་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ཞྗེས་འབྱུང་

ཞིང་བམ་པློ་ལྔར་བས་པས་སློ། །འདི་ཡང་ལློ་ཙྪ་བ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གཞུང་ཚད་ལ་

སྒློ་སྐུར་སང་བའི་ཕིར་བས་ཀི་རྒྱ་དཔྗེ་ལ་མྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕག་འཚལ་ལློ་ཞྗེས་དྲང་ངློ༌། །གང་ལ་ན། མ་རིག་པའི་གཉིད་

རྒྱུན་ཆད་པས་སངས་པ་སྗེ་གཉིད་སད་པ་བཞིན། ཡང་དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་མི་

ཤྗེས་པའི་ཟུམ་པ་བཅློམ་ཞིང་ཤྗེས་བ་ལ་བློ་རྒྱས་པས་པད་འདབ་རྒྱས་པ་བཞིན་ཏྗེ། 

དྗེ་འདྲ་བའི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། 

སྐབས་འགྲློ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། ཤྗེས་བ་ལ་ནི་བློ་རྣམ་རྒྱས། །རྨློངས་པའི་ཟུམ་པ་

བཅློམ་པས་ན། །སངས་རྒྱས་པདྨ་ལྟར་རྣམ་རྒྱས། ཞྗེས་དང༌། མ་རིག་གཉིད་ནི་རྒྱུན་

བཅད་ཅིང༌། །ཡང་དག་ཡྗེ་ཤྗེས་ངྗེས་འབྱུང་བའི། །གང་ཞིག་རྣམ་སད་དྗེ་སངས་

རྒྱས། །སྐྗེས་བུ་གཉིད་སངས་ཇི་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ན་བུད་དྷའི་སྒ་གཉིད་སད་

པ་དང་པད་འདབ་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་སྔློན་གི་ལློ་ཙྪ་བས་སྒ་སྦྱློར་བམ་

གཉིས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ལ་དྗེ་གཉིས་ཀའི་སྒ་དློན་བཤད་རྒྱུ་ཡློད་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་ནས་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་བསློམས་ནས་བསྒྱུར་རློ། །དྗེའི་ཕིར་གང་

དག །མ་རིག་གཉིད་ལས་སངས་ཕིར་དང༌། །ཤྗེས་བ་ལ་ཡང་བློ་རྒྱས་ཕིར། །སངས་

རྒྱས་པད་མ་ལྟར་སངས་རྒྱས། །དྗེ་ཕིར་སངས་རྒྱས་མཚན་གསློལ་ཏློ། ཞྗེས་འདྲྗེན་པ་

ནི་ཚིག་མ་དག་ཅིང་རང་པ་གསུམ་པའི་དློན་ལ་ཡང་སྐློན་ཞུགས་སློ། །གང་གིས་ན། 
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དང་པློར་ལློ་ཙྪ་བ་དང་ཕིས་བཤད་པ་དང་ཉན་པ་ལ་སློགས་པས་སློ། །དགློས་པ་དང༌། 

ཚུལ་དང༌། དུས་ནི་གློ་བར་ཟད་དློ། །འདིར་སྔ་མ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཀད་དུ་ཐམས་ཅད་

མཁྗེན་པ་དང༌། མདློ་སྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་བང་སྗེམས་དང༌། མངློན་པ་ལ་འཇམ་དཔལ་

གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ། སྨློས་ཤིག་ཅྗེས་ལློ་པཎ་གིས་བཀས་བཅད་པས་

སྗེ་སློད་གསུམ་ངློས་འཛིན་གི་ཕག་ཡིན་ཞྗེས་སྤློས་ནས་འཆད་ཅིང༌། དྗེ་ལ་ཕི་རབས་

པ་རྣམས་ཀིས་མ་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་བཤད་ནས། ལློ་ཙྪ་བ་རང་དད་པའི་ལྷ་ལ་

ཕག་བས་པར་འཆད་མློད། འློན་ཀང་སྔློན་བསྒྱུར་བའི་འདུལ་བ་དང༌། མངློན་པ་དང༌། 

མདློ་སྗེ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལ་ངྗེས་པ་ཅན་དུ་སྨློས་འདུག་པས། ཕིས་མ་ངྗེས་ཀང་དང་པློའི་

ཆློས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི་དུས་སུ་བཀས་བཅད་པ་འདྲའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་ཆིངས་དང༌། གཞུང་དངློས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

གཞུང་འཆད་པའི་ཐློག་མར་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་གཞུང་གི་མཚམས་སློ་སློར་བཅད་

པ་དང༌། གཞུང་དྗེས་རང་གི་ར་བ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་རྣམས་བསན་ན། དཀྱུ་ས་བསན་

པའི་རྟ་བཞིན་དུ་འཆད་པ་དང་ཉན་པ་རྣམས་ཀི་བློ་མི་འཁྲུག་ཅིང༌། དློན་ཚན་རྣམས་སློ་

སློར་ཕྗེད་པར་འགྱུར་བ་དྗེའི་ཕིར་འདིར་ཡང༌། ར་བས་དློན་དུ་ཞིག་གིས་མདློ་བཀྲལ་

བ་དང༌། འགྲྗེལ་པས་ར་བ་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་རིམ་པ་རྣམས་བཤད་པར་བའློ། །དྗེ་ཡང་

རྣམ་བཤད་རིགས་པར། མདློ་དློན་སྨྲ་བ་དག་གིས་ནི། །དགློས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་

བཅས་དང༌། །ཚིག་དློན་བཅས་དང་མཚམས་སྦྱར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་པར་

བསད་པར་བ། ཞྗེས་བཤད་ཐབས་ཀི་ཡན་ལག་ལྔས་མདློ་བཤད་དློ་ཞྗེས་འབྱུང་སྗེ། 

འདི་ཡང་བམས་པ་ཉིད་ཀི་མན་ངག་བརྒྱུད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་བམས་པས་ཀང་
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མདློ་འཆད་པ་ན་བཤད་ཐབས་ལྔ་ཡིས་འཆད་པར་མཛད་དྗེ། དྗེ་ཡང་དགློས་དློན། 

བསྡུས་དློན། ཚིག་དློན་གསུམ་དངློས་སུ་དང༌། མཚམས་སྦྱར་ཤུགས་ལ་བསན་ཅིང༌། 

བརྒལ་པ་དང་ལན་ནི་ཕལ་ཆྗེར་ཤུགས་ལ་བསན་ཏློ། །དྗེ་ལ་དགློས་དློན་ནི། དགློས་

འབྲྗེལ་དང༌། བསྡུས་དློན་ནི། ལུས་རྣམ་གཞག་དང༌། ཚིག་དློན་ནི་ཡན་ལག་རྒྱས་

བཤད་ཀིས་སློ། །

འདིར་དགློས་དློན་དགློས་འབྲྗེལ་གིས་བསན་པར་མཁས་པ་དག་བཞྗེད་པ་ལ་

དྗེ་ནི་མ་འབྲྗེལ་ཏྗེ། དགློས་འགྲྗེལ་གིས་ནི་བསན་བཅློས་ཀི་དགློས་དློན་བསན་ལ། 

བཤད་ཐབས་ལྔའི་དགློས་དློན་ནི་མདློའི་ཡིན་པས་སློ། །དྗེས་ན་མཆློད་བརློད་ཀིས་

དགློས་དློན་བསན་ཏྗེ། མདློའི་བརློད་བ་ཡུམ་གི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་བསན་པའི་

ཕིར་རློ། ཞྗེས་བ་མ་དག་གསུང་པ་ནི་ཆྗེས་ཤིན་ཏུའང་མ་འབྲྗེལ་ཏྗེ། བསན་བཅློས་མདློ་

འཆད་བྗེད་ཡིན་ཞིང་ཡན་ལག་ལྔ་དྗེས་མདློ་བཤད་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། དགློས་

དློན་ནི་མདློའི་དློན་རྟློགས་པའི་དགློས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དགློས་འགྲྗེལ་གིས་ཀང་མདློ་ཡི་

བརློད་བ་རྟློགས་པའི་དགློས་པ་གཉིས་སློན་པ་དང༌། གཞན་གིས་མློང་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

ཞྗེས་པས་མདློ་ཡི་བརློད་བ་ཕུལ་བྱུང་བསན་པའི་ཕིར་དགློས་དློན་བསན་པར་ཐལ་

ལློ༑ །གཞན་ཡང་དགློས་འབྲྗེལ་གིས་མདློའི་དགློས་པ་མ་བསན་ན། ལུས་རྣམ་གཞག་

གིས་ཀང་ཡུམ་གི་བསྡུས་དློན་མ་བསན་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེའི་ཕིར་རྒྱན་སང་དང་

རྟློགས་དཀར་འབྱུང་བ་ལྟར་དགློས་འབྲྗེལ་གིས་དགློས་དློན་བསན་པར་གཟུང་

ངློ༌། །ཤུགས་ལ་བསན་པའི་མཚམས་སྦྱློར་གི་དང་པློ་ནི། འཕགས་པ་བམས་པ་ཞྗེས་

སློགས་འདི་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་སྐབས་དང་པློ་ལ་སློ་དྲུག །གཉིས་པ་ལ་ཉི་ཤུ། གསུམ་པ་
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ལ་བཅུ་བཞི། བཞི་པ་ལ་སློ་ལྔ། ལྔ་པ་ལ་ཉྗེར་བདུན། དྲུག་པ་ལ་གཅིག །བདུན་པ་ལ་

ལྔ༑ བརྒྱད་པ་ལ་བཅུ་གསུམ། བར་པ་ལ་གཅིག །བསྡུས་པ་ལ་གཅིག་སྗེ་སྤྱིར་ན་བརྒྱ་

ང་གསུམ་མློ། །དྗེ་ལ་སྐབས་ཀི་དང་པློར་བསན་པ་བརྒྱད་ནི། སྐབས་ཀི་གློ་རིམ་ངྗེས་

པར་བྗེད་པའི་མཚམས་སྦྱློར་ཡིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནི་ཅི་རིགས་པའློ་ཞྗེས་ཆློས་ཀི་

བཤྗེས་གཉྗེན་འཆད་དློ། །འདི་ལ་བརློད་པར་བ་སྗེ། མཚམས་སྦྱློར་གི་རིམ་པ་འདི་

སློབ་དཔློན་གི་ཚིག་གིས་ཟིན་པ་འདྲྗེན་ནམ། དློན་ཐློབ་ཡིན་གྲང༌། དང་པློ་ལྟར་ན་

སྐབས་དང་པློ་ལ་ཉྗེར་ལྔ་ལས་མྗེད་པའི་ཕིར་གྲངས་མངས་ལ། སྐབས་བཞི་པ་དང་

བརྒྱད་པ་ལ་རིམ་པ་ལྟར་སློ་དྲུག་དང་བཅུ་བཞི་ཡློད་པས་གྲངས་ཉུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན་དང་པློའི་སློ་དྲུག་གི་དློན་ཐློབ་གང་ཡིན། གལ་ཏྗེ་དམིགས་

རྣམ་རྒྱས་བཤད་ལ་མཚམས་སྦྱར་གཅིག་ལས་མྗེད་ཀང༌། ངྗེས་འབྗེད་བཞི་ཡློད་པས་

མཚམས་སྦྱློར་བཞི་འཐློབ་ཅིང༌། སའི་ཡློངས་སྦྱློང་ལ་ཡང་ས་བདུན་པའི་ཡློངས་སྦྱློང་

དང་པློ་དང་བཅས་པ་ལ་བརྒྱད་ཀི་ཡློངས་སྦྱློང་བརྒྱད་འཐློབ་པས་སློ་དྲུག་ཡིན་ཞྗེ་ན། 

འློ་ན་གཟུང་རྟློག་དང་འཛིན་རྟློག་གཉིས་ལ་ཡང་མཚམས་སྦྱློར་གཉིས་ཅིའི་ཕིར་མི་

འཐློབ། གཞན་ཡང་སྐབས་གཉིས་པའི་ཉན་རང་གི་ངྗེས་འབྗེད་བཞི་ཚན་གཉིས་དང༌། 

སྐབས་བཞི་པའི་ངྗེས་འབྗེད་བཞི་ལ་ཡང་མཚམས་སྦྱློར་བཞི་བཞིར་འགྱུར་བས། 

གཉིས་པ་ལ་ཉི་ཤུ་བཞི་པ་ལ་སློ་ལྔ་ཞྗེས་པ་དློར་ཅིག །དྗེས་ན་པཎི་ཏས་མཉམ་པར་མ་

བཞག་པའི་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཡང༌། དཔྱློད་པ་མྗེད་པར་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་རང་

རང་གི་ཊིཀར་དང་པློ་ལ་ནི་སློ་དྲུག་ཅྗེས་སློགས་ཀིས་བྲག་ཆ་ལྟར་བརློད་པ་མཐློང་

པས་འདི་ལ་འབད་ཀི། དྗེ་ལྟ་མིན་ན་འདི་ལ་བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པ་དྗེ་ཙམ་གིས་ཅི་ཞིག་
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བ༑ དྗེའི་ཕིར་རྒྱན་གིས་མདློ་འཆད་པའི་མཚམས་སྦྱློར་དངློས་སུ་མྗེད་ཅིང་ཤུགས་ལ་

ཡློད་པ་རྣམས་སློབ་དཔློན་གིས་ཅི་རིགས་པར་གསལ་བར་བཀློད་པ་འདི་རྣམས་ཡིན་

ལ༑ མ་བཀློད་ཀང་དློན་གིས་ཐློབ་པ་རྣམས་ནི་རང་རང་གིས་བརྟགས་པས་ཁློང་དུ་

ཆུད་དློ། །བརྒལ་ལན་ནི། ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་དབྗེར་མྗེད་ཕིར། ཞྗེས་དང༌། དངློས་པློ་

བརློད་དུ་མྗེད་པ་ལ། ཞྗེས་དང༌། གཞན་གི་ཆློས་རྣམས་ཀང་ཡློད་ལ། ཞྗེས་སློགས་

ཀིས་འགའ་ཞིག་དངློས་སུ་བསན་ཅིང་ཕལ་ཆྗེར་ཤུགས་ལ་བསན་པ་རྣམས་ཀང་སློབ་

དཔློན་གིས་གསལ་བར་མཛད་དློ། །བརྒལ་བ་དང་ལན་ནི་གཉིས་ཡིན་པའི་ཕིར་

བཤད་ཐབས་ཀི་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་ཡང་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། རྣམ་བཤད་རིགས་

པར། བརྒལ་བ་དང་ལན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བ་བ་ནི། བརྒལ་བའི་ལན་གདབ་པའི་དློན་

གི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་པས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་མདློ་བཤད་པ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ཅི་དགློས་ཤྗེ་ན། རྣམ་བཤད་རིགས་

པར། མདློ་དློན་ཆྗེ་བ་ཉིད་ཐློས་ནས། །ཉན་པ་དང་ནི་འཛིན་པ་ལ། །ཉན་པ་པློ་ནི་གུས་

བྗེད་པས། །ཐློག་མར་དགློས་པ་བརློད་པར་བ། །དྗེ་འགྲུབ་དྗེ་ནི་བསྡུས་དློན་

ལས། །བསྡུས་པའི་དློན་ནི་ཚིག་དློན་ལས། །གློ་རིམ་རིགས་པ་སྔ་ཕི་དག །མི་འགལ་

བ་ནི་གཉིས་ལས་སློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ལ་མཚམས་སྦྱློར་བརློད་པས་ཚིག་

གི་གློ་རིམ་རྣམས་འབྲྗེལ་ལློ། །བརྒལ་ལན་བརློད་པས་ནི་རིགས་པ་དང་སྔ་ཕི་མི་

འགལ་ལློ། །དྗེ་དག་གིས་ནི་རྒྱན་གིས་དློན་དུ་ཞིག་གིས་མདློ་བཀྲལ་བ་བཤད་ཟིན་

ཏློ༑ །ད་ནི་འགྲྗེལ་པས་རྒྱན་བཀྲལ་བའི་རིམ་པ་རྣམས་བཤད་པར་བའློ། །དྗེ་ལ་དང་

པློར་འགྲྗེལ་པ་རློམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་ལས། གཅིག་དང་བཞི་དང་
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གཅིག་དང་གཅིག་དང་གཅིག་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲྗེལ་པ་རློམ་པའི་དགློས་པ་

ཕག་འཚལ་བ་དང་བཅས་པ་དང༌། སྔློན་གི་སློབ་དཔློན་གིས་གཞུང་ཇི་ལྟར་ཕྗེ་བ་དང༌། 

ཤྗེར་ཕིན་རྗེད་པ་ངློ་མཚར་བར་བསན་ནས་གཟྗེངས་བསློད་པ་དང༌། ཡུམ་སློན་པའི་

མཐུས་རྗེད་པ་ལ་དྲིན་དུ་གཟློ་བའི་སྒྲུབ་པའི་མཆློད་པའི་ངློ་བློར་ཡུམ་དབྗེ་རིགས་

པའམ། རང་གིས་ཡུམ་དློན་ཚང་བར་རྗེད་ནས་བརམས་པ་ལ་གཞན་འཇུག་རིགས་པ་

དང༌། རང་ལ་སྨད་ནས་འཇུག་པའི་བྗེ་བྲག་རྣམས་བསན་ཏློ། །

དྗེ ་ནས་བཤད་ཐབས་ལྔའི ་སྒློ ་ནས་མཆློད ་བརློད ་ཀི ་ཚིགས་བཅད་

དང་། དགློས་འབྲྗེལ་སློན་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བཀྲློལ་ལློ། །དྗེ་ནས་བསྡུས་དློན་

མདློ་རྒྱས་གཉིས་ཀི་ཚིགས་བཅད་བཅློ་ལྔའི་མཚམས་སྦྱར་བ་ཙམ་བསན་ཅིང༌། དྗེ་

ཡང་མདློར་བསྡུས་པ་དང་དྗེ་ལས་ཕྗེ་བ་ཙམ་དུ་བསན་ནས། དྗེ་དག་གི་དློན་ནི་འློག་

ནས་འཆད་པ་ལ་ལྟློས་པར་བསན་ཏློ། །དྗེ་ནས་སྐབས་བརྒྱད་རིམ་པར་བསན་པ་

རྣམས་དང༌། དྗེ་ནས་སྐབས་དྲུག་དང༌། དྗེ་ནས་སྐབས་གསུམ་དུ་བཞག་པ་རྣམས་

བཀྲློལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་ར་བ་བཤད་ཟིན་ནས་དྗེ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱད་ལས། 

གཉིས་དང༌། གཉིས་དང༌། གཅིག་དང༌། གཅིག་དང༌། གཅིག་གིས་གློ་རིམས་བཞིན་དུ། 

མདློའི་དློན་བསྡུས་ནས་དང༌། རང་མིང་སྨློས་ནས་ཇི་ལྟར་བརམས་ཚུལ་དང༌། དགྗེ་བ་

བསྔློ་བ་དང༌། ཡུམ་ཟབ་པས་བདག་གི་ཡུལ་མིན་ཞིང་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་

དུ་དང༌། ཉྗེས་པར་བསན་པ་ལ་བཟློད་པ་གསློལ་བ་རྣམས་བསན་ཏློ་ཞྗེས་ཚིག་གསལ་

དུའློ། །དྗེར་ནི་ཚིགས་བཅད་ཐ་མ་ལ་བཤད་པ་མི་སང་ངློ༌། །ནུབ་སྒློ་བ་ནི་དང་པློ་

གཉིས་ནི་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། དྗེ་ནས་གཅིག་དགློས་པ་དང༌། དྗེ་ནས་
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གཅིག་བརམས་པར་དམ་བཅའི་གཞུང་གཟུགས་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ནས་གཅིག་བསྔློ་བ་

དང༌། དྗེ་ནས་གཉིས་ཁྗེངས་བསྐྱུང་དང༌། ཐ་མ་རྟློགས་པའི་ཁད་པར་བརློད་པ་རུ་

མཛད་པ་ནི་ཆྗེས་ལྗེགས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རློམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ། བརམ་བ་གཞུང་གི་རང་

བཞིན། བརམས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། འགྲྗེལ་པ་རློམ་པ་

དང༌། ར་བ་རློམ་པ་ལ་འཇུག་པའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། དགློས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕག་འཚལ་

བ༑ སློབ་དཔློན་སྔ་མས་གཞུང་ཇི་ལྟར་ཕྗེ་ཚུལ། རང་གི་བློའི་ཆྗེ་བ་བསན་པ། བརམས་

པ་ལ་གཞན་འཇུག་རིགས་པར་གདམས་པ། ཁྗེངས་བསྐྱུང་སྗེ་རློམ་པའི་རྒྱུ་བརློད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕག་འཚལ་ཞྗེས་དྲང་སྗེ་དློན་ནི་མཆློག་ཏུ་འདུད་པའློ། །ཁ་ཅིག་ཕག་

ཐལ་མློ་སྦྱློར་བ་དང་འཚལ་བ་འབུལ་བ་རུ་བས་ནས་ཐ་དད་དུ་འཆད་པ་ནློར་བ་སྗེ། དྗེ་

ལྟ་ན་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ཕག་མྗེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རློ། །གང་ལ་ན་ཤྗེར་ཕིན་ལའློ། །དྗེ་

ལ་ཤྗེར་ཕིན་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ལ་ནི་ཤིང་གི་ཆྗེད་དུ་ཆུ་འདྲྗེན་པ་ལ་ཤིང་ལ་

ཆུ་འདྲྗེན་ཞྗེས་པ་ལྟར། ཤྗེར་ཕིན་གི་ཕིར་དུ་ཕག་འཚལ་བ་ལ་དྗེ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྗེས་

དགློས་ཆྗེད་ཀི་བཞི་པའློ། །ཇི་ལྟ་བུས་ན། སྒློ་གསུམ་ག་གུས་པས་སམ་ཡང་ན་ཡིད་

རབ་ཏུ་དང་བས་སློ། །ཅི་ཞིག་གི་དློན་དུ་ན། འདི་ལ་གཉིས་ལས་རང་དློན་གི་དགློས་པ་

ནི༑ རྒྱ་རློལ་ལས། བསློད་ནམས་རྣམ་སྨིན་བདྗེ་སྗེ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

སྗེལ། །བསློད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ། །བདུད་བཅློམ་ནས་

ནི་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་རྗེག་པར་འགྱུར། །མ་ངན་ལས་འདས་ཞི་བ་བསིལ་བའི་དངློས་པློ་

འཐློབ། ཅྗེས་པ་ལྟར་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ཤྗེར་ཕིན་ལ་ཕག་འཚལ་བས་བསློད་ནམས་
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དཔག་མྗེད་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་ལ། དྗེའི་མཐུས་བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་ལློག་ནས་བར་ཆད་

ཞི་སྗེ་རློམ་པ་མཐར་ཕིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །གཞན་དློན་གི་དགློས་པ་ནི། 

འཇིག་རྟྗེན་ན་དམ་པ་རྣམས་བ་བ་ཆྗེན་པློ་ལ་འཇུག་པའི་ཐློག་མར་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་

ལ་ཕག་མཆློད་བྗེད་ལ། འདིར་ཡང་ཡུམ་ལ་མཆློད་པར་བརློད་པས་གདུལ་བ་རྣམས་

ཀིས་འདི་ནི་དམ་པའློ་ཞྗེས་རྟློགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེའི་ཡང་དགློས་པ་ནི། 

རློམ་པ་པློ་དམ་པར་རྟློགས་པ་ན་འདི་སམ་དུ་འདིས་ཕག་བཙལ་བའི་ཤྗེར་ཕིན་ཡང་

དམ་པས་འདློད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དམ་པའློ་ཞྗེས་ཡུམ་བརློད་བར་བྗེད་པའི་བསན་

བཅློས་ལ་དད་འབྲང་རྣམས་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་ནས་ཇི་ཞིག་འདློད་ན། ཤྗེར་ཕིན་དྗེའི་རྒྱན་ཚིག་ལྗེའུར་

བས་པ་དག་རྣམ་པར་དབྗེ་བའི་ཕིར་རམ་དབྗེ་བར་འདློད་ནས་སློ། །དྗེ་ལ་རྒྱན་ཅྗེས་པ་

ནི་དཔྗེའི་མིང་སྗེ། དཔྗེར་ན་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་གཟུགས་བཟང་བློ་ལ་མཛེས་བྗེད་ཀི་

རྒྱན་གདུ་བུ་ལ་སློགས་པས་སྤས་པ་གསལ་བྗེད་མྗེ་ལློང་ལ་སློགས་པའི་ནང་དུ་ཤར་

བ་མཐློང་ན། སྐྗེ་བློ་རྣམས་དགའ་བ་སྐྗེད་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་ཡུམ་

གི་ལུས་བཟང་བློ་ལ་མཛེས་བྗེད་ཀི་རྒྱན་དློན་བདུན་ཅུས་བཀྲ་བ་གསལ་བྗེད་བསན་

བཅློས་འདིར་སང་བ་ན་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་སྐྗེད་པའི་ཕིར་ན་རྒྱན་ཏྗེ། མདློ་སྗེ་

རྒྱན་ལས། གཟུགས་རྒྱན་རང་བཞིན་ཡློན་ཏན་ལྡན་པ་མྗེ་ལློང་ནང་སློང་བ། །མཐློང་

བའི་དབང་གིས་མི་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་མཆློག་སྐྗེད་པ། །དྗེ་བཞིན་ལྗེགས་

གསུངས་རྟག་ཏུ་རང་བཞིན་ཡློན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི། །ཆློས་ཀང་དློན་རྣམས་ཕྗེ་བས་

མཁས་རྣམས་འདི་ན་དགའ་མཆློག་སྐྗེད། ཅྗེས་པ་ལྟར་རློ། །ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ནི། 
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འགྲྗེལ་བཤད་གཉིས་ཀར། རྗེས་སུ་བསྔགས་པ་ཞྗེས་བ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་

སྗེབ་སྦྱློར་དུ་བས་ཞྗེས་དང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ར་བ་བཞི་པ་ཡི་གྗེ་བརྒྱད་པར་བས་

པའི་མིང་སྗེ། ཞྗེས་མཐུན་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་རློ། །རྣམ་པར་དབྗེ་བ་ནི་དློན་ཙམ་ཞིག་

དབྗེ་ཞྗེས་པ་སྗེ་འདི་ནི་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བའློ། །དྗེ་བས་པ་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། 

ཤྗེས་རབ་སློང་བུ་ལས། དམ་པ་མང་པློ་ཁས་འཆྗེ་མི་བྗེད་ལ། །གལ་ཏྗེ་དཀའ་བས་

ཁས་ནི་བངས་གྱུར་ན། །རློ་ལ་རི་མློ་བྲིས་པ་ལྟ་བུར་ནི། །ཤི་ཡང་གཞན་དུ་བྗེད་པར་མི་

འགྱུར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་བརམས་པ་མཐར་དབྱུང་བའི་ཆྗེད་དུའློ། །རྣམ་པར་ཕྗེ་བ་ཉིད་

ལ་ཡང༌དགློས་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད་ན། གཞུང་ལམ་འབྲས་བུ་རང་བཞིན་གི་ཤྗེར་ཕིན་ནི་

ཀུན་གི་ཞྗེས་པའམ། རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་རྟློགས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་དུའློ། །

གལ་ཏྗེ་འདི་བརམས་པ་ཉིད་ནས་རྒྱན་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར་རྒྱན་དུ་བྗེད་མི་

དགློས་ཤྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་རྣམས་ཀི་གདུ་བུ་ལ་སློགས་པ་

རྒྱན་དུ་གྲུབ་ཟིན་ཀང་དྲི་མ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན་རྒྱན་གི་དགློས་པ་དགའ་བ་སྐྗེད་མི་

ནུས་པས། རྒྱན་གི་རྒྱན་ནི་དྲི་མ་སྗེལ་བ་ཡིན་པ་ལྟར། མཁས་པ་དགའ་བར་བྗེད་པའི་

རྒྱན་ནི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་བསན་དུ་ཟིན་ཀང་མ་རྟློགས་པའམ་ལློག་རྟློག་

གི་དབང་གིས་འདིས་ཡུམ་དློན་གསལ་བར་བྗེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྱན་མ་ཡིན་ནློ་

སམ་དུ་ཀན་ཀའི་དྲི་མ་སྐྗེ་སིད་དློ། །དྗེ་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་སྒ་དྲང་ཐད་དུ་བསན་ཞིང་

དློན་གསལ་ལ་ཚིག་བདྗེ་བའི་འགྲྗེལ་པ་འདི་མཛད་པས་དྲི་མ་དྗེ་དག་སྗེལ་བའི་སྒློ་

ནས་རྒྱན་དུ་བྗེད་པས་འདི་ནི་རྒྱན་གི་རྒྱན་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། སློབ་དཔློན་ཀ་ཤིས། ཀན་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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ཀ་ངན་པའི་དྲི་མ་སྗེལ་བས་ན་འདི་ནི་དབུ་མའི་རྒྱན་ནློ་ཞྗེས་པ་དང་མཐུན་ནློ། །གང་

དག །མངློན་མཐློ་ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་ནི་ཡུམ་དྗེའི་རྒྱན་

ཞྗེས་དང༌། མངློན་པའི་སྗེ་སློད་ལ་སློགས་པ་ཀུན་གི་རྒྱན་ཞྗེས་འཆད་པ་སྔ་མ་ལྟར་ན། 

དྗེའི་རྒྱན་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ཞྗེས་པའི་ཚིག་ཙམ་ཡང་མ་མཐློང་པར་གསལ་ལ་ཕི་མ་

ཡང་རློམ་པ་པློའི་དགློངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །

དྗེ་ལྟར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་ནི། འགྲྗེལ་པ་བརམས་པའི་བརློད་བ་དང༌། 

དགློས་པ་དང༌། ཉིང་དགློས་དང༌། འབྲྗེལ་པ་རྣམས་ཀང་བསན་ཏློ། །དྗེ་ཡང་དང་པློ་ནི་

མངློན་རྟློགས་རྒྱན་ཏྗེ་བཤད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གཉིས་པ་ནི་ཡུམ་གསུམ་གའི་རྒྱན་

དུ་རྟློགས་པ་སྗེ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གསུམ་པ་ནི་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཐློས་

བསམ་སྒློམ་པ་མཐར་ཕིན་པ་ན། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་ཡིན་པ་མིང་

གཞན་ཤྗེར་ཕིན་ཞྗེས་པ་ཐློབ་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཐློབ་པ་ན་སྐྗེས་བུའི་འདློད་པ་རློགས་པས་

དགློས་པ་གཞན་བཙལ་དུ་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་དམ་བཅའ་

དང་རང་པ་གསུམ་པ་དང་དང་པློས་བསན་ཏློ། །བཞི་པ་ནི་བསན་བཅློས་དང་དགློས་

པའམ། དགློས་པ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འབྲྗེལ་པ་སྗེ་དྗེ་ནི་ཤུགས་ཀིས་སློ། ཞྗེས་པ་ནི་

ཤྗེར་འབྱུང་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ལ་ཚིགས་གསལ་དུ། སྒའི་བརློད་བ་ཚིག་ལྗེའུར་བས་

པ༑ དློན་གི་བརློད་བ་རྒྱལ་བ་སྐྗེད་མ་ར་བའི་དློན་ལྗེགས་པར་བསན་པ་དགློས་པ། 

གདུལ་བ་གཞན་ལ་རྒྱན་དུ་གྲུབ་པ་ཉིང་དགློས་སློ་ཞྗེས་རང་ལུགས་བཀློད་ནས། 

གཞན་དག་ནི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པའི་དློན་ལྗེགས་པར་བསན་པས་དྗེ་རྒྱན་ཉིད་དུ་གྲུབ་

པ་ནི་དགློས་པ་ཡིན་ལ། དྗེས་རྒྱལ་བ་བསྐྗེད་མའི་དློན་མ་ལུས་པ་ཤྗེས་པ་ནས་བཟུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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སྗེ་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་ནི་དགློས་པའི་ཡང་དགློས་པའློ་ཞྗེས་

རྟློག་སྗེ། དྗེ་ནི་དྗེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཉིད་འགྲྗེལ་པ་འབའ་ཞིག་གིས་མི་སིད་ལ། ར་བའི་གཞུང་

ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡང་འློག་ནས་འཆད་པས་མི་འཐད་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་འཆད་པ་

ནི༑ དྗེ་ལས་ཀང་མི་འཐད་དྗེ། འགྲྗེལ་པ་ཁློ་ནས་དྗེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པས་དྗེའི་ཉིང་དགློས་

མིན་ན། མི་གནས་པའི་མང་འདས་དྗེ་ར་བའི་ཡང་མིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། ར་འགྲྗེལ་

ཉིང་དགློས་གཅིག་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་པ་ནི་གཞན་ལུགས་བཀག་པའི་སྐློན་

ནློ༑ །རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་ཡང་སྐློན་ཡློད་དྗེ། ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ལྗེགས་པར་

བསན་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་ལྗེགས་པར་བརམས་པ་ཡིན་ལ། འགྲྗེལ་པ་བརམས་པ་འགྲྗེལ་

པ་བརམས་པའི་དགློས་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། འགྲྗེལ་པས་བསན་པ་ལྟར་གཞན་

གིས་རྒྱན་དུ་རྟློགས་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་བརམས་པའི་དགློས་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ཕིར་རྒྱན་དུ་

གྲུབ་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་བརམས་པ་ལ་དགློས་སློགས་ཆློས་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་ནས་

དགློས་པ་མིན་པར་ཉིང་དགློས་ཁློ་ནས་འཆད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་

བཤད་པ་སྔ་མ་ཉིད་མཛེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བའི་འགྲྗེལ་པ་རློམ་ན། ཀུན་གི་

རྒྱན་ཡིན་པར་གང་ལས་རྟློགས་ཤྗེ་ན། ཞྗེས་པའི་ལན་དུ། མཁས་པ་བཞིའི་བཤད་པ་

ལས་སློ་ཞྗེས་དང༌། རྣམ་པར་དབྗེ་ཞྗེས་རློམ་པར་དམ་བཅས་པ་ལ། ཅི་མངློན་རྟློགས་

རྒྱན་གི་འགྲྗེལ་པ་གཞན་དག་ཀང་ཡློད་དམ་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་ཡློད་ཅྗེས་སློན་

པའི་འབྲྗེལ་སྒིག་ཚུལ་གཉིས་ལས། འདིར་སྔ་མའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏྗེ་བཤད་དློ། །འདི་

ལ་བཞི་ལས། རྗེ་ཞིག་ཐློགས་མྗེད་ཀིས་བཤད་ཚུལ་ནི། རྣམ་བཤད་མཛད་ཅྗེས་དྲང་
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ངློ༌། །གང་གི་ན། ཤྗེར་ཕིན་གི་མདློ་དློན་མ་ལུས་པ་སྡུད་པས་བསན་བཅློས་ཆྗེན་པློའི་

སྗེ་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གི་ཞྗེས་འཆད་ཀང༌། སྐུ་མཆྗེད་གཉིས་ཀས་རྒྱན་དང་མ་སྦྱར་

བར་མདློ་ཉི་ཚེ་བཀྲལ་བར་གྲགས་པས་ཚིག་གསལ་དུ་བསན་བཅློས་ནི། ཉློན་མློངས་

དགྲ་རྣམས་མ་ལུས་འཆློས་པ་དང༌། །ངན་འགྲློ་སིད་ལས་སྐློབ་པ་གང་ཡིན་པ། །འཆློས་

སྐློབ་ཡློན་ཏན་ཕིར་ན་བསན་བཅློས་ཏྗེ། །གཉིས་པློ་འདི་དག་གཞན་གི་ལུགས་ལ་མྗེད། 

ཅྗེས་པའི་ངྗེས་ཚིག་གི་ཚུལ་གིས་ན་བསན་བཅློས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཁད་པར་ཅན་རྒྱལ་བའི་

ཡུམ་རྣམས་སློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་མདློའ ློ། །ཡང་ན་བསན་བཅློས་དང་མདློ་མ་སྦྱར་ཡང་དྗེ་

གཉིས་བརློད་བ་གཅིག་པ་ལ་དགློངས་སློ། །གང་གིས་ན་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་སྐློབ་

པ་ཉིད་གཟིགས་ལམ་གསུང་བ། ཞྗེས་རྣམ་འགྲྗེལ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རང་གིས་གཟིགས་

པའི་ལམ་གཞན་ལ་སློན་པས་སྐློབ་པ་སྗེ་ངྗེས་སློ། །རྒྱུ་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐློབ་ན། འགྲློ་

བ་རིགས་ལྔ་ལ་ཆགས་པ་སྗེ་བརྗེ་བ་བང་སྗེམས་ཆྗེན་པློ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་ཀུན་ཏུ་

ཆགས་པ་སྗེ་ལྷག་པར་ཡང་བརྗེ་བར་མཛད་པའི་སིང་རྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློ། །

སློབ་དཔློན་འདི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་ལྡན་ཞྗེ་ན། འཇམ་

དཔལ་ར་རྒྱུད་དུ། ཐློགས་མྗེད་ཅྗེས་བའི་དགྗེ་སློང་ནི། །བསན་བཅློས་དྗེ་ནི་དློན་ལ་

མཁས། །མདློ་སྗེ་ངྗེས་དློན་དྲང་བའི་དློན། །རྣམ་པ་མང་པློ་རབ་ཏུ་འབྗེད། །འཇིག་རྟྗེན་

རིག་པ་སློན་བདག་ཉིད། །གཞུང་འབྗེད་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། བསན་པ་

ཡུན་རིངས་གནས་བའི་ཕིར། །མདློ་ཡི་དྗེ་ཉིད་དློན་སྡུད་བྗེད། །ལློ་ནི་བརྒྱ་དང་ལྔ་

བཅུར་འཚོ། །དྗེ་ལུས་ཞིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་འགྲློ། ཞྗེས་ལུང་བསན་པ་དང༌། དབུ་མ་རྒྱན་

གི་རང་འགྲྗེལ་དང༌། དབུ་མའི་མན་ངག་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཟ་མ་ཏློག་ཁ་ཕྗེ་བ་དང༌། ཚིག་
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གསལ་དུ་ས་གསུམ་པ་བརྗེས་པར་བཤད་ཅིང༌། མན་ངག་རྗེས་འབྲང་དུ། ཐུབ་པའི་

རྒྱལ་པློའི་ཡུམ་འདི་མགློན་པློ་བམས་པ་ལས། །འཕགས་པའི་ལམ་ནི་ཐློབ་པ་ཐློགས་

མྗེད་ཅྗེས་བ་འདིར། །དློན་ནི་གང་ཞིག་ཐློབ་འགྱུར་དྗེ་ནི་བདག་གིས་སྦྱར། ཞྗེས་བཤད་

ཅིང༌། དྗེ་ཉིད་ལས། འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཞབས་ཀིས་ཀང༌། སིང་རྗེས་སློག་ཆགས་

རྣམས་ལ་འཚོ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤ་ལ་སློགས་པ་

བཅད་ཅིང་སྦྱིན་པར་མཛད་པ་ལས། དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་བློན་པའི་མགློན་པློ་

བམས་པ་མཐློང་ནས། ཇི་ལྟར་སྔ་མའི་ལུས་དྗེ་ཐློབ་སྗེ། དྗེའི་གདམས་ངག་གིས་ཆློས་

ཀི་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་བརྗེས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

ཐློགས་མྗེད་རང་གི་བློས་དཔྱད་པ་ཁློ་ནས་འཆད་དམ་འློན་ཏྗེ་བ་མའི་མན་ངག་

ལས་ཀང་ཡིན་ཞྗེ་ན། སྔ་མ་ནི་མིན་གི་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་དམ་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་གི་

གཙོ་བློར་གྱུར་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་དང་ཁབ་འཇུག་ལ་སློགས་པས་ཀང་མི་ཐུབ་པའི་

ཕིར་མི་ཕམ། སྗེམས་ཅན་གི་མགློན་ལ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ་བདག་ཉིད་ཀིས་དང་པློར་གསན་

ནས་དྗེའི་དློན་ལྗེགས་པར་བསམས་ཤིང་བསྒློམས་པས་བརྟན་པར་བས་ནས་

ནིའློ། །དྗེ་ཡང་གྲགས་པ་ལ། དགའ་ལྡན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་ལ་མི་ལློ་ལྔ་བཅུ་ཆློས་གསན་

ཞྗེས་འབྱུང་ལ། ས་སྗེའི་གནའ་མཆན་ལས་ཟླ་བ་དྲུག་ཅྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཚེ་རྗེ་

བཙུན་གིས་ཐློགས་མྗེད་ཀི་དློན་དུ་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མཛད་པར་

མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་ཏྗེ། རྒྱན་སང་ལས། དྗེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཐློས་ཏྗེ། འཕགས་པ་

ཐློགས་མྗེད་ཀིས་གསུང་རབ་མ་ལུས་པའི་དློན་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་རྟློགས་པ་ཐློབ་པ་

ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌། ཟླློས་ཏྗེ་གསུངས་པ་མང་བ་དང་ཟླློས་ཏྗེ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པའི་
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ཕློགས་ལ་ཡང་ཚིག་སློ་སློར་བཅད་པ་མ་གཟིགས་པ་དང་། ཟབ་པ་ཉིད་ཀིས་ན་ཤྗེས་

རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དློན་དཔློག་པར་མ་དཔྱློད་ནས། ཡིད་མི་བདྗེ་བ་རྗེས་སུ་

འཐློབ་པར་གྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ནས་དྗེའི་དློན་དུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པ་བམས་པ་

མཉྗེས་པར་བས་ནས། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློའི་བཤད་པ་མངློན་པར་

རྟློགས་པའི་རྒྱན་གི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པའི་བསན་བཅློས་མཛད་དློ། །དྗེ་གསན་ནས་

ཡང་སློབ་དཔློན་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཀིས། སློབ་དཔློན་དབིག་གཉྗེན་ལ་སློགས་པ་

ལ་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

ཟླ་འློད་ལས་ནི། མཆློག་ཏུ་ཟབ་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མ་ཡིན་པ་

རྣམས་ཀིས་རྗེས་སུ་རྟློགས་པར་དཀའ་བས་ཐུགས་རྗེས་དྗེས་རྟློགས་པའི་དློན་དུ་

འཕགས་པ་བམས་པས་བསྡུས་པའི་རྗེས་ལ་དུས་དྗེར་གནས་པ་ཉིད་ན་མངློན་པར་

རྟློགས་པའི་རྒྱན་གི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པའི་བསན་བཅློས་ཀིས་གསལ་བར་མཛད་ཀི། 

འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཀིས་བསྒྲུབས་ནས་དུས་ཕིས་བས་ཞྗེས་པ་ནི་སྗེང་གྗེ་བཟང་

པློ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་འཁྲུལ་པ་སྗེ། སྔློན་དུ་བས་པ་ལ་རྗེས་སུ་བརློད་ཅྗེས་པ་ནི་

གཞན་དག་གིའློ། ཞྗེས་འཆད་ཀང་མི་འཐད་པར་གློ་སྗེ། ཤྗེས་བྗེད་གཞན་མྗེད་པ་

མཉམ་པློ་ལ་མཁས་པ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལ་བརྒྱུད་ནས་གྲགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྔ་མ་ཁློ་

ན་སང་བའི་ཕིར་རློ། །གང་དུ་ན། འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཅྗེས་བ་གྲགས་པ་གསལ་

ལྡན་ཤྗེས་རབ་ལྡན་པའི་མཆློག་གྱུར་པས། །དྗེ་ཉིད་རྣམ་པར་ངྗེས་པར་བཤད་པ་རབ་

ཏུ་སྦྱར་མཛད་ཅྗེས་པ་ལྟར་རློ། །འདི་ལ་ཉི་ཁི་དྗེ་ཉིད་རྣམ་ངྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་བརྟག་དགློས་

ས༑ །གཉིས་པ་དབིག་གཉྗེན་གིས་བཀྲློལ་ཚུལ་ནི། རྣམ་པར་བཀྲློལ་ཞྗེས་དྲང་ངློ༌། །གང་
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ན་སྔར་ལྟར་རློ། །གང་གིས་ན། འགྲློ་བ་རྣམས་ཀི་ཐློབ་བའི་དློན་མངློན་མཐློ་དང་ངྗེས་

ལྗེགས་ཀི་རྒྱུ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པའི་ལམ་བསན་ནས་འདློད་པ་རློགས་པར་བྗེད་པས་

ར་ལག་མཚན་དབིག་གཉྗེན་ཞྗེས་པ་དྗེས་སློ། །གང་དུ་ན། དངློས་དང་དངློས་མྗེད་རྣམ་

དབྗེའི་ཕློགས་ལ་མཁས་པར་ཤྗེས་པའི་མངློན་རླློམ་གིས་མཐློ་བ། །སློབ་དཔློན་དབིག་

གཉྗེན་གིས་ནི་གཞུང་གི་འགྲྗེལ་པར་དློན་བཤད་པ་ལ་གནས་ཐློབ་གྱུར། ཞྗེས་པ་ལྟར་

ཉི་ཁིའི་གཞུང་འགྲྗེལ་དུའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུས་ན། ཕི་རློལ་མྗེད་ཅིང་ཤྗེས་བ་ཡུལ་དུ་སང་

བ་ཐམས་ཅད་ནང་སྗེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་གཤིས་ལ་གྲུབ་

པར་འདློད་པ་རྣམ་རིག་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་དག་པར་བརྟྗེན་ནས་སློ། །

དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སློབ་དཔློན་རང་ཉིད་སྗེམས་ཙམ་གི་ལུགས་ལ་མློས་པ་

གཙོར་བྗེད་པ་སྗེ་ལྷུར་ལྗེན་པས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཚིག་གསལ་དུ་ཡང༌། འཕགས་པ་

ཐློགས་མྗེད་དང་སློབ་དཔློན་དབིག་གཉྗེན་དག་གིས་སྐབས་བརྒྱད་དུ་ཕྗེ་བ་མྗེད་ཀི་

དློན་གཞན་དུ་རྣམ་པར་རིག་པའི་གྲུབ་པའི་མཐར་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་བཀྲློལ་ཏྗེ། ཚིག་

ལྗེའུར་བས་པ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་ནི་སློབ་དཔློན་དབིག་གཉྗེན་དྗེའི་

ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས་ན། འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ས་འློད་བྗེད་པ་བརྗེས་པས་ཀང་དྗེ་

འདུལ་བ་དང་མཚམས་པར་བཀྲློལ་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་གཅིག་གི་དློན་གི་ཕིར། །ཕི་མཐའི་

བར་དུ་གནས་པར་བགི། ཞྗེས་གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པས་སློ་ཞྗེས་འབྱུང་

ཞིང་རྟློགས་དཀའི་སང་བ་དང༌། ཤྗེར་འབྱུང་དང༌། བུད་དྷ་ཤྲིས་ཀང་སྗེམས་ཙམ་དུ་

བཀྲལ་བར་འཆད་དློ། །མན་ངག་རྗེས་འབྲང་དུ་ནི་ཉི་ཁིའི་གཞུང་འགྲྗེལ་དུ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

ལུང་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་ནས་འཆད་པས་དྗེའི་ལུགས་དང་འགལ་བ་སྨྲ་མི་ནུས་ལ། 



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་མ་ཞྗེན་པར་སློང་ཉིད་ཀི་རྒྱ་མཚོ་འཛིན་མི་ནུས་པས། སངས་རྒྱས་

ཀིས་སྗེམས་ཙམ་དུ་བཟུང་བ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའི་

ཚུལ་བཤད་པ་ཡང་དྲང་དློན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པ་བཤད་ནས། ནང་གི་ཤྗེས་

བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། །དབིག་གཉྗེན་གིས་ནི་རྣམ་པར་བཀྲློལ། ཞྗེས་བ་བ་སུན་ཕྱུང་བའློ། 

ཞྗེས་དང༌། རྟློག་གྗེ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ངྗེས་དློན་དུ་གནས་

པ་བསྒྱུར་ནས་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་བཤད་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་སློབ་དཔློན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་

ཞལ་སྔ་ནས་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་སུན་ཕྱུང་ངློ༌། །དྗེར་ཡང་དློན་དམ་པའི་ཕར་ཕིན་

གི་ཚུལ་ནི་སུན་འབིན་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་མ་

ཡིན་པར་འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་འདློད་པ་ཐ་དད་པར་སློན་ན་མ་འབྲྗེལ་བ་ཆྗེན་པློ་

སྨྲས་པར་འགྱུར་རློ། །

དྗེ་རྣམས་ལ་དགློངས་ནས་འཇུག་པའི་འགྲྗེལ་པར། གནས་བརྟན་ཆློས་སྐློང་ལ་

སློགས་པ་བསན་བཅློས་ཀི་མཛད་པ་པློ་དྗེ་རྣམས་ཀང་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཡློངས་སུ་འདློར་བ་ཡིན་ཞྗེས་བའློ་ཞྗེས་འདྲྗེན་ནློ། །འློན་ཀང་ཞི་བ་འབྱུང་གནས་རང་

ཉིད་ཕློགས་གང་གི་བཤད་པ་ལ་ཚད་མར་བྗེད་པ་དང༌། འཇུག་འགྲྗེལ་གི་ལུང་དྗེ་ཤྗེས་

བྗེད་དུ་འདྲྗེན་པ་འགལ་བར་མཐློང་སྗེ། ལུང་དྗེ་ལས་ནི་ཕློགས་གང་གིས་ཀང་རྟྗེན་

འབྲྗེལ་ཟབ་མློའི་དློན་མ་བཤད་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་སློབ་དཔློན་སྐུ་མཆྗེད་

དང་ཕློགས་གང་ལྟ་བུ་རྣམས་ལྟ་ཞློག །གང་ཟག་ཕལ་པར་གྲགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

འདིས་འདི་རྟློགས་འདིས་འདི་ལས་མ་རྟློགས་ཞྗེས་རང་དབང་དུ་རྒྱུད་ཚོད་གཟུང་བར་

ག་ལ་ནུས། དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་དྗེ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་ཚོད་ནི་རྣམ་རིག་ཙམ་
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དུ་བཀྲལ་ནས་དྗེ་ཉིད་དབུ་མའི་དློན་དུ་འཆད་པར་རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལ་

གྲགས་ཤིང་གྲགས་པ་ལྟར་ཡང་སང་སྗེ། དཔྗེར་ན་བ་མ་ཤཱནིི་པས་རྣམ་རིག་ཙམ་ཉིད་

དབུ་མར་བཤད་པའི་སྗེང་ནས། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐློགས་མྗེད་དགློངས་པ་གཅིག་པར་

བཤད་པ་དབུ་མ་རྒྱན་ར་འགྲྗེལ་དང༌། སྗེམས་གསལ་མློང་འདི་ཉིད་གཤིས་ལ་གྲུབ་

ཅིང་དྗེའི་སྗེང་དུ་གཟུང་འཛིན་མྗེད་པ་དབུ་མར་འཆད་པ་ཤྗེར་ཕིན་མན་ངག་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས་དྗེ་དག་ཏུ་ལྟློས་ཤིག །ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་དང༌། ཞི་བ་འབྱུང་གནས་

གཉིས་ཀི་ལྟ་བའི་འགངས་མཐུན་པར་སང་བས་དྗེའི་ཚུལ་དང་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་མདློ་ཙམ་ཡང་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་འཕགས་པས་ཕྗེ་ཚུལ་ནི། རྣམ་པར་ཕྗེའློ། །གང་ན་མདློ་དང་རྒྱན་

གཉིས་ཏྗེ་འློག་མ་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བའློ། །གང་གིས་ན། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་པས་འཕགས་པའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཡི། རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་སྗེ་

ཞྗེས་བ་བ་དྗེས་སློ། །ཀང་ནི་སྔ་མ་གཉིས་སུ་མ་ཟད་པའློ། །གང་དུ་ན། རྣལ་འབློར་

གློམས་པས་དློན་གི ་དྗེ ་ཉིད་བསྲུབས་པས་འཇིག་རྟྗེན་འདས་པའི ་ཤྗེས་ལྡན་

པར། །སྐྗེས་གྱུར་བློ་བཟང་འཕགས་པ་རྣམ་གྲློལ་སྗེ་ཡིས་འགྲྗེལ་པ་ལ་ནི་ཆྗེར་འབད་

ལ༑ །ཞྗེས་པ་ལྟར་ཉི་ཁིའི་འགྲྗེལ་པར་རློ། །བློ་གང་གིས་ན། ཡུམ་དང་བསན་བཅློས་ཀི་

དློན་ཡློད་མྗེད་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་དབུ་མར་གནས་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་རྟློགས་

པའི་བློས་སློ། །འདིར་སྔ་མ་རྣམས་འགྱུར་འདི་ལྟར་ན་ཤྗེས་བ་ནང་གི་ཡིན་པ་ལ་ཟུར་

ཟ་ལ། གཟུ་བློར་གནས་པའི་བློས་ཞྗེས་པ་ལྟར་ན་རང་མློས་གཙོར་བྗེད་ལ་ཟུར་ཟ་

ཞྗེས་འཆད་དློ། །ཅི་སྗེ་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་ཕྗེ་ཟིན་པས་འདིས་འབྗེད་མི་དགློས་ཤྗེ་ན། 
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སྔ་མ་གཉིས་པློ་དྗེས་འགྲྗེལ་པ་བས་པ་རྣམ་རིག་ཙམ་གི་གཞུང་དང༌། མཐུན་པའི་ཕིར་

རམ། སྐབས་ཀི་དློན་མ་བརློད་ཅིང་རྣམ་རིག་ལ་ཞྗེན་པ་མ་སངས་པའི་ཕིར། ཡུམ་དློན་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བས་པ་མིན་པར་མཐློང་ནས་ཕྗེ་བས་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །བཞི་པ། བཙུན་

པས་རྣམ་བཤད་བས་ཚུལ་ནི། རྣམ་བཤད་བས་སློ། །གང་གིས་ན། རྣམ་གྲློལ་སྗེ་དད་

པའི་ས་ཚོགས་ལམ་ཕལ་པ་ལ་གནས་པ་དྗེ་ཡིས་སློ། །དུས་ནི་འཕགས་པས་མཛད་པ་

དྗེའི་འློག་ཏུའློ། །གང་དུ་ན། མཐའ་གཅིག་སྐྗེས་གྱུར་མི་མཐུན་ཕློགས་ལྟ་ཞི་བྗེད་བསན་

བཅློས་ལ་མཁས་རྟློགས་ལྡན་གང༌། །རྣམ་གྲློལ་སྗེ་ཞྗེས་ཚིག་ཏུ་འཇིག་རྟྗེན་ན་གྲགས་

གཞན་པ་དྗེས་ནི་རྣམ་འགྲྗེལ་མཛད། ཅྗེས་པ་ལྟར་ཉི་ཁི་རྣམ་འགྲྗེལ་དུའློ། །ཇི་ལྟར་ན། 

བསན་བཅློས་རྒྱན་གི་ཚིག་དློན་མཐའ་དག་ཚང་བར་མ་རྗེད་པར་རང་གིས་ཇི་ལྟར་

རྗེད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་རློ། །

གྲུབ་མཐའ་རབ་འབམས་ལ་མ་འདྲྗེས་པར་རིག་པ་རློམ་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་འཕྗེལ་

བའི་རྒྱུའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་སྗེ་རང་གི་ཤྗེས་རབ་འཕྗེལ་བའི་

ཕིར་དུ་བརམས་ཀི་གཞན་ལ་ཕན་འདློད་པའམ་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་ནི་མ་ཡིན་

ནློ༑ །འདི་ནི་འདབ་གཤློག་ཅུང་ཟད་སྐྗེས་པའི་བ་འཕུར་བར་རློམ་པ་དང་འདྲ་བར་

བསྔགས་པ་ཡིན་གི་སྨད་པ་མིན་ནློ། །ཁ་ཅིག་ཡུམ་མཐའ་དག་མ་རྗེད་ཟྗེར་བས་ནི་

ལྗེགས་པར་མ་སྨྲས་སློ་ཞྗེས་དང༌། ཀུན་མ་རྗེད་ཅྗེས་པ་ནི་རང་རང་གི་བློས་མ་རྟློགས་

པ་སྗེ་གཞུང་མ་རྗེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཚིག་གསལ་དུའློ། །རྟློགས་དཀར། བསན་

བཅློས་མ་ལུས་པ་དྗེ་མཛད་པ་པློ་ལས་དངློས་སུ་མ་ཐློས་པའམ་མ་མཐློང་བའློ། །ཡང་

ན་མངློན་པའི་སྗེ་སློད་ལ་སློགས་པའི་བསན་བཅློས་མཐའ་དག་མ་རྗེད་པའློ་ཞྗེས་འཆད་
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པ་ནི་སྐབས་དང་མི་མཐུན་ཞིང་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་བཤད་པའློ། །གཞུང་མ་རྗེད་པ་ལ་སྔ་

མ་རྣམས་དགློས་འབྲྗེལ་དང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་རབ་དབྗེ། དགྗེ་འདུན་ཉི་ཤུ། ངྗེས་

འབྗེད་རྒྱས་བཤད་ལ་སློགས་པའི་བསན་བཅློས་ཀི་ཚིག་མ་རྗེད་པར་མདློ་ལྗེ་མང་རང་

དང་མཐུན་པར་བཤད་དྗེ། མ་རྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་

པློ། འཕར་གསུམ་སིད་རྗེའི་མཐར་ཐུག་འགྲློ། གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅློམ། དགྲ་བཅློམ་

འབྲས་ཞུགས་གཉྗེན་པློ་དང་རས་ལ་བརྟྗེན་པའི་རྟློག་པ་རྣམས་ཀི་མདློ་ལྗེ་མང་ན་མྗེད་

པས། དྗེ་དང་བསན་བཅློས་མ་མཐུན་པས་བསན་བཅློས་ཀི་ཚིག་མ་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་

བསམས་སློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

དྗེ་ལ་རྣམ་འགྲྗེལ་དྗེར་ར་བ་དྗེ་དག་མྗེད་ཀང་དམིགས་རྣམ་རྒྱས་བཤད་ཀི་

བཤད་པ་རློགས་པ་དང༌། མདློར་བསན་གི་རང་པ་དང་པློ་གཉིས་དྲངས་ནས་ལྷག་མ་

ལ་སློགས་ཀི་སྒ་དང༌། དགྗེ་འདུན་ཉི་ཤུ་ལ་ཡང་དགྗེ་འདུན་གི་མདློ་དང་པློའི་སློད་

དྲངས་ནས་སློགས་ཀི་སྒ་སྦྱར་རློ། །སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་དབྗེ་བ་ལ་མདློ་ངློ་བློ་རྣམས་ཉི་

ཁི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་ལ་ཁ་འཕངས་ཤིང་རབ་དབྗེ་རྣམས་བློ་གྲློས་མི་ཟད་པ་

སློགས་སུ་བལྟ་སྗེ་འདིར་མ་བཀློད་པ་གཞུང་མངས་པ་སང་བའི་ཆྗེད་དློ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། 

རྟློག་པ་བཞི་ལ་ནི་དང་པློ་ལ་བདུན་བརྒྱད་གཉིས་མ་གཏློགས་པ་བདུན་འློལ་སྤྱི་གཅིག་

སང་ཞིང་ལྷག་མ་གསུམ་ལ་སྤྱི་མིང་ཙམ་ལས་མ་གཏློགས་པའི་དབྗེ་བ་མ་བས་པར་

བཞི་བའི་སྐབས་སུ་འདི་དང་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་བསན་བཅློས་དང་སྦྱར་བར་བ་སྗེ་

འདིར་མ་སྦྱར་བ་གཞུང་མངས་པ་སང་བའི་ཕིར་ཡིན་པར་བཤད་པས་བསན་བཅློས་

མ་བྲིས་པ་དྗེ་དག་ཀང་གཏན་མ་རྗེད་པར་མི་སང་ངློ༌། །ཉི་ཁིའི་རྣམ་འགྲྗེལ་འདི་བཙུན་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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པ་གྲློལ་སྗེ་དང་མིང་མཐུན་པ་གཅིག་གམ། འཕགས་པའི་སློབ་མར་གྲགས་པའི་བཙུན་

པའི་ཡིན་བརྟག་པར་བ་སྗེ། རྒྱན་སང་དུ་གྗེང་གཞི་དང་རྗེ་མློའི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་སྗེ་ཅན་གི་

སྐབས་སུ་བཙུན་པའི་བཤད་པ་དྲངས་པ་རྣམས་འདི་ལ་མི་སང་བའི་ཕིར་རློ། །ཅིའི་

ཕིར་མཁས་པ་འདི་བཞིའི་ཕྗེ་ཚུལ་དཀློད་ཅྗེ་ན། རང་ཉིད་སྔློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་ལ་མཁས་པར་བསན་པས་རང་གི་གཞུང་ལ་གཞན་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་

དང༌། གཞུང་དུ་མ་ཚོལ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་ཚིག་

གསལ་དུའློ། །

ཤྗེར་འབྱུང་ནི། ཁློད་ཀིས་རློམ་མི་རིགས་ཏྗེ་སྔློན་གི་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་

མདློ་ལ་རྨློངས་པ་བཟླློག་ཟིན་ལ། མ་བཟླློག་ན་ཁློད་ཀིས་ཀང་བཟླློག་མི་ནུས་ཞྗེས་

པའི་ལན་དུ། བཅློམ་ལྡན་འདས་མའི་བཤད་པ་དང་ཊིཀ་མཛད་པའི་འཕགས་པ་དང་

སློབ་དཔློན་གིས་ནི་གཞི་ལམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཀང་མངློན་རྟློགས་དང་མ་

སྦྱར་ཞིང༌། སྗེམས་ཙམ་དུ་བཀྲློལ་བས་ན་རྨློངས་པ་ཐམས་ཅད་མ་བཟླློག་ལ། འགྲྗེལ་

པ་དང་རྣམ་འགྲྗེལ་མཛད་པའི་འཕགས་པ་དང༌། སློབ་དཔློན་དག་གིས་ཀང་མངློན་

རྟློགས་དང་སྦྱར་ཡང་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་མ་གྱུར་ཞིང་མ་ཚང་བས་དློགས་པ་མ་བཟླློག་

གློ༑ །ཁློ་བློ་ནི་བམས་པས་བསན་ཅིང་རྣམ་སང་བཟང་པློའི་དྲིན་ལས་གཞི་ལམ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཤིང་མངློན་རྟློགས་དང་སྦྱློར་བས་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་

དང༌། དབུ་མ་དང་སྦྱར་བས་དློགས་པ་ཐམས་ཅད་བཟླློག་པའློ། ཞྗེས་འཆད་དློ། །གསུམ་

པ་ནི། དྗེ་ལྟར་དབིག་གཉྗེན་དང་བཙུན་པས་མ་རྗེད་པར་བརམས་ལ་འཕགས་པས་

རྗེད་ནས་ཡིན་ན་ཁློད་ཀིས་རྗེད་ནས་སམ་མ་རྗེད་ནས་རློམ་ཞྗེ་ན། བསན་བཅློས་ཀི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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དློན་མཐའ་དག་འདི་རྗེད་དློ་ཞྗེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རློ། །བསན་བཅློས་ཀི་དློན་ཅི་འདྲ་

བ་ཞྗེ་ན། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་མཁས་པ་འཕགས་གྲློལ་གིས་ནི་སང་བར་བས་པ་སྗེ་

རྗེད་ཅིང་འགའ་ཞིག་ཁློ་ན་སྗེ་དབིག་གཉྗེན་དང༌བཙུན་པ་དང་གདུལ་བའི་དབང་ལས། 

ཐློགས་མྗེད་རྣམས་ཀིས་མ་རྗེད་པའི་ཡུམ་དང་རྒྱན་གི་དློན་དྗེའློ། །ཚུལ་ནི་འཕགས་

པས་རྗེད་པ་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལྟར་རྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡ་མཚན་ཞྗེས་པ་ནི་སྔློན་

བསློད་ནམས་རླབས་པློ་ཆྗེ་བསགས་པ་འདྲ་ཞྗེས་དགའ་བ་སློན་པའློ། །

བཞི་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་མཁས་པས་སང་བར་བས་པ་ཡང་བདག་གིས་ཤྗེས་ལ། ལ་

ལས་དློན་ཚང་བར་མ་རྗེད་པ་ལས་བདག་གིས་ཚང་བར་རྗེད་དློ་ཞྗེས་བསན་པ་དྗེ་ཡང་

རང་གི་ལྷས་བིན་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་མ་ཡིན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་ཡིན་པར་

བསན་པའི་ཕིར། དྗེ་ལྟས་ནས་རྗེད་པ་ནི་ཞྗེས་པའི་བར་དུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟས་ནི་

སྔར་བཤད་པ་དག་གིས་མ་རྗེད་པའློ། །ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བའི་ཟབ་མློའི་ལམ་འདི་ནི་

མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་སློང་པ་ཉིད་དློ། །ཅི་ཞིག་ལྟར་ནི་སྗེས་དབང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་སངས་

རྒྱས་ཀི་མཐུས་རྗེད་ནས་བརམས་པའི་ཕིར་བདག་གི་གཞུང་འདི་ལ་ཕི་རབས་ཀི་

མཁས་པ་གཟུར་གནས་རྣམས་ཀིས་མཉན་པ་དང་བཤད་པའི་སྒློ་ནས་དབྗེ་བ་དང་

འཇུག་པར་རིགས་སློ་ཞྗེས་པའློ། །ལྔ་པ་ནི། ཅི་འགྲྗེལ་པ་རློམ་ན་མདློའི་དློན་ཐམས་

ཅད་ཁློད་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་རམ་ཞྗེ་ན། ཤྗེར་ཕིན་གི་དློན་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྗེ་ཐློས་

པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པས་ཀང་བདག་གི་ནི་སྤྱློད་ཡུལ་མིན་ཡང་རློམ་པ་ལ་སྤློ་བ་

སྐྗེས་སློ། །ཡུལ་མིན་ན་རློམ་པར་མི་རིགས་ཤྗེ་ན། རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་

པར་འདློད་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ཕིར་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །རང་
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གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་ཐབས་སུ་འགྲྗེལ་པ་རློམ་པ་ཅི་ཞིག་འབྲྗེལ་ཞྗེ་ན། རང་

གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་བསློད་ནམས་དག་སྒྲུབ་པ་དང་འགྲྗེལ་པ་རློམ་པ་དློན་མཐུན་པའི་

ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རང་གཞན་གི་རྟློགས་པ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རློ༑ །འདི་དང་སྔ་མའི་རང་པ་ཐ་མ་ལ་འགྲྗེལ་བཤད་གཉིས་འདི་ལས་གཞན་དུ་འཆད་

ཀང་དགློངས་པ་མིན་ནློ། །འདིས་རང་ཉིད་བསམ་པ་དག་པར་བསན་ཅིང་བསམ་པ་

འདི་ལྟ་བུའི་སྒློ་ནས་རློམ་པ་ལ་སྤློ་བ་སྐྗེད་ཅིག་ཅྗེས་གཞན་ལ་གདམས་ངག་ཏུ་སྦྱར་

རློ༑ །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གདུལ་བ་དང་བ་སྐྗེད་པའི་ཡན་ལག་མཆློད་བརློད། རྟློག་

ལྡན་བསན་བཅློས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དགློས་འབྲྗེལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

མཆློད་བརློད་དངློས་དང༌། དྗེ་ལ་རློད་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར། 

ར་བས་བསན། འགྲྗེལ་པས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕག་འཚལ་ཞྗེས་དྲང་ངློ༌། །གང་

ལ་ན། སས་བཞིའི་ཡུམ་ལའློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་ན། ཉྗེར་ཞིར་ཁིད་པ་སློགས་ཀི་ཡློན་

ཏན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་སྒློ་སྐུར་དང་བྲལ་བར་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་གི་

སྒློ་ནས་སློ། །གང་གིས་ན། རྗེ་བཙུན་གིས་སློ། །དུས་ནི། བསན་བཅློས་འདི་རློམ་པའི་

དང་པློར་རློ། །རྗེ་ཞིག་ནི་རིམ་པ་སློན་པའློ། །ཅི་ཞིག་གི་དློན་དུ་ན། འདི་ལ་གཉིས་ལས། 

རང་དློན་གི་དགློས་པ་ནི། སློ་སྐྗེའི་ས་ལས་རིང་དུ་སློང་བས་འཕགས་པ་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་བརྗེ་ཞིང་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་

ཅད་དུ་བམས་པའི་མཚན་མི་འདློར་བའི་བམས་པ་རང་ཉིད་ཀི་སྤྱློད་པ་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་

རྣམས་ཀི་སྤྱློད་པ་དང་མཐུན་པར་སློན་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ཡང་དམ་པས་བས་པའི་
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བསན་བཅློས་ལ་གཞན་འཇུག་པའི་ཆྗེད་དུའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འདི་ནི་དང་བ་ལ་བང་ཆུབ་

ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་བྗེད་པའི་ནུས་པ་ཇི་ལྟར་ཡློད་ཅྗེས་པའི་ལན་དུ། རབ་ཏུ་དང་བ་ཉིད་ཀི་

རང་བཞིན་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པ་ཙམ་གིས་རྣམ་གཡྗེང་དང་མི་དགྗེ་བ་ལས་སྗེམས་ལློག་

ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དམ་པ་དང༌། དགྗེ་བ་བཅུའི་བ་བའམ་སྤྱློད་པ་ལ་འཇུག་པས་སློ་

ཞྗེས་གཞུང་ཕི་མའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འཆད་པ་ནི་དགློངས་པ་མིན་ནློ། །

གཞན་དློན་གི་དགློས་པ་ནི། གདུལ་བ་གཞན་དག་རབ་ཏུ་དང་བ་བསྐྗེད་པའི་

ཆྗེད་དུའློ། །དྗེའི་དགློས་པ་ནི་ཐློས་སློགས་ཀིས་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ལ། དྗེ་

ཡང་བང་ཆུབ་འཐློབ་པའི་དློན་གིས་ཏྗེ་ཕིར་དུའློ། །གང་ལ་དང་ན། ཉློན་མློངས་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅློམ་པའམ་བདུད་བཞི་བཅློམ་ཞིང་ཇི་སྐད་དུ། དབང་ཕྱུག་དང་

ནི་གཟུགས་བཟང་དང༌། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། །བརློན་འགྲུས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་སྗེ། །དྲུག་པློ་རྣམས་ལ་སྐལ་ཞྗེས་བ། ཞྗེས་པ་ལྟར་དྗེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་

རྟློག་གི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པས་དབྗེན་པའི་དབང་ཕྱུག་དང༌། མྗེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀིས་གཟུགས་བཟང་དང༌། མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་དཔལ་དང་གྲགས་

དང༌། སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། བ་སྒྲུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་བརློན་འགྲུས་ཏྗེ། ལྗེགས་

པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ལའློ། །དྗེ་ཡང་བྷ་ག་ཝན་ཞྗེས་པའི་སྐད་དློད་

ལ་འདས་པ་མྗེད་ཀང༌། མདློ་སྗེ་ལས་སངས་རྒྱས་ལ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པ་ཞྗེས་

ཀང་འབྱུང་བས། འདས་ཞྗེས་བ་ཐབས་སུ་བསན་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་སུ་བསྒྱུར་

ཞྗེས་སྒ་སྦྱློར་བམ་གཉིས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །ཡུམ་འདི་གང་ཟག་གསུམ་དང་འབྲྗེལ་

བས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྒ་བཤད་པ་ལྟར། མི་འཇུག་ཀང་ཕློགས་གཅིག་གི་མིང་
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གིས་ཐམས་ཅད་ལ་བཏགས་པའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་དྗེ་ཡང་ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། ཉྗེར་

ཞིར་ཁིད་པ་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་འདློད་པ་རློགས་པར་བྗེད་པས་རིན་པློ་ཆྗེ་ལམ་སློ་སློ་

ལ་ལྟློས་ཏྗེ་མཐར་ཐུག་པས་ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མྗེད་ཅིང་གྲངས་མང་བས་དཔག་ཏུ་མྗེད་

པ་སྗེ་མདློར་ན་སས་བཞིའི་བཞྗེད་དློན་མཐར་ཐུག་པའི་འབྱུང་གནས་སམ་རྒྱུར་གྱུར་

པའློ། །ཅིའི་ཕིར་དང་བ་བསྐྗེད་པའི་ཆྗེད་དུ་མཆློད་བརློད་གསུངས་ཤྗེ་ན། རང་གིས་

མློང་བ་ལྟར་གཞན་ལ་བསན་མི་ནུས་ཤིང༌། གཞན་གིས་ཀང་བསན་པ་ལས་རྟློགས་

པར་བ་མི་ནུས་ལ། རྣལ་འབློར་པ་རང་རང་གིས་རྟློགས་པར་བ་བའི་སློ་སློ་རང་གིས་

རིག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་དུ་བས་པ་ཅན་གི་ཤྗེར་ཕིན་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་

དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐློབ་པའི་ཐབས་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བར་ངྗེས་པར་བཟུང་བའམ་རྟློགས་ནས་དང་བ་

བསྐྗེད་པའི་དློན་དུ་ཚིགས་བཅད་འདི་གསུངས་སློ་ཞྗེས་རྣམ་པར་སྦྱར་ཏྗེ། གཙོ་བློར་

འགྱུར་ཚུལ་ནི་ཕི་འགྲྗེལ་གིས་འཆད་དློ། །འདི་ནི་སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པའློ། །

ཚིག་གསལ་དུ་མི་རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་མི་རྟློག་བཞིན་ཤྗེར་ཕིན་གི་ཡུམ་གི་དང་

བར་ཇི་ལྟར་བཞག །དང་བ་ནི་སྗེམས་བྱུང་དང་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ། མིག་

ཤྗེས་ཀིས་མཐློང་བའི་གཟུགས་ལ་དྗེའི་རྗེས་སུ་ཡིད་ཀིས་ཆགས་པ་ལྟར་མི་རྟློག་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀིས་ཡུམ་ངྗེས་པར་བས་ནས་དྗེའི་རྗེས་ཐློབ་ཀིས་མཉམ་གཞག་གིས་ཇི་ལྟར་

བཟུང་བའི་ཡུམ་ལ་དང་བར་བྗེད་ཅྗེས་འཆད་པ་དང༌། ཡང་ན་སློ་སློ་རང་གིས་རིག་

པའི་ཡུལ་ཅན་ཤྗེར་ཕིན་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་ཞྗེས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྦྱར་བ་ལ་ཡང་ཉྗེས་

པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་ལུགས་གཉིས་བྱུང་ཡང་སྔ་མ་མི་འཐད་པ་རྟློགས་ས་ཞིང་ཕི་མ་འཐད་
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དྗེ༑ དྗེ་ནི་སྔར་བཤད་དློ། །སྔ་མ་རྣམས་ནི་དང་བ་དང་བང་ཆུབ་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་

འབྲྗེལ་པ་བློས་བཏགས་པ་ཙམ་མམ་ཚད་མས་གྲུབ་སམ་ན། མ་ཕམ་པ་རང་གི་མཉམ་

གཞག་གི་ཡུལ་མིན་པས་དྗེས་དྲངས་པའི་རྗེས་ཐློབ་ཀིས་ངྗེས་པར་བཟུང་ནས་སློ་

ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་མ་འབྲྗེལ་ཏྗེ། ནས་ཞྗེས་པ་ལྷག་མ་ཅན་ཡིན་པས་བཟུང་ནས་ཞྗེས་བ་

བ་གསུངས་སློ་ཞྗེས་སྦྲྗེལ་དགློས་པས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། ཕག་འཚལ་ལློ། །གང་ལ་ན་

ཡུམ་མཁྗེན་གསུམ་དྗེ་ལའློ། །སུའི་ཡུམ་ཞྗེ་ན། ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྗེ་དྗེ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་

ཡུམ་མློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཉན་རང་དང་བང་སྗེམས་ཀི་ཡུམ་མིན་ནམ་ཞྗེ་ན། བཞི་གའི་ཡུམ་

ཡིན་ཀང་སྤྱི་ལ་གཅིག་ཚིག་སྦྱར་བ་ཙམ་སྗེ། དག་ལྡན་ལས། ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པའི་

ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྗེ་རིགས་ལ་གཅིག་གི་ཚིག་གློ་ཞྗེས་དང༌། 

དྗེའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡུམ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལས་འདི་

ནི་དྗེ་རྣམས་ཀི་ཡང་ཡུམ་ཡིན་པར་རྟློགས་སློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ཉིད་ལས། སངས་རྒྱས་ནི་བ་མ་དམ་པ་ཡིན་ཞིང་དྗེ་རྣམས་ཀི་

ཡང་ཡུམ་འདི་ཡིན་པ་དྗེས་ན་འདི་ནི་བ་མ་དམ་པའི་ཡང་བ་མ་ཡིན་པ་དྗེའི་ཕིར་ཞྗེས་

པའི་ཚིག་གིས་ཡུམ་འདི་འབྲས་ཡུམ་དུ་འཁྲུལ་བར་མི་བ་སྗེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བཞྗེད་

པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་མཁྗེན་ཡུམ་གི་ཁད་པར་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ནས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་

ཕིར་ཏྗེ། སྒ་སློར་བཞག་ན་སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་པའི་ཡློན་ཏན་ཡློད་པར་ཐལ་ལློ། །ཇི་

ལྟར་ན་མཁྗེན་གསུམ་གང་ཟག་དྗེ་དག་གི་ཡུམ་ཡིན་ཞྗེ་ན། རྗེ་ཞིག་གཞི་ཤྗེས་ནི་ཉན་

རང་གི་ཡུམ་ཡིན་ཏྗེ། ཉན་ཐློས་དང་དྗེས་མཚོན་པའི་རང་རྒྱལ་ཞི་བ་མང་འདས་ཚོལ་
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བ་རྣམས་ཉློན་མློངས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་དྗེར་ཁིད་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་

པ་དྗེ་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཡུམ་ཡིན་ལ་གཞི་ཀུན་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀིས་དྗེར་ཁིད་པས་སློ། །ལམ་

ཤྗེས་ནི་བང་སྗེམས་ཀི་ཡིན་ཏྗེ། འགྲློ་བ་ལ་ཕན་འདློགས་པར་བྗེད་པའི་བང་སྗེམས་

རྣམས་འཇིག་རྟྗེན་གདུལ་བའི་དློན་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་སྗེ་དྗེའི་ཡུམ་ཡིན་

ལ་ལམ་གསུམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀིས་དྗེ་མཛད་པས་སློ། །རྣམ་མཁྗེན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡིན་ཏྗེ། ཐུབ་པ་རྣམས་བརློད་བའི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་རློད་བྗེད་ས་ཚོགས་པ་

འདི་དག་གསུང་བར་འཇུག་བྗེད་དྗེ་དྗེའི་ཡུམ་ཡིན་ལ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་ཀི་རྣམ་མཁྗེན་གང་

དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པས་དྗེ་གསུངས་པས་སློ། །ཚིགས་བཅད་དང་པློ་འདི་སློབ་

དཔློན་གིས་བཤད་ཐབས་ལྔའི་སྒློ་ནས་བཀྲལ་ཏྗེ། རང་ཉིད་ནས་ཆྗེད་དུའི་བར་གིས་

དགློས་པ་དང༌། ཡུམ་ལ་ནས་ཕག་འཚལ་གི་བར་གིས་བསྡུས་དློན་དང༌། ཚིགས་སུ་

ནས་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློའི་བར་ནི་དགློས་དློན་དང༌། དྗེ་ལ་ནས་བསློད་དློའི་བར་ནི་བསྡུས་

དློན་ལས་འཕློས་ཤིང༌། ཉན་ཐློས་ནས་ཕག་འཚལ་གི་བར་གིས་ཚིག་དློན་དང༌། དྗེ་

ལྟར་ནས་འཐད་པ་ཡིན་ནློའི་བར་གིས་བརྒལ་ལན་བསན་ལ། མཚམས་སྦྱློར་ནི་དྗེ་

དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡློད་དློ། །

འདིར་ཡུམ་གི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ། རང་གི་ལུགས་བཞག་པ། དྗེ་ལ་

རློད་པ་སང་བ། དྗེ་མཁས་པའི་དགློངས་པར་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཡུམ་དྗེ་ཡང་གང་

ཞྗེ་ན། མཁྗེན་པ་གསུམ་ནི་འདིར་ཡུམ་དུ་བསན་ལ། དྗེ་ཡང་སྒས་ཟིན་ཚོད་དང་བསྟུན་

ན་གཞི་ཤྗེས་ནི་ཉན་རང་གི་ཉྗེར་ཞི་ཐློབ་བྗེད་དུ་བསན་པས། སློབ་ལམ་ལྟ་བུར་མངློན་

ཀང་ཉན་རང་གི་བཞྗེད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་དྗེའི་ཡུམ་དུ་བཤད་པར་འདློད་ནས་ཐབས་ཙམ་
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དུ་བཤད་ཀི། ཉྗེར་ཞི་ཐློབ་ཟིན་པའི་གཞི་ཤྗེས་འདིར་བསན་གཞི་ཤྗེས་སུ་མི་འདློད་པ་

མིན་ནློ། །མཁྗེན་པ་གསུམ་པློ་དྗེས་ཀང་ཉན་རང་བང་སྗེམས་སངས་རྒྱས་ཀི་མངློན་

རྟློགས་མཐའ་དག་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་བསྡུས་པས་མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་ཀ་བསློད་

ཕག་གི་ཡུལ་གི་ཡུམ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་རྗེ་བཙུན་གིས་མཁྗེན་གསུམ་ཉིད་ལ་

བསློད་པ་ནི། མངློན་རྟློགས་ཐ་མ་ལྔ་དང་པློ་གསུམ་དུ་འདུས་པར་དགློངས་ནས་

སློ༑ །སྤྱིར་ན་མཆློད་བརློད་ཀི་ཡུལ་དང་དྗེ་ལ་བསློད་ཚུལ་ལ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་ཀང༌། 

འདིར་ནི་བསན་བཅློས་ཀི་བརློད་བ་བསློད་ཕག་གི་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་བསློད་ཚུལ་ཡང་

ཡུམ་དྗེས་སས་བཞིའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བཞྗེད་དློན་སྒྲུབ་པའི་སྒློ་ནས་བསློད་ལ། 

དྗེ་ལྟར་བསློད་པ་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་གང་དུ་བགྲློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་

བ་བསན་བཅློས་ཀི་བརློད་བ་རུ་གློ་བ་ན། གྲློལ་བ་དློན་གཉྗེར་རྣམས་དང་བ་སྐྗེས་ཏྗེ་

ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བས་དྗེའི་ཕིར་མཛད་དྗེ། དྗེ་ནི་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་རློ། །རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཀང་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་མངློན་རྟློགས་མ་ལུས་པ་ཡུམ་

ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། འཕགས་པས། འཕགས་པའི་གང་

ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པའི་ཡློན་ཏན་ཉྗེ་བར་དགློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞྗེས་བརློད་པ་ཞྗེས་པ་དང༌། འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་ཡིན་པའི་

ཕིར་སྦྱློར་ལམ་མན་ཆད་ན་ཡུམ་འདི་ཡློད་པ་མི་རིགས་ཤྗེ་ན། འདིས་འཁྲུལ་གཞི་

བས་ནས། གཞི་ཤྗེས་དང་ལམ་ཤྗེས་འཕགས་པའི་རྟློགས་པ་ཁློ་ནར་འཆད་པ་བྱུང་
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མློད་དྗེ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། གཞན་དུ་ན་ཉི་སང་ལས། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་

དབང་དུ་མཛད་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་པ་རྣམས་བསྡུས་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་བས་སློ་བདུན་སློགས་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའི་རྟློགས་

པར་ཐལ་ལློ། །དྗེས་ན་དྗེ་སྐད་གསུངས་པ་ནི་སས་ཀི་གཙོ་བློ་བརློད་པར་འདློད་ནས་

ཡིན་གི་ཚོགས་སྦྱློར་བ་སས་མིན་ནས་མ་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་

བཅས་པ་འགྲློ་བ་ན་རྒྱལ་པློ་གཤྗེགས་སློ་ཞྗེས་པ་དང་སས་བཞི་གའི་ཡུམ་ཡིན་ཡང་

རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཞྗེས་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་མིན་ན་དྗེ་དག་ལ་ཁབ་བྗེད་མཁྗེན་པ་གཉིས་

པློ་མྗེད་པའི་ཕིར། ཁབ་བ་ཐྗེག་དམན་དང་བང་སྗེམས་ཀི་མངློན་རྟློགས་མྗེད་པར་ཐལ་

བ་དང༌། ཉྗེར་ཞིར་ཁིད་པ་དང་ལྷག་བསམ་ཁད་པར་ཅན་གིས་འཇིག་རྟྗེན་གི་དློན་

དངློས་སུ་སྒྲུབ་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་མྗེད་པར་ཐལ་ལློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་ལུང་དྗེ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་བཤད་དྗེ། འཕགས་པས། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྗེ་གང་ཡིན་ཞྗེས་བ་བ་འདི་ནི་བརློད་པར་བའློ་ཞྗེ་ན། བཤད་པ། ཤྗེས་

རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་ནི། །དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀིས་ཡང་དག་བཤད། ཅྗེས་གསུངས་ལ། 

དྗེའི་དློན་ཡང་གློང་དུ་ཤྗེར་ཕིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞྗེས་བསན་བཅློས་ཀི་བརློད་བ་ལ་

ཕག་འཚལ་བའི་ཤྗེར་ཕིན་དྗེ་གང་ཡིན་དྗེ་ཇི་ལྟར་བསན་བཅློས་ཀིས་འཆད་ཅྗེས་པའི་

ལན་དུ། ཤྗེར་ཕིན་དྗེ་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་དངློས་པློ་བརྒྱད་དུ་ཕྗེ་ནས་འཆད་དློ་

ཞྗེས་བཤད་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སློབ་དཔློན་གིས་ཀང༌། གཞི་དང་ལམ་

དང་རྣམ་པ་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དློན་གི་མཚན་

ཉིད་ཀི་ཡུམ་ཞྗེས་དང༌། གཞི་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀིས་
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ཞྗེས་སློགས་ཚིག་དློན་གི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཁད་མྗེད་པ་དང༌། ཤྗེས་རབ་

ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅྗེས་དང༌། 

བསྡུས་དློན་དང༌། བརྒལ་ལན་གི་སྐབས་སུ་ཡང་མཁྗེན་གསུམ་གིས་མངློན་རྟློགས་

མཐའ་དག་བསྡུས་པར་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ན་དངློས་པློ་བརྒྱད་མ་ལུས་པ་ཡུམ་ཡིན་པ་འདི་ར་བའི་

དགློངས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ལྟར་དུ་ཆྗེན་པློ་གཉིས་ཀིས་ཀང་བཀྲལ་ལ། འཕགས་ཡུལ་

གི་མཁས་པ་གཞན་དུ་མ་ཡང་བཞྗེད་དྗེ། རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། གང་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། སངས་རྒྱས་ཉན་ཐློས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚོགས་

དང་ལྡན་ཡུམ་དྗེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཤྗེས་རབ་

ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞྗེས་བ་ཞྗེས་འདྲི་བ་ལ། མངློན་རྟློགས་བདག་ཉིད་བདུན་ཡིན་

པར། །ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་ཞྗེས་བ། ཞྗེས་དང༌། དག་ལྡན་ལས་ཀང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དབྗེ་བ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་དང༌། གྲགས་པའི་ཆ་ལས་

ཀང༌། གང་ཞྗེས་བ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུམ་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་སྗེ། འཆད་པར་

འགྱུར་བ་མངློན་པར་རྟློགས་པ་བརྒྱད་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བའི་ཤྗེས་

རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་བདག་ཉིད་དློ། ཞྗེས་དང༌། ཤྗེར་འབྱུང་གིས་ཀང༌། མངློན་

རྟློགས་བརྒྱད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན། །རང་བཞིན་མྗེད་ཅིང་རྟློག་ལས་འདས། །དཔག་

བསམ་ཤིང་བཞིན་འབྲས་བཟང་ནི། །སྩློལ་མཛད་རྒྱལ་ཡུམ་དགྗེ་མ་རྒྱལ། ཞྗེས་དང༌། 

ཟླ་འློད་ལས་ཀང༌། དྗེ་ལྟར་ཀུན་མཁྗེན་པ་གསུམ་གིས་མངློན་པར་རྟློགས་པ་གཞན་ལྔ་

པློ་རྣམས་བསྡུས་པའི་བརྒྱད་ཆར་གི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་ཡང་ཞྗེས་བ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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སྗེ་དྗེ་ཉིད་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྗེན་པློའི་རྟློགས་པ་པློའི་དབྗེ་བ་ལ་དགློངས་ནས་ཀུན་

མཁྗེན་པ་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་ཕག་འཚལ་ནས། ཞྗེས་སློ། །འློ་ན་སློབ་དཔློན་དྗེ་དག་

གིས་ཡུམ་དྗེ་ཤྗེར་ཕིན་དུ་ཡང་བཤད་པའི་ཕིར་མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་ཀ་ཤྗེར་ཕིན་དུ་

འགྱུར་ཞྗེ་ན། ཤྗེར་ཕིན་དང་ཡུམ་ཁད་མྗེད་པ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཟག་མྗེད་ཀི་

ཕུང་པློ་སྐྗེད་པ་དང་གསློ་བའི་སྒློ་ནས་བྗེད་ལས་མཚུངས་པ་ཙམ་ལ་དགློངས་པ་སྗེ། 

གཞན་དུ་ན་ཡུམ་མཚན་ཉིད་པའི་དློན་སས་ཀི་བཞྗེད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པ་དང༌། ཤྗེར་

ཕིན་མཚན་ཉིད་པའི་དློན་རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་བློ་དམ་པ་ཡིན་པ་གཉིས་ཁད་

པར་མྗེད་པའི་སྐབས་ག་ལ་ཡློད། དྗེ་ལྟར་འགྲྗེལ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཡུམ་གི་བཤད་

པ་ལ་མི་མཐུན་པ་མྗེད་ཀང་ཚིག་གསལ་དུ་དྗེ་དག་ལས་གཞན་དུ་འཆད་པ་ནི་སྐབས་

དྗེ་ཉིད་དུ་དགག་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྔ་འགྲྗེལ་གི་འཕློས་དློན། ར་བའི་ཚིག་དློན་ནློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། དགློས་དློན་དང༌། བསྡུས་དློན་ལས་འཕློས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། གནས་

སྐབས་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་དགློས་པ། དྗེ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ། ཐློས་པ་དང༌། དང་བ་དང༌། གུས་པའི་དགློས་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཞྗེས་བ་བ་ནི་

སྤྱིར་དློན་མང་པློ་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་ནི་དྗེ་ལྟར་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་པས་འདས་མ་

ཐག་པའི་ར་བ་ལ་གཟུང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་ར་བའི་གློང་དུ་གསུངས་ཞྗེས་པའམ་བཤད་ཅྗེས་

པ་ཡློད་ན་ཕི་འགྲྗེལ་གི་མགློར་གསུངས་ཏྗེ་དང༌། བཤད་དྗེ་ཞྗེས་མི་འབྱུང་བར་ཞྗེས་བ་

བ་ཡིན་ནློ་དང༌། ཡིན་ཏྗེ་དང༌། ཞྗེས་བ་བ་ལ་དང༌། ནི་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། གསུངས་སློ་

ཞྗེས་རློགས་ཚིག་སྦྱར་ན་དྗེ་མ་ཐག་འབྲུ་མི་གཉྗེར་བར་དགློས་དློན་སློགས་སློན་པ་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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འཇུག་པ་ཡིན་གསུང་པའི་སྔ་མ་རྣམས་འགྲྗེལ་པ་འདི་ལ་ངྗེས་ཀང་ཕི་མ་ལ་མ་ངྗེས་ཏྗེ་

གདམས་ངག་སྤྱི་བསན་གི་སྐབས་བཞིན་ནློ། །གང་དག་མཚམས་སྦྱློར་གང་ཡིན་སྔ་

འགྲྗེལ་དུ་བཞྗེད་པ་ནི་སྔ་འགྲྗེལ་གི་དློན་མ་མཁྗེན་པར་ཟད་དྗེ། ར་བ་དྗེའི་སྔར་དང་

རྗེས་སུ་དྗེའི་དློན་བངས་ནས་འགྲྗེལ་པ་ནི་སྔ་འགྲྗེལ་དང་ཕི་འགྲྗེལ་གི་དློན་ཡིན་ན་ར་

བའི་དློན་སྔར་བངས་ནས་མི་འགྲྗེལ་པའི་མཚམས་སྦྱློར་དུ་མ་ཡློད་པས་སློ། །དྗེས་ན་

འདི་དང་འགློག་པ་མྗེད་པའི་རང་བཞིན་གི་མཚམས་སྦྱློར་ལྟ་བུ་ནི་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཡང་

གཞན་ལ་མ་ངྗེས་སློ། །

མཆློད་བརློད་བས་པས་གཞན་དག་དང་བ་སྐྗེད་ཅྗེས་བསན་ན། གཞན་དག་ནི་

གང་། མཆློད་བརློད་ལས་ནི་ཇི་ལྟར་དང་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་གཉིས། དབང་རྟུལ་དང༌། དབང་

རྣློན་གི་དང་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། གང་ཟག་གཙོ་བློར་བས་ནས་འཇུག་པའམ་ཚིག་

ཙམ་ལས་ཡིད་ཆྗེས་སྐྗེ་བའི་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ནི་དང་བ་སྐྗེའློ། །ངློ་བློ་

ནི༑ རབ་ཏུ་སྗེ་ཆྗེན་པློའ ློ། །རྗེ་ཞིག་ནི་བཤད་པའི་རིམ་པའམ་འདི་དབང་རྣློན་ལས་དང་

བ་སྐྗེ་མྱུར་བའློ། །ཡུལ་ནི་ཡུམ་འདི་ལའློ། །ཚུལ་ནི་ཡུམ་སྔར་བཤད་པའི་ཡློན་ཏན་དང་

ལྡན་པར་བསན་པ་ན་ཡློན་ཏན་དྗེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནམ་མིན་སམ་པའི་ཐྗེ་ཚོམ་

མྗེད་པར་ཏྗེ་བརྟགས་དཔྱད་མ་བས་པར་ཚིག་ཐློས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྗེ་བས་ན་མྱུར་

དུའློ། །རྒྱུ་ནི་ཉན་ཐློས་ཞྗེས་སློགས་ཚིགས་བཅད་འདིས་ནི་ཡུམ་འདིས་སས་བཞིའི་

བཞྗེད་པ་བསྐྲུན་པའི་ཆྗེ་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་གསུམ་པློ་ཕི་རློལ་པ་དང་ཉན་

རང་དང་བང་སྗེམས་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པར་བརློད་དྗེ་བརློད་པ་དྗེ་ཐློས་པ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། དབང་བརྟུལ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་ཆློས་གཙོ་བློར་བས་
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ནས་འཇུག་པའམ། དློན་ལ་བརྟགས་དཔྱད་བས་ནས་འཇུག་པའི་ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་

འབྲང་པ་རྣམས་ཀང་དང་བ་སྐྗེད་པར་བྗེད་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་རྣམ་པར་སྦྱར་རློ། །དང་བའི་

ངློ་བློ་ནི་རབ་ཏུ་སྗེ་མི་འཕློགས་པའློ། །གང་ལ་ན་ཡུམ་དྗེ་ལའློ། །འདིར་དྗེ་དང་གློང་དུ་

འདི་ཞྗེས་པ་ནི་མཆློད་བརློད་ལ་ཉྗེ་རིང་གིས་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་ནི་སྔར་ལྟར་རློ། །ཚུལ་ནི། 

འློ་ན་ཡུམ་གིས་སས་བཞི་བསྐྲུན་པར་མཛད་དློ་ཞྗེས་བསན་པ་ཙམ་གི་མློད་ལ་ཡིན་

ནམ་ཞྗེ་ན། མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་སྤྱིར་དབང་བརྟུལ་གི་འཇུག་ལྡློག་གི་རྒྱུ་ཚིག་ཙམ་

ཡིན་ཡང༌། དབང་རྣློན་ནི་རིགས་པས་གནློད་པ་ཡློད་མྗེད་བརྟགས་པ་ན་གནློད་པ་མྗེད་

པ་དང་ཡློད་པར་མཐློང་བ་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

དྗེས་ན་འདིར་ཡང་མཆློད་བརློད་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་བརློད་བའི་དློན་གི་

མཚན་ཉིད་དྗེ་ངློ་བློ་ཉིད་གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་སྐྗེ་མྗེད་དུ་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པའི་མཁྗེན་

གསུམ་གི་ཡུམ་གིས་སས་བཞི་བསྐྲུན་པར་བསན་པ་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་

གནློད་པ་ཡློད་མྗེད་བརྟག་པ་སྔློན་དུ་བཏང་བ་ན་གནློད་པ་མ་མཐློང་ནས་དྗེའི་རྗེས་སུ་

དབྗེ་གཞི། ཤྗེར་ཕིན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཀི་དབྗེ་བའི་

ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་དྗེས་སངས་རྒྱས་ལ་སློགས་པའི་སས་བཞི་བསྐྲུན་པར་མཛད་པ་

ནི་གདློན་མི་ཟ་བ་སྗེ་ངྗེས་པར་སིད་པ་སྗེ་འཐད་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་ངྗེས་པར་བཟུང་སྗེ་དང་

བར་བྗེད་ཀི་དབང་བརྟུལ་ལྟར་བརྟག་དཔྱད་མྗེད་པར་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །རིགས་པ་གང་

གིས་ཤྗེ་ན། ངློ་བློ་ལ་དཔྱད་ནས་འགློག་པ་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་བྲལ་བའི་

ཕིར་ཞྗེས་བ་བ་དང་སློགས་པས་རྒྱུ་ལ་དཔྱད་པ་རློ་རྗེ་གཟྗེགས་མ་འབྲས་བུ་ལ་དཔྱད་

པ་མུ་བཞི་སྐྗེ་འགློག་ལ་སློགས་པའི་ཚད་མ་སྗེ་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀིས་སློ། །ཅིའི་
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ཕིར་རིགས་པ་འདི་རྣམས་ཁློ་ན་འགློད་ཅྗེ་ན། གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དྗེ་

ལ་རིགས་པས་གནློད་ན་འདི་དག་གིས་གནློད་དགློས་ཏྗེ། མཆློད་བརློད་ཀིས་ནི་ཡུམ་

གིས་སས་བཞིའི་བཞྗེད་པ་སྐྗེད་པར་བསན་ལ། རིགས་པ་འདི་དག་གིས་ཆློས་ཐམས་

ཅད་སྐྗེ་མྗེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ཡང་འགལ་བ་ལྟར་སང་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཡུམ་གིས་

སྐྗེད་པར་བསན་པ་ཀུན་རློབ་དང་རིགས་པས་སྐྗེ་མྗེད་སྒྲུབ་པ་དློན་དམ་དུ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རློ་ཞྗེས་པ་འདི་རྣམས་ནི་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་རྨ་མྗེད་པའློ། །ཁ་ཅིག་དང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གནློད་པ་མ་མཐློང་བ་དང༌། སྒྲུབ་བྗེད་བཟུང་བའི་གཞུང་ཚན་པ་

གཉིས་བྗེད་པ་དང༌། ལ་ལ་གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་སྐྗེ་མྗེད་དུ་གང་གིས་གྲུབ་ན་གཅིག་

དུ་བྲལ་ལ་སློགས་པས་སློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

དྗེ་ལ་དང་པློ་མི་འཐད་དྗེ། སྤྱིར་དབང་རྣློན་འཇུག་པ་ལ་གནློད་བྗེད་མ་མཐློང་བ་

ཙམ་གིས་མི་ཆློག་གི་སྒྲུབ་བྗེད་བཟུང་བ་ཡང་དགློས་མློད། འདིར་ནི་དབང་བརྟུལ་དང་

བ་ན་གནློད་མི་གནློད་མ་མཐློང་བར་ཡུམ་གིས་སས་བསྐྲུན་པར་བསན་པ་བདྗེན་པར་

བཟུང་བ་ལྟ་བུ་མིན་གི། གནློད་པ་ཡློད་མྗེད་བརྟགས་པ་ན་མི་གནློད་པར་མཐློང་ནས་

སས་རྣམས་བསྐྲུན་པར་བཟུང་སྗེ། ཞྗེས་བཤད་དགློས་པས་གཞུང་དྗེ་གཉིས་སློ་སློར་

གཅློད་པ་མི་འཐད་དློ། །གཞུང་གཉིས་པ་ནི་བསྒྲུབ་བ་རུ་སང་བའི་ཕིར་སྒྲུབ་བྗེད་

བཟུང་བ་རུ་མི་འཐད་དློ། །འློ་ན་སྒྲུབ་བྗེད་བཟུང་བ་གང་ཞྗེ་ན། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

མཆློད་བརློད་ཀིས་བསན་ཚོད་དང་དབུ་མའི་རིགས་པ་རྣམས་འགལ་བ་ལྟར་སང་ནས་

མི་དང་བ་ལ་བརྟགས་པ་ན་དྗེ་གཉིས་མི་འགལ་བར་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་དང་བ་སྐྗེ་བའི་

ཕིར་གཞན་གི་སྒྲུབ་བྗེད་བཟུང་བས་ཅི་ཞིག་བ། གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། རིགས་
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པས་གནློད་མི་གནློད་རྟློག་པ་ནི། མཆློད་བརློད་ཀི་སྒས་ཟིན་ཚོད་ལ་ཡིན་ལ། དྗེར་ཡང་

ཡུམ་གིས་སས་བསྐྲུན་པ་སྒས་ཟིན་ཅིང༌། གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་སྐྗེ་མྗེད་ནི་མ་ཟིན་

པའི་ཕིར་རློ། །ཚིག་གསལ་དུ་ཁད་གཞི་ནི་ཤྗེར་ཕིན་ནློ། །ཁད་པར་ནི་མཁྗེན་གསུམ་

མློ༑ །གསུམ་དུ་བསན་པ་ཡང་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡང་དབྗེར་མྗེད་དློ་སམ་པ་དགག་པ་དང༌། 

སས་གསུམ་ཆར་སྐྗེ་བར་བསན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་རང་སངས་

རྒྱས། །ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀིས་ངྗེས་བསྗེན་པའི། །ཐར་ལམ་ཁློད་ཉིད་གཅིག་པུ་

སྗེ༑ །གཞན་ཞྗེས་བགི་བ་མ་མཆིས་ངྗེས། ཞྗེས་བསློད་པའི་ཕིར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་ཡུམ་འདི་ལ་ཐྗེག་པ་རང་རང་གི་རྟློགས་པ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང༌། 

དྗེ་སློན་པའི་མདློ་འདི་ལ་ཡང་མདློ་གཞན་ལས་ལྷག་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། འདིས་ཉན་

རང་རྣམས་བསྐྗེད་པའི་ཆ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པ་ཙམ་ཞིག་དང་བང་

སྗེམས་དང་སངས་རྒྱས་བསྐྗེད་པའི་ཆ་ནི་བདག་མྗེད་གཉིས་རྟློགས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ཡང་རིམ་པ་ལྟར་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་དང་སློང་པློ་བཀློད་པ་རྣམས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་

སམ་ན་དྗེ་བསལ་བའི་ཕིར་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་ནི་ཞྗེས་སྨློས་ཏྗེ། འདིར་དློན་ནི་ཡུམ་

ལ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་དུ་ཕྗེ་བ་ནི་རང་བཞིན་གསུམ་དུ་ཕྗེ་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ་

དབྗེ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རློ། །འློ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན། གདུལ་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་

སས་གསུམ་གི་ཡུམ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་བསན་གི་རྣམ་པར་ངྗེས་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་

ཚེ་ནི་སངས་རྒྱས་རྗེ་བཙུན་ཁློ་ནའི་ཡུམ་ཡིན་གི། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

གཡུང་པློ་ལ་སློགས་པ་ལྟ་བུ་ནི་བུད་མྗེད་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་ཡུམ་འདིས་ག་ལ་སྐྗེད་

དྗེས་ན་འདིའི་མཐུའི་ཆྗེ་བ་ནི་འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སུ་སྒྲུབ་པས་མཚར་དུ་
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བའློ། །དྗེའི་ཕིར་འདི་སློན་པའི་མདློ་ཡང་གཞུང་གཞན་ལས་མཆློག་སྗེ། སྔར་གི་གཞུང་

དྗེ་དག་ནི་ཕློགས་རྗེ་བ་ཡིན་ལ། ཡུམ་གི་མདློར་ནི་རིགས་ཅན་གསུམ་གའི་ལམ་

བསྒགས་པའི་ཕིར་རློ། །རང་བཞིན་གཅིག་ཁློ་ན་རྐྱྗེན་གི་དབང་གིས་གདུལ་བ་ལ་དུ་

མར་སང་བ་ནི་ཚུལ་གི་སྒས་བསན་པས་དུ་མར་སང་ཡང་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཚུལ་

གསུམ་པ་ཡིན་ལ་གཅིག་དུ་མར་སློན་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་

ཉིད་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་མཐུ་དྗེ་སུའི་སམ་པ་ལ། ཤྗེར་ཕིན་ཞྗེས་

སྨློས་པ་དློན་གི་རིམ་པའློ་ཞྗེས་སྤློས་ནས་འཆད་དློ། །ཚུལ་ཞྗེས་པ་དློན་དྗེ་དངློས་མིན་

པར་རྣམ་པ་ཙམ་བསན་པ་རུ་འཛིན་པ་ཚུལ་གི་སྒས་འཁྲུལ་གཞི་བས་པ་འདི་ལ་བརློད་

པར་བ་སྗེ། ཅི་ཡུམ་འདི་གདུལ་བའི་ངློར་སས་གསུམ་གི་ཡུམ་ཡིན་གི་ངྗེས་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས་སངས་རྒྱས་ཁློ་ནའི་ཡིན་ཞྗེས་པ་འདི་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་

པའམ་བཏགས་པ་བ་དང་མཚན་ཉིད་པ་ལ་བྗེད་བརྟག་གྲང༌། དང་པློ་ནི་མི་འདློད་ཅིང་

རིགས་པ་ཡང་མིན་ཏྗེ། དློན་དམ་པར་ཡུམ་གིས་སངས་རྒྱས་བསྐྲུན་པ་ལ་སྔར་གི་

རིགས་པས་གནློད་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཡུམ་གིས་སས་གསུམ་བསྐྗེད་པ་རང་གི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཡུམ་འདིས་སས་གསུམ་བསྐྗེད་མི་ནུས་སློ་ཞྗེས་པའི་རིགས་པས་གནློད་པ་

མ་མཐློང་བར་ཁས་བངས་པ་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །ཉན་རང་ལ་ཐར་ལམ་ཡང་མྗེད་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། ཡུམ་མ་གཏློགས་པ་ནི་མྗེད་ལ་ཡུམ་ཡང་འདི་དག་གི་ལམ་མིན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །འདློད་པར་ནི་མི་ནུས་ལ། རྟགས་གཉིས་ནི་བསློད་པའི་ལུང་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་

པ་དང་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཀིས་ཁས་བངས་སློ། །གཞི་ཤྗེས་དང་ལམ་ཤྗེས་
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སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུམ་ཁློ་ནར་འདློད་ན་ཉན་ཐློས་དང་བང་སྗེམས་སུ་བསན་པའི་གང་

ཟག་གཉིས་ཀང་བཏགས་པ་བར་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་འགལ་བ་དུ་མ་འདུས་པ་འདི་ལྟ་

བུའི་བཤད་པ་ནི། བམས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཅློ་འདྲི་བ་ཡིན་ལ། འདི་ཡི་

རྗེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལྗེགས་པར་མ་བརྟགས་སློ། །

དྗེའི་ཕིར། འཁྲུལ་གཞི་བས་པའི་ཚུལ་གི་དློན་ཡང་ཚུལ་གསུམ་རྣམ་པར་

བཞག་པར་དགློངས་པས་ཞྗེས་པ་དང་མཐུན་པར་ཐྗེག་པའི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཞྗེས་

འབུམ་པ་འདློད་པའམ། ཡང་ན་མཁྗེན་པ་གསུམ་དུ་དབྗེ་བའི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཞྗེས་པ་

ལྟར་བཤད་དློ། །ཅི་སྗེ་སློབ་དཔློན་ཡང་གཞུང་ལམ་རྣམས་ཤྗེར་ཕིན་བཏགས་པ་བར་

བཞྗེད་པས་མི་མཐུན་པ་མྗེད་དྗེ། ཤྗེར་ཕིན་དང་ཡུམ་གཉིས་དློན་གཅིག་པའི་ཕིར་ཞྗེ་

ན༑ འདི་ནི་ཆྗེས་མི་འཐད་དྗེ། ཡུམ་གི་དློན་ནི་སས་བཞིའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བཞྗེད་

དློན་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ལ་དྗེ་ཉན་རང་དང་བང་སྗེམས་ལ་མྗེད་ཅྗེས་སློབ་དཔློན་ཇི་

ལྟར་བཞྗེད། གཞན་ཡང་དྗེ་དག་ལ་ཡུམ་མཚན་ཉིད་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་སས་ཀང་

བཏགས་པ་བར་འགྱུར་རློ། །མཁྗེན་གསུམ་དུ་ཕྗེ་བ་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་ཕྗེ་བ་མིན་

ཞྗེས་དང་དུ་མར་སང་ཡང་ངློ་བློ་གཅིག་ཁློ་ནའློ་ཞྗེས་པ་འདིས་ནི། ཚིག་གསལ་གི་

འདློད་པ་ལ་བང་སྗེམས་ཀི་ཡུམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཡང་ཉན་རང་གི་མིན་ཞྗེས་བཞྗེད་

པ་བཀག་སྗེ། རྣམ་མཁྗེན་མཚན་ཉིད་པ་དང་གཅིག་ཏུ་དང་སངས་རྒྱས་ཁློ་ནའི་ཡུམ་དུ་

འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །སྤློས་པས་ཆློག་གློ །

གཉིས་པ་ནི། དློན་གིས་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་ཞྗེས་གསུངས་ན། ཇི་ལྟར་

འཇུག་ཅྗེ་ན། གུས་པར་བྗེད་དློ། །གང་ལ་ན། ཡུམ་དྗེའི་ཡློན་ཏན་ཉྗེར་ཞིར་ཁིད་པ་
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སློགས་ཐློབ་པར་མངློན་པར་འདློད་པའི་གང་ཟག་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གཉིས་ཀ་ཡང་

ངློ༌། །གང་ལ་ན། ཡུམ་དྗེ་དང་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའི་གསུང་རབ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པློ་ལ་

སློགས་པའློ་ཞྗེས་འཆད་ཀང་ཚིག་དློན་གི་རྟྗེན་ཡིན་པས་བཟླློག་ན་འགྲིག་པའི་ཕིར་མི་

རིགས་སློ། །དྗེས་ན་མཁྗེན་གསུམ་དྗེ་བརློད་བར་བྗེད་པའི་གསུང་རབ་ཡུམ་གི་མདློ་

དང༌། མདློ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའི་གསུང་རབ་བསན་བཅློས་ལའློ། །གང་གི་དློན་དུ་ན། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་གཟུང་བ་དང་སློགས་པས་བཅང་པ་དང་བཀག་པ་དང་ཀུན་ཆུབ་པར་བ་

བ་དང་རྣལ་འབློར་དུ་བ་བའི་དློན་དུའློ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། ཡུམ་དྗེ་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་

ལས་སློ། །ཀང་ནི་ཐློས་པ་ལས་དང་བར་མ་ཟད། དང་བ་ལས་གུས་པའློ། །ངློ་བློ་ནི། 

ཤིན་ཏུ་སྗེ་གུས་པ་དྲག་པློའ ློ། །གང་ལ་དད་པ་དྗེ་ལ་དྗེ་དློན་གཉྗེར་གི་འདུན་པ་འབྱུང་

བའི་ཕིར་དད་པས་འདུན་པའི་རྟྗེན་བྗེད་པར་བཤད་པས་འདིར་གུས་པ་ཞྗེས་འབྱུང་

ཡང་ཡུམ་དློན་གཉྗེར་གི་འདུན་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་རྗེས་དྗེ་ནས་ཐློས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་

སློགས་པས་བསམ་པ་དང་སྒློམ་པའི་ཤྗེས་པ་གསུམ་རིམ་གིས་བསྐྗེད་ནས་འཇུག་

པར་འགྱུར་རློ། །ཤྗེས་རབ་གསུམ་པློ་དྗེ་ལ་ཡང་བྗེ་སྨྲ་རྣམས། ཐློས་སློགས་ལས་བྱུང་

བློ་རྣམས་ནི། །མིང་དང་གཉིས་ཀ་དློན་ཡུལ་ཅན། ཞྗེས་མིང་རྐྱང་ལ་དམིགས་པ་ཐློས་

བྱུང༌། དློན་རྐྱང་ལ་དམིགས་པ་སྒློམ་བྱུང༌། གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་པ་བསམ་བྱུང་ཞྗེས་

འདློད་པ་ནི་བསམ་བྱུང་གིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མིང་དློན་གཉིས་ཀ་མི་འཛིན་པའི་ཕིར། 

བསམ་བྱུང་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། མིང་ཡུལ་དུ་བྗེད་པ་ན་ཐློས་བྱུང་དང༌། དློན་འཛིན་པ་

ན་སྒློམ་བྱུང་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་འདིར་གསུང་རབ་མཉན་པ་ལས་སྐྗེས་པའི་
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ཤྗེས་རབ་ནི་ཐློས་བྱུང༌། དྗེའི་དློན་རིགས་པས་བརྟགས་པ་ལས་ངྗེས་པ་རྗེད་པའི་ཤྗེས་

རབ་ནི་བསམ་བྱུང༌། ངྗེས་པ་རྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་རྗེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་

བསྒློམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་སྒློམ་བྱུང་གི་ཤྗེས་རབ་ཏུ་འདློད་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཞུགས་པས་ལྗེགས་པའི་མཆློག་བང་ཆུབ་འཐློབ་པར་

འགྱུར་རློ། །ཤྗེར་སྒློན་དུ་ཞུགས་པས་མཁྗེན་གསུམ་ཐློབ་ཅྗེས་ཟྗེར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། 

དང་བ་ལས་གུས། གུས་པ་ལས་ཞུགས། ཞུགས་པ་ལས་ལྗེགས་པའི་མཆློག་ཐློབ་པ་

དྗེའི་ཕིར། བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་ལྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐློབ་པའི་

རྒྱུ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྔར་སྨྲས་པ་གྲུབ་པློ། །འདིར་རྒྱུའི་

གཙོ་བློའི་དློན་བྗེད་རྒྱུ་ལ་འཆད་ཀང་དང་པློའི་རྒྱུ་ཞྗེས་པ་ལྗེགས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་དང་

བ་དྗེ་བང་ཆུབ་ཀི་དང་པློའི་རྒྱུ་རུ་གཟིགས་ནས་དྗེ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་སུ་མཆློད་བརློད་

མཛད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུམ་ལ་ཡློན་ཏན་ཞྗེས་སློགས་དྗེར་མཁྗེན་པ་གསུམ་གི་

ཡློན་ཏན་བརློད་པའི་སྒློ་ནས་ཡུམ་ལ་བསློད་དྗེ་ཞྗེས་བསན་པ་ན། འདི་སམ་དུ་ཡུམ་ནི་

དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ཅིའི་ཕིར་མཁྗེན་གསུམ་ཁློ་ནའི་ཡློན་ཏན་གི་སྒློ་

ནས་བསློད་ལ། སྦྱློར་བ་དང་ཆློས་སྐུའི་སྒློ་ནས་མིན་ཞྗེས་དློགས་ན། མཁྗེན་གསུམ་གི་

སྒློ་ནས་བསློད་པ་དྗེ་ལ་གྲངས་ཉུངས་པའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། མཁྗེན་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་

བསློད་པས་ལྷག་མ་ལྔའི་སྒློ་ནས་ཀང་དློན་གིས་བསློད་པར་འགྱུར་ལ། ལྷག་མ་ལྔའི་སྒློ་

ནས་བསློད་པས་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། དང་པློ་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་བསློད་པས་འགྲུབ་པའི་

དགློས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཀང་ཡློད་པ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དང་དགློས་པ་གཉིས་

ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་གི་སྒློ་ནས་ཤྗེར་
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ཕིན་ལ་བསློད་ཀི་ལྷག་མ་ལྔའི་སྒློ་ནས་མ་མཛད་དློ། །

དྗེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གིས་ནི་དློན་བརྒྱད་

བསྡུས་ལ་བསྡུ་བ་དྗེ་དག་ཀང་ཤྗེར་ཕིན་ཡུམ་མ་ཚང་བ་མྗེད་པ་ཡིན་ཞིང་ཞྗེས་

པའློ། །དགློས་པ་ནི་མཁྗེན་གསུམ་དྗེས་ནི་ཚིག་དློན་གི་སྐབས་ནས་བཅད་པར་འགྱུར་

བའི་ཚུལ་གིས་སས་བཞིའི་བཞྗེད་དློན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྒྲུབ་ནུས་པ་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གཞན་ལ་བསན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། སྦྱློར་བ་དང་ཆློས་སྐུ་ནི་ཉན་རང་གི་ཡུམ་

མིན་པའི་ཕིར་དྗེའི་སྒློ་ནས་བསློད་པས་སས་བཞིའི་བཞྗེད་དློན་སྒྲུབ་པར་མི་རྟློགས་

སློ༑ །ཀང་སྔ་མ་ནི་གསུམ་དུ་བརྒྱད་འདུས་པས་སྡུད་བྗེད་གསུམ་ཕག་གི་ཡུལ་དུ་

བཀློད་པར་མ་ཟད་དློན་གིས་ན་བསྡུ་བ་བརྒྱད་ཀང་དྗེར་བཀློད་ཅྗེས་དང༌། ཕི་མ་ནི་

མཁྗེན་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་བསློད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ཡློད་པར་མ་ཟད་དགློས་པ་ཡང་

ཡློད་ཅྗེས་པའློ། །གང་དག་དྗེས་ཀང་ཞྗེས་པ་དློན་བརྒྱད་དང་འཆད་འགྱུར། ཡུལ་ནི་

རྣམ་པ་གསུམ་པློ་རྒྱུ། ཞྗེས་སློགས་ལ་འཆད་པ་ནི་སྐབས་ཀི་དློན་ལས་ཉམས་ཏྗེ། 

བསློད་ཕག་གི་ཡུལ་དུ་བཀློད་ཚོད་དྗེས་སས་བཞིའི་བཞྗེད་དློན་སྒྲུབ་ནུས་སུ་སློན་པ་

སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་རློ། །མ་ངྗེས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཡུལ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་རྒྱུ། 

ཞྗེས་སློགས་ནས་དློན་ཕུན་ཚོགས་སུ་བསན་པ་ནི་སས་བཞིའི་དབང་དུ་བས་པ་མིན་

ཞིང༌། བསློད་པའི་ཡུལ་དུ་དངློས་བརྒྱད་སྒས་མ་ཟིན་པ་ལ་དློགས་པ་འདི་དག་བྱུང་

བའི་ཕིར་རློ། །འློ་ན་མཁྗེན་གསུམ་གིས་དངློས་བརྒྱད་བསྡུས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། 

ཚིག་གསལ་དུ་ནི། དངློས་པློ་བརྒྱད་དུ་ཕྗེ་བ་དྗེ་དག་དངློས་ཀི་ཚུལ་དུ་དཔྱད་ན་རྣམ་

མཁྗེན་གི་སྐབས་ཞྗེས་གཅིག་ཁློ་ནར་གདགས་རིགས་ཏྗེ་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དྗེ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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དངློས་དང༌། བརྒྱུད་པས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། །འློན་ཀང་མཐར་འཚང་རྒྱ་ཡང་བདག་ནི་

བང་ཆུབ་ཆྗེན་པློའི་སློད་མིན་ནློ་ཞྗེས་རང་ལ་སྨད་ནས་སྤྱློད་པའི་རིགས་ཅན་དང༌། 

འཚང་རྒྱ་བའི་ཕིར་སྤྱད་པ་སྤྱློད་ཀང་འབྲས་བུ་མ་ཐློབ་པས་སློབ་ལམ་ལ་གནས་པ་

གཅིག་དང༌། ཡུན་རིང་བློ་ནས་འདློད་པའི་དློན་དྗེ་གྲུབ་པས་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློར་གྱུར་

པའི་གང་ཟག་གཅིག་དང་གསུམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་དྗེ་གསུམ་དུ་འདུས་པའི་

སྐབས་བརྒྱད་དུ་ཕྗེ་བ་ཡང་སྐབས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བར་ཤྗེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཐམས་

ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གིས་དློན་བརྒྱད་བསྡུས་ཞྗེས་སློགས་སྨློས་སློ། །དྗེས་ན་

ཉན་རང་དང་བང་སྗེམས་དང་སངས་རྒྱས་དང་འབྲྗེལ་བ་མཁྗེན་གསུམ་གི་སྐབས་

གསུམ་ནི་སྡུད་བྗེད་དློ། །བསྡུ་བ་ནི་སྐབས་བརྒྱད་དུ་བསན་པ་རྣམས་སློ། །

བསྡུས་ཚུལ་ནི་དབང་བརྟུལ་དང་པློར་ཉན་རང་གི་ལམ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་

ཕིས་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་ཐློག་མར་ཉན་ཐློས་དང་

འབྲྗེལ་པ་གཞི་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་ཀིས་བསྡུས་ཚུལ་ནི། སྐབས་བཞི་པའི་རྣམ་མཁྗེན་གི་

རྣམ་པའི་ནང་ནས་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་ལམ་བདུན་དུ་བསྡུས་པ་འདི་གཞིར་བསན་

ཏློ༑ །དྗེ་ལ་རྣམ་པ་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡློད་སམ་པ་ལ་མཐློང་ལམ་གཙོ་བློར་བས་ཏྗེ་མྗེད་པ་

ནས་འདུལ་བ་མྗེད་པའི་བར་བཅུ་དྲུག་གློ །དྗེའི་མཚན་ཉིད་གང་སམ་པ་ལ་མཚན་ཉིད་

ཉི་ཤུའློ། །དྗེའི་སྦྱློར་ལམ་ནི་འཕགས་པ་ཉན་ཐློས་ལམ་ཞྗེས་སློགས་དང༌། གཟུགས་

སློགས་དྗེ་མི་རྟག་སློགས་དང༌། ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསན་ཏློ། །དྗེ་ལས་མཐློང་

ལམ་འབྱུང་བས་དྗེ་ནི་སྐབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར་རྣམ་པ་དང་བཅས་པར་བསན་

ཏློ༑ །འབྲས་བུ་ནི་མ་བསན་ཏྗེ། གློ་ས་བའམ་རང་གི་གཞུང་ལ་ལྟློས་པར་བསན་ཏློ། །ཡང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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ན་དློན་གཞན་ཡིན་ཡང་དགྗེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་སྐབས་སུ་བསན་དུ་རུང་ངློ༌། །རང་རྒྱལ་

དང་འབྲྗེལ་པས་བསྡུས་ཚུལ་ནི། སྐབས་གཉིས་པ་ལས་སྦྱློར་ལམ་དང་མཐློང་ལམ་

ཁད་པར་དང་བཅས་པར་བསན་ཅིང་སྐབས་བཞི་པར་སྒློམ་ལམ་རྣམ་པའི་སྒློ་ནས་

བསན་ཏློ། །སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་ནི་འདི་དག་ལ་མི་སྦྱློར་ཏྗེ། གཙོ་བློར་མ་བས་པའི་ཕིར་

རློ༑ །དྗེ་ལྟར་ན་སྡུད་བྗེད་དང་པློས་ནི་སྐབས་གཉིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་

དག་ལས་བསྡུས་ཏྗེ། སྐབས་ལྷག་མ་ལྔ་ལས་ནི་གཞི་ཤྗེས་དང་འབྲྗེལ་བ་མ་བསན་ཏློ། །

བང་སྗེམས་དང་འབྲྗེལ་བ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་ཀིས་བསྡུས་ཚུལ་ནི། དྗེ་ལྟར་

ཉན་རང་དྗེ་དག་ཞི་བའི་དབིངས་ན་གནས་པ་ལས་ལངས་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་འཇུག་པ་

ན༑ སྗེམས་བསྐྗེད་དང་པློ་གསུམ་ཐློག་མར་བས་གདམས་ངག་གིས་ཚོགས་ལམ་ཕལ་

བ་སྦྱངས་ནས་སྐབས་བཞི་པའི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བསྐྗེད་དྗེ། དྗེ་ནས་སྐབས་དང་པློའི་

སྦྱློར་ལམ་གློ་སྒྲུབ་སྐབས་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ལས་བསན་པའི་སྦྱློར་ལམ་རྣམས་སྦྱངས་

ཏྗེ་དྗེ་དག་གིས་རྟགས་ཐློབ་པར་བས་ནས་གཉིས་པ་དང་ལྔ་པར་བསན་པའི་མཐློང་

ལམ་གིས་མཐློང་སང་གི་རྣམ་རྟློག་རྣམས་སངས་ཤིང༌། ཡང་སྐབས་དྲུག་པ་སྦྱངས་དྗེ་

ནས་སྒློམ་ལམ་ཁད་པར་ཅན་ལྔ་པ་ལས་བསན་པ། བདུན་པར་དངློས་ཁློ་ནར་བསན་པ་

རྣམ་པ་དང་བཅས་ཤིང་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་དྗེ་རློགས་པར་བྗེད་དྗེ། 

ལམ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་རིགས་གདམས་ངག །དམིགས་པ་

ཆྗེད་དུ་བ་བ། ཡློན་ཏན་སྐློན་རྣམས་ཐུན་མློང་དུ་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

སྐབས་གསུམ་པ་དང་བརྒྱད་པ་ལས་བཏུས་པ་མ་བཤད་དློ། །སངས་རྒྱས་དང་འབྲྗེལ་

བ་རྣམ་མཁྗེན་གི་སྐབས་ཀིས་བསྡུས་ཚུལ་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་དང་པློ་བཅུ་དགུ་ནི་དྗེའི་
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རྒྱུའློ། །དྗེ་ཡང་གདམས་ངག་གིས་སྨིན་པར་བྗེད་པས་གདམས་ངག་དང༌། དྗེས་ཟིན་པ་

སྦྱློར་ལམ་ཡིན་པས་དྗེ་དང༌། དྗེ་ཐློབ་པ་རིགས་ལ་གནས་པ་ཡིན་པས་དྗེ་དང་དྗེ་ལ་

གནས་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་ཆྗེད་དུ་བ་བ་དང༌། སར་སློན་ཚུལ་གཞན་གིས་སྦྱློར་བ་

དང༌། མཐློང་བ་དང་སྒློམ་པ་ཁད་པར་ལམ་གི་ངློ་བློར་གློ་སྒྲུབ་འཇུག་པ་ཚོགས་ངྗེས་

འབྱུང་སྒྲུབ་པ་རྣམས་བསན་ཏློ། །སྐབས་དྲུག་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཐློབ་པར་བ་བ་ལ་འདྲིས་

པར་བྗེད་པས་ལམ་སྤྱིར་སྦྱར་རློ། །དྗེ་དག་གི་རྒྱུར་བསྡུས་སློ། །དྗེ་དག་གི་འབྲས་བུ་

ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་ཐ་མ་གསུམ་དང་སྐབས་བརྒྱད་པ་རིལ་གིས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཁ་

ཅིག་ནི་རྒྱུའློ། །ཁ་ཅིག་ནི་བདུན་པ་ལས་བསན་པའི་རྣམ་པ་དང་མཚན་ཉིད་དློ། །ཁ་

ཅིག་ནི་ངློ་བློ་དང་དབྗེ་བ་དང་འཕིན་ལས་སློ། །དྗེ་ལྟར་རྣམ་མཁྗེན་གི་སྐབས་སུ་སྐབས་

ཀི་དློན་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་དགློངས་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་ཉིད་

ལམ། །སློན་པས་འདི་ལས་བཤད་པ་གང༌། ཞྗེས་ལམ་གཅིག་པུ་ཁློ་ན་འབྲས་བུ་དང་

བཅས་པར་བསན་ཏློ་ཞྗེས་སློགས་དང༌། གཞན་ཡང་སྐབས་ཀི་འཇློག་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་

བས་ནས་འཆད་དློ། །

ཤྗེས་རབ་སྒློན་མྗེར་ནི། དྗེ་ལ་ཡུལ་ཉིད་དང༌། སྦྱློར་བ་ཉིད་དང༌། འབྲས་བུ་ཉིད་

ལ་སློགས་པའི་སྒློ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གིས་དློན་བརྒྱད་བསྡུས་པར་

དགློངས་ནས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བསློད་དློ་ཞྗེས་སྐབས་གསུམ་དང་

དྲུག་དང༌། བརྒྱད་དུ་བཞག་པའི་དློན་བརྒྱད་མཁྗེན་གསུམ་དུ་འདུས་པར་འཆད་

དློ༑ །གངས་ཅན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ནི། ཁ་ཅིག་གསུམ་ནི་སྤྱི་ཡིན་ཞིང་རྒྱ་ཆྗེ་བས་

དྗེར་རྒྱ་ཆུང་བའི་བྗེ་བྲག་ལྔ་འདུས་ཏྗེ་རྒྱ་མཚོར་ཆུ་ཐིགས་བཞིན་ཞྗེས་དང༌། ལ་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 57  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

གསུམ་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དྗེར་གནས་སྐབས་ལྔ་འདུ་སྗེ་སློར་མློ་ཁུ་ཚུར་བཞིན་

ཞྗེས་དང༌། གཞན་དག་གསུམ་ནི་དྗེ་དག་མཚོན་བྗེད་ཀི་ཆློས་སུམ་ཅུ་ཡིན་པས་དྗེར་

དློན་བརྒྱད་འདུས་པར་བཞྗེད་དློ། །དང་པློ་གཉིས་ལྟར་ན་གསུམ་གིས་ལྔ་བསྡུས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ལུགས་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་བ་ལས་ཚིག་གསལ་དུ་ནི། གཞུང་འདི་སྐབས་

བརྒྱད་ཡློད་ཀང༌། སྐབས་གསུམ་དུ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པར་བས་ནས། 

སྐབས་བསྡུ་བ་རུ་བས་འདུག་པས་སྐབས་དློན་སློར་བའི་བཤད་པར་སང་ཞིང༌། སྐབས་

བསྡུ་ན་ཡང་སྡུད་ལུགས་ལ་སྐློན་ཆགས་ཏྗེ། གཞི་ཤྗེས་ཀི་ཤུགས་བསན་གི་སྦྱློར་

ལམ་སྡུད་ན་རྣམ་ཀུན་གི་ཉན་རང་གི་ཚོགས་ལམ་ཡང་སྡུད་དགློས་པ་ལས་མ་བསྡུས་

པ་དང༌། འབྲས་བུ་མཆློད་བརློད་ཀིས་བསན་པ་དང༌། སྐབས་བརྒྱད་པར་ཉློན་མློངས་

པ་མྗེད་པ་དང༌། ཤུགས་བསན་གི་སྨློན་གནས་ཤྗེས་པ་དང༌། ས་བརྒྱད་ཀི་བས་པ་

རྟློགས་པའི་ས་དང་སྦྱར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་མ་ཤྗེས་པ་དང༌། གཞི་ཤྗེས་ཀི་མཚན་

ཉིད་བཅུ་དྲུག་དང་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་བཞི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཉན་

ཐློས་ཀི་ལམ་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། སྦྱློར་ན་ཡང་བྗེད་པ་དང་པློ་གསུམ་དང༌། སྦྱློར་བ་

གསུམ་ལས་གཞི་ཤྗེས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཆད་པའི་ཕིར་དང༌། སྐབས་གཉིས་པའི་ཉན་རང་གི་

འཕགས་ལམ་གི་སྐབས་སུ་མཐློང་ལམ་ཁློ་ན་དང་སྦྱར་བ་ལ་ཤྗེས་བྗེད་མྗེད་པ་དང༌། 

དྗེ་ལ་སློགས་པ་གློང་འློག་འགལ་བ་དུ་མ་ཞིག་སང་བ་ནི་བློ་གསལ་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་ཏུ་

དཔྱད་པས་ཤྗེས་ཏྗེ། འདིར་ནི་ཡི་གྗེ་མངས་པས་འཇིགས་ནས་མ་བྲིས་སློ། །

བ་མ་གློང་མ་རྣམས་ནི་སྐབས་བསྡུ་བ་རུ་མི་མཛད་ཀི་མངློན་རྟློགས་ལྔའམ་

བརྒྱད་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་ནས་བསློད་ཡུལ་གི་གྲངས་མང་ཉུང་དཔྱློད་
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པའི་ཕིར་སྐབས་ལ་དཔྱློད་པར་སང་ཡང༌། མཁྗེན་གསུམ་དུ་མངློན་རྟློགས་མཐའ་དག་

འདུས་པར་སློན་པའི་སྐབས་ཡིན་ཞིང་བསློད་ཕག་གི་ཡུལ་དུ་ཆློས་སུམ་ཅུ་སྒས་མ་

ཟིན་པའི་ཕིར། སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་ཅུང་མིན་པར་གློའ ློ། །དྗེ་ལ་རང་གི་ལུགས་

ནི༑ ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་མངློན་རྟློགས་གང་ཡིན་མཁྗེན་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་

དགློངས་ནས་མཁྗེན་གསུམ་གིས་མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་བསྡུས་པར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་

གསུམ་དུ་མ་འདུས་པའི་མངློན་རྟློགས་མྗེད་པས་སློ། །ཚུལ་དྗེ་མ་རྟློགས་པར་བསྡུ་བ་

སྡུད་བྗེད་ཐ་དད་ཁློ་ནར་བཟུང་ནས་སྐབས་དློན་ལས་ཉམས་པར་མི་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངློས་དང་ཡུམ་སས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། 

ཕག་འཚལ་ལློ། །འདི་ལ་གཉིས། ཡུལ་གང་ལ་དང༌། ཚུལ་ཇི་ལྟར་རློ། །དང་པློ་ནི། ཡུམ་

དྗེ་ལའློ། །ཡུམ་དྗེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། སངས་རྒྱས་ཉན་ཐློས་སློགས་པས་རང་རྒྱལ་

བང་སྗེམས་ཏྗེ་སས་བཞིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་རྣམས་ཀི་བཞྗེད་

དློན་དྗེ་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པ་ཞིག་གམ་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་དྗེ་དག་གི་ཡུམ་དུ་

བཞག་པ་ཞིག་གློ །དྗེ་ལྟར་ན་ཤྗེས་རབ་སྒློན་མྗེར། ཉན་ཐློས་ཉིད་དང་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་ཉིད་དང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ་དྗེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པ་

ཉིད་ཀིས་དྗེ་དག་གི་ཡུམ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། ཞྗེས་པ་

དང་མཐུན་ནློ། །འགྲྗེལ་པ་འདི་ནི་རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཉན་ཐློས་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་ལྡན་ཡུམ་ཞྗེས་པ་དང་མཐུན་ཞིང༌། ར་བའི་བཅས་པའམ་

ལྡན་པའི་དློན་འགྲྗེལ་པས་བསྐློར་བ་ལ་བཤད་དྗེ། ར་བར་བཤད་པའི་ཤཱནི་པ་སློགས་

ཀི་བཤད་པ་དང་མི་མཐུན་ནློ། །དྗེས་ན་བཅས་ས་དང་ལྡན་ས་བསྐློར་ས་ནི་འདིར་ཡུམ་
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ལ་གློ་དགློས་སློ། །བསྐློར་བའི་དློན་ཡང་ཡུམ་སས་ལ་གཙོ་འཁློར་གི་ཐ་སད་ཡློད་པས་

དྗེ་ཙམ་ལ་བསམས་སློ། །དྗེའི་ཕིར། གཙོ་བློ་སངས་རྒྱས་འཁློར་ཉན་ཐློས་དང་བང་

སྗེམས་ལ་སློགས་པས་བསྐློར་བ་ཞྗེས་བཤད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁློར་དུ་རང་རྒྱལ་

འློང་མི་འློང་ལ་རློད་པ་ནི། དམ་བཅའ་ལྟར་སང་ལ་རློད་པ་ལྟར་སང་འགློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། སས་བཞིའི་བཞྗེད་དློན་སྒྲུབ་པར་བསློད་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །འདི་

ལ་གསུམ། གཞི་ཤྗེས་ཀིས་ཉན་རང་དང༌། ལམ་ཤྗེས་ཀིས་བང་སྗེམས། རྣམ་མཁྗེན་

གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཞྗེད་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། ཐློབ་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་

པ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཡུམ་ཞྗེས་སྦྲྗེལ་ཏྗེ་དང་ཞྗེས་པ་འློག་མ་བསྡུ་བའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །འློག་མ་གཉིས་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །འདི་ལ་ཨ་དུ་ལ་བཞྗེད་པ་ལྟར། རྟྗེན་ཐབས་

འབྲས་བུ་གསུམ་དང༌། དྗེའི་འཐད་པ་བསན་པ་སྗེ་བཞིའློ། །དང་པློ་ནི། བང་སྗེམས་ཀི་

སྗེ་སློད་ལས། ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་རྣམ་གྲློལ་སྒ་ཕིར་འགྲློ། རང་རྒྱལ་རྣམས་ནི་རྐྱྗེན་གི་

འདུ་ཤྗེས་ལྡན། ཞྗེས་པ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྒ་བཅས་སུ་མཉན་དགློས་ཤིང་

གདུལ་བ་ལ་ཡང་སྒ་བཅས་སུ་ཐློས་པར་བྗེད་པའི་ཉན་ཐློས་དང་ཉན་ཐློས་དྗེའི་ཕློགས་

སུ་བསན་པ་རྟྗེན་འབྲྗེལ་རྟློགས་པའི་རྐྱྗེན་ཙམ་གིས་བང་ཆུབ་འཐློབ་ཀི་ཆློས་བཤད་པ་

དང་མཉན་པ་སྒ་ལ་མི་ལྟློས་པའི་རང་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་བསམ་པ་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཞི་

བ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐློབ་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་སློ། །ཀང་ནི་ཉན་ཐློས་སུ་མ་

ཟད་པའློ། །འློ་ན་ར་བར་རང་རྒྱལ་མ་བསན་པ་ཞྗེ་ན་དངློས་སུ་བསན་པ་མྗེད་ཀང་ར་

བའི་ཚིག་རིམ་པ་གཅིག་གིས་ཏྗེ་ར་ཚིག་དང་པློའི་རྟྗེན་སློན་པའི་ཚིག་གིས་ཤུགས་ལ་

བསན་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྐབས་འདིར་ཐབས་གཞི་ཤྗེས་ཀིས་འབྲས་བུ་
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ཐྗེག་དམན་གི་ཉྗེར་ཞི་གཉིས་ཐློབ་པར་བསན་ལ། རང་རྒྱལ་གིས་ཀང་ཐབས་དྗེ་ཁློ་ན་

ལ་བརྟྗེན་ནས་འབྲས་བུ་དྗེ་ཐློབ་པར་བྗེད་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །གལ་ཏྗེ་ཉན་ཐློས་དང་

སྗེབ་ན་ཁད་པར་མྗེད་དམ་ཞྗེ་ན། ཉན་ཐློས་ལས་ལྷག་པའི་ཁད་པར་ཡློད་དློ། །གང་

གིས་ན། གཟུང་རྟློག་སངས་པ་དང་གཟུང་མྗེད་རྟློགས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ཞིག་གིས་སློ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཕློགས་སུ་སློན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འབྲས་བུ་

དང་འདློད་པ་མཚུངས་པ་ལ་བཤད་པས་དྗེ་གཉིས་ལ་ཁད་མྗེད་དམ་སམ་པ་ལ་ཐྗེག་

པའི་རིམ་པ་གཅིག་གིས་ལྷག་པར་བསན་པ་ཞྗེས་སྦྱར་ནས་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རྣམ་ཐར་

ལྷག་པ་སྦྱློར་རློ། །གཞན་དག །ཉན་རང་གཉིས་ཐྗེག་པ་རིམ་པ་གཅིག་གིས་བསན་པ་

ཞྗེས་འདློད་པ་ལ་དྗེ་ལྟ་ན་ཐྗེག་པ་གཉིས་ཁློ་ནར་འགྱུར་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་ལྗེགས་པར་

སྨྲས་པ་ཡིན་ལ། གང་ཟག་ཐྗེག་དམན་རྟློགས་པ་གཞི་ཤྗེས་བསམ་པ་རང་དློན་དུ་རིམ་

པ་གཅིག་པས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཕློགས་སུ་སློན་ཞྗེས་པ་ནི་ཡི་གྗེའི་དློན་དུ་མ་ཞུགས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། བིས་པས་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་དང༌། འཕགས་པས་

བདག་མྗེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བདག་འཛིན་སློང་བའི་གཞིར་གྱུར་པས་གཞི་སྗེ་

ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་ཏྗེ་གང་ཟག་གི་བདག་དང་

གཟུང་བས་གདློད་མ་ནས་སློང་པར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པའི་གཞི་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀིས་

སློ། །འདིར་ཉིད་ནི་དངློས་པློའི་རྐྱྗེན་དུ་སྦྱར་གི་ངྗེས་བཟུང་དུ་མི་བཤད་དློ། །གསུམ་པ་

ནི། ཕུང་བློའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་མྗེད་པའི་མཚན་ཉིད་དྗེ་ངློ་བློ་

ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉློན་མློངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཉྗེར་ཞི་

རྣམ་པ་གཉིས་པློའ ློ། །འློ་ན་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་
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ལ་གསུམ། ཉན་ཐློས་སྗེ་པ་དང༌། སྗེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་པའི་ལུགས་སློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། ལྷག་མ་ཡློད་མྗེད་ཀི་དློན་མང་འདས་གང་ལ་འདློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཁ་

ཅིག་ཀུན་འབྱུང་མ་ལུས་པར་སངས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་མ་སངས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་

ཡང་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཁད་པར་ཡིན་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། དགྲ་བཅློམ་

ལ་ཡང་སིད་འཕྗེན་ངྗེས་ཀི་ལས་ཉློན་མ་ལུས་པར་ཟད་ཀང་ཊིཀ་དློན་གསལ་དུ། དགྲ་

བཅློམ་པ་དག་ལ་སློ་སློ་སྐྗེ་བློའི་གནས་སྐབས་ན་བས་པ་ཡང་སིད་པའི་ལས་དགྗེ་

བའམ་མི་དགྗེ་བ་མ་ངྗེས་པ་དག་ནི་མྗེད་པ་མ་ཡིན་མློད་ཀི་ཕ་རྒྱས་མྗེད་པའི་ཕིར་དྗེ་

དག་གིས་སིད་པ་མངློན་པར་འགྲུབ་མི་ནུས་སློ་ཞྗེས་དང༌། རྣམ་འགྲྗེལ་དུ། འདློད་

ཆགས་བྲལ་བའི་གནས་པ་ནི། །བརྗེ་བའམ་ཡང་ན་ལས་ཀིས་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། སིད་

པའི་སྗེད་ལས་རྣམ་རྒལ་བའི། །ལས་གཞན་འཕྗེན་ནུས་མ་ཡིན་ཏྗེ། །ལྷན་ཅིག་བྗེད་པ་

ཟད་ཕིར་རློ། །ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པ་གཞུང་གློང་འློག་རྣམས་སུ་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་

ཡློད་པར་དུ་མ་ཞིག་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །

དྗེས་ན་ཉློན་མློངས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་ཀང་ཕུང་པློའི་རྒྱུན་མ་ལློག་པ་དང༌། 

ཕུང་པློའི་རྒྱུན་ཆད་པ་གཉིས་ཁད་པར་དུ་འདློད་དྗེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པར། 

དྗེ་ལ་ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ནི་ཕུང་པློ་ཙམ་དུ་ཟད་དྗེ་ཉློན་མློངས་པའི་འཆིང་

བ་ལས་གྲློལ་བ་ཡིན། ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་མྗེད་པ་ནི་ཕུང་པློའི་རྒྱུན་ཆད་པའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པས་ཞྗེས་ཕློགས་སྔར་མཛད་པ་ལྟར་རློ། །སྗེ་པ་གཉིས་ཀས་ཀང་དགྲ་བཅློམ་པ་

ཚེའི་འདུ་བྗེད་བཏང་ནས་རིག་པ་ཕི་མ་མཚམས་མི་སྦྱློར་བར་ཞི་བའི་དབིངས་འབའ་

ཞིག་པར་འདློད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། མང་འདས་ཀི་ངློ་བློ་གང་ཡིན་ན་དྗེ་འདུས་བས་མ་
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བས་གཉིས་ལས་འདུས་མ་བས་སློ། །

དྗེ་ལ་ཁ་ཆྗེ་བྗེ་སྨྲ་ནི་འགློག་པ་གཉིས་དང་ནམ་མཁའ་སྗེ་འདུས་མ་བས་གསུམ་

དུ་འདློད་ཅིང་དྗེའི་སྗེང་དུ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་བསན་ནས་བཞིར་ཡུལ་དབུས་ཀི་བྗེ་སྨྲ་རྣམས་

འདློད་དློ་ཞྗེས་ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་པློ་ཀུན་བཏུས་ཀིས་འགྲྗེལ་པར་བཤད་དློ། །དྗེས་ན་རྟློག་

གྗེ་འབར་བར་བྗེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གཞུང་གིས་བཤད་པ། འདུས་མ་བས་པ་འགློག་གཉིས་

དང༌། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་དྗེ་བཞིན་ཉིད། ཅྗེས་བཀློད་ནས་དྗེའི་འགྲྗེལ་པར། དྗེ་བཞིན་

ཉིད་ནི་སྔ་ན་མྗེད་པ་དང༌། ཞིག་ནས་མྗེད་པ་དང༌། གཅིག་ལ་གཅིག་མྗེད་པ་དང༌། 

གཏན་མྗེད་པ་དག་གིས་མཚོན་པ་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་དློ། །དྗེ་

དག་ནི་རྟག་པ་ཡིན་ཏྗེ་མི་འགྱུར་བའི་ངློ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་འདུས་

མ་བས་བཞི་ལས། གཉིས་ཀས་ཀང་མང་འདས་གཉིས་ཀ་སློ་སློར་བརྟགས་འགློག་ཏུ་

འདློད་ཅིང་ཁད་པར་ནི་བྗེ་སྨྲས་མ་ཡིན་དགག་གི་ངློ་བློར་དང༌། མདློ་སྗེ་པས་མྗེད་

དགག་ཏུ་འདློད་པར་མཛོད་འགྲྗེལ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་སློ། །

སྤྱན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ལས་ཀང༌། རས་སུ་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་ནི། 

དངློས་པློ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་སྗེ། གྲངས་ཅན་དང་། བྗེ་བྲག་པ་དང༌། བྗེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང༌། 

རྣལ་འབློར་སྤྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་དག་གློ །རས་སུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ནི། 

དངློས་པློ་མྗེད་པ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་སྗེ། གློས་དམར་སྗེ་དང༌། མདློ་སྗེ་པ་དང༌། འཇིགས་

རྟྗེན་རྒྱང་ཕན་པ་ལ་སློགས་པ་དག་གློ་ཞྗེས་སློ། །དགློངས་རྒྱན་དུ། བྗེ་སྨྲའི་འདུས་མ་

བས་གསུམ་གི་ངློས་འཛིན་ལ་སློ་སློར་བརྟགས་འགློག་ལྷག་བཅས་ཀི་མང་འདས། 

བརྟགས་མིན་ལྷག་མྗེད་ཀི་མང་འདས་སུ་བཤད་པ་ནི་ཁ་ཆྗེ་བྗེ་སྨྲའི་འདློད་པ་འཆད་
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འདློད་ཀང༌། མཛོད་འགྲྗེལ་དུ་སྗེ་པ་གཞན་ཞིག་གི་འདློད་པ་བཀློད་པ་ལ་འཁྲུལ་ཞིང༌། 

ཉློན་མློངས་མྗེད་ཙམ་བརྟགས་འགློག་ཕུང་པློ་མྗེད་ཙམ་བརྟགས་མིན་གི་འགློག་པ་

ཞྗེས་མདློ་སྗེ་པའི་འདློད་པར་འཆད་པ་ནི། མཛོད་འགྲྗེལ་དུ་མདློ་སྗེ་པའི་འདློད་པ་

བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྷག་མ་ཡློད་མྗེད་ཀི་དློན་སྔར་ལྟར་དང༌། ངློ་བློ་ནི་བསྡུ་བར་ཆློས་

དབིངས་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་ཅིང༌། བྗེ་བཤད་འགྲྗེལ་པར་ཕུང་པློ་

ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མྗེད་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་

ནི་སློ་སློར་བརྟགས་པའི་འགློག་པའློ་ཞྗེས་སློ། །ལུགས་འདིས་ཀང་ལྷག་མྗེད་ཀི་ཚེ་

རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འདློད་ཅིང༌། དྗེའི་ཕིར་ལམ་གིས་སངས་པའི་སྒིབ་གཉིས་ཟད་པ་

མྗེད་ཀང་རྟྗེན་མྗེད་པས་རང་གི་ངང་གིས་དྗེ་དག་ལློག་པ་ཡློད་པས་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་

མང་འདས་ལ་སངས་པའི་ཁད་མྗེད་ཀང་གཞན་དློན་བྗེད་མི་བྗེད་ཀི་ཁད་པར་འདློད་

དྗེ། བསྡུ་བ་ལས། ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་

ལ་གནས་པ་ལ་ནི་སྒིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་སྒིབ་པ་མྗེད་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡློད་

ཀི་ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་མྗེད་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་སྒིབ་

པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། མཚན་མ་དང་གནས་ངན་ལྗེན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་འགགས་པའི་ཕིར་ཏྗེ་ཞྗེས་དང༌། གལ་ཏྗེ་

དྗེ་ལ་སྒིབ་པ་མྗེད་དྗེ་ཇི་ལྟར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་མི་མངའ་བ་དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་

དགྲ་བཅློམ་པ་ལ་ཡང་སྒིབ་པ་མྗེད་པ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་མཛད་པ་མི་བྗེད་ཅྗེ་ན། སྨྲས་པ་སྔློན་སྨློན་ལམ་བསྒློམས་པ་མྗེད་པའི་
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ཕིར་དང་། དྗེ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཅན་ཡིན་པས་དྗེའི་ཕིར། དགྲ་བཅློམ་པ་ནི་ལྡང་བའི་

བསམ་པ་མྗེད་པ་ཁློ་ནར་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པས་ན་དྗེའི་ཕིར་མི་བྗེད་དློ་

ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྤྱིར་མང་འདས་བཞིར་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་སྗེ། རང་བཞིན་

དང་། མི་གནས་པ་དང༌། ལྷག་བཅས་དང་། ལྷག་མྗེད་ཀི་མང་འདས་སློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་

ནི། ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་སྤློས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས་དང་བང་སྗེམས་ཀི་མང་འདས་སློ། །ཐ་མ་གཉིས་ལ་གཉིས་ལས། ཐྗེག་

དམན་གི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། དགྲ་བཅློམ་པ་ཚེའི་འདུ་བྗེད་མ་བཏང་བ་ན་ཉློན་མློངས་

པ་སངས་ཀང་ལས་ཉློན་གིས་འཕངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ལྷག་མ་ཡློད་པ་ནི་ལྷག་

བཅས་ཡིན་ལ། སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྗེད་བཏང་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པློ་རགས་པ་དློར་

ཞིང་དག་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་སུ་པདྨའི་སྦུབས་སུ་ཡིད་ཀི་ལུས་ཀིས་གནས་པ་

ན་ལྷག་མྗེད་དུ་བཞྗེད་པར་མངློན་ནློ། །ཐྗེག་ཆྗེན་གི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། སྐུ་གསུམ་ལ་

འཇུག་པའི་སྒློར། ཕུང་པློར་བཅས་པའི་མ་ངན་འདས། །ཐུབ་སྐུ་གཉིས་ལ་བཞག་པ་

ཡིན། །ཕུང་པློ་ཀུན་དང་གྲློལ་བའི་ཕིར། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་ཕུང་པློ་མྗེད། ཅྗེས་སྐུ་གསུམ་

ལ་ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མྗེད་དུ་འཆད་པ་ནི། གསྗེར་འློད་ལས། སྐུ་དྗེ་གཉིས་ལ་

དགློངས་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་སྗེ་ཞྗེས་བའློ། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་དགློངས་ཏྗེ་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མྗེད་པའི་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། ཞྗེས་པའི་དློན་དུ་སང་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་ཉན་ཐློས་

དང་ཐུན་མློང་བའི་མང་འདས་ཡིན་ཞྗེས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟླ་བས་བཤད་དློ། །
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བཞི་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ནི་ཉློན་མློངས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་ལ་གཞི་ཤྗེས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པས་བདག་

འཛིན་འཇློམས་ཤིང་དྗེ་ལློག་པས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་གྲློལ་བའི་མང་འདས་ཐློབ་སྗེ། 

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པློ་ལས། གལ་ཏྗེ་བདག་མྗེད་ཆློས་ལ་རབ་རྟློག་ཅིང༌། །དྗེ་དག་

བརྟགས་ནས་གང་ཞིག་སྒློམ་བྗེད་པ། །འབྲས་བུ་མ་ངན་འདས་ཐློབ་རྒྱུ་དྗེ་ཡིན། །རྒྱུ་

གཞན་དག་གིས་ཞི་བར་འགྱུར་མི་སིད། ཅྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་པར་མཛད་དློ། །འདི་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། 

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པློ་ལས། བདུད་རི་ཐློབ་བྗེད་ལམ་ནི་འདི་ཡིན་གི། །ལམ་ངན་

སློངས་ལ་ལམ་ལ་མནློས་ཤིག་ཅྗེས། །ལྟ་ངན་སྗེམས་ཅན་མཐློང་ན་གློ་བྗེད་དྗེ། །རྒྱུ་

དྗེས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་བརློད་དློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

གདུལ་བའི་འཁློར་བ་ཇི་སིད་པར་འགྲློ་བའི་དློན་བྗེད་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་

སློ༑ །གཉིས་པ་ནི། ལམ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་དང་ཐ་

སད་དུ་རྒྱུ་ངློ་བློ་འབྲས་བུ་རྣམས་རྟློགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། འགྲློ་བ་

མཐའ་དག་གི་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་མངློན་མཐློ་ངྗེས་ལྗེགས་སློ། །བཞི་པ་ནི། 

གཞན་ལ་ལམ་མ་ནློར་བར་སློན་པ་ལ་རང་གིས་ལམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པ་སྔློན་

དུ་འགྲློ་དགློས་ཏྗེ། རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། ཐབས་བྱུང་དྗེ་རྒྱུ་ལློག་གྱུར་པས། །དྗེ་འཆད་པ་ནི་

དཀའ་བ་ཡིན། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། བསྐློར་བར་མཛད་དློ། །འདི་ལ་བཞི་

ལས་རྟྗེན་གང་གིས་ན། ཐུབ་རྣམས་ཏྗེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཉྗེས་སྤྱློད་མཐའ་དག་ལས་

ཡང་དག་པར་བསམས་པའི་སྐུ་ཅན་དབང་ཕྱུག་ལ་སློགས་པ་ལས་རྣལ་འབློར་ལྷག་
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པས་རྣལ་འབློར་གི་དབང་ཕྱུག་སྗེ་ཉན་རང་དང་བང་སྗེམས་དྗེ་ལས་ཀང་སངས་

རྟློགས་ལྷག་པས་དྗེ་དག་གི་གཙོ་བློ་སྗེ་གཙུག་གི་ནློར་བུ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀིས་སློ། །ཐབས་གང་གིས་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་

རྣམ་མཁྗེན་གང་དང་ལྡན་ན་སྗེ་དྗེ་ཡིས་སློ། །གང་སྤྱི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་བྗེ་བྲག་རྣམ་

མཁྗེན་ལ་ཇི་ལྟར་གློ་ཞྗེ་ན། སྤྱི་སྒ་ཡིན་ཡང་ཁད་པར་གི་ཚིག་ཐུབ་རྣམས་དང་འབྲྗེལ་

བའི་ཕིར་གློའ ློ། །

གཞན་ཡང༌། མཁྗེན་པ་གསུམ་ལ་བསློད་པ་ལས། གཉིས་ལ་བསློད་ཟིན་པའི་

ལྷག་མར་གྱུར་པས་གློ་ནུས་ལ། དློན་གི་ཤུགས་ཀིས་ཀང་རྣམ་མཁྗེན་ལ་གློ་སྗེ་འློངས་

སློ་ཞྗེས་པས་སྐྗེས་བུ་ཞིག་ལ་གློ་བ་བཞིན་ནློ། །འབྲས་བུ་གང་ན་ལུང་རྟློགས་ཀི་ཆློས་

བཤད་པས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་གཞན་ལ་འཕློ་བར་སང་བས་འཁློར་ལློ་མ་

ལུས་པ་སྗེ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་གིས་བསྡུས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དློ༑ །མ་ལུས་པ་དང་ཐམས་ཅད་གཉིས་སྨློས་པ་ནི། བརློད་འདློད་ཀི་དབང་གིས་ཕློགས་

རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་འཇུག་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཉི་ཚེ་བ་མིན་པར་བསན་པའི་ཆྗེད་

དུའློ། །གང་གི་དློན་དུ་ན། དུག་གསུམ་དང་དྗེ་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་སྗེ་ར་བ་རྗེ་རྗེ་ཡང་ཉི་

ཁི་ཆིག་སློང་དུ་ཕྗེ་བས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་ལ་སྤྱློད་པའི་གཉྗེན་པློར་རློ། །

འློ་ན་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཞྗེས་པ་དྗེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་བཞི། ཆློས་འཁློར་གི་

ངློ་བློ། ངྗེས་ཚིག །དབྗེ་བ། ཚད་དློ། །དང་པློ་ནི། བྗེ་སྨྲ་རྣམས་མཐློང་ལམ་ཁློ་ན་ཆློས་

འཁློར་དུ་འདློད་དྗེ། ལྔ་སྗེ་ལ་ཝ་ར་ཎཱ་སྗེར་ཆློས་བསན་པས་ཀུན་ཤྗེས་ཀློའུ་དི་ནྱ་ལ་

མཐློང་ལམ་སྐྗེས་པ་ན་གནློད་སྦྱིན་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་རློ་ཞྗེས་
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བསྒྲུབས་པ་དང༌། འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་ཆློས་མཐུན་པ་མཐློང་ལམ་ལ་ཡློད་པའི་

ཕིར་སམ་དུ་བསམས་སློ། །ཇི་ལྟར་ཆློས་མཐུན་ན། མཐློང་ལམ་གིས་བདྗེན་པ་མྱུར་དུ་

རྟློགས་པར་བྗེད་པས་མྱུར་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། བདྗེན་པ་སྔ་མའི་དམིགས་རྣམ་འདློར་བ་

དང༌། ཕི་མ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གིས་སང་བའི་ཐློབ་པ་གཅློད་པས་

མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བར་བྗེད་པ་དང༌། རྣམ་གྲློལ་ལམ་གིས་སང་བ་དང་བྲལ་བའི་

བྲལ་ཐློབ་འདྲྗེན་པས་རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་འགློད་པ་དང༌། ཁམས་གློང་གི་བདྗེན་པ་ལ་

དམིགས་པས་འཕར་བ་དང༌། འློག་མའི་བདྗེན་པ་ལ་དམིགས་པས་འབབ་པའི་ཆློས་

མཐུན་ཏྗེ། མཛོད་ལས། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་མཐློང་བའི་ལམ། །མྱུར་བར་འགྲློ་སློགས་

ཞྗེས་སློ། །

བཙུན་པ་དབངས་སྒློག་ནི། འཕགས་ལམ་བརྒྱད་ཉིད་ཆློས་འཁློར་ཡིན་ཏྗེ། 

འཁློར་ལློ་ལ་ཡློད་པའི་རྟྗེན་པའི་ལྟྗེ་བ་དང༌། གཅློད་པའི་རིབས་དང༌། སྡུད་པའི་མུ་ཁྱུད་

དང་ཆློས་མཐུན་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །ཇི་ལྟར་ན། ངག །“ལས། མཐའ་འཚོ་བ
1

་གསུམ་

ལྟྗེ་བ་དང་མཐུན་ཏྗེ། དྗེ་གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཡིན་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་

ཤྗེས་རབ་ཀི་རྟྗེན་བྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །”ལྟ་བ། རྟློག་པ། རློལ་བ
2

་རྣམས་རིབས་དང་

མཐུན་ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ཡིན་པས་མི་མཐུན་ཕློགས་གཅློད་པའི་ཕིར་

རློ༑ །“ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི།
3

 མུ་ཁྱུད་དང་མཐུན་ཏྗེ། ལྟ་བ་སློགས་རྗེ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་

དམིགས་པ་ལ་འཛིན་པའི་ཕིར་རློ་སམ་དུ་བསམས་ཏྗེ། མཛོད་ལས་རིབས་སློགས་

1  ཀ །   ༧༧ ལས་མཐའ། འཚོ་བ

2  བ།   ༨༦ ལྟ་བ། རྟློག་པ། དྲན་པ། རློལ་བ

3  ཀ ། ༧༨  སྗེ། ༨༠   དྲན་པ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི།
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ཕིར་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་དག་ནི་སྒྲུབ་བྗེད་ཕློགས་རྗེ་བ་ལ་འཁྲུལ་བས་ལུགས་དྗེ་དག་དློར་ལ་

འདིར་ནི་ལུང་དང་རྟློགས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཆློས་འཁློར་དུ་འདློད་པར་བ་སྗེ། ཆློས་

འཁློར་གསུམ་གིས་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་དང༌། ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

ཆློས་འཁློར་གི་དློན་དམིགས་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞི་བསྡུ་བར། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་ཀུན་ཤྗེས་ཀློའུ་དི་

ནྱའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་ཤྗེས་པའི་ཆློས་ཉིད་དང་མཐུན་པར་བསྐློར་ལ། དྗེ་ཡང་གཞན་དག་

ལ་མཐུན་པར་སྐློར་བར་འགྱུར་བ་དང་དྗེ་དག་ཀང་གཞན་དག་ལ་མཐུན་པར་སྐློར་

བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་བས་ན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དྗེ་མཐུན་པར་བསྐློར་བའི་དློན་

གིས་འཁློར་ལློ་ཞྗེས་བའློ། །ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་

ཡིན་པས་ན་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའ ློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། རྟློགས་པའི་ཆློས་ལ་

དབྗེ་ན་ཚིག་གསལ་དུ། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཁ་ཅིག་ནི་ཚོགས་ཀི་ལམ་མློ། །ཁ་ཅིག་ནི་

སྦྱློར་བའི་ལམ་མློ། །ཁ་ཅིག་ནི་བར་ཆད་མྗེད་པའི་ལམ་གི་བར་རློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་

ལ༑ འློན་ཀང་འདིར་མི་སློབ་ལམ་མ་བཤད་ཀང་འདློད་པར་བ་སྗེ། མཛོད་འགྲྗེལ་གི་

རང་ལུགས་བཞག་པའི་སྐབས་སུ། ཡང་ན་འཕགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀང་གདུལ་

བའི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས་དང༌། གཞི་བསྡུ་བར་

ཡང༌། མི་སློབ་ལམ་ཆློས་འཁློར་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །ལུང་གི་ཆློས་ལ་དབྗེ་ན། ཇི་

སྐད་དུ། མདློ་སྗེ་དབངས་བསད་ལུང་བསན་དང༌། །ཚིགས་བཅད་ཆྗེད་བརློད་རྟློགས་པ་

བརློད། །དྗེ་ལྟར་བྱུང་དང་གྗེང་གཞི་དང༌། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་སྐྗེས་རབས་བཅས། །གཏན་

ལ་ཕབ་རྨད་བྱུང་ཆློས་ཏྗེ། །དྗེ་ལྟར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གསུངས། ཞྗེས་པ་ལྟར་
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གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སློ། །དྗེ་ཡང་བསྡུ་ན་སྗེ་སློད་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། 

འདི་ལྟར་མདློའི་སྗེ་དང་། དབངས་ཀིས་བསད་པ་དང༌། ལུང་དུ་བསན་པ་དང༌། ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་དང༌། ཆྗེད་དུ་བརློད་པའི་སྗེ་དང་ལྔ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་མདློ་སྗེའི་སྗེ་སློད་

དང་། གཙོ་བློ་གྗེང་གཞིའི་སྗེ་དང༌། འཁློར་རྟློགས་བརློད། དྗེ་ལྟར་བྱུང༌། སྐྗེས་པ་རབས་

ཀི་སྗེ་དང་བཞི་ནི་འདུལ་བའི་སྗེ་སློད་དང༌། རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང༌། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྗེ་

གཉིས་ནི་བང་སྗེམས་ཀི་མདློ་སྗེའི་སྗེ་སློད་དང༌། གཏན་ལ་ཕབ་པར་བསན་པའི་སྗེ་ནི་

ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་མངློན་པའི་སྗེ་སློད་དློ། །

དྗེ་ནི་ཀུན་བཏུས་ཀི་ལུགས་ཡིན་ལ། གཞི་བསྡུ་བར་ནི། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྗེ་

ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྗེ་སློད་དང༌། གཞན་རྣམས་ཉན་ཐློས་དང་ལྡན་པའི་སྗེ་སློད་དུ་བས་ནས་

གཉིས་ཀ་མདློ་སྗེའི་སྗེ་སློད་དུ་འཆད་དྗེ། འདི་དང་བཤད་གཞི་དང་བཤད་ཚུལ་མི་

མཐུན་ནློ། །གང་ཡང་མདློ་སྗེ་གང་ཞིག་ལས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་ཞྗེས་པ་ལྟར་

ན་གྗེང་གཞི་གཙོ་འཁློར་གཅིག་ཏུ་བྗེད་པར་ལང་གཤྗེགས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་

དློ༑ །བཞི་པ་ནི། ཆློས་ཕུང་རྗེ་རྗེ་ལ་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞྗེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་ཤཱ་རིའི་བུས་བས་

པའི་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་ཞྗེས་པའི་བསན་བཅློས་ཀི་ཚད་ཙམ་སྗེ། དྗེ་ཡང་ཤུ་ལློག་དྲུག་

སློང་ངློ་ཞྗེས་དང༌། ལ་ལ་ཕུང་པློ། ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད། བདྗེན་པ་རྟྗེན་འབྲྗེལ་ལ་སློགས་ལ་

བརམས་ནས་”གཏམ་རྒྱུད་ཚར
1

་བ་རྗེ་དང༌། གཞན་དག་སང་བ་རྗེའི་གཉྗེན་པློ་རློགས་

པ་རྗེ་ལ་འདློད་པ་ཡློད་དྗེ། མཛོད་ལས། ཁ་ཅིག་བསན་བཅློས་ཚད་ཅྗེས་ཟྗེར། །ཕུང་པློ་

ལ་སློགས་གཏམ་རྗེའང་ཡིན། །སྤྱློད་པ་རྣམས་ཀི་གཉྗེན་པློར་ནི། །ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་

1  བ། ༨༩  སྗེ། ༨༢   གཏམ་རྒྱུད་ཚང
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མཐུན་པར་གསུངས། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །འློན་ཀང་འདིར་ནི་ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་བ་དང་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས། དང་པློའི་དབང་དུ་བས་ན་ཆློས་ཕུང་རྗེ་ལ་

ཤུ་ལློག་སློང་ཕག་རྗེ་རྗེ་སྤྱིར་བསློམས་ན་ཚིགས་བཅད་ས་ཡ་ཕག་བརྒྱད་དང་འབུམ་

ཕག་བཞི་བཅུར་འགྱུར་རློ། །འདི་ནི་ཀུན་བཏུས་འགྲྗེལ་པའི་ལུགས་སློ། །

གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། དབང་པློའི་གང་པློ་ཆྗེ་རབ་བརྟན་གིས་བཀུར་

བར་འློས་པའི་སག་ཚས་ནི་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་གཅིག་འདྲི་བར་ནུས་སློ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། 

དྗེ་ལྟར་བས་ན་དྲིན་ལན་བསབ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་སྦྱིན་གིས་གང་པློ་ཆྗེ་ལྔ་སློང་

གིས་བཀུར་བར་བ་བའི་གྗེགས་བམ་རྣམས་ཁ་ཏློན་དུ་རློད་པར་བྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་

པ་འདི་ཡང་རིགས་པར་འགྱུར་རློ། །ཆློས་ཕུང་དྗེ་སྗེད་ཡློད་ན་འཛམ་བུའི་གིང་ན་དྗེ་

ཙམ་མི་སང་བ་ཅི་ཞྗེ་ན། འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་གཞན་རྣམས་དང༌། ཀླུ་རྣམས་ཀི་གནས་

ན་ཕལ་ཆྗེར་ཡློད་དྗེ། སློབ་སྤིངས་ལས། བསན་པ་རིན་ཆྗེན་མཆློག་ལྟར་བཟང་ལ་

འཕན་མྗེད་པ། །རྣམ་པར་དག་ཚུལ་གང་ཡིན་ཀླུ་མགློའི་གདྗེངས་ཀ་ཅན། །ཆྗེན་པློ་

རྣམས་ཀིས་གཙུག་གི་རྒྱན་བཞིན་གུས་མནློས་ནས། །ས་ཡི་གཏིང་ན་གནས་པའི་

རབ་རིབ་སྗེལ་བར་མཛད། ཅྗེས་ཚིག་གསལ་དུ་འཆད་པ་ལྟར་རློ། །

འདིར་ཚིག་གསལ་དུ་ཚིགས་བཅད་རྗེ་ལ་ཡིག་འབྲུ་སློ་གསུམ་མློ་ཞྗེས་པ་མ་

དག་པས་སློ་གཉིས་སུ་བསྒྱུར་ཏྗེ་གཞན་དུ་ན་རང་པ་མི་སློམས་པས་སློ། །ཉྗེར་བརྒྱད་

རྗེ་ལ་ཤློ་ལློག་ཏུ་མཁས་པ་དག་འཆད་པ་ནི་འདིའི་དགློངས་པ་མིན་ནློ། །བཞི་པ་དྗེའི་

འཐད་པ་ནི། ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་ཀི་རྣམ་མཁྗེན་སྔློན་དུ་སློང་ན་གདུལ་བའི་ཁམས་བསམ་པ་

བག་ལ་ཉལ་རྣམས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་ནུས་ལ། དྗེ་སྔློན་
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དུ་མ་སློང་ན་འདི་ལྡློག་པའི་ཕིར་ཆློས་འཁློར་མ་ལུས་པ་བསྐློར་བ་རྣམ་མཁྗེན་གི་

འབྲས་བུར་གྲུབ་བློ། །གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་མཁྗེན་གསུམ་དང་གང་ཟག་བཞི་ཡུམ་

སས་སུ་འདློད་ན། དྗེ་དག་དུས་མི་མཉམ་པར་འགྱུར་ཏྗེ་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །འདློད་ན་དྗེ་གང་ཟག་དང་མངློན་རྟློགས་མིན་པར་ཐལ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་གཉིས། རང་

ལན་གདབ། གཞན་ལན་དགག་པའློ། །

དང་པློ་ནི། འདིར་མངློན་རྟློགས་ཡུམ་དང་གང་ཟག་སས་སུ་འཇློག་པ་ནི། མ་

དང་བུ་ལྟར་ངློ་བློ་བསྐྗེད་པས་འཇློག་པ་མིན་ནློ། །འློ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན། འཇིག་རྟྗེན་ན་སྐྗེས་བུ་

འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་ཆྗེན་པློ་འདློགས་པ་དྗེ་ལ་འདི་ནི་བདག་གི་མའློ་ཞྗེས་བརློད་པ་ལྟར་

གང་ཟག་གསུམ་གི་མངློན་རྟློགས་ཀིས་ཀང་རང་རང་གི་མཐར་ཐུག་གིས་བཞྗེད་དློན་

གསུམ་རློགས་པར་སྒྲུབ་པས་གང་ཟག་དྗེ་དག་གི་ཡུམ་ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་ཡུམ་

འདིས་སས་དྗེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་གནས་སྐབས་ཀི་བཞྗེད་པ་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་མ་སྐྗེས་

པ་སྐྗེད་པ་དང་སྐྗེས་ཟིན་རྒྱུན་གནས་པར་བྗེད་པའི་ཕིར་ཡང་ཡུམ་ཡིན་ཏློ། །མཐར་

ཐུག་གི་འདློད་པ་རློགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གནས་སྐབས་སུ་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་སྐྗེད་པ་

དང་གསློ་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ཡང་དག་ལྡན་ལས། འདི་ཇི་ལྟར་དྗེ་

རྣམས་ཀི་ཡུམ་དུ་འགྱུར་ཞྗེ་ན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དློན་ཆྗེན་པློ་གསུམ་ཐློབ་པའི་ཕིར་

ཏྗེ༑ གང་ཡང་སྐྗེ་བློ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་ཆྗེན་པློ་འདློགས་པ་དྗེ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་ན་མ་ཞྗེས་

བའློ། །གཞན་ཡང་ཇི་སིད་དུ་དྗེ་དག་གི་ཟག་པ་མྗེད་པའི་ཕུང་པློའི་བདག་ཉིད་མ་སྐྗེད་

ཅིང་མ་གསློས་པ་དྗེ་སིད་དུ་དྗེ་དག་གིས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དློན་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཐློབ་

པར་མི་ནུས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་དློན་གིས་ན་སྐྗེད་པ་དང་གསློ་བ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་
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བའློ། །དྗེའི་ཕིར་ཡང་འདི་ཡུམ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་ཡུམ་དུ་འཇློག་ཚུལ་སྔ་མས་ནི་

མཐར་ཐུག་དང༌། ཕི་མས་ནི་གནས་སྐབས་ཀི་བཞྗེད་པ་སྒྲུབ་པས་ཡུམ་དུ་བཞག་པར་

སང་ཞིང༌། ར་འགྲྗེལ་གཉིས་ལས་ནི་སྔ་མ་ཁློ་ན་སང་ངློ༌། །འློན་ཀང་རྣམ་མཁྗེན་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁློ་ན་ན་ཡློད་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་གསློ་བའི་ཡུམ་ཙམ་དུ་རུང་

ཡང་དྗེ་མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེད་པའི་ཡུམ་དུ་མི་གཟུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་མདློ་ལས་སྐུ་འདི་བརྗེས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པའི་གྲངས་སུ་མི་འགྲློ་ཡི་རྣམ་མཁྗེན་བརྗེས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་གྲངས་སུ་

འགྲློའ ློ་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཡུམ་དང་སས་རྣམ་པར་བཞག་འཇློག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

མཁྗེན་གསུམ་གི་རྟློགས་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་རིམ་པ་ལྟར་ཉན་རང༌། བང་སྗེམས་

སངས་རྒྱས་སུ་འཇློག་ནུས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་ཡུམ་སས་དུས་མཉམ་ཞྗེས་འདློད་

པ་དང༌། གཞན་དག་ན་རྗེ། ཡུམ་གིས་བཞྗེད་དློན་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཕན་འདློགས་པ་

དང་གཞི་ཤྗེས་ལམ་ཤྗེས་རྒྱུན་མཐའ་མན་ཆད་ཀི་རྣམ་མཁྗེན་རྗེས་མཐུན་པ་གསུམ་

ནི༑ སངས་རྒྱས་ཀི་སྐྗེད་བྗེད་དང་རྣམ་མཁྗེན་མཚན་ཉིད་པ་དྗེའི་གསློ་བའི་ཡུམ་དང༌། 

ཆློས་མཆློག་མན་ཆད་ཀི་གཞི་ཤྗེས་ལམ་ཤྗེས་གཉིས་ནི་འཕགས་པ་གཉིས་ཀི་སྐྗེད་

བྗེད་ཀི་ཡུམ་ཡིན་ཞིང༌། ཕན་འདློགས་པ་དང་གསློ་བའི་ཡུམ་སས་ནི་དུས་མཉམ་ལ་

སྐྗེད་པའི་ཡུམ་སས་ནི་དུས་སྔ་ཕི་བར་འདློད་ཅིང༌། ཡུམ་གསུམ་པློ་དྗེ་ཡང་སྔར་གི་

དག་ལྡན་གི་ལུང་དློན་དུ་འདློད་དློ། །འདི་དག་ནི་མི་འཐད་དྗེ། རྣམ་པར་བཞག་འཇློག་

ལ་ཡུམ་སས་སུ་འདློད་པ་ནི་རྒྱན་འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་མི་འབྱུང་བ་དང༌། རྣམ་

མཁྗེན་བརྗེས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་གྲངས་སུ་འགྲློ་ཞྗེས་གསུངས་ཀི་ཡུམ་
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སས་སུ་མ་གསུངས་པ་དང༌། མཁྗེན་གསུམ་གང་ཟག་གསུམ་སློ་སློའི་ཡུམ་དུ་འཆད་

པའི་སྐབས་སུ་སློབ་ལམ་གི་མཁྗེན་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུམ་དུ་མ་འབྲྗེལ་བ་དང༌། 

སས་གང་ཟག་དང་ཡུམ་དྗེའི་མངློན་རྟློགས་ཡིན་པས་དུས་མི་མཉམ་པ་མི་རུང་བའི་

ཕིར་རློ། །དྗེའི་ཕིར་ཆློས་མཆློག་མན་ཆད་ཀི་གཞི་ཤྗེས་དང་ལམ་ཤྗེས་གཉིས་རང་

རྒྱུད་ལྡན་གི་ཡུམ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གང་ཟག་དྗེའི་མཐར་ཐུག་གི་བཞྗེད་པ་

གཉིས་སྒྲུབ་པའམ་གནས་སྐབས་ཀི་བཞྗེད་པ་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་སྐྗེད་པའི་ཕིར། 

ཞྗེས་པ་ལུང་དློན་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་འློག་མ་འློག་མའི་རྒྱུད་ལ་ཡང་

གློང་མ་གློང་མའི་ཟག་མྗེད་སྐྗེད་པ་དང་རང་དུས་ཀི་ཟག་མྗེད་གསློ་བའི་ཡུམ་དུ་ཡང་

འདློད་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། འདི་དག་

འགྲྗེལ་པ་གང་དུ་བཀློད་པ། གང་ཟག་སུའི་འདློད་པ་ཡིན་པ། གཞུང་གང་ལས་འབྲྗེལ་

དཔྱད་པ། འཆད་ཚུལ་གཞན་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཉི་སང་རྣམ་འགྲྗེལ་རྒྱན་གི་སང་

བ་འགྲྗེལ་པ་འདི་དང་བཞིར་བྱུང་ཞིང་དྗེ་ཡང་དང་པློར་འཕགས་པས་བཀློད་ཅིང༌། 

བཀློད་པའི་སྐབས་ནི་དང་པློ་གསུམ་དུ་དགློས་འགྲྗེལ་གི་ཐད་ཀར་བཀློད་ལ། བཀློད་

པའི་ཚུལ་ཡང་ཉི་ཁི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་སུ་རློད་ལན་གི་གཞུང་གི་མཚམས་འབྗེད་ཚུལ་

འདི་དང་མཐུན་ཞིང༌། རྒྱན་སང་དུ་ནི་སྤྱིར་གཞན་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་

སློགས་བཞི་བསད་དགློས་པ་དང༌། མ་བསན་ན་འཇུག་པ་ལྡློག་པ་དང༌། དྗེ་ཡང་གཞུང་

དྗེ་ཉིད་དང་འབྲྗེལ་ཞིང་དམ་པས་འདློད་བར་གྱུར་པ་དང༌། དྗེར་བསན་པའི་ཐབས་ཀིས་

དགློས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཞིག་བསན་དགློས་ཞྗེས་སྤྱིར་བཤད་ནས། དྗེ་ལ་ཁ་ཅིག་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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གཞི་དང༌། གཞན་དག་གཉྗེན་པློ་དང་ལ་ལ་རྣམ་པ་བརློད་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཕློགས་སྔར་

བས་ནས་ཕློགས་དང་པློ་ལྟར་ན་མན་ཆད་ལན་དུ་བྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟ་ན་འདི་དང་རྒྱན་སང་

གཉིས་འགལ་བར་ཡང་མི་བསམ་སྗེ། འདིར་ཡང་བརྟག་པ་བས་པ་ལྟར་ཁས་བངས་ན་

སྐློན་འཇུག་པར་འདློད་པས་དྗེ་མི་འགློག་པའི་ཕིར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། སྔ་རབས་པ་ཁ་

ཅིག་ཐློགས་མྗེད་དང༌། ཆློས་སྐློང་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རྗེས་སུ་ནི་འབྲང་ལ་དྗེ་དག་གི་ལུང་

ལྗེགས་པར་མི་ཤྗེས་པ་འགའ་ཞིག་གློ་ཞྗེས་འདློད་ཀང་འགྲིག་སམ་པ་མི་སང་ངློ༌། །ཁ་

ཅིག་དངློས་སུ་འདློད་མཁན་བྱུང་བ་མིན་གི་དློགས་པ་ཁློང་སློང་ཡིན་ཞྗེས་འདློད་ཀང་

རྒྱན་སང་དང་བསྟུན་ན་དངློས་སུ་བྱུང་པར་གསལ་ལློ། །འློ་ན་མདློ་དང་བསན་བཅློས་

གང་ལ་ཡིན་ཞྗེ་ན་མདློ་ཡིན་པར་མངློན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་ན་བསན་བཅློས་ལ་དློགས་པ་འདི་

འགློད་པ་ཅི་འབྲྗེལ་ཞྗེ་ན། བསན་བཅློས་ཀི་བརློད་བ་ཉིད་མདློའི་བརློད་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་འབྲྗེལ་ལློ། །

གསུམ་པ་ནི། མཁྗེན་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་སྨློས་པས་མདློའི་བརློད་བ་མཁྗེན་

གསུམ་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་བསན་བཅློས་ཤིག་རློམ་པར་དམ་བཅས་ཤིང་དྗེ་ཡང་

དགློས་པ་གང་གི་ཕིར་སམ་པ་ལ་དགློས་འབྲྗེལ་གིས་དགློས་པ་བསན་ཏློ། །དྗེ་ནས་ཅི་

མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རྒྱན་འདི་གཞི་བསྡུས་པས་སམ། འློན་ཏྗེ་གཉྗེན་པློ་བསྡུས་པས་

སམ། དྗེ་སྗེ་རྣམ་པ་བསྡུས་པས་རྒྱན་དུ་བྗེད་ཅྗེས། གང་བརློད་བར་བསྡུས་ནས་རྒྱན་

དུ་བྗེད་ཅྗེས་འདྲི་བའི་ཕིར་བརམ་པར་དམ་བཅའི་གཞུང་ལ་རློད་དློ། །རྒྱན་སང་ནི་

སྤྱིར་དགློས་སློགས་བཞི་བཀློད་ནས་བརྒྱད་སློང་པའི་བརློད་བ་ལ་དློགས་པ་གཅློད་

པའི་ཕིར་དགློས་འབྲྗེལ་ལ་བརད་དློ། །དྗེ་གཉིས་ལྟར་ན་དགློས་འབྲྗེལ་གི་སྐབས་སུ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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བཀློད་ནས་བསན་བཅློས་ཀི་བརློད་བ་ལ་དློགས་པ་གཅློད་པའི་ཕིར་རློ་དྗེའི་གཞུང་དུ་

སྡུད་པར་རིགས་སློ། །འགྲྗེལ་པ་འདི་ལྟར་ན་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་མཆློད་བརློད་ཀི་

གཞུང་ལ་ཡང་སྦྱློར་ལ། འབུམ་པ་དང་ཨར་འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་སུ་དགློས་འབྲྗེལ་ལ་

སྦྱར་བ་དང་བརློད་བ་ངློས་འཛིན་པའི་ཕིར་དགློས་འབྲྗེལ་ལ་ཕིར་སྦྱློར་བར་རིགས་

ཞྗེས་འཆད་ཀང༌། མཆློད་བརློད་ཀིས་བརམ་པར་དམ་བཅས་པ་ལས་འཕློས་ཤིང་

དགློས་འབྲྗེལ་གི་མཚམས་སྦྱློར་ཀི་སྔློན་དུ་བཀློད་པའི་ཕིར་སྔ་མ་རིགས་སློ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་དངློས་དང༌། རང་ལུགས་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

གལ་ཏྗེ་རྒྱན་རློམ་ན་གཞི་ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་ཙམ་མམ། གཉྗེན་པློ་ལམ་ཙམ་མམ། 

རྣམ་པ་ཆློས་ཀི་བྗེ་བྲག་ཙམ་ཞིག་བརློད་བར་སྡུད། དང་པློ་ལྟར་ན་མངློན་པ་ནས་མ་

བཤད་པ་བཤད་རྒྱུ་མྗེད་ཅིང་བཤད་པ་སློན་ན་རྒྱན་དང་མངློན་པ་ཟླློས་སློ། །གཉིས་པ་

ལྟར་ན། གཉྗེན་པློ་འབའ་ཞིག་སློན་ན་རྒྱན་ལ་བརྟྗེན་ནས་སང་བ་གང་གི་གཉྗེན་པློ་གང་

ཡིན་མི་རྟློགས་ལ། སང་བ་དང་བཅས་པར་སློན་ན་ཉློན་མློངས་སྗེད་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་

ཡང༌། བདག་རྐྱྗེན་དབང་པློ་དྲུག་དམིགས་རྐྱྗེན་ཡུལ་དྲུག །རྒྱུའི་རྐྱྗེན་ཀུན་གཞི། གཙོ་

བློ་རྣམ་ཤྗེས་དྲུག །གྲློགས་སྗེམས་བྱུང་དང་བཅས་པ་སློན་དགློས་ལ་དྗེ་ལ་གཞི་བསན་

དགློས་པས་སྐློན་དང་པློ་ལས་མི་འདའློ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། རྣམ་པ་གཞི་མྗེད་ཙམ་

ཞིག་བསྡུས་ན་སྐྗེས་བུ་ལ་མཁློ་བའི་དློན་མ་བཤད་པར་འགྱུར་ལ། གཞི་བཅས་བསྡུས་

ན་གཞི་བསྡུས་པ་ལ་བཀློད་པའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་རློ། །གསུམ་ག་བསྡུས་ན་བསན་བཅློས་

ལུས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པའམ། སྐློན་གསུམ་གར་ཐལ་ལློ་ཞྗེས་བཀློད་ནས། ལན་

དུ༑ བུ་རམ། ལྒ། ན་ལྗེ་ཤམ། གསུམ་སློ་སློར་ཟློས་ན་རིམ་པ་ལྟར་བད་ཀན། མཁིས་པ། 
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རླུང་རྣམས་སྐྗེད་ཀང་དྗེ་གསུམ་སྦྱར་ནས་ཟློས་ན་ནད་གང་ཡང་མི་སྐྗེ་བ་བཞིན་དུ་

གསུམ་ག་བརློད་བར་བསྡུས་པས་རྗེ་རྗེའི་སྐློན་གང་ཡང་མྗེད་དློ། ཞྗེས་འཆད་དློ། །འདི་

ལ་སྨྲ་བར་བ་སྗེ། ཅི་ཕློགས་སྔ་མར་བརྟག་པ་ཇི་ལྟར་བས་པ་དྗེ་ལྟར་ཁས་བངས་ན་

སྐློན་དྗེ་དག་འློང་ངམ་མི་འློང༌། གཉིས་པ་ལྟར་ན། རྒྱན་གི་སང་བར་ཕློགས་དང་པློ་ལྟར་

ན་མན་ཆད་རང་གཞུང་དུ་བས་པ་དང་འགལ་བ་དང༌། སྨན་གསུམ་སློ་སློར་ཟློས་ན་

ནད་སྐྗེད་པ་ལྟར་བརྟག་པ་གསུམ་སློ་སློར་ཁས་བངས་ཀང་སྐློན་མྗེད་པའི་ཕིར་དཔྗེ་

དློན་མི་འགྲིག་པ་དང༌། རང་ཉིད་ཀང་མི་འདློད་པ་དང་འདློད་ནའང་གསུམ་པློ་གང་རུང་

རྗེ་རྗེ་བསྡུས་པའི་སྐློན་མྗེད་དྗེ། ཞྗེས་པ་བཞག་ནས་གང་རུང་རྗེ་རྗེ་བསྡུས་ན་ཡང་སྐློན་

མྗེད་ཅྗེས་བཤད་དགློས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་མི་འཐད་དློ། །དང་པློ་ལྟར་ན་གཞི་གཉྗེན་

རྣམ་གསུམ་བརློད་བར་བསྡུས་པར་རང་ཉིད་ཀང་འདློད་བཞིན་དུ་གཞི་མངློན་པ་ནས་

བཤད་མ་བཤད་དང༌། གཉྗེན་པློ་སང་བ་དང་བཅས་མ་བཅས་དང༌། རྣམ་པ་གཞི་དང་

འབྲྗེལ་མ་འབྲྗེལ་གཉིས་ཀ་བརློད་བར་བསྡུས་པ་ལ་སྐློན་འགློད་པ་ནི་བཞད་གད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱན་སང་དུ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། ཆློས་རྣམ་པར་འབྗེད་པའི་དློན་དུ་

གཞི་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་བརློད་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །གཞན་དག་ནི། མི་

མཐུན་པའི་ཕློགས་སང་བར་བ་བའི་ཕིར་གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་མ་ལུས་པ་བསན་པར་བ་

བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ལ་ལ་ནི། ཤྗེས་བ་མ་ལུས་པ་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པར་བ་བའི་

ཕིར་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཤྗེས་

དགློས་སློ། །དྗེ་དག་གི་དློན་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི། མདློས་ཆློས་གསུམ་གི་རབ་དབྗེ་རྟློགས་

པ་ཙམ་གི་ཕིར་དུ་དྗེ་གསུམ་གི་གྲངས་མཚན་ཉིད་ངློ་བློའི་རབ་དབྗེ་ཙམ་དང༌། མི་
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མཐུན་ཕློགས་སང་བ་ཙམ་གི་ཕིར་དུ་གཉྗེན་པློ་མ་ལུས་པ་དང༌། ཤྗེས་བའི་རྣམ་གྲངས་

མ་ལུས་པ་ཤྗེས་པར་བ་བ་ཙམ་གི་ཕིར་དུ་རས་བཏགས་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་མ་

ལུས་པ་བསན་པར་འདློད་དློ། །དྗེ་དག་གི་འཁྲུལ་གཞི་ཡང༌། མདློ་ལས། ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་

མཆྗེད་དང༌། ས་དང་ཕར་ཕིན་ལ་སློགས་པ་དང༌། དགྗེ་མི་དགྗེ། ཟག་པ་ཡློད་མྗེད། ཁ་

ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་མ་བཅས་ལ་སློགས་པའི་འགྲྗེས་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པ་རྣམས་

སློ༑ །དྗེས་ན་འདིའི་རྣམ་པ་ནི་མངློན་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཆློས་གསུམ་གི་དགྗེ་མི་དགྗེ་

ལ་སློགས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་གཟུང་གི་ཆློས་ཀི་བྗེ་བྲག་དང་ཆློས་ཉིད་ལ་མི་

བའློ། །

ཕློགས་སྔ་དང་རང་ལུགས་གཉིས་ཀས་གཞི་གཉྗེན་རྣམ་པ་བསྡུས་པར་འདློད་

པར་འདྲ་ཡང་ཁད་པར་ནི་སློན་ཚུལ་དང་དགློས་པ་ལ་ཡློད་དྗེ། འདི་ལྟར་ཕློགས་སྔའི་

འདློད་པ་ནི། བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། རང་ལུགས་ནི། མདློ་དང་དྗེའི་རྒྱན་གཉིས་

ཀིས་གཞི་གཉྗེན་རྣམ་པ་གསུམ་བསྡུས་པ་དྗེ་རིམ་པ་ལྟར་ཡུལ་ཅན་མཁྗེན་པ་གསུམ་

ཤྗེས་པའི་ཆྗེད་དུ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་གློལ་ས་དང་རྒྱུ་དང་ཐློབ་བར་བསན་པའི་ཕིར་ཡིན་

ནློ༑ །དྗེ་ལྟར་ན་དགློས་པ་གང་གི་ཕིར་དང༌། ཚུལ་ཇི་ལྟར་གཞི་གཉྗེན་རྣམ་པ་གསུམ་

བསན་པའི་ཁད་མ་ཕྗེད་པར་དྗེ་གསུམ་ལ་ཁློ་ནའི་སྒ་སྦྱར་བ་ཙམ་ལ་རྗེ་བས་ནི་རློད་

ལན་འདི་དག་བསྐལ་པའི་བར་དུ་ཡང་མི་ཤློད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རློད་པ་དང་ལན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དྲི་བ་དགློད་པ་

དང༌། དྗེ་ལ་སྐློན་བརློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། མཆློད་བརློད་ཀི་སྐབས་སུ་མཁྗེན་གསུམ་གི་

སྒློ་ནས་བསློད་པས་བརློད་བ་དང་མཐུན་པའི་བསློད་ཕག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཤུགས་ལ་དྗེ་
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གསུམ་བརློད་བར་བྗེད་པའི་བསན་བཅློས་རློམ་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་

སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་མས་རིམ་གིས་བསྡུས་ཏྗེ་ཕག་འཚལ་བ་དང་བསློད་པ་བསན་

བཅློས་ལུས་ཀི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་མཛད་པའི་ཤུགས་ལ་མདློའི་བརློད་བ་གཏན་ལ་

འབྗེབས་པའི་བསན་བཅློས་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རྒྱན་ཞྗེས་པ་ཞིག་མཛད་པར་ཁས་

ལྗེན་ན་ནི། མཁྗེན་གསུམ་ངློ་བློའི་སྒློ་ནས་མཚོན་མི་ནུས་པས་ཡུལ་གསུམ་པློ་འདི་

འདི་ལྟར་རྟློགས་པ་མཁྗེན་པ་འདིའློ་ཞྗེས་ཡུལ་དང་འབྲྗེལ་བར་བསན་དགློས་ལ། དྗེ་

ཡང་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྗེད་ཀི་ཤྗེས་རབ་སྐྗེད་པའི་ཕིར་དུ་ཡུམ་གི་མདློས་བརློད་བ་

གཞི་ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་གྲངས་མཚན་ཉིད་ངློ་བློའི་རབ་དབྗེ་ཙམ་དང༌། མི་

མཐུན་ཕློགས་སློང་བ་ཙམ་གི་ཕིར་དུ་གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་མ་ལུས་པའམ། བང་ཆུབ་

གསུམ་གི་ལམ་ཙམ་དང༌། ཤྗེས་བའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གྲངས་མ་ལུས་པ་ཤྗེས་པའི་ཕིར་

དུ་རས་བཏགས་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པའི་རབ་དབྗེ་ཙམ་ཞིག་བརློད་བར་བསྡུས་སློ་

ཞྗེས་འདློད་ཚུལ་གསུམ་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་འདིར་བསན་བཅློས་ཀིས་དྗེ་གསུམ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྗེ་གང་བརློད་བར་བསྡུས་པས་ཡུམ་གི་རྒྱན་དུ་མཛད། 

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་གསུམ་གང་འཆད་ཀང་འདི་ཡུམ་གི་རྒྱན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། 

བརྟག་པའི་ཕློགས་དང་པློ་ལྟར་ན་ནི་ཆློས་མངློན་པ་ལས་རྒྱན་ལློགས་སུ་གསུངས་

པའི་འབད་པ་དློན་མྗེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཆློས་གསུམ་གི་གྲངས་མཚན་ཉིད་ངློ་

བློའི་རབ་དབྗེ་ཙམ་ཞིག་བསན་པས་སློ། །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྗེ། ཤྗེར་ཕིན་རྒྱན་འདི་ལས་ནི་རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དབྗེ་བ་

སློན་པས་མཚན་ཉིད་ཀི་བསན་བཅློས་ཏྗེ་མངློན་པའི་སྗེ་སློད་དག་ལས་མི་སྨློས་པའི་
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གཞི་གང་ཡིན་པ་དྗེ་འབྱུང་བ་མྗེད་ཟྗེར་ཡང༌། མངློན་པ་ནས་གཞི་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དྗེ་

ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར་ཞྗེས་པའློ། །དྗེའི་ཕིར་མངློན་པ་དང་ཟླློས་པའི་སྐློན་ཡང་ཡློད་

དློ༑ །དྗེ་ལྟར་གཞི་འཆད་ཚུལ་ལ་སྦྱར་ན་ཟླློས་པ་ཡློད་ལ་བཤད་བ་ལ་སྦྱར་ན་ཁློ་ན་

སྨློས་ཀང་ཟླློས་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏྗེ། མངློན་པར་བཤད་པའི་ཆློས་གསུམ་གིས་ཤྗེས་

བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་སློ། །ཡང་ན་འདིར་ལློག་རྟློག་མདློ་ལ་བྱུང་བ་དང་འདློད་

ཚུལ་གསུམ་པློ་དྗེ་མདློའི་བརློད་བ་མིན་པར་བསན་པ་ཉིད་ཀིས་བསན་བཅློས་ཀི་

བརློད་བ་མིན་པ་ཡང་རྟློགས་པའི་ཕིར། རྒྱན་སྦྱར་བའི་འབད་པ་དློན་མྗེད་ཅྗེས་དང༌། 

ཤྗེར་ཕིན་དྗེ་རྒྱན་ཞྗེས་རིགས་བིན་འཆད་ཀང་མདློ་ལ་བཟུང་ན་ཡང་སྐབས་སུ་བབ་

སྗེ་ཉི་སང་དང་རྣམ་འགྲྗེལ་ལས་ཀང་མདློ་ལས་ཞྗེས་པས་སློ། །བརྟག་པ་གཉིས་པ་ལྟར་

ན་ལམ་འདི་བསྒློམ་པར་བ་ཞྗེས་བསན་ཀང་ལམ་འདི་སང་བ་གང་གི་གཉྗེན་པློ་ཡིན་པ་

ཁློང་དུ་ཆུད་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་དངློས་པློ་གཟུང་འཛིན་དུ་

རྟློག་པ་སློགས་བརློད་བར་མ་བསྡུས་པས་ཏྗེ་གཉྗེན་པློ་རྣམ་པར་བང་བའི་དངློས་པློ་

ལམ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་པའི་ཕིར་རློ། །

དྗེས་ན་སང་གཉྗེན་གང་ཡིན་རྟློགས་པ་མྗེད་པའི་ཉྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་དང་

འློག་མ་གཉིས་ཀི་ཡང་སྒས་འབད་པ་དློན་མྗེད་བསྡུ་བ་རུ་སྦྱར་ཡང་བརྟག་པ་སྔ་མ་སྔ་

མ་ལ་སྐློན་ཡློད་པར་མ་ཟད་པའློ། །བརྟག་པ་གསུམ་པ་ལྟར་ན་འདིར་མྗེད་ཀང་འགྲྗེལ་

ཆྗེན་དུ་འབྱུང་བས་བརྟག་པ་གཉིས་བ་སྗེ། རྣམ་པ་གཞི་བཅས་སམ་གཞི་མྗེད་ཅིག་

སློན། དང་པློ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་སློན་པ་ན་གཞི་ཡང་བསན་དགློས་པས་མངློན་པ་དང་ཟླློས་

སློ༑ །འློ་ན་རང་ལུགས་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཞི་བཅས་སུ་བསན་དགློས་པའི་ཕིར་ཟླློས་
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པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། རྣམ་པ་གཉིས་མིང་མཚུངས་ཀང་དློན་མི་འདྲ་སྗེ། ཁློའི་ལུགས་ཀིས་

ཕུང་སློགས་ཀི་རྣམ་པའི་རབ་དབྗེ་ལ་འདློད་པས་ཟླློས་སྐློན་ཡློད་ལ་རང་ལུགས་ནི་

བདྗེན་བཞི་དང་མཁྗེན་གསུམ་གི་ཆློས་ལ་འདློད་པས་སློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། གཞིའི་

དློན་རྟློགས་པ་སྗེ་ཐློབ་པ་མྗེད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་གཞི་མྗེད་པ་རྟློག་པས་བཏགས་པ་

ཙམ་ཞིག་བསྡུས་པའི་ཕིར་རློ། །འདློད་ན་སྐྗེས་བུ་ལ་མཁློ་བའི་དློན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་

བཤད་པར་ཐལ། འདློད་པ་དྗེ་བས་སློ། །དྗེ་ཡང་འདློད་ན་དྗེའི་ཕིར་ཡུམ་གསུངས་པ་ལ་

དློན་ནམ་དགློས་པ་མྗེད་པ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ཟུར་ན་གནས་པའི་རྒློལ་བ་དཔྱློད་ལྡན་

གཞན་དག་སྗེམས་ཤིང་དློགས་པར་འགྱུར་བ་མིན་ནམ་སྗེ་ཡིན་ནློ་ཞྗེ་ན་ཞྗེས་པ་སྗེ། 

མདློར་ན་དང་པློ་ལྟར་ན་བཤད་མི་དགློས་པ་བཤད་པ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ལྟར་ན་བཤད་

དགློས་པ་མ་བཤད་པའི་ཉྗེས་པ་ཡློད་པར་སློན་པའློ། །འདིར་གཞན་དག་ཅྗེས་པ་དང་

ཕློགས་གསུམ་རྗེ་རྗེ་བསྡུས་པར་འདློད་པའི་རྒློལ་བ་གཉིས་མི་གཅིག་སྗེ་སྔ་མས་ནི་

འདློད་པ་དྗེ་དག་ལ་སྐློན་བརློད་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལན་དངློས། ཤྗེས་བྗེད་ཀི་ཁུངས་དགློད། སྡུ་བྗེད་གསུམ་

ངློས་གཟུང༌། དྗེ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱན་གིས་ནི་རང་

སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ལ་མཁས་པ་ཙམ་ལ་སློགས་པའི་ཕིར་དུ་གཞི་གཉྗེན་རྣམ་པ་ཕློགས་

རྗེ་བརློད་བར་བསྡུས་ནས་ཡུམ་ཕློགས་རྗེ་བའི་རྒྱན་དུ་བྗེད་པ་དྗེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱུ་

མཚན་གང་གི་ཕིར་ན། གཞི་གཉྗེན་རྣམ་པའི་ཕློགས་གསུམ་ཆར་གི་དློན་རྣམས་བརློད་

བར་བསྡུས་པའི་སྒློ་ནས་ཀང་མཁྗེན་པ་གསུམ་གའི་རྒྱན་དུ་བྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །དློན་ནི་

མཁྗེན་གསུམ་ཤྗེས་པའི་ཕིར་དུ་གསུམ་ཆར་བསྡུས་ཞྗེས་པའློ། །ཀང་ནི་གཞི་བསྡུས་
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པས་གཞི་ཤྗེས་ཀི་རྒྱན་དུ་བྗེད་པའམ་དྗེ་གསལ་བར་བྗེད་པར་མ་ཟད་ཅྗེས་པའི་ཚུལ་

གིས་ཕན་ཚུན་བསྡུ་བའློ། །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། མཁྗེན་གསུམ་གིས་ཉན་

རང་དང་བང་སྗེམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་མངློན་རྟློགས་མཐའ་དག་བསྡུས་པས་ན་

མཁྗེན་གསུམ་ཀི་རྒྱན་དུ་གྲུབ་ན་ཡུམ་མཐའ་དག་གི་རྒྱན་དུ་གྲུབ་བློ། །གློ་རིམས་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་ནི་མངློན་རྟློགས་བཞི་དང་མཁྗེན་གསུམ་སློ་སློ་སྦྱློར་བའློ། །འདིར་རྒྱན་དྗེ་ནི་

ཞྗེས་དང་རྒྱན་གིས་ཕློགས་གསུམ་ཆར་བསྡུས་ཤིང༌། དྗེས་མཁྗེན་གསུམ་དང་དྗེས་

སས་བཞིའི་མངློན་རྟློགས་བསྡུས་པའི་ཕིར་གང་རུང་རྗེ་རྗེ་བསྡུས་པའི་སྐློན་མྗེད་ཅྗེས་

སྨྲ་བའི་སྔ་མ་མི་འཐད་པ་རྟློགས་ས་ཞིང་ཕི་མ་ལྟར་ན་ཡང་རྟགས་ཆློས་མ་འབྲྗེལ་

ལློ༑ །གཞུང་འདི་མཐའ་གཅློད་ལུགས་སྤྱི་དློན་ལྟར་དང༌། འབྲུ་གཉྗེར་ཚུལ་ཚིག་དློན་གི་

སྐབས་འདི་ལྟར་འཆད་ཤྗེས་པ་ཡང་དཀློན་པར་སང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་བཞིའི་མངློན་རྟློགས་རྣམས་མཁྗེན་གསུམ་གིས་

བསྡུས་པར་ཅིས་གྲུབ་ཅྗེ་ན། འདི་ལ་གསུམ། ཡུམ་བར་མ་དང༌། བསྡུས་པ་དང༌། རྒྱས་

པ་ཁུངས་སུ་དགློད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མདློར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། མཁྗེན་གསུམ་གིས་མངློན་རྟློགས་མཐའ་དག་བསྡུས་ཚུལ་འདི་ལྟར་

རྒྱལ་བའི་ཡུམ་བར་མ་ཉི་ཁི་ལྔ་སློང་པ་ལས་ཉན་ཐློས་ཉློན་མློངས་པ་མྗེད་པ་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་མཛེས་ཤིང་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པས་རབ་སྗེམས་ཀི་ཡློ་བད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཡློད་པས་འབློར་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་བློས་ནས་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན། ཉན་རང་རྣམས་ཀི་

མངློན་རྟློགས་ནི་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་རྣམ་པར་སྦྱར་ཏྗེ་གཞན་གཉིས་

ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞི་ཤྗེས། ལམ་ཤྗེས། རྣམ་མཁྗེན་
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རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། དྲི་བ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་བློས་

ནས་ཉན་རང་གི་མངློན་རྟློགས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་སད་དུ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བ་སྗེ་ཤྗེས་

པ་ཉིད་ལགས་ཞྗེས་པ་སྗེ། འློག་མ་གཉིས་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །ལན་ནི། མདློ་ལས་བྲམ་

ཟྗེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་བ་བ་ནི་སྐྗེ་མཆྗེད་བཅུ་གཉིས་པློ་འདི་དག་གློ་ཞྗེས་པ་

ལྟར་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ནི་མིག་སློགས་ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་དང་གཟུགས་སློགས་

ཕིའི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་ཆློས་རྣམས་ཇི་སྗེད་པ་སྗེ་གྲངས་འདི་ཙམ་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་ཀང་

ཉན་རང་རྣམས་ཀིས་རིམ་པ་ལྟར་གང་གི་བདག་མྗེད་དང་བདག་མྗེད་ཕྗེད་དང་གཉིས་

ཙམ་དུ་ཤྗེས་ཀི་ལམ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟློགས་རིགས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པའི་སྒློ་

ནས་ཀང་ཤྗེས་པ་མིན་ལ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངློན་སུམ་དུ་ཤྗེས་པ་

ཡང་མ་ཡིན་པས་དྗེའི་ཕིར་ཉན་རང་རྣམས་ཀི་མངློན་རྟློགས་ནི་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་

ཉིད་ཅྗེས་བ་སྗེ། མཁྗེན་པ་ཡིན་ལ་ལམ་ཤྗེས་དང་རྣམ་མཁྗེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །ཙམ་གིས་ནི་ལམ་དང་རྣམ་པ་ཡུལ་ཡིན་པའམ་གང་ཟག་གི་བདག་འགློག་ལ། 

ཀང་སྔ་མ་ནི་བསན་པ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་བསྡུ་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དྲི་བ་ནི་བཅློམ་ནས་ལགས་ཀི་བར་རློ། །ལན་ནི་

ཤྗེས་བའི་ཡུལ་ལམ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་དང་དྗེའི་

སྗེང་དུ་གཟུང་མྗེད་རྟློགས་པ་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་དང་བདག་མྗེད་གཉིས་ཀ་རྟློགས་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་གང་ཡིན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དློ། །ལམ་དྗེ་དག་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཤྗེས་པར་བྗེད་པའི་ཚུལ་ནི་དང་པློར་ལམ་གསུམ་གི་

སངས་རྟློགས་ཀི་རིགས་རང་རྒྱུད་ལ་སྔར་མ་སྐྗེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྗེད་པར་བ་ཞིང་
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དྗེས་འདུལ་བའི་གདུལ་བ་མ་རྟློགས་པ་རྣམས་ཀིས་རྟློགས་པའི་ཕིར་དུ་ལམ་གསུམ་

པློ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་སློན་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བའློ། །ལམ་གསུམ་གི་རྟློགས་

རིགས་དྗེ་དག་ཀང་སྐྗེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་ཞིང་ཤྗེས་

པར་བས་ནས་ཀང་བང་སྗེམས་དྗེ་དག་གིས་ལམ་གི་བ་བ་ཡང་བ་ལ་སྗེ། གདུལ་བ་

རྣམས་ལ་དྗེ་དག་གི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསན་པར་བའློ། །ཚུལ་

དྗེས་གཞན་དློན་བྗེད་པ་དྗེ་ཡང་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པའི་མཐུས་ཇི་སིད་

སྨློན་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མ་བས་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ཡློངས་

སུ་སྨིན་པར་མ་བས་པ་དང༌། བདག་ཉིད་མ་འློངས་པ་ན་འཚང་རྒྱ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

སློད་ཀི་ཞིང་ཡློངས་སུ་མ་སྦྱངས་པར་བང་སྗེམས་དྗེ་དག་གིས་རང་དློན་དུ་ཡང་དག་

པའི་མཐའ་མངློན་སུམ་དུ་མི་བའློ་དྗེའི་ཕིར་བང་སྗེམས་རྣམས་ཀི་མངློན་རྟློགས་ནི་

ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཅྗེས་བའློ། །

དྗེ་ལ་སྨློན་ལམ་རློགས་པ་ནི། གཞན་དློན་འབད་མྗེད་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་

ཅྗེས་པ་གྲུབ་པའློ། །སྗེམས་ཅན་སྨིན་པར་བས་པ་ནི། རྒྱན་ལས། ཇི་ལྟར་རྨ་དང་ཟས་

ལ་དྗེ་དག་གི །གཟག་དང་སྦྱད་དུ་རུང་བ་སྨིན་འདློད་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་རྟྗེན་འདིར་

ཕློགས་གཉིས་ཞི་བ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་སྦྱད་པ་ཉིད་དུ་སྨིན་པ་བསན། ཞྗེས་རྨའི་སྨིན་པ་

བརྟློལ་རན་པ་དང༌། ཟས་ཤིང་ཐློག་ལྟ་བུའི་སྨིན་པ་སྦྱད་རུང་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་

སྗེམས་ཅན་གི་རྟྗེན་རྨ་དང་ཁ་ཟས་ལྟ་བུ་འདིར་ཡང་རྣག་གཟག་པ་ལྟ་བུར་མི་མཐུན་

ཕློགས་ཞི་བ་དང༌། སྦྱད་རུང་ལྟ་བུར་གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་སྦྱད་པའི་རྟྗེན་དུ་རུང་བ་ཞྗེས་

པ་ལྟ་བུའློ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་གཞན་དློན་ཅི་ཙམ་ཞིག་ལ་འབད་པས་འཚང་རྒྱ་བའི་
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གཞན་དློན་དྗེ་དག་རློགས་པར་བས་པའློ། །ཞིང་སྦྱློང་བ་ནི་རང་གི་སྗེམས་སྦྱློང་བ་

ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཞིང་གི་རྒྱུར་ཚོགས་བསགས་ནས་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པའློ། །འདི་

སློད་ཀི་ཞིང་ལ་བ་སྗེ་བཅུད་ཀི་ནི་སྗེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྗེད་པ་ཡིན་པས་སློ། །

འདིར་ཅུང་ཟད་ཅིག་མཐའ་དཔྱད་ན། ཡུལ་ལམ་གསུམ་པློ་དྗེ་མཚན་ཉིད་པ་

ཡིན་མིན། དྗེ་དག་གི་སངས་རྟློགས་གང་དུ་རློགས། དམིགས་བསལ་གི་དློན་བརྟག་པ། 

ཡང་དག་མཐའ་ངློས་གཟུང་བ་དང་བཞིས་རིག་པར་བའློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི། བསྐྗེད་

བར་བཤད་པའི་ལམ་འློག་མ་གཉིས་བཏགས་པ་བ་དང༌། ཤྗེས་བར་བཤད་པའི་ལམ་

གསུམ་གའང་མཚན་ཉིད་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་ཉི་སང་ལས། ཉན་ཐློས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཤྗེས་པ་དང་སློང་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློ་མི་སྐྗེ་བའི་ཆློས་ལ་བཟློད་པ་ཐློབ་པའི་བཟློད་པ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་

ཏྗེ༑ དྗེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

ཉན་རང་གི་སངས་རྟློགས་ས་དང་པློར་རློགས་པར་འཕགས་པ་བཞྗེད་ཅྗེས་སྨྲ་བ་ནི་མི་

འཐད་དྗེ། ལུང་དྗེའི་འཕློས་ཉིད་ནས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་མཐློང་བའི་ལམ་ཉིད་དུ་

ཉན་ཐློས་ཀི་རྟློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་དང༌། སྒྲུབ་པ་ལ་

གདམས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་མདློ་དྗེ་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་ནས་ཉན་རང་རྣམས་ལས་

རྟློགས་པ་ཁད་པར་ཞུགས་པར་བསན་པ་དང༌། གཞི་ཤྗེས་སུ་ཡང་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་བཟློད་པའི་བྗེད་པར་གཞན་རྣམས་ཀི་རྟློགས་པའི་བྗེད་པ་མ་ལུས་པ་འདུས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་དྗེ་དག་གི་ཤྗེས་པ་དང་སངས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེའི་བཟློད་པ་ཡིན་གི་

རྟློགས་པའི་ཆ་འདི་ཙམ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པས་མཐློང་ལམ་དུ་རྟློགས་པ་
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རློགས་པའི་ཤྗེས་བྗེད་དུ་འགྲིག་གི་སློང་བའི་དློན་བཤད་པ་མི་སང་བས་དྗེ་གང་དུ་

རློགས་དྗེས་མི་ཤྗེས་སློ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ཐྗེག་དམན་གི་རྟློགས་པ་ས་དང་པློར་རློགས་ལ་

སངས་པ་ས་བརྒྱད་པར་རློགས་ཏྗེ། ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས། དད་པས་རྗེས་

སུ་འབྲང་བ་དང༌། ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང༌། དགྲ་བཅློམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཤྗེས་པ་དང་སློང་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མི་སྐྗེ་པའི་ཆློས་ལ་

བཟློད་པ་ཐློབ་པའི་བཟློད་པའློ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཤྗེས་རབ་ནི་དགྲ་

བཅློམ་པར་བསན་ཏྗེ། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྲ་བཅློམ་པའི་

ལམ་གི་འབྲས་བུའི་ཤྗེས་པ་རྣམས་དང་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་རྣམས་ནི་

ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཞུགས་པ་མི་སྐྗེ་བའི་ཆློས་ལ་བཟློད་པ་ཙམ་ཉིད་ཀིས་མཐར་གཏུགས་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་ཤྗེས་པ་དང་སློང་བ་ནི་བཟློད་པ་དྗེ་ལས་ལྷག་པ་མྗེད་དློ་དྗེ་

ཕན་ཆད་ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཉློན་མློངས་པ་མྗེད་

པའློ་ཞྗེས་ཤྗེས་བྗེད་དུ་འདྲྗེན་ནློ། །འདི་མི་འཐད་དྗེ། ལུང་དྗེས་སངས་པ་ས་བརྒྱད་པར་

མཐར་ཐུག་པར་བཤད་པ་ལྟར་དུ་ཉན་རང་གི་རྟློགས་པ་ཡང་དྗེར་རློགས་པར་བཤད་

པས་སློ། །

དྗེས་ན་རང་གི་ལུགས་ནི་ཉློན་སྒིབ་སངས་པ་ས་བརྒྱད་པར་རློགས་ཏྗེ། དྗེ་ནས་

ཉློན་ཡིད་གཏན་མི་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་གནས་གྱུར་པའི་ཕིར་རློ། །གང་ཟག་གི་

བདག་མྗེད་རྟློགས་པ་ས་དང་པློར་རློགས་ཏྗེ། དྗེར་བདག་མྗེད་མཐའ་དག་མངློན་སུམ་

དུ་རྟློགས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ནས་ལྷག་མར་དྗེའི་གློམས་པ་ཁད་པར་དུ་འགྲློར་ཡློད་

ཀང་སྔར་མ་རྟློགས་པ་རྟློགས་པར་བར་མྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན་ཤར་རིའི་རྗེར་ཉི་མ་ཤར་མ་
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ཐག་པའི་ཚེ་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་རློགས་ཀང་བགྲློད་པ་མ་རློགས་པ་བཞིན་

ནློ༑ །ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཇི་ལྟར་བ་རྟློགས་པ་ནི་ས་དང་པློར་རློགས་ཏྗེ། དྗེར་ཆློས་དབིངས་

ཀུན་ཏུ་འགྲློ་བ་མཐའ་དག་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པས་སློ། །ཇི་སྗེད་པ་རྟློགས་པ་དང་

ཤྗེས་སྒིབ་སངས་པ་གཉིས་ནི་སངས་རྒྱས་པ་ན་རློགས་ཏྗེ། སྔ་རློལ་དུ་དྗེ་དག་རློགས་

ན་ཉྗེས་པ་ཀུན་ཟད་ཡློན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡང་ཡིན་པའི་སློབ་པ་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞུང་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གི་རྣམ་གཞག་བྗེད་པ་ནི་མི་

འཐད་དྗེ། སྤྱིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་ནི་དཔྗེར་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་དགྲ་བཅློམ་པ་

ཞྗེས་སྤྱིར་བཏང་ནས་གང་ཟག་གཅིག་མ་གཏློགས་པ་ནི་འདི་ལྟར་སྗེ་ཞྗེས་ཀུན་དགའ་

བློ་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ལྟར་ཡློད་པ་དང་ཡིན་པ་སྤྱིར་བཏང་ནས་མྗེད་པ་དང་མིན་

པ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་སློན་པས་དྗེ་གཉིས་སྒས་ཟིན་ལ་བྗེད་ཅིང་འགལ་བ་ནི་

གཞུང་ལུགས་པ་སྤྱིའི་ལུགས་ཡིན་ན། འདིར་ནི་མངློན་དུ་མི་བྗེད་པ་སྤྱིར་བཏང་ཡིན་

ན་བཟླློག་པ་གསུམ་དམིགས་བསལ་ཡིན་དགློས་པས་དམིགས་བསལ་སྒས་མ་ཟིན་

ལ༑ སྒས་ཟིན་ཚོད་གསུམ་དམིགས་བསལ་ཡིན་ན་མངློན་དུ་བྗེད་པ་སྤྱིར་བཏང་ཡིན་

དགློས་པས་སྤྱིར་བཏང་སྒས་མ་ཟིན་ཞིང༌། དངློས་བསན་གཉིས་སྤྱིར་བཏང་དང་

དམིགས་བསལ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་སྤྱིར་བཏང་དུ་སློང་བའི་སྐློན་ཡློད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་ཟས་མ་ཞུའི་བར་དུ་སྨན་མི་ཟ་ཞྗེས་བརློད་པ་ན་ཤུགས་ཀིས་ན་སྨན་

ཟ་བའི་དུས་ཟས་ཞུ་བའི་ཚེར་གློ་བ་ལྟར། རློགས་སྨིན་མ་སྦྱངས་བར་དུ་ཡང་དག་

མཐར་མངློན་དུ་མི་བྗེད་ཅྗེས་བསན་པ་ན་ཤུགས་ཀིས་ན་མངློན་དུ་བ་བའི་དུས་རློགས་

སྨིན་སྦྱངས་པར་གློ་བས་ངག་གཅིག་གི་དངློས་ཤུགས་ལ་སྤྱིར་བཏང་དང་དམིགས་
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བསལ་སྦྱློར་བ་ཁྗེད་ནི་གསུང་རབ་ཀི་བར་ལ་འདྲིས་པ་ཞིག་གློ །བཞི་པ་ནི། ཡང་དག་

མཐའ་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དང༌། གཞན་དག་ཆད་པའི་མང་འདས་ཡིན་ཞྗེས་

འདློད་དློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་མི་འཐད་དྗེ། འདིའི་འགྲྗེལ་པའི་འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་

ལས། སྗེམས་ཅན་སྨིན་པར་བ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པར་བ་བ་ལ་སློགས་

པ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་མཐའ་དག་རློགས་པར་བས་ནས་མངློན་དུ་བས་པ་

ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་ཀི། དྗེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལས་བར་མ་

དློར་ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངློན་དུ་མི་བའློ་ཞྗེས་བར་མ་དློར་མངློན་དུ་བས་ན་ཉན་རང་

དུ་ལྟུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཕློགས་གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། རྣམ་མཁྗེན་

ངློས་བཟུང་བར་ཡང་དག་མཐའ་མངློན་དུ་བས་པར་འཆད་པའི་ཕིར་རློ། །

མདློ་ལས་ཀང༌། བང་ཆྗེན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པ་ཐབས་མཁས་པས་ཡློངས་སུ་

བཟུང་བ་ཡང་ཇི་སིད་དུ་དགྗེ་བའི་ར་བ་དྗེ་དག་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་མ་གྱུར་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དམ་པ་

མངློན་དུ་མི་བྗེད་དློ། །ནམ་དགྗེ་བའི་ར་བ་དྗེ་དག་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་གྱུར་པ་དྗེ་ན་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དམ་པ་མངློན་དུ་བྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་

པས་སློ། །འློ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན། དབུས་མཐའ་ལས། སློང་པ་ཉིད་དྗེ་མདློར་བསྡུ་ན། །དྗེ་བཞིན་

ཉིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །མཚན་མ་མྗེད་དང་དློན་དམ་དང༌། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་

རྣམ་གྲངས་སློ། ཞྗེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་དང་ཡུམ་གི་མདློར་ཡང༌། དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་

མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱན་སང་ལས་ཀང་ཡང་དག་པའི་

མཐའ་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཡིན་ལ། དྗེ་སློན་པར་བྗེད་པའི་ཕིར་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་
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ཕིན་པ་ལ་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བའློ་ཞྗེས་དང༌། རྒྱུད་བ་ལས་ཀང༌། ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་

བས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དབྗེན་པ་སྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་སྤློས་པ་དང་མཚན་མ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་སློང་པའི་ཞི་བའི་དབིངས་མང་འདས་ཙམ་ལ་བའློ། །དྗེ་མངློན་དུ་

བས་པའི་དློན་ཡང་ཟབ་མློ་བརྒྱད་ཀི་གསུམ་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཞི་བ་ཕློགས་གཅིག་

པ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་བས་ནས་རྟག་ཏུ་དྗེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་གནས་པ་ཡིན་

གི༑ དྗེ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །སློབ་ལམ་དུ་དྗེ་ལྟར་ཞུགས་ན་

ཆད་པའི་མཐར་ལྟུང་སྗེ། ཚོགས་ཡློངས་སུ་མ་རློགས་པར་རང་ཉིད་ཞི་བའི་དབིངས་

སུ་རྟག་ཏུ་གནས་པ་ན་རྗེས་ཐློབ་ལ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སང་ནས་དློན་མཛད་པ་མྗེད་པའི་

ཕིར་རློ། །

རློགས་སྨིན་སྦྱངས་ན་ནི་ཞི་བའི་དབིངས་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་ཀང་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་

གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀིས་གཞན་དློན་མཛད་པའི་ཕིར་ཞི་བར་མི་ལྟུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕིར་ས་

བརྒྱད་པ་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་བསྐུལ་ན་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་

གསུངས་པ་ཡང་དྗེ་ལ་དགློངས་སློ། །དྗེས་ན་མཚན་མ་མྗེད་པའི་དབིངས་དྗེ་ཉིད་

མངློན་དུ་བྗེད་པའི་དུས་ཀིས་མི་གནས་པ་དང་ཆད་པའི་མང་འདས་གཉིས་སུ་འགྱུར་

བའི་ཚུལ་འདི་ནི་ཁློ་བློས་ལྗེགས་པར་བརྟགས་པའློ། །ཡུམ་གསུམ་གི་གནློད་འཇློམས་

ལས། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སས་བསྡུས་

པ་ནི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཅྗེས་བའློ། །ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་ཉན་ཐློས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཞྗེས་བའློ། །རྣམ་

མཁྗེན་ཉིད་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་གཏློགས་པ་ཆློས་ཀི་སྐུ་ནི་ཆློས་ཀི་
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དབིངས་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་པ་ནི་དྗེ་གསུམ་ལ་ཞྗེན་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་མདློར་འབྱུང་བ་

མཁྗེན་གསུམ་གི་ཡུལ་དང་གྲངས་སྒིག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དྗེ་དག་ལ་ངྗེས་ནས་བཞྗེད་པ་

མ་ཡིན་པར་འགྲྗེལ་པ་དྗེ་ཉིད་ལས་གསལ་ལློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དྲི་བ་ནི་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ནས་ལགས་ཀི་བར་རློ། །ལན་ནི་མྗེ་ལྕྗེ་ཟླུམ་པ་དང་ཁ་དློག་སྨུག་པ་

ལྟ་བུའི་ངློ་བློ་ནི་རྣམ་པ་དང༌། འབྲས་བུ་དུ་བ་ལྟ་བུ་རྟགས་དང་རྒྱུ་བུད་ཤིང་ལྟ་བུའི་

མཚན་མ་གང་དག་གིས་ཆློས་རྣམས་རབ་ཏུ་བརློད་པ་སྗེ་མཚོན་ནས་སློན་པའི་རྣམ་པ་

ངློ་བློ་རྟགས་འབྲས་བུ་མཚན་མ་རྒྱུ་དྗེ་དག་མ་ལུས་པ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་ཐུགས་

སུ་ཆུད་དྗེ་དྗེའི་ཕིར་སྔློན་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཇི་ལྟར་གཤྗེགས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཕིན་

པ་དང༌། ཆློས་རྣམས་ཀི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཁྗེན་པས་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཉློན་མློངས་པའི་དགྲ་བཅློམ་པས་དགྲ་བཅློམ་པ་ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་

མ་ནློར་བར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པས་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མངློན་རྟློགས་ནི་རྣམ་མཁྗེན་ཞྗེས་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། མཁྗེན་གསུམ་གིས་མངློན་རྟློགས་མཐའ་དག་བསྡུས་པར་ཡུམ་

བར་མ་ལས་གསུངས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་མདློར་བསྡུས་པ་བརྒྱད་སློང་པ་ལས་ཀང་

གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན་ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ལ་སློབ་པར་འདློད་པས་ཀང་ཤྗེར་ཕིན་ལ་

བསབ་པར་བ་ཞྗེས་བ་བ་དང་སློགས་པས་དྗེ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱལ་བང་སྗེམས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་ལ་བསབ་པར་འདློད་པས་ཀང་ཞྗེས་སློ། །ལུང་དྗེ་ཤྗེས་བྗེད་དུ་འགྲློ་བའི་

ཚུལ་ནི་ཉྗེར་ཞི་ལ་སློགས་པ་རང་རང་གི་བཞྗེད་པ་རྣམས་ནི་སྐབས་འདི་ཡི་ས་ཡིན་ལ་

ཤྗེར་ཕིན་ནི་མཁྗེན་གསུམ་མློ། །དྗེས་ན་གང་ཟག་དྗེ་དག་གི་མངློན་རྟློགས་མཁྗེན་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 90  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

གསུམ་དུ་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་དག་གི་བཞྗེད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཡུམ་ཡིན་པས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། 

རྒྱས་པ་སློང་ཕག་བརྒྱ་བ་ལས་ཀང་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སློགས་

པ་བཞི་དང༌། ས་བཅུ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཐློབ་པར་འདློད་པས་ཀང་

ཞྗེས་ཕྗེ་ནས་རྒྱ་ཆྗེར་གསུངས་ཏྗེ་འདིར་ཡང་སྔར་ལྟར་སྦྱར་རློ། །ཉི་ཁིའི་བཤད་པ་

གཉིས་སུ་བསྡུས་རྒྱས་ཤྗེས་བྗེད་དུ་མྗེད་ཀང་འདིར་སློབ་དཔློན་གིས་བསན་ཏྗེ་དྲངས་

པ་ནི་བསན་བཅློས་ཡུམ་གསུམ་གའི་རྒྱན་དུ་འཆད་འདློད་ནས་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་ཡུམ་བསྡུས་འབྲིང་རྒྱས་པའི་ཁད་པར་ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། བརློད་བ་ཕུང་པློ་

ལྔར་བསྡུས་ཤིང་རློད་བྗེད་ཚིག་ཀང་བསྡུས་པ་དང་པློ་དང༌། དློན་རྒྱས་ལ་ཚིག་ཅུང་

ཞིག་བསྡུས་པ་བར་མ་དང༌། གཉིས་ཀ་རྒྱས་པ་ཐ་མ་སྗེ་དྗེ་ཡང་འགྲྗེས་རང་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་དུ་ཕྗེ་ནས་སློན་པའློ། །དྗེ་ལ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་ཀི་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་ནི། ཕུང་

པློ་ལྔ། དབང་པློ་དྲུག །ཡུལ་དྲུག །རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དྲུག །རྗེག་པ་དྲུག །ཚོར་བ་

དྲུག །ཁམས་དྲུག །རྟྗེན་འབྲྗེལ་བཅུ་གཉིས་སློ། །རྣམ་བང་གི་ཕློགས་ཀི་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔ་

ནི༑ སྤྱློད་པའི་ལམ་ཕར་ཕིན་དྲུག །ལྟ་བའི་ལམ་སློང་ཉིད་བཅློ་བརྒྱད། རྣལ་འབློར་གི་

ལམ་ཆློས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན། ཞི་གནས་ཀི་ལམ་ལ་འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི། 

བསམ་གཏན་བཞི། ཚད་མྗེད་པ་བཞི། གཟུགས་མྗེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་བཞི། 

རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད། མཐར་གིས་གནས་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་དགུའློ། །ལྷག་

མཐློང་གི་ལམ་ལ་རྣམ་ཐར་སྒློ་གསུམ་མློ། །ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་ལ་མངློན་

པར་ཤྗེས་པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། གཟུངས་ཀི་སྒློ་རྣམས་སློ། །འབྲས་བུའི་ལམ་ལ་སློབས་

བཅུ། མི་འཇིགས་པ་བཞི། སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི། བམས་པ་ཆྗེན་པློ། སིང་
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རྗེ་ཆྗེན་པློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །གང་ཟག་གི་ལམ་ལ་

རྒྱུན་ཞུགས། ལན་ཅིག་ཕིར་འློང༌། ཕིར་མི་འློང༌། དགྲ་བཅློམ་པ། རང་སངས་རྒྱས། 

ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤྗེས་པ་ཉིད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་

ཉིད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གཞི་ཤྗེས། ལམ་ཤྗེས། རྣམ་མཁྗེན་ངློས་གཟུང་

བའློ། །དང་པློ་ནི། མདློ་ནས་མཁྗེན་གསུམ་གསུངས་པ་དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་

ནི་དམིགས་པ་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཕུང་པློ་ལྔའམ་བདྗེན་པ་བཞི་ལ་

དམིགས་ནས། རྣམ་པ་མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་དྲུག་གི་རྟྗེན་ཅན་ཏྗེ་ཡུལ་ཅན་དྗེས་

ཡུལ་དྗེ་རྟློགས་པའི་འབྲས་བུ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་རྨློངས་པ་སངས་པའམ་སློང་བར་

བྗེད་པ་ཅན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ནི་དམིགས་པ་ལམ་གསུམ་ལ་

དམིགས་ནས་རྣམ་པ་ཐྗེག་པ་སྗེ་ལམ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟློགས་རིགས་སྐྗེད་

ཅིང་ཤྗེས་པར་བས་པའི་སྒློ་ནས་གདུལ་བའི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཞན་དློན་དུ་

ངྗེས་པར་འབྱུང་ཞིང་ཇི་སིད་གཞན་དློན་མཐར་མ་ཕིན་པ་དྗེ་སིད་དུ་རང་དློན་དུ་ཡང་

དག་པའི་མཐའ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་དུ་མི་བྗེད་པའི་རྟྗེན་ཅན་ཏྗེ་ཡུལ་ཅན་རྣམ་པ་དྗེས་

དམིགས་པ་དྗེ་རྟློགས་པའི་འབྲས་བུ་སྗེམས་ཅན་འཁློར་དུ་མ་བསྡུས་པ་སྡུད་པ་དང་

སློགས་པས་བསྡུས་པ་སྨིན་པ་དང་སྨིན་པ་གྲློལ་བ་དང་གྲློལ་བ་མཐར་ཕིན་པར་བྗེད་

པ་ཅན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་གིས་ལམ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་བ་བ་

ལ་སློགས་པ་བསན་ཏྗེ་ཤྗེས་རབ་བློ། །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་དུ་མི་བྗེད་པས་ནི་ཡང་དག་

མཐའ་མངློན་དུ་མི་བ་བའི་དློན་བསན་ཏྗེ་སིང་རྗེའློ། ཞྗེས་འབྲློམ་འཆད་དློ། །ཚིག་
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གསལ་དུ་ཡང་ཐྗེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཞྗེས་པ་ནི་གདུལ་བའི་

དབང་གིས་ཐྗེག་པ་གསུམ་ཆར་གིས་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་སློན་པ་སྗེ། ཇི་

སྐད་དུ། དགྗེ་སློང་དག་ང་ལན་སློང་དུ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་མ་ངན་ལས་འདའ་བས་མ་ངན་

ལས་འདའློ། །ལན་སློང་དུ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མ་ངན་ལས་འདའ་བས་ཡློངས་སུ་མ་

ངན་ལས་འདས་སློ་ཞྗེས་པ་དང༌། ཐྗེག་པ་རླབས་པློ་ཆྗེས་ནི་སྐྲག་འགྱུར་ཞིང༌། །འདི་ནི་

སྗེམས་ཅན་དམན་ལ་མློས་རིག་ནས། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འདི་དག་ཉན་ཐློས་

འགྱུར། །རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་པར་ཡང་རབ་ཏུ་སློན། ཞྗེས་པ་སྗེ། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་དག་གཙོ་

བློར་བས་ནས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྗེ་སློད་ལས། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ལམ་བསན་པ་མཛད་དྗེ་དྗེ་ལ་འདྲིས་པ་ཙམ་དུ་བ་བའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་སློ། །

ཡང་དྗེ་ལས། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ནི་གང་ཟག་ལ་བདག་མྗེད་པའི་མཐའ་ཞི་བ་ཉིད་དྗེ་

དྗེ་མངློན་དུ་མི་བྗེད་པ་ནི་བསྒློམ་པས་སང་བར་བ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་མི་སློང་

བའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་མ་སངས་ན་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་སྗེ། དྗེའི་ཕིར་སློབ་དཔློན་གི་ཞལ་

སྔ་ནས་ཀང་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ནི་ཞྗེས་པ་ནས་མ་བསན་ནློའི་བར་དྲངས་པ་དང༌། 

གསྗེར་གིང་པས་ཀང་ཉན་རང་གི་མང་འདས་ལ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ནི་མི་འཐད་

དྗེ༑ འདི་དང་སྔར་བཤད་པའི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་མཁྗེན་ནི་དམིགས་པ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་

དམིགས་ནས་རྣམ་པ་གདློད་མ་ནས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་རྟློགས་པའི་རྟྗེན་ཅན་དྗེ་ཡུལ་ཅན་

དྗེའི་འབྲས་བུ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་མཐས་གཏུགས་པར་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་

པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བའི་གཞན་དློན་དང་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀི་མཐའ་རྟློགས་པ་
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སྗེ་མངློན་དུ་བས་པ་དང་བག་ཆགས་ཟད་པ་རྣམས་སིད་པར་མཚམས་སྦྱློར་བ་མྗེད་

པའི་ཕིར་བག་ཆགས་ཉིད་མཚམས་སྦྱློར་བའམ། ཡང་ན་བག་ཆགས་ཀིས་མཚམས་

སྦྱློར་བ་ཞྗེས་གསུམ་པའི་བསྡུ་བ་སྗེ། དྗེ་ལྟ་བུའི་བག་ཆགས་ཀི་མཚམས་སྦྱློར་བ་ཟད་

པར་སངས་པ་ཅན་ནི་རང་དློན་ནློ། །གསྗེར་གིང་པས། རྣམ་རྟློག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

བརྒྱུད་པ་མཚམས་སྦྱློར་བའི་དློན་དང༌། བདག་མྗེད་མངློན་སུམ་དུ་བས་པ་ཡང་དག་

མཐའ་མངློན་དུ་བས་པའི་དློན་དུ་འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དམིགས་རྣམ་གཉིས་ནི་སྔར་གི་

མདློའི་དློན་ཡིན་ལ། འབྲས་བུའི་ནི་མཆློད་བརློད་དུ་བཤད་པའི་སས་རྣམས་ཀི་བཞྗེད་

པའློ། །གལ་ཏྗེ་དློན་གཉིས་གྲུབ་པ་དྗེ་རྣམ་མཁྗེན་གི་ངློ་བློ་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་

འཐད་ཅྗེ་ན། རྒྱུན་ཆགས་པར་འཇུག་པས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕི་མ་རྣམས་ཀི་རྒྱུར་འཐད་དློ། །

བཞི་པ་ནི། མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རྒྱན་གིས་ནི་མཁྗེན་གསུམ་བསན་ན་ཐྗེག་

གསུམ་གི་མངློན་པར་རྟློགས་པ་རིལ་རློགས་པར་བསན་པ་ཡིན་གི་ཕློགས་རྗེ་ལས་མི་

སློན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བ་འདི་འཐད་པ་སྗེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྗེ། མཁྗེན་གསུམ་དུ་

མངློན་རྟློགས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་དྗེ་ལྟ་བས་ནའློ། །རྒྱན་གིས་ནི་གཞི་གཉྗེན་རྣམ་པ་

མཐའ་དག་བརློད་བར་བསྡུས་པས་ཡུམ་གི་རྒྱན་དུ་བྗེད་ཀི་ཕློགས་རྗེ་ཙམ་བསྡུས་པ་

མིན་ཞྗེས་བ་བ་འདི་གྲུབ་སྗེ། རྗེ་རྗེ་བ་མདློ་ཡི་བརློད་བ་ཡིན་ན་སྐློན་གསུམ་ཡློད་པར་

བསན་པ་དྗེ་ལྟ་བས་ནའློ། །འདི་སྔར་གི་ལན་གཉིས་ཀའི་དློན་བསྡུ་ཡིན་ལ། རིལ་དང་

རློགས་པ་གཉིས་སྨློས་པ་ནི་བསན་པའི་ཆྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སློབ་

དཔློན་གིས་མཆློད་བརློད་ཀི་ཚིགས་བཅད་འདི་བཤད་ཐབས་ལྔས་བཀྲལ་བ་ནི་

གཞན་ཡང་དྗེ་ལྟར་འཆད་པའི་དཔྗེའློ། །
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དགློས་པ་དང༌། བསྡུས་པ་དང༌། ཚིག་གི་དློན་ནློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་བསན་པ་དང༌། བྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཀུ་མ་རི་ལ་ན་

རྗེ༑ དགློས་འགྲྗེལ་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགློས་སློགས་བཞི་ཡློད་པ་ལ་ཚད་མའི་ངྗེས་པ་

སྐྗེས་ནས་འཇུག་པ་དགློས་པའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །གཞན་དག་ནི། བསན་བཅློས་འདི་ནི་

བརམ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དགློས་པ་སློགས་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་བ་རློག་སློ་རྟློག་

གི་བསན་བཅློས་བཞིན་ཞྗེས། རློམ་པའི་སྐབས་འགློག་པ་ལ། གང་དགློས་སློགས་བཞི་

དང་ལྡན་པ་ནི་བརམ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་གསློ་དཔྱད་ཀི་བསན་བཅློས་བཞིན། 

བསན་བཅློས་འདི་ཡང་དགློས་སློགས་བཞི་དང་ལྡན་ནློ་ཞྗེས་དློགས་པ་འགློག་པས་

རློམ་པའི་སྐབས་འགློག་པ་བཟླློག་པ་ནི་དགློས་པའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །བྲམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པློ་

བདྗེ་བྗེད་དགའ་བ་དང༌། བུད་དྷ་ཤྲི་ནི། དགློས་འབྲྗེལ་བཀློད་པས་གཞུང་གི་ཡི་གྗེ་

མཛེས་པར་བས་པ་དགློས་པའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །སློབ་དཔློན་ཆློས་མཆློག་ནི་ངག་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དློན་མི་འགྱུར་གི་དློགས་པ་བཞི་བསལ་ནས་དློན་འགྱུར་གི་ཐྗེ་ཚོམ་བཞི་

བསྐྗེད་པ་དགློས་པར་བཞྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། སྐྗེས་བུ་ཙམ་ཞིག་གི་ཚིག་ལ་

འཁྲུལ་བ་སིད། སྐྗེས་བུ་ཁད་ཅན་ཚད་མས་རྟློགས་མི་ནུས། སྐྗེས་བུས་མ་བས་པའི་

ཚིག་ལ་ཚད་མས་གནློད་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཚིག་དློན་ལ་འབྲྗེལ་བ་གཉིས་ཚད་མས་

མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ངག་ཙམ་ལས་བརློད་བ་ལ་ཚད་མའི་ངྗེས་པ་སྐྗེ་བ་མི་འཐད་

དློ༑ །གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཡང་སྔ་མ་དག་འགློག་མློད། འློན་ཀང་དགློས་སློགས་

བཞི་དང་ལྡན་པར་བསན་པ་ན་རློམ་པ་ལ་དློན་མྗེད་དམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བཟླློག་
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ནས་དློན་འགྱུར་གི་ཐྗེ་ཚོམ་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་གཉིས་པ་དགག་མི་རིགས་སློ། །གསུམ་

པ་ལ་མཛེས་པ་ཁློ་ན་དགློས་པར་འདློད་ན་དགག་རིགས་ཏྗེ། དྗེ་གཙོ་བློའི་དགློས་པ་

མིན་པས་སློ། །མཛེས་པ་ཕལ་བའི་དགློས་པར་འདློད་ན་མི་རུང་བ་མྗེད་དྗེ། དགློས་

འབྲྗེལ་བཀློད་པས་ཀང་རབ་ཏུ་བྗེད་པའི་ལུས་མཛེས་པར་བྗེད་ནུས་པས་སློ། །འློན་

ཀང་མཛེས་པ་དགློས་པར་འཆད་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་བློ། །

དྗེས་ན་འདི་ཡི་དགློས་པ་ནི་སློབ་དཔློན་ཆློས་མཆློག་དང་སློབ་དཔློན་འདིའི་

བཞྗེད་པ་ལྟར་ལྗེགས་ཏྗེ། བསན་བཅློས་འདི་ལ་བརློད་བ། དགློས་པ། ཉིང་དགློས། 

འབྲྗེལ་བ་བཞི་ཕལ་ཆྗེར་༔མྗེད་དམ་སམ་པའི་དློན་མི་འགྱུར་གི་དློགས་པ་བཞི་བསལ་

ནས། དྗེ་བཞི་ཕལ་ཆྗེར་ཡློད་ལས་ཆྗེ་སམ་པའི་དློན་འགྱུར་གི་ཐྗེ་ཚོམ་བཞི་སྐྗེད་དྗེ་

རྟློག་ལྡན་བསན་བཅློས་ལ་འཇུག་པ་སྗེ། ཇི་སྐད་དུ། གང་ཕིར་འཇིག་རྟྗེན་དློན་གཉྗེར་

ནི༑ །ཐྗེ་ཚོམ་ལས་ཀང་འཇུག་ཕིར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ཡང་དབང་བརྟུལ་ལ་ངྗེས་

པ་དང༌། དབང་རྣློན་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་དུ་སྐྗེ་ཞིང་རྣམ་བཅད་ཀང་དྗེ་དང་འདྲའློ། །ཐྗེ་ཚོམ་ལས་

བསན་བཅློས་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། བསན་བཅློས་ལུས་ཀི་སྔློན་དུ་

བསན་བཅློས་ལ་དགློས་སློགས་བཞི་ཡློད་པར་དགློས་འབྲྗེལ་གི་ངག་གིས་དམ་བཅས་

པ་ན་རྟློག་ལྡན་དག་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་སྐྗེས་པ་ན་འདི་སམ་དུ་ངག་འདིས་ཇི་ལྟར་དམ་

བཅས་པ་ལྟར་བསན་བཅློས་ལ་ཞུགས་ཏྗེ་ཡློད་མྗེད་བརྟགས་ལ་ཡློད་ན་ནི་འཇུག་ཅིང་

མྗེད་ན་ནི་ལྡློག་པར་བའློ་སམ་དུ་བསམས་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་བར་ལུས་ཀི་སྔློན་

དུ་དགློས་འབྲྗེལ་གི་ངག་དགློད་ཀི་བར་དང་མཐར་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་ན་མཆློད་

བརློད་ཀི་སྔློན་དུ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་མ་བཀློད་ཅྗེ་ན། དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ་སྐྲ་བྲྗེགས་ནས་
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ཚེས་གྲངས་རྟློག་པ་ལྟར་ལས་བརམས་ནས་ཕག་འཚལ་བ་ནི་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་

ཕིར་རློ། །གཞན་ཡང་མཆློད་བརློད་ཀིས་དང་བ་སྐྗེད་ལ་དྗེ་ལས་ཀང་བསན་བཅློས་ཀི་

བརློད་བ་སློགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱློད་པ་འཇུག་པས་དགློས་འབྲྗེལ་གི་ངག་མཆློད་བརློད་

ཀི་འློག་ཏུ་བཀློད་དློ། ཞྗེས་སློབ་དཔློན་ཆློས་བཤྗེས་འཆད་དྗེ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དགློས་འབྲྗེལ་བཞི་ངློས་བཟུང༌། དྗེ་དག་ངག་གིས་བསན་

པའི་ཚུལ། བསན་བ་བཞིར་གྲངས་ངྗེས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ངག་ཙམ་དང༌། 

དགློས་འབྲྗེལ་ངག་དང༌། བསན་བཅློས་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་དགློས་འབྲྗེལ་ལློ། །དང་པློ་

ནི༑ བདྗེན་ཚིག་ཐམས་ཅད་ལ་དགློས་འབྲྗེལ་བཞི་རིར་རུང་སྗེ། དློན་བདྗེན་པ་སློན་

པའི་ངག་གིས་བསན་བ་ནི་བརློད་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་དྗེ་རྟློགས་པ་དགློས་པ། དྗེ་ལས་

སྐྗེས་བུའི་དློན་གྲུབ་པ་ཉིང་དགློས། དྗེ་དག་སྔ་ཕི་འབྲྗེལ་བ་ནི་འབྲྗེལ་བའློ། །གཉིས་པ་

ནི༑ བརློད་བ། དགློས་པ། ཉིང་དགློས། འབྲྗེལ་བ་བཞི་ནི་བརློད་བ། ངག་ལས་རྟློག་ལྡན་

ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མམ་ངྗེས་པ་སྐྗེས་པ་དགློས་པ། དྗེ་ལས་བསན་བཅློས་ལ་འཇུག་པ་ཉིང་

དགློས། དྗེ་དག་སྔ་མ་མྗེད་ན་ཕི་མ་མི་འབྱུང་བའི་ཆ་ནི་འབྲྗེལ་པའློ། །གསུམ་པ་ནི་

གཞུང་དུ་སློན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། གཙོ་བློ་དང་ཕལ་བ་ལ་དངློས་བསན་དང་ཤུགས་

བསན་དུ་བྗེད་པ་ལྟར་ན་ཉིང་དགློས་དངློས་དང་གཞན་རྣམས་ཤུགས་ལ་བསན་

ཏློ༑ །སྒས་ཟིན་མ་ཟིན་ལ་བྗེད་ན་འབྲྗེལ་པ་ཤུགས་ལ་དང་གཞན་གསུམ་དངློས་སུ་

བསན་ཏློ། །གསུམ་པ་ནི། རྟློག་ལྡན་བསན་བཅློས་ལ་འཇུག་པའི་གྗེགས་བཞི་སྗེ། འདི་

ལྟར་འདི་ལ་དགློས་པ་མྗེད་པ་དང༌། ཡློད་ཀང་དྗེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། ནུས་ཀང་དྗེ་

དམ་པས་འདློད་བ་མིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཡིན་ཀང་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ས་བ་གཞན་ཡློད་
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སམ་པའམ་ཡང་ན་དྗེ་འདི་ལ་མ་འབྲྗེལ་ལློ་སམ་པའློ། །དྗེ་ལ་རིམ་པ་ལྟར་བ་རློག་སློ་

རྟློག་ལྟ་བུ་མིན་པར་སྤྱིར་དགློས་པ་ཡློད་པ་དང༌། དགློས་པ་དྗེ་ཡང་འཇློག་པློའི་གཙུག་

རྒྱན་ལྗེན་པའི་བསན་བཅློས་ལྟ་བུ་མིན་པར་སྒྲུབ་ནུས་པ་དང༌། སྒྲུབ་ནུས་ཀི་དགློས་པ་

དྗེ་ཡང་མ་བག་མར་ལྗེན་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་སྐྗེས་བུའི་དློན་མཆློག་དང༌། དགློས་པ་

མཆློག་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀང་བསན་བཅློས་ལ་མ་འབྲྗེལ་བ་མཐློ་རིས་ཀི་དློན་དུ་

ཕྱུགས་ཀི་མཆློད་སྦྱིན་བྗེད་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་བསན་བཅློས་འདི་ལ་འབྲྗེལ་བར་མཐློང་

བ་ཙམ་གིས་འཇུག་པས་བཞིར་གྲངས་ངྗེས་ཏྗེ། དྗེ་ལས་མང་མི་དགློས་ལ་ཉུངས་ན་

མི་འདུས་པས་སློ། །ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། སྤྱིར་འབྲས་བུ་དྗེའི་ཆྗེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་དློན་དྗེ་ཐློབ་

ན་རང་གི་དགློས་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་མཐློང་དགློས་ལ། དྗེ་ལ་མི་འཇུག་

པ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། ཡང་ན་སྤྱིར་དློན་དྗེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། ཡང་ན་སྒྲུབ་ནུས་ཀང་

བསན་བཅློས་འདི་ལས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་མཐློང་ནས་མི་འཇུག་གློ །

དྗེ་ལ་སྤྱིར་དགློས་པ་ཡློད་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་འདློད་བ་མཆློག་གི་ཉིང་དགློས་

དང་ལྡན་པར་བསན་པས་དྗེའི་དློན་དུ་འཇུག་པའི་བློ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་ཡང་བརློད་བ་འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག་རྟློགས་པས་སྒྲུབ་ནུས་སློ་ཞྗེས་དང༌། ཐབས་དྗེ་ཡང་བསན་བཅློས་འདི་ལ་ཡློད་དློ་

ཞྗེས་བསན་པ་ན་འགལ་རྐྱྗེན་གཉིས་པློ་དྗེ་ལྡློག་པས་བཞིས་ཆློག་ལ་གང་རུང་གཅིག་

མྗེད་ན་ཡང་རྟློག་ལྡན་གི་འཇུག་པ་ལྡློག་པས་ཉུངས་ན་མི་ནུས་སློ། །དྗེ་ལྟར་འབྲས་བུ་

དྗེ་ནི་འདློད་ལ་དྗེའི་ཐབས་ཀང་བསན་བཅློས་སུ་མཐློང་ཡང་འཇུག་པར་མི་བྗེད་ན། 

གྲློལ་བ་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་ཕིར་དུ་བསན་བཅློས་ལ་འཇུག་པ་ལ་དད་པས་ཅི་ཞིག་བ་

སྗེ༑ ད་དུང་ཡི་གྗེའི་ཕི་མློ་སློབ་པའི་ཁང་བུར་གཞུག་པར་རིགས་སློ། །བུད་དྷ་ཤྲི་ནི་
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འདིས་ནི་བརློད་པར་བ་བ་མྗེད་པ་དང༌། སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་དང༌། འདློད་པར་བ་བ་མ་

ཡིན་པ་དང༌། འབྲྗེལ་བ་མྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བའི་མཐའ་བཞི་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཉིད་ཡིན་

ནློ༑ ཞྗེས་བརློད་བ་དང་དགློས་པ་གཉིས་སྔར་བཤད་པ་ལས་བཟླློག་ནས་འཆད་ཀང་

འགྲིག་པར་མ་མཐློང་ངློ༌། །ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། བདྗེ་མཆློག་སློད་འགྲྗེལ་དུ་རློད་བྗེད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྔ་གསུངས་པ་དང༌ཀ་ཤིས། བརློད་བ་དགློས་པ་འབྲྗེལ་བ་གསུམ་

དུ་བསན་པས་མང་ཉུང་ཁྗེགས་པའི་གྲངས་ངྗེས་མིན་ཞྗེས་འཆད་ཀང༌། མི་འཐད་དྗེ། 

རྟློག་ལྡན་གི་འཇུག་པ་ལ་རློད་བྗེད་སྒིག་ལྗེགས་པ་ཙམ་གཙོ་བློ་མིན་པ་དང་གསུམ་དུ་

བསན་པ་ནི་དགློས་པ་གཉིས་བསྡུས་ནས་བསན་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྦྱར་བ་ནི། མཆློད་བརློད་ཀི་འློག་ཏུ་དགློས་འབྲྗེལ་

གི་ངག་དགློད་པ་ལ་འབྲྗེལ་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅྗེ་ན། མཆློད་བརློད་ཀི་ཤུགས་ལ་མཁྗེན་

གསུམ་སློན་པའི་བསན་བཅློས་རློམ་པར་དམ་བཅས་པ་ན། མཁྗེན་གསུམ་གིས་དངློས་

བརྒྱད་བསྡུས་པའི་ཕིར་དློན་གིས་ན་དངློས་བརྒྱད་སློན་པའི་ཕིར་དུ་རློམ་པར་དམ་

བཅས་སློ། །དྗེ་ལ་མློས་པ་དང་ཤྗེས་རབ་དམན་པའི་གང་ཟག་གཉིས་ལས། སྐྗེ་བློ་བློ་

གྲློས་དམན་པ་དག་བཅློམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པ་མ་རྒྱལ་བ་སྗེ་རྒྱལ་དཀའ་བའི་སང་

བ་ལས་རྒྱལ་བ་བམས་པས་ཡང་མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་པློ་དྗེ་བསན་པ་ལ་དློན་ནམ་

དགློས་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད་དྗེ་མྗེད་དློ་སམ་དུ་དློགས་པ་སྐྗེ་བས་དྗེ་བསལ་བའི་ཕིར་དང༌། 

དགློས་འབྲྗེལ་ངག་གི་བརློད་བའི་དློན་དགློས་སློགས་བཞི་ལ་ཕལ་ཆྗེར་ཡློད་དམ་སམ་

པའི་དློན་འགྱུར་གི་ཐྗེ་ཚོམ་བསྐྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ་ཆྗེད་དུ་མ་ཕམ་པ་རང་གི་བསན་

བཅློས་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གི་བརློད་པར་བ་བ་དངློས་བརྒྱད་དང༌། དགློས་པ་དྗེ་བདྗེ་
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བག་ཏུ་རྟློགས་པ་དང༌། དགློས་པའི་ཡང་དགློས་པ་ཆློས་སྐུ་དང་འབྲྗེལ་བ་སྒས་མ་ཟིན་

པས་དགློས་པ་ཡློད་པར་དློན་གི་ཁློང་ན་ཡློད་པ་རྣམས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཏྗེ་ནི་ར་

བ་འདྲྗེན་པ་སྗེ་གཞན་དུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རིག་པར་བའློ། །དྗེ་ལྟར་དློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྒྱས་པ་དང་འབྲིང་དང་མདློར་བསྡུས་པ་ལ་དད་པའི་སྗེམས་

ཅན་དབང་བློ་རྟུལ་འབྲིང་རྣློ་གསུམ་ལ་ཕན་འདློགས་པར་བཞྗེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན་དྗེ་

ཉིད་ཀིས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་དྗེ་དང་བསྡུས་པ་དྗེ་ལས་མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་ཀི་

རིམ་པ། ཤྗེར་ཕིན་གི་དློན་མཐའ་དག་གསལ་བར་མཛད་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྗེ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ན། གདུལ་བ་གསུམ་པློ་གང་གི་དློན་དུ་ཡང་རློམ་མི་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་

དློན་མཛད་ཟིན་པའི་ཕིར་རློ་སམ་དུ་བསམས་ནས་སློ། །ཐྗེ་ཚོམ་སྐྗེས་པ་ལ་དགློས་པ་

ཅི་ཞྗེ་ན། རྟློག་ལྡན་བསན་བཅློས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་གམ་རྒྱུར་འགྱུར་རློ། །འདིར་

དགློས་སློགས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་བསན་བཅློས་ཀི་རང་བཞིན་དང༌། དྗེའི་སྒ་བཤད་པ་

གཉིས་ཀི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་དཔྱད་པར་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལུགས་གཞན་

བསན་པ་དང༌། འཐད་ཕློགས་ངློས་གཟུང་བའློ། །

དང་པློ་ནི། མཛོད་ལས། ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་དག །གང་རྣམས་ཐུབ་པས་

གསུངས་དྗེ་དག །ཚིག་གམ་མིང་ཡིན་དྗེ་དག་ནི། །གཟུགས་དང་འདུ་བྗེད་དག་ཏུ་

འདུས། ཞྗེས་པའི་གང་སྗེལ་དུ་མིང་ཚིག་ཀང་མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ། གཉིས་ཀས་ཀང་མིང་

ཚིག་ཡི་གྗེའི་ཚོགས་གསུམ་ག་བཀའི་རང་བཞིན་དུ་འདློད་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀང་

རིམ་པ་ལྟར་ལྡན་མིན་མྗེད་པ་དང་ཡློད་པར་འདློད་པའི་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །དྗེའི་

དློན་ནི་ཚོགས་གསུམ་གའི་རང་བཞིན་དུ་འདློད་པ་གཉིས་ཀ་མཐུན་ཀང་གཅིག་ནི་
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ཚོགས་གསུམ་སྒ་སྤྱིའི་ཕྗེང་བར་འདློད་པས་ལྡན་མིན་དང༌། གཅིག་ནི་དྗེ་གསུམ་ངག་

གི་རིག་བྗེད་ཀི་སྒ་རང་མཚན་ལ་འདློད་པས་གཟུགས་ཀིས་བསྡུས་པའློ། །དྗེས་ན་

མིང་ཡིན་ན་འདུ་བྗེད་དང༌། ཚིག་ཡིན་ན་གཟུགས་སུ་འདུས་ཞྗེས་ངྗེས་པར་མི་

བའློ། །རྒྱལ་པློ་སས་སུ་ཡང་གང་སྗེལ་དང་མཐུན་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་ཆློས་མངློན་པ་

བ་རྣམས་བཀའི་ངློ་བློ་གཟུགས་དང་འདུ་བྗེད་གཉིས་ཀར་འདློད་ཅྗེས་འཆད་དློ། །དྗེ་

གཉིས་ལས་སྔ་མ་བྗེ་སྨྲ་དང་ཕི་མ་མདློ་སྗེ་པའི་འདློད་པ་དང་མཐུན་ཏྗེ། སྗེ་པ་གཉིས་

ཀས་ཀང༌། བཀའི་ངློ་བློ་ཚོགས་གསུམ་དུ་འདློད་དགློས་ལ། དྗེ་གསུམ་ཡང་བྗེ་སྨྲ་ལྡན་

མིན་རས་གྲུབ་དང༌། མདློ་སྗེ་པ་སྒ་རང་མཚན་པ་ལ་འདློད་པར་བཤད་པས་

སློ༑ །ལུགས་དྗེ་གཉིས་ཀིས་ནི་བསན་བཅློས་བྗེམ་པློའི་ངློ་བློར་འདློད་ལ། རྟློག་གྗེ་བ་

རྣམས་ནི་དངློས་ཀི་རློད་བྗེད་སྒ་སྤྱི་དང་ཞྗེན་པའི་རློད་བྗེད་སྒ་རང་མཚན་པར་འདློད་

དློ༑ །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཀའ་དང་བསན་བཅློས་ཀི་མཚན་གཞིའློ། །དང་པློ་ནི། 

ཆློས་སློན་པ་པློར་སང་བ་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་དང༌། དྗེས་བསན་པར་སང་བ་གསུང་

རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལྟ་བུ་ནི་གདུལ་བའི་གཞན་སང་འབའ་ཞིག་ལ་འཇློག་པས་

བཀའ་ཐམས་ཅད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་བདག་རྐྱྗེན་དང་གདུལ་

བའི་རྒྱུད་དག་པས་རྒྱུའི་རྐྱྗེན་བས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གདུལ་བ་དྗེའི་ཤྗེས་པ་མིང་ཚིག་

ཡི་གྗེའི་རྣམ་པ་དྗེ་དང་དྗེར་སང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཉན་པ་པློའི་རྒྱུད་དང་འབྲྗེལ་གི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་དང་མ་འབྲྗེལ་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་ནང་གི་ཤྗེས་པ་ཕི་

རློལ་གི་སྒར་ཞྗེན་པའི་མ་རིག་པ་ཡློད་པས་སྒིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པ་མི་སིད་པས་
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སློ༑ །ཉན་པ་པློའི་རྣམ་རིག་དྗེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་དྗེས་བས་

པར་བཞག་སྗེ། དཔྗེར་ན་རྨི་ལམ་ན་སྔགས་ལ་སློགས་པ་ལྷའི་མཐུས་རྗེད་པའི་རྣམ་

རིག་ཉིད་རང་གི་ཤྗེས་པ་ཡིན་ཀང་ལྷས་བས་ཞྗེས་བརློད་པ་བཞིན་ཏྗེ། བཤད་སྦྱར་

ལས། རྐྱང་པ་དང་ཚིགས་སུ་སྦྱར་བའི་སྒར་སང་བ་འདློད་པའི་དློན་གི་རྣམ་པའི་རྗེས་

སུ་འཇུག་པ་ཉན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་ཚོགས་སློ། །

གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་ཇི་ལྟར་བཤད་དྗེ་ཉན་པའི་རྣམ་

པར་རིག་པ་ནི་དྗེས་མ་བཤད་དློ་ཞྗེ་ན། དྗེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བ་

སྗེ་ལྷ་ལ་སློགས་པའི་དབང་གིས་རྨི་ལམ་ན་བསན་བཅློས་དང་སྔགས་ལ་སློགས་པ་

རྗེད་པ་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། རྒྱན་སང་ལས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་བསན་པ་ནི་

ཞྗེས་བ་བ་ནི་གང་གི་ཕིར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་རང་གི་རྣམ་པ་ལ་ཕི་རློལ་གི་རང་བཞིན་དུ་

སྒློ་བཏགས་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། དྗེ་མ་ཡིན་ལ་དྗེར་འཛིན་པས་རང་ཉིད་མ་རིག་པའི་

རང་བཞིན་ཡློད་ན་སྒིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པ་མི་སིད་པ་དྗེ་བས་ན་རྟག་ཏུ་མཉམ་

པར་བཞག་པའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མཐུས་མློས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་མ་

འཆློལ་བར་རང་གི་ཤྗེས་པའི་སང་བ་སློན་པར་སང་བ་ཉྗེ་བར་སྐྗེ་སྗེ། དྗེ་བས་ན་རྣམ་པ་

དྗེ་ལྟ་བུའི་རྟློགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་དྗེ་རྣམས་ལས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བསན་པར་རྣམ་པར་བཞག་གློ །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བས་ན་གདུལ་བའི་ཤྗེས་པ་

སྒར་སང་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པས་བསན་པ་ཉན་པ་པློའི་སྐྗེ་བློ་དང་འབྲྗེལ་བ་ཡིན་

ཀང་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདག་པློ་ལས་སྐྗེས་པའི་ཕིར་
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སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆློས་བསན་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བས་ནས་མཆློད་པར་བ་བ་དྗེ་

བཞིན་དུ། “ད་ལྟར
1

་བའི་ཆློས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་སློན་པ་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལས་

བརྒྱུད་ནས་འློངས་པ་ན་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་ངྗེས་པར་སྐྗེས་པའི་ཕིར་

མཆློད་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བའི་དློན་ཏློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲྗེལ་

བཤད་དང་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་ཚིགས་བཅད་དང་རྐྱང་པའམ་ལྷུག་

པའི་རྣམ་པའམ་མིང་ཚིག་ཡི་གྗེའི་རྣམ་པར་སང་བའི་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལུང་དུ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དབུས་མཐའི་འགྲྗེལ་བཤད་ལས། མིང་དང་ཚིག་དང༌ཡི་གྗེའི་

ཚོགས་སུ་སང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་རྣམས་ནི་བསན་བཅློས་སློ། །ཡང་ན་འཇིག་རྟྗེན་

ལས་འདས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཐློབ་པར་བྗེད་པའི་སྒའི་ཁད་པར་དུ་སང་བའི་རྣམ་པར་རིག་

པ་རྣམས་ནི་བསན་བཅློས་སློ། ཞྗེས་གཉིས་བྱུང་བའི་སྔ་མ་ནི་བསན་བཅློས་ཙམ་ཞིག་

དང་ཕི་མ་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་ངློས་འཛིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་སློ་སྐྗེ་དང་ས་བཅུ་པ་ལ་ཐུག་གི་

འཕགས་པ་ལ་ནི་གདུལ་བ་དང་གཉིས་ཀའི་སང་བ་ལ་བསན་བཅློས་བཞག་སྗེ། ས་

བཅུ་པ་བ་ལ་ཡང་རང་གི་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལློངས་སྐུར་སང་བ་ལ་ཕི་རློལ་གི་སངས་རྒྱས་

དང་མིང་ཚིག་སློགས་སུ་སང་བ་ལ་ཕི་རློལ་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་གསུང་དུ་ཞྗེན་

པ་ཡློད་པས། ཞྗེན་པ་ཕ་མློ་ཡློད་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཉན་པ་པློ་ལ་མིང་ཚིག་ཇི་ལྟར་སང་བ་

ལྟར་འཆད་པ་པློ་ལ་ཡང་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འབྱུང་བས་སློ། །

དྗེས་ན་སྒ་སྤྱིའི་ཕྗེང་བ་ལ་འདློད་ན་བསན་བཅློས་དངློས་མྗེད་དུ་འགྱུར་བས་

སྐྗེས་བུས་མ་བས་པར་འགྱུར་བས་རིག་བྗེད་པའི་སྨྲ་བ་ཁས་བངས་དགློས་སློ། །ངག་

1  ཞློལ། ༡༡༢   དྗེ་ལྟར
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གི་སྒ་རང་མཚན་པ་ལ་འདློད་ན་ཡང་ངག་ཏུ་མ་ཐློན་ན་བསན་བཅློས་མ་བརམས་པ་

དང་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུས་ཀང་གདུལ་བ་ལ་ཆློས་མ་བསན་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་བསན་བཅློས་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། སློབ་མའི་རྒྱུད་འཆློས་

པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་བསབ་པ་གསུམ་བསྐྗེད་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ཚོགས་པར་དབྱུང་དུ་མི་རུང་བ་ལས་བཟླློག་པ་དང༌། དབྱུང་དུ་རུང་བའི་ལས་

ལ་འཇུག་པར་བྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ངྗེས་ཚིག་གི་དློན་འདི་དག་ཚང་བ་དང༌། ལུང་

རྣམ་འབྗེད་ལས་ཀང༌། རྒྱལ་བ་སློན་པ་དྗེ་ཡི་བསན་བཅློས་ནི། །མདློ་དང་ཆློས་མངློན་

ཡིན་གསུང་འདུལ་བ་ནི། །སློན་དང་བསན་པ་ཉིད་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། རྣམ་བཤད་རིག་

པར་ཡང༌། དློན་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཉིད་བསན་བཅློས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་

འཐད་པའི་ཕིར་ཞྗེས་འབྱུང་བས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡང་བསན་བཅློས་སུ་འདློད་པར་

བའློ། །བསན་པ་ནི། འགྲྗེལ་པ་འདི་དང་དྗེའི་འགྲྗེལ་བཤད་གཉིས་དང༌། ཤྗེར་སྒློན་ལས་

ནི་གཞུང་འདི་དགློས་སློགས་བཞི་སློན་པ་ལ་སྦྱར་ལ། འཕགས་པ་དང༌། ཤཱནི་རད་

ཀིར་ཀུ་མཱ་ར་ཤྲི་རྣམས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་དང་བསྡུས་དློན་དུ་དགློས་པ་སློན་པ་ལ་སྦྱར་

རློ༑ །དྗེ་ལ་བུད་དྷ་ཤྲི་ནི་རང་པ་དང་པློ་གསུམ་གིས་བརློད་བ་དང༌། ཆློས་སྤྱློད་ནས་

མཐློང་འགྱུར་གི་བར་གིས་ཉིང་དགློས་དང༌། ཕིར་ཞྗེས་པ་ནས་དགློས་པ་ཡིན་གི་བར་

གིས་དགློས་པ་བསན་ཞིང་འབྲྗེལ་པ་ནི་བརློད་བ་བསན་པ་དྗེ་རྟློགས་པའི་དློན་དུ་ཡིན་

ལ་དྗེ་རྟློགས་པས་ནི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་དངློས་སུ་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་

ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་དུ་འབྲྗེལ་བར་བཞྗེད་དློ། །ཚིག་གསལ་དུ་ཡང་མཐའི་དགློས་

པའི་སྒས་དགློས་པ་གཉིས་ཀ་བསན་པར་བས་ནས་གཅློད་མཚམས་དྗེ་དང་འདྲ་བར་
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བཤད་དློ། །རྟློགས་དཀའི་སང་བར་དགློས་པ་གཉིས་དངློས་སུ་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་

འབྲྗེལ་པ་དང་བརློད་བ་བསན་པར་འཆད་པ་ནི་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

བརློད་བ་དངློས་སུ་བསན་པར་བཞྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །སྔ་མ་ལ་ཡང་དློན་གི་འབྲྗེལ་ལ་

བརློད་བ་ལ་སྦྲྗེལ་རུང་ཡང་རང་པའི་གཅློད་མཚམས་ཅུང་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་པ་

དང་པློ་གཉིས་ཀིས་བརློད་བ་དང༌། གཞན་རྣམས་བུད་དྷ་ཤྲི་དང་ཚིག་གསལ་གིས་

བཤད་པ་ལྟར་འགྲྗེལ་པ་འདི་ཡང་བཞྗེད་དློ། །

གཞུང་འདི་གཙོ་བློའི་དློན་དུ་བས་ན་དགློས་པ་འཆད་པ་ལ་འབྲྗེལ་ཀང་འདིའི་

ངག་གི་དློན་རློགས་པར་བཤད་ན་བརློད་བ་དང་འབྲྗེལ་པ་བསན་པར་ཡང་བཤད་ནུས་

པས་སློབ་དཔློན་འདི་ཡི་བཤད་པ་ནི་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་བཤད་པ་སྗེ། འདི་ལ་བཞི་

ལས་བརློད་བ་ནི། སློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཡུམ་འདི་ལས་བཤད་པའི་རྣམ་མཁྗེན་

སངས་རྒྱས་ཁློ་ནའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དང་དྗེས་མཚོན་པའི་ལྷག་མ་བདུན་དང་བཅས་

པའློ། །ཉིང་དགློས་ནི། བང་སྗེམས་ལས་གཞན་གིས་མློང་བ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁྗེན་

དྗེ་བློ་དང་ལྡན་པ་བང་སྗེམས་ཀིས་ཡུམ་གི་མདློ་ཡི་དློན་དངློས་བརྒྱད་ཇི་བཞིན་དུ་

ངྗེས་པའི་བདག་ཉིད་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་ཆློས་ཏྗེ་སྒྲུབ་པའི་སྤྱློད་པ་ཕར་ཕིན་བཅུ་

ཤྗེས་བཞིན་དང་བཅས་པའི་དྲན་པ་ལ་བཞག་ནས་ས་བཅུ་བགྲློད་དྗེ་མཐློང་བ་སྗེ་

མངློན་དུ་བྗེད་པར་འགྱུར་བའློ། །དགློས་པ་ནི། ཉིང་དགློས་ཀི་ཕིར་དུ་མདློ་ཡི་བརློད་བ་

རྣམས་རྒྱན་ལ་བརྟྗེན་ནས་བདྗེ་བག་ཏུ་སྗེ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རྟློགས་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་

རྒྱན་རློམ་པའི་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །འབྲྗེལ་པ་ནི། ཤུགས་ཀིས་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་རློམ་པའི་

དགློས་པ་ཞྗེས་པས་དགློས་པ་དང་བསན་བཅློས་འབྲྗེལ་པར་དང༌། ཕིར་ཞྗེས་པས་
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དགློས་པ་གཉིས་འབྲྗེལ་པར་འཕངས་སློ། །དག་ལྡན་དུ་ནི་རྣམ་མཁྗེན་ནི་སངས་རྒྱས་

ཏྗེ་སྐྗེས་བུའི་དློན་གི་མཆློག་སྗེ། རྒྱན་ལས། སྒིབ་པ་ཀུན་གི་དྲི་མྗེད་པ། །རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྗེན་ཉིད་ཐློབ། །རིན་ཆྗེན་སློད་ནི་ཕྗེ་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་ཡང་དག་

བསན། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ཡང་བཙལ་བར་བ་བས་ལམ་ཡིན་གི་ཚོལ་བར་བྗེད་པས་

ནི་མ་ཡིན་པའློ། །དློན་དྗེ་སློན་པས་མདློ་འདི་ལས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ལས་གཞན་གིས་མློང་བ་མ་ཡིན་པ་དྗེ་ནི། བློ་ལྡན་ཀུན་ཏུ་མངློན་བ་བ། 

ཞྗེས་བཏློན་ནས་བློ་ལྡན་ཏྗེ་བང་སྗེམས་ཀིས་མངློན་དུ་བ་བའི་དློན་ཏྗེ་བསན་བཅློས་

འདི་ལས་གསལ་བ་ཉིད་དུ་ཤྗེས་ནས་ཞྗེས་བ་བར་དགློངས་པ་སྗེ་དྗེ་ནི་རློམ་པའི་གཙོ་

བློའི་དགློས་པའློ། །མདློ་ཡི་དློན་བསན་བཅློས་འདི་ལས་ངྗེས་པར་གྱུར་པ་དྗེ་དྲན་པ་ལ་

བཞག་ནས། བདྗེ་བག་ཏུ་ནི་རབ་སྒྲུབ་པ། ཞྗེས་བཏློན་ནས་སྒྲུབ་པ་སྗེ་ཉམས་སུ་ལྗེན་

པ་ནི་རློམ་པའི་གཙོ་བློ་མིན་པའི་དགློས་པའློ། །

ཐབས་གང་གིས་སྒྲུབ་ན་དབུས་མཐའ་ལས། ཡི་གྗེ་འདྲི་མཆློད་སྦྱིན་པ་

དང༌། །ཉན་དང་ཀློག་དང་ལྗེན་པ་དང༌། །འཆད་དང་ཁ་ཏློན་བྗེད་པ་དང༌། །དྗེ་སྗེམས་པ་

དང་སྒློམ་པ་སྗེ། །སྤྱློད་པ་འདི་བཅུའི་བདག་ཉིད་ནི། །བསློད་ནམས་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་

མྗེད། ཅྗེས་པ་ལྟར་ཆློས་ཏྗེ་མདློ་ཡི་སྤྱློད་པ་བཅུ་ཡི་བདག་ཉིད་ཀིས་སློ་ཞྗེས་འཆད་

དློ༑ །འདི་ནི་ཆྗེན་པློ་དག་གི་གསུང་ཡིན་ཡང་ཆྗེས་མི་འཐད་དྗེ། མངློན་རྟློགས་ཤྗེས་

པའི་དགློས་པ་དང་དྗེ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པའི་དགློས་པ་གཉིས་གློ་བཟླློག་པ་དང་གཙོ་བློ་

དང་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པའི་དགློས་པ་གཉིས་ཀང་འཆློལ་བའི་ཕིར་རློ། །ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། 

མདློ་ནས་མངློན་རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་བསན་ཟིན་པས་འདི་བརམས་པ་དློན་མྗེད་དློ་ཞྗེས་
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པའི་རློད་པ་ཁློང་ན་གནས་པའི་ལན་དུ་མདློ་ནས་བདྗེ་བག་ཏུ་རྟློགས་མི་ནུས་ལ། 

བསན་བཅློས་ལས་དྗེ་ལྟར་ནུས་པས་དགློས་པ་ཡློད་ཅྗེས་པ་གཞུང་གི་དློན་དུ་སང་བ་

ལ༑ བདྗེ་བག་ཏུ་རྟློགས་པ་ཉམས་ལྗེན་ལ་བཤད་ཅིང༌། བློ་དང་ལྡན་པས་མཐློང་བའི་

དློན་མངློན་རྟློགས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པ་ཡིན་པ་ལ་གློ་བ་ཙམ་གི་དགློས་པར་བཤད་པས་

སློ༑ །གཞན་ཡང་བསན་བཅློས་བརམས་པ་མངློན་རྟློགས་ཤྗེས་པར་བ་བ་ཙམ་གི་ཆྗེད་

མིན་གི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་པ་ལ། མངློན་རྟློགས་ཤྗེས་པ་གཙོ་བློ་དང༌། 

མདློ་དློན་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་གཙོ་བློ་མིན་པར་བཤད་པ་ནློར་རློ། །

དྗེས་ན་མཚམས་སྦྱློར་གི་དློགས་པ་སྗེལ་བ་གཙོ་བློ་ཡིན་ཡང༌། བརམས་པའི་

དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ནི་མངློན་རྟློགས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པ་ཡིན་པས་དློགས་པ་སྗེལ་བ་ཙམ་

མིན་ནློ། །དྗེའི་ཕིར་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་བཟང་པློའི་ཞབས་ཀི་བཞྗེད་པ་འགྲྗེལ་བཤད་

གཉིས་དང༌། བསྡུས་དློན་གཉིས་དང་བུད་དྷ་ཤྲིས་བཤད་པ་ལྟར་རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་

ཀིས་མདློ་དློན་ཤྗེས་པའི་དགློས་པ་བསན་ལ། དྗེའི་གློང་དུ་བསན་པའི་དགློས་པ་ནི། 

རྟློགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པའི་དགློས་པ་རུ་བཤད་ནས་ཕི་མ་ཕལ་པ་དང་སྔ་མ་གཙོ་

བློའི་དགློས་པར་བའློ། །དགློས་པ་དྗེ་གཉིས་ལ་དངློས་དང་བརྒྱུད་པའི་དགློས་པ་ཞྗེས་

གཞློན་ནུ་དཔལ་ལློ། །བཤད་པ་ནི་མཚམས་སྦྱློར་དུ་གསུངས་ཞྗེས་པའི་བསན་བ་

དགློས་སློགས་བཞི་དང་སློན་བྗེད་ཀི་ཚིག་ནི་ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་འདས་མ་ཐག་ཏུ་བཀློད་པ་

འདི་ཡིན་ནློ། །ལུས་རྣམ་གཞག་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །འདི་ལ་བཞི། བརློད་བ། འབྲྗེལ་པ། 

ཉིང་དགློས། དགློས་པའློ། །དང་པློ་ནི། བརློད་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་

འདི་ཡི་བརློད་བའློ། །གང་ལས་ན། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་རྣམ་པ་
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གསུམ་ཆར་ལས་སློ། །གང་གིས་ན། མདློ་ལས། བདུད་བཅློམ་འཇིགས་མྗེད་སྐལ་བ་

བཟང་བློ་དང༌། །སིད་པར་འགྲློ་ལས་འདས་དང་ཤྗེས་རབ་དང༌། །ཁུར་དང་བྲལ་ཞིང་

ཡློན་ཏན་དཔག་མྗེད་སློད། །ཡློན་ཏན་འདི་དག་རབ་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས། ཞྗེས་པ་

ལྟར། བཅློམ་ལྡན་འདས་དང་པློར་སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲློ་བ་ལ་

སློགས་པས་ཕ་རློལ་ཟིལ་གིས་གནློན་ཞིང༌། དྗེ་ནས་ཐུགས་ཀུན་བརློད་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་

གིས་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་མཁྗེན་ནས་སྗེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་བསན་པས་

དད་པར་བྗེད། དྗེ་ནས་གསུང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་གདམས་ངག་སྦྱིན་པའི་རྗེས་སུ་

བསན་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་འགྲློ་བ་མཐའ་དག་ལ་ལམ་རྗེས་སུ་སློན་པར་

མཛད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་སློ། །གང་ན། མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་ཀི་དང་པློ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྗེན་པ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ལམ་ནིའློ། །

གལ་ཏྗེ་བསན་བཅློས་ཀི་བརློད་བ་ལ་དངློས་པློ་བརྒྱད་དུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནམ་

ཅིའི་ཕིར་རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་བཤད་ཅྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། དང་པློ་འདིས་མངློན་རྟློགས་

ལྷག་མ་བདུན་པློ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། མཚོན་བྗེད་འདི་ཉིད་བསན་པ་

ཡང་ལྷུར་ལྗེན་པ་སྗེ་བརློད་བའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་བསན་ནློ། །རྒྱན་སང་ལས། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་ལ་སློགས་པ་མངློན་པར་རྟློགས་པ་བརྒྱད་ཀི་རིམ་པ་ཕིན་ཅི་

མ་ལློག་པ་མངློན་པར་མཐློ་བ་དང་ངྗེས་པར་ལྗེགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཐློབ་པར་བྗེད་

པའི་ལམ་མ་ལུས་པ་ཞྗེས་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀ་དང་ལམ་གཞི་མཐུན་པར་གསུངས་པ་

ནི་འདི་དང་ཅུང་མི་མཐུན་ལ། ལམ་དང་རྣམ་མཁྗེན་སློ་སློར་འཆད་པ་གཉིས་ཀའི་

དགློངས་པ་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བློ་ལ་དངློས་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་པ་སང་བ་ནི་དངློས་དང༌། 
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རྣལ་འབློར་པ་སློ་སློའི་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པའི་མངློན་རྟློགས་རྣམས་ནི་ཞྗེན་པའི་བརློད་

བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། བམས་པས་འབྲྗེལ་པར་མཛད་པ་ནི་འདི་ཡི་འབྲྗེལ་པའློ། །གང་

འབྲྗེལ་པར་མཛད་ན། རློད་བྗེད་རྒྱན་དང་བརློད་བ་ལམ་དང་འབྲས་བུ་མ་ལུས་པ་

གཉིས་སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་དངློས་བརྒྱད་ཤྗེས་བའི་ཐབས་དང་རྒྱན་ཤྗེས་བྗེད་ཀི་

ཐབས་ཀིས་ཏྗེ་དྗེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་བ་བྗེད་ཀི་ཚུལ་གིས་སློ། །འདི་ནི་མཚོན་པ་

ཙམ་སྗེ་ཉིང་དགློས་དགློས་པ་དང༌། དྗེ་བརློད་བ་དང་རློད་བྗེད་ལ་རག་ལས་པའི་ཆ་

ཐམས་ཅད་དློ། །སྔློན་གི་མཁས་པ་དག་མདློ་ཡི་བརློད་བ་དང་རློད་བྗེད་སངས་རྒྱས་

ཀིས་འབྲྗེལ་པར་མཛད་པ་བསན་བཅློས་ཀི་བརློད་བ་ཞྗེས་གཞུང་འདི་བརློད་བ་ལ་

སྦྱློར་ཡང༌། འབུམ་པས། ར་བར་ཤུགས་བསན་གི་འབྲྗེལ་པ་འགྲྗེལ་པས་བཤད་པར་

འཆད་པ་ལྗེགས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་འབྲྗེལ་པ་ལ་སློགས་པ་བསད་ནས་ཞྗེས་པ་མ་འབྲྗེལ་

པར་འགྱུར་རློ། །འབྲྗེ་ཆྗེན་པློའི་བཞྗེད་པ་འདིས་ཤྗེས་རབ་སྒློན་མྗེར་ཡང་འཁྲུལ་པ་

སྐྗེད་དློ། །གསུམ་པ་ནི། མངློན་སུམ་དུ་བྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །གང་ན་ཆློས་འདི་ལས་ཕི་

རློལ་དུ་གྱུར་པའི་མུ་སྗེགས་བྗེད་དང་དྗེའི་ཅིག་ཤློས་ནང་པའི་ལམ་གིས་ཁམས་

གསུམ་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཉན་རང་དགྲ་བཅློམ་པ་དང༌། སློགས་པས་ཉན་

རང་སློབ་པ་མཐུན་རྐྱྗེན་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མྗེད་པ་སྗེ་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་རྟློགས་

པ་ལ་གློམས་པར་མ་བས་ཤིང་འགལ་རྐྱྗེན་དངློས་པློ་ལ་མཚན་མར་བཟུང་བ་རྣམས་

ཀིས་ཐློས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་གསུམ་གིས་དང་པློ་དང་བར་པ་

དང་ཐ་མར་རིམ་གིས་མ་མངས་པའི་རྣམ་མཁྗེན་དྗེའློ། །
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འདི་མངློན་དུ་བ་བར་བསན་པ་ན་འློག་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་པ་མངློན་དུ་

བ་རྒྱུར་མི་བཤད་དྗེ། ཟླློས་པར་འགྱུར་བས་སློ། །ཚིག་གསལ་དུ་ནི་འདིས་དློན་གི་

བརློད་བའི་ཆྗེ་བ་བསན་པར་བས་ནས་བརློད་བ་ལ་སྦྱར་རློ། །རྒྱན་སང་ལས། ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་བརློད་པར་བ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་ལ་སློགས་པའི་ལམ་

སྗེང་གྗེ་དང་འཕློག་བྗེད་དང་དབིག་གི་སིང་པློ་ལ་སློགས་པ་འཁློར་བ་ཐློག་མ་མྗེད་པ་

ནས་དངློས་པློ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པའི་དུག་གིས་བསམ་པའི་རྒྱུད་མ་རུངས་པར་བས་

པ༑ དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་བདག་མྗེད་པ་སྒློམ་པ་ལ་གློམས་པར་མ་བས་པ་རྣམས་ཀིས་

རྟློགས་པར་མ་གྱུར་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐློས་པ་ལས། ཐློས་པའི་ཤྗེས་

པས་བདྗེ་བག་ཏུ་ངྗེས་པར་བཟུང་སྗེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཉམས་སུ་མློང་བས་བསྐྗེད་

པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་དྲན་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་བཞག་ནས་ཞྗེས་མ་མངས་པ་དྗེ་

ཐློས་པས་ཡུལ་དུ་བས་པ་དང་སྦྲྗེལ་ནས་འཆད་པ་ནི་འདི་དང་མི་མཐུན་ནློ། །

དྗེ་ལྟར་བསན་པ་ཡང་ཡུམ་དློན་དྲན་པའི་དྲན་ཤྗེས་སྐྗེད་བྗེད་ནི་ཡུམ་ཐློས་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཡིན་ལ་ཐློས་བྱུང་གིས་ཀང་འདི་ཡི་བརློད་བ་ཡུལ་དུ་བ་དགློས་པ་ལ་

དགློངས་སློ། །དྗེས་ན་རྒྱན་སང་དུ་བརློད་བའི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་བཞིའི་རྒྱུད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་དངློས་པློ་བརྒྱད་བཤད་པ་དྗེ་ཉིད་མ་མངས་པར་བསན་པས་དྗེའི་ལྟར་ན་

ཉན་རང་མི་མློང་བའི་གང་ཟག་ཏུ་མི་འདློད་དློ། །གང་གིས་ན་བདྗེན་པ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་

ནས་སྦྱིན་སློགས་ཀི་དགྗེ་ར་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རང་དང་

གཞན་གི་དློན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ཅི་ལ་ཡང་མ་རྗེག་པ་

སྗེ་གཞན་དྲིང་ལ་མི་ལྟློས་པར་བང་ཆུབ་ཏུ་ཆས་པ་དག་ཁློ་ནས་སློ། །ཚིག་གསལ་ནི། 
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བང་སྗེམས་ཞྗེས་པ་སྤྱིར་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ་ཁད་པར་དུ་རིགས་ལ་

གནས་པའི་བཅུ་གསུམ་པློ་”ཡིན་ཏློ། །
1

དྗེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངྗེས་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་

འཆད་དློ། །གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་ན། གཟུགས་སློགས་ཇི་སྗེད་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་

དབིངས་ཆློས་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ་ལྟར་དབིངས་ཀང་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་མི་དམིགས་

པས་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་བ་དྗེ་སྔར་མ་མཐློང་བ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་མཚན་ཉིད་དྗེ་ངློ་བློ་

ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་སློགས་པས་ཆློས་ཀི་སྤིན་གི་བར་

བཅུ་རྟློགས་པ་སྗེ་ཐློབ་པའི་རིམ་པས་ཏྗེ་དྗེ་ནི་ཉྗེ་རྒྱུའློ། །

ཚིག་གསལ་དུ་ནི། རྟློགས་པའི་རིམ་པའི་དློན་ནི་ས་རྣམས་རང་གི་རྟློགས་པ་

ཙམ་གིས་བཞག་གི་ལྷ་གནས་ལྟར་མཐློ་དམན་མྗེད་ཅྗེས་འདློད་དློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། 

ཉིང་དགློས་ཏྗེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དྗེ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་རློ། །ཚིག་གསལ་དུ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་ཅྗེས་འཆད་དློ། །ས་དྗེ་དག་ཀང་ཐབས་གང་གིས་འཐློབ་ན། 

སྤྱློད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཤྗེས་བཞིན་མྗེད་པའི་སྗེམས་ལྡན་པའི། །ཐློས་དང་བསམ་

དང་སྒློམ་པ་ཡང༌། །གློ་རློལ་བུམ་པའི་ཆུ་བཞིན་དུ། །དྲན་པ་ལ་ནི་དྗེ་མི་གནས། ཞྗེས་

འབྱུང་བའི་ཕིར། བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་དྲན་པའི་ཤྗེས་པ་གྲློགས་ཤྗེས་བཞིན་དང་

ལྡན་པ་ལ་ལྗེགས་པར་ཏྗེ་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ཡང་མི་བརྗེད་པར་བཞག་ནས་སློ། །

བག་ཆགས་དྗེ་གང་གིས་བཞག་ན། བསན་བཅློས་འདི་མཉན་པ་ལས་དྗེའི་

ཚིག་དློན་ཉམས་སུ་མློང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སྗེ་མ་རྟློགས་ལློག་རྟློག་ཐྗེ་ཚོམ་གསུམ་

དང་བྲལ་བའི་སྒློ་ནས་ཡུམ་གི་མིང་དློན་སྗེམས་ལ་གསལ་བར་བས་པའི་ཤྗེས་རབ་

1  ཀ ། ༡༢༨   ཡིན་ཏྗེ།
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གསུམ་གིས་བཞག་གློ །གང་བཞག་ན་ཤྗེར་ཕིན་གི་མདློ་ཡི་དློན་མ་ལུས་པའློ། །དྗེ་

ཡང་གྗེང་གཞི་ལ་སློགས་པའི་གཞུང་དང་སིང་པློའི་དློན་རྣམས་ལས་གང་འཇློག་ན། 

དང་པློ་ནི་མིན་ཏྗེ། རྟློགས་པ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ན་ལུང་ནི་གཟིངས་དང་འདྲ་བ་དང་རྣམ་

གཡྗེང་ཡིན་པས་དམན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། མངློན་རྟློགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པས་དྗེས་ན་མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་

དང་དྗེ་ཡི་བདག་ཉིད་དྗེ་ལས་དང་པློ་པའི་ས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཆློས་རྣམས་

དང་མི་འབྲལ་བར་འཇུག་པ་བསམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་བསམ་པ་དྗེས་ཟིན་

པའི་སྦྱློར་བ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་སྤྱློད་པ་བཅུ་རྣམས་སློ། །བཅུ་གང་ཞྗེན། སྦྱིན་པ་དང་

སློགས་པས་ཕར་ཕིན་ལྷག་མ་དགུའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འགྲྗེལ་བཤད་གཉིས་དང་ཤྗེར་

འབྱུང་གིས་ཆློས་སྤྱློད་བཅུ་ཕར་ཕིན་བཅུ་ལ་བཤད་པ་ནི་ར་འགྲྗེལ་འདི་གཉིས་ཀི་

དགློངས་པ་སྐློན་མྗེད་པ་སྗེ། བང་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པའི་མཆློག་ནི་བཅུ་པློ་འདི་ཡིན་པས་

སློ༑ །སྔློན་གི་མཁས་པ་དག་རྒྱན་སང་ལས། སློང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་སློགས་པའི་མདློ་ཡི་

དློན་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་གདམས་ངག་ལ་སློགས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གནས་སྐབས་

བརྒྱད་ཀི་དབྗེ་བས་ཕྗེ་བ་ཞྗེས་པས་ཆློས་སྤྱློད་བཅུ་རྣམ་མཁྗེན་གི་ཆློས་བཅུ་ལ་

བཤད་པར་འདློད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། ལུང་དྗེས་དློན་བདུན་ཅུ་པློ་ཐམས་ཅད་འཛིན་ཏྗེ་

གནས་སྐབས་བརྒྱད་ཀི་དབྗེ་བས་ཞྗེས་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དྲན་པ་ལ་བཞག་པའི་དློན་

ནི་ཐློས་པའི་དློན་མི་བརྗེད་པར་བྗེད་པ་ཡིན་པས་ཉམས་ལྗེན་གི་དམིགས་རྣམ་མི་

བརྗེད་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་མ་བརྗེད་པར་བཟུང་ནས་བསམ་བྱུང་གིས་

སྗེམས་པར་བྗེད་ཅིང་སྒློམ་བྱུང་གིས་གློམས་པར་བས་པ་ལས་ས་བཅུ་ཡི་རྟློགས་པ་
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འགྲུབ་པ་སྗེ་རིང་རྒྱུའློ། །བཞི་པ་ནི། རྟློགས་པར་འགྱུར་བ་ནི་བསན་བཅློས་རློམ་པའི་

དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །གང་རྟློགས་ན། ཤྗེར་ཕིན་གི་མདློ་ཡི་དློན་དྲན་པ་ལ་བཞག་བར་

མངློན་པར་འདློད་པའི་སྨློན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་འཇུག་པའི་སྤྱློད་པའློ། །འཇུག་

པའི་སྗེམས་ཕར་ཕིན་བཅུ་ནི་ཇི་ལྟར་སྨློན་པ་སྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་པའི་སྤྱློད་པའློ། །སློགས་

པས་ཆློས་སྐུ་ཕིན་ལས་དང་བཅས་པ་ནི་གྲུབ་པའི་སྤྱློད་པ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྤྱློད་

པ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་དློ། །གང་གི་ཕིར་འདློད་པ་བསྐྗེད་ན། དགློས་པའི་ཡང་དགློས་

པའི་ཆྗེད་དུ་ཞྗེས་འཆད་མློད། འློན་ཀང་བདྗེ་བག་ཏུ་རྟློགས་པ་དྗེ་གང་གི་ཕིར་ཡིན་ན། 

དགློས་པའི་ཡང་དགློས་པའི་ཆྗེད་དུ་ཞྗེས་བ་སྗེ་དགློས་པ་ནི་ཉིང་དགློས་ཀི་ཆྗེད་ཡིན་

པའི་ཕིར་རློ། །གང་གིས་ན། རྒྱན་གི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན། བདྗེ་བག་

ཏུ་སྗེ་ཚེགས་ཆུང་ངུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དློན་འདི་ཡིན་ཏྗེ། ཡུམ་གསུམ་ལས་དངློས་

བརྒྱད་གསལ་བར་མཛད་ཟིན་ཀང་རྒྱན་བརམས་པ་དློན་མྗེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། མདློ་

ལས་ནི་དུས་རིང་མློ་ཞིག་གིས་གློ་བར་སྐྗེད་ལ་བསན་བཅློས་ལས་ནི་དུས་ཐུང་ངུ་དང་

ཚེགས་ཆུང་ངུས་དངློས་བརྒྱད་རྟློགས་པར་བྗེད་པའི་ཕིར་རློ་སམ་དུ་དགློངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་ལ་བརྒྱད། འབྲིང་ལ་དད་པ་ལ་

དྲུག །བསྡུས་པ་ལ་དད་པ་ལ་གསུམ་དུ་དབྗེ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལུས་རྣམ་པར་

བཞག་པ་དང༌། ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་

ལུས་དགློད། དགློས་པ་ཅན་གི་ལུས་ཉིད་བཤད། ལུས་ཀིས་བསྡུས་པའི་དློན། ཚིག་

དློན་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །དང་པློ་ནི་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་འབྲྗེལ་པ་ལ་སློགས་

པ་བཞི་བསད་ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་བཅློ་ལྔས་ཤྗེར་ཕིན་ཡུམ་གི་
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ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན། དང་པློ་གཉིས་ཀིས་མདློ་དང་ལྷག་

མ་བཅུ་གསུམ་གིས་རྒྱས་པར་བསན་པའི་ཚུལ་གིས་སློ། །དགློས་པ་ནི། འཆད་ཉན་ས་

བའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་དཀྱུ་ས་བསན་པའི་རྟ་ཚམ་ཚོམ་མྗེད་པར་རྒྱུག་པ་ལྟར་ཉན་པའི་

གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་བཤད་ཀི་དློན་ཚན་རྣམས་མ་འཛིངས་པའི་སྒློ་ནས་བདྗེ་

བག་ཏུ་རྟློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང༌། དཀྱུ་ས་མཐློང་བའི་ཁ་ལློ་པས་རྟ་ལྗེགས་པར་

ཚར་གཅློད་ནུས་པ་ལྟར་རྒྱས་བཤད་དུ་བསན་བཅློས་ཀི་དློན་རྣམ་པར་དབྗེ་བར་བས་

པ་མ་འཛིངས་པའམ་མ་འཁྲུགས་པ་ཉིད་ཀིས་འཆད་པ་པློས་བཤད་པར་བ་ས་བར་

བམས་པས་གཟིགས་ནས་སློ། །ཡང་ནི་དགློས་པ་སྔ་མར་མ་ཟད་པའློ། །

འདིར་ལུས་རྣམ་བཞག་ལ་གསུམ། ལུས་ཀི་མཚན་ཉིད། དབྗེ་བ། ངྗེས་ཚིག་

གློ༑ །དང་པློ་ནི། ཡན་ལག་དུ་མ་ཚོགས་པ་སྗེ། ཇི་སྐད་དུ། ཚོགས་དང་ལུས་དང་འདུས་

པ་ནི། །རྣམ་གྲངས་དག་སྗེ་ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། རིགས་ཐིགས་ཀི་འགྲྗེལ་

པར། རབ་ཏུ་བྗེད་པའི་ལུས་ནི་གཉིས་ཏྗེ་སྒ་དང་དློན་ཏློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ཚིགས་བཅད་

བཅློ་ལྔ་ནི་རློད་བྗེད་དང༌། དངློས་བརྒྱད་དམ་དློན་བདུན་ཅུ་ནི་བརློད་བའི་ལུས་

སློ༑ །གསུམ་པ་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དང་བསགས་པ་དང༌། ཡན་ལག་ལ་ཁབ་པ་

དང༌། དྗེའི་རྟྗེན་བྗེད་པས་ལུས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལུས་མདློར་བསན་པ་

དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གྲངས་ཀི་སྒློ་ནས་ཡུམ་གི་དབྗེ་བ། 

དབྗེ་བ་མིང་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཚིག་གི་དློན་

བཤད། བརྒྱད་ཚན་གསུམ་གི་ཁད་པར་དཔྱད། ཤྗེར་ཕིན་གི་དངློས་བཏགས་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ནི། མཆློད་བརློད་དུ་བརློད་བ་ལ་བསློད་ཕག་བས་པའི་ཤྗེར་ཕིན་དྗེ་ཇི་
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ལྟར་བས་པས་འཆད་ཅྗེ་ན། ཤྗེར་ཕིན་དྗེ་ནི་དངློས་པློ་བརྒྱད་དུ་ཕྗེ་བའི་ཚུལ་གིས་

སློ༑ །དྗེར་ཕྗེ་ནས་འཆད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། ཡུམ་དློན་རློགས་པར་ནི་བཤད་དགློས་ལ་དྗེ་ལྟར་

བཤད་ན་ཡང་དག་པ་སྗེ་མ་ལུས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་བས་སློ། །མདློ་འདི་ལས་མ་

ལུས་པ་ཇི་ཞིག་སློན་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་དྲིས་ནས། ལན་དུ་ལམ་འབྲས་ཀི་ཤྗེར་ཕིན་ནི་ཡང་

དག་པ་སྗེ་མ་ལུས་པར་བཤད་དློ། །མ་ལུས་པ་གང་ན་དངློས་པློ་བརྒྱད་དློ་ཞྗེས་ཤཱནི་

པས་འཆད་དློ། །གང་ན་གཞུང་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཤྗེར་ཕིན་

ནློ༑ །གང་གིས་ན། དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀིས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན། ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་ཀི་དློན་རྣམས་

ཡང་དག་པར་བཤད་ཅྗེས་བུད་དྷ་ཤྲིས་སློ། །དྗེ་ལྟར་གསུམ་ལས་དང་པློའི་མཚམས་

སྦྱློར་ཚུལ་ནི་འགྲྗེལ་པ་དང་རྣམ་འགྲྗེལ་གཉིས་ཀི་དགློངས་པའློ། །གཉིས་པ་ཡང་

བསན་བཅློས་འདིས་ཡུམ་དློན་མ་ལུས་པར་སློན་ན། ཡུམ་གི་མདློ་ལས་བཤད་པའི་མ་

ལུས་པ་ཅི་སློན་ཞྗེས་དྲིས་ནས། ལན་དུ་བསན་བཅློས་ཀིས་འདི་སློན་ཞྗེས་སྦྱར་ན་

འབྲྗེལ་གི། གཞན་དུ་ན་མདློས་འདི་ལྟར་བཤད་ཅྗེས་པ་སྐབས་དང་འབྲྗེལ་དཀའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་དངློས་པློ་མངློན་རྟློགས་སྐབས་གསུམ་ལ་ཁད་ཡློད་དམ་

མྗེད་ཅྗེ་ན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་དངློས་པློ་བརྒྱད་ཀིས་བཤད་ཅྗེས་པས་འཁྲུལ་གཞི་བས་

ནས་གཞུང་དང་དློན་གཉིས་ཀ་དངློས་བརྒྱད་དུ་འདློད་པ་དང༌། དློན་བསྡུས་སྒློན་མྗེར། 

མངློན་རྟློགས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏྗེ། །མཁྗེན་པ་གསུམ་དང་ཆློས་སྐུ་ལ། །མངློན་སུམ་

རྟློགས་པས་མངློན་རྟློགས་ཏྗེ། །སྦྱློར་བ་བཞི་ནི་མངློན་ཕློགས་ཡིན། །འཕགས་པ་

ཐློགས་མྗེད་དྗེ་ལྟར་བཞྗེད། །རྣམ་པར་གྲློལ་སྗེའི་གཞུང་གིས་ནི། །མངློན་རྟློགས་རྣམ་པ་

བཞི་ཡིན་ཏྗེ། །སྦྱློར་བ་བཞི་པློ་ཁློ་ན་སྗེ། །མཁྗེན་པ་གསུམ་དང་ཆློས་སྐུ་ནི། །ཡུལ་དང་
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འབྲས་བུ་དག་ཏུ་འདློད། །གསྗེར་གིང་ཤཱནི་རྣམ་གཉིས་ཀིས། །མངློན་རྟློགས་བདག་

ཉིད་བདུན་ཡང་སྗེ། །ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་བདག་འདློད། །འབྲས་བུ་ཆློས་སྐུ་མཛད་

པ་ཡིན། །བརྒྱད་ཀ་མངློན་རྟློགས་སྗེང་བཟང་དང༌། །བུད་དྷཱ་ཤྲི་ནི་ཛྙཱ་ནའང་བཞྗེད། 

ཅྗེས་འཆད་པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མིན་ཏྗེ། སྐད་ཅིག་སྦྱློར་འཕགས་པ་ཁློ་ནའི་

རྟློགས་པར་ར་བ་ལས་ཆྗེས་གསལ་ཞིང་གཞན་གསུམ་ལ་འཕགས་པའི་མངློན་རྟློགས་

ཡློད་པར་ཡང་བཞྗེད་དགློས་པས་དྗེ་ལ་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་འཁྲུལ་པ་ག་ལ་སིད། 

གྲློལ་སྗེའི་དགློངས་པའང་མིན་ཏྗེ། ཉི་སང་ལས། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐམས་ཅད་

ཤྗེས་པ་ཉིད་དང༌། ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་ཀིས་མངློན་

པར་རྟློགས་པ་མཐའ་དག་བསྡུས་པའི་ཕིར། ཞྗེས་དང༌། མངློན་དུ་ཕློགས་པ་ཞྗེས་

འབྱུང་བས་དློན་སྤྱི་ཙམ་རྟློགས་པ་ལ་ཡང་མི་འདློད་དྗེ། སྐད་ཅིག་མ་ལ་ཡང་ཐལ་ཆྗེས་

པས་སློ། །

དྗེས་ན་འདི་ཡི་འཁྲུལ་གཞི་ནི། འཕགས་པས་དངློས་བརྒྱད་བགྲངས་པ་ན་དང་

པློ་གསུམ་དང་ཐ་མ་ལ་མངློན་རྟློགས་ཀི་སྒ་མ་སྦྱར་ཞིང༌། བར་པ་བཞི་ལ་སྦྱར་བ་ཙམ་

གིས་བས་སློ། །དག་ལྡན་དུ། དང་པློ་བདུན་མངློན་རྟློགས་སུ་བཤད་ནས་བརྒྱད་པ་

མངློན་རྟློགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་དྗེ་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་བཞྗེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་

ལྟ་ན་རྣམ་མཁྗེན་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་དང་སངས་རྒྱས་ལ་མངློན་རྟློགས་མྗེད་པར་ཐལ་

ལློ༑ །དྗེའི་ཕིར་དློན་བསྡུས་སྒློན་མྗེར། མངློན་རྟློགས་ཤྗེས་རྒྱུད་རིམ་པ་སྗེ། །དངློས་པློ་

བརྒྱད་ནི་བརློད་བ་ལ། །སྐབས་ནི་རློད་བྗེད་ཤཱནི་གསུངས། ཞྗེས་པ་ནི་ཤཱནི་པའི་
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གཞུང་ལ་གསལ་ཁ་མི་སང་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་འདློད་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འདློད་པ་དགློད་པ་དང༌། དྗེའི་འཐད་ཕློགས་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། གནློད་འཇློམས་དང༌། ཕློགས་གང་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་

དང༌། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ནི། ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས། 

ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་དྗེ་ལ་དློན་དམ་པར་ན་སྨློན་ལམ་དང༌། 

བརློན་འགྲུས་བརམས་པ་དང༌། ཉློན་མློངས་པ་དང༌། ལས་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། འཁློར་

བ་དང༌། རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་དང༌། ཤྗེས་པར་བ་བ་དང༌། རྣམ་པ་འདི་

དགུའི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན་པའི་ཕིར། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམ་པར་མི་

རྟློགས་"པ་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་བསྡུས་པ་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པ་ཞྗེས་བའློ། །དྗེ་ནས་དྗེའི་རྗེས་ལ་ཐློབ་པ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་བཅས་པ་དང་རྣམ་

པར་མི་རྟློག་
1

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་དང༌། མཉམ་པ་ཉིད་དང༌། སློ་སློར་རྟློག་པ་

དང༌། བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམས་ཀང་དྗེའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། འབྲས་བུ་ལ་

རྒྱུར་བཏགས་ཏྗེ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞྗེས་བ་བར་བསན་ཏློ། ཞྗེས་འབྱུང་

ཞིང་གཞན་ཡང་ཉན་རང་དགྲ་བཅློམ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམས་ཤྗེར་ཕིན་གི་འབྲས་བུ་དང༌། 

གཞུང་རྣམས་ཤྗེར་ཕིན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་

དང༌། མློས་སྤྱློད་ནས་ས་ཆློས་ཀི་སྤིན་གི་བར་གི་བང་སྗེམས་ཀི་རྟློགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཤྗེར་ཕིན་གི་མིང་ཙམ་འཇུག་པའི་བཏགས་པ་བར་བཤད་ཅིང༌། འབུམ་གི་གནློད་

འཇློམས་ལས་ཀང་དྗེ་ཇི་ལྟ་བར་བཤད་ལ། མན་ངག་རྗེས་འབྲང་དུ་ཡང་གནློད་

1  ཞློལ། ༡༢༨ - པ་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་བསྡུས་པ་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞྗེས་བའློ། །དྗེ་ནས་དྗེའི་རྗེས་ལ་ཐློབ་པ་རྣམ་པར་

རྟློག་པ་དང་བཅས་པ་དང་རྣམ་པར་མི་རྟློག་
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འཇློམས་གཉིས་དང་མཐུན་པར་བཤད་དློ། །འདིར་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཤྗེར་ཕིན་དངློས་རྒྱུན་མཐའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་བཞྗེད་པར་འཆད་པ་

ནི་དགློངས་པ་མིན་ཏྗེ། ཤྗེར་ཕིན་དངློས་བཏགས་རྣམས་བཤད་པའི་འཕློས་ཉིད་ནས་

གནློད་འཇློམས་གཉིས་དང་མན་ངག་རྗེས་འབྲང་དུ། དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ཞྗེས་བ་བར་བརློད་པ་འདི་རྣམས་ལས་འདིར་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་གཏློགས་

པའི་ཤྗེས་རབ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པ་ཞྗེས་བའློ་ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་ཕི་མ་ལས། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་

པ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའི་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞྗེས་བརློད་

དློ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་དང༌། གནློད་འཇློམས་ཀི་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་རློར་ཏིང་རྣམ་མཁྗེན་

གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་བཤད་པ་དང༌། ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཀི་རྟློགས་པ་བཏགས་པ་བར་

བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་འདི་ཡི་དགློངས་པ་ནི། སློང་ཉིད་ཀི་བཤད་པའི་སྐབས་

སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་རློར་ཏིང་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་མི་དམིགས་པར་བཤད་པས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་ལ་མཉམ་གཞག་རློར་ཏིང་སང་མྗེད་དང༌། རྗེས་ཐློབ་སང་བཅས་གཉིས་

ལས་ཕི་མའི་རྟློག་བཅས་དང་རྟློག་མྗེད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་བཞི་རྣམས་ནི་ཤྗེར་ཕིན་བཏགས་

པ་བ་ཡིན་ལ་སྔ་མ་མཚན་ཉིད་པར་བཞྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱན་སང་ལས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་གཉིས་སུ་

མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་དངློས་ཡིན་ལ། དྗེ་ཐློབ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཉིད་

ཀིས་ན་ཚིག་དང་ངག་གི་ཚོགས་ཀི་གཞུང་དང་མཐློང་བ་ལ་སློགས་པའི་མཚན་ཉིད་
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ཅན་གི་ལམ་ལ་ཡང་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་བཏགས་པའློ། །དྗེ་

ཡང་སློབ་དཔློན་ཕློགས་ཀི་གང་པློའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས། ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་གཉིས་

མྗེད། །ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས། །བསྒྲུབ་བའི་དློན་དྗེ་དང་ལྡན་པས། །གཞུང་

ལམ་དག་ལ་དྗེ་སྒ་ཡིན། ཞྗེས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །ཚིག་གསལ་དུ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་

དང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཤྗེར་ཕིན་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་

ཆློས་ཅན་ལས་དྗེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརློད་དུ་མྗེད་པ་སྗེ། མདློ་ལས། ཤྗེར་ཕིན་ཡི་གྗེ་

མ་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ལ་སུ་ཡང་སློན་པ་དང་ཉན་པ་དང་ཤྗེས་པར་བྗེད་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་

སློ༑ །འདི་མ་རྟློགས་ན་ཤྗེས་རབ་ཡིན་ཀང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པར་ག་ལ་འགྱུར། དྗེའི་ཕིར་

སྗེམས་བྱུང་དགྗེ་བ་ཁད་པར་ཅན་གི་འདུས་བས་ལ་ཤྗེར་ཕིན་དུ་བཞག་པ་ཡང་དྗེ་

རྟློགས་པའི་མཐུས་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྟྗེན་དུ་གྱུར་པའི་སིང་མྗེད་ན་བརྟྗེན་པ་སྗེམས་མི་གནས་ལ། དྗེ་

མྗེད་ན་དབང་པློ་དང་བཅས་པའི་ལུས་མི་གནས་པས་སིང་དྗེ་རབ་ཏུ་གཅྗེས་པ་ལྟར། 

དྗེ་བཞིན་ཉིད་མྗེད་ན་ཡང་མི་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དམིགས་པ་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་མི་

སྐྗེ་ལ། དྗེ་མྗེད་ན་དྗེ་ཐློབ་པའི་ཆྗེད་དུ་སྦྱློར་བའི་ལམ་དང་གཞུང་དག་ཀང་མྗེད་པར་

འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་གསུམ་ཡང་རང་བཞིན་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དག་ལས་ཀང་

མི་རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་ཤྗེར་ཕིན་གི་གཙོ་བློ་སྗེ། རང་བཞིན་དང་ཐ་མི་དད་པ་དང་ལམ་དང་

གཞུང་ཡང་དྗེའི་ཆྗེད་དུ་སྦྱློར་བའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་བཤད་ནས་སྔར་གི་ལུང་དྲངས་

སློ༑ །འདིས་ཀང་ལུང་དྗེའི་དློན་གཙོ་ཕལ་ལ་འདློད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། དག་ལྡན་ལས། ཤྗེས་པའི་རབ་ཡིན་པས་ན་ཤྗེས་རབ་སྗེ་སློང་པ་
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ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རློ། །ཤྗེས་རབ་ཀང་དྗེ་ཡིན་ལ་ཕ་རློལ་ཡང་ཡིན་པས་ན་

ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ལློ། །ཕིན་པ་ནི་འགྲློ་བ་སྗེ་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན་པའློ། །གང་གི་ཕ་རློལ་

ཞྗེ་ན། འཕགས་པ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་པའློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་རྣམས་ཀི་ནི་དག་པའི་ཡང་ངློ༌། །སྦྱློར་བའི་ལམ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པ་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། དྗེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཆློས་ཀི་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་

པ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། དྗེའི་འབྲས་བུ་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་དང༌། འདིར་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟློག་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། རྣམ་པར་གཡྗེང་བའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་བཅུའི་གཉྗེན་པློའློ་ཞྗེས་སློ། །

འདིས་ནི་ས་བཅུའི་མཉམ་གཞག་རྣམས་ཤྗེར་ཕིན་མཚན་ཉིད་པ་དང་སློ་སྐྗེ་

དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བཏགས་པ་བར་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བཞྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ལྗེའུར་འདི་དང༌། འདི་འདློད་པས་ཤྗེར་ཕིན་ལ་བསབ་པར་བ་

ཞྗེས་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པའློ། །དྗེ་ནས་ཤཱ་རིའི་བུས། ཤྗེར་ཕིན་ལ་ཇི་ལྟར་སྤྱད་པར་

བགི་ཞུས་པའི་ལན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གདམས་པའི་མདློ་བཀའ་སྩལ་ནས་རྣམ་གཡྗེང་གི་

རྣམ་རྟློག་བཅུའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་པ་ཞིག་ཤྗེར་ཕིན་ལ་བརློན་པར་གསུངས་སློ། །དྗེས་ན་

ཤྗེར་ཕིན་མདློ་ལས་རྟློག་པ་བཅུའི་གཉྗེན་པློ་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་ལ། མློས་སྤྱློད་

ཀིས་རྟློག་པ་དྗེ་དག་གི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་མི་ནུས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་གཉྗེན་པློའི་བ་

བ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ཤྗེར་ཕིན་བཏགས་པ་བའློ་སམ་དུ་བསམས་སློ། །ཚུལ་འདི་ཡང་

ཐྗེག་བསྡུས་ལས། རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་བཅུ་པློ་འདི་དག་གི་གཉྗེན་པློར་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་བསན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་
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རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དློན་མཐའ་དག་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་དང་གཉྗེན་པློ་

དང་བཅས་པར་རིག་པར་བའློ། ཞྗེས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པར་མངློན་ནློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་

ཞབས་ཀིས་ཤྗེས་རབ་ནི་སྤྱིར་ན་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕ་

རློལ་ནི་མློས་པ་སྤྱློད་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མྗེད་པར་ཡིད་

ཆྗེས་པ་ཡིན་ནློ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སློགས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་རྟློག་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་དབྗེན་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་གང་དག་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཕ་རློལ་དྗེའི་བདག་ཉིད་

དུ་གྱུར་པ་དྗེ་དག་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

བི་མ་ལ་མི་ཏྲས་ནི། དློན་དམ་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལས་གཞན་པ་ནི། 

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། གློ་ཆ་དང༌། འཇུག་པ་དང༌། ཚོགས་དང༌། ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་

སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་དློ། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ལ་གང་གི་ཚེ་རྒྱུའི་ཤྗེས་རབ་

ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བ་ན་ནི་ཡུལ་གི་བདུན་པ་ཡིན་ནློ། །གང་གི་ཚེ་འབྲས་བུ་ལ་བ་

ན་ནི་རྒྱུ་མཚན་གི་བདུན་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ན་དློན་དམ་པའི་ཤྗེར་ཕིན་ནི་

འབྲས་བུ་དང་གཞན་རྣམས་རྒྱུའི་ཤྗེར་ཕིན་དུ་མཛད་ནས་སྔ་མ་ལ་བྗེད་ན། རྒྱུ་མཚན་

གི་བདུན་པ་ཞྗེས་པ་ནི་ཤིང་གི་ཆྗེད་དུ་ཆུ་འདྲྗེན་པ་ལ་དྗེ་ལ་ཆུ་འདྲྗེན་ཞྗེས་པ་ལྟར་

དགློས་ཆྗེད་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ལ་བྗེད་ན། ཡུལ་གི་བདུན་པ་ཞྗེས་པ་ནི་ཤིང་ལ་བ་གནས་

ཞྗེས་པ་ལྟར་གནས་གཞི་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཟབ་མློ་སྤྱློད་

པ་ཉིད་ལ་ཞྗེས་པའི་དློན་”འབྲྗེལ་བའི
1

་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འདི་དང་སྔ་མ་གཉིས་

1  ཀ ། ༡༤༢   འགྲྗེལ་བའི
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ཀ་ཡང་སློབ་ལམ་ན་ཤྗེར་ཕིན་མཚན་ཉིད་པ་བཞྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་འདློད་པ་ཐ་དད་པ་དྗེ་དག་ལས་འདིར་གང་ཞིག་གཟུང་ཞྗེ་

ན༑ དྗེ་ལ་ཕློགས་གང་དང་སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པ་སྔློན་དང་ཕིས་ཀི་ཊིཀ་བྗེད་ཁ་ཅིག་

གཞུང་ལམ་བཏགས་པ་བ་དང་འབྲས་བུ་ཤྗེར་ཕིན་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པས་སློབ་ལམ་

ན་ཤྗེར་ཕིན་ཡློད་པར་བཤད་པ་བཏགས་པ་བ་ལ་དགློངས་ཤིང་མཚན་ཉིད་པ་སངས་

རྒྱས་ས་ན་ཡློད་པར་བཞྗེད་དློ། །དགློངས་པ་བཙལ་ན་ནི་མཚན་བཏགས་ཀི་དློན་དུ་མི་

སང་གི་གཙོ་ཕལ་ལ་བཞྗེད་པར་སང་སྗེ། བརྒྱད་སློང་དློན་བསྡུས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ལས། 

འདིས་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྒའི་དློན་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསན་ཏྗེ། གཙོ་

བློ་དང་ཕལ་པའློ། །དྗེ་ལ་གཙོ་བློ་ནི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །ཕལ་པ་ནི་གཞུང་

དང་ལམ་གི་རང་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། རྒྱན་སང་ལས་ཀང༌། ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་

གཉིས་མྗེད། །ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས། ཞྗེས་བ་བའི་ཚུལ་གིས་གཙོ་བློར་

ཆློས་ཀི་སྐུའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉིད་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

པས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་གཞུང་སློང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལྟ་བུ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གདུལ་

བའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་རིག་མིང་ཚིག་ཏུ་སང་བ་ཙམ་ཡིན་པས་ཤྗེར་ཕིན་མཚན་ཉིད་པ་

མིན་ནློ། །དྗེས་ན་ལམ་ནི་ཕལ་པ་ཡིན་ཀང་མཚན་ཉིད་པར་མི་འགལ་ཏྗེ་མི་ཕལ་བ་

བཞིན་ནློ། །

འློ་ན་ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་འདློད་ཅྗེ་ན། འདི་ལ་གསུམ། ཤྗེར་ཕིན་གི་མཚན་

ཉིད། ས་མཚམས། ངྗེས་ཚིག་གློ །དང་པློ་ལ་གཉིས། གང་ལ་བརྟྗེན་པའི་མཚན་གཞི། 

དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། །དང་པློ་ནི། ཁ་ཅིག་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ལྔ་ཀ་ཤྗེར་
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ཕིན་མཚན་ཉིད་པར་སྨྲ་བ་ནི། ཤྗེར་ཕིན་ལ་བསློད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་

རང་སངས་རྒྱས། །ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀིས་ངྗེས་བསྗེན་པའི། །ཐར་ལམ་ཁློད་ཉིད་གཅིག་

པུ་སྗེ། །གཞན་ཞྗེས་བགི་བ་མ་མཆིས་ངྗེས། ཞྗེས་ཉན་རང་གིས་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་

རྟློགས་པར་འདློད་པ་ལྟར་ན་དྗེ་ལ་ཤྗེར་ཕིན་ཡློད་པ་མི་འགལ་ཡང་བམས་ཆློས་

རྣམས་ཀི་སྒས་ཟིན་ཚོད་དང༌། འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གིས་ཉན་རང་གིས་ཆློས་

ཐམས་ཅད་སྤློས་བྲལ་དུ་རྟློགས་པར་མ་བཤད་ཅིང་མི་བཞྗེད་པས་འདིར་ཁས་མི་བང་

ངློ༌། །དྗེས་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་འཕགས་ལམ་གསུམ་གིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

མྗེད་པར་རྟློགས་པའི་ཆ་རྣམས་མཚན་གཞིར་གཟུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་སྤློས་བྲལ་དུ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་མཁྗེན་

པ་གང་མི་གནས་པའི་མང་འདས་སུ་ཕིན་པའམ་ཕིན་བྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཡུམ་ལས། 

ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་གྱུར་པ། །འདི་ནི་ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་

ཕིན་མཆློག་སྤྱློད་པ་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། གང་ཚེ་འདུས་བས་འདུས་མ་བས་དང་དཀར་

ནག་ཆློས། །ཤྗེས་རབ་རྣམ་པར་བཤིག་ནས་རྡུལ་ཙམ་མི་དམིགས་ཚེ། །འཇིག་རྟྗེན་

དག་ན་ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་གྲངས་འགྲློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཏགས་པའི་མཐའ་དགག །གནས་པའི་དློན་དགློད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་སློབ་ལམ་རྣམས་གློང་ནས་གློང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགྲློར་

ཡློད་པས་ཤྗེར་ཕིན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁློ་ན་ན་ཡློད་དྗེ། དྗེའི་དློན་ནི་ཤྗེས་པ་རབ་

ཀི་མཐར་ཕིན་ཡིན་པས་སློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །འདི་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་ཕར་ཕིན་གཅིག་

ཀང་སློབ་ལམ་ན་མྗེད་དགློས་པས། ཤྗེར་ཕིན་གཅིག་པུའི་ས་མཚམས་སུ་མ་ཟད་ཕར་
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ཕིན་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་མཚམས་ཀང་དྗེ་ལྟར་འདློད་པར་གིས་ཤིག །དྗེ་ཡང་འདློད་

སམ་ན། བང་འཕགས་ཀི་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་བསབ་པ་གསུམ་ཚོགས་གཉིས་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཕིན་དྲུག་ལ་འཇློག་པས་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁློ་ནར་

ཁས་ལློངས་ཤིག །ཤྗེར་ཕིན་མྗེད་པའི་ཕིར་ཕར་ཕིན་དང་པློ་ལྔ་ཡང་མྗེད་དགློས་ཏྗེ། 

དང་པློ་ལྔར་ཕར་ཕིན་གི་མིང་འཐློབ་པ་ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་ཤྗེར་ཕིན་ཀིས་

ཟིན་པའི་མཐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཡུམ་ལས། འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་

རྒྱལ་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་དང་བྲལ་ན་འཁློར་བསྒྱུར་གི་མིང་མི་འཐློབ་བློ། །དྗེ་བཞིན་

དུ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལྔ་ཡང་ཤྗེར་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་བྲལ་ན་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་མིང་མི་འཐློབ་བློ། ཞྗེས་སློ། །

ཡང་སློབ་ལམ་ན་བ་མྗེད་བང་ཆུབ་ཏུ་བགྲློད་པ་དང་སྦྱིན་སློགས་ལྔ་རྣམ་

མཁྗེན་དུ་མ་ནློར་བར་འཁིད་བྗེད་ཀི་འཕགས་ལམ་མྗེད་པ་དང༌། ཕར་ཕིན་བཅུ་རློགས་

པས་ས་བཅུ་རློགས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཤྗེར་ཕིན་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཁབ་པ་

ཡློད་དྗེ། སྡུད་པ་ལས། རྒྱལ་བ་འདས་དང་མ་བློན་ཕློགས་བཅུར་གང་བཞུགས་

པ༑ །ཀུན་ལམ་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་འདི་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། དམུས་ལློང་

དམིགས་བུ་མྗེད་པ་བྗེ་བ་ཁག་ཁིག་རྣམས། །ལམ་ཡང་མི་ཤྗེས་གྲློང་ཁྗེར་འཇུག་པར་

ག་ལ་འགྱུར། །ཤྗེས་རབ་མྗེད་ན་མིག་མྗེད་ཕ་རློལ་ཕིན་ལྔ་ཡིས། །དམིགས་བུ་མྗེད་

པས་བང་ཆུབ་རྗེག་པར་ནུས་མ་ཡིན། ཞྗེས་འབྱུང་ལ་ཕི་མ་ནི་གཞུང་ཉིད་ལས་གསལ་

ལློ༑ །གལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་བཏགས་པ་བ་ལ་དགློངས་སློ་ཞྗེ་ན། མི་འཐད་དྗེ། དངློས་ལ་གནློད་

བྗེད་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ལུང་གིས་དངློས་བཏགས་སུ་གསུངས་པའི་དློན་ནི་བཤད་ཟིན་
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ལ༑ སློབ་ལམ་རྣམས་ལ་གློང་དུ་འགྲློར་ཡློད་པས་ཤྗེར་ཕིན་མིན་པའི་རིགས་པས་

གནློད་པ་ཡང་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་ཕར་ཕིན་དང་པློ་ལྔ་ལ་ཡང་གསུངས་པར་འགྱུར་

རློ༑ །འདློད་པར་ཡང་མི་ནུས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་སློབ་ལམ་ན་སྤྱད་པར་བ་བའི་ཕར་ཕིན་

མྗེད་པས་སྤྱློད་པ་པློ་བང་འཕགས་མྗེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལློ། །

དྗེ་ལྟར་སློབ་ལམ་ན་ཤྗེར་ཕིན་ཡློད་པར་ཐྗེག་བསྡུས་ལས་ཀང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་ཁད་པར་མྗེད་དྗེ་ཇི་སྐད་དུ། 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་གནས་ནས་མི་གནས་པའི་

ཚུལ་གིས་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་སྒློམ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློབ་ལམ་དང་ཤྗེར་ཕིན་འགལ་

བར་འདློད་པ་དག་གིས་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་ཀུན་གི་གཤྗེགས་ཤུལ། རྒྱལ་བ་རྣམས་

ཀི་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་སྐྗེད་བྗེད། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐར་ལམ་ཚོལ་

བའི་མིག་གཅིག་པུ་དྗེ་ཉིད་སངས་པས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡུམ་འཚོ་བ་

དང་ཕལ་ཞིང་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་མིག་ཉམས་པར་བས་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྤྱིར་བསན་བཅློས་རྣམས་ལ་འདློད་པ་དུ་མ་ཡློད་པས་དྗེ་དག་

ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྒིག་མི་ནུས་པས་རང་གང་འཆད་པའི་གཞུང་དྗེ་ཉིད་ཚད་མར་བྗེད་

དགློས་སློ། །དྗེ་ལ་རྒྱན་འདིར་ས་དྲུག་པར་ཕིན་དྲུག་རློགས་པས་སང་བ་དྲུག་སངས་

པ་དང༌། ཚུ་རློལ་ཕ་རློལ་མཐའ་ལ་མིན། ཞྗེས་སློགས་འབྱུང་བས་སློབ་ལམ་ན་ཤྗེར་

ཕིན་མཚན་ཉིད་པ་ཡློད་ལ། ཡུམ་བར་མ་ལས་འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་

འདས་པའི་ཕར་ཕིན་གཉིས་གསུངས་པ་ལྟར། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཀང་བཤད་
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པའི་ཕིར། ལམ་དང་པློ་གཉིས་ལ་ཕར་ཕིན་གི་སྒ་འཇུག་ཀང་མཚན་ཉིད་པ་མིན་

ནློ༑ །དྗེས་ན་རྗེ་བཙུན་གི་གཞུང་དང་དྗེ་འགྲྗེལ་པ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་ཐློགས་མྗེད་སྐུ་

མཆྗེད་ཀི་གཞུང་རློད་མྗེད་རྣམས་སུ་སློབ་ལམ་དུ་ཤྗེར་ཕིན་ཡློད་པར་བཤད་པ་མ་

གཏློགས་མྗེད་པར་བཤད་པ་མྗེད་ལ། འདིའི་ར་བའི་མདློ་རྣམས་སུ་ཡང་ཤྗེར་ཕིན་བང་

སྗེམས་ཀི་ཁད་ཆློས་སུ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པས་དྗེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བཤད་

དློ༑ །

གསུམ་པ་ནི། མདློ་རྒྱན་ལས། དློན་དམ་ཤྗེས་པའི་ཕིར་བཤད་དློ། ཞྗེས་

དང་། ཤཱནི་པས་ཀང༌། ཤྗེས་པའི་རབ་ཡིན་པས་ན་ཤྗེས་རབ་སྗེ་སློང་པ་ཉིད་ལ་

དམིགས་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་དང༌། ཤྗེར་སིང་རྒྱ་འགྲྗེལ་ལས་ཀང༌། ཀུན་དགའ་བློ་

ཤྗེས་རབ་གང་གིས་དགྗེ་བའི་ར་བ་རྣམས་བསྔློ་བ་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་བསྔློས་ན་དྗེ་དམ་པ་ཡིན་ནམ། ཀུན་དགའ་བློས་གསློལ་པ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་པ་ལགས་སློ། །བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་དམ་པ་ལགས་

སློ༑ །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་བ། དྗེ་བས་ན་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཤྗེར་

རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞྗེས་བ་བའི་མིང་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་

སློ༑ །དྗེ་ལས་གཞན་ལ་ནི་ངྗེས་པའི་ཚིག་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་སྒ་སྦྱར་བ་ཡང་དཀའ་

ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་ངྗེས་པའི་ཚིག་དང་ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེས་

ན་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྗེད་ལ་བཤད་ཀང་ཤྗེར་ཕིན་ལ་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་བརློད་ཀི་

སྗེམས་བྱུང་ཤྗེས་རབ་ཁློ་ནར་འདློད་པར་མི་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། དངློས་བརྒྱད་ཀི་མཚན་ཉིད། གྲངས་ངྗེས་པ། གློ་རིམས་ངྗེས་
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པ༑ ས་མཚམས། ཟླློས་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ལ་བརྒྱད་ཀི་དང་པློ་རྣམ་མཁྗེན་ནི། ཇི་ལྟ་

ཇི་སྗེད་ཀི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངློན་སུམ་དུ་མཁྗེན་པའློ། །དྗེ་

ལྟར་ཡང་མདློ་ལས། རྣམ་པ་གང་དག་ཅྗེས་སློགས་དང་རྣམ་པ་ནི་ཞི་བའློ་ཞྗེས་

གསུངས་པས་རིམ་པ་ལྟར་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་རྣམ་པ་མཁྗེན་པར་བསན་

ཏློ༑ །དབྗེ་ན་ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་ཀི་རྣམ་མཁྗེན་གཉིས་སློ། །

གཉིས་པ་ལམ་ཤྗེས་ཉིད་ནི། ལམ་གསུམ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་ཤིང་

རློགས་སྨིན་སྦྱངས་ནས་ཡང་དག་མཐའ་མངློན་དུ་བྗེད་པའི་སློབ་ལམ་མློ། །དབྗེ་ན་

ལམ་ཤྗེས་པའི་ལམ་ཤྗེས་གསུམ་མློ། །གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ནི། གཞི་

ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སློང་པར་རྟློགས་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་མཁྗེན་པའློ། །དབྗེ་

ན་ཉན་རང་གི་གཞི་ཤྗེས་གཉིས་སློ། །དྗེ་ནས་ཞྗེས་པ་བརྒྱད་པློ་འདིའི་གློ་རིམས་སློན་

པའི་ཚིག་གློ །བཞི་པ་རྣམ་ཀུན་མངློན་རློགས་རྟློགས་པ་ནི། མཁྗེན་གསུམ་གི་རྟློགས་

པ་ལ་རང་དབང་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་སྐྗེ་མྗེད་གསུམ་བསྡུས་ཏྗེ་སྒློམ་པའི་སྗེམས་

དཔའི་རྣལ་འབློར་རློ། །དབྗེ་ན་སྦྱློར་བ་ཉི་ཤུའློ། །ལྔ་པ་རྗེ་མློར་ཕིན་པ་ནི། རྣམ་རློགས་

སྦྱློར་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེ་མྗེད་གསུམ་བསྡུས་ཏྗེ་སྒློམ་པ་ལ་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སྗེམས་

དཔའི་རྣལ་འབློར་རློ། །དབྗེ་ན་རྗེ་མློ་བདུན་ནློ། །དྲུག་པ་མཐར་གིས་པ་ནི། མཁྗེན་

གསུམ་གི་ཤྗེས་རྣམ་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྗེ་བའི་རྟློགས་པ་བརྟན་པློར་བ་བའི་ཕིར་མཁྗེན་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་རྣམས་རིམ་གིས་སྒློམ་པའི་སྗེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར་རློ། །དབྗེ་ན་

མཐའ་གིས་པ་བཅུ་གསུམ་མློ། །བདུན་པ། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་མངློན་པར་

རློགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སྦྱློར་བ་ནི། མཁྗེན་གསུམ་རིམ་གིས་སྒློམ་པ་མཐར་ཐུག་
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པའི་སྗེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར་རློ། །ལྡློག་པས་དབྗེ་ན་བཞིའློ། །

བརྒྱད་པ་ཆློས་ཀི་སྐུ་ནི། སྦྱློར་བ་བསྒློམས་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཟག་མྗེད་

ཀི་ཡན་ལག་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་སྗེ། བདྗེན་གཉིས་ལས། ཆློས་རྣམས་ཀུན་གི་ལུས་ཡིན་

ཕིར། །ཡློན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀུན་རྟྗེན་ཕིར། །རིགས་པའི་རྗེས་འབྲང་ངློ་བློའི་

ཕིར། །སྐློབ་པ་རྣམས་ཀི་ཆློས་སྐུ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །དྗེའི་དློན་ནི། དྗེའི་དཀའ་འགྲྗེལ་དུ་

ལུས་ནི་ཚོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆློས་ཀི་སྐུ་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཞྗེས་བ་སྗེ་རྒྱུ་ལ་

འབྲས་བུ་ཉྗེ་བར་བཏགས་པའི་ཕིར་རློ། །ཅིའི་ཕིར་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་སམ་པ་ལ་བཤད་པ། 

འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟྗེན་ཡིན་པའི་

ཕིར་རློ་ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ལྟ་བས་ན་འདིས་ནི་ཆློས་ཞྗེས་བ་བའི་སྒ་ནི་རིགས་པར་བརློད་

པ་ཡིན། སྐུ་ཞྗེས་བ་བའི་སྒ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བརློད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །དབྗེ་ན་སྐུ་

བཞིའློ། །དྗེ་རྣམ་བརྒྱད་ནི་ཚིག་ངྗེས་གཟུང་གི་སིང་པློ་ཅན་ནློ་ཞྗེས་པའི་ཚུལ་གིས་

མངློན་རྟློགས་ནི་བརྒྱད་པློ་འདིར་ངྗེས་ཀི་མ་ཚང་བ་དང་ལྷག་པ་ནི་མིན་ནློ་ཞྗེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་དངློས་པློ་བརྒྱད་དུ་ངྗེས་ཤྗེ་ན། གང་ཟག་གཅིག་འཚང་

རྒྱ་བ་ལ་ཤྗེས་པར་བ་བའི་ཡུལ་དང་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་ལམ་དང༌། འབྲས་བུ་གསུམ་

དུ་གྲངས་ངྗེས་ལ། དྗེ་ཡང་དང་པློ་ལ་མཁྗེན་གསུམ་དང༌། གཉིས་པ་ལ་སྦྱློར་བཞི་དང༌། 

གསུམ་པ་ལ་ཆློས་སྐུ་ངྗེས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དློན་བསྡུས་སྒློན་མྗེར། ཤྗེས་བའི་ཡུལ་དུ་

མཁྗེན་པ་གསུམ། །སྒློམ་པའི་དུས་སུ་སྦྱློར་བ་བཞི། །འབྲས་བུའི་མཐར་ཐུག་ཆློས་ཀི་

སྐུ༑ ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །འློ་ན་ཤྗེས་བ་ལ་མཁྗེན་གསུམ་དུ་ངྗེས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། དཔྗེར་ན་

ཚོང་པ་ཚོང་གི་ཁྗེ་ཐློས་ན་དྗེའི་ཐབས་ལ་འཇུག་པ་ལྟར། དང་པློར་འབྲས་བུ་ལ་བྲློད་པ་
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སྐྗེད་པའི་དློན་དུ་རང་གཞན་གི་དློན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་མཁྗེན་བསན་ཏློ། །དྗེ་

ཐློས་ན་དྗེའི་ཐབས་ལ་འཇུག་པས་དྗེའི་ཐབས་ལ་ལམ་ཤྗེས་དང༌། དྗེའི་གློལ་ས་ཤྗེས་

པ་ཡང་གཞི་ཤྗེས་ལ་རག་ལས་པས་དྗེ་ནས་གཞི་ཤྗེས་བསན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ཐློས་

བསམ་དུས་སུ་འབྲས་བུ་དང༌། །རྒྱུ་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་དག་ཏུ། །གཏན་ལ་ཕབ་པ་

རློགས་པ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །འློ་ན་ཉམས་ལྗེན་ལ་སྦྱློར་བཞིར་ངྗེས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། མཁྗེན་

གསུམ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པས་དྗེ་ཉམས་སུ་ལྗེན་དགློས་ལ། དྗེ་ལ་

ཡང་ལམ་གི་རྟློགས་པར་རང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེད་པར་བྗེད་པ་དང་སྐྗེས་ཟིན་ཁད་

པར་དུ་བྗེད་པ་གཉིས་སུ་ཡློད་པས་བཞིར་ངྗེས་ཏྗེ། རྣམ་ཀུན་ནི་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་བྗེད་

ཡིན་ལ། རྗེ་མློ་ནི་ཐློབ་པའི་སྐབས་དང༌། མཐར་གིས་པ་ནི་ཐློབ་ཟིན་ཁད་པར་ཅན་དུ་

སྐྗེད་བྗེད་དང༌། སྐད་ཅིག་མ་ནི་དྗེ་གྲུབ་པའི་སྐབས་ཙམ་ཡིན་པས་སློ། །

འློ་ན་རྒྱུ་འབྲས། སྐློར་གཅིག་གིས་ཆློག་མློད་གཉིས་ཀིས་ཅི་བ་ཞྗེ་ན། དབང་དུ་

བྗེད་པ་རྒྱུ་འབྲས་མྗེད་ན་འབད་མྗེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ཆློས་སྐུ་མི་འཐློབ་ལ། བརྟན་པ་རྒྱུ་

འབྲས་མྗེད་ན་ཆློས་གཅིག་མངློན་དུ་བས་པ་ན་ཐམས་ཅད་མངློན་དུ་བྗེད་པའི་རྣམ་

མཁྗེན་མི་འཐློབ་པས་གཉིས་ཀ་དགློས་སློ་ཞྗེས་སྔློན་གི་མཁས་པ་དག་འཆད་དློ། །འདི་

ལྟར་ཡང་བཤད་ནུས་ཏྗེ། རྟློགས་པ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྗེས་ན་ཤྗེས་པ་ཙམ་གིས་སང་བ་

འཇློམས་མི་ནུས་པས་དྗེ་སྐྗེད་པའི་ཐབས་རྣམ་ཀུན་དང༌། རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་ནས་དབང་དུ་

གྱུར་པ་ཉིད་རྗེ་མློ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པ་དྗེ་ཡང་ཡིད་ལ་དམིགས་རྣམ་

གསལ་བར་གསློས་མ་བཏབ་ན་སྐྗེད་པ་ཙམ་གིས་ལམ་མཐར་ཕིན་པར་མི་ནུས་པས་

དྗེ་ལ་ནི་མཐར་སྐད་གཉིས་དགློས་ཏྗེ་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་བཞིར་ངྗེས་
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སློ་ཞྗེས་ཀང་བའློ། །དྗེ་ཉིད་ལས། སྒློམ་པའི་དུས་སུ་སྦྱློར་བ་དང༌། །གནས་སྐབས་

འབྲས་བུ་བརྟྗེན་བྗེད་དང༌། །རྒྱུ་ཡི་མཐར་ཐུག་དག་གིས་རློགས། ཞྗེས་སློ། །

མཐར་གིས་པས་མཁྗེན་གསུམ་རིམ་གིས་སྒློམ་པའི་དློན་ནི། སྦྱིན་པ་ལྟ་བུ་

གཅིག་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློགས་པའི་དཀར་ཆློས་གཞན་དང་རིམ་པ་ལྟར་སྦྲྗེལ་ནས་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པའློ། །སྐད་ཅིག་མ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་རིང་དུ་འདྲིས་པས་”ཟད་

མྗེད
1

་གཅིག་མངློན་དུ་བས་པ་ན་ཐམས་ཅད་མངློན་དུ་བྗེད་ནུས་པ་སྗེ་མཐར་ཐུག་པའི་

སྐབས་སློ། །རྣམ་ཀུན་ནི། གཙོ་བློར་མཉམ་གཞག་ན་སིང་པློའི་དློན་ལ་གློམས་པར་

བས་ནས་མངློན་རྟློགས་སྐྗེད་བྗེད་ཡིན་ལ། མཐར་གིས་པ་ནི། གཙོ་བློར་རྗེས་ཐློབ་ན་

སྐྗེས་པ་དང་མ་སྐྗེས་པའི་མངློན་རྟློགས་ཡིད་ལ་བྗེད་པའི་སྒློམ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ཐློས་

བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྦྱློར་བས་ཉམས་སུ་བངས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ཆློས་སྐུ་

གཅིག་པུར་ཟད་པས་གྲངས་ངྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། དློན་བསྡུས་སྒློན་མྗེར། གློ་རིམས་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་སྗེ། །དང་པློ་

ཐློས་བསམ་བྗེད་པས་ན། །དྗེ་ཡི་ཡུལ་ནི་སྔློན་དུ་བཤད། །དྗེ་ཡང་དང་པློ་འབྲས་ཤྗེས་

བྗེད། །དྗེ་ནས་རྒྱུ་དང་སང་བ་དག །རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཏན་ལ་འབྗེབས། །སྦྱློར་བ་བཞི་

ཡི་རིམ་པ་ཡང༌། །རྣམ་ཀུན་མངློན་རློགས་ཚོགས་ལམ་ནས། །ཡློད་པས་དང་པློར་

བསན་པ་ཡིན། །དྗེ་ནས་གསུམ་པློ་རིམ་བཞིན་སྐྗེ། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་ནི་གློ་རིམས་སློ། ཞྗེས་

འབྱུང་ཡང་སྔློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་མཁྗེན་གསུམ་བཤད་པ་དང་སྦྱློར་བཞི་དང་

ཆློས་སྐུ་དློན་གི་རིམ་པའློ་ཞྗེས་གསུང་བ་ཉིད་འཐད་དློ། །དྗེ་ལ་བཤད་པའི་རིམ་པ་ནི་

1  སྗེ། ༡༥༡   ཟག་མྗེད་
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རིམ་པ་དྗེ་ལྟར་བཤད་ན་ཉན་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་རྟློགས་ས་བ་གཅིག་ཡིན་ལ། དློན་གི་

རིམ་པ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་རྣམ་ཀུན་དང་རྗེ་མློ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་

ལ༑ རྗེ་མློ་དང་མཐར་གིས་པ་ནི་རྗེ་མློ་ཐློབ་པས་མཐར་གིས་པ་སྒློམ་པར་སློབ་དཔློན་

གིས་བཤད་ཀང་བསམ་པས་འཕངས་པའི་འབྲས་བུ་མིན་ནློ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། མཁྗེན་གསུམ། སྦྱློར་བཞི། ཆློས་སྐུའི་ས་མཚམས་

སློ༑ །དང་པློ་ནི། བང་སྗེམས་ལ་གཞི་ཤྗེས་དང་ལམ་ཤྗེས་དང་སངས་རྒྱས་ལ་མཁྗེན་

པ་གསུམ་ག་མཚན་ཉིད་པ་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། མཆློད་བརློད་དུ་མཁྗེན་

གསུམ་གི་རྟྗེན་དང་བྗེད་ལས་མི་འདྲ་བར་གསུངས་ཤིང༌། ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་

ཡང་། ཐུབ་པའི་རྣམ་ཀུན་མཁྗེན་པ་ཉིད། ཅྗེས་དང༌། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མཁས་

རྣམས་ཀི། །ལམ་ཤྗེས་ཉིད་ནི་དྗེ་འདྲར་བཤད། ཅྗེས་དང༌། ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་མཐློང་

བའི་ལམ། །དྗེ་འདྲ་ཀུན་ཤྗེས་ཉིད་དུ་འདློད། ཅྗེས་རྟྗེན་ངྗེས་པ་ཅན་དུ་མཛད་པ་དང༌། 

མདློ་ལས་ཀང༌། རྟྗེན་སློ་སློའི་རྒྱུད་དང་འབྲྗེལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

དྗེས་ན་བང་སྗེམས་དང་སངས་རྒྱས་ལ་གཞི་ཤྗེས་ཡློད་པར་གསུངས་པ་ནི་

གཉྗེན་པློ་གཞི་ཤྗེས་ལ་དགློངས་ཤིང་དྗེ་ནི་སང་བའི་སྒློ་ནས་མིང་བཏགས་པའློ། །བང་

སྗེམས་ལ་རྣམ་མཁྗེན་གི་སྦྱློར་བ་བཤད་པ་ནི་དྗེའི་རྒྱུ་ལ་དགློངས་ཤིང༌། མཁྗེན་

གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་སློགས་བཤད་པ་ནི་སྐྗེ་མྗེད་གསུམ་སྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་ཡློད་

པ་ལ་དགློངས་ལ། སངས་རྒྱས་ལ་མཁྗེན་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་སློགས་བཤད་པ་ནི་

གཞི་གཉྗེན་རྣམ་པ་གསུམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟློགས་པ་ཙམ་ལ་དགློངས་ཀི་མཚན་ཉིད་པ་

མིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་འཁྲུལ་པའི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟློགས་པ་ཡིན་ཀང་འཁྲུལ་
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ཤྗེས་སུ་མི་འགྲློ་བ་བཞིན་ནློ། །དྗེའི་ཕིར་རྟྗེན་ངྗེས་ལ་དྗེ་ཡང་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཚོགས་

ལམ་ནས་བཟུང་སྗེ་མི་སློབ་ལམ་གི་བར་དུ་གཞི་ཤྗེས་དང་ལམ་ཤྗེས་གཉིས་སུ་

བཞག་གློ །གང་དག་གཞི་ཤྗེས་དང་ལམ་ཤྗེས་ལ་འཕགས་པའི་རྟློགས་པས་ཁབ་པར་

སྨྲ་བའི་ཤྗེས་བྗེད་དྲངས་པ་རྣམས་མི་འགྲློ་བ་དང༌། དྗེ་ལ་གནློད་བྗེད་བསན་པ་ནི། 

ཡུམ་ངློས་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་བརློད་ཟིན་ལ། མཁྗེན་པ་དང་པློ་གཉིས་

འཕགས་པའི་རྟློགས་པ་མིན་ན་རྣམ་མཁྗེན་ཀང་དྗེ་མིན་པ་མཚུངས་པར་སྨྲ་བས་ནི་དྗེ་

གཉིས་ཀུན་མཁྗེན་གི་རྟློགས་པར་ཡང་འདློད་དགློས་ཏྗེ། རྣམ་མཁྗེན་དྗེ་ཡིན་པས་སློ། །

ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས་ཀང་ལམ་ཤྗེས་ཚོགས་སྦྱློར་ན་ཡློད་པར་

བསན་ཏྗེ། ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཅྗེས་བ་བ་ནི་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

དང་པློ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནས་མློས་པས་སྤྱློད་པའི་ས་ནས་བཟུང་སྗེ་ས་ཆློས་ཀི་སྤིན་

ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་བའི་དློན་དང་མཆློག་གི་དློན་ལ་སློགས་པ་རབ་ཏུ་

རྟློགས་པས་དྗེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་སྦྱློང་བ་ལ་ཞུགས་པ། གནས་གྱུར་པའི་རྒྱུར་གྱུར་

པ་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདྗེ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པའི་ཤྗེས་པ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་ཀི་གྲློང་ཁྗེར་ཆྗེན་པློར་ཕིན་པར་བྗེད་པ་སྗེ། ལམ་གི་རྣམ་

པས་འཇུག་པའི་ཕིར་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཅྗེས་བའློ། ཞྗེས་སློ། །གཞི་ཤྗེས་

མཚན་ཉིད་པ་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་གཞི་ཤྗེས་ཡིན་པར་ཡང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ཀིས། 

འདི་མན་ཆད་ནི་བང་ཆུབ་གཞན་ཤྗེས་པར་བས་ནས་སང་བར་བ་དགློས་པས་ཐམས་

ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དྗེ་ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ན་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གིས་

མཁྗེན་གསུམ་དུ་མངློན་རྟློགས་མཐའ་དག་འདུས་པའི་ཤྗེས་བྗེད་དུ་ཡུམ་བར་མ་
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དྲངས་པའི་དགློངས་པ་ཡང་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་གསུམ་དུ་ཡིན་

པའི་ཚུལ་གིས་བསྡུ་བར་བཞྗེད་ནས་ཡིན་ནློ། །ལམ་ཤྗེས་ལ་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་སྔློན་དུ་

འགྲློ་དགློས་པས་དྗེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་ལམ་ཤྗེས་འདློད་པར་བའློ། །མདློར་ན་

གཞི་ཤྗེས་དང་ལམ་ཤྗེས་ལ་འཕགས་པའི་རྟློགས་པས་ཁབ་པར་རྒྱན་གི་འགྲྗེལ་པ་

གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་དློ། །

འློ་ན་གནློད་འཇློམས་དྗེ་ཉིད་ལས། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པའི་

སར་གཏློགས་པ་ས་བཅུའི་རིམ་པས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྤྱློད་པ་

ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ལམ་གི་བདག་ཉིད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ལམ་གི་རྣམ་

པ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཅྗེས་བའློ། །ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་འདུ་བྗེད་

ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པའློ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསྔལ་

བའློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མྗེད་པའློ། ཞྗེས་བ་བ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ལ་

སློགས་པའི་རྣམ་པར་འཇུག་པ་བསྒློམས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་

པའི་ལམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཅྗེས་བའློ། ཞྗེས་བཤད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། 

ལུང་དང་པློས་ནི་འཕགས་པ་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་པར་མ་ཟིན་ལ། གཉིས་པའི་དློན་ནི་གཞི་

ཤྗེས་ཀི་གཙོ་བློ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ནི་ཉན་རང་རྣམས་

ཀིའློ་ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ཞུགས་ནས་

ཆློས་དང་རྗེས་སུ་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་པའི་དབང་གིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་

གཏུགས་པའི་ཤྗེས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཞྗེས་བ་སྗེ། ཤྗེས་པ་དྗེ་ཡང་ཆློས་ཐམས་

ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤྗེས་པ་མ་ཡིན་གི། མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་བདྗེན་པ་བཞིའི་
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སྒློ་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་རྨློངས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་ཤྗེས་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཅྗེས་བའློ་ཞྗེས་བཤད་པ་བཞིན་ཏྗེ། དྗེར་

ཡང་དང་པློར་མཐར་ཐུག་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་གཞི་ཤྗེས་སུ་བཤད་ནས་ཕིས་ཐུན་མློང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། རྣམ་ཀུན། རྗེ་མློ། མཐར་གིས་པ། སྐད་ཅིག་མའི་ས་

མཚམས་སློ། །དང་པློ་ནི། སྔློན་གི་མཁས་པ་དག་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་ལ་སྦྱློར་

བ་དང་པློ་གསུམ་ལ་ཁད་ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་གཉིས་སུ་བས་ནས། རྣམ་ཀུན་ཁད་

པར་ཅན་མིན་པ་ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བདུན་པའི་བར་དང༌། ཁད་པར་ཅན་ས་བརྒྱད་

པ་ནས་དང༌། རྗེ་མློ་ལ་ཡང་དང་པློ་དྲློད་ནས་ས་བརྒྱད་པའི་བར་དང༌། གཉིས་པ་ས་

དགུ་པ་ནས་བཅུ་པའི་དཀིལ་སློད་དང༌། མཐར་གིས་པ་དང་པློ་ཡང་དྲློད་ནས་ས་བཅུ་

པའི་དཀིལ་སློད་དང༌། གཉིས་པ་བཅུ་པའི་སྨད་ནས་ཡློད་དློ། །དྗེ་དག་གི་ཤྗེས་བྗེད་

ཀང་རིམ་པ་ལྟར་སྤྱིར་བསྒློམ་པར་བ་བའི་རྣམ་པ་རྣམས་ལས་དང་པློ་པ་ནས་ས་བཅུ་

པའི་བར་ན་ཡློད་པ་དང༌། སྦྱློར་བ་ཉི་ཤུའི་ཐ་མ་ལ་མཆློག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་མཐར་

ཐུག་པ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་ས་བཅུ་པ་ན་ཡློད་པར་གསལ་ལ། དང་པློ་ལ་ལས་དང་པློ་པ་

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་སྦྱློར་བ་བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཞྗེས་ཚོགས་ལམ་ན་ཡློད་པར་

བཤད་པས་མ་མཐའི་མཚམས་བཟུང་བའི་ཕིར་བར་སྐབས་རྣམས་ན་ཡློད་པར་

གསལ་ལློ། །དག་པ་ས་གསུམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེ་གསུམ་ལ་སྦྱློར་བ་དང་པློ་

གསུམ་གི་ལམ་གསུམ་གི་ཐ་སད་ཀང་མཛད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་རྣམ་ཀུན་ལ་ཁད་

ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་གྲུབ་པས་དྗེའི་འབྲས་བུ་རྗེ་མློ་ལ་ཡང་གཉིས་འགྲུབ་བློ། །མཐར་
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གིས་པ་ནི་རྗེ་མློ་ཐློབ་ནས་དྗེ་བརྟན་པའི་དློན་དུ་སྒློམ་པ་དང༌། མཐར་གིས་བ་བ་དང་

བསབ་པ་དང་མཐར་གིས་འཇུག་པ་རིམ་པ་ལྟར་ངྗེས་འབྗེད་དང༌། མཐློང་ལམ་སྒློམ་

ལམ་གསུམ་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་བཤད་པས་སློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལ་ཕི་མ་འདི་སློབ་

དཔློན་གིས་གསུམ་ལ་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་མྗེད་ལ། སྤྱིར་ལམ་གསུམ་བཏགས་པ་

བར་འདློད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་སྦྱློར་བ་དང་པློ་གསུམ་ལ་རྣམ་དབྗེ་དྗེ་ལྟ་བུ་ཞིག་

དགློས་པར་སང་སྗེ། འདི་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

ཁད་ཅན་གི་དློན་ཡང་རྟྗེན་གི་ཁད་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕིར་མི་ལྡློག་པ་

དང༌། སྦྱློར་བའི་ཁད་པར་སྐློན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དང༌། ཡུལ་གི་ཁད་པར་སློབས་

ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ཡུལ་དུ་བྗེད་པའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཐུབ་དགློངས་ནས། 

ཆློས་སྐུ་རྣམ་ཀུན་མངློན་རློགས་མཚན་ཉིད་པ་དང༌། སྦྱློར་བ་རྣམ་ཀུན་བཏགས་པ་

བར་འཆད་ཀང༌། འདིར་ནི་གཞི་མཐུན་པའི་བསྡུ་བ་བས་ལ་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་

ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ན་ཡློད་དྗེ། བུད་དྷ་ཤྲིས། ལས་དང་པློ་པ་དང༌། སྦྱློར་བ་དང༌། 

མཐློང་བ་དང༌། སྒློམ་པའི་གནས་སྐབས་ཅན་རྣམ་པ་ཀུན་མངློན་པར་རློགས་པར་

རྟློགས་པ་ཉིད་དང༌། ཞྗེས་དང༌། སྦྱློར་བ་ཉི་ཤུའི་ས་མཚམས་ཀིས་ཤྗེས་སློ། །

གལ་ཏྗེ་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་འབད་རློལ་ཉྗེ་བར་ཞི་བའི་སར་བཤད་པ་དང༌། 

རྒྱུན་མཐའི་རྗེས་སུ་རྗེ་སྦྱློར་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། དྗེ་དག་ལ་འབད་རློལ་གིས་སྒློམ་པའི་

རྣམ་ཀུན་མྗེད་དློ་ཞྗེ་ན། མ་གྲུབ་སྗེ། མདློ་སྗེ་ས་བཅུ་པའི་ས་བརྒྱད་པར། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་སློབས་བཅུ་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སློགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྗེ་ཁྗེད་ལ་མྗེད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
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པ་དྗེ་ཡློངས་སུ་བཙལ་བའི་ཕིར་བརློན་འགྲུས་རློམས་ཤིག །ཅྗེས་པ་དང༌། རྨི་ལམ་

བསན་པ་ལས། ས་བརྒྱད་པ་ལ་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་དང་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་

ལ་རློལ་བ་དང་བཅས་སློ། །དགུ་པར་སྤྱློད་པ་ལ་རློལ་བ་དང་བཅས་སློ། །བཅུ་པར་

ཚད་མྗེད་པ་ལ་རློལ་བ་དང་བཅས་སློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ན་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་རློལ་

བྲལ་གི་སར་བཤད་པའི་དགློངས་པ་ནི། བདག་གིས་སྗེམས་ཅན་འདི་ཡི་དློན་འདི་ལྟ་

བུར་བའློ་སམ་དུ་གང་ཟག་ཏུ་རྟློག་པའི་རློལ་བ་ཞི་བ་ཙམ་ཡིན་ཏྗེ། ཉློན་ཡིད་གནས་

གྱུར་པའི་ཕིར་རློ། །རྒྱུ་ཡློད་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཡློད་པར་མ་ངྗེས་པས་རྒྱུ་མཐའི་རྗེས་སུ་

རྗེ་སྦྱློར་མི་འབྱུང་ཡང༌། རྣམ་ཀུན་ཡློད་པ་མི་འགལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྲློད་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་ན་ཡློད་དློ། །ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་ཚོགས་ལམ་

ནས་ཡློད་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་མི་འཐད་དྗེ། རྗེ་མློའི་དློན་ནི་རྣམ་ཀུན་གི་རྟློགས་པ་ལ་དབང་དུ་

གྱུར་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་ཚོགས་ལམ་ན་ཐློས་བསམ་ཤས་ཆྗེ་བས་མ་ཐློབ་ཅིང་སྦྱློར་

ལམ་ནས་སྒློམ་བྱུང་ཤས་ཆྗེ་བས་དྗེ་ནས་ཐློབ་པ་འཐད་པས་སློ། །གཞན་ཡང་ར་བ་

ལས་ཀང་རྗེ་མློ་བདུན་བཤད་པའི་ཐ་མ་དྲློད་ཡིན་པ་དང༌། འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་ཀིས་

ཀང་མ་བཀྲལ་བའི་ཕིར་རློ། །ཁ་ཅིག་རྗེ་སྦྱློར་ཐློབ་པ་ལ་དབང་རྣློན་གིས་ཁབ་པར་སྨྲ་

བ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་དབང་བརྟུལ་གིས་རྣམ་ཀུན་བསྒློམས་ནས་རྟློགས་པ་ལ་

དབང་དུ་གྱུར་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེའི་ཕིར་རྗེ་མློ་དང་པློ་ཐློབ་པའི་རྟགས་དྗེ་ཕིར་

མི་ལྡློག་གི་རྟགས་སུ་བཤད་ཀང་རྗེ་མློ་ཐློབ་པ་ལ་རྟགས་དྗེ་དག་ཐློབ་པས་ཁབ་པ་མྗེད་

དློ༑ །གསུམ་པ་ནི། སློབ་དཔློན་ལྟར་ན་རྗེ་མློ་ཐློབ་ནས་སྒློམ་པར་མངློན་ཡང་དྗེ་སྦྱློར་བ་

རྣམས་ཀི་གློ་རིམ་འཆད་པའི་ཡན་ལག་ཙམ་དུ་དགློངས་པ་བརྟག་ནུས་ཤིང༌། 
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འཕགས་པས་བགི་བ་སྨློས་པ་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་གཟུང་བའི་དློན་དུའློ། །བསབ་པ་

སྨློས་པ་ནི་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཤྗེས་པའི་དློན་དུའློ། །སྒྲུབ་པ་སྨློས་པ་

ནི་མཐློང་བ་དང་སྒློམ་པའི་ལམ་ཤྗེས་པའི་དློན་དུའློ། །གསུམ་སྨློས་པ་ནི་མངློན་པར་

རྟློགས་པའི་མཐར་གིས་པ་ཤྗེས་པར་བ་བའི་དློན་དུ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་ཚོགས་

ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་ན་ཡློད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ཐློས་བསམ་གིས་ཡུལ་དུ་བས་པའི་

མངློན་རྟློགས་རིམ་གིས་ཡིད་ལ་བྗེད་པའི་མཐར་གིས་པ་ནི་ཚོགས་ལམ་ནས་གཙོ་ཆྗེ་

བར་ཡློད་ལ། སྒློམ་བྱུང་གིས་ཉམས་སུ་མློང་བའི་མངློན་རྟློགས་ཡིད་ལ་བྗེད་པའི་

མཐར་གིས་པ་ནི་དྲློད་ནས་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། ཆྗེ་བ་གང་དག་སྐད་ཅིག་མ་འདི་བཞི་ས་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པའི་

བར་ལ་རིམ་པ་བཞིན་གཞག་གློ་གསུང་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། འཕགས་པས་སྐད་ཅིག་མ་

གཅིག་ལ་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་ནི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་

ནས་ཁད་པར་དུ་འགྲློར་མྗེད་པས་ཞྗེས་དང༌། ར་བ་ལས་ཀང་དྗེ་མཐའ་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་

ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་ས་བཅུའི་ཐ་མ་ལ་གཞག་གློ །སྐད་ཅིག་མའི་ཚད་འདི་ཇི་ཙམ་ཞྗེ་ན། 

ཚིག་གསལ་དུ། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་རྡུལ་ཕན་གཅིག་གློ་ས་འཕློས་པའི་ཚད་དང༌། 

ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གྲགས་པའི་སྐད་ཅིག་སྗེ་གློལ་གཅིག་གཏློགས་པའི་

ཡུན་ལ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད་དུ་”བགློས་པའི
1

་ཆ་དང༌། བ་རློགས་ཀི་སྐད་ཅིག་

དུས་དྗེ་ལ་བདག་གི་བ་བ་རློགས་སློ་ཞྗེས་པ་གསུམ་གང་ལ་བྗེད། དང་པློ་གཉིས་ལྟར་

ན༑ ཡུན་ཐུངས་པས་སྒློམ་པ་རློགས་མི་ནུས་ལ། ཕི་མ་ལྟར་ན། དུས་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། 

1  ཀ ། ༡༥༦  ་སྗེ། ༡༦༠   དགློས་པའི
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བ་བ་རློགས་པའི་དུས་མི་ཤྗེས་པས་སློ་ཞྗེས་བཀློད་ནས་ལན་དུ་དང་པློ་གཉིས་ལྟར་ན་

ཡང་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་བདྗེན་པ་དང༌། བསམ་པའི་དབང་ལ་རག་

ལས་པ་དང༌། དབང་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀིས་སྐད་ཅིག་ཀང་བསྐལ་པར་བིན་གིས་རླློབ་

ནུས་པའི་ཕིར་རློ། །འློན་ཀང་འདིར་ཕློགས་གསུམ་པ་ལ་བརྟྗེན་པར་བའློ། །འདི་ཡི་

དུས་ལ་ཡང་གདུལ་བའི་དབང་གིས་ཇི་ཙམ་སྒློམ་གི་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། བདག་ཅག་གི་

སློན་པ་སིང་པློ་བང་ཆུབ་ལ་བཞུགས་པའི་ཐློ་རངས་སངས་རྒྱས་ལ། པད་དཀར་ལས། 

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་མངློན་པར་ཤྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆྗེན་པློས་བཙུན་མློའི་འཁློར་

ནས་བྱུང་ཞིང་སས་བཅུ་དྲུག་སངས་ཏྗེ་བདུད་བཅློམ་ནས་བར་བསྐལ་ལྔ་བཅུར་སྐིལ་

ཀྲུང་མ་བཤིག་པར་བཞུགས་ནས་གདློད་སངས་རྒྱས་སློ། །དྗེ་ཡང་གདུལ་བའི་སང་བ་

ཙམ་ཡིན་གི་ངྗེས་དློན་ནི། ཁློད་བང་ཆུབ་པ་དང་དུས་གཅིག་ཁློ་ནར་བདུད་ཐམས་ཅད་

ངྗེས་པར་བཅློམ་ལགས་སམ་ཞྗེས་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་པ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་བདུད་བཅློམ་

མློ༑ ཞྗེས་བཤད་ནས་དྗེ་ལྟར་ཡུན་དྗེ་ཙམ་དུ་སྐད་ཅིག་སྦྱློར་སྒློམ་ཡང་མཐར་གིས་པར་

མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་པ་སྨྲ་བར་བྗེད་དློ། །

ལུགས་དྗེ་ལ་ཕིས་ཀི་ཊིཀ་དག་ལྗེགས་ཆར་བྗེད་ཀང་ཁློ་བློ་ནི་འཐད་པར་མི་

སྗེམས་ཏྗེ། ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལུགས་ཀིས་འློག་མིན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་འདིར་

བཙུན་མློའི་འཁློར་ནས་འབྱུང་བ་ལ་སློགས་པ་བསན་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ཙམ་

སློན་པར་འདློད་པས། ལུང་དྗེ་སྐད་ཅིག་སྦྱློར་ཐློབ་པའི་བང་སྗེམས་ཇི་ཙམ་ན་སངས་

རྒྱས་པའི་ཤྗེས་བྗེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རློ། །གཞན་ཡང༌། ཆློས་མངློན་པ་བ་རྣམས་

སྗེ་གློལ་གཅིག་གཏློགས་པའི་ཡུན་ལ་སྐད་ཅིག་དྲུག་ཅུ་རྗེ་ལྔ་འདའ་བར་འདློད་པར་
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མཛོད་འགྲྗེལ་ལས་བཤད་ཅིང་དྗེའི་ཆ་དང༌། གདགས་པར་བཤད་པའི་རྡུལ་གློ་ས་འཕློ་

བ་གཉིས་ཀ་ཡང་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་གི་ངློས་འཛིན་ཡིན་པས་དྗེ་གཉིས་དུས་མཐའི་

སྐད་ཅིག་ཡིན་མིན་སློ་སློར་བགྲང་བ་དང༌། སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད་འདའ་ཞྗེས་

བཀློད་པ་ནློར་རློ། །དབང་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀིས་སྐད་ཅིག་བསྐལ་པར་བིན་གིས་རླློབ་

ནུས་པས་འགལ་བ་མྗེད་པར་ཡང་སྨྲ་མི་ནུས་ཏྗེ། དབང་ཐློབ་པའི་རྣམ་གཞག་བྗེད་ན་

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་འགྱུར་བས་སློ། །དྗེས་ན་སྐད་ཅིག་སྦྱློར་བ་རློགས་

ཀི་སྐད་ཅིག་ཡིན་པས་རྒྱུན་དང་ལྡན་ཡང་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་

མི་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆློས་དབིངས་བསློད་པར། ཇི་ལྟར་མར་ངློའི་བཅུ་བཞི་ན། །ཟླ་བ་

ཅུང་ཟད་གསལ་བ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་ཐྗེག་མཆློག་མློས་རྣམས་ལ། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡང་ཅུང་

ཟད་སང༌། །ཇི་ལྟར་ཚེས་པའི་ཟླ་བ་ལ། །སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་འཕྗེལ་བར་མཐློང༌། །དྗེ་

བཞིན་ས་ལ་བཞུགས་རྣམས་ཀིས། །རིམ་གིས་རིམ་གིས་འཕྗེལ་བར་མཐློང༌། །ཇི་

ལྟར་ཡར་ངློའི་”བཅློ་ལྔ་ན
1

། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པར་གསལ། །དྗེ་བཞིན་ས་

ཡི་མཐར་ཐུག་ན། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡང་རློགས་པར་གསལ། ཞྗེས་ལམ་རྣམས་སུ་སྒིབ་པ་

དག་པའི་རིམ་པས་ཆློས་སྐུ་ཡང་ཟླ་བའི་འཕྗེལ་ཚུལ་གིས་མཚོན་པར་བས་ནས་སློབ་

ལམ་དུ་ཡང་ཡློད་པར་བཤད་ཀང༌། དྗེ་དང་འདིར་བཤད་ཆློས་སྐུ་དློན་མི་གཅིག་པས་

འདི་ཡི་ས་མཚམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁློ་ནར་ཁས་བངས་ཏྗེ། སྦྱློར་བཞི་བསྒློམས་

པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ལྔ་པ་ལ་བཞི། མཁྗེན་གསུམ་དང་རྣམ་

1  ཞློལ། ༡༥༢   བཅློ་ལྔ་ནི
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ཀུན་དང༌། རྣམ་མཁྗེན་དང་ལམ་ཤྗེས་དང༌། གཞི་ཤྗེས་དང༌། རྣམ་མཁྗེན་དང་ཆློས་སྐུ་

ལ་ཟླློས་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ནི། མཁྗེན་གསུམ་དང་རྣམ་ཀུན་སློན་པའི་གཞུང་རྣམས་

ཟླློས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྣམ་ཀུན་ཏུ་ཡང་རྣམ་པ་སྦྱློར་བ་མཚན་ཉིད་ལ་མཁྗེན་པ་གསུམ་

གསུམ་བཤད་པའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། མི་ཟླློས་ཏྗེ། མཁྗེན་གསུམ་ནི་རྣམ་པ་སློ་སློར་ངྗེས་པ་

དང༌། རྣམ་ཀུན་ནི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་སློ། །དྗེའི་དློན་ནི་སྐབས་

དང་པློ་གསུམ་དུ་བསན་པའི་མཁྗེན་གསུམ་ནི་གཞི་དང་ལམ་དང་རྣམ་པ་སྐྗེ་མྗེད་དྗེ་དྗེ་

གསུམ་སློ་སློ་བ་དང༌། རྣམ་ཀུན་ཏུ་བསན་པ་ནི་སྐྗེ་མྗེད་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་དྗེ་བསྡུས་

ནས་བསྒློམས་པས་མ་ལུས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནློ། །རྣམ་གྲངས་གཅིག་ཏུ་ན་མཁྗེན་

གསུམ་དུ་བསན་པ་ནི་མཚོན་བྗེད་དང་མཚོན་བའི་སྒློ་ནས་ཤྗེས་བར་བསན་པས་

མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་ཀུན་ཏུ་བསན་པ་ནི། ཉམས་ལྗེན་གི་སྒློ་ནས་བསན་པས་

སྦྱློར་བའློ། །རྣམ་གྲངས་གཅིག་ཏུ་ན་མཁྗེན་གསུམ་དུ་བསན་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཉྗེ་

བར་ཞི་བ་སྐྗེ་མྗེད་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཙམ་རྟློགས་པའི་ཡུལ་དུ་བསན་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་

ཀུན་ཏུ་བསན་པ་ནི་དྲི་མ་སློང་བའི་གཉྗེན་པློའི་ཕིར་སྐྗེད་པ་ཡིན་པས་མི་ཟླློས་སློ་ཞྗེས་

འཕགས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་དཔློན་གིས་བཀློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་མཁྗེན་དང་ལམ་ཤྗེས་ཟླློས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། སའི་ཚོགས་ལ་

སློགས་པར་མཐློང་སྒློམ་གཉིས་བཤད་པ་དྗེ་ཉིད་ལམ་ཤྗེས་སུ་ཡང་བཤད་པའི་ཕིར་

ཞྗེ་ན། དགློས་པ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་མི་ཟླློས་ཏྗེ། རྣམ་མཁྗེན་དུ་བཤད་པ་ནི། རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུའི་ཆློས་མ་ལུས་པ་མཁྗེན་པ་གཅིག་རྣམ་མཁྗེན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་དྗེ་མཚོན་པའི་

དློན་དུ་ཡིན་ལ། ལམ་ཤྗེས་སུ་བཤད་པ་ནི། རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་ལམ་ཤྗེས་ནི་རྣམ་
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མཁྗེན་དུ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་བ་དང་ལམ་གསུམ་ཤྗེས་

པའི་ལམ་ཤྗེས་ཡུལ་གིས་མཚོན་ནས་ལློགས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། རྣམ་མཁྗེན་གི་

མཚོན་བྗེད་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་དྲངས་ཏྗེ་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། ལམ་ཤྗེས་དང་གཞི་ཤྗེས་ཟླློས་ཏྗེ། སྐབས་གཉིས་པར་ཉན་རང་

གི་ལམ་ཡང་བསན་པའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། སྐབས་གཉིས་པར་བཤད་པ་ནི། ཡུལ་ཅན་ལམ་

ཤྗེས་མཚོན་པའི་དློན་དུ་ཡིན་ལ། གསུམ་པར་བཤད་པ་ནི། མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པའི་

སྒློ་འདློགས་དང་བྲལ་བ་གཉྗེན་པློ་གཞི་ཤྗེས་སུ་བསན་པ་ན་དྗེས་འཕངས་པའི་ཟླློག་

ཕློགས་ཀི་ལམ་རྣམས་ཉན་རང་གི་ལམ་ཡིན་པར་བསན་པ་དང༌། དྗེའི་ལམ་ལློགས་སུ་

རང་དབང་དུ་བསན་པའི་ཕིར་ཡིན་པས་མི་ཟླློས་སློ། །བཞི་པ་ནི། རྣམ་མཁྗེན་དང་

ཆློས་སྐུ་ཟླློས་ཏྗེ། གཉིས་ཀར་གཉིས་ཀ་བསན་པའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། མི་ཟླློས་ཏྗེ་དང་པློར་ནི་

ཡུལ་དང་བརྒྱད་པར་ནི་འབྲས་བུའི་སྒློ་ནས་བཤད་པའི་ཕིར། རྣམ་གྲངས་སུ་ན་མཚོན་

བྗེད་དང་ངློ་བློའི་སྒློ་ནས་བསན་པ་ཡིན་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དློན་དངློས་དང༌། ཟླློས་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། 

མཁྗེན་གསུམ། སྦྱློར་བཞི། ཆློས་སྐུའི་ལུས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། 

རྣམ་མཁྗེན། ལམ་ཤྗེས། གཞི་ཤྗེས་ཀི་ལུས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། 

རྣམ་མཁྗེན་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ་དང༌། དྗེའི་འཆད་བྗེད་གཏན་ལ་དབབ་པ། རྟྗེན་གི་

གང་ཟག་གློ །དང་པློ་ནི། གལ་ཏྗེ་འདིར་རྣམ་མཁྗེན་སློན་ན་དྗེ་མི་སློན་པར་ཅིའི་ཕིར་

སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་སློགས་སློན་ཞྗེ་ན། དློན་བཅུ་པློ་འདིས་མཚོན་ནས་སློན་པས་སྐློན་

མྗེད་དློ། །ཇི་ལྟར་མཚོན་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་ཆྗེན་པློ་དག་ན་རྗེ། བཅུ་པློ་འདི་རྣམ་མཁྗེན་གི་
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རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྒྱུས་མཚོན་ནས་འབྲས་བུ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ན་རྒྱུ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་རྟྗེན་དང་དམིགས་པ་ཆྗེད་དུ་བ་བ་རང་གི་ངློ་

བློ་སྗེ་བཞི་ཡིན་ནློ། །རྟྗེན་ཡང་ཆློས་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྗེ། བསམ་པའི་ཁད་པར་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ། གདམས་ངག་དང་རྗེས་བསན་ཐློབ་པ། སྦྱློར་བའི་ཁད་པར་ངྗེས་འབྗེད་ལ་

གནས་པ། རིགས་ཀི་ཁད་པར་ཆློས་དབིངས་དང་ལྡན་པའློ། །རྟྗེན་དྗེས་དམིགས་པ་

བཅུ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་ཆྗེད་དུ་བ་བ་གསུམ་གི་ཕིར་སྒྲུབ་པ་བཞི་བས་པས་དྗེ་

འཐློབ་བློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རིན་ཆྗེན་སྒློན་མྗེར། རྒྱུ་བཅུ་རློགས་པས་འབྲས་བུ་ཀུན་

མཁྗེན་ཉིད། ཅྗེས་སློགས་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

དྗེ་ལ་སྔློན་གི་མཁས་པ་དག་ན་རྗེ། འདི་ནི་རྒྱུས་འབྲས་བུ་མཚོན་པ་མ་ཡིན་

ནློ༑ །འློ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན། ཆྗེད་དུ་བ་བ་གསུམ་གང་དུ་འབྱུང་ས་བདུན་གིས་འབྲས་བུ་དང༌། 

ལྷག་མས་རྒྱུ་བསན་ལ། གཞན་ཡང་དམིགས་པར་ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་རྒྱུ་

འབྲས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བཤད་ནས་དྗེ་མངློན་སུམ་དུ་མཁྗེན་པ་གཅིག་རྣམ་

མཁྗེན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས། ཡུལ་གིས་ཡུལ་ཅན་མཚོན་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་

རློ༑ །དྗེ་ལྟར་རྒྱན་སང་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ཀིས་བཤད་ཀང་གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མི་

འགལ་ལློ། །འདི་ལྟར་ཡང་བཤད་ནུས་ཏྗེ། སྤྱིར་རྣམ་མཁྗེན་ནི་སའི་རྡུལ་ལ་སློགས་

པའི་ཇི་སྗེད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་ནམ་མི་མཁྗེན་ཡང་བའི། འློན་ཀང་གྲློལ་བ་

དློན་གཉྗེར་གི་གྲློལ་བ་ཐློབ་པའི་ཐབས་ཆ་ཚང་ཞིག་མཁྗེན་ན་དྗེ་ཙམ་གིས་ཀང་རྣམ་

མཁྗེན་རློགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཐབས་དྗེ་ཡང་འདིར་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་སློགས་པས་ཚང་

བར་བསན་པའི་ཕིར། འདིར་བཤད་པའི་རྣམ་མཁྗེན་ནི་གྲློལ་བ་དློན་གཉྗེར་གི་འདློད་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་གཅིག་ཡིན་ཏྗེ། རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། འདི་ཡིས་སིན་

བུའི་གྲངས་མཁྗེན་པ། །ངྗེད་ལ་འགར་ཡང་ཉྗེར་མཁློ་མྗེད། །བང་དང་དློར་བའི་དྗེ་ཉིད་

ནི༑ །ཐབས་དང་བཅས་པ་རིག་མཛད་པ། །གང་ཚེ་ཚད་མ་ཉིད་འདློད་ཀི། །ཐམས་ཅད་

རིག་མཛད་མ་ཡིན་ནློ། །རིང་པློ་མཐློང་ངམ་མིན་ཡང་རུང༌། །འདློད་པའི་དྗེ་ཉིད་མཐློང་

བ་ཡིན། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལམ་གི་རང་བཞིན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ། སྗེམས་བསྐྗེད་དག་

བྗེད་གདམས་ངག་ནློད་པ། གདམས་པའི་འབྲས་བུ་ངྗེས་འབྗེད་ཡན་ལག །གདམས་

པའི་དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློའི་མཚན་ཉིད་ས་མཚམས་དང་བཅས་

པ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་གདམས་ངག་ཙམ་དང༌། ཁད་

པར་དུ་ཐྗེག་ཆྗེན་གདམས་ངག་གློ །དང་པློ་ནི། ཐར་ལམ་མ་ནློར་བར་སློན་པའི་རློད་

བྗེད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་གདམས་ངག་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་དློན་དུ་

གཉྗེར་བ་ཐློབ་པའི་ཐབས་མ་ནློར་བར་འདློམས་པའི་རློད་བྗེད་དློ། །འདི་ཡི་ས་

མཚམས་དང་སློན་པ་པློ་ལ་སངས་རྒྱས་དགློས་མི་དགློས་རྣམས་འཆད་པར་འགྱུར་

རློ༑ །གསུམ་པ་ནི། མི་རྟློག་པས་རྒྱུད་མཐློང་སངས་ལས་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་མཐློང་

ལམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ངྗེས་འབྗེད་ཡན་ལག་ནི། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་རྗེས་སུ་སྐྗེས་པའི་

མངློན་རྟློགས་གང་མློས་སྤྱློད་ཀི་སས་བསྡུས་པའློ། །

བྗེ་བྲག་ཏུ་ཐྗེག་ཆྗེན་སྦྱློར་ལམ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་ཚོགས་ལམ་གི་རྗེས་སུ་སྐྗེས་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་མློས་སྤྱློད་ཀི་སས་བསྡུས་པའློ། །དབྗེ་ན་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་གི་དྲློད་རྗེ་

བཟློད་མཆློག་རྣམ་པ་བཞིའློ། །བཞི་པ་ལ་བཞི། སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན། སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ། 
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སྒྲུབ་པའི་ཆྗེད་དུ་བ་བ། སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངློ་བློའ ློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་རིགས་ཙམ་

ཞིག་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རིགས་སློ། །

དང་པློ་ནི། དབིངས་གང་ཞིག་སྦྱངས་ན་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་རུང་ངློ༌། །གཉིས་

པ་ལ་གཉིས། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རིགས་སྤྱི་ཙམ་པ་དང༌། བྗེ་བྲག་འདིར་སྨློས་ཀི་གནས་

རིགས་སློ། །དང་པློ་ནི། དབིངས་གང་བ་མྗེད་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའློ། །གཉིས་པ། 

རྟྗེན་ཆློས་སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟྗེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། དབིངས་

གང་འདིར་སྨློས་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་གཞི་བྗེད་པའློ། །རྟྗེན་ཆློས་ཀིས་དབྗེ་ན་བཅུ་གསུམ་

མློ༑ །ས་མཚམས་ནི། ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་ན་ཡློད་པ་ཉི་སང་དང་རྒྱན་

སང་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ལ་དངློས་བསན་ནི་དྲློད་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་རློ། །གཉིས་པ་

སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་དག་ནི། སྒྲུབ་པ་པློའི་ཤྗེས་བར་གྱུར་པའློ། །དབྗེ་ན་བཅུ་གཅིག་

གློ༑ །འདི་དང་རྣམ་པ་ལ་ས་མཚམས་མྗེད་དྗེ། ཤྗེས་བ་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་སློ། །

གསུམ་པ་ཆྗེད་དུ་བ་བ་ནི། གང་གི་དབང་དུ་བས་ནས་བང་སྗེམས་སྒྲུབ་པ་ལ་

འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་གློ །དབྗེ་ན་ཆྗེན་པློ་གསུམ་མློ། །ས་

མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་དབྗེ་བའློ། །དང་པློ་

ནི༑ ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་བརྟྗེན་ནས་བ་མྗེད་བང་ཆུབ་ཀི་ཆྗེད་དུ་དློན་གཉིས་

བསྒྲུབ་པའི་བ་བ་སྗེ་རྒྱན་ལས། གནས་རློམ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཆྗེ་བདག་ཉིད། །རྒྱལ་

སས་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདློད། །རྟག་ཏུ་ལྗེན་པ་ཆྗེ་དང་བཟློད་པ་ཆྗེ། །དློན་

ཆྗེན་ཡང་དག་བསྒྲུབ་པའི་བ་བ་བྗེད། ཅྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་གནས་རློམ་པ་འབྲས་བུ་ཆྗེ་བ་

གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སྗེམས་བསྐྗེད་དློན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་བང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་
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སློ༑ །དྗེ་གསུམ་གིས་ཀང་རིམ་པ་ལྟར་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་དང་དུ་ལྗེན་པའི་བཟློད་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་མང་པློའི་དློན་སྒྲུབ་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གློ་འཇུག་ཚོགས་ངྗེས་ཏྗེ་བཞིའློ། །དྗེ་ཡང་སྔ་མ་དག་རྒྱན་ལས། 

ཐློག་མར་གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་དྗེ་ནས་ནི། །ཚུལ་བཞིན་རབ་ཞུགས་སྦྱློར་བའི་བརློན་

འགྲུས་དང༌། །མ་ཞུམ་མི་འཁྲུགས་ཆློག་མི་ཤྗེས་བརློན་འགྲུས། ཞྗེས་བཤད་པའི་དང་

པློ་གློ་སྒྲུབ། གཉིས་པ་འཇུག་སྒྲུབ། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ཚོགས་སྒྲུབ། ལྔ་པ་ངྗེས་

འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞྗེས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལ་གློ་ཆའི་བ་བ་ནི། ཕར་ཕིན་རྗེ་རྗེའི་ནང་དུ་

དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའློ། །སྔར་གི་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་འདི་

དང་འློག་མ་གསུམ་ག་ལ་སྦྱར་རློ། །སྤྱིར་གློ་ཆ་ལ་ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས། 

གློ་ཆ་བགློས་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསན་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་ལ་

བརློན་པའི་ཕིར་བསམ་པ་རྒྱ་ཆྗེ་བ་དང༌། སྒྲུབ་པ་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྗེད་པས་སྒྲུབ་པ་རྒྱ་ཆྗེ་བའློ་ཞྗེས་སྗེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི་དློན་

དུ་བརློན་པའི་བསམ་པ་སྐྗེས་པ་བསམ་པའི་གློ་ཆ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བསམས་པ་ལྟར་དུ་

ཕར་ཕིན་རྗེ་རྗེར་དྲུག་དྲུག་སྡུད་པ་སྒྲུབ་པའི་གློ་ཆར་བཤད་པ་གཉིས་ལས་གཞུང་

འདིར་ནི་ཕི་མའློ། །

ཅིའི་ཕིར་གློ་ཆ་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་མཚོན་གིས་མི་

ཕིགས་པའི་ཕིར་རློ། །དབྗེ་ན་ཕིན་དྲུག་གི་གློ་ཆ་དྲུག་གློ །ཐློག་མའི་ས་མཚམས་ནི་

སྡུད་འགྲྗེལ་རྟློགས་ས་ལས། དྗེ་ལ་གློ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་ནི་ཚོགས་ཀི་ས་ཡིན་པར་གཟུང་

བར་བའློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ་ཐ་མའི་ས་མཚམས་རྒྱུན་མཐའློ། །འློ་ན་འདི་དང་འཇུག་
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སྒྲུབ་ལ་ཁད་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། གཉིས་ཀ་ཡང་ཕིན་དྲུག་ལ་དངློས་སུ་འཇུག་པའི་

ཕིར་ཞྗེ་ན། འཇུག་སྒྲུབ་ཏུ་མ་ཟད་སྒྲུབ་པ་ཕི་མ་གསུམ་ག་ཡང་གློ་སྒྲུབ་ཡིན་ཏྗེ། བང་

སྗེམས་ཀི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕིན་དྲུག་ལ་སློབ་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་

ན་ཡང་ཁད་མྗེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། འཇུག་སྒྲུབ་ནི་སྒློམ་བྱུང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་སྒློ་

ནས་ཕིན་དྲུག་ལ་འཇུག་ལ། གློ་སྒྲུབ་ལ་ཐློས་བསམ་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་ཀང་སྤྱློད་པ་

ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །ཁ་ཅིག་གློ་སྒྲུབ་བསམ་པས་གློ་གློན་པ་རྐྱང་པར་འདློད་པ་ནི་སྔར་

གི་ལུང་དང་ར་བར་བཀག་སྗེ། ཕིན་དྲུག་སྒྲུབ་པ་ཡང་བཤད་པས་སློ། །དྗེས་ན་གློ་སྒྲུབ་

འཇུག་སྒྲུབ་ཀི་ཉྗེར་སློགས་ཡིན་པ་ནི་འཇུག་པ་མ་ཐློབ་པའི་སྔློན་དུ་ཡིན་ལ། ཐློབ་ནས་

ནི་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཞིང་ཚོགས་ལམ་དུ་ཕིན་དྲུག་ལ་སློབ་པ་ཡིན་ཀང་འཇུག་སྒྲུབ་ཏུ་མ་

བཞག་པ་ནི་དྗེར་སྒློམ་བྱུང་ཤས་མི་ཆྗེ་བས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ངྗེས་

སྒྲུབ་ཀི་ཉྗེར་སློགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་འཇུག་པའི་བ་བ་ནི། སྒློམ་བྱུང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་སྒློ་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་

ལ་འཇུག་པའི་བ་བའློ། །དབྗེ་ན་འཇུག་སྒྲུབ་དགུའློ། །ས་མཚམས་ཀི་ཡ་མཐའ་སྔར་

དང་འདྲ་ལ་མ་མཐའ་ནི་རྟློགས་ས་ལས། འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི་མློས་པས་སྤྱློད་པའི་ས་

ཡིན་པར་རྟློགས་པར་བའློ་ཞྗེས་དང༌། ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས་ཀང༌། ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་མློས་པ་སྤྱློད་པའི་ས་ནས་བཟུང་སྗེ་

ས་བདུན་པའི་བར་དུ་རློལ་བ་དང་བཅས་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་བཅས་པའི་སྤྱློད་པའི་

གནས་སྐབས་ཡིན་པར་བསན་ཏློ། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་ཞྗེས་བ་

བ་ནི་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དློན་དམ་པའི་སྤྱློད་པ་ཡིན་པར་བསན་ཏློ། ཞྗེས་སློགས་
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གསུངས་ཤིང་ཞུགས་གནས་ཀི་ས་མཚམས་མི་གཅིག་པར་བཤད་དློ། །ཐུབ་དགློངས་

སུ༑ འགྲློ་བར་རློམ་པ་མློས་སྤྱློད་ཞུགས་པ་ས་དང་པློ་བདུན་གནས་ནས་འགྲློ་བ་ས་ཕི་

མ་གསུམ་ལ་བྗེད་པ་སློབ་དཔློན་དབིག་གཉྗེན་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་འཆད་པ་

ནི་གནློད་འཇློམས་འདི་དང་མི་མཐུན་ནློ། །

གསུམ་པ་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཆྗེན་པློར་དངློས་སུ་འབིན་

པའློ། །དབྗེ་ན་ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་ནློ། །ས་མཚམས་ནི། སྤྱིར་ཚོགས་ཙམ་ཞིག་

ལས་དང་པློ་པའི་ས་ནས་ཡློད་ཀང༌། འདིར་ནི་སྒློམ་བྱུང་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་སློང་ཉིད་

རྟློགས་པ་དང་རང་འབྲས་བང་ཆུབ་ཀི་དངློས་ཀི་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཚོགས་སུ་འདློད་པས་

ཆློས་མཆློག་ཆྗེན་པློ་ན་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་པློ་བཅློ་ལྔ། ས་དང་གཉྗེན་པློའི་ཚོགས་གཉིས་

ས་བཅུ་ན་ཡློད་དྗེ། རྟློགས་ས་ལས། ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི་བརྗེ་བ་དང་སྦྱིན་པ་ལ་

སློགས་པ་དྲུག་དང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་དང་ཐབས་

ལ་མཁས་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་བསློད་ནམས་དང་ལམ་དང་གཟུངས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་

ནི་ཆློས་ཀི་མཆློག་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རང་བཞིན་

ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི་མཐློང་བའི་ལམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ནློ། །ས་གཉིས་པ་ལ་

སློགས་པ་སྒློམ་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ཡང་ཚོགས་ཀི་ངློ་བློ་ཡིན་ནློ། །གཉྗེན་པློའི་

བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི་ལམ་གཉིས་ཀའི་སྤྱློད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་

བཤད་ཅིང་ཐློགས་མྗེད་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཞྗེད་དློ། །

བཞི་པ་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི། འབྱུང་ས་མཐར་ཐུག་ཏུ་གདློན་མི་ཟ་

བར་འབིན་བྗེད་ས་བཅུ་པའི་ཁད་པར་ལམ་གིས་བསྡུས་པའློ། །དབྗེ་ན་འབྱུང་སའི་སྒློ་
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ནས་འབིན་བྗེད་ཀི་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་དློ། །ས་མཚམས་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་ཚེ་གཅིག་གིས་

ཐློགས་པ་ལ་ཡང་ཡློད་དྗེ། རྒྱན་སང་ལས། དྗེ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་པ་རྣམས་ནི་

འཕགས་པ་བམས་པས་བརྗེས་པ་ལྟར་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་བཞི་པ་ངྗེས་པར་

འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་བརློད་པར་བའློ། ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །

དྗེས་ན་སིད་པ་ཐ་མ་པ་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་པར་མ་ངྗེས་སློ་ཞྗེས་འཆད་པའི་ལུང་ནི་

འགྱུར་མ་དག་པར་འདྲ་སྗེ། འཕགས་པས་སྒྲུབ་པའི་འབྲྗེལ་ལ་གློ་དགློས་པ་ནི་འཇུག་

གློ༑ །ཞུགས་པ་ནི་དཔུང་གི་ཚོགས་གསློག་གློ །དཔུང་གི་ཚོགས་བསགས་པ་ནི་མ་

རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བ་ཐློབ་པས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་

རྒྱན་སང་དུ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་འབྲྗེལ་བཀློད་ལ། འགྲྗེལ་ཆྗེན་འགྱུར་རིང་ལས་ནི། ཚོགས་

བསགས་པ་རྣམས་ནི་འདི་ལྟར་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བས་བརྗེས་པ་ལྟར་ཞྗེས་འབྱུང་

ངློ༌། །དྗེས་ན་དྗེའི་དློན་ནི་དཔྗེར་ན་དཔུང་གི་ཚོགས་བསགས་ནས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་

བའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་ལྟར་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀིས་དཔུང་བསགས་ནས་ངྗེས་སྒྲུབ་གིས་སང་

བའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཏྗེ་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་པ་ལ། གཞན་དུ་བམས་པའི་མཚན་གི་

རྣམ་གྲངས་ལ་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བ་ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་བ་དང་འཕྱུགས་པ་འདྲའློ། །

ཐུབ་དགློངས་སུ། འདིར་མཐློང་བ་དང་སྒློམ་པའི་ལམ་གཉིས་ནས་བཟུང་ནས་

སྗེམས་བསྐྗེད་ཉི་ཤུ་པའི་བར་ནི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པའློ། །ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་

འདི་ནི་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བ་ཐློབ་ནས་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་གནློན་པ་སྗེ། ཞྗེས་

བཤད་པའི་ཕིར་ཡང་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བ་བམས་པར་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་འཕྱུགས་

སློ༑ །འློན་ཀང་ལུང་འདིས་མཐློང་ལམ་ནས་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་འདློད་པ་མི་འཐད་དྗེ། 
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རྒྱན་སང་དུ་ཐློགས་མྗེད་ཀི་ལུང་དྲངས་པར་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི་སྒློམ་པའི་

ལམ་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་ས་བཅུ་པ་ན་

ཡློད་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། ལུང་དྗེ་དང་རྟློགས་ས་གཉིས་ཀར་སྒློམ་ལམ་ལ་བརྟྗེན་ཞྗེས་

པ་ལས་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། སློབ་དཔློན་གིས་ལུང་དྗེའི་དློན་ཁད་

པར་ལམ་ལ་བཤད་པ་དང༌། ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ཀང༌། འདི་ཡང་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་

ཀིས་གསུངས་ཏྗེ་འདི་ལྟ་སྗེ་གློ་ཆ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་མཚན་ཉིད་དྗེ་ཚོགས་

ཀི་ལམ་མློ། །འཇུག་པའི་བ་བ་ནི་དྲློད་དང་རྗེ་མློ་དང་བཟློད་པ་སྗེ་སྦྱློར་བའི་ལམ་གི་

རང་བཞིན་ནློ། །ཚོགས་བཅུ་བདུན་ལས་བཅློ་ལྔ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཆློས་ཀི་མཆློག་

གིས་བསྡུས་ཏྗེ། སྦྱློར་བའི་ལམ་གིས་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། སའི་ཚོགས་དང༌། གཉྗེན་

པློའི་ཚོགས་ནི་མཐློང་བའི་ལམ་དང་སྒློམ་པའི་ལམ་མློ། །ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་བརྒྱད་ནི་

རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏྗེ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་ས་བཅུ་པའི་ཁད་པར་ལམ་ལ་ཡིན་

ནློ༑ །གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནས་ངྗེས་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་

ཡུལ་ལམ་རྒྱུའི་སྒློ་ནས་མཚོན་པའི་རྣམ་མཁྗེན་ནི་ཐུབ་པའི་འློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཆློས་དངློས། དྗེ་ཇི་ལྟར་མཚོན་ཚུལ། རྟྗེན་

གི་གང་ཟག་གློ །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཡན་ལག །ཡན་ལག་ཅན་གི་ལམ་

མློ༑ །དང་པློ་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་འློད་ཀིས་ལྷ་རྣམས་ཀི་འློད་མློག་མློག་པློར་ཏྗེ་

གཟི་མྗེད་པར་བྗེད་པ་ནི་ང་རྒྱལ་བཅློམ་ནས་ལམ་ཤྗེས་སྐྗེ་རུང་གི་རྟྗེན་དུ་བས་

པའློ། །སློགས་ཀིས་བསྡུས་པ་སྐྗེ་བའི་ཡུལ་གནས་སྐབས་ངྗེས་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་

ལྡན་པ། མཐར་ཐུག་མ་ངྗེས་པ་ཀུན་ཀང་ལམ་ཤྗེས་སྒློམ་པས་ཁབ་པ། འཁློར་བ་མི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 149  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

འདློར་བའི་རང་བཞིན་གཞན་འཁློར་དུ་སྡུད་སློགས་ཀི་བྗེད་ལས་རྣམས་སློ། །

འདིར་རྒྱུའི་རྐྱྗེན་རིགས་ཀིས་ཁབ་པ་ཞྗེས་གསུང་བ་ནི་སློབ་དཔློན་འདི་ཡི་

དགློངས་པར་མ་སློན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེ་ཡང་

བང་ཆུབ་འཐློབ་པ་སློབ་དཔློན་ལ་ལྟློས་པས་སློབ་མའམ་ཐུབ་པའི་གསུང་ལས་སྐྗེས་

པས་སློབ་མ་སྗེ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་ཙམ་རྟློགས་པའི་ཉི་ཚེ་

བའི་མཁྗེན་པའློ། །དབྗེ་ན་འཕགས་ལམ་དང་སྦྱློར་ལམ་གཉིས་ལས་རྒྱས་བཤད་དུ་མ་

བྱུང་ཡང་དློན་གིས་ན་ཚོགས་ལམ་ཡང་ཡློད་དྗེ། དྗེ་ཡང་བང་སྗེམས་ཀིས་ཤྗེས་པར་

བ་དགློས་པས་སློ། །འདི་ནི་རང་རྒྱལ་ལ་ཡང་སྦྱློར་རློ། །འདིར་ཐར་ཆ་མ་བཤད་པ་ནི་

རྣམ་ཀུན་ཏུ་སློན་པ་ལ་དགློངས་སློ། །གཉིས་པ་གཅིག་པུར་གནས་པས་བསྗེ་རུ་ལྟ་

བུའི་ལམ་སྗེ་དྗེས་མཚོན་པའི་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ནི། བདག་མྗེད་ཕྗེད་དང་གཉིས་

རྟློགས་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་མཁྗེན་པའློ། །དབྗེ་བ་སྔར་དང་འདྲའློ། །

གསུམ་པ་བང་སྗེམས་ཀི་ལམ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ཚེ་འདིའི་ཡློན་ཏན་ནད་

མྗེད་པ་སློགས་དང༌། ཚེ་གཞན་པའི་ཡློན་ཏན་སངས་རྒྱས་དང་མི་འབྲལ་བ་ལ་སློགས་

པའི་ཕན་ཡློན་ཆྗེ་བ་དང་ལྡན་པའི་མཐློང་ལམ་ནི་ཟག་མྗེད་སྒློམ་ལམ་མ་སྐྗེས་གློང་གི་

བདག་མྗེད་གཉིས་རྟློགས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །དབྗེ་ན་བཅུ་

དྲུག་གློ །གཉིས་པ་སྒློམ་ལམ་ལ་གཉིས་ལས། སྒློམ་ལམ་བྗེད་པ་ནི། སྒློམ་ལམ་གི་

འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཕན་ཡློན་ཏྗེ། དབྗེ་ན་དྲུག་གློ །ས་མཚམས་ས་གཉིས་པའི་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་སའི་བར་རློ། །གཉིས་པ་བྗེད་པ་ཅན་གི་སྒློམ་ལམ་ལ་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ཟག་བཅས་སྒློམ་ལམ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ་དངློས་དང༌། 
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ཕན་ཡློན་གཉིས་ལས། དང་པློ་མློས་པ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་བ་ན་མྗེད་པ་ནི། ཟག་བཅས་

སྒློམ་ལམ་གང་ཡུམ་ཡློན་ཏན་ཅན་ཡིན་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་ངྗེས་པའི་ཚུལ་གིས་འཛིན་

པའློ། །དབྗེ་ན་ཉྗེར་བདུན་ནློ། །གཉིས་པ་ཕན་ཡློན་བསློད་བཀུར་བསྔགས་པ་གསུམ་ནི། 

རིམ་པ་ལྟར་རང་དློན་གཉིས་དློན་གཞན་དློན་མློས་པ་གསུམ་སྒློམ་པའི་བང་སྗེམས་ལ་

སངས་རྒྱས་བང་སྗེམས་གློང་མ་རྣམས་ཐུགས་དགྗེས་པའི་ཆ་དང་དྗེའི་དློན་གནས་

ཀི་ཡློན་ཏན་བརློད་པའི་ཆ་གང་རུང་ངློ༌། །དྗེ་དག་ལ་ཡང་དགུ་དགུ་སྗེ་ཉྗེར་བདུན་ནློ། །

གཉིས་པ་བསྔློ་བ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་བ་ན་མྗེད་པ་ནི། ཟག་བཅས་སྒློམ་ལམ་གང་

གཞན་དློན་དུ་དགྗེ་བ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་བྗེད་པའློ། །དབྗེ་ན་བཅུ་

གཉིས་སློ། །གསུམ་པ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་བ་ན་མྗེད་པ་ནི། ཟག་བཅས་

སྒློམ་ལམ་གང་རང་གཞན་གི་དགྗེ་བ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་སྗེ། དབྗེ་ན་ཀུན་རློབ་དང་

དློན་དམ་ཡུལ་ཅན་གི་ཡི་རང་གཉིས་སློ། །མློས་པ་ནས་འདི་ཡི་བར་གི་ས་མཚམས་

ནི་ས་གཉིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་རློ། །གཉིས་པ་ཟག་མྗེད་སྒློམ་ལམ་ལ་གཉིས་ལས། 

ཡློན་ཏན་མངློན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒློམ་ལམ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཟག་མྗེད་སྒློམ་ལམ་གང་

རྟློགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སྗེ། དབྗེ་ན་ངློ་བློ་ཉིད་ལ་སློགས་པ་ལྔའློ། །གཉིས་

པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྗེས་བ་བའི་སྒློམ་ལམ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་ཟག་མྗེད་སྒློམ་ལམ་

གང་སངས་པ་མཐར་ཐུག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སྗེ། དབྗེ་ན་སྒློམ་སང་དགུའི་གཉྗེན་པློ་

དགུའློ། །འདི་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་རྟློགས་པ་དང་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་བས་ནས་ཕི་

མ་སྒློམ་ལམ་མཚན་ཉིད་པར་བཞྗེད་པ་ནི་ནང་འགལ་ཏྗེ། སངས་རྟློགས་གཉིས་ཀི་

སངས་པ་ནི་འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །མློས་པ་ནས་དག་པ་ཞྗེས་བ་བའི་བར་
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ལྔ་པློ་འདི་ནི་སྒློམ་པའི་ལམ་མློ། །གཉིས་པ་ནི། ལམ་གསུམ་ཤྗེས་པའི་ལམ་ཤྗེས་པ་

ཉིད་ནི་ཡུལ་ལམ་གསུམ་གིས་མཚོན་པ་དྗེ་འདྲར་བཤད་དློ། །གསུམ་པ་ནི་ལམ་ཤྗེས་

དྗེ་གང་གི་ཞྗེ་ན། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བདྗེན་གཉིས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གཞི་ཤྗེས་ཀི་ཆློས་དངློས། དྗེ་ཇི་ལྟར་བཤད་ཚུལ། རྟྗེན་

གི་གང་ཟག་གློ །དང་པློ་ལ་ཆློས་དགུ་ལས། དང་པློ་དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟློགས་

པའི་ཤྗེས་པས་སིད་པ་ལ་མི་གནས་པ་ནི། རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་

སིད་པའི་རྒུད་པ་ཟླློག་པའི་མཁྗེན་པའློ། །གཉིས་པ་སིང་རྗེས་ཞི་བ་མང་འདས་ལ་མི་

གནས་པ་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་ཁད་ཅན་གི་སློབས་ཀིས་ཞི་བའི་རྒུད་པ་ཟླློག་པའི་མཁྗེན་

པའློ། །གསུམ་པ་འབྲས་ཡུམ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་མིན་པས་དྗེ་ལ་རིང་བ་ནི། ཤྗེས་བ་

ལམ་འབྲས་གསུམ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པས་བཅིངས་ཤིང་དྗེའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་མི་

ནུས་པའི་གཞི་ཤྗེས་སློ། །བཞི་པ་འབྲས་ཡུམ་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དྗེ་ལ་

རིང་བ་མིན་པ་ནི། ཐབས་ཤྗེས་ཁད་ཅན་དང་ལྡན་པའི་མཁྗེན་པའློ། །ལྔ་པ་མི་མཐུན་

ཕློགས་ཀི་གཞི་ཤྗེས་ནི་གཞིའི་གནས་ལུགས་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ཞུགས་པའི་འཛིན་

པས་བཅིངས་པས་བང་སྗེམས་ཀི་སང་བར་གནས་པའི་གཞི་ཤྗེས་སློ། །དྲུག་པ་གཉྗེན་

པློའི་ཕློགས་ཀི་གཞི་ཤྗེས་ནི། གཞི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པས་དྗེ་ལ་མཚན་མར་

འཛིན་པའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་ནུས་པས་མཁྗེན་པའློ། །བདུན་པ་གཞི་ཤྗེས་ཀི་སྦྱློར་བ་ནི། 

གཞི་གཟུགས་སློགས་ལ་ཞྗེན་པ་བཀག་ནས་སྒློམ་པའི་ལམ་གང་ཉན་རང་གི་སྦྱློར་བ་

ཤུགས་ལ་འཕྗེན་བྗེད་དྗེ། དབྗེ་ན་བཅུའློ། །འདི་ཁ་ཅིག་སྦྱློར་ལམ་དུ་འདློད་ཀང་

ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་ན་ཡློད་དློ། །བརྒྱད་པ་སྦྱློར་བ་དྗེའི་མཉམ་ཉིད་ནི། 
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གཞི་ཤྗེས་ཀི་སྦྱློར་བ་སྒློམ་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་རླློམ་པ་འགློག་བྗེད་

དྗེ༑ དབྗེ་ན་སྦྱློར་བ་བཅུ་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་རླློམ་མྗེད་བཞི་བཞི་སྗེ་བཞི་བཅུའློ། །དགུ་པ་གཞི་

ཤྗེས་ཀི་དངློས་བསན་མཐློང་ལམ་ནི། སྒློ་འདློགས་སློ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བདྗེན་པ་

གསར་མཐློང་གང་ཐྗེག་དམན་གི་མཐློང་ལམ་ཤུགས་ལ་འཕྗེན་བྗེད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། 

གཞི་ཀུན་ཤྗེས་པ་ཉིད་ནི་མི་མཐུན་པ་དང་གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་གཉིས་ཀིས་བཤད་པ་

དྗེ་འདྲར་འདློད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། གཞི་ཤྗེས་དྗེ་སུའི་ཞྗེ་ན། ཉན་ཐློས་དང་སློགས་པས་རང་སངས་

རྒྱས་ཀིའློ། །དྗེས་ན་སློང་ཞློས་བལྟས་པའི་རྒྱ་དཔྗེ་ལ། མཐློང་ལམ་ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་

ཀི་ཞྗེས་ཡློད་པར་གྲགས་པས་དྗེ་ལྟར་བསྒྱུར་ནས་དྗེའི་རྗེས་སུ། ཀུན་ཤྗེས་ཉིད་ནི་དྗེ་

འདྲར་འདློད། ཅྗེས་འདློན་པར་བ་སྗེ། རྒྱན་སང་ལས། བརྒྱད་སློང་པའི་ལྗེའུ་བརྒྱད་

པའི་རབ་འབློར་གིས་གསློལ་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནས་ལྗེའུ་དགུ་པའི་ཆློས་གང་ཡང་བསྐློར་

བའམ་ལྡློག་པ་མྗེད་དློ། །རབ་འབློར་འདི་ཡང་བང་སྗེམས་ཆྗེན་པློའི་ཡུམ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

པའི་བར་གིས་ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀི་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་གསུངས་སློ། 

ཞྗེས་གཞི་ཤྗེས་ཀི་ལུས་རྣམ་གཞག་གི་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་སློ། །

དྗེས་ན་འདི་ལ་རྣམ་མཁྗེན་ལ་ཐུབ་པའི་ཞྗེས་དང་། ལམ་ཤྗེས་ལ་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་མཁས་རྣམས་ཀི་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་དློད་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕིར་ཇློ་བློ་མདའ་

བང་སྗེམས་ཀིས་སློགས་ཀི་སྒ་དང་པློའི་བྗེད་ཚིག་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཨ་ཏིའི་དློན་ཡིན་

ལ་དྗེ་ཡང་མཆློག་གི་དློན་ཡིན་ནློ། །འདི་མཐློང་ལམ་གསུམ་གི་དམའ་ཤློས་ཡིན་ཀང་

ཉན་རང་གི་རྟློགས་པའི་ཆློས་དྲུག་གི་མཆློག་ཡིན་པས་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་མི་
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འཐད་ལ། གཞན་ཡང་ཨ་མ་རས་བན་ཆུང་རྣམས་ལ་སློགས་སྒས་གང་སྡུད་དྲིས་པས་

རང་རྒྱལ་སྡུད་ཟྗེར་བ་ན་འློ་ན་རྒྱས་བཤད་དུ་རང་རྒྱལ་མྗེད་པ་བས་པ་ན་ཉན་ཐློས་

བཤད་པས་དྗེ་ཡང་བཤད་ཟྗེར་རློ། །འློ་ན་དྗེ་གཉིས་ལམ་ལ་ཁད་མྗེད་པས་འབྲས་བུ་

ཡང་ཁད་མྗེད་པར་འགྱུར་ན་དྗེ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། ཁད་པར་བཤད་པས་སློ་བས་པ་ན་

བན་ཆུང་དག་རྡུགས་སློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་ཨ་མ་ར་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀའི་རང་མཚན་

བསྒགས་པར་སང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་མཁྗེན་གསུམ་ལ་བརྟྗེན་གསུངས་ནས་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་

མ་གསུངས་པ་ནི་མཁྗེན་གསུམ་དུ་ལྔ་འདུས་པ་ལ་དགློངས་ནས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། རྣམ་ཀུན། རྗེ་མློ། མཐར་གིས་པ། སྐད་ཅིག་མའི་ལུས་རྒྱས་

པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། རྣམ་ཀུན་གི་ཆློས་དངློས་དང༌། དྗེ་ཇི་ལྟར་བཤད་

པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་བཅུ་གཅིག་ལས། དང་པློ་རྣམ་པ་ནི། ཡུལ་ལམ་མཁྗེན་པའི་

ཁད་པར་གང་སྦྱློར་བའི་བསྒློམ་བར་གྱུར་པའློ། །དབྗེ་ན་བརྒྱ་དང་དློན་གསུམ་

མློ༑ །གཉིས་པ་སྦྱློར་བ་ནི། དབང་དུ་བ་བའི་ཕིར་མཁྗེན་གསུམ་བསྡུས་ཏྗེ་སྒློམ་པའི་

རྣལ་འབློར་ཏྗེ། དབྗེ་ན་ཚེགས་ཆྗེན་ཡུན་རིང་རྟློགས་པ་ནས་རྣམ་དག་སྦྱློར་བའི་བར་

ཉི་ཤུའློ། །གསུམ་པ་ཡློན་ཏན་ནི། སྦྱློར་བ་བསྒློམས་པས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་ཏུ་ཐློབ་བ་སྗེ། དབྗེ་ན་བདུད་ཀི་མཐུ་བཅློམ་པ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་བཞིའློ། །ས་

མཚམས་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ལ་བཞག་སྗེ་གཞུང་ནས་ཤྗེས་

སློ༑ །བཞི་པ་སྐློན་ནི། སྦྱློར་བ་སྐྗེས་པ་དང་ཁད་པར་དུ་འགྲློ་བ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པའི་

བདུད་ལས་ཏྗེ། དབྗེ་ན་ཞྗེ་དྲུག་གློ །ལྔ་པ་མཚན་ཉིད་ནི། སྦྱློར་བའི་ངློ་བློའམ་ནུས་པ་

མཚོན་བྗེད་ཀི་མཁྗེན་པ་སྗེ་དབྗེ་ན་གློ་གཅིག་གློ །དྲུག་པ་ཉློན་མློངས་ཀི་ས་བློན་དང་
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བྲལ་བས་ཐར་པ་དྗེའི་ཆའམ་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཕན་པས་མཐུན་པ་སྗེ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་

ནི༑ བྲལ་བའི་ཁད་པར་ལ་ཕན་འདློགས་བྗེད་གང་རྣམ་བང་དབང་པློའི་ངློ་བློར་མ་གྱུར་

པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལམ་མློ། །བྗེ་བྲག་ཏུ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ནི་བ་མྗེད་བང་ཆུབ་ཏུ་བགྲློད་

པའི་གློ་སྐབས་ཕྗེ་ཤུལ་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །

བདུན་པ་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་ནི། སྗེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཁད་

པར་བ་དང་ལྡན་ཞིང་སྒློམ་བྱུང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་མློས་སྤྱློད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །འདི་

དང་སྦྱློར་བ་འློག་མ་གཉིས་སུ་ཡང་ལམ་གསུམ་མཚན་ཉིད་པའི་དབང་དུ་བས་ཏྗེ་

མཚན་ཉིད་དང་ས་མཚམས་”གཞག་པར་བའློ།
1

 །བརྒྱད་པ་བསབ་པར་བ་བ་ཡློད་

པས་སློབ་པ་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་ཚོགས་ནི། སིད་ཞི་གང་དུ་ཡང་མི་ལྟུང་བར་ངྗེས་པའི་

རྟགས་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་དཔའ་སྗེ། དབྗེ་ན་སྦྱློར་མཐློང་སྒློམ་གསུམ་ལ་གནས་པ་

གསུམ་མློ། །དགུ་པ་སིད་དང་ཞི་བ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་སྦྱློར་བ་ནི། འཁློར་འདས་གཉིས་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་ནས་སྒློམ་པའི་སྦྱློར་བའློ། །བཅུ་པ་ཞིང་དག་པ་བ་ན་མྗེད་

པ་སྗེ་མཆློག་གི་སྦྱློར་བ་ནི། རང་གི་སློད་བཅུད་ཀི་ཞིང་གཉིས་ཉྗེས་པ་དང་བྲལ་བར་

བྗེད་པའི་སྦྱློར་བ་སྗེ། དབྗེ་ན་སློད་བཅུད་ཀི་ཞིང་དག་སྦྱློར་གཉིས་སློ། །

བཅུ་གཅིག་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྦྱློར་བ་ནི། ཐབས་མཁས་ཀི་ཡུལ་བཅུ་

མངློན་དུ་བ་བ་ལ་དུས་དང་དུས་མིན་ཤྗེས་པའི་སྦྱློར་བ་སྗེ། འདི་དང་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་

ས་མཚམས་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཚིག་གསལ་དུ། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དབང་

བསྐུར་བའི་ས་ལ་གནས་པ་དང་སྐྗེ་བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་

1  བ། ༡༩༦  ཀ ། ༡༧༦  སྗེ། ༡༨༠   བཞག་པར་བའློ
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སངས་རྒྱས་སུ་སང་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་མཛད་པ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བའློ་ཞྗེས་

འཆད་པ་ནི་དློན་མིན་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བ་དགློས་པས་ཞྗེས་ཞིང་དག་དང་

གློ་རིམ་སློན་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སློ། །དྗེ་ལྟ་མིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་

སུ་འགྱུར་པས་ཞྗེས་འབྱུང་བས་ཞིང་དག་སྦྱློར་ལ་ཡང་ཐལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་ནས་ཐབས་མཁས་དང་བཅས་པ་བཅུ་གཅིག་པློ་འདི་ནི་

མཁྗེན་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཀུན་མངློན་པར་ཏྗེ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་རློགས་པར་ཏྗེ་ཡང་

དག་པར་རྟློགས་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ཡིན་ན་གཉིས་པ་དང་ཐ་མ་གསུམ་ནི་ངློ་བློ་ཡིན་ལ། 

གཞན་རྣམས་ནི་ཡུལ་དང་རྟྗེན་དང་སང་བ་ཤྗེས་བ་ཕན་ཡློན་ལ་སློགས་པ་ཡིན་

ནློ༑ །གཞན་ཡང་རྣམ་པ་ནས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་བར་ནི་སྦྱློར་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་

སྒློམ་པ་དང་ངྗེས་འབྗེད་ནས་ཐབས་མཁས་ཀི་བར་ནི་སྦྱློར་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་

སྐྗེས་པའི་རིམ་པའློ་ཞྗེས་ཀང་འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྗེ་མློའི་ཆློས་དངློས། དྗེ་ཇི་ལྟར་མཚོན་པའི་ཚུལ་

ལློ༑ །དང་པློ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པློ་སྔར་བཤད་པའི་རྗེ་མློའི་མངློན་རྟློགས་དྗེའི་རྟགས་

ནི༑ བསྡུས་སྒློམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་མཚོན་བྗེད་གང་དྲློད་ཀིས་བསྡུས་པ་སྗེ། དབྗེ་ན་

བཅུ་གཉིས་སློ། །གཉིས་པ་རྣམ་འཕྗེལ་ནི། བསྡུས་སྒློམ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་འཕྗེལ་པའི་ཆ་

གང་སྦྱློར་ལམ་རྗེ་མློས་བསྡུས་པ་སྗེ། དབྗེ་ན་རྣམ་འཕྗེལ་བཅུ་དྲུག་གློ །གསུམ་པ་ངྗེས་

པར་བརྟན་པ་ནི། མཁྗེན་གསུམ་གི་རྟློགས་པ་ཅི་རིགས་པ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་མི་

གཏློང་བ་ལ་བརྟན་པ་ཐློབ་པའི་རྗེ་མློ་གང་བཟློད་པས་བསྡུས་པ་སྗེ། དབྗེ་ན་བརྟན་པ་

གཉིས་སློ། །བཞི་པ་སྗེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ནི། བང་སྗེམས་བཞིའི་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་
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ཡི་རང་བའི་དློན་ལ་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་རྗེ་མློ་གང་ཆློས་མཆློག་གིས་

བསྡུས་པའློ། །ལྔ་པ་མཐློང་ཞྗེས་བ་བའི་ལམ་གི་རྗེ་མློ་ནི། བསྡུས་སྒློམ་རབ་གྱུར་གང་

མཐློང་སང་རྟློག་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་པའློ། །དྲུག་པ་སྒློམ་པ་ཞྗེས་

བ་བའི་ལམ་གི་རྗེ་མློ་ནི། བསྡུས་སྒློམ་རབ་གྱུར་གང་སྒློམ་སང་རྟློག་པའི་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་པའློ། །ལམ་གཉིས་པློ་སློ་སློར་ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྡློག་

པ་གཟུང་རྟློག་རས་འཛིན་དང་བཏགས་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་སྗེ་སང་བ་བཞི་བཞི་

ཡློད་པས་དྗེའི་གཉྗེན་པློ་སྦྱློར་བ་དང་འཇུག་པའི་ལམ་གཉིས་གཉིས་ཏྗེ་རྣམ་པ་

བཞིའློ། །བདུན་པ་བར་ཆད་མྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི། བསྡུས་སྒློམ་རབ་གྱུར་གང་

རྣམ་མཁྗེན་གི་དངློས་རྒྱུར་གྱུར་པའློ། །བརྒྱད་པ་བསལ་བ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

བདྗེན་གཉིས་འགལ་བར་འཛིན་པའི་མི་ཤྗེས་པ་སྗེ། དབྗེ་ན་བཅུ་དྲུག་གློ །

གཉིས་པ་ནི། རྟགས་ནས་ལས་ལློག་སྒྲུབ་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ་བརྒྱད་ནི་

རྗེ་མློའི་མངློན་རྟློགས་སློ། །དྗེ་ཡང་དང་པློ་བདུན་ནི་རྗེ་མློའི་ངློ་བློ་ཡིན་ལ་བརྒྱད་པ་ནི་

སང་བའློ། །གསུམ་པ་ལ་བཅུ་གསུམ་ལས། དང་པློ་སྦྱིན་པའི་མཐར་གིས་པ་ནི། མཐར་

གིས་པ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་སྦྱར་ནས་སྦྱིན་པ་རིམ་ལྡན་དུ་སྒློམ་པ་སྗེ། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་

ལྔ་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པ་ནི། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དློན་དམ་པར་མི་དམིགས་ཤིང་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་

པར་རིམ་ལྡན་དུ་དྲན་པའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཞྗེས་པའི་

གནས་སུ་དགྗེ་མི་དགྗེ་ལུང་མ་བསན་གི་ཆློས་དང༌། སློབ་པ་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་ཚོགས་

དང༌། སློམ་པ་གསུམ་དང་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་དང༌། ལྷར་སྐྗེས་པའི་འཕགས་
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པ་ཞྗེས་སྦྱར་བས་ཆློས་དང༌། དགྗེ་འདུན་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། གཏློང་བ་དང༌། ལྷ་

རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མཐར་གིས་པའློ། །དངློས་མྗེད་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་ཤྗེས་པའི་མཐར་གིས་པ་

ནི༑ ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་རྟློགས་ནས་རིམ་གིས་སྒློམ་

པའློ། །དྗེ་ལྟར་དཀློན་མཆློག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ལྷག་མ་རྣམ་པ་

བཅུ་ནི་མཐར་གིས་པའློ། །ཚུལ་འདི་ཡང་མཐར་གིས་པས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཚང་བར་ལྗེན་གི་རྗེ་རྗེ་ཞིང་ཕལ་ནས་མ་ཡིན་ཏྗེ། དང་པློ་དྲུག་མཐར་གིས་པའི་

ཉམས་ལྗེན་གི་ངློ་བློ་ཡིན་ལ། དྲན་པ་དྲུག་དྗེའི་གནས་སྐབས་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ནི་འཛིན་

པ་དག་བྗེད་ཡིན་པས་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁབ་བྗེད་དློ། །དྗེ་ཡང་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་

ན་དཀློན་མཆློག་རྟྗེན་དུ་དང་ལྷ་དཔང་པློར་དང་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕན་ཡློན་

དྲན་པ་སྗེ། མདློར་ན་ལམ་གི་རྟྗེན་དང་དཔང་པློ་དང་ལམ་གི་ཕན་ཡློན་དྲན་པར་བྗེད་ལ། 

ཉམས་ལྗེན་དང་དྲན་པ་ཀུན་ཀང་ཐ་མས་ཟིན་པའི་ཕིར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་ཡང་ཐུབ་དགློངས་སུ། གང་ཡང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང༌། སངས་

རྒྱས་དང༌། དགྗེ་བ་དང༌། མི་དགྗེ་བ་དང༌། ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཆློས་དང༌། བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་དགྗེ་འདུན་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། གཏློང་བ་དང༌། ལྷ་

རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་རྟློགས་པ་སྗེ་

རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་དྗེ་རྣམས་ནི་རིམ་གིས་རྟློགས་པའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་

ཏྗེ༑ འདི་ལྟར་རྟློགས་པའི་རྣམ་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་བཅུ་གསུམ་དུ་འབྱུང་བས་སློ་ཞྗེས་

གསུངས་ཤིང་ལྷ་ནི་འདློད་ལྷར་སྐྗེས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཁམས་གློང་མ་གཉིས་སུ་

སྐྗེས་པའི་ཕིར་མི་འློང་ལ་བཤད་དློ། །
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བཞི་པ་ནི། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་མངློན་པར་ཏྗེ་མངློན་དུ་རློགས་པར་ཏྗེ་མ་

ལུས་པ་བང་ཆུབ་པ་སྗེ་རྟློགས་པའི་སྐད་ཅིག་སྦྱློར་དྗེ་ལ་མཚན་ཉིད་དམ་ལྡློག་པས་ཕྗེ་

ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མིན་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དང༌། རྣམ་སྨིན་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མྗེད་པ་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་གཉིས་སུ་མྗེད་པར་

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་རྟློགས་པ་བཞིའློ། །ངློ་བློ་ཐ་དད་མིན་པར་ལྡློག་པ་ཐ་དད་པ་ཡང་

རྒྱན་སང་དང་ཚིག་གསལ་ཐུབ་དགློངས་ཤྗེར་འབྱུང་ལ་སློགས་པས་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། དབྗེ་གཞི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཙམ་མློ། །དབྗེ་བའི་ངློ་བློ་ནི་རྣམ་

པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་པར་བརློད་དློ། །དྗེ་ལ་བཞི་ལས་དང་པློ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ནི། 

དབིངས་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་ལ་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་མ་ལུས་པས་ཀང་དག་པའི་

སྐུའློ། །གཉིས་པ་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པའི་སྐུ་ནི། གདུལ་བའི་ནང་ནས་བང་སྗེམས་

འབའ་ཞིག་ལ་སང་བའི་གཟུགས་སྐུ་གང་སྤྲུལ་སྐུའི་བདག་རྐྱྗེན་ནློ། །གསུམ་པ་ནི། ངློ་

བློ་ཉིད་སྐུ་དང་ལློངས་སྐུ་གཉིས་སྐུ་གཉིས་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་དྗེ་ལས་གཞན་པ་སྤྲུལ་

སྐུ་ཡང་སྐུ་གཅིག་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་ལློངས་སྐུའི་བདག་རྐྱྗེན་ལས་བྱུང་བའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གང་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་འགྲློ་བ་དུ་མའི་འདུལ་བྗེད་དློ། །བཞི་པ་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཆློས་སྐུ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་གནས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་སློ། །ཕྗེ་བའི་ཐ་དད་ནི་དང་པློ་དང་ཕི་མ་གསུམ་དློན་དམ་པར་དྗེ་ཉིད་དང་གཞན་

དུ་བརློད་དུ་མྗེད་ཅིང་ཐ་སད་དུ་ཐ་དད་ལ་ཕི་མ་གསུམ་རས་ཐ་དད་དློ། །

སྐུ་འདི་དག་གི་གྲངས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཁད་པར་རྣམས་འློག་ཏུ་སློན་པར་འགྱུར་

རློ༑ །དྗེ་བཞི་ནི་དངློས་ཡིན་ལ་ཞར་བྱུང་མཛད་པ་ནི་ཆློས་སྐུས་བདག་རྐྱྗེན་བས་པ་
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ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཡློན་ཏན་ནློ། །དབྗེ་ན་ཉྗེར་བདུན་ནློ། །དློན་འདི་ལ་

དག་ལྡན་དུ། ཇི་ལྟར་ན་མཛད་པ་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ཞྗེ་ན། མཛད་པ་དང་མཛད་པ་པློ་ཐ་

དད་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཞྗེས་བྗེད་པ་པློ་ལ་ཡློད་པར་བཤད་པ་སློགས་ནི་འཆད་པར་

འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟ་ན་དློན་བདུན་ཅུའི་དློན་གི་ངྗེས་པ་ནི་དག་ལྡན་དང་ཚིག་དློན་གཉིས་

ཀའི་ངྗེས་པ་ནི་གྲགས་པའི་ཆ་ལས་བཤད་དྗེ། དྗེ་གཉིས་ཀི་ལུགས་ནི་མློག་མློག་པློར་

བྗེད་སློགས་ལ་གཅིག་དང་བསློད་བཀུར་བསྔགས་གསུམ་ལ་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་

ལམ་ཤྗེས་ལ་བཅུ་གཅིག་དང༌། ཆློས་སྐུ་ལ་སྐུ་གསུམ་དང་མཛད་པ་དང་བཞིར་བས་

ནས་བདུན་ཅུར་བྗེད་དློ། །སློབ་དཔློན་འདི་ཡི་བཞྗེད་པ་ལ་དློན་བདུན་ཅུའི་གསལ་ཁ་

མྗེད་ལ་དློན་ཐློབ་ཀིས་བྗེད་ན། ལློག་སྒྲུབ་བར་ཆད་མྗེད་རྗེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བས་ནས་

ཟུར་དུ་མི་བགྲང་བའམ། ཡང་ན་ཕིན་ལས་ཆློས་སྐུའི་ཞར་བྱུང་དུ་བས་ནས་མི་བགྲང་

བར་མངློན་ལ་དྗེ་གཉིས་ལ་ཡང་རྒྱན་སང་ལྟར་ན་ཕི་མར་མངློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །སྒྲུབ་པ་དང་སྦྱློར་བ་དང༌། གང་ཟག་དང༌། རྟློག་པ་དང༌། 

སྒློམ་ལམ་དང༌། མཐློང་ལམ་དང༌། སྦྱློར་ལམ་ལ་ཟླློས་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ནི། 

གདམས་ངག་ཏུ་སྒྲུབ་དང་ཞྗེས་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་བཞི་རྣམས་སློན་པ་ཟླློས་པར་ཐལ་ཏྗེ། 

སྒྲུབ་པ་ཁད་མྗེད་ཡང་ཡང་བསན་པས་ཤྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ། དང་པློ་ནི་གདམས་ངག་གི་

བརློད་བའི་ཆ་ནས་དང༌། གཉིས་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངློ་བློ་དང༌། དབྗེ་བ་ཡིན་པས་

སློ༑ །དྗེ་ལྟ་ནའང་གཞི་ཤྗེས་ཀི་སྦྱློར་བ་དང༌། རྣམ་ཀུན་གི་སྦྱློར་བ་ཟླློས་ཤྗེ་ན། མི་ཟླློས་

ཏྗེ༑ དང་པློ་ནི་གཞི་སྐྗེ་མྗེད་དུ་རྟློགས་ནས་སྒློམ་པ་ཉན་རང་གི་སྦྱློར་བ་ཟླློག་ནས་འཕྗེན་

བྗེད་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་སྐྗེ་མྗེད་གསུམ་བསྡུས་ནས་སྒློམ་པ་ཡིན་པས་སློ། །
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གཉིས་པ་ནི། རྣམ་མཁྗེན་དུ་གང་ཟག་ཉི་ཤུ་བཤད་པ་དང༌། ལམ་ཤྗེས་སུ་མློག་

མློག་པློར་བྗེད། ཅྗེས་དང༌། རྟྗེན་གིས་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུའི་ལམ། ཞྗེས་དང༌། རྣམ་ཀུན་ཏུ་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བས། ཞྗེས་དང༌། སློབ་པ་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་ཚོགས། 

ཞྗེས་པ་རྣམས་ཟླློས་ཤྗེ་ན། མི་ཟླློས་ཏྗེ། དང་པློ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་བཤད་པའི་

སྐབས་ཀི་དགྗེ་འདུན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་ལམ་ཤྗེས་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན་དང༌། གསུམ་པ་ནི་

རང་རྒྱལ་གི་ལམ་གི་རྟྗེན་དང༌། བཞི་པ་ནི་ཡུམ་ཉན་པ་སློགས་ཀི་སློད་དང༌། ལྔ་པ་ནི་

ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་རྟྗེན་ངློས་གཟུང་བའི་ཆྗེད་ཡིན་པས་སློ། །འདིར་སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྟྗེན་

གྱུར་པ་དྲངས་ནས་གང་ཟག་གི་ཟླློས་སློང་བྗེད་པ་མི་འཐད་དློ། །དྗེའི་རྟྗེན་གང་ཟག་

མིན་གི་རིགས་ཡིན་པས་སློ། །གལ་ཏྗེ་རིགས་ཅན་དང་འབྲྗེལ་བས་སྐློན་མྗེད་ཅྗེ་ན། དྗེ་

ལྟ་ན་མངློན་རྟློགས་ཐམས་ཅད་ཀང་གང་ཟག་དང་འབྲྗེལ་བས་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་གང་

ཟག་གི་ཟླློས་སློང་དུ་སྦྱར་དགློས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་མཁྗེན་གི་སྦྱློར་ལམ་གི་རྟློག་པ་དང༌། རྗེ་སྦྱློར་གི་མཐློང་

སྒློམ་གི་སང་བའི་རྟློག་པ་བཞི་ཚན་རྗེ་རྗེ་བཤད་པ་རྣམས་ཟླློས་ཤྗེ་ན། མི་ཟླློས་ཏྗེ་དང་

པློ་ཐྗེག་ཆྗེན་སྦྱློར་ལམ་གི་ཁད་ཆློས་སུ་བསན་ལ། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་རྣམས་

རིམ་པ་ལྟར་མཐློང་ལམ་དང་སྒློམ་ལམ་གི་སང་བར་བསན་པས་སློ། །གཉྗེན་ཚོགས་ཀི་

རྟློག་པ་བརྒྱད་བསན་པ་དང་ཡང་མི་ཟླློས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་གཉྗེན་ཚོགས་ཀི་དབྗེ་བ་རྟློགས་

པའི་ཕིར་དུ་བསན་པས་སློ། །བཞི་པ་ནི། སྐབས་རྣམས་སུ་སྒློམ་ལམ་ཡང་ཡང་བསན་

པ་རྣམས་ཟླློས་ཤྗེ་ན། ལམ་ཤྗེས་སུ་བཤད་པ་ནི་ལམ་ཐམས་ཅད་སྐྗེད་པར་བ་ཞིང་

ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངློན་དུ་མི་བ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པ་
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དང༌། རྣམ་ཀུན་ཏུ་སྒློམ་པའི་ལམ་ནི་ཟབ་ཅྗེས་པ་ནི་ཕིར་མི་ལྡློག་གི་རྟགས་དང༌། རྗེ་

སྦྱློར་དུ་བཤད་པ་ནི་སྒློམ་སང་གི་གཉྗེན་པློའི་ཆ་ནས་བསན་པས་མི་ཟླློས་སློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་མིང་ཙམ་ཡློད་པ་གདམས་ངག་ཐ་མ་དང་གཉྗེན་ཚོགས་སུ་བསན་པ་རྣམས་

ཀང་རིག་པར་བ་ལ། མིང་མ་བཏགས་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་རིགས་ཀི་སྐབས་དང་

སའི་ཚོགས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སུ་ཡང་རིག་པར་བའློ། །ཚུལ་དྗེ་ནི་ལམ་འློག་མ་

གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡང་སྦྱར་རློ། །ལྔ་པ་ནི། སྐབས་རྣམས་སུ་མཐློང་ལམ་ཡང་ཡང་

གསུངས་པ་རྣམས་ཟླློས་ཤྗེ་ན། སྐབས་གཉིས་པར་ནི་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་

མཐློང་ལམ་དང༌། གསུམ་པར་ནི་ཐྗེག་དམན་གི་ས་ལས་འདའ་བ་དང༌། བཞི་པར་

མཐློང་བའི་ལམ་ལ་བཟློད་ཅྗེས་པ་ནི་ཕིར་མི་ལྡློག་གི་སྒློ་ནས་དང༌། མཚན་ཉིད་དུ་

བཤད་པ་ནི་ཉན་རང་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། ལྔ་པར་རྟློག་པའི་གཉྗེན་པློའི་

ཆ་ནས་བསན་པས་མི་ཟླློས་སློ། །

དྲུག་པ་ནི་སྐབས་རྣམས་སུ་སྦྱློར་ལམ་ཡང་ཡང་བསན་པ་རྣམས་ཀང་ཟླློས་ཤྗེ་

ན༑ རྣམ་མཁྗེན་དུ་ནི་དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་ལྡན་ཆློས་རྟློག་པ་ཡློངས་འཛིན་ཆྗེ་

འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གི་དབྗེ་བའི་ཁད་པར་དྲུག་དང་ལྡན་པར་བསན་ལ། གཉིས་པར་ཉན་

ཐློས་ཀི་ལམ་གི་སྐབས་སུ་ནི་དམིགས་པ་གཟུགས་སློགས་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་

སློང་ཉིད་དུ་དབྗེར་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་དང༌། རང་རྒྱལ་གི་ལམ་གི་སྐབས་

སུ་ནི་དམིགས་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་བཏགས་

པ་དང་མི་འགལ་བར་ཆློས་ཉིད་སློན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་སློགས་པར་བསན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྦྱློར་ལམ་དྗེ་གསུམ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་དམིགས་རྣམ་མི་འདྲ་བའི་
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ཕིར་མི་ཟླློས་ལ། རྣམ་ཀུན་ཏུ་དྲློ་བ་རྣམས་ཀི་ཞྗེས་སློགས་སུ་བསན་པ་ནི་དམིགས་པ་

སྗེམས་ཅན་དང་རྣམ་པ་སྗེམས་མཉམ་པ་ལ་སློགས་པའི་སྒློ་ནས་དམིགས་པས་མི་

ཟླློས་ཞྗེས་སྔར་གི་མཐློང་ལམ་དང་འདི་གཉིས་ཀི་ཟླློས་སློང་འཕགས་པས་མཛད་ནས་

ཚུལ་དྗེས་སྒློམ་ལམ་དང་རྣམ་རྟློག་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་ཤྗེས་པར་བ་ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་སྐབས་ལྔ་པར་སྦྱློར་ལམ་བཤད་པ་ནི་རྗེ་སྦྱློར་གིས་དབང་ཐློབ་

པའི་ཚུལ་གིས་ཡིན་པས་མི་ཟླློས་སློ། །

འདིར་འཕགས་པས་ཁད་པར་དྲུག་གིས་འཕགས་པར་གསུངས་པས་འཁྲུལ་

གཞི་བས་ནས་འཕགས་པའི་ལུགས་ཀིས་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེན་པློས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཐྗེག་དམན་གི་ཆློས་མཆློག་ལ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལས་མྗེད་པས་

ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་དློན་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་ཉན་རང་གི་ཆློས་མཆློག་གཅིག་པུ་ལས་དྲུག་

གིས་འཕགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། འཕགས་པས་སྐབས་གཉིས་པར་བཤད་པའི་སྦྱློར་

ལམ་གཉིས་ཀང་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་དམིགས་རྣམ་གིས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པར་བཤད་

པས་དྗེ་དག་ཀང་དྗེ་ལྟར་ཐལ་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཞྗེས་པ་ནི་མི་

འདྲ་བའི་ཁད་པར་ལ་བཤད་དྗེ། ཟླློས་སློང་གི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་རློ། །ཟླློས་སློང་

འདི་དག་འཕགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བཤད་ལ། སློབ་དཔློན་འདིའི་བཞྗེད་པ་

དང་དྗེ་དག་གི་དློན་གང་འཐད་པ་ལ་སློགས་ནི་རྣམ་ཀུན་ལས་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚིགས་བཅད་ལ་བཅློ་ལྔ་ཡློད་པ་དྗེ་ལ་སྗེ་དྗེའི་ནང་ནས་ཚིག་

ལྗེའུར་བས་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཡུམ་གི་ལུས་མདློར་བསན་ཏྗེ། དྗེ་དངློས་པློ་

བརྒྱད་ཙམ་དུ་བསྡུས་ནས་བསན་པའི་ཕིར་རློ། །ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ལྷག་མ་བཅུ་
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གསུམ་གིས་ནི་དངློས་བརྒྱད་དྗེ་དག་ཉིད་ཀི་དློན་བསྡུས་ནས་སྔར་བསན་པ་དྗེ་དློན་

བདུན་ཅུའི་སྒློ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་དྗེ། བརྒྱད་དང་བདུན་ཅུར་ཕྗེ་བ་དྗེ་ལྟར་ན་ཡུམ་

གི་ལུས་ལྗེགས་པར་རམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དློན་དྗེ་ལྟར་གནས་པ་ལ་

ཚིག་གིས་ཀང་དྗེ་ལྟར་མདློར་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །

བཞི་པ་ནི། འློ་ན་ལུས་རྣམ་གཞག་ལ་དམིགས་འབྗེད་པའི་བསྡུས་དློན་ཙམ་

ཞིག་བས་ནས་ཚིག་དློན་གི་འགྲྗེལ་པ་མི་བྗེད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། བསྡུས་པའི་དློན་གི་ཚིག་

ལྗེའུར་བས་པ་ལུས་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནི་ཚིག་རྗེ་རྗེ་ནས་རྣམ་པར་མ་བཀྲློལ་ལློ། །རྒྱུ་

མཚན་ནི་ཟླློས་པའི་ཉྗེས་པར་འགྱུར་དུ་དློགས་ནས་སློ། །དློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དྗེ་དག་ནི་འཆད་ལ་དྗེ་དག་རྣམ་པར་བཤད་པས་ལུས་རྣམ་

གཞག་ཀང་བཤད་པར་བསམས་ཏྗེའློ། །དྗེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡང་བསན་བཅློས་རྒྱན་

མཛད་པ་པློ་རྗེ་བཙུན་ཉིད་ཀིས་བཀློད་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་གཞན་དློན་ཕིར་ཞྗེས་བ་

བ་དང༌། སློགས་པས་ཕིན་ལས་ཀི་བར་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་

ཀི་བསན་བཅློས་ཀི་གཞུང་མཐའ་དག་གིས་ལུས་རྣམ་གཞག་དྗེ་འཆད་པའི་ཕིར་

རློ༑ །དྗེ་ཡང་འགྲྗེལ་པ་འདིར་ཚིག་ཚོགས་སྐྱུང་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཡིན་གི་དྗེ་ལྟ་

མ་ཡིན་ན་རྒྱན་གི་སང་བ་དང་ཊིཀ་བྗེད་ཀུན་ཀང་ཟླློས་པའི་ཉྗེས་པས་གློས་པར་འགྱུར་

རློ༑ །གཞུང་འདི་ལ་བཀྲློལ་མི་དགློས་ཤིང་བཀྲློལ་ན་ཉྗེས་པར་འགྱུར་བ་གཉིས་མི་

བཀྲློལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་གཞུང་ཕི་མ་རྣམས་སློ་སློར་སྦྱློར་བ་ཡང་ཡློད་མློད་

འློན་ཀང་སྔ་མ་ཉིད་སྒ་དང་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཞུགས་པར་ངྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་དང་འབྲྗེལ་བའི་དློན་གཞན་བཤད། 
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ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ཉིད་ཀི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མདློ་དང་ཇི་ལྟར་

སྦྱར་བ་དང༌། སྦྱར་ཚུལ་ལ་རློད་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ནི། གལ་ཏྗེ་རྒྱན་འདིས་མདློ་དློན་

ཀུན་སྡུད་ན་ཅིའི་ཕིར་འདིར་གྗེང་གཞི་དང༌། རྗེ་བཙུན་ཉིད་ཀིས་ཞུས་པ་དང༌། རྟག་ཏུ་

ངུ་དང་ཆློས་འཕགས་དང་གཞུང་གཏད་པའི་ལྗེའུ་རྣམས་མ་བསྡུས་ཤྗེ་ན། དང་པློ་ནི་

ཡུམ་འདི་གསུང་བའི་ཚེ་འཁློར་འདུས་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་སློན་པས་གློ་ས་ལ། དྗེ་ལྟར་

གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་གིས་རྟློགས་ནུས་བཞིན་དུ་ཡང་སློན་པ་ནི་དགློས་པ་མྗེད་

པས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི་ཐྗེག་པ་གཅིག་དང་རིགས་གཅིག་ཏུ་སློན་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་འཇམ་

དཔལ་གི་མན་ངག་ལ་སློགས་པའི་མདློ་སྗེ་དུ་མ་དང༌། དབུ་མའི་ར་བ་ལ་སློགས་པར་

གསལ་བར་མཛད་པས་འདིར་བསན་མི་དགློས་སློ། །གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ནི་སློབ་མ་

དང་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་རྣམ་ཐར་བསན་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་མ་འློངས་པ་རྣམས་ལ་དྗེ་

ལྟར་བསབ་པའི་ཆྗེད་དུ་སྔློན་བྱུང་བ་བསན་པས་གློ་སའློ། །ལྔ་པ་ནི་གཞུང་ཡློངས་སུ་

གཏད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་མ་བསྡུས་སློ། །གཞན་ཡང་བར་བར་དུ་གང་ཟག་ལུང་བསན་

པ་དང་སྔློན་རབས་ལ་སློགས་པ་འགའ་ཞིག་མ་བསྡུས་སློ། །དྗེས་ན་སྗེམས་བསྐྗེད་

པའི་ལྗེའུ་ནས་ཆློས་ཉིད་མི་འགྱུར་བར་བསན་པའི་ལྗེའུའི་བར་གི་མདློའི་དློན་རྟློགས་

པར་དཀའ་བ་རྣམས་རྒྱན་དང་སྦྱར་རློ། ཞྗེས་ཚིག་གསལ་ལས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལ་ལྗེའུ་

ཕི་མ་གསུམ་ནི་རྒྱན་སང་གནད་ཀི་ཟླ་འློད་གཉིས་ཀར་གློ་ས་བས་རྒྱན་གིས་མ་

བསྡུས་ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། བམས་པས་ཞུས་པ་བསབ་པ་རབ་ཏུ་དབྗེ་བའི་

ལྗེའུས་ནི། ལྗེའུ་བརྒྱད་མ་དང་དག་སིང་ཟླ་འློད་དང་བཅས་པར་ཕིན་ཅི་ལློག་སློང་བ་
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ལ་འགློད་པའི་ཕིན་ལས་དང་སྦྱར་ལ། ཉི་སང་དུ་ཚིག་གསལ་བར་མི་སང་ཡང་ཚིག་

ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་མཚམས་ཕྗེ་བ་དང་ལྗེའུ་བརྒྱད་མ་ལ་བསྒིགས་ན་སྔ་མ་བཞི་དང་

འདྲ་བར་མངློན་ནློ། །དྗེའི་ཕིར་བམས་ཞུས་རྒྱན་གིས་མ་བསྡུས་པར་འཆད་པ་ཅུང་

ཟད་རིངས་སློ། །གྗེང་གཞི་ནི་འགྲྗེལ་པ་ཁུངས་མ་གང་གིས་ཀང་རྒྱན་དང་མ་སྦྱར་རློ། །

འློ་ན་འཕགས་པས་འདི་སྐད་ཅྗེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་སྐབས་འབྗེད་པ་ནས་

བརམས་ཏྗེ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་བར་གི་དངློས་པློ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་ལ་སློགས་པ་ཆློས་ཀི་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པའི་མཐར་

ཐུག་པ་དངློས་པློ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་རྟློགས་དཀའ་བའི་

དབུ་ཞབས་ཀི་དློན་ཙམ་བསྡུས་པ་ལ་དགློངས་ཏྗེ། འཕགས་པས། གྗེང་གཞིར་ཕློགས་

བཅུའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་པདྨའི་སྐྗེས་བསྐུར་བ་དང༌། བང་སྗེམས་གཞལ་དུ་

མྗེད་པ་འདུས་པར་གསུངས་པ་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་སློགས་པའི་ཤྗེར་ཕིན་བཤད་པ་

རློགས་ཀི་བར་གིས་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་

དུ་མ་ལ་དམིགས་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་མང་པློར་བསན་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཆྗེད་དུ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞྗེས་མཁས་པ་དག་གསུང་བ་ནི་

ལྗེགས་པར་གསུངས་པའློ། །རིན་ཆྗེན་སྒློན་མྗེ་དང་རྒྱན་དང་སྦྱར་བའི་འབུམ་འགྲྗེལ་

དུ་མཆློད་བརློད་གྗེང་གཞིའི་འགྲྗེལ་པར་སྦྱར་ནས་འཆད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་སྔ་

མ་དག་འཆད་པ་ནི་གཉིས་ཀ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། མཆློད་བརློད་དང་དགློས་འབྲྗེལ་ནི་

རྒྱན་གིས་མདློ་བཤད་པའི་སྔློན་འགྲློ་ཡིན་གི་མདློའི་བཤད་པ་དངློས་མིན་ཏྗེ། དཔྗེར་

ན་འགྲྗེལ་པ་འདི་ཡི་ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་ལ་ཞྗེས་སློགས་རྒྱན་གི་འགྲྗེལ་པ་མིན་
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པ་བཞིན་ནློ། །དྗེའི་ཕིར་མདློ་དང་རྒྱན་སྦྱར་ནས་འགྲྗེལ་ན་མདློའི་གྗེང་གཞི་བཤད་

པར་རིགས་མློད། རྒྱན་ཟུར་དུ་འཆད་པ་ལ་ཡང་གྗེང་གཞི་འགློད་པ་ནི་ཧ་ཅང་བཤད་

པ་ཞྗེས་པའི་སྐློན་ཡློད་དློ། །གལ་ཏྗེ་རྒྱན་འདི་ཡི་ར་བའི་མདློ་དང་པློ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་

སློན་པས་སྐློན་མྗེད་ཅྗེ་ན། དྗེ་ལྟ་ན་མདློ་ཇི་ལྟར་གཏད་པ་དང་ཤྗེར་ཕིན་སྔློན་ཇི་ལྟར་

བཙལ་ཚུལ་སློན་པས་ལྗེའུ་ཐ་མ་གསུམ་ཡང་ཤློད་ཅིག །གང་དག་ཡློངས་གཏད་དྗེའི་

རྒྱུ་ནི་ཡློངས་གཏློད་དང༌། གྗེང་གཞི་ཞིང་དག་དང༌། རྟག་ཆློས་གཉིས་ཡློངས་འཛིན་

གིས་བསྡུས་ཞྗེས་གསུང་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། ཡློངས་གཏད་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་ནི་

དྗེའི་རྒྱུ་ནི་ཡློངས་གཏློད་ཀི་དློན་ཡིན་ལ། ཐ་མ་ནི་རྟག་ངུས་ཀིས་དཀའ་བས་བཙལ་བ་

དྗེའི་ཕིར་ཡང་ཟུངས་ཤིག་ཅྗེས་གསུངས་པས་མིན་ནློ། །

གྗེང་གཞིར་ཞིང་དག་པར་བཤད་པ་ཙམ་དང༌། ཆློས་འཕགས་སློབ་དཔློན་དང་

རྟག་ཏུ་ངུ་སློབ་མ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་དྗེ་དག་གིས་བསྡུས་པར་འདློད་ན། སློད་ཁད་ཅན་

ན་བཞུགས་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་གསུང་བའི་གྗེང་གཞི་ཐམས་ཅད་དང༌། ནློར་བཟང་གིས་བ་

མ་བསྗེན་པའི་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱན་གིས་བསྡུས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་

ལློ༑ །གཉིས་པ་ནི་གལ་ཏྗེ་རྒྱན་དང་མདློ་སྦྱར་བ་ན་མདློ་ཁ་ཅིག་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང༌། 

ཁ་ཅིག་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་སང་བས་སྦྱར་རིགས་མློད། འློན་ཀང་

བང་ཆུབ་རྒྱས་བཤད་ཀིས་སྗེམས་བསྐྗེད་གཉིས་པ་བསན་པར་འདློད་པ་ལྟ་བུ་མདློ་

དྗེས་དློན་དྗེ་སློན་པ་ལ་ངྗེས་བྗེད་མྗེད་པ་དང༌། དྲློད་ཀི་སྐབས་སུ་བུད་མྗེད་དུ་མི་སྐྗེ་

བར་བརློད་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་དང་རྒྱན་དུ་དློན་ཡློད་པ་གྗེགས་བམ་ཁ་ཅིག་ལས་མདློ་མི་

སང་བ་ཇི་ལྟར་སྦྱར་ཞྗེ་ན། མདློ་སྦྱར་བའི་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པ་ལྟར་སང་བ་རྣམས་ནི་དྗེ་
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དག་ཏུ་སྦྱར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཡློད་པས་སྦྱར་དུ་རུང་སྗེ། དང་པློ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་

སྦྱར་རིགས་པ་རྣམས་སྦྱར་བ་ན་ལྷག་མ་རྣམས་དྗེ་དང་སྦྱློར་བར་ཤུགས་ལ་གློ་སྗེ་དྗེ་

ཡང་དངློས་སུ་བརློད་པ་ལ་གཙོ་བློར་མ་གྱུར་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་རྗེ་བཙུན་ལ་དྗེ་ལྟར་སྦྱར་བའི་ལུང་

མངའ་བའི་ཕིར་ཡང་ཡིན་ཏྗེ། རྗེ་བཙུན་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བས་དམ་པའི་ཆློས་

ཀི་མཛོད་གཞན་གིས་བལྟ་བའི་གནས་མིན་པ་ལ་ཕའི་ལུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་

ཕིར་རློ། །དྲློད་དུ་བུད་མྗེད་དུ་མི་སྐྗེ་བར་བསན་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱན་གི་སྒས་མ་ཟིན་པ་

རྣམས་ནི་ཟླས་བསྡུས་ཏྗེ་དྗེས་ན་རང་གི་སྐབས་དྗེར་གཏློགས་པར་ཤྗེས་པར་འགྱུར་

རློ༑ །ཁ་ཅིག་ནི་གཙོ་བློ་བརློད་པས་འཁློར་ཞལ་ལ་བསྡུས་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་རྒྱལ་པློ་འཁློར་

བཅས་གཤྗེགས་པ་ལ་རྒྱལ་པློ་གཤྗེགས་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཁ་ཅིག་ནི་སྐབས་བརྒྱད་

ཀི་ཁློངས་སུ་བསན་ཡང་གློ་ས་བས་མ་བསྡུས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། གངྒཱའི་ལྷ་མློ་བསྐལ་པ་

སྐར་མ་ལྟ་བུ་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་གསྗེར་གི་མྗེ་ཏློག་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། དགྗེ་

སློང་བརྒྱ་ཕག་དྲུག་ཅུ་བསྐལ་པ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ལ་མྗེ་ཏློག་བཀྲམ་པ་ཞྗེས་པའི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཚེ་བསྐལ་པ་སློང་ཕག་ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུ་ཐུབ་པར་ལུང་བསན་པ་ལྟ་བུའློ། །རྒྱན་

ན་ཡློད་པ་མདློ་ཡི་གྗེགས་བམ་ཁ་ཅིག་ལས་མི་སང་བ་ནི་གཞུང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་འདི་

སྒྲུབ་པར་དཀའ་བ་དང༌། ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་ལ་འགྲློ་བ་རྣམས་ཀི་བློ་ཡི་སློབས་བྲི་བས་ལུང་

གིས་ཚིག་ཉམས་པར་ཟད་ཀི་འདི་ལ་ལློག་པར་བསན་པའི་དྲི་མ་མྗེད་དྗེ་རྗེ་བཙུན་

གིས་ཡུམ་དྗེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་སློབ་དཔློན་ཆློས་བཤྗེས་འཆད་པ་

ནི་ལྗེགས་པར་བརྟགས་པའློ། །
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཤྗེས་བ་མཁྗེན་པ་གསུམ། ཉམས་ལྗེན་སྦྱློར་བ་བཞི། 

འབྲས་བུ་ཆློས་སྐུའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཐློབ་བ་རྣམ་

མཁྗེན། ཐློབ་བྗེད་ལམ་ཤྗེས། སང་བ་གཞི་ཤྗེས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། འབྲྗེལ་བརློད་པས་མཚམས་སྦྱར། རྣམ་མཁྗེན་གི་ཆློས་

རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི། བཤད་པར་བཞྗེད་དློ། །གང་ན། རྣམ་

མཁྗེན་དྗེ་བརློད་བར་སྡུད་པའི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་ལུས་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནིའློ། །ཇི་

ལྟར་ན། རྣམ་པར་ཏྗེ་བྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །གང་གི་ཚེ་ན་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་

ལྟར་བསྡུས་པའི་དློན་ལུས་རྣམ་གཞག་ཀུན་བསན་ནས་སློ། །

གང་དུ་ན། མཁྗེན་གསུམ་གི་དང་པློར་རློ། །ཅིའི་ཕིར་དང་པློར་འདི་སློན་ཞྗེ་ན། 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བ་མྗེད་བང་ཆུབ་སྔློན་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རྗེས་སུ་ཐློབ་

པར་འདློད་པས་རྣམ་མཁྗེན་ཐློབ་པར་བ་དགློས་པས་འབྲས་བུ་ལ་བྲློད་པ་བསྐྗེད་པའི་

ཆྗེད་དུ་བསན་དགློས་སློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །རིགས་འབྗེན་ནི། མཆློད་བརློད་ནས་བཤད་པའི་མཁྗེན་གསུམ་དང་འདིར་བསན་

པའི་མཁྗེན་གསུམ་གློ་རིམ་མི་མཐུན་པར་སློན་པ་ཅི་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་སློན་པར་བྗེད་

དྗེ་དློན་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་ན་བཤད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང༌། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་

དང༌། དྲི་བས་ལན་འདྲྗེན་པའི་མཚམས་སྦྱློར་ཡློད་པ་ལས་འདི་ལ་ནི་དང་པློ་གཉིས་

ཚང་ལ། ཕི་མ་ནི་རིགས་དང་དམིགས་རྣམ་གི་མཚམས་སྦྱློར་ལྟ་བུའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལམ་གི་རང་བཞིན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ། སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ་

དག་བྗེད་གདམས་ངག་ནློད་པ། གདམས་པའི ་འབྲས་བུ་ངྗེས་འབྗེད་ཡན་
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ལག །གདམས་པའི་དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང་

ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་གསུམ། སྗེམས་བསྐྗེད་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན། བརྟྗེན་པ་སྗེམས་

བསྐྗེད་ཀི་རང་བཞིན། རང་བཞིན་དྗེས་བསྐྗེད་ཀི་ཕན་ཡློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། 

ལུས་རྟྗེན་ནི། ལམ་ཤྗེས་ཀི་མདློ་ལས་ལྷའི་བུ་དུ་མས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

དང༌། ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། ཀླུ་ཉི་ཁི་ཆིག་སློང་གིས་སྗེམས་བསྐྗེད་

པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་སློ་ཐར་རྟྗེན་དུ་དང༌། མི་ཁློམ་པ་ཐམས་ཅད་བྲལ་བ་

དགློས་པ་མིན་ནློ། །སྗེམས་རྟྗེན་ནི། རྒྱལ་བ་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ། སྗེམས་ཅན་ལ་

དམིགས་པའི་སིང་རྗེ། བང་སྗེམས་ཀི་ཕན་ཡློན་ཐློས་པ་དང་གསུམ་ཡིན་ཏྗེ། དཀློན་

མཆློག་སྒློན་མྗེར། རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་ཆློས་ལ་དད་གྱུར་ཅིང༌། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་

སྤྱློད་ལ་དད་བྗེད་པ། །བང་ཆུབ་བ་ན་མྗེད་ལ་དད་གྱུར་ནས། །སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་

ཀི་སྗེམས་སྐྗེའློ། ཞྗེས་དང༌། རྒྱན་ལས། དྗེའི་ར་བ་སིང་རྗེར་འདློད། ཅྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་གཞི། མཚན་ཉིད། རབ་དབྗེའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། སློབ་དཔློན་གཞན་དང༌། བསན་བཅློས་འདི་ཡི་འགྲྗེལ་བྗེད་ཀི་ལུགས་སློ། །དང་

པློ་ནི། བང་སར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྨློན་ལམ་གི་མཆློག་ནི་སྗེམས་

བསྐྗེད་པའློ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་ཐློགས་མྗེད་ཀི་བཞྗེད་པས་སྨློན་ལམ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ངློ་

བློར་བཞྗེད་ཅིང༌། རྒྱན་འགྲྗེལ་ལས། ཡློན་ཏན་གསུམ་དང་གཉིས་ལ་དམིགས་པ་དང་

ལྡན་པའི་སྗེམས་པ་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཞྗེས་བའློ་ཞྗེས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

སྗེམས་པ་སྗེ། ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་དབིག་གཉྗེན་ནི་ངློ་བློ་སྗེམས་པ་

ལ་བཞྗེད་དློ། །རྒྱན་ལས། བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་སྨློན་ལམ་ནི། །སྗེམས་པ་འདུན་དང་
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བཅས་པ་སྗེ། ཞྗེས་གྲློགས་འདུན་པ་དང་བཅས་པའི་སྗེམས་པ་ལ་སྨློན་ལམ་དུ་

གསུངས་པས་སྐུ་མཆྗེད་དགློངས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུག་སམ་མློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འཕགས་པ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་དང༌། དྗེ་དང་མི་

མཐུན་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ནི་འཕགས་པས། སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་

སྗེམས་ནི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སྗེ་རྣམ་པར་རིག་པའློ། །རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན་

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སྗེ་དཀར་པློའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ནི་དྗེ་ལ་སིད་

པའི་ཕིར་རློ། །བསྐྗེད་པ་ཞྗེས་སྨློས་པས་ནི་མ་བསྐྗེད་པ་སྐྗེད་པར་ཤྗེས་པར་བྗེད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ན་སྗེམས་ཀིས་རྟློགས་པའི་ཆློས་ལ་དང་པློའི་མཚམས་ཀི་དངློས་པློ་

བསན་པའི་དློན་དུའློ་ཞྗེས་སྗེམས་དང་བསྐྗེད་པའི་དློན་བཤད་ནས། སྒློ་ལྔའི་རྣམ་ཤྗེས་

ཁ་ཕིར་བལྟས་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཀུན་གཞི་དང་ཉློན་ཡིད་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པ་

ལ་དགློངས་ནས་དྗེ་དག་ལ་མ་བཞག་པར་དཀར་ཆློས་ཀུན་གི་རྟྗེན་དུ་རུང་བ་ཡིད་ཀི་

རྣམ་ཤྗེས་ལ་མཚན་གཞིར་བཤད་དློ། གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་འདློད་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་དུ་

བཤད་པ་ལ་རློད་པ་བཀློད་ནས་འདློད་པས་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་

དངློས་མིན་པར་གསུངས་སློ། །ཉི་ཁིའི་རྣམ་འགྲྗེལ་དུ་དྗེ་དང་མཐུན་པར་མཚན་གཞི་

བཟུང་ཞིང༌། སློབ་དཔློན་འདིས་ཀང་རྒྱན་སང་དང་འདི་གཉིས་ཀར་ཉི་ཁི་སང་བར་

གསུངས་པའི་རློད་ལན་རྣམས་བཀློད་ནས་འདློད་པ་བཏགས་པ་བ་སྗེམས་མཚན་ཉིད་

པར་བཤད་ལ། ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་ཀང་ཐུབ་དགློངས་སུ་རློད་ལན་རྣམས་ཀང་བཀློད་ཅིང༌། 

ཟླ་འློད་དུ་ཡིད་ཤྗེས་ལ་མཚན་གཞིར་བས་སློ། །

ཚིག་གསལ་ལས་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་འདིར་ཁ་ཅིག་ནི་སྗེམས་
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བསྐྗེད་པ་དངློས་གཙོ་བློར་བསན་པ་སྗེ་འདུན་པ་ལ་སློགས་པའློ། །ཁ་ཅིག་ནི་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་འཕྗེལ་བར་བྗེད་པའི་གྲློགས་ལ་དྗེར་གདགས་ཏྗེ་སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པའློ། །ཁ་

ཅིག་ནི་འབྲས་བུ་ལ་དྗེར་གདགས་ཏྗེ་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ལ་སློགས་པའློ་ཞྗེས་

འཆད་པ་ནི་སློབ་དཔློན་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་ཡིན་ཀང་ཅུང་རིངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། བུད་དྷ་ཤྲིས། དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པའི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བར་སྦྱར་བར་ཟད་མློད་གཞན་དུ་ན་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་དང༌། 

གྲློགས་ལ་དྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པར་བརློད་ཀང་རང་གི་མཚན་ཉིད་

འགྲུབ་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྗེས་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གི་ལུགས་སུན་ཕྱུང་ནས་

དློན་གཉྗེར་གི་འདུན་པ་ཉིད་སྗེམས་སུ་འདློད་པས་སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་རས་གཅིག་ཏུ་

འདློད་དློ། །ཤཱནི་པ་ནི་ཡིད་དང་འདུན་པ་གཉིས་ཆར་ལ་འདློད་དྗེ། དག་ལྡན་ལས། 

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་དངློས་པློ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སྗེམས་ནི་ཡིད་དང་འདློད་པ་སྗེ། ཞྗེས་

དང༌། དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་ནི་གཞན་གི་དློན་གི་ཆྗེད་དུ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་

དམིགས་པའི་འདློད་པ་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་མཚན་ཉིད་དློ་ཞྗེས་སློ། །

འློ་ན་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་སྗེམས་སུ་བཞྗེད་པ་དློན་གི་

དབང་ཅི་ཞིག་གཟིགས་ཤྗེ་ན། སྗེམས་བྱུང་ཡིན་ན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་སྒའི་དློན་མི་

གནས་པར་དགློངས་ནས་མཛད་ཅིང༌། ཁད་པར་དུ་སློབ་དཔློན་གིས་ནི་མདློ་སྗེའི་རྒྱན་

ལས། སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་མཚན་ཉིད་སློན་པ་ན། སྤློ་བ་ཆྗེ་དང་རློམ་པ་ཆྗེ། །དློན་ཆྗེ་བ་

དང་འབྱུང་བ་ཆྗེ། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྗེམས་པ་སྗེ། །དློན་གཉིས་ལྡན་པའི་

སྗེམས་འབྱུང་བ། ཞྗེས་པའི་རང་པ་ཐ་མས་སྗེམས་སུ་བཤད་པར་འདུག་སམ་དུ་
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དགློངས་ཏྗེ། རྒྱན་སང་དུ། རློད་པའི་སྐབས་སུ་འདི་དྲངས་ནས་སྗེམས་པ་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཡུལ་ཁད་ཅན་དུ་སང་བར་སྐྗེ་བ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་

ཞྗེས་བཤད་པས་ལུང་དྗེས་སྗེམས་པ་གྲློགས་སུ་ཡློད་པའི་སྗེམས་ཤིག་སྗེམས་

བསྐྗེད་དུ་བསན་སམ་དུ་དགློངས་སློ། །དྗེ་ལ་སྤློ་བ་ཆྗེ་བ་ནི་གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་ཀིས་

ཡུན་རིང་པློར་དཀའ་བ་སྤྱློད་པ་ལ་མི་སྐློ་བའློ། །རློམ་པ་ཆྗེ་བ་ནི་སྦྱློར་བའི་བརློན་

འགྲུས་ཀིས་གློ་ཆ་ཇི་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའློ། །དློན་ཆྗེ་བ་ནི་བདག་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཆྗེད་

དློ༑ །འབྱུང་བ་ཆྗེ་བ་ནི་བང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་འགྲུབ་པའློ། །དྗེ་ཡང་ཚིག་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་

སྐྗེས་བུ་བྗེད་པ་དང༌། དྗེའི་འློག་མ་གཉིས་ཀིས་དློན་བྗེད་པ་དང༌། འབྲས་བུ་ཡློངས་སུ་

འཛིན་པའི་ཡློན་ཏན་བསན་ཏློ། །དྗེ་གཉིས་ནི་བང་ཆུབ་དང་གཞན་དློན་ལ་དམིགས་

པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་དློན་དུ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་

དུ་འབྱུང་བའི་སྗེམས་སློ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། ངློ་བློ། སྐྗེ་ཚུལ། ས་མཚམས། བཞྗེད་

ཚུལ་གི་སྒློ་ནས་དབྗེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། སྨློན་པ་དང་འཇུག་པའི་སྗེམས་གཉིས་

སློ༑ །འདི་ལ་གཉིས། ལུགས་གཞན་དགློད་པ་དང༌། འཐད་ཕློགས་བསན་པའློ། །དང་པློ་

ནི༑ ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ནི། སྨློན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་འཇིག་རྟྗེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཡིན་ལ། འཇུག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནས་བརམས་ཏྗེའློ། ཞྗེས་

ས་ཐློབ་མ་ཐློབ་ལ་འདློད་ཅིང༌། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཞྗེད་དློ། །ཚིག་གསལ་

ལས་ནི། སྨློན་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནི། སྨློན་པ་ཙམ་སྗེ་ཚོགས་བསགས་པ་སྗེམས་དྗེ་བསྐྗེད་

པའི་ཆློ་གས་བང་བར་ཡང་མ་བས་པའློ། །འཇུག་པ་ཞྗེས་པ་ནི། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་
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གཉྗེན་མཉྗེས་པར་བས་ཏྗེ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

ནས་བརམས་ཏྗེ་བར་ཆད་མྗེད་པའི་ལམ་གི་བར་དུ་གཏློགས་པའི་སྒྲུབ་པའི་སྤྱློད་པའློ་

ཞྗེས་བཤད་ནས་ཤཱན་དྗེ་བའི་སྨློན་འཇུག་གི་ལུང་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

ཆློ་གས་བངས་མ་བངས་དང༌། གཞན་ཡང་ཕིར་མི་ལྡློག་ཐློབ་མ་ཐློབ་དང༌། འབྲས་བུ་

དང་རྒྱུ་ལ་དམ་བཅས་པ་ལ་འདློད་པ་ཡློད་དྗེ་དྗེ་དག་གིས་ནི་ལྗེགས་པར་མ་རྟློགས་ཏྗེ། 

སློང་པློ་བཀློད་པའི་མདློ་དང་དྗེའི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་པའི་ཤཱན་དྗེ་བའི་ལུགས་ལས་ཕི་

རློལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསབ་བཏུས་སུ། བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ་

བང་ཆུབ་ཏུ་སྨློན་པའི་སྗེམས་དང༌། བང་ཆུབ་ཏུ་ཆས་པའི་སྗེམས་སློ། །སློང་པློ་བཀློད་

པའི་མདློ་ལས་གསུངས་པ། རིགས་ཀི་བུ་སྗེམས་ཅན་གང་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་སྨློན་པ་དྗེ་དག་ཀང་དཀློན་ནློ། །དྗེ་བས་ཀང་གང་བ་ན་

མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཆས་པའི་སྗེམས་ཅན་ཤིན་ཏུ་དཀློན་ནློ་

ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། ཞྗེས་དང༌། སྤྱློད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སྗེམས་དྗེ་མདློར་བསྡུ་

ན༑ །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤྗེས་བ་སྗེ། །བང་ཆུབ་སྨློན་པའི་སྗེམས་དང་ནི། །བང་ཆུབ་

འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །འགྲློ་བར་འདློད་དང་འགྲློ་བ་ཡི། །བྗེ་བྲག་ཇི་ལྟར་ཤྗེས་པ་

ལྟར། །དྗེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀི། །བྗེ་བྲག་རིམ་བཞིན་ཤྗེས་པར་བ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་རྣམས་དགློངས་པ་གཅིག་པས་དྗེ་ལྟར་དུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ཡང་ཤྗེར་འབྱུང་

གིས་ལུང་འདི་དྲངས་ནས་གཞན་དློན་དུ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པ་

ཉིད་ལས་མི་འདའ་ཡང་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཡློད་པ་དང་མྗེད་པ་ལས་
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མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་རྟློགས་པར་བ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་དང་པློར་སྗེམས་ཅན་ལ་

དམིགས་པའི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འདི་མཐའ་དག་སིད་པ་ལས་

བསྒལ་བའི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བའློ་སམ་པའི་བསམ་པ་རྐྱང་པ་སྐྗེས་པ་

སྨློན་པ་དང༌། དྗེ་ནས་སློམ་པ་བཟུང་བ་ལ་སློགས་པས་བ་ན་མྗེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སྤྱློད་པ་ཕིན་དྲུག་ས་གཅིག་ལ་ཞུགས་ན་ཡང་འཇུག་པའི་གློ་ཆློད་དློ། །

དྗེས་ན་སྨློན་འཇུག་གཉིས་ངློ་བློ་གཞན་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བའློ་སམ་

པའི་བསམ་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་ཀང་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བ་བས་ཟིན་མ་ཟིན་ཡློད་པས་

འདི་གཉིས་འགལ་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཡུལ་དྗེར་འགྲློ་འདློད་པའི་བློ་སྐྗེས་པ་ཙམ་དང་དྗེའི་

རྗེས་སུ་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་འགྲློ་བའི་བ་བས་ཟིན་པ་ལྟ་བུའློ། །དྗེའི་ཕིར་སྨློན་པ་ནི་

དང་པློའི་སྗེམས་ཁློ་ནའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སྒློམ་རིམ་དང་པློ་ལས། བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་

ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ་ཞུགས་པའི་སྗེམས་དང་སྨློན་པའི་སྗེམས་སློ། ཞྗེས་བཤད་ནས་

སྔར་གི་སློང་པློ་བཀློད་པའི་ལུང་དྲངས་ཤིང༌། ཡང་དྗེ་ལས་འགྲློ་བ་དྗེ་དག་ལ་ཕན་པའི་

ཕིར་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་གང་ཐློག་མར་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་དྗེ་ནི་སྨློན་པའི་

སྗེམས་སློ། །གང་ཕན་ཆད་སློམ་པ་བཟུང་སྗེ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཞུགས་པ་དྗེ་ནི་ཞུགས་

སྗེམས་སློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གང་ཡང་ཡྗེ་ཤྗེས་གྲགས་པས། འདུན་སློགས་གསུམ་

གི་དབྗེ་བ་ཡིས། །སྨློན་པའི་སྗེམས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །འཇུག་པ་ཞྗེས་བའི་སྗེམས་

རྣམས་ནི། །བཅུ་དགུ་རྣམས་སུ་འདློད་པ་ཡིན། ཞྗེས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཉྗེར་གཉིས་ལ་

སྨློན་འཇུག་གི་མཚམས་གཅློད་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་བས་ནས་སྔར་དྲངས་པའི་སློང་པློ་བཀློད་

པའི་ལུང་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་ནས་འཇུག་སྗེམས་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ངློས་
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འཛིན་པ་ནི་མ་བརྟགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་ཚོགས་ལམ་ཆྗེན་པློར་ཞུགས་ན་བང་

ཆུབ་ཏུ་ཆས་པར་བཞག་དགློས་པས་ལུང་དྲངས་པ་ཤྗེས་བྗེད་དུ་མ་སློང་ལ་ཚོགས་

ལམ་ན་སློམ་པ་མྗེད་པ་ལ་ཤྗེས་བྗེད་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །

གཞན་ཡང་སློམ་པ་ཐློབ་ན་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་སློ་སྐྗེ་ལ་འཇུག་པ་

མྗེད་པར་འདློད་པ་རྣམས་མི་རིགས་ཏྗེ། བསབ་བཏུས་ལས། “ཅི་སར་མ་ཆུད
1

་པ་ལ་

ཡང་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པའི་དབང་དུ་བ་བ་ཡློད་དམ་མྗེད་ཅྗེ་ན། ཡློད་བར་

རིགས་པར་བ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་ཚོགས་ལམ་

ཆུང་ངུར་སྨློན་སྗེམས་དང་འབྲིང་ནས་འཇུག་སྗེམས་བཞག་སྗེ་མདློ་ལས་”བསམ་

ལྡན
2

་གི་སྐབས་སུ་ཕིན་དྲུག་ལ་སློབ་པར་བཤད་ཅིང༌། སློབ་དཔློན་ལྷ་དབང་བློས་ཀང་

ཤྗེར་ཕིན་གི་འགྲྗེལ་པའི་དློན་སྒློམ་པའི་བཤད་པ་ལས། བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏྗེ་སྨློན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་འཇུག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློ། །དྗེ་ལ་

སྨློན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་ས་ལྟ་བུའློ། །འཇུག་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་གསྗེར་ལྟ་

བུ་ནས་སྤིན་ལྟ་བུའི་བར་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་གློ །ཞྗེས་སློ། །སློབ་དཔློན་འདིས་ཀང་རྒྱན་

སང་དུ་ཤཱན་དྗེ་བའི་ལུང་དྲངས་ནས་སྨློན་འཇུག་གི་བཤད་པ་མཛད་པས་འཕགས་

ཡུལ་གི་མཁས་པ་དག་ཀང་ལུགས་འདི་ལ་འཆྗེལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། བར་ལས་བྱུང་བ་དང༌། བསྒློམ་སློབས་ཀིས་སྐྗེས་པ་གཉིས་

སློ༑ །དང་པློ་ནི་རྒྱན་ལས། གྲློགས་སློབས་རྒྱུ་སློབས་ར་བའི་སློབས། །ཐློས་སློབས་དགྗེ་

བ་གློམས་པ་ལས། །མི་བརྟན་པ་དང་བརྟན་འབྱུང་བ། །གཞན་གིས་བསན་པའི་སྗེམས་

1  བ། ༢༢༣   ཅི་སློར་མ་ཆུད    ཞློལ། ༡༩༣  ཀ ། ༡༩༩   ཅི་སར་མ་ཆུད

2  ཀ ། ༡༩༩   བསམ་ལྡན    ཞློལ། ༡༩༣  སྗེ། ༢༠༣   བསམ་གཏན
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བསྐྗེད་བཤད། ཅྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་གཞན་གིས་བསན་ཅིང་གཞན་གི་ངག་གི་རིག་བྗེད་

ལས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་བངས་པ་བར་ལས་བྱུང་བའི་སྗེམས་བསྐྗེད་

ཡིན་ལ་དྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་མང་སྗེ། གྲློགས་སློབས་ལས་སྐྗེ་བ་ནི་དགྗེ་བཤྗེས་

ལས་སློ། །རྒྱུ་སློབས་ལས་ནི་རིགས་ཀི་མཐུ་དང༌། དགྗེ་རའི་སློབས་ལས་ཏྗེ་རིགས་

རྒྱས་པར་གྱུར་པ་དང་མང་དུ་ཐློས་པའི་སློབས་དང༌། དགྗེ་བ་གློམས་པའི་སློབས་ལས་

ཏྗེ་ཚེ་འདི་ལ་རྟག་ཏུ་ཉན་འཛིན་འཆང་བ་ལ་སློགས་པ་ལས་སྐྗེ་བ་ཡང་ཡློད་དློ། །དྗེ་

ཡང་དང་པློ་མི་བརྟན་ལ་ལྷག་མ་བཞི་བརྟན་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་རབ་མཉྗེས་བས། །བསློད་

ནམས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཚོགས་རབ་བསགས། །ཆློས་ལ་མི་རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི། །སྐྗེས་ཕིར་དྗེ་ནི་

དམ་པར་འདློད། །ཆློས་དང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་དང་ནི། །དྗེ་ཡི་བ་བས་སངས་རྒྱས་

ཉིད། །མཆློག་ལ་སྗེམས་མཉམ་རྗེད་པའི་ཕིར། །དྗེ་ཡི་རབ་དགའ་ཁད་པར་འཕགས། 

ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པློའི་རང་པ་དང་པློས་ལུང་དམ་པ་མནློས་པ་དང༌། 

གཉིས་པས་རྒྱུ་དམ་པ་བསྒྲུབས་པ་དང༌། གསུམ་པས་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་དམ་པ་རྟློགས་

པའི་ཁད་པར་བསན་ཏྗེ། ཁད་པར་དྗེ་གསུམ་གིས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དློན་དམ་པ་ཉིད་

དུ་སློན་ཏློ། །དྗེ་ཡང་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འཐློབ་པས་དྗེའི་རབ་དགའ་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་རྒྱུ་སློན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ཆློས་དང༌། སྗེམས་ཅན་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་སྗེམས་

ཅན་གི་བ་བ་ལ་སྗེམས་མཉམ་པ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ཆློས་བདག་མྗེད་པར་དང༌། 

བདག་གཞན་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་རང་གི་ཆློས་དབིངས་དབྗེར་

མྗེད་པར་རྟློགས་པ་དང༌། བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་འདྲ་བར་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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ཡང་ཟད་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །སྒློམ་རིམ་བར་པ་ལས་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་གི་

སྗེམས་ཀི་དབྗེ་བ་ཡང་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ནི་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏྗེ་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའློ། །དྗེ་ལ་ཀུན་རློབ་ནི་སིང་རྗེས་སྗེམས་ཅན་

མཐའ་དག་གདློན་པར་དམ་བཅས་ནས་འགྲློ་བ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་

ཅིག་སམ་དུ་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པའི་རྣམ་པའི་

སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལྗེའུ་ལས་བསན་པའི་ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་མཁས་པ་ཕ་རློལ་པློ་ལས་

བསྐྗེད་པར་བའློ། །དྗེ་ལྟར་ཀུན་རློབ་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་དློན་དམ་པ་

བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་འབད་པར་བའློ། །དློན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་དྗེ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པ་སྤློས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ། ཤིན་ཏུ་

གསལ་བ་དློན་དམ་པའི་སྤྱློད་ཡུལ་དྲི་མ་མྗེད་པ་མི་གཡློ་བ། རླུང་མྗེད་པའི་མར་མྗེའི་

རྒྱུན་བཞིན་དུ་མི་གཡློ་བའློ། །དྗེ་གྲུབ་པ་ནི་རྟག་ཏུ་གུས་པར་ཡུན་རིང་དུ་ཞི་གནས་

དང་ལྷག་མཐློང་གི་རྣལ་འབློར་གློམས་པར་བས་པ་ལས་འགྱུར་ཏྗེ་ཞྗེས་དང༌། བི་མ་ལ་

མི་ཏྲའི་སྒློམ་རིམ་དུ་ཡང་དྗེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱན་ལས། སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ་ནི་ས་རྣམས་ལ། །མློས་དང་ལྷག་

བསམ་དག་པ་དང༌། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་གཞན་དུ་འདློད། །དྗེ་བཞིན་སྒིབ་པ་སངས་པའློ། 

ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་མློས་སྤྱློད་ཀི་ས་ལ་མློས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ས་དང་པློ་བདུན་ལ་

ལྷག་བསམ་དག་པ་དང༌། ས་བརྒྱད་པ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སྒིབ་པ་སངས་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་དློ། །འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་ནི། དང་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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པློ་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་བཞི་ལ་བཞག་ཀང་ཚོགས་ལམ་ནས་བཟུང་ན་ལྗེགས་

སློ༑ །འདིར་ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་ལ་སྗེམས་བསྐྗེད་མྗེད་དྗེ་ཡློད་ན་སྤིན་ལྟ་བུ་ཡློད་

དགློས་པ་ལས་དྗེ་མྗེད་དྗེ་རྒྱན་ལས། རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ། །སྤིན་

དང་འདྲ་བར་བསན་པ་ཡིན། ཞྗེས་པས་ཤྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། རྒྱལ་སས་ལ་ཡློད་པས་

སངས་རྒྱས་ལ་ཡློད་པ་མི་ཁྗེགས་ལ། རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་ཐློབ་པར་བ་བའི་སྗེམས་

བསྐྗེད་ཅྗེས་ཀང་དགློངས་པ་བརྟག་ནུས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་མིན་ན་སྔར་གི་ས་མཚམས་དང་

འགལ་ཞིང་དློན་དམ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀང་མྗེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལློ། །

འློ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་འདློད་པ་ཡློད་པར་འགྱུར་ལ་དྗེ་ལྟ་ན་དྗེ་རྟློག་པ་ཡིན་པས་

མི་རིགས་ཤྗེ་ན། དྗེ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། ཟླ་འློད་ལས་འློ་ན་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་རྣམ་པར་

རྟློག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བའི་སྗེམས་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞྗེ་ན། 

བདྗེན་དྗེ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ནི་དློན་དུ་གཉྗེར་བར་བྗེད་པ་ཅན་གི་བྗེད་པ་པློའི་ཆློས་ཏྗེ། 

ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྔློན་གི་སྗེམས་སློ་སློ་བ་རྣམས་སློ། །དློན་དུ་གཉྗེར་བར་བ་བ་ཉིད་

དང༌། འདློད་པར་བ་བ་ཉིད་ནི་ལས་ཀི་ཆློས་ཏྗེ་མཆློག་གི་སྗེམས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་ནི་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་སྗེམས་ཀི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་མྗེད་པ་ཉིད་དློ། 

ཞྗེས་དློན་དུ་གཉྗེར་བྗེད་ཀི་སྗེམས་རྟློག་བཅས་མྗེད་ཀང་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་སྗེམས་

རྟློག་མྗེད་ཡློད་པར་བཤད་དློ། །ཡང་ན་འདུན་པ་སློབ་ལམ་དུ་རྟློག་པ་ཡིན་ཀང་སངས་

རྒྱས་ཀི་སར་རྟློག་མྗེད་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ཡང་ན་ཇི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་

བར་འདློད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་སྔར་ཡིན་ལ་

ཕི་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་མྗེད་པས་དྗེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་
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རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་ཅྗེས་པས་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་བཀློད་ནས་རང་ཉིད་

སངས་རྒྱ་བར་འདློད་པ་ཕྱུགས་རི་ལྟ་བུ་དང༌། བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་དུས་མཉམ་དུ་

སངས་རྒྱ་བར་འདློད་པ་མཉན་པ་ལྟ་བུ་དང༌། རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ནས་གཞན་གྲློལ་

བར་འདློད་པ་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་གསུམ་ཡློད་ཅྗེས་འཆད་དློ། །དློན་

འདི་ལ་བཅློམ་ལྡན་པ་ནི། སྔ་མ་གཉིས་ལྟར་ན་དྗེ་དག་གིས་མི་སིད་པ་དམ་བཅས་པ་

དང་བློ་ལློག་ཤྗེས་སུ་འགྱུར་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་སྔར་དང་དུས་མཉམ་

དུ་སངས་རྒྱ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རློ། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ན་རང་ཉིད་

སངས་རྒྱ་བ་ལ་དགློས་པ་མྗེད་དྗེ། སྐྲ་བྲྗེགས་ནས་ཚེས་གྲངས་རྟློག་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་

ན་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་བསྐྗེད་འདི་ཉིད་གཞུང་ལས་བཤད་པས་འདི་ཁློ་ནའློ་ཞྗེས་

གསུང་ཡང་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཐུགས་སྦྱློང་བ་ལ་མི་སིད་པ་དུ་མ་ཡློད་པ་དང༌། 

སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པ་ཡང་མི་འགྲུབ་པའི་སྨློན་ལམ་དུ་མ་སང་བའི་ཕིར་དགག་པ་དྗེ་

དག་མི་རིགས་སློ། །དྗེས་ན་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུ་འདི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་མང་བར་

གསུངས་ཀང་བང་སྗེམས་ཀི་ཐུགས་སྦྱློང་ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་སིད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྤྱློད་འཇུག་ལས། གསྗེར་འགྱུར་རི་ཡི་རྣམ་པ་མཆློག་ལྟ་བུ། །མི་

གཙང་ལུས་འདི་བངས་ནས་རྒྱལ་བའི་སྐུ། །རིན་ཆྗེན་རིན་ཐང་མྗེད་པར་བསྒྱུར་བས་

ན༑ །བང་ཆུབ་སྗེམས་ཞྗེས་བ་བ་རབ་བརྟན་བཟུང༌། །བང་ཆུབ་སྗེམས་སྐྗེས་གྱུར་ནས་

སྐད་ཅིག་གིས། །འཁློར་བའི་བརློན་རར་བསམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས། །བདྗེ་

གཤྗེགས་རྣམས་ཀི་སས་ཞྗེས་བརློད་བ་ཞིང༌། །འཇིག་རྟྗེན་ལྷ་མིར་བཅས་པའི་ཕག་
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བར་འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། སྗེམས་འགྲྗེལ་ལས། བང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་མ་བསྐྗེད་

པར། །སངས་རྒྱས་ནམ་ཡང་མི་འཐློབ་ཅིང༌། །འཁློར་བར་གཞན་དློན་སྒྲུབ་པ་

ཡི༑ །ཐབས་གཞན་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་བཤད་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་

གི་འབྲས་བུ་དང༌། མདློར་ན་དཔལ་བིན་གིས་ཞུས་པར། བང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་བསློད་

ནམས་གང༌། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལ་གཟུགས་མཆིས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་གང་

སྗེ༑ །དྗེ་ནི་དྗེ་བས་ལྷག་པར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་རབ་དབྗེ་ངློ་བློ་ངློས་འཛིན་ཕན་ཡློན་ས་མཚམས་

དང་བཅས་པ་ཙམ་ཞིག་སྐབས་སུ་བབ་པས་བདག་གིས་ཀང་བཤད་ལ། བ་མ་རྣམས་

སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ཆློ་ག་དྗེ་དག་གི་ར་ལྟུང་དབུ་སྗེམས་སློ་སློ་ཡིན་པ་དང་མིན་པའི་

ལུགས་དུ་མ་བཀློད་ནས་འཆད་མློད། དྗེ་དག་ནི་ཧ་ཅང་ཡང་སྤློས་པ་ལ་དགའ་བས་

འབམ་ཀས་པའི་བཤད་པར་སང་བས་བདག་གིས་ངལ་བ་མ་བས་ཏྗེ་བསན་བཅློས་

གཅིག་ཏུ་བསན་བཅློས་འདུག་ཚད་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྲྗེལ་བཙལ་ནས་འཆད་ན་ཤློ་

ལློག་གཅིག་ཀང་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཡང་བཤད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་རབ་དབྗེའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མཚན་

ཉིད་དངློས་དང༌། དྗེ་མདློ་དང་སྦྱར་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས་སྦྱར་བ་ནི། སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་རང་གི་ངློ ་བློ ་གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དང་བཅས་ཏྗེ་གསུངས་པ་

ནིའློ། །བསན་པ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་རང་ལས་གཞན་

པའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་གི་ཕིར་དུ་ཐློབ་བ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་འདློད་པའློ། །འློན་ཏྗེ་འདློད་པ་ཞྗེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞྗེ་ན། འདི་འདློད་པ་དང་དྗེ་འདློད་
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པས་བང་སྗེམས་ཀིས་ཡུམ་ལ་བརློན་པར་བའློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་འདློད་པ་

དྗེའློ། །དྗེའི་མཚན་ཉིད་ཀང་མི་ཤྗེས་པས་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ནི་ཉི་ཁི་ལས་དློན་དུ་གཉྗེར་

བར་གསུངས་པ་འདི་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་དུས་དང་པློར་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་དུས་ན་རྟྗེན་

བང་སྗེམས་ཀིས་ཚུལ་རང་ཉིད་ངྗེས་པར་སངས་རྒྱ་བ་དང༌། གཞན་གི་དློན་བསྒྲུབ་

པར་བའློ་ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་དློན་དུ་གཉྗེར་བར་བྗེད་དློ། །བཤད་པ་ནི། ཞྗེས་བ་བ་གསུངས་

ཞྗེས་པ་ནི་འདས་མ་ཐག་པའི་ར་བ་བཤད་བར་འགློད་བཞྗེད་ནས་”ཡིན་ལ་ཏྗེ་ནི
1

་

འཆད་བྗེད་འདྲྗེན་པ་སྗེ། འདི་ནི་དམིགས་བསལ་མྗེད་པའི་འློག་གི་སྐབས་ཐམས་ཅད་

དུ་ཤྗེས་པར་བའློ། །

འདི་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དངློས་དང༌། རློད་པ་སང་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་

ལས། སློང་ཉིད་སིང་རྗེའི་སིང་པློ་ཅན་གི་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ངློ་བློ་ནི། གཞན་རང་ལས་

ཕ་རློལ་གི་དློན་འཁློར་བ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་བསྒལ་བ་དང་མང་འདས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་འགློད་

པའི་ཆྗེད་དུ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པར་བྗེད་པའི་མཚན་ཉིད་

དློ༑ །དབྗེ་བ་ནི། སྨློན་པ་དང་འཇུག་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྗེམས་རྣམ་པ་གཉིས་

སློ༑ །སྗེམས་བསྐྗེད་ཚུལ་ནི། རང་ཉིད་མ་འློངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་ནས་གདུལ་

བ་གཞན་གི་དློན་གི་ཕིར་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཆློས་བསན་པ་ལ་སློགས་པས་རང་རང་

གི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འབད་པར་བའློ་ཞྗེས་དང་པློར་རྒྱུའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་

སྨློན་པ་དང༌། སྨློན་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཕུན་ཚོགས་རློགས་པར་བའློ་

ཞྗེས་འབྲས་བུའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་འཇུག་སྗེམས་བསྐྗེད་ཚུལ་ལློ། །

1  བ། ༢༣༡   ཡིན་ལ། ཏྗེ་ནི    ཞློལ། ༡༩༩   ཡིན་ལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི    སྗེ། ༢༡༠   ཡིན་ལ་དྗེ་ནི
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རློད་པ་དང་ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པ་ཉིད་ནི། ཇི་ལྟར་ན་དྗེ་སྗེ་ཁློད་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་

ཏྗེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རློགས་བང་དྗེ་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་འདུན་ཡུལ་དགྗེ་བའི་ཆློས་ལ་

འདུན་པའི་འདུན་པ་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ་སྗེ་མདློར་ན་སྗེམས་བྱུང་ཡུལ་ངྗེས་

ལྔའི་འདུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྗེས་པའློ། །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། སྤློ་བ་ཆྗེ་ནས་དློན་གཉིས་

ལྡན་པའི་སྗེམས་བྱུང་བ་ཞྗེས་བཤད་པས། གྲློགས་སྗེམས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་

འབྱུང་བའི་སྗེམས་གཞན་དློན་དང་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཁད་ཅན་དུ་སང་

བར་སྐྗེ་བ་ཞིག་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྗེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། རྒྱུ་མིང་འབྲས་བུ་དང༌། གྲློགས་མིང་གྲློགས་ཅན་ལ་བཏགས་པའློ། །

དང་པློ་ནི། འདློད་པ་སྗེམས་བྱུང་ཡིན་པས་སྗེམས་བསྐྗེད་མིན་པར་ཐལ་བ་

བདྗེན་མློད་ཀི་སྗེ་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་ཡང་དག་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་ཅྗེས་

པ་ཅི་ཞྗེ་ན། འདློད་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་མིན་པ་འློན་ཀང་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐབས་འདིར་དྗེའི་

མིང་གིས་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་ཉྗེ་བར་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡིན་པས་སྗེམས་

བྱུང་སྗེམས་བསྐྗེད་དུ་ཐལ་བའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །དངློས་མིན་བཞིན་དུ་འདློགས་པ་ལ་

ནི་ཆློས་གསུམ་ཚང་དགློས་པས། ཆློས་གསུམ་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་གསུམ་ལས་

འདློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་མི་བླུན་པློ་ལ་བ་ལང་དུ་བརློད་

པ་ལྟ་བུ་དང༌། འབྲྗེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་ལ་གསུམ། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་

དང༌། བརློད་བ་དང་རློད་བྗེད་དང༌། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འབྲྗེལ་པའློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་

རས་ཡུག་གི་ཕློགས་གཅིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚིག་ཅྗེས་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་
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ཤྗེར་ཕིན་བརློད་བར་སློན་པའི་མདློ་ལ་ཤྗེར་ཕིན་ཞྗེས་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་

ལ་འབྲས་བུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་གཉིས་སློ། །

དང་པློ་ནི། ལློ་མ་ལ་ཚོད་མ་ཞྗེས་དང༌། གཉིས་པ་ནི། ད་ལྟར་གི་བདྗེ་སྡུག་ལ་

སྔློན་གི་ལས་ཞྗེས་བརློད་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལས་འདིར་ནི་ཕི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་འགྲློ་བ་

མགློན་མྗེད་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོར་ནུབ་པ་ལ་དམིགས་ནས་དྗེ་དག་འདློན་པར་

འདློད་པའི་བསམ་པ་དགྗེ་བའི་ཆློས་གཞན་དློན་ལ་འདུན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་དློན་

དུ་གཉྗེར་བའི་འདུན་པ་ཡློད་ན་དྗེ་རྒྱུར་ཡློད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་དག་གི་ཕིར་དུ་འཚང་

རྒྱ་བར་འདློད་པའི་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དྗེ་སྐྗེ་བས་ན་རྒྱུ་འདློད་

པས་འབྲས་བུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་བཏགས་ནས་བསན་ནློ། །བཏགས་པའི་དགློས་པ་ནི། 

འདུན་པ་རྒྱུར་ཡློད་ན་སྗེམས་བསྐྗེད་སྐྗེ་བ་དྗེ་ལྟར་གཞན་དློན་དང་བང་ཆུབ་ལ་འདུན་

ཞིང་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་དགྗེ་བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་འཕྗེལ་བར་

འགྱུར་རློ་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བ་བའི་ཕིར་བཏགས་ཏྗེ་འདུན་པ་དང་པློའི་རྒྱུར་ཤྗེས་པའི་

ཕིར་རློ། །དངློས་ལ་གནློད་བྗེད་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་ནི་འདློད་པ་དངློས་མ་ཡིན་ཏྗེ་

སྗེམས་ཡིན་པས་སློ་ཞྗེས་སྦྱར་ཏྗེ། དྗེ་ནི་བདྗེན་མློད་ཀིས་བསན་པར་ཡང་རུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། ལན་གི་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་སྨློན་ལམ་དྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱློད་པའི་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་ནི་སྨློན་ལམ་དྗེའི་སྒར་བཏགས་ནས་བསན་ནློ། །སྨློན་ལམ་དྗེ་ཡང་

ཅི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། སྨློན་ལམ་ནི་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་སྗེ་དྗེ་ཡང་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

བང་ཆུབ་འདློད་པ་ཉིད་དློ། །བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་གནས་

སྐབས་ན་གྲློགས་དློན་གཉྗེར་གི་འདུན་པ་དྗེ་གཙོ་བློ་གྱུར་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་ནི་སྗེམས་
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བསྐྗེད་མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེད་པ་དང་སྐྗེས་ཟིན་འཕྗེལ་བར་བྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ཡང་འཇིག་

རྟྗེན་ན་རྒྱལ་པློ་འཁློར་བཅས་འགྲློ་བ་ན་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་རྒྱལ་པློ་གཤྗེགས་སློ་ཞྗེས་

ཟྗེར་གི་འཁློར་མི་སྨློས་པ་བཞིན་ནློ། །རྒྱུ་མཚན་འདི་ནི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀའི་དགློངས་

པའློ། །བཏགས་པའི་དགློས་པ་ནི། སྨློན་ལམ་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་ལྷན་ཅིག་སྤྱློད་པ་དྗེ་

ལྟར་ན་བང་སྗེམས་རྣམས་ལ་སྨློན་ལམ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་དྗེ་སྐྗེའློ་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་

བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་གདགས་ཆློས་གཉིས་ལས་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འདུན་པ་ནི་

གཞན་དློན་ལ་དམིགས་པ་གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདློད་ཙམ་ཡིན་གི་བང་ཆུབ་

ལ་མི་དམིགས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་

སྔར་འབྱུང་དགློས་པས་སློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་གཉིས་མཚུངས་ལྡན་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས་དུས་

མཉམ་མློ་ཞྗེ་ན། དྗེ་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་ལན་འློག་མ་དང་ཁད་མྗེད་དུ་འགྱུར་བས་སློ། །

གལ་ཏྗེ་འདུན་པ་དྗེ་གཞན་ཆྗེད་དུ་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པར་གསུངས་པ་ཉིད་

རློད་གཞི་ཡིན་པས་རྒྱུ་འདུན་པས་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་སློ་ཞྗེ་ན། རྒློལ་བའི་བསམ་

པ་ནི་འདློད་པར་བཤད་པ་ལ་དྗེ་ཡིན་ན་སྗེམས་བྱུང་ཡིན་པས་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་

འགལ་སམ་པ་ཡིན་གི། ཡུལ་གཞན་དློན་དང་བང་ཆུབ་ལ་འདུན་ན་སྗེམས་བྱུང་དང་

ཡུལ་གཞན་ལ་འདུན་ན་སྗེམས་བྱུང་མིན་པར་རློད་པ་མིན་ནློ། །བཏགས་ཆློས་གཉིས་

པ་ནི་གྲློགས་སུ་གྱུར་པའི་སྨློན་ལམ་སྗེ། དྗེ་ནི་གཞན་ཆྗེད་དུ་རློགས་བང་ལ་དམིགས་

པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རློད་ལན་འདི་གཉིས་ཀས་སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་པར་

འདློད་པར་སང་ཞིང་ཐློགས་མྗེད་སྐུ་མཆྗེད་ལ་སློགས་པ་འཕགས་ཡུལ་གི་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་

པློ་དུ་མས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཀྲལ་ལློ། །ཚུལ་འདི་ལ་ཡང་བརློད་པར་བ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 185  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

མློད་ཡི་གྗེ་མངས་པས་འཇིགས་ནས་མ་བྲིས་སློ། །ཚིག་གསལ་ལས། སྗེམས་བསྐྗེད་

དྗེ་འདུན་པ་དང་སིང་རྗེ་གཉིས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་བཞིན་དུ་འདུན་པ་ཉིད་དང་

མཚུངས་ལྡན་དུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་འཆད་པ་ནི་དགློངས་པར་

”མི་སང༌།
1

 གཉིས་པ་ལ་བཞི། དྲི་བས་མཚམས་སྦྱར། མདློ་ཡིས་ལན་བསན། དྲིས་

ལན་དྗེས་གྲུབ་པའི་དློན། མདློ་གཞན་མ་བཀློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །དང་པློ་ནི། ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་དྗེ་ནི་གང་འདློད་པར་བ་བའི་བདག་ཉིད་ཐློབ་བའི་

དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་གང་ལས་ཤྗེས་པ་ཡིན། གཞན་གི་དློན་ནི་དགློས་པ་གང་གི་

དློན་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཆྗེད་དུ་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པར་གང་ལས་ཤྗེས་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། 

ཡང་ནི་མཚན་ཉིད་བསན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མདློས་ཀང་སྒྲུབ་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི་བང་ཆུབ་ཐློབ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དྗེ་དང༌། 

གཞན་དློན་ཆྗེད་དུ་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པ་གཉིས་གཉིས་ཀི་

སྒློ་ནས་ཡུམ་གི་མདློ་ལས་བརློད་པས་སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ་གཞན་ཆྗེད་དུ་རློགས་བང་

འདློད་པར་བཤད་པ་དྗེ་ཡུམ་གི་མདློ་བཞིན་དུ་སྗེ་དྗེ་དང་མཐུན་པར་བས་ཀི་རང་

དགར་ནི་མིན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བང་ཆུབ་དང༌། གཞན་དློན་ལ་དམིགས་པ་

མདློ་ནས་བསན་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་ཡུམ་གི་མདློའི་

དློན་དང་མི་འགལ་བར་ཏྗེ་མཐུན་པར་ཤྗེས་པར་བའློ། །ཇི་ལྟར་ན། བསན་ཏྗེའློ། །གང་

ན། ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པ་དྗེའློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་ན། མདློར་

བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །གང་ལས་ན། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་

1  ཞློལ། ༢༠༣   མི་སང་།     བ། ༢༣༦  ཀ ། ༢༡༠  སྗེ། ༢༡༤   མི་སང་ངློ་། །
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འབྲིང་བསྡུས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལས་སློ། །ཀང་ནི་ནང་ཕན་ཚུན་བསྡུ་བའློ། །ཁ་

ཅིག་བརྒྱད་སློང་པ་ན་མདློ་འདི་དག་མྗེད་པས་བསྡུས་པ་ནི་ཁི་བརྒྱད་སློང་པ་ལ་བའློ་

ཞྗེས་ཟྗེར་ཡང་རྟློགས་དཀར་བཤད་པ་ལྟར་བརྒྱད་སློང་པ་ལ་བ་སྗེ། སློབ་དཔློན་འདིས་

ཡུམ་གསུམ་ག་ལ་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ཡློད་ཀང་དློན་ལ་ཁད་མྗེད་པས་རྒྱན་འདི་ཡུམ་

གསུམ་གའི་རྒྱན་དུ་བཞྗེད་པས་འདི་དང་མཁྗེན་གསུམ་གིས་སས་བཞིའི་རྟློགས་པ་

བསྡུས་པའི་ཤྗེས་བྗེད་ཀི་སྐབས་དང་། དགློས་འབྲྗེལ་དུ་ཡང་ཡུམ་གསུམ་ཆར་ཞྗེས་

འབྱུང་བའི་དློན་དྗེའློ། །མདློ་ཚིག་གང་གིས་ན། ཤ་བུ་འདི་ལ་བང་ཆྗེན་ཆློས་ཐམས་

ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདློད་པས་ཤྗེར་ཕིན་

ལ་བསྒྲུབ་པར་རམ་བརློན་པར་བའློ་ཞྗེས་བང་ཆུབ་ཐློབ་བའི་ཡུལ་དུ་ཤྗེས་པར་བྗེད་

པའི་དློན་ཅན་ཏྗེ་བརློད་བ་ཅན་གི་ངག་གིས་བང་ཆུབ་འདློད་པ་མདློར་བསན་ཏློ། །དྗེ་

ཡང་འདི་ལ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་ནམ་ཤྗེར་ཕིན་བསན་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བདྗེན་

གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་གཉིས་དང༌། འཚང་རྒྱ་བ་ཡན་གིས་འབྲས་བུ་དང༌། ཡུམ་གིས་རྒྱུ་

དང༌། བརློན་པར་བ་བས་སྦྱློར་བ་ཕུན་ཚོགས་བསན་པར་གནློད་འཇློམས་ལས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་བརློན་པར་བ་བ་ཞུས་པའི་ལན་དུ་ཤ་བུ་

འདི་ལ་བང་ཆྗེན་གིས་གནས་པ་མྗེད་པའི་ཚུལ་དུ་ཤྗེར་ཕིན་ལ་གནས་ཏྗེ། སྦྱིན་པ་དང་

གཏློང་བ་དང་ཡློངས་སུ་ལྗེན་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཡློངས་སུ་གཏློང་བ་མྗེད་པའི་

ཚུལ་གིས་སྦྱིན་པ་དང༌། ལྟུང་བ་དང་མི་ལྟུང་བའི་བ་བ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་

དང༌། འཁྲུག་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་བཟློད་པ་དང༌། ལུས་དང་སྗེམས་ཀི་བརློན་འགྲུས་

ཉམས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་བརློན་འགྲུས་དང༌། རློ་མང་བ་མྗེད་པའི་ཕིར་བསམ་གཏན་
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དང༌། ཤྗེས་རབ་དང་ཤྗེས་རབ་འཆལ་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཤྗེར་ཕིན་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་བའློ། ཞྗེས་སྦྱིན་པ་དང་སློགས་པས་ཤྗེས་རབ་ཀི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་

སྦྱིན་པར་བ་བའི་རས་དང་དྗེ་སྦྱིན་པ་པློ་དང་དྗེ་ལྗེན་པ་པློ་དང་སློགས་པས་ཚུལ་

ཁིམས་ལྡན་པ་པློ་ཚུལ་ཁིམས་ཚུལ་འཆལ་གསུམ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལ་

ཡང་གང་ཟག་ཕར་ཕིན་སྐབས་ཀི་སང་བ་གསུམ་གསུམ་ཡློད་པ་རྣམས་འཁློར་གསུམ་

དུ་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་ནས་ཕར་ཕིན་དྗེ་དག་བསྒྲུབ་པ་སྗེ་རློགས་པར་བའློ་ཞྗེས་

བང་ཆུབ་འདློད་བའི་ཡུལ་དུ་ཤྗེས་པར་བྗེད་པའི་བརློད་བའི་དློན་ཅན་གི་ངག་གིས་

བང་ཆུབ་འདློད་པ་དྗེ་རྒྱས་པར་བཤད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་མདློ་དང་པློས་བང་ཆུབ་འདློད་པས་

བརློན་པར་བ་ཞྗེས་ཏྗེ་འདློད་པ་མདློ་ཙམ་དང་། གཉིས་པས་དྗེ་འདློད་པས་ཕིན་དྲུག་ལ་

བསབ་ཅྗེས་སྦྱློར་བ་དྗེ ་རྒྱས་པར་ཕྗེ ་ནས་བསམ་པ་ཤུགས་ལ་འཕངས་པས་

སློ༑ །གནློད་འཇློམས་སུ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་དང༌། ལྷག་པར་ལྟུང་བ་མི་

འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞྗེས་དྲངས་ནས་དྗེའི་དློན་ནི་བང་སྗེམས་ཁིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གཉིས་

ཀའི་སློམ་པ་མནློས་པ་ན་དྗེའི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་དང༌། གལ་ཏྗེ་བྱུང་ན་ཡང་དུས་ལས་

མི་ཡློལ་བར་མཐློལ་བ་དང༌། རློ་མང་བ་མྗེད་པའི་དློན་རང་དློན་དུ་འཇུག་ན་རློ་མང་བ་

ཡློད་ཀང་གཞན་དློན་དུ་འཇུག་པས་དྗེ་མྗེད་དྗེ། དྗེས་ན་དག་པ་བ་དང་ཟག་མྗེད་ལ་

འཇུག་གི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསན་ཏྗེའློ། །གང་ན་གཞན་དློན་འདློད་པ་དྗེའློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་

དང་གང་ལས་བསན་པ་ནི་སྔར་ལྟར་རློ། །ཚིག་གང་གིས་ན། ཕློགས་བཅུ་རྗེ་རྗེ་ཞིང་

གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྗེ་མ་སྗེད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀི་སྗེམས་ཅན་ཇི་སྗེད་པ་དྗེ་དག་
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ཐམས་ཅད་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མྗེད་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་

དབིངས་སུ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་བཟླ་བའམ་འདས་པ་ལ་འགློད་པར་འདློད་པས་

ཀང་ཤྗེར་ཕིན་འདི་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་ཅིང་བསབ་པར་བའློ་ཞྗེས་བ་བ་གཞན་དློན་ཆྗེད་དུ་

བ་བའི་ཡུལ་རབ་ཏུ་སློན་པ་ལྷུར་ལྗེན་པ་སྗེ་ཆྗེད་ཆྗེར་བྗེད་པའི་ངག་གིས་གཞན་དློན་

འདློད་པ་མདློར་བསན་ཏློ། །

སྗེམས་ཅན་སྗེར་ས་ཅན་རྣམས་སྦྱིན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འགློད་པར་འདློད་པ་དང་། 

སློགས་སྔ་མས་བསྡུས་པ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་གནློད་སྗེམས་མང་བ་ལྗེ་ལློ་ཅན་

སྗེམས་རྣམ་པར་གཡྗེངས་པ། ཤྗེས་རབ་འཆལ་བ་རྣམས་སློགས་གཉིས་པས་བསྡུས་

པ་ཚུལ་ཁིམས་བཟློད་པ། བརློན་འགྲུས་བསམ་གཏན་ཤྗེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ལ་འགློད་པར་འདློད་པའི་བང་ཆྗེན་གིས། ཤྗེར་ཕིན་འདི་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་ཅིང་བསབ་

པར་བའློ་ཞྗེས་བ་བ་གཞན་དློན་ཆྗེད་དུ་བ་བར་རབ་ཏུ་སློན་པ་ལྷུར་ལྗེན་པ་སྗེ་ཆྗེད་

ཆྗེར་བྗེད་པའི་ངག་གིས་གཞན་དློན་འདློད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་དྗེ། མདློ་དང་པློས་

གཞན་མང་འདས་ཙམ་དང༌། གཉིས་པས་མང་འདས་ཀི་རྒྱུ་ཕིན་དྲུག་སློ་སློ་ལ་འགློད་

འདློད་པར་ཕྗེ་ནས་གསུངས་པས་སློ། །སློགས་གསུམ་པས་ནི་བློ་གྲློས་མི་ཟད་པ་

སློགས་གཞན་ལས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀིས་གཞན་དློན་ལ་དམིགས་པར་གསུངས་པ་

བསྡུའློ་དྗེ་ལྟར་ན་མདློ་གཉིས་ཚན་གཉིས་ཀིས་རིམ་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་དང་གཞན་དློན་

འདློད་པ་བསྡུས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པ། རྗེ་བཙུན་གིས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀིས་གཞན་ཆྗེད་

དུ་རློགས་བང་འདློད་པའི་དློན་དུ་བཀྲལ་ཏྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གིས་སྐབས་ཡིན་པས་བང་

ཆུབ་དྗེ་གཞན་ཆྗེད་དུ་ཐློབ་པར་འདློད་ཀི་རང་དློན་དུ་མིན་པས་སམ་དུ་དགློངས་སློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 189  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

གང་དག་ཡུལ་གཉིས་ཡུམ་ལས་བསྡུས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པའི་ཚུལ་ལ། མདློ་ཡི་དློན་

དང་མི་འགལ་བར་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། ཡུམ་མདློ་ལ་ཡིན་ན་ཡུམ་མདློ་ལས་

དྗེ་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་བསན་ཅྗེས་པར་འགྱུར་བས་ཤྗེས་འདློད་མྗེད་ལ། དཀློན་

མཆློག་རྣམ་བདུན་དང་སློང་པློ་བཀློད་པ་སློགས་ལ་བྗེད་ན་དྗེ་ཡང་མདློ་གཞན་དང་མི་

འགལ་བར་བརྟག་དགློས་པས་ཐུག་མྗེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་སྐབས་དང་ཡང་འགལ་ཏྗེ། 

མདློ་བཞིན་དུ་ཡིན་མིན་དང་འགལ་མི་འགལ་དཔྱད་པའི་གཞི་ནི་བསན་བཅློས་སུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་མཚན་ཉིད་བསན་པ་ལ་ཡིན་ཞིང་ཡུམ་མདློ་འདི་ཡི་ར་བའི་མདློ་

ཡིན་པ་དང༌། རྒྱན་སང་ལས་ཀང་འཕགས་པ་སློང་ཕག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་མདློ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བརློད་པར་བའློ་ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། །

དློན་འདི་ལ་ཨ་མ་ར་ཙན་ཏྲས། ཡུམ་གི་མདློ་དང་མི་འགལ་བར་བསན་བཅློས་

ཀི་ངག་གིས་ཤུགས་ལ་བསྡུས་རྒྱས་སུ་བརློད་པར་བཞྗེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། ཡུམ་

གསུམ་ཆར་ལས་བསན་ཏྗེ་ཞྗེས་”འབྲྗེལ་བ་དང༌། འགྲྗེལ་པ
1

་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་

བསྡུས་རྒྱས་སུ་སློན་པའི་ཚིག་མདློ་ཉིད་ལ་མཛད་པས་སློ། །མཚན་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་

བསྡུས་པ་དང༌། རབ་དབྗེའི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་བརློད་ཅྗེས་པ་ཡང་དློན་མིན་ཏྗེ། 

མཚན་ཉིད་ཀི་འློག་ཏུ་ཡུལ་གཉིས་ཀི་འཆད་འགྱུར་གི་དྲི་བ་བྱུང་ཞིང་རབ་དབྗེའི་སྔློན་

དུ་བཤད་ཟིན་གི་མཚམས་སྦྱློར་བྱུང་བ་དང༌། དབྗེ་བ་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་རྒྱས་བཤད་

ཡིན་གི་ཡུལ་གི་མིན་པས་སློ། །མ་ངྗེས་པ་མིན་ཏྗེ། ཁྗེད་ལྟར་ན་ཡུལ་ཉི་ཚེ་བསྡུས་

རྒྱས་སུ་བཤད་པས་སློ། །ཚིག་གསལ་དུ་འདློད་པའི་བདག་ཉིད་གང་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་

1  བ། ༢༤༢   འབྲྗེལ་བ། འབྲྗེལ་བ    ཀ ། ༢༡༥  སྗེ། ༢༡༩   འགྲྗེལ་པ་དང་། འགྲྗེལ་པ
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རློགས་བང་འདློད་པ་ཡང་སྒྱུ་མའི་དཔྗེ་བརྒྱད་དང་འདྲ་བར་འདློད་ཀི་དངློས་པློར་ཞྗེན་

ནས་ནི་མིན་ནློ་ཞྗེས་སློན་པ་ནི་སྦྱིན་སློགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །གང་གི་

དློན་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་རློགས་བང་གང་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཅྗེས་སློགས་ཏྗེ། འདིས་ཉན་རང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བྗེད་ལས་བསན་པས་བྗེད་

པ་པློ་བང་ཆུབ་གསུངས་སློ། །

གཞན་གི་དློན་གང་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་སྗེམས་ཅན་སྗེར་ས་ཅན་ཞྗེས་སློགས་

བསན་ཅྗེས་དྲི་བ་གསུམ་དུ་བས་ནས་ལན་གི་མདློ་ཚན་པ་གསུམ་སྦྱློར་བ་ནི་དགློངས་

པ་མིན་ཏྗེ། མདློ་གཅིག་ཆད་ཅིང༌། དྲི་བ་དྗེ་དག་ཤྗེར་སྒློན་དུ་བས་པ་ལྟར་སྔ་ཕི་གཉིས་

གཉིས་སྦྱར་ནས་གཉིས་བྗེད་པ་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ལན་གི་

མདློ་བཞི་ཀས་བང་ཆུབ་དང་གཞན་དློན་གཉིས་སློན་པ་ལ་སྦྱར་བས་སློ། །གཞན་ཡང་

རང་ཉིད་ཀིས་མདློ་བཞི་ཡུལ་གཉིས་རྒྱས་བསྡུས་སུ་བསན་པ་ལ་སློ་སློར་སྦྱར་བ་དང་

ནང་འགལ་ལློ། །དྗེའི་ཕིར་དྲི་བ་སྔར་བཞིན་གསུམ་བས་ནས་དང་པློའི་ལན་དུ་དྗེ་ལྟར་

ན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཞྗེས་སློགས་མཛད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་ནློར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ་གཞན་དློན་དུ་རློགས་བང་ལ་དམིགས་པར་

མདློ་བཞིས་གྲུབ་པ་དྗེ་ལྟར་ན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་གཞན་གི་དློན་གི་ཕིར་ཡང་དག་

པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པར་སྔར་བསན་པ་དྗེ་ཡུམ་གི་

མདློའི་དློན་དང་མི་འགལ་བར་ཤྗེས་པར་བའློ་ཞྗེས་རྣམ་པར་སྦྱར་ཏྗེ། གང་ཞིག་གང་

དང་འབྲྗེལ་བ་དྗེ། །རིང་ན་འདུག་ཀང་དྗེ་དང་དྗེར། ཞྗེས་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་འབྲྗེལ་བས་

སློ༑ །ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་མི་འགལ་བ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་འདི་རྗེ་བཙུན་གི་ཞལ་སྔ་ནས་
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རང་བཟློར་ནི་མ་བསན་གི་མདློ་ལས་ཀང་དྗེ་དང་དྗེ་དག་དྗེ་ཁློ་ན་སྐད་གསུངས་སློ། 

ཞྗེས་ཚིག་ཟུར་གིས་བསན་པ་སྗེ། འདི་ནི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་རིལ་ལ་སྦྱར་རློ་ཞྗེས་

འབྱུང་ལ་དྗེའི་དློན་ཡང་མཚན་ཉིད་བསན་པ་རང་བཟློ་མིན་གི་མདློ་ཡི་དློན་ཡིན་པས་

དྗེ་དང་མི་འགལ་ཞྗེས་བཤད་དགློས་པས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་དྲིས་ལན་དྗེ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་དློན་དྗེ་ལ་བཤད་པ་དང༌། ལྗེ་བརྒྱད་

མར་ཡང་མདློ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་མཐར་རིམ་པ་ལྟར་ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་

པའློ། །ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

རྒྱས་པར་བསན་པའློ་ཞྗེས་དང༌། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་མཐར་གཞན་གི་དློན་ལ་དམིགས་

པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་མདློར་བསྡུས་པའློ། །གཞན་གི་དློན་ལ་དམིགས་པའི་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་རྒྱས་པར་བསན་པའློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་སུ་ཡུལ་

གཉིས་བསྡུས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ཡུལ་ཉི་ཚེ་ལ་མི་བ་བར་ཡུལ་དྗེ་

གཉིས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་དང༌། ཐློབ་བའི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་བསན་

པར་བས་ནས་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་དྗེ་ཉིད་མདློའི་དློན་ཡིན་པ་ལ་དྲང་བར་བའློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་གཞན་ཡང་བཞྗེད་དྗེ། དག་ལྡན་ལས། མདློ་བཞིན་དུ་

ཞྗེས་བ་བ་ལ་མདློ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ཉིད་དྗེ། མཚན་ཉིད་འདི་ནི་

དྗེ་ལས་མ་འདས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བའི་དློན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། དྗེའི་ཕིར་བསན་བཅློས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་མདློ་ཇི་ལྟ་བ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། མདློ་ལས་གཞན་

དློན་ཆྗེད་དུ་བ་བར་ཤུགས་ཀིས་བསན་ལ་བསན་བཅློས་སུ་གཞན་དློན་འདློད་བར་
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ཤུགས་ལ་བསན་ཏྗེ་བང་ཆུབ་འདློད་པ་དྗེ་གཞན་དློན་དུ་ཡིན་པ་དང༌། འདློད་བ་མ་ཡིན་

ན་ཆྗེད་དུ་བ་བར་མི་འགྱུར་བས་སློ། ཞྗེས་འཆད་དློ། །

གྲགས་ཆ་ལས་ཀང་ཇི་ལྟར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་མདློར་ཏྗེ་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པའི་སྒློ་ནས་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་འདློད་པ་ལ་བཤད་དྗེ་དྗེ་ཡང་གཞན་གི་དློན་དུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་བདག་

གིས་ཀང་འདིར་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བསན་པར་བ་སྗེ། དྗེ་དང་དྗེ་ནི་མདློ་བཞིན་

དུ༑ །བསྡུས་དང་རྒྱས་པའི་སྒློ་ནས་བརློད། ཅྗེས་པ་སྗེ། མདློ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་

བས་ཀི་རང་དགར་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། བློ་གྲློས་མི་ཟད་པ་དང་སློང་པློ་བཀློད་པ་སློགས་གཞན་ལས་ཀང་

སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཅིའི་ཕིར་ཡུམ་གི་མདློ་ཉིད་

བཀློད་ཅྗེ་ན། གཙུག་ལག་གི་གཞུང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྐབས་ཀི་དློན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་

མཚན་ཉིད་སློན་པ་ལྷུར་ལྗེན་པ་སྗེ་ཆྗེད་ཆྗེར་བྗེད་པ་ནི་ཡུམ་མདློ་དང་མདློ་གཞན་

ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་གསུངས་མློད་ཀི་འདིར་ཡུམ་མདློ་ལས་གཞན་ཤྗེས་བྗེད་ཀི་

ཁུངས་ཉིད་དུ་མ་བྲིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཚིག་མངས་སུ་དློགས་ནས་སློ། །མདློ་གཞན་

གིས་མཚན་ཉིད་བསན་ཀང་ཡུམ་མདློ་ཉིད་དྲངས་པ་ནི་འདིའི་ར་བའི་མདློ་ཡིན་པས་

སློ༑ །ཁ་ཅིག་ཡུམ་གསུམ་ག་ལས་གསུངས་ན་འདིར་བར་མ་ཙམ་བཀློད་ཀི་རྒྱས་

བསྡུས་གཉིས་མི་འདྲྗེན་པ་ཅི་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་སྦྱློར་བ་ནི་བིས་པ་འདྲིད་པའི་ཚིག་སྗེ་

བསྡུས་པ་ན། ཚིག་དགློད་རྒྱུ་མྗེད་ལ། མདློ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་མདློ་དྗེ་དག་ལ་ཚིག་མང་

ཉུང་གི་ཁད་པར་མྗེད་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་པ་གཉིས་པློ་འདི་ཡི་མཚམས་སྦྱར་དང་
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ཕི་འགྲྗེལ་རྣམས་ལ་ནི་རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཅིག་དང་བློད་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ནི་དགློངས་པ་བཞིན་སྨྲ་

བ་ལ་མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །

བསན་བཅློས་དང་མདློ་སྦྱློར་བའི་དང་པློའི་མཚམས་ནི་ཉི་སང་སློབ་དཔློན་དག་

ལྡན་གསུམ་གིས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནས་མཛད་ལ། སློང་ཕག་བརྒྱ་པའི་

བཤད་པ་དང་ཡུམ་གསུམ་དློན་བརྒྱད་ཀིས་མཐུན་པར་བསན་པ་གཉིས་ཀིས་མདློ་

དང་པློ་གཉིས་འདུན་ལྡན་དང་བསམ་ལྡན་ལ་སྦྱར་བ་ལ་དང་པློར་བས་སློ། །བློད་ཁ་

ཅིག་ཉི་སང་ལས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཅི་ནས་བདག་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། གཞན་གི་དློན་

བསྒྲུབ་པར་བའློ་ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་དློན་དུ་གཉྗེར་བར་བྗེད་དློ་ཞྗེས་པ་མཚན་ཉིད་ཀི་མདློ་ལ་

འདྲྗེན་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། འགྲྗེལ་ཚིག་ཡིན་པས་སློ། །གཞན་དུ་ན་མདློ་ཚན་པ་བཞི་པློ་

དྗེའི་གློང་དུ་དམིགས་དགློས་པ་ལས་གྗེང་གཞི་རློགས་པའི་འློག་ཏུ་མདློ་བཞིའི་དང་པློ་

དྗེ་ལས་མྗེད་པ་དང༌། འཕགས་པས་ཀང་མདློ་དྲངས་པའི་ཚུལ་དུ་མ་མཛད་པས་སློ། །

ཐུབ་དགློངས་སུ་ཡང་ཉི་སང་གི་ཚིག་དྗེ་ཉི་ཁིའི་མདློར་འཁྲུལ་སང་སྗེ། འཁྲུལ་

གཞི་ནི་ཚིག་དྗེའི་སྔློན་དུ་འདི་ནི་སློང་ཕག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ་འདི་ཉིད་ལས་དློན་དུ་གཉྗེར་བར་

གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས་མཛད་པས་ནློངས་སློ། །འདིར་མདློ་དང་སྦྱློར་བའི་མདློ་

རྣམས་གང་གིས་དབང་དུ་བྗེད་ཅྗེ་ན། བཟང་པློའི་ཞབས་ཀིས་ཉི་སང་ལ་བརྟྗེན་ནས་

སྦྱར་བའི་ཉི་ཁི་དག་གཏུགས་དང་སྦྱར་བར་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ནི། 

དྗེ་ལྟར་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་རང་གི་ངློ་བློ་ཐློབ་བའི་དམིགས་པ་དང་ཆྗེད་དུ་བ་བ་དང་

བཅས་པ་བརློད་ཟིན་ནས་སྨྲ་བའི་སྒློ་ལས། ད་ནི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཚིག །འདས་པའི་
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སྐབས་ལ་རྣམ་པར་སངས། །ད་ལྟ་བྱུང་ལ་སྦྱར་བར་བ། ཞྗེས་པ་ལྟར་ད་ནི་སྗེམས་

བསྐྗེད་དྗེའི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་སྗེམས་བསྐྗེད་མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་

གསུངས་པའི་རབ་དབྗེ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསན་པའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པས་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀིས་གསུངས་པ་ནིའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ་དབྗེ་གཞི་དབྗེ་ན་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་

སློ༑ །དྗེ་ཡང་ས་ནས་སྤིན་གི་བར་རྣམས་ཀིས་མཚོན་ནས་བསན་པའི་དློན་ནློ། །དྗེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་འབྗེད་ཚིག་སྦྱར་ཏྗེ། འབྗེད་པའི་རྒྱུ་ནི་གྲློགས་ཉྗེར་གཉིས་ཡློད་

པས་སློ། །ཕྗེ་བའི་ཐ་དད་ནི་ཕལ་ཆྗེར་ངློ་བློ་ཐ་དད་དྗེ། སྔ་མ་གཉིས་ཕི་མ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་

དང༌། ཕི་མ་གཉིས་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་དང༌། བར་པ་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་རྒྱུ་དང༌། 

ཕི་མ་ཕི་མ་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་སློ། །སྤྱིར་ནི་ངློ་བློ་ཐ་དད་པར་མ་ངྗེས་ཏྗེ། སྗེམས་

བསྐྗེད་ཀུན་ཀང་འདུན་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གྲངས་ངྗེས་པ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་

སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་འདི་ཙམ་དུ་ངྗེས་ཤིང་ལྷག་པ་མྗེད་པས་སློ། །གློ་རིམས་ངྗེས་པ་ནི་

འདི་དག་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་སྐྗེ་བས་དློན་གི་གློ་རིམ་མློ། །ཡང་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་ངློ་བློས་

བསན་པར་མ་ཟད་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་སམ་ས་

སློགས་ཉྗེར་གཉིས་ཏྗེ་དྗེ་དྗེ་དག་གིས་དློན་ཉྗེར་གཉིས་བཤད་ཅྗེས་པའློ། །འདི་ལ་

གསུམ། ངློ་བློ་བཤད། དློན་བསྡུ། ས་མཚམས་སློ། །དང་པློ་ནི། དང་པློ་ཉྗེར་གཉིས་ཀི་

མཐར་ལྡན་པ་ནི་ཞྗེས་སྦྱར་བ་ངློ་བློ་ཡིན་ལ། བར་པ་ཉྗེར་གཉིས་ཀི་མཐར་ལྟ་བུ་སྗེ་

ཞྗེས་སྦྱར་བ་དཔྗེའློ། །ཐ་མ་ཉྗེར་གཉིས་ཀི་མཐར་ཉིད་ཀིས་ཞྗེས་”སྦྱར་བ
1

་དཔྗེ་དློན་གི་

1  སྗེ། ༢༢༥   སྒྱུར་བ
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ཆློས་མཐུན་ནློ། །བང་ཆུབ་ལ་འདུན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

ནི༑ ས་ལྟ་བུ་སྗེ། སངས་རྒྱས་དང་དྗེའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀི་ཆློས་དཀར་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་

གཞིའམ་རྒྱུའི་དངློས་པློ་བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །གཉིས་པ་རྒྱུན་གནས་པའི་བསམ་པ་

དང་ལྡན་པ་ནི། གསྗེར་ལྟ་བུ་སྗེ། ཚེ་འདི་ཕི་ལ་ཕིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་ཕན་བདྗེའི་

བསམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་བར་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀིས་སློ། །འདི་གཉིས་ཀི་མདློ་ནི་རིམ་

པ་ལྟར་སྔར་དྲངས་པའི་བང་ཆུབ་མདློར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་ཀི་མདློ་གཉིས་

སློ༑ །དྗེ་འདིའི་ཤྗེས་བྗེད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྲློ་སམ་ན། མདློ་སྔ་མ་ལས་སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ་

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་དང་དྗེའི་རྒྱུའི་ཆློས་དཀར་པློ་ཙམ་གི་རྒྱུ་དང༌། ཕི་མས་ནི་ཕིན་དྲུག་

གི་ཐབས་དང་ལྡན་པར་བསན་པས་ཕིན་དྲུག་གི་སྒློ་ནས་ཚེ་འདི་ལ་བདྗེ་བ་དང་ཕི་མ་

ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ནི་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རིམ་པ་ལྟར་ས་དང་གསྗེར་ལྟ་བུའློ། །

གསུམ་པ་བསམ་པ་ལྷག་པས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཟླ་བ་ཚེས་

པ་ལྟ་བུ་སྗེ། ཕློགས་མཐུན་སློ་བདུན་སློགས་ཀི་དགྗེ་བའི་ཆློས་མཐའ་དག་གློང་ནས་

གློང་དུ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆྗེན་གིས་ཡུམ་ལ་གནས་ཏྗེ་

བང་ཕློགས་སློ་བདུན་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བའློ་ཞྗེས་པ་ནས་སློབས་བཅུ་མ་འདྲྗེས་

བཅློ་བརྒྱད་ཚད་མྗེད་བཞི་བསྒློམ་པར་བའློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཡུམ་ཞྗེས་པ་ཤྗེར་

ཕིན་ལ་གློ་བར་བ་སྗེ་ཚིག་ཚོགས་སྐྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །བཞི་པ་སྐྗེ་མྗེད་གསུམ་མཁྗེན་

པའི་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པ་ནི། མྗེ་ལྟ་བུ་སྗེ། མཁྗེན་གསུམ་གི་ཡུལ་སྐྗེ་མྗེད་གསུམ་ཤྗེས་

པ་ལ་གྗེགས་བྗེད་པའི་སྒིབ་པའི་བུད་ཤིང་སྗེག་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་

ཉིད་ལ་ཤྗེས་པ་དང་མཐློང་བས་རྣམ་པར་བལྟས་ནས་འདའ་བར་འདློད་པ་དང༌། ལམ་
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ཤྗེས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང༌། རྣམ་མཁྗེན་རྗེས་སུ་ཐློབ་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྗེམས་དང་སྤྱློད་པ་དང་ཤྗེས་པའི་རྣམ་པ་ཤྗེས་པ་ཉིད་རློགས་པར་བ་འདློད་པ་

དང༌། བག་ཆགས་ཀི་མཚམས་སྦྱློར་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་འདློད་

པའི་སློགས་སློ། །རྒྱན་ལས། སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པ་ཟླ་བ་དང་ལྷག་བསམ་དང་ལྡན་པ་མྗེ་

ལྟ་བུར་གློ་བཟླློག་སྗེ་བཤད་པ་ནི། གཉིས་ཀ་ཡང་ཚོགས་སྦྱློར་གཉིས་ཀར་འབྱུང་བ་

ཤྗེས་པར་བྗེད་པའློ། །དཔྗེ་དློན་གི་ཆློས་མཐུན་འདི་ནི། གྲགས་ཆ་ཤྗེར་སྒློན་སློང་ཕག་

བརྒྱ་བའི་བཤད་པ་ལས་ཀང་བཤད་ལ། འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་ཤཱནི་ཨ་བྷྱ་རྒྱན་འགྲྗེལ་

རྣམས་ལས་བུད་ཤིང་གི་ཁད་པར་གིས་མྗེ་འཕྗེལ་བ་ལྟར་སྦྱློར་བ་ཁད་པར་དུ་འགྲློ་

བའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

འགྲྗེལ་པ་འདིར་བཤད་པའི་དགློངས་པ་ནི། མདློ་འདིས་མཁྗེན་གསུམ་གི་སྒློ་

ནས་ཡུམ་ལ་སློབ་པ་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་སློང་བ་བསན་ལ། སྦྱློར་ལམ་དུ་མཁྗེན་

གསུམ་གི་སྦྱློར་བ་ལ་སྒློམ་བྱུང་གིས་དབང་དུ་གྱུར་པས་དྗེའི་སྒིབ་པ་སྗེག་པ་ལ་མཐུ་

ཕུལ་བྱུང་ཐློབ་པའི་ཕིར་མྗེ་དང་ཆློས་མཐུན་ནློ་སམ་དུ་དགློངས་སློ། །ལྔ་པ་སྦྱིན་པའི་

ཕར་ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་ལྟ་བུ་སྗེ། ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤྱློད་

ཀིས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྗེད་ཀང་མི་ཟད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་

སྗེར་ས་ཅན་སྦྱིན་པ་ལ་འགློད་པར་འདློད་པ་དང༌། ཉན་རང་གི་ཐྗེག་པ་པའི་རིགས་ཀི་

བུ་དང་རིགས་ཀི་བུ་མློ་སྦྱིན་པ་གཏློང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྗེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་གཅིག་གིས་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་

འདློད་པའི་སློགས་སློ། །དྲུག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། རིན་པློ་ཆྗེའི་
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འབྱུང་གནས་ལྟ་བུ་སྗེ་སློབས་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་རིན་པློ་ཆྗེ་སྐྗེད་པའི་རྟྗེན་གི་

དངློས་པློ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་སློགས་སློ། །བདུན་པ་བཟློད་པའི་ཕར་

ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློ་ལྟ་བུ་སྗེ། མྗེ་མཚོན་ལ་སློགས་པའི་མི་འདློད་པ་

ཐམས་ཅད་ཐློག་ཏུ་བབ་པས་ཡིད་མི་འཁྲུག་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། གནློད་སྗེམས་ཅན་ཞྗེས་

སློགས་སློ། །བརྒྱད་པ་བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། རློ་རྗེ་ལྟ་བུ་སྗེ། བ་ན་

མྗེད་པའི་བང་ཆུབ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པ་བརྟན་པས་བདུད་ཀིས་མི་ཕྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། ལྗེ་

ལློ་ཅན་ཞྗེས་སློགས་སློ། །དགུ་པ་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། རིའི་རྒྱལ་

པློ་ལྟ་བུ་སྗེ། མཚན་མར་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་གཡྗེང་བས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་མི་

བསྐློད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། སྗེམས་རྣམ་པར་གཡྗེངས་པ་སློགས་སློ། །བཅུ་པ་བདག་མྗེད་

གཉིས་རྟློགས་པའི་ཤྗེར་ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། སྨན་ཆྗེན་པློ་ལྟ་བུ་སྗེ། ཆགས་སློགས་

ཉློན་མློངས་པ་དང་གཟུང་བར་རྟློག་པ་སློགས་ཤྗེས་བའི་སྒིབ་པའི་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་

བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་འཆལ་བ་སློགས་སློ། །

བཅུ་གཅིག་པ་ཐབས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལྟ་

བུ་སྗེ་སིང་རྗེ་དང་ཐབས་མཁས་པས་འབློར་རྒུད་ཀི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་

སྗེམས་ཅན་གི་དློན་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། དགྗེ་བའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

གཅིག་ཙམ་ཡང་ཐབས་མཁས་པས་རྣམ་མཁྗེན་དུ་བསྔློས་པས་གཞལ་མྗེད་གྲངས་

མྗེད་པར་བ་བར་འདློད་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་ཆུང་ངུ་གཏློང༌། ཚུལ་ཁིམས་ཆུང་

ངུ་སྲུང༌། བཟློད་པ་ཆུང་ངུ་སྒློམ། བརློན་འགྲུས་ཆུང་ངུ་རློམ། བསམ་གཏན་ཆུང་ངུ་ལ་

མཉམ་པར་འཇློག །ཤྗེས་རབ་ཆུང་ངུ་ཡང་སྒློམ་པ་ན་ཐབས་མཁས་པས་སྔར་ལྟར་
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འདློད་པ་ལ་སློགས་པའློ། །འདིས་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བའི་ཆུ་ཐིགས་དང་འདྲ་བར་ཕིན་དྲུག་

གི་དགྗེ་ར་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔློས་པས། དྗེ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་མི་ཟད་པ་

དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་བཟློད་ནུས་པར་བསན་པའི་

ཕིར་བཤྗེས་གཉྗེན་ལྟ་བུ་དྗེ་བསན་ཏློ། །

བཅུ་གཉིས་པ་སྨློན་ལམ་གི་ཕར་ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལྟ་

བུ་སྗེ། གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་སྨློན་པའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པ་ཉིད་

ཀིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། གཞློན་ནུའི་ས་ལས་འདའ་བ་

དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་སྗེམས་རྣམས་དང་མི་འབྲལ་བ་དང༌། དབངས་གཅིག་

གིས་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་སུ་གློ་བ་དང༌། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་

རིགས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང༌། དགྗེ་ར་གང་གིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་བཀུར་སི་བ་

བར་འདློད་པའི་དགྗེ་ར་དྗེ་དག་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་པས་སློགས་

སློ༑ །འདིས་ཇི་ལྟར་སྨློན་པ་རྣམས་འགྲུབ་པར་བསན་པའི་ཕིར་དྗེ་བསན་ཏློ། །

བཅུ་གསུམ་པ་སློབས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། ཉི་མ་ལྟ་བུ་སྗེ། གདུལ་བའི་

རྒྱུད་ཀི་དགྗེ་བའི་ལློ་ཏློག་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་གིས་

ཟས་སྐློམ་གློས་ལ་སློགས་པས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་བ་བ་དང༌། ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཕིན་དྲུག་ལ་འགློད་པ་དང༌། དགྗེ་བའི་སྗེམས་གཅིག་ཙམ་ཡང་བང་ཆུབ་མ་ཐློབ་ཀི་

བར་དུ་མི་ཟད་པར་བྗེད་འདློད་པས་སློགས་སློ། །འདིས་གཞན་རྒྱུད་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་

གིས་དང་རང་རྒྱུད་ཀི་དགྗེ་ར་སྨིན་པར་བྗེད་པ་བསན་པའི་ཕིར་དྗེ་བསན་ཏློ། །སྐབས་
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འདིར་གཞན་དློན་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཕིན་དྲུག་ལ་འགློད་པར་ཡང་གསུངས་སློ། །བཅུ་

བཞི་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་ལྡན་པ་ནི། ཆློས་ཀི་སྒ་དབངས་སན་པ་དྲི་ཟའི་གླུ་ལྟ་

བུ་སྗེ། གདུལ་བ་ཡིད་འདུན་པར་བྗེད་པའི་ཆློས་སློན་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་སློང་

ཉིད་ཉི་ཤུ་ལ་སློབ་པ་དང༌། སློང་གསུམ་གི་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་

པར་འདློད་པས་ཞྗེས་སློགས་སློ། །འདིས་སློང་ཉིད་མཁྗེན་པའི་ཇི་ལྟ་བ་དང་རྡུལ་ཕ་

རབ་རྣམས་མཁྗེན་པའི་ཇི་སྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་སྦྱིན་པའི་བསྔགས་པ་ཆྗེན་པློ་བསན་

པའི་ཕིར་དྗེ་བསན་ཏློ། །

བཅློ་ལྔ་པ་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློ་ལྟ་བུ་སྗེ། མཐུ་

ཐློགས་པ་མྗེད་པས་གཞན་གི་དློན་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

གཅིག་གིས་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་འདའ་བ་དང༌། སློང་གསུམ་གི་ཆུ་

ཐམས་ཅད་སྐྲའི་རྗེ་མློ་བརྒྱར་”བཤགས
1

་པའི་ཆས་གྗེན་དུ་བསང་བ་དང༌། དྗེ་ན་

གནས་པའི་སློག་ཆགས་རྣམས་ལ་ཡང་གནློད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། བསྐལ་པ་སྗེག་

པའི་མྗེ་ཁའི་དབུགས་གཅིག་གིས་ཞི་བ་དང༌། འཇིག་པའི་དུས་ཀི་རླུང་སློར་མློའི་རྗེ་མློ་

གཅིག་གིས་དགབ་པ་དང༌། སློང་གསུམ་གི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཅི་ཙམ་པར་སྐིལ་ཀྲུང་

གཅིག་གིས་དགང་བ་དང༌། སློང་གསུམ་གི་རི་ཐམས་ཅད་སྐྲ་ཉག་མ་གཅིག་གིས་

སྦམས་ཏྗེ་གྗེན་དུ་བཏྗེག་ནས་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཚད་མྗེད་པར་འཕང་ངློ་སམ་པ་

དང༌། ཕློགས་བཅུའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་མིག་གིས་བལྟ་ཞིང་དྗེའི་

ཆློས་ལྷའི་རྣ་བས་མཉན་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་ཤྗེས་པ་དང༌། དྗེ་

1  བ། ༢༥༦   གཤྗེགས
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དག་གི་སྔློན་གི་གནས་དྲན་པ་དང༌། ཟག་ཟད་ཀི་མངློན་ཤྗེས་མངློན་དུ་བ་བར་འདློད་

ཅིང་ཡང་དག་མཐའ་མངློན་དུ་མི་བ་བར་འདློད་པ་སློགས་སློ། །འདིས་མཐུའི་ཁད་པར་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྒློ་ནས་གཞན་གི་དློན་སྒྲུབ་པར་བསན་པའི་ཕིར་དྗེ་བསན་ཏློ། །

བཅུ་དྲུག་པ་བསློད་ནམས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་ནི། བང་མཛོད་

ལྟ་བུ་སྗེ། བསློད་ནམས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་མང་པློའི་མཛོད་དྗེ་གནས་ལྟ་

བུ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་ཕློགས་བཅུའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉན་ཐློས་དང་

བང་སྗེམས་ཀི་དགྗེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསློད་སློམས་དང་མྗེ་ཏློག་ལ་

སློགས་པ་གཅིག་གིས་དྗེ་དག་ལ་བཀུར་སི་སློགས་བ་བ་དང༌། ཕློགས་བཅུའི་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔ་འབྲས་བུ་བཞི་རང་རྒྱལ་ཕུང་པློ་མ་ལུས་པའི་

མང་འདས་ཀི་བར་ལ་འགློད་པར་འདློད་པས་སློགས་སློ། །དྗེ་ལ་ངག་དང་པློས་བསློད་

ནམས་དང་གཉིས་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་བསན་པའི་ཕིར་དྗེ་བསན་ཏློ། །བཅུ་བདུན་

པ་བང་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སློ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ནི། ལམ་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུ་སྗེ། འཕགས་པ་

ཐམས་ཅད་གཤྗེགས་ཤིང་རྗེས་སུ་གཤྗེགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་དུས་གསུམ་

གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཐློབ་པར་འདློད་པས་སློགས་

སློ༑ །འདིས་དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ལམ་གིས་མཚོན་པ་དུས་གསུམ་གི་

འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལམ་བསན་པའི་ཕིར་དྗེ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་སྔ་མ་དག་

གྲློགས་ལ་ནི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་གཤྗེགས་ལ་གྲློགས་ཅན་ལ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་

པ་ཁློ་ན་གཤྗེགས་ཞྗེས་འཆད་དློ། །བཅློ་བརྒྱད་པ་གཞན་དློན་ལ་རྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་

པའི་སིང་རྗེ་དང་ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་ལྷག་མཐློང་དང་ལྡན་པ་ནི། བཞློན་པ་
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བཟང་པློ་ལྟ་བུ་སྗེ། འཁློར་འདས་ཀི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མི་ལྟུང་བས་མི་གནས་པའི་སར་

བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲློ་བ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི ་ནང་གི ་འཁློར་དུ་འགྱུར་བར་འདློད་པས་སློགས་

སློ༑ །འདིས་ཉན་རང་དུ་མ་ཞུགས་པའི་སྔློན་དུ་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྲློ་བ་ལ་སློགས་པ་བང་

སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་རྣམས་”བསན་པའི་ཕིར་དྗེ་དག
1

་གསུངས་སློ། །

བཅུ་དགུ་པ་ཚིག་དློན་མི་བརྗེད་པར་འཛིན་པའི་གཟུངས་དང་གཞན་ལ་

ཐློགས་མྗེད་དུ་འཆད་པའི་སློབས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། བཀློད་མའི་ཆུ་ལྟ་བུ་སྗེ། སྔར་ཐློས་

པ་དང་མ་ཐློས་པ་ཐློས་འགྱུར་གི་ཆློས་འཛིན་པས་མི་ཟད་པར་སློན་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། 

ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པ་དང་གསུང་བ་

དང་གསུང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཇི་སྗེད་པ་འདི་ལྟ་སྗེ་མདློ་དང་དབངས་ཀིས་བསད་པ་

དང་ལུང་བསན་པ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བསན་པའི་བར་ཉན་རང་རྣམས་ཀིས་མ་

ཐློས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་ལ་སློགས་པ་དང་གཞན་ལ་ཡང་རྒྱ་

ཆྗེར་བསན་པར་འདློད་པས་ཞྗེས་སློ། །ཆུ་མིག་དང་བཀློད་མའི་ཁད་པར་ནི་སའི་

དངློས་གཞིར། ཆུ་མིག་ནི་གློ་ནས་ཆུ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པའློ། །བཀློད་མ་ནི་ཆུ་གྗེན་དུ་

འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་སྗེ་ཞྗེས་སློ། །ཉི་ཤུ་པ་འདུ་བྗེད་ཟག་བཅས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མང་

འདས་བཞི་ལ་མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་བདག་མྗེད་ཞི་བར་རྟློག་པའི་ཆློས་ཀི་དགའ་སློན་

དང་ལྡན་པ་ནི། ཀུན་དགའ་བའི་སྒ་སན་པ་ལྟ་བུ་སྗེ། ཐར་པ་འདློད་པའི་གདུལ་བ་ལ་

འདུ་བྗེད་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པའློ། །ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསྔལ་

1  བ། ༢༥༦   བརྟན་པའི་ཕིར་དྗེ
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ལློ༑ །ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མྗེད་པའློ། །མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བའློ་ཞྗེས་པའི་

སྒློ་ནས་ཆློས་ཀི་སྒ་དབངས་སན་པར་སྒློགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། ཕློགས་བཅུ་རྗེ་རྗེ་ཞིང་

འཇིག་རྟྗེན་གི་བར་ཡུན་རིང་པློར་མུན་པ་མུན་གནག་ཏུ་གྱུར་པ་ལུས་ཀི་འློད་ཀིས་

སང་བར་བས་ནས་དྗེར་སྐྗེས་པའི་སྗེམས་ཅན་ལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་སྒ་ཐློས་

པར་བ་བ་དང༌། དྗེ་དག་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་དགློད་པར་འདློད་པའི་ཞྗེས་སློགས་

སློ༑ །ཉྗེར་གཅིག་པ་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཆུ་བློའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་སྗེ། 

ཤྗེས་པ་དང་ཤྗེས་བ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པས་སིང་རྗེ་དང་ཤྗེས་རབ་ཀིས་རང་གི་

ངང་གིས་འཇུག་ཅིང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གཞན་གི་དློན་གི་བ་བ་ཐ་མི་དད་པ་སྗེ་རིས་

སུ་མ་ཆད་པར་འཇུག་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། ཕློགས་བཅུ་པློ་རྗེ་རྗེ་མཐའ་ཡས་པའི་འཇིག་

རྟྗེན་གི་ཁམས་ན་སྗེམས་ཅན་ལློང་བ་དང་འློན་པ་དང་སྨློན་པ་དང༌། གཅྗེར་བུ་དང༌། 

བཀྲྗེས་པ་དང༌། སྐློམ་པ་ལ་སློགས་པ་དང༌། ངན་སློང་དུ་ལྟུང་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་

དང་དྗེ་ལས་ཐར་བར་བ་སྗེ་མིའི་ལུས་ཐློབ་པ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀང་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་

ལྔ་ལ་དགློད་པར་འདློད་པས་སློགས་སློ། །འདིས་སྗེམས་ཅན་ཆྗེས་སྡུག་བསྔལ་བ་

རྣམས་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་ལས་གྲློལ་བར་བས་ཏྗེ་བ་ན་མྗེད་པའི་བང་ཆུབ་ལ་

འགློད་པར་བསན་པའི་ཕིར་དྗེ་གསུངས་སློ། །

ཉྗེར་གཉིས་པ་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་ལྡན་པ་ནི། སྤིན་ལྟ་བུ་སྗེ། དགའ་ལྡན་གི་གནས་

ན་བཞུགས་པ་དང་སློགས་པས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀུན་ཏུ་སློན་པར་རུང་བ་སྗེ་

སྗེམས་ཅན་གི་ཕན་བདྗེའི་ལློ་ཏློག་སྨིན་པ་དྗེ་ལ་རག་ལས་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྤྱློད་ལམ་སློན་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྤྱློད་པ་དང་
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ཚུལ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་དྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་ཤྗེས་

སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་གང་པློ་ཆྗེའི་ལྟ་སངས་ཀིས་བལྟ་བར་འདློད་པས་

ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བའློ་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པ་སྗེ། འདི་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་ཕིན་ལས་ཀི་སྒློ་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐློགས་པ་མྗེད་པར་

ཆློས་སློན་པ་ལ་སློགས་པ་བྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ནི། རྒྱུད་བ་ལས། 

ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློས་འཇིག་རྟྗེན་མཁྗེན། །འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་ལ་གཟིགས་ནས་ནི། །ཆློས་

ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡློས་པར། །སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་ས་ཚོགས་ཀིས། །སྐྗེ་བ་མངློན་པར་

སྐྗེ་བ་དང༌། །དགའ་ལྡན་ནས་ནི་འཕློ་བ་དང༌། །ལྷུམས་སུ་འཇུག་དང་བལྟམས་པ་

དང༌། །བཟློ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང༌། །བཙུན་མློའི་འཁློར་གིས་དགྗེས་རློལ་

དང༌། །ངྗེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སྤྱློད་པ་དང༌། །བང་ཆུབ་སིང་པློར་གཤྗེགས་པ་

དང༌། །བདུད་སྗེ་འཇློམས་དང་རློགས་པར་ནི། །བང་ཆུབ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་དང༌། །མ་

ངན་འདས་པར་གཤྗེགས་མཛད་རྣམས། །ཡློངས་སུ་མ་དག་ཞིང་རྣམས་སུ། །སིད་པ་

ཇི་སིད་གནས་པར་སློན། ཞྗེས་སློགས་ཚུལ་འདི་ལྟར་ན་བཅུ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་

སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་སྗེ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སློ། །

ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་བ་ལྟར་ན་ཀུན་བཏུས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་དང་པློ་དགུ་བང་

སྗེམས་དང་ཐ་མ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པའློ། །གང་པློ་ཆྗེའི་ལྟ་སངས་ཞྗེས་

པའི་དློན་ནི། ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས། སྗེང་ན་འདུག་པ་ལ་བཀྗེད་དྗེ་མི་བལྟ། 

འློག་ན་འདུག་པ་ལ་བཏུད་དྗེ་མི་བལྟ། གཡས་གཡློན་ན་འདུག་པ་ལ་མིག་བཟུར་ཏྗེ་མི་

བལྟ། རྒྱབ་ན་འདུག་པ་ལ་མཇིང་པ་བསྒྱུར་ཏྗེ་མི་བལྟ། ཐག་རིང་པློར་འདུག་པ་ལ་
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བསྒིམས་ཏྗེ་མི་བལྟ། ཐག་ཉྗེ་བ་ན་འདུག་པ་ལ་བསྒིམ་པ་མྗེད་པར་ཡང་མི་བལྟའློ། །ཇི་

ལྟར་འདུག་པའི་སྤྱློད་ལམ་དང་ཇི་ལྟར་ལྟ་བའི་མིག་གིས་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཐམས་

ཅད་དུ་སྗེམས་ཅན་དང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བ་ནི་གང་པློ་ཆྗེའི་ལྟ་སངས་སློ་ཞྗེས་

འཆད་དློ་ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། དཔྗེ་ཉྗེར་གཉིས་ཀིས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཉྗེར་གཉིས་

སློན་པར་དཔྗེ་དློན་ཆློས་མཐུན་ཉྗེར་གཉིས་ཀིས་བསྒྲུབ་པ་དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་ཡང་ས་གསྗེར་

ཟླ་བ་མྗེ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀིས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཉི་ཤུ་

ར་གཉིས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །འདིར་ས་གསྗེར་ཟླ་བ་མྗེ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་

སྗེམས་བསྐྗེད་ཅྗེས་དྲུག་པའི་སྒར་བཏློན་ནས་འཆད་པ་ནི་གཞུང་མ་དག་གློ །

གསུམ་པ་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་ཉྗེར་གཉིས་བཤད་པ་དྗེ་ལ་དང་པློ་འདུན་ལྡན་ལ་

སློགས་པ་གསུམ་ནི་ལས་དང་པློ་པའི་ས་ཚོགས་ལམ་གིས་བསྡུས་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་ཚོགས་

ཀི་ལམ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྗེན་པློ་ཉིད་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེའི་འློག་ཏུ་

གཅིག་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་ས་དང་པློ་ལ་འཇུག་པ་སྦྱློར་བའི་ལམ་གིས་བསྡུས་

སློ༑ །དྗེའི་འློག་ཏུ་སྦྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ལྡན་པའི་བར་བཅུ་ནི་རབ་ཏུ་

དགའ་བ་ལ་སློགས་པའི་ས་བཅུས་རིམ་པ་བཞིན་བསྡུས་ཏྗེ་དང་པློ་མཐློང་བའི་ལམ་

དང༌། ལྷག་མ་དགུ་སྒློམ་པའི་ལམ་གི་སྤྱློད་ཡུལ་ཅན་ཏྗེ་སྐབས་དྗེ་ན་ཡློད་པའློ། །དྗེའི་

འློག་ཏུ་མངློན་ཤྗེས་དང་ལྡན་པ་སློགས་ལྔ་ནི་ཁད་པར་གི་ལམ་གིས་བསྡུས་སློ། །

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ས་བཅུ་ཀའི་ཁད་པར་གི་ལམ་ལ་འཆད་ཀང༌། རྒྱན་སང་ལས་

འདི་དག་གི་གློ་རིམས་རྣམས་དློན་གི་རིམ་པར་བཤད་པའི་ཕིར་མི་འཐད་དློ། །དྗེས་ན་

ས་བཅུ་པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་ལ་བཞག་གློ །ཟླ་འློད་དུ་གཞན་དྲུག་ནི་ཆློས་ཀི་སྤིན་གི་
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གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་གི་ལམ་མློ། །འདིའི་ཐ་མ་གཅིག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་

ཆད་མྗེད་པའི་ལམ་མློ། །རྒྱུ་འདིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་བསྡུས་ཞྗེས་པའི་སྗེང་གྗེ་

བཟང་པློའི་འདློད་པ་ནི་ཉྗེ་བར་བཏགས་པའི་དགློས་པ་མྗེད་པས་མི་རིགས་ཞྗེས་ལྔའི་

ས་མཚམས་མཐུན་ཞིང༌། ཉི་ཤུ་པ་ས་བཅུ་ཐ་མའི་བར་ཆད་མྗེད་ཀིས་བསྡུས་ལ་དྗེ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དངློས་མིན་ཞིང༌། བཏགས་པ་བར་འདློད་ན་ཡང་བཏགས་པའི་

དགློས་པ་མྗེད་པས་མི་རིགས་ཞྗེས་རྒློལ་བ་ནི་ཚིག་ལ་རློད་པར་སང་སྗེ། སློབ་དཔློན་

གིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་སྦྱློར་བས་བསྡུས་པ་ཙམ་དུ་བཞྗེད་པས་སློ། །དྗེ་ཡང་

རྒྱན་སང་ལས། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་དང་འབྲྗེལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་

འཇུག་པའི་ལམ་གིས་བསྡུས་སློ། ཞྗེས་སློ། །བུད་དྷ་ཤྲིས་ཐ་མ་བརྒྱད་ལ་དང་པློ་བཞི་

ས་བརྒྱད་པ་དང༌། དྗེ་ནས་གཉིས་དགུ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་གཉིས་བཅུ་པའློ་ཞྗེས་འཆད་

ཅིང༌། རྒྱན་སང་དུ། ཐ་མ་བརྒྱད་བང་སྗེམས་ཀི་སའི་ཁད་པར་གི་ལམ་གིས་བསྡུས་

པའི་ལུགས་བཀློད་པ་ནི་འཕགས་པའི་དགློངས་པར་འཆད་དློ། །

དྗེའི་འློག་ཏུ་བཤད་པའི་ཐ་མ་གསུམ་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་སས་བསྡུས་སློ། །དྗེ་ལ་དངློས་འཇུག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཉམ་གཞག་

དང་རྗེས་ཐློབ་ཏུ་རྒྱན་སང་བཞྗེད་ལ། གཞན་དག་སྐུ་གཉིས་སམ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྔ་མ་བཞི་

དངློས་ཡིན་ལ། སྤྲུལ་སྐུའང་བ་སྒྲུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་མཇུག་ཏུ་འདློད་དློ། །ཚོགས་ལམ་ནས་མི་

སློབ་པའི་བར་ན་ཡློད་པ་དྗེ་ལྟར་ན་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བ་ནི་ལས་དང་པློ་

པའི་ས་ནས་བཟུང་སྗེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་གིས་བསྡུས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་རྒྱུ་འབྲས་

གཉིས་ཀའི་སྒློ་ནས་ཕྗེ་ན་དབྗེ་བ་རློགས་ཀི་གཞན་དུ་རྒྱུ་ཙམ་གི་དབྗེ་བས་དབྗེ་བ་མི་
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རློགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་སློབ་དཔློན་འདིས་ས་མཚམས་མཛད་པ་ཡང་མདློ་སྗེ་རྒྱན་གི་ས་

མཚམས་ཀི་ལུང་དྲངས་ནས་དྗེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། ནློད་པའི་

རྟྗེན། རྒྱུ་གང་ལས་ནློད་པ། ཡུལ་གང་ལ་ནློད་པ། ནློད་བའི་ངློ་བློ། ས་མཚམས་

སློ༑ །དང་པློ་ནི། སྤྱིར་གདམས་ངག་ཉན་པ་ཙམ་ཞིག་ཉན་རང་ལ་ཡང་ཡློད་ལ། བྗེ་བྲག་

ཏུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་གདམས་ངག་ལ་ཡང་ཕལ་པ་དང་ཁད་ཅན་གཉིས་ལས་འདིར་

བསན་པ་ནི་ཕི་མ་སྗེ། དྗེ་ཡང་སངས་རྒྱས་དངློས་ལ་ཉན་ན་ཚོགས་ལམ་ཆྗེན་པློར་

སློན་པ་ཞིག་དགློས་ཏྗེ། རྒྱན་ལས། བསམ་གཏན་ལ་ཐློབ་མངློན་པར་ཤྗེས། །མངློན་

པར་བསྒྲུབས་པའི་སྒློ་ནས་ཏྗེ། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ། །མཆློད་པའི་ཕིར་

དང་མཉན་པའི་ཕིར། །འཇིག་རྟྗེན་ཁམས་ནི་རྣམས་སུ་འགྲློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱན་ལས། དྗེ་ཚེ་ཆློས་ཀི་རྒྱུན་ལས་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་

ལས་ཞི་གནས་དང༌། །ཡྗེ་ཤྗེས་ཡངས་པ་ཐློབ་བའི་ཕིར། །གདམས་ངག་རྒྱ་ཆྗེན་རྗེད་

པར་འགྱུར། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཆློས་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློ། །འདི་ལ་

གསུམ་ལས། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལས་

གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དློན་བགྲང་ལས་འདས་པ་འཛིན་པར་ནུས་པའི་དྲན་ཤྗེས་དང་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་ནློ། །གཉིས་པ་སྒ་བཤད་པ་ནི། ཆློས་གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དློན་

རྒྱུན་ནམ་བར་མ་ཆད་དུ་འཛིན་པར་ནུས་པའློ། །གསུམ་པ་ས་མཚམས་ནི། འགྲྗེལ་

ཆྗེན་ལས། ས་དང་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཆློས་ཀི་མཆློག་གི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ལ་ཆློས་ཀི་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཅྗེས་བའློ་ཞྗེས་པ་ནི་”ཆློས་སྤྱློད་ན་ཡློད་པ་
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1

རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ཅན་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་པས། རྒྱན་སང་ལས། ཚོགས་ཀི་ས་འདི་

ཉིད་དུ་སྗེམས་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་པ་ན་གང་ཞིག་ཐློབ་པས་ཚིག་དང་དློན་འཛིན་

པར་ནུས་པའི་ཆློས་ཀི་རྒྱུན་ཞྗེས་བ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐློབ་ལ་ཞྗེས་པ་ལྟར་གཟུང་

ངློ༌། །གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ཞྗེས་འཆད་ཀང༌། ཕློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ལ་སློགས་པ་ལ་ཞྗེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གདམས་ངག་

སློན་ནུས་ཀི་དགྗེ་བཤྗེས་ཀིས་ཀང་ཆློག་སྗེ་ཡུམ་གི་མདློ་ལྟ་བུའི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་

གདམས་ངག་ལ་ཡང་སློན་པ་པློ་ཉན་ཐློས་ཀང་དུ་མ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །

བཞི་པ་ནི། ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཀིས་དངློས་སུ་འདློམས་པའི་ངག་ཅྗེས་པ་མི་

འཐད་དྗེ། གདམས་ངག་ཁད་ཅན་ལ་ཡང་སློན་པ་པློ་སངས་རྒྱས་སུ་མ་ངྗེས་པར་སྔར་

བསན་ལ། སྤྱིར་བཀའ་ཡིན་པར་ཡང་མ་ངྗེས་ཏྗེ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་

གདམས་ངག་ཁད་ཅན་གི་དློན་ལྗེགས་པར་ཚང་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེའི་ཕིར་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་

རིགས་ཅན་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་ཆ་ཚང་སློན་པའི་མདློ་དང་བསན་བཅློས་ཐམས་ཅད་

གདམས་ངག་ཁད་ཅན་ཡིན་ནློ། །ཚིག་གསལ་ལས་ནི། ལམ་ཉིད་གདམས་ངག་ཏུ་

འདློད་པའི་གཞན་ལུགས་བཀློད་ནས། དྗེའི་རྗེས་སུ་ཡང་ན་འདློམས་པ་ཡང་དྗེ་ཡིན་ལ་

ཇི་ལྟར་གདམས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡང་འདིར་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་གདམས་ངག་གློ་ཞྗེས་

འདློམས་པའི་ངག་དང་གདམས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་ཡང་གདམས་ངག་ཡིན་

ལ༑ དྗེ་ཡང་ཕི་མ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའློ་ཞྗེས་པ་འདིས་ཁློང་རང་གི་རྗེ་བཙུན་གི་ལུགས་

ཡིན་པར་འཆད་དློ། །དློན་བསྡུས་སྒློན་མྗེར། ངློ་བློ་ངག་གི་འཁློར་ལློ་ཡིན་ཞྗེས་པ་ལྟར། 

1  ཞློལ། ༢༢༦   ཆློས་སྤྱློད་ན་ཡློད་པ    ཀ ། ༢༣༥  བ། ༢༦༤   ཚོགས་སྦྱློར་ན་ཡློད་པ
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འགྲྗེལ་པ་དང་རྣམ་འགྲྗེལ་གཉིས་ལས། དྗེ་ལ་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་དློན་ཐློབ་པའི་བ་བ་ཉྗེ་

བར་སློན་པ་ནི་གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཐློབ་ཟིན་པའི་ཡློན་ཏན་

ཡློངས་སུ་སྐློང་བའི་དློན་གིས་མི་ཉམས་པར་བྗེད་པ་ནི་གདམས་ངག་ཡིན་ལ། དྗེའི་

འློག་ཏུ་མ་ཐློབ་པའི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་པར་བྗེད་པའི་ཕིར་ན་རྗེས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

རློད་བྗེད་ལ་བཤད་ཅིང༌། དག་ལྡན་ལས་ཀང༌། ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་ཕིར་བརློད་པ་

ནི་གདམས་ངག་སྗེ། ཞྗེས་དང༌། འདི་ལས་ཀང་འདློམས་པ་ནི་གདམས་ངག་སྗེ་ཞྗེས་

ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཞལ་འཆམ་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་གདམས་ངག་ནི་རློད་བྗེད་མཚན་ཉིད་

པ་ཡིན་ལ་བསན་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི་གདམས་ངག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་ནི། ཤྗེར་འབྱུང་གིས་ལས་དང་པློ་པའི་ས་ནས་བརམས་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་

ཀི་སའི་བར་དུ་གདམས་ངག་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་

ནློ༑ ཞྗེས་བཤད་ལ། ཚིག་གསལ་ལས་ནི། བར་ཆད་མྗེད་པའི་ལམ་ལ་ནི་དྗེ་དློན་དུ་

གཉྗེར་བ་མྗེད་དྗེ། རང་བྱུང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེད་པར་ནུས་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་སིད་པ་ཐ་མ་

པའི་ཚེ་གཞན་ལ་མ་ལྟློས་པར་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་ནུས་པས་གདམས་ངག་ལ་རག་མ་

ལས་ཞྗེས་འཆད་དློ། །གདམས་ངག་ངྗེས་པར་ཉན་དགློས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ས་

མཚམས་འཇློག་ན་ཞིབ་ཆ་འདི་ལྗེགས་ལ། སློན་པ་པློའི་ས་མཚམས་འཛིན་ན་སངས་

རྒྱས་ཀི་སའི་བར་རློ་ཞྗེས་སྔ་མས་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར། དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྗེམས་

བསྐྗེད་ཀི་ངློ་བློ་གཙོ་བློར་བསན་ཅིང་དྗེའི་གནས་སྐབས་ཙམ་ལ་དབྗེ་བར་བཞག་པས་

དབྗེ་བ་ཞར་ལ་བརློད་ནས་དྗེའི་རྗེས་སུ་གདམས་ངག་གསུངས་ཏྗེ། གློང་གི་དྗེ་ལྟར་
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བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་པློ་འདུན་ལྡན་ལ་སློགས་པ་བསྐྗེད་པའི་བང་སྗེམས་ལ་ཡུལ་

བཅུ་ལ་བརམས་ནས་འདློམས་པ་ནི་གདམས་ངག་ཡིན་པས་སློ། །བང་སྗེམས་ཅི་འདྲ་

བ་ཞྗེ་ན་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྗེ་རྒྱུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་སྐབས་དང་

མཐུན་པར་གདམས་ངག་དློན་དུ་གཉྗེར་བར་བྗེད་པའློ། །དགློས་པ་གང་གི་ཕིར་ན། 

བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང་སྗེམས་དྗེས་བསམ་པས་འཕངས་པའི་དཀར་ཆློས་

ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བ་བའི་རྗེས་བསན་དང༌། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་བརྟྗེན་

པས་ལྷ་གཞན་ལ་སྐབས་སུ་མི་འགྲློ་བ་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་ཟིན་པ་གློང་ནས་གློང་

དུ་མངློན་པར་འཕྗེལ་བར་བ་བའི་གདམས་ངག་གི་དགློས་པ་སྗེ་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཕིར་

དུའློ། །ཐབས་གང་གིས་ན། ཡློན་ཏན་ཐློབ་ཟིན་མི་ཉམས་པར་ཡློངས་སུ་བསྲུང་བའི་

དློན་ཏྗེ་ཐབས་ཀིས་སློ། །

མདློ་འབྲྗེལ་ནི། སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་སྐབས་སུ་འདི་དང་འདི་འདློད་པས་ཡུམ་ལ་

བསབ་པར་བའློ་ཞྗེས་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པ་ལ། ཤཱ་རིའི་བུས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཇི་

ལྟར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློས་ཡུམ་ལ་སྤྱད་པར་བགི་ཞྗེས་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་བསྐྗེད་དུ་བཤད་པའི་ཆློས་རྣམས་

རློགས་པར་བ་བའི་དློན་དུ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་

ཞྗེས་པ་ནས་དྗེ་ལྟར་སྤྱློད་ན་བང་སྗེམས་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པ་ཡིན་ནློའི་བར་གིས་སྒྲུབ་པ་

རང་གི་ངློ་བློ་དང༌། དགྗེ་སློང་ཤཱ་རིའི་བུ་ཞྗེས་པ་ནས་མ་འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་སྦྱིན་

པ་པློ་ཡིན་ནློའི་བར་གིས་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཡློན་གསུངས་སློ། །མདློ་མཚམས་འབྗེད་

ཚུལ་འདི་ནི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་ཀི་དགློངས་པ་ལྟར་དག་ལྡན་ལས་སློ། །དྗེས་ན་
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སྗེམས་བསྐྗེད་དུ་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བ་ཞྗེས་པའི་ཡུམ་ནི་ཁ་ཅིག་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

ལ་འདློད་ཀང༌། སྐབས་དྗེའི་འདློད་པ་རྣམས་ཀི་སྒས་སྗེམས་བསྐྗེད་བསན་ལ། སྗེམས་

བསྐྗེད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཡུམ་ཡིན་པས་འདིར་བསན་པའི་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཡུམ་དུ་འདློད་པར་བ་སྗེ་སྔ་ཕི་ལྗེགས་པར་འབྲྗེལ་བའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གདམས་ངག་སྤྱིར་བསན། རྟློགས་དཀའ་བ་བྗེ་བྲག་ཏུ་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། བསན། བཤད། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི། འདིར་

བསན་གདམས་ངག་ནི་དབྗེ་གཞི། དབྗེ་ན་གྲངས་བཅུའི་བདག་ཉིད་དུ་ཤྗེས་པར་

བའློ། །འབྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྒྲུབ་དང་ཞྗེས་སློགས་ཡུལ་བཅུར་ཡློད་པས་

སློ༑ །གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངློ་བློ། དམིགས་ཡུལ་བདྗེན་པ་བཞི། རྟྗེན་

དཀློན་མཆློག་གསུམ། སྒྲུབ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་ལ་གདམས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

ངློ་བློ་དང༌། ཁད་པར་རློ། །དང་པློ་ནི། སྒྲུབ་པ་ལ་འདློམས་སློ། །དྗེ་གང་ན། འཇུག་པར་

བའློ་ཞྗེས་གདུལ་བ་ལ་སློབ་པའློ། །གང་ལ་འཇུག་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་རབ་ཏུ་

དབྗེ་བ་ཉྗེར་གཉིས་སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པར་བསན་པའི་དཀར་ཆློས་མ་ལུས་པ་སྒྲུབ་

པའི་ཐབས་ལའློ། །དྗེས་ན་འདི་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་སྐབས་སུ་མདློ་ལས་བཤད་པའི་

དཀར་ཆློས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་བཤད་པར་བ་སྗེ། འཕགས་པའི་དགློངས་པ་

ཡང་དྗེ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་མདློ་ཡི་འབྲྗེལ་ལློ། །

ཚུལ་ནི། སྤྱློད་པ་པློ་སྤྱད་བ་སྤྱད་འབྲས་སྤྱློད་པ་རང་གི་ངློ་བློ་བཟླློག་ཟླ་དང་

བཅས་པ་དྗེ་ཁློ་ནར་མི་དམིགས་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་དམིགས་པའི་ཚུལ་

གིས་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ལས་མི་འདའ་བ་བདྗེན་གཉིས་
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ཟུང་འབྲྗེལ་གིས་ཏྗེ། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཚེ་བང་སྗེམས་ཉིད་ཡློད་བཞིན་དུ་བང་སྗེམས་

བང་སྗེམས་ཀི་མིང་། བང་ཆུབ་ཡུམ། ཡུམ་གི་མིང་། སྤྱློད་ཅྗེས་མི་སྤྱློད་ཅྗེས། སྤྱློད་

ཀང་སྤྱློད་ལ་མི་སྤྱློད་ཀང་མི་སྤྱློད། སྤྱློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་སྤྱློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞྗེས་

བ་བར་དང༌། ཕུང་པློ་ལྔ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐློང་ཞྗེས་སློ། །འདི་ཡང་དག་དང་

པློས་ཀུན་རློབ་དང་ལྷག་མས་དློན་དམ་ལས་མི་འདའ་བར་བསན་ཏློ། །ཡུམ་གསུམ་

གནློད་འཇློམས་ལས་ནི། ཤཱ་རིའི་བུས་དམིགས་པ་དང་བཅས་པས་བང་སྗེམས་ཡུམ་

དྗེ་ལ་སྤྱློད་པ་གསུམ་ཞུས་པས་དམིགས་པ་དྗེ་དག་བསལ་བའི་ཕིར་བང་སྗེམས་དྗེའི་

མིང་དང༌། བང་ཆུབ་སྗེ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མི་དམིགས་པའི་སྤྱློད་པ་མི་དམིགས་

པར་བསན་པས་མི་དམིགས་པ་སློང་པ་ཉིད་གསུངས་པ་དང༌། ཡུམ་ཡང་མི་དམིགས་

པར་དྲངས་ཤིང༌། འདི་དག་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་དང་ཕུང་པློ་ལྔ་མི་མཐློང་བས་

ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་བསན་པར་འཆད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་དྲངས་པའི་མདློ་འདི་ཐྗེག་བསྡུས་ཀུན་བཏུས་དང༌། མདློ་རྒྱན་གི་འགྲྗེལ་

པ༑ བརྒྱད་སློང་དློན་བསྡུས། དག་ལྡན་རྣམས་སུ་རྣམ་གཡྗེང་གི་རྟློག་པ་བཅུའི་གཉྗེན་

པློར་བཀྲལ་ཞིང་དྗེ་དག་ཏུ་བཤད་པའི་དགག་བ་ཡང༌། བརྒྱད་སློང་དློན་བསྡུས་ལས། 

དྗེས་ན་སངས་རྒྱས་དྗེ་བཞིན་དུ། །བང་ཆུབ་མ་མཐློང་བར་བརློད་པ། །ཡློངས་སུ་

རློགས་པའི་བར་གིས་འདིར། །བཏགས་རྣམས་སྗེལ་བར་ཤྗེས་པར་བ། ཞྗེས་ངློ་བློ་

ཉིད་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཀུན་བརྟགས་ཁློ་ན་དགག་བར་བསན་གི་གཞན་དབང་དགག་

བར་མ་བསན་ལ། གནློད་འཇློམས་འདི་ལས་ནི་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བརྟགས་

སུ་བཤད་ནས་དྗེ་ཐམས་ཅད་རང་སློང་དུ་གསུངས་ཤིང་སྐྗེ་མྗེད་འགག་མྗེད་རྣམས་
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ཀང་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མཛད་ནས་སྐྗེ་འགག་སྗེལ་བའི་རིགས་པ་རིགས་ཚོགས་བཞིན་

འཆད་པས་སྗེམས་ཙམ་མིན་ལ། ཁད་པར་དུ་མདློ་འདི་རྟློག་པ་བཅུའི་གཉྗེན་པློར་མི་

འཆད་ཅིང་མདློ་རྒྱན་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་བཤད་ཚུལ་མི་མཐུན་པས་འདིས་

ཀང་དབིག་གཉྗེན་གི་ཡིན་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་པ་དྗེ་ཉན་ཐློས་དང་སློགས་པ་རང་རྒྱལ་རྣམས་

དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྦྱློར་བ་ཕིན་

དྲུག་གིས་ཆྗེད་དུ་བ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་རྟློགས་བ་ཆློས་སྐུ་ཐློབ་པར་

བྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏྗེ་འཛམ་བུའི་གིང་འདི་དགྗེ་སློང་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་

མློའུ་འགལ་གི་བུ་ལྟ་བུ་ཤ་སག་གིས་འདི་ལྟ་སྗེ་དཔྗེར་ན། འདམ་བུ། འློད་མ། བུར་

ཤིང༌། སྨིག་མའི་ཚལ་ལམ། འབྲས་ཀི་ཞིང་ངམ། ཏིལ་གི་ཞིང་ལྟར་ཡློངས་སུ་གང་བར་

གྱུར་ཀང་དྗེ་དག་གི་ཤྗེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དྗེས་ནི་བང་ཆྗེན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པའི་ཤྗེས་

རབ་ཉིན་གཅིག་བསྒློམས་པའི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉྗེ་བར་མི་འགྲློ། སློང་གི་ཆ་དང༌། བརྒྱ་

སློང་ནས་བྗེ་བ་བརྒྱ་སློང་གི་ཆ་དང༌། གྲངས་སུ་དང༌། ཆར་ཡང༌། བགྲང་བར་ཡང༌། 

རྒྱུར་ཡང་དཔྗེར་ཡང་ཉྗེ་བར་མི་འགྲློའ ློ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དྗེ་ལྟར་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པའི་བང་

ཆྗེན་གི་ཤྗེས་རབ་ཉིན་གཅིག་བསྒློམས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེས་ནི་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཤྗེས་རབ་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་བྗེད་དློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟར་བང་

ཆྗེན་གི་ཤྗེས་རབ་ནི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་བཟླ་བའི་དློན་དུ་

ཉྗེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏྗེ་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤྗེས་རབ་ནི་དྗེ་

ལྟ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆྗེན་པློ་དང༌། ཕློགས་བཅུ་རྗེ་
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རྗེའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ལ་བསྒྗེས་ནས་གསུངས་སློ། །དཔྗེ་དྲུག་པློ་འདིས་ནི་རིམ་

པ་ལྟར་ཐྗེག་དམན་གི་ངྗེས་འབྗེད་བཞི་དང༌། མཐློང་སྒློམ་སྗེ་རྟློགས་པའི་ཆློས་དྲུག་

བསན་ཏློ་ཞྗེས་འཕགས་པ་གསུང་ངློ༌། །

གལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། དཔྗེ་དྲུག་པློ་འདིས་ནི་འཛམ་བུའི་གིང་ལ་སློགས་

པ་དགྲ་བཅློམ་པ་རྣམས་ཀིས་གང་བའི་དཔྗེ་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་གིས་ཆློས་དྲུག་བསན་པར་

བས་ན་ཆློས་དྲུག་པློ་ཉིད་དགྲ་བཅློམ་པ་རྣམས་ཀིས་གང་བའི་དཔྗེར་འགྱུར་དགློས་ན་

དྗེ་ཡང་མི་རིགས་པ་དང༌། ཆློས་དྲུག་ལ་གནས་པས། གང་བའི་དཔྗེར་བྗེད་ནའང་འམ་

ཞྗེས་སྨློས་པ་དློན་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ལ་ནི་དཔྗེ་དློན་སློ་སློར་ངྗེས་པས་ཤྗེ་ན་”སྤྱློད་པ་ལ
1

་

ཞུགས་པ་ཁློད་ཉློན་ཅིག་དང་དྲི་མ་མྗེད་པའི་ལན་གིས་ཚིམ་པར་བའློ། །དྗེ་ལ་འདིར་

ཉན་ཐློས་གི་མི་སློབ་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཤྗེས་རབ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གི་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པ་ནི་མཆློག་ཟུང་གཅིག་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་

དངློས་སུ་བསན་པ་ན་དྗེ་དག་གི་སློབ་པ་རྣམས་ལས་ཀང་ཁད་ཞུགས་པར་གྲུབ་

བློ། །དྗེའི་ཕིར་དངློས་བསན་གི་དཔྗེ་ལ་ནི་དློན་གཅིག་ལ་དཔྗེ་ཕི་མ་དྲང་བའི་ཕིར་འམ་

སྨློས་ལ་ཤུགས་བསན་དྲུག་ལ་ནི་སློ་སློར་གདམ་ཁ་ཅན་གི་འམ་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །

འློ་ན་དྲློད་ནས་སྒློམ་ལམ་གི་བར་ལ་གནས་པས་གང་བའི་དཔྗེར་འདམ་བུ་

སློགས་ཇི་ལྟར་ཆློས་མཚུངས་ཤྗེ་ན། དྗེ་ལ་དྲློད་ནི་འདམ་བུ་དང་འདྲ་སྗེ། ལས་ཉློན་གི་

གནློད་པ་ཆུང་ངུ་ཡང་མི་བཟློད་པའི་ཕིར་རློ། །རྗེ་མློ་ནི་འློད་མ་དང་འདྲ་སྗེ། དྗེ་ལ་མྗེ་

མཚོན་གིས་མི་ཆློད་པ་བཞིན་དུ་ལས་ཉློན་གི་གནློད་བྗེད་དྲག་པློ་དང་ཕད་ཀང་དགྗེ་ར་

1  ཞློལ། ༢༣༣   སྤྱློད་པ་ལ    བ། ༢༧༢  ཀ ། ༢༤༢  སྗེ། ༢༤༦   དཔྱློད་པ་ལ
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མི་འཆད་པས་སློ། །བཟློད་པ་ནི་བུར་ཤིང་དང་འདྲ་སྗེ། སྐྗེ་བ་གཞན་ཐློབ་ཀང་ངན་སློང་

ཆད་པའི་ཕིར་བདྗེ་འགྲློར་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་སྦྱློར་བས་ཆློས་སྒློམ་པའི་མངའ་བ་ལས་

མི་འདའ་བས་སློ། །ཆློས་མཆློག་ནི་སྨིག་མ་དང་འདྲ་སྗེ། མྱུར་དུ་འབིགས་པ་དང་འདྲ་

བར་མཐློང་ལམ་རྟློགས་པར་བྗེད་པས་སློ། །མཐློང་ལམ་ནི་འབྲས་དང་འདྲ་སྗེ། འཕགས་

པ་རྣམས་ཀི་རྟློགས་པའི་འབྲས་བུ་མཆློག་ཡིན་པས་སློ། །དྗེ་ཇི་ལྟར་མཆློག་ཏུ་རུང་ཞྗེ་

ན༑ ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། མཐློང་ལམ་ནས་ཐྗེག་དམན་གི་རྟློགས་པ་རློགས་པའི་ཕིར་གང་

ཟག་གི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པའི་ངློ་བློ་ཙམ་ལ་དྗེ་ལས་ལྷག་པ་མྗེད་པས་སློ། །

སྒློམ་ལམ་ནི་ཏིལ་དང་འདྲ་སྗེ། ཏིལ་གི་ཡང་མྗེ་ཏློག་དང་སློང་བུ་ལ་སློགས་པ་

རིགས་ཐ་དད་མྗེད་ཀང་དུས་གཞན་གི་ཚེ་འབྲས་བུ་ལ་ཁད་པར་ཡློད་པ་ལྟར་སྒློམ་

ལམ་དང་མཐློང་ལམ་གཉིས་རྟློགས་པ་ལ་ཐ་དད་མྗེད་ཀང་སྒློམ་སང་སློང་བའི་ནུས་པ་

མི་འདྲ་བས་སློ། །འློ་ན་ཚལ་སྨློས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་འབྲིང་གསུམ་གི་དྲློད་

སློགས་རྣམས་ནང་ཚན་ཐ་དད་ཀང་དྲློད་ལ་སློགས་པའི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པ་མཚོན་

པའི་ཕིར་ཡིན་ཏྗེ། འདམ་བུ་ལ་སློགས་པ་ནང་ཚན་མི་གཅིག་པ་དུ་མ་ཡློད་ཀང་རིགས་

གཅིག་པས་སློ། །འློ་ན་འམ་ཞྗེས་གདམ་ཁ་ཅན་སྨློས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། དཔྗེ་ཕི་མ་ཕི་མ་དྲང་

བའི་ཆྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་དཔྗེ་ཐ་མ་ལ་འམ་སྨློས་པ་མི་འཐད་དྗེ། དཔྗེ་ཕི་མ་དྲངས་རྒྱུ་མྗེད་

པས་ཤྗེ་ན། མ་གྲུབ་སྗེ། འཕགས་པ་རྣམས་མཐློང་ཆློས་ལ་བདྗེ་བར་གནས་པའི་དཔྗེ་

དྲང་བའི་ཕིར་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་དཔྗེ་གཞན་མ་བརློད་པ་ནི་མཐློང་ཆློས་ལ་བདྗེར་གནས་

ས་ཚོགས་ཡློད་པས་དྗེ་དག་གི་རིགས་བསྡུས་པའི་ངློ་བློ་ཤྗེས་པར་བ་བའི་དློན་ཏྗེ། རྗེ་

རྗེ་ཞིང་དཔྗེ་བརློད་ན་དཔྗེ་བརློད་པས་མི་ལང་ལ་ཉྗེ་བར་བཤད་པ་ལ་མི་མཁས་པར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 215  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཡང་འགྱུར་རློ། །འློན་ཀང་ད་ལྟར་འགྱུར་པ་འདི་རྣམས་ལ་དཔྗེ་ཐ་མ་ལ་འམ་སྨློས་པ་མི་

སང་ངློ༌། །འདིར་འཕགས་པས། དགྗེ་སློང་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མློའུ་འགལ་གི་བུ་འདྲ་བ་ཤ་

སག་གིས་ཞྗེས་གང་གསུངས་པ་འདིས་ནི་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་རྟློགས་པ་མཐུན་པ་

རྣམས་ཀིས་ཞྗེས་བ་བར་རློ་ཞྗེས་སྔར་བཤད་པའི་ཆློས་དྲུག་གིས་རྟློགས་པ་མཐུན་པ་

རྣམས་ཀིས་གང་བར་གྱུར་ཀང་ཞྗེས་སྦྱར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་མཆློག་ཟུང་གཅིག་དང་འདྲ་

བ་ཤ་སག་ནི་གང་གིས་གང་བའི་རྟྗེན་ནློ། །འཛམ་གིང་ནས་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་

གི་ཁམས་ནི་གང་ཞིག་ཡློངས་སུ་གང་བའི་གཞིའློ། །འདམ་བུ་སློགས་དྲུག་ནི་ཇི་ལྟར་

གང་བའི་དཔྗེའློ། །དྗེ་ཡང་དྲུག་པློ་འདིའི་ཚལ་འཐུག་པའི་དཔྗེས་གང་བའི་དློན་མཚོན་

ལ༑ དཔྗེ་དྲུག་པློའི་ངློ་བློས་ཆློས་དྲུག་ཞར་ལ་མཚོན་པར་བཤད་ན་འཕགས་པའི་

བཤད་པ་ལ་འགྲིག་སྗེ། ཚུལ་འདི་དག་གི་དཔྗེ་དློན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་ཡང་ཊིཀ་

བྗེད་རྣམས་ཐྗེ་ཚོམ་མ་ཞུགས་སང་ངློ༌། །

ཤྗེས་རབ་ཉིན་གཅིག་བསྒློམས་པའི་བང་སྗེམས་ལ་འཕགས་པས། སྤྱློད་པ་ལ་

ཞུགས་པ་ཕིར་མི་ལྡློག་པ་སྐྗེ་བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པ་རྣམས་ཡིན་པ་བཀག་ནས། དྗེ་

བས་ན་ཡློངས་སུ་མི་ཉམས་པའི་ཆློས་ཅན་བར་ལས་བྱུང་བའི་སྗེམས་ཀིས་དང་པློ་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྐབས་དང་པློར་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་བསན་

པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་འདིར་མངློན་པར་བཞྗེད་པར་མངློན་ཞྗེས་སྦྱློར་ལམ་པ་མན་

ཆད་གཅིག་ལ་གསུངས་ཀང༌། སྒྲུབ་པ་འདི་བང་སྗེམས་དྗེ་བཞི་ཀའི་ལམ་ཡིན་པས་དྗེ་

དག་ཀུན་རྟྗེན་ཡིན་པ་མི་འགལ་བ་དགློངས་པར་སྗེམས་སློ། །གནློད་འཇློམས་ལས་ནི། 

འཐུག་པ་དང་མཐློ་བ་ལ་ཆྗེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དུ་བས་ནས་དང་པློ་ནི་འདམ་བུ་དང་
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འློད་མ། གཉིས་པ་ནི་བུར་ཤིང་དང་སྨིག་མ། གསུམ་པ་ནི་འབྲས་དང་ཏིལ། ཞྗེས་

བཤད་ནས་དྗེ་དག་ལ་ཡང་སྔ་མ་སྔ་མ་འཐུག་ལ་ཕི་མ་ཕི་མ་སབ་པར་བཤད་དློ། །མདློ་

དང་བསྒིགས་ན་སྔ་མ་རྣམས་སབ་ལ་ཕི་མ་རྣམས་འཐུག་ན་འགྲིག་སྗེ་ཉན་ཐློས་མང་

པློས་གང་བ་མཚོན་པ་ལ་དཔྗེ་གདམ་ཁ་ཅན་འདི་རྣམས་བྱུང་བས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། སྒ་བཤད།
1

 

རང་བཞིན་གཅིག་ཐ་དད། གྲངས་ངྗེས་པ། གློ་རིམས་ངྗེས་པའློ། །དང་པློ་ནི། བསྡུ་བ་

ལས། བདྗེན་པའི་དློན་གང་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ། བསན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་མྗེད་པའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་དློན་དང༌། དྗེ་མཐློང་ན་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་དློན་ནི་བདྗེན་པའི་

དློན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་དང་པློའི་དློན་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་མི་རྟག་སློགས་སུ་

ཇི་ལྟར་བསན་པ་དྗེ་ལྟར་དུ་གནས་པས་བདྗེན་པ་ཞྗེས་པ་སྗེ། ཡུལ་དང༌། ཕི་མ་ནི་ཇི་

ལྟར་གནས་པ་དྗེ་ལྟར་མཐློང་ན་བློ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་སྐྗེད་པ་ཞྗེས་པ་སྗེ་ཡུལ་ཅན་གི་

སྗེང་ནས་ཡིན་ཏྗེ་འདི་ནི་བདྗེན་པ་ཙམ་གི་སྒ་དློན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་སྡུག་ཀུན་དང་འགློག་

ལམ་ལ་འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། ཉན་ས་ལས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་

བདྗེན་པ་དྗེ་དག་དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་ཡིན་པར་བདྗེན་པའི་སྒློམ་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་མཁྗེན་ཅིང་གཟིགས་ཀི་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་ཤྗེས་

མི་མཐློང་བས་ན་དྗེའི་ཕིར་འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་རྣམས་ཞྗེས་བའློ། །བིས་པ་རྣམས་

ལ་ཡང་དྗེ་དག་ཆློས་ཉིད་ཀིས་བདྗེན་མློད་ཀི་རྟློགས་པ་མ་ཡིན་གི་འཕགས་པ་རྣམས་

ཀིས་གཉིས་ཀས་བདྗེན་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདྗེན་པ་རྣམས་ཇི་

1  སྗེ། ༢༤༩   + སློ་སློའི་ངློ་བློ།     བ། ༢༧༦ ཞློལ། ༢༣༦  ཀ ། ༢༤༥   བཀྲས་ལྷུན་པར་མ་བཅས་སུ་ས་བཅད་འདི་ཆད།



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 217  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ལྟར་བདྗེན་པ་དྗེ་ལྟར་གཟིགས་པས་བློ་དང་དློན་གཉིས་ཀས་བདྗེན་པའི་ཕིར་འཕགས་

པའི་ཡིན་ལ་བིས་པ་རྣམས་ལ་དློན་ལ་བདྗེན་ཀང་བློ་ངློར་དྗེ་ལྟར་མ་རྟློགས་པས་དྗེའི་

བདྗེན་པར་མ་བཞག་ཅྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དློན་དྗེ་ཡང་མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། འཕགས་པས་

བདྗེ་བར་”གང་གསུངས་པ
1

། །དྗེ་ནི་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་རིག །གཞན་གི་བདྗེ་བར་

”གང་གསུངས་པ
2

། །དྗེ་ནི་འཕགས་པས་སྡུག་བསྔལ་རིག །ཅྗེས་དྲངས་ཤིང་གཞན་

དག་ན་རྗེ་གཉིས་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་བདྗེན་པ་ཡིན་ལ་གཉིས་ནི་འཕགས་པ་ཡང་

ཡིན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་བདྗེན་པ་ཡང་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ་ཞྗེས་པ་ནི་གཞན་

ལུགས་ཀི་འཕགས་པའི་བདྗེན་པར་འཇློག་ཚུལ་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚན་གཞི་དང༌། མཚན་ཉིད་དློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

ཀུན་ཉློན་དང་རྣམ་བང་གི་བདྗེན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཀུན་བཏུས་སུ། སྡུག་བསྔལ་གི་

བདྗེན་པ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་སྗེམས་ཅན་སྐྗེ་བ་དང་སྐྗེ་བའི་གནས་ཀིས་ཀང་རིག་པར་

བའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་མ་དག་པའི་སློད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་གཉིས་ནི་སྡུག་བདྗེན་ཡིན་ཏྗེ། 

དྗེ་ཉིད་ལས། སྗེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟྗེན་གང་ཡིན་པ་དང་སློད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་གང་ཡིན་

པ་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པས་སྐྗེད་པ། ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་དབང་གིས་འབྱུང་བ་

འདི་མཐའ་དག་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པའློ་ཞྗེས་ཏྗེ། མདློར་ན་ཟག་བཅས་མཚན་

ཉིད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བདྗེན་ཡིན་ནློ། །ཀུན་འབྱུང་གི་མཚན་གཞི་ནི་

ཀུན་བཏུས་ལས། ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྗེན་པ་གང་ཞྗེ་ན། ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉློན་མློངས་

པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ལས་སློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ཉློན་ཐམས་ཅད་

1  ཞློལ། ༢༣༧  སྗེ། ༢༥༠   གང་གཟུངས་པ

2  ཞློལ། ༢༣༧  སྗེ། ༢༥༠   གང་གཟུངས་པ
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དློ༑ །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འགློག་བདྗེན་དང་ལམ་བདྗེན་གི་མཚན་གཞིའློ། །དང་པློ་

ནི༑ ཀུན་བཏུས་ལས་དུ་མ་ཞིག་བཤད་ཀང་བསྡུ་ན་བར་དང་དློན་དམ་པའི་འགློག་པ་

གཉིས་སློ། །དྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་ཡང་བརས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་ས་

བློན་ཉམས་སྨད་པས་འགློག་པ་གང་ཡིན་པ་སྗེ། ཞྗེས་དང༌། དློན་དམ་པས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་

ན༑ འཕགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ས་བློན་ཀུན་ཏུ་བཅློམ་པས་འགློག་པ་གང་ཡིན་པའློ། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ་སྐྗེ་ལ་སངས་པ་ཙམ་ཡློད་ཀང་འགློག་བདྗེན་བཏགས་པ་བ་

ལས་མྗེད་དྗེ། ས་བློན་དྲུངས་མ་ཕྱུང་བས་སློ། །

ཁ་ཅིག་འགློག་བདྗེན་ལ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཀིས་ཁབ་པར་འདློད་ཅིང་གཞན་དག་

བཟླློག་སྗེ་འདློད་པ་ནི་གཉིས་ཀས་ཀང་ཞིབ་ཏུ་མ་བརྟགས་པ་སྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། 

མཚན་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང་ལམ་དང་ཉློན་མློངས་པ་མི་འབྱུང་བ་

སྗེ་གང་དུ་འགློག་པ་དང་གང་གིས་འགློག་པ་དང་གང་འགློག་པ་ཞྗེས་དྗེ་བཞིན་ཉིད་

དགག་གཞི་སང་བ་ལམ་གིས་བཅློམ་པའི་ཆ་གང་འགློག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་

བཤད་པ་དང༌། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། རྣམ་གྲངས་འདིས་ནི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་

གང་དུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ་འགགས་པ་དྗེ་འགློག་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། 

ཞྗེས་སང་བ་ལམ་གིས་བཀག་ཆ་ལ་ཡང་འགློག་བདྗེན་དུ་བཤད་པས་མྗེད་དགག་སློ་

སློར་བརྟགས་འགློག་གི་རང་བཞིན་ཡང་དྗེར་བཞག་དགློས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་བུམ་

པས་དབྗེན་པའི་ས་ཕློགས་དང་དྗེའི་སྗེང་གི་བུམ་པ་བཀག་ཆ་གཉིས་ཀ་བུམ་མྗེད་

ཡིན་པ་ལྟར་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང་དྗེའི་སྗེང་དུ་ལམ་གིས་སང་བ་བཀག་
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ཆ་གཉིས་ཀའང་འགློག་བདྗེན་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་འདས་ལམ་གིས་སང་བ་སངས་པའི་

འདུས་མ་བས་ཡིན་པས་སློ། །གཞན་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྡུག་བསྔལ་འགློག་པ་

ཞྗེས་བགི་བ་ནི་ཐློག་མ་མྗེད་པའི་དུས་ཅན་མ་བས་པ། མ་སྐྗེས་པ། ཟད་པ་མྗེད་པ། 

ཟད་པ་དང་བྲལ་བ། རྟག་པ། བརྟན་པ། ཞི་བ། མི་འཇིག་པ། རང་བཞིན་གིས་ཡློངས་སུ་

དག་པ། ཉློན་མློངས་པའི་སྦུབས་ཐམས་ཅད་ལས་གྲློལ་བ། རྣམ་པར་དབྗེར་མྗེད་པ། 

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྗེ་མ་ལས་འདས་པ་

དང་ལྡན་པ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཆློས་ཀི་སྐུར་བསན་པ་སྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཆློས་ཀི་སྐུ་འདི་ཉིད་ཉློན་མློངས་པའི་སྦུབས་ལས་མ་གྲློལ་བ་ནི་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སིང་པློ་ཞྗེས་བའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཏྗེ། ཐམས་ཅད་

རྒྱས་པར་ནི་མདློ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་འགློག་པའི་བདྗེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་

རྟློགས་པར་བའློ་ཞྗེས་རྒྱུད་བའི་འགྲྗེལ་པར་དྲངས་པས། སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་དྲི་བྲལ་

དུ་གནས་གྱུར་པའང་འགློག་བདྗེན་དུ་འདློད་དགློས་སློ། །འགློག་བདྗེན་ལ་རང་བཞིན་

གིས་དག་པས་མི་ཆློག་གི་ལམ་བསྒློམས་སློབས་ཀིས་སང་བ་བཅློམ་པ་དགློས་པ་ནི། 

འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་ས་བློན་ཉམས་སྨད་པ་ཡང་འགློག་པ་བཏགས་པ་བ་བརའི་

འགློག་པར་བཤད་པས་ཤྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། ལམ་གི་བདྗེན་པ་གང་ཞྗེ་ན། ལམ་གང་གིས་

སྡུག་བསྔལ་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་སློང་བ་དང༌། འགློག་པ་མངློན་དུ་

བྗེད་པ་དང༌། ལམ་སྒློམ་པ་སྗེ་འདི་ནི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་མདློར་བསྡུས་པའློ། །ཡང་

ལམ་རྣམ་པ་ལྔ་སྗེ། ཚོགས་ཀི་ལམ་དང༌། སྦྱློར་བའི་ལམ་དང༌། མཐློང་བའི་ལམ་དང༌། 
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སྒློམ་པའི་ལམ་དང༌། མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་མློ་ཞྗེས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ལམ་ལྔ་

ཀ་ལམ་བདྗེན་དུ་འདློད་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་ཚོགས་སྦྱློར་ནི་ལམ་བདྗེན་གི་འཁློར་ཙམ་

ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ནས་དྗེ་སྐད་དུ་གསུངས་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་འགྲྗེལ་པར། རབ་ཏུ་དབྗེ་

བ་འདི་ཡང་ལམ་གི་བདྗེན་པ་འཁློར་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ཀིས་རིག་པར་བའློ། ཞྗེས་

སློ༑ །

གཞན་དག་ལམ་གི་ཆློས་བཞི་དང༌། དག་གསལ་གཉྗེན་པློའི་ཆློས་རྣམས་མ་

ཚང་བས་མི་སློབ་ལམ་དང་ཚོགས་སྦྱློར་ལམ་གི་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལམ་

མཚན་ཉིད་པ་མིན་པས་མཐློང་སྒློམ་གཉིས་ཁློ་ན་ལམ་མཚན་ཉིད་པའློ། ཞྗེས་སྨྲ་བ་

ཡང་ལྷ་དགའ་བར་བྗེད་པ་སྗེ། རྒྱུད་བའི་འགྲྗེལ་པར། འདིས་ནི་སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་

གིས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་དང༌། འགག་པ་མྗེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བའི་ཐུབ་པ་རྣམ་པར་བང་བའི་

བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཅན་ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་འདུས་བས་ཀི་རྟློགས་པ་དྗེ་དག་

ལམ་མིན་ན་བདྗེན་པ་བཞི་གང་དུ་བཞག །བདྗེན་པ་བཞི་གང་ཡང་མིན་པའི་འཕགས་

པའི་མངློན་རྟློགས་ཡློད་པ་འདི་ནི་བློ་གྲློས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཁྗེད་ལས་གཞན་

སུ་ཞིག་གིས་རྗེད། གལ་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་སར་སང་བའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་པའི་”རིགས་པ་

དང
1

༌། མང་འདས་སུ་འགྲློ་བའི་ངྗེས་འབིན་དང༌། སྒྲུབ་པ་རྣམས་མྗེད་པའི་ཕིར་ལམ་

བདྗེན་ཇི་ལྟར་ཡློད་ཅྗེ་ན། སངས་རྒྱས་སར་སང་བ་དངློས་སུ་སློང་བ་དང༌། དྗེ་ལས་

གློང་དུ་འགྲློར་མྗེད་ཀང་སང་བ་འཇློམས་པའི་མཐུ་ཐློགས་པ་མྗེད་པ་མངའ་ཞིང༌། 

1  ཀ ། ༢༥༠  སྗེ། ༢༥༤   རིག་པ་དང
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གདུལ་བ་ཐར་པར་འབིན་པའི་མཐུ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་མཁྗེན་པ་དང་སྗེམས་ཕིན་ཅི་མ་

ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ཡློད་ལ། ཐྗེག་པ་དང་ལམ་གཉིས་ཀ་ལ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་འདིས་

འགྲློ་བ་དང་འདིར་འགྲློ་བ་གཉིས་གསུངས་པ་དང༌། འདིར་ཡང་རྣམ་པ་སློ་དགུ་ལམ་

བདྗེན་དུ་གསུངས་པས་དཔྱད་པ་དྗེ་དག་ནི་གི་ནའློ། །

གཞན་ཡང་ཚོགས་སྦྱློར་ནི་ཐྗེག་པ་རང་རང་གི་བང་ཆུབ་ཏུ་བགྲློད་པར་བྗེད་

པའི་མངློན་རྟློགས་བདག་མྗེད་རྟློགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་པས་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་

ཡིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་གིས་སང་བའི་ས་བློན་དྲུངས་འབིན་མི་ནུས་ཤིང་བདག་མྗེད་

དློན་སྤྱི་ཙམ་དུ་འཇལ་བའི་ཕིར་ལམ་མིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལྟར་ན་མངློན་གྱུར་ཡིན་ན་སང་བ་

མ་ཡིན་དགློས་ཏྗེ། གཉྗེན་པློ་ཡིན་ན་ས་བློན་འབའ་ཞིག་འཇློམས་དགློས་པས་

སློ༑ །ལློག་གྱུར་ཡིན་ན་མ་རྟློགས་པས་ཁབ་དགློས་ཏྗེ། དློན་སྤྱིའི་ཚུལ་དུ་རྟློགས་པ་ལ་

དྗེ་མ་རྟློགས་པས་ཁབ་པས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་”རྒྱང་ཕན
1

་བཞིན་ཡུལ་རྟློགས་བྗེད་ཀི་ཚད་

མ་ལ་མངློན་སུམ་གཅིག་པུ་ལས་མྗེད་པར་ཁས་ལློངས་ཤིག །

གཞན་ཡང་སློ་སྐྗེ་ལ་ལམ་ཞུགས་དང༌། ཐབས་ཤྗེས་ཟུང་འབྲྗེལ་གིས་ཉམས་

ལྗེན་དང༌། རློགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡློག་ཀང་མྗེད་པར་ཁས་བང་བར་བའློ། །སྡུག་

བསྔལ་དང་ལམ་གཉིས་འགལ་བར་ཡང་མ་ངྗེས་ཏྗེ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་

བང་གི་ཕློགས་གཉིས་བཞིན་ནློ། །ཀུན་འབྱུང་གི་བདྗེན་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཉློན་མློངས་

པའམ་ཡང་ན་དྗེས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལས་ཡིན་དགློས་པ་ལས་དྗེ་གཉིས་གང་ཡང་

མིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། འདི་ནི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་མ་ངན་ལས་

1  ཀ ། ༢༥༡  སྗེ། ༢༥༥  རྒྱང་འཕྗེན
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འདས་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་གི་ཡང་སིད་ཀི་རྒྱུར་མི་རུང་ཞིང་དྗེ་གཅློད་པར་བྗེད་

པའི་ཕིར་རློ། །འློ་ན་བསྡུ་བ་ལས། འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཆློས་གང་དག་ཡང་འབྱུང་བའི་སིད་

པ་སུན་འབིན་ཞིང་དྗེ་ལ་མི་ཕློགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་སྐྗེད་པར་བྗེད་

པ་དྗེ་དག་ཅིའི་ཕིར་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྗེན་པས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་དག་ནི་ངློ་བློ་

ཉིད་ཀིས་ཡང་འབྱུང་བའི་སིད་པ་ལ་མི་ཕློགས་པ་ཡིན་མློད་ཀི་འློན་ཀང༌། ཡང་འབྱུང་

བ་པའི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ཉྗེས་པར་སྤྱད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན་

པས། དྗེའི་ཕིར་དྗེ་དག་ཀང་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྗེན་པས་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ་ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། ལུང་དྗེ་ལས་ནི་ཡང་སིད་འཕྗེན་པའི་

ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་དགྗེ་བ་དང་ཟག་བཅས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མཐུན་པས་དྗེས་

བསྡུས་པར་གསུངས་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། བདྗེན་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་བཞི་སྗེ། བཅུ་དྲུག་གློ །དྗེ་ཡང་

གང་ཞྗེ་ན། བདྗེན་པ་དང་པློ་ལ་མི་རྟག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། སློང་པ་དང༌། 

བདག་མྗེད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་རྒྱུ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་དང༌། རབ་ཏུ་སྐྗེ་བ་དང་། རྐྱྗེན་

ནློ༑ །གསུམ་པ་ལ། འགློག་པ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། ག་ནློམ་པ་དང༌། ངྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །བཞི་

པ་ལ། ལམ་དང༌། “རིགས་པ་དང
1

༌། སྒྲུབ་པ་དང༌། ངྗེས་འབིན་ནློ། །བཅུ་དྲུག་པློ་འདི་ཡི་

སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་ནི་གཞུང་ལས་འཆད་པས་མི་བརློད་དློ། །འློ་ན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འཇློག་

པ་ཅི་ཞྗེ་ན། རྟག་པ་དང༌། བདྗེ་བ་དང༌། བདག་གི་དང༌། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སྤྱློད་པ་རྣམས་

ཀི་གཉྗེན་པློར་རིམ་པ་བཞིན་དང་པློ་བཞིའློ། །རྒྱུ་མྗེད་པ་དང༌། རྒྱུ་གཅིག་པུ་དང༌། 

1  ཀ ། ༢༥༢  སྗེ། ༢༥༦   རིག་པ་དང
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འགྱུར་བ་དང༌། བློ་སྔར་བཏང་བ་ལྟ་བ་སྤྱད་པ་རྣམས་ཀི་གཉྗེན་པློར་གཉིས་པའི་

བཞིའློ། །ཐར་པ་མྗེད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཐར་པ་ཡིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གི་

བདྗེ་བ་ག་ནློམ་པ་ཡིན་པ་དང༌། ཐར་པ་ནི་གཏན་མི་ལྡློག་པ་མིན་ནློ་སམ་དུ་”ལྟ་བ་སྤྱློད་

པ
1

་རྣམས་ཀི་གཉྗེན་པློར་གསུམ་པའི་བཞིའློ། །ལམ་མྗེད་པ་དང༌། ལམ་འདི་ངན་པ་

དང༌། གཞནཡང་ལམ་ཡིན་པ་དང༌། ལམ་འདི་ཡང་ལྡློག་གློ་སམ་དུ་”ལྟ་བ་སྤྱློད་པ
2

་

རྣམས་ཀི་གཉྗེན་པློར་བཞི་པའི་བཞིའློ། །དྗེས་ན་”ལྟ་བ་སྤྱློད་པ
3

་བཅུ་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་གི་

ཕིར་དུ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཞག་གློ །གཞན་ཡང་བསྡུ་བར། སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་

པའི་དློན་གང་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ། ཉློན་མློངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདུ་བྗེད་ཀི་དློན་ནློ། །ཀུན་

འབྱུང་གི་བདྗེན་པའི་དློན་གང་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ། སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པ་བསྐྗེད་པའི་

དློན་ནློ། །འགློག་པའི་བདྗེན་པའི་དློན་གང་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ། དྗེ་གཉིས་ཀ་ཉྗེ་བར་ཞི་བའི་

དློན་ནློ། །ལམ་གི་བདྗེན་པའི་དློན་གང་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ། དློན་གསུམ་པློ་སྒྲུབ་པའི་དློན་ཏློ། 

ཞྗེས་འབྱུང་བས་ཀང་འདི་དག་གི་མཚན་ཉིད་གློ་བར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། འགློག་བདྗེན་དང་གཞན་གསུམ་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་

ཡིན་ལ། གཞན་གསུམ་ནི་འཕགས་པའི་”མཉམ་གཞག
4

་གི་ལམ་བདྗེན་དང་སྡུག་ཀུན་

གཉིས་རས་ཐ་དད་ལ། རྗེས་ཐློབ་ཀི་ལམ་བདྗེན་ནི་སྡུག་བདྗེན་དང་མི་འགལ་

ལློ༑ །སྡུག་ཀུན་གཉིས་ཀང་ཀུན་འབྱུང་ལ་སྡུག་བདྗེན་གིས་ཁབ་ལ་སྡུག་བདྗེན་ལ་

དྗེས་མ་ཁབ་སྗེ། དཔྗེར་ན་ཀུན་གཞི་དང་སློད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་དང་དབང་པློ་ལྔ་དང་

1  བ། ༢༨༤   ལྟ་བ་དཔྱད་པ

2  བ། ༢༨༤  ཀ ། ༢༥༣  སྗེ། ༢༥༧   ལྟ་བ་སྤྱད་པ

3  བ། ༢༨༤  ཀ ། ༢༥༣   ལྟ་བ་སྤྱད་པ

4  བ། ༢༨༥   མཉམ་བཞག
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གཞན་ཡང་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཟག་བཅས་རྣམས་ལྟ་བུའློ། །བཞི་པ་ནི། ཅིའི་

ཕིར་བདྗེན་པ་བཞིར་ངྗེས་ཤྗེ་ན། རྟློག་ལྡན་གི་བང་དློར་བྗེད་པའི་ཡན་ལག་ལ་ནག་

ཕློགས་དང་དཀར་ཕློགས་གཉིས་སུ་ངྗེས་ལ་དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་གཉིས་

སུ་ངྗེས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཉན་ས་ལས་དྗེ་ལ་ནག་པློའི་ཕློགས་དང་དཀར་པློའི་

ཕློགས་ལ་བརྟྗེན་པའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར། བདྗེན་པ་བཞི་རྣམ་

པར་བཞག་སྗེ། དྗེ་ལ་བདྗེན་པ་སྡུག་བསྔལ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་བདྗེན་པ་ཀུན་འབྱུང་ནི་

རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །བདྗེན་པ་འགློག་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་བདྗེན་པ་ལམ་ནི་ཐློབ་པར་བ་བ་དང་

རིག་པར་བ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ཡང་ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་བདྗེན་བཞིར་

འདུས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་ཉིད་བདྗེན་བཞིར་མ་འདུས་པར་བཤད་ཅིང༌། སློ་

སློར་བརྟགས་མིན་གི་འགློག་པ་འདུ་བྗེད་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ཀང་འགློག་བདྗེན་མིན་

པར་བཤད་ལ། གཞན་དུ་ཡང་མ་འདུས་པས་སློ། །

ལྔ་པ་ནི། དང་པློར་ལམ་སྒློམ་པ་པློས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་རིམ་པ་

དང་བསྟུན་པ་སྗེ། རྒྱུད་བ་ལས། ནད་ནི་ཤྗེས་བ་ནད་ཀི་རྒྱུ་ནི་སང་བ་ལ། །བདྗེར་

གནས་ཐློབ་བ་སྨན་ནི་བསྗེན་པར་བ་བ་ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དྗེ་འགློག་པ་དང་དྗེ་

བཞིན་ལམ། །ཤྗེས་བ་སང་བ་རྗེག་པར་བ་ཞིང་བསྗེན་པར་བ། ཞྗེས་དང༌། མཛོད་

ལས་ཀང༌། དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་མངློན་རྟློགས་རིམ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སློ་སློར་བཤད་པ་དང༌། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། 

འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང༌། འབྲས་བུ་འགློག་པ། རྒྱུ་ལམ་བདྗེན་ལ་

གདམས་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པ་ལ་འདློམས་སློ། །དྗེ་གང་ན་ཟག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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བཅས་ཀི་གཟུགས་སློགས་ཕུང་པློ་ལྔ་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་སློང་པ་ཉིད་དང༌། དྗེ་

རྟློགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཤྗེར་ཕིན་དག་དྗེ་བཞིན་ཉིད་སྤློས་བྲལ་གི་ངློ་བློར་གཅིག་པ་སྗེ་

ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བ་ནིའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དབྗེར་མྗེད་པར་སློན་

པ་ཡང་སྡུག་བདྗེན་ལ་”ཤྗེར་ཕིན
1

་ཞྗེན་པ་སྐྗེ་བས་དྗེ་དགག་པའི་ཆྗེད་དུ་སྗེ། གཟུགས་

སློང་པ་ཉིད་ལ་བརློན་ན་བརློན་ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པློ་ཕི་མ་བཞི་དང༌། སྐྗེ་

མཆྗེད་བཅུ་གཉིས་དང༌། ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་དང༌། བདྗེན་པ་བཞི་དང༌། རྟྗེན་འབྲྗེལ་

བཅུ་གཉིས་དང༌། སློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་ལ་བརློན་ན་བརློན་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་སློ། །འབུམ་དང༌། 

ཁི་བརྒྱད་སློང་པར་སློང་པ་ཉིད་བདུན་པློ་འདི་དག་ལ་བརློན་ན་བརློན་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་

པའི་དློན་ནི། གནློད་འཇློམས་ལས། ཕུང་པློ་ཁམས་བདྗེན་པ་རྟྗེན་འབྲྗེལ་ཆློས་ཐམས་

ཅད་འདུས་བས་མ་བས་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ཉིད་བདུན་ལ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་

སློང་ཉིད་བདུན་གིས་ཡུམ་ལ་བརློན་པར་བྗེད་ཀང་བརློན་པ་དང་མི་བརློན་པར་མི་

བརློད་དྗེ། ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་བརློན་ཞྗེས་བ་བ་དང་མི་བརློན་ཞྗེས་བ་བར་མི་མཐློང་ངློ་ཞྗེས་

གསུངས་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་པ་བཀག་ནས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པློ་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྗེན་པ་ལ་འདློམས་

སློ༑ །དྗེ་གང་ན་ཟག་བཅས་རྒྱུར་གྱུར་གི་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ནི་ཀུན་འབྱུང་བ་སྗེ་སྐྗེ་

བ་དང་འགློག་པ་སྗེ་”འགག་པ་དང
2

༌། ཆགས་སློགས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང༌། 

དད་སློགས་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བ་ནིའློ། །དྗེ་ལྟར་སློན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི། ཟག་བཅས་རྒྱུར་གྱུར་གི་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་དང་དྗེ་རང་གི་ངློ་བློས་

1  བ། ༢༨༧  ཀ ། ༢༥༥  སྗེ། ༢༥༩   ཤྗེས་བར

2  བ། ༢༨༨   འགློག་པ་དང



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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སློང་པའི་སློང་ཉིད་དག་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། གཟུགས་སྐྗེ་བས་ཆློས་ཅན་ནམ་

འགག་པའི་ཆློས་ཅན་དང༌། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཆློས་ཅན་དང་རྣམ་པར་བང་

བའི་ཆློས་ཅན་དུ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐློང་ངློ༌། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པློ་ཕི་མ་བཞི་

ལ་གསུངས་ནས་མཐར་རྣམ་ཤྗེས་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་དང་སློང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའློ་

ཞྗེས་པ་སྗེ་འདིས་ནི་ཟག་བཅས་རྒྱུར་གྱུར་གི་ཕུང་པློ་སྐྗེ་འགག་དང་ཀུན་བང་དུ་མ་

གྲུབ་པར་བསན་པས་ཀུན་འབྱུང་ལ་སང་བར་ཞྗེན་པ་ལྡློག་པའི་ཆྗེད་དུའློ། 

།དྗེ་ལ་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ལ་སྐྗེ་འགག་དང་ཀུན་བང་མྗེད་དྗེ། ཞྗེས་བ་བ་

འདི་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅྗེ་ན། བརློད་པར་བ་བ་སྗེ། གལ་ཏྗེ་གཟུགས་ལ་སྐྗེ་བ་ཡློད་ན་རྣམ་

པར་རྟློག་པ་བཞིར་འགྱུར་ཏྗེ་བདག་ལས་སམ། གཞན་ལས་སམ། གཉིས་ཀ་ལས་

སམ། རྒྱུ་མྗེད་ལས་”སྐྗེ་བརྟག་གྲངས།
1

 དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། འབྲས་བུ་བདག་

ཉིད་མ་གྲུབ་པ་ན་རྒྱུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་མྗེད་པ་ནི་རྒྱུར་མི་རུང་བས་སློ། །གལ་ཏྗེ་འབྲས་

བུ་སྐྗེ་བའི་སྔློན་རློལ་ནས་རྒྱུ་ཡློད་ནའང་མི་རིགས་ཏྗེ། བདག་སྐྗེ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་

ཀ་གཅིག་ཡིན་ལ། གྲུབ་ཟིན་སྐྗེ་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྗེ་དགློས་པས་ནམ་ཡང་མི་སྐྗེ་

བར་མི་འགྱུར་རློ། །འདློད་ན་སྐྗེ་བ་ཐུག་མྗེད་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། འབྲས་བུར་གྲུབ་ཟིན་ཀང་

ཡང་སྐྗེ་དགློས་པས་སློ། །གཞན་ལས་ཀང་མི་སྐྗེ་སྗེ། ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཐམས་ཅད་

སྐྗེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །འདི་ནི་བཟླློག་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། གལ་ཏྗེ་ནུས་ན་གཞན་

ཙམ་ཞིག་ལས་སྐྗེ་བ་མ་ཡིན་གི་འབྲས་བུ་དྗེ་སྐྗེད་པའི་ནུས་པ་ཡློད་པའི་གཞན་ལས་

སྐྗེ་ཞྗེས་པས་སློང་དགློས་ན་ནུས་པ་ཡང་བརྟགས་ན་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པར་

1  བ། ༢༨༨   ཀ ། ༢༥༦  སྗེ། ༢༦༠   སྐྗེ་བརྟག་གྲང་། 
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འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །གཉིས་ལས་ཀང་མི་སྐྗེ་སྗེ། སྐློན་གཉིས་ཀར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རློ༑ །རྒྱུ་མྗེད་ལས་ཀང་མི་སྐྗེ་སྗེ། ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྗེ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་

རློ༑ །དྗེ་ལྟར་ཡང་དབུ་མའི་ར་བ་ལས། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་

ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མྗེད་མིན། །དངློས་པློ་གང་དག་གང་ན་ཡང༌། །སྐྗེ་བ་ནམ་ཡང་ཡློད་མ་

ཡིན། ཞྗེས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་གཟུགས་སློགས་རྣམས་ལ་འགག་པ་ཡང་མྗེད་དྗེ། སྐྗེ་བ་

མྗེད་པས་སློ། །གཞན་ཡང་འགག་པ་ཞྗེས་པའི་ཆློས་ཤིག་ཡློད་ན་དྗེ་ཡློད་པའི་ཆློས་

ཞིག་གམ་མྗེད་པའི་ཆློས་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན་ཡློད་པ་ནི་འགག་པར་མི་འཐད་དྗེ། 

འགག་པ་ནི་ཞིག་ཆ་མྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེས་ན་ཡློད་མྗེད་གཉིས་གཅིག་ལ་མི་རུང་བས་

སློ༑ །གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། མྗེད་པས་སློ། །དཔྗེར་ན་རི་བློང་གི་རྭ་བཞིན་

ནློ༑ །དྗེ་ལྟར་ཡང་དབུ་མའི་ར་བ་ལས། དངློས་པློ་ཀུན་གི་སྐྗེ་བ་དག །མི་འཐད་པ་ནི་

གང་ཡིན་པ། །དྗེ་ཉིད་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི། །འགག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཡློད་

པ་དང་ནི་མྗེད་པ་གཉིས། །གཅིག་ལ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཡློད་པ་མིན་པའི་དངློས་པློ་

ལ༑ །འགག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། །ཇི་ལྟར་མགློ་ལ་ལན་གཉིས་སུ། །གཅད་དུ་མྗེད་པ་

དྗེ་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

དྗེས་ན་སྐྗེ་འགག་ནི་སྒློ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དློན་དམ་པར་མྗེད་དྗེ། ཞྗེས་

གནློད་འཇློམས་ལས་ལུང་སྔ་ཕི་འདི་རྣམས་དྲངས་ནས་སྐྗེ་འགག་འགློག་པའི་རིགས་

པ་རྣམས་བརློད་པ་ནི། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་

པས་བཀློད་པའི་རིགས་པ་དང་ཁད་པར་མྗེད་པར་སང་ཞིང་འདིས་སྐྗེ་འགག་མྗེད་པ་

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་མཛད་པ་དང༌། སྗེམས་ཙམ་པ་དངློས་པློ་སྐྗེ་འགག་མྗེད་པར་
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བཤད་པ་ཀུན་བཏགས་པ་ལ་འདློད་ཅིང་གཞན་དབང་”སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་ལ
1

་གསུངས་པ་

རང་གི་ངློ་བློས་མི་སྐྗེ་བ་ཡིན་ལ་རྐྱྗེན་གཞན་ལས་སྐྗེའློ་ཞྗེས་པ་རྣམས་མཚུངས་པའི་

སྐབས་ག་ལ་ཡློད། གཞན་ཡང་ཀུན་བང་ཡང་དློན་དམ་པར་མྗེད་དྗེ། གལ་ཏྗེ་ཀུན་ནས་

ཉློན་མློངས་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ངློ་བློ་ཉིད་བཏང་དུ་མི་རུང་བའི་

ཕིར་ནམ་ཡང་”རྣམ་པར་དག་པར་ནི་འགྱུར་བ་དང༌།
2

 རྣམ་བང་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་

རང་བཞིན་ཡིན་ན་ཡང་ནམ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ངློ་བློ་ཉིད་

བཏང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རློ། །ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཞིག་

ཡིན་ན། ཉློན་མློངས་པར་གྱུར་པ་ཞིག་གམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་ཉློན་མློངས་ཅན་དུ་

འགྱུར་གྲང༌། དང་པློ་ལྟར་ན་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དློན་མྗེད་དྗེ། དྗེར་གྱུར་ཟིན་དྗེར་

སྐྗེད་མི་དགློས་པས་སློ། །ཡང་ན་རྣམ་པར་བང་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པར་གྱུར་ཟིན་པ་དྗེ་ཉིད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྗེར་སྐྗེ་དགློས་པས་སློ། །གཉིས་པ་

ལྟར་ན་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ་འགལ་བས་སློ། །དྗེ་ཡང་དངློས་པློ་གཅིག་ལ་ཉློན་མློངས་དང་

རྣམ་བང་གཉིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་མི་འཐད་དྗེ། གཅིག་ལ་ངློ་བློ་འགལ་བ་གཉིས་མི་

འཐད་པས་སློ། །རྣམ་བང་ལ་ཡང་རིགས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་བསྒྗེའློ། །

དྗེས་ན་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་བང་དློན་དམ་པར་མྗེད་ཀི་འློན་ཀང་ངློ་

བློ་ཉིད་ཀིས་དག་པའི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སློ་སྐྗེའི་གནས་སྐབས་ན་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

ཞྗེས་བཏགས་ལ་གྲློལ་བའི་གནས་སྐབས་ན་རྣམ་པར་བང་བ་ཞྗེས་བློས་བཏགས་པ་

ཙམ་མློ་ཞྗེས་གནློད་འཇློམས་ལས་བཤད་ལ། དྗེ་ཡང་དབུ་མའི་ར་བ་ལས། རང་བཞིན་

1  བ། ༢༩༠  སྗེ། ༢༦༢   སྐྗེ་བ་མྗེད་པར

2  བ། ༢༩༡  ཀ ། ༢༥༨  སྗེ། ༢༦༢   རྣམ་པར་དག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང༌།
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གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། རྗེ་ཞིག་བཅིངས་པ་

མི་གྲློལ་ཏྗེ། །མ་བཅིངས་པ་ཡང་གྲློལ་མི་འགྱུར། །བཅིངས་པ་གྲློལ་བཞིན་ཡིན་འགྱུར་

ན། །བཅིངས་དང་གྲློལ་བ་དུས་གཅིག་འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། མཚན་ཉིད་མྗེད་ལ་མཚན་

ཉིད་ནི། །མི་འཇུག་མཚན་ཉིད་བཅས་ལ་མིན། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་རིགས་པའི་

གནད་གཅིག་ཏུ་སང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕིར་སྗེམས་ཙམ་པ་བཅིངས་གྲློལ་གི་གཞི་སྗེམས་འློད་

གསལ་བདྗེན་པར་འདློད་པ་དང༌། འདི་ལས་ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་བང་གཉིས་ཀ་བློས་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ཡང་ག་ལ་མཚུངས། 

གསུམ་པ་ནི། འགློག་པའི་བདྗེན་པ་བརློད་བར་བས་པ་ལ་འདློམས་སློ། །དྗེ་

གང་ན། ཆློས་རྣམས་ཀི་སློང་པ་ཉིད་དྗེ་ལ་གཟུགས་མྗེད་ནས་ཀི་སྒས་ཕུང་པློ་བཞི་སྐྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་མྗེད་མ་རིག་པ་སྐྗེ་བ་མྗེད་ཡང་གིས་བསྡུས་པ་རྒ་ཤིའི་

བར་དུ་སྐྗེ་བ་མྗེད་མ་རིག་པ་འགག་པ་མྗེད། ཡང་གིས་བསྡུས་པ་རྒ་ཤིའི་བར་དུ་

འགག་པ་མྗེད། རྟློགས་པ་སངས་རྒྱས་མྗེད་རྟློགས་བ་བང་ཆུབ་ཀི་བར་དུ་མྗེད། ཡང་

གིས་བསྡུས་པ་བདྗེན་བཞི་འབྲས་བུ་བཞི་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཏྗེ་དྗེ་དག་དློན་དམ་པར་

གྲུབ་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་སློན་པའློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སློང་ཉིད་དྗེ་འདུས་བས་ཀི་མཚན་

ཉིད་སྐྗེ་འགག་སང་གཉྗེན་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀུན་བང༌། གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་དུ་མ་

གཅིག་ཏུ་སློང་བའི་ཉམས་པ། གཅིག་དུ་མར་སློང་བའི་འཕྗེལ་བ་དང་སློགས་པས་

བསྡུས་པ་དུས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། སློང་པ་ཉིད་ནི་མི་སྐྗེ་མི་འགག་ཅིང་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་བང་བ་མ་ཡིན། འགྲིབ་པ་མ་ཡིན། འཕྗེལ་བ་མ་

ཡིན། འདས་པ་མ་ཡིན། མ་འློངས་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །གང་ཡང་
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འདི་འདྲ་བ་དྗེ་ལ་ནི་གཟུགས་མྗེད་དློ་ཞྗེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་མྗེད་བང་ཆུབ་མྗེད་དློ། 

ཞྗེས་སློ། །ཟག་བཅས་འགགས་པའི་འགློག་པ་མངློན་དུ་བ་རྒྱུར་ཞྗེན་པ་ལ་མདློ་འདིས་

གཟུགས་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་བར་གི་ཆློས་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པར་བསན་པ་ནི་ཐློབ་བར་

ཞྗེན་པ་ཟླློག་པའི་དློན་དུའློ། །

བཞི་པ་ནི། ལམ་གི་བདྗེན་པ་བརློད་བར་བས་པ་ལ་འདློམས་སློ། །དྗེ་གང་ན། 

འདི་ལ་ལམ་དང་རིགས་སྒྲུབ་དང་ངྗེས་འབིན་ལ་འདློམས་པ་གསུམ་དུ་བྗེད་ཀང༌། 

བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་ལམ་གི་ངློ་བློ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཚུལ་ངྗེས་འབིན་གསུམ་དུ་

བསྡུས་པ་ལྟར་ལྗེགས་པས། དང་པློ་ནི། སྤྱློད་པ་པློ་དང་སྤྱད་བ་གཉིས་ཀ་ངློ་བློས་སློང་

པའི་ཕིར། སྤྱད་བ་སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱློད་པ་པློ་བང་

སྗེམས་བདག་ཉིད་ལྡན་པ་བརློན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་མི་བརློན་པ་མ་ཡིན་པ་སྗེ་ཡང་དག་

པར་རྗེས་སུ་མ་མཐློང་བ་ཉིད་དུ་”བསྒྲུབ་བློ་
1

ཞྗེས་སློན་པའློ། །དམ་ནི་འློག་མ་རྣམས་

སྡུད་པ་སྗེ། བང་ཚེ་བདག་ཉིད་ལ་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་བརློན་ཞྗེས་བ་བའམ་མི་

བརློན་ཞྗེས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐློང་ངློ༌། །དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་ཡང་

གསུངས་ཏྗེ། ཕིན་དྲུག་ལ་ལམ་དུ་གྲགས་པའི་ཕིར་འདིས་ལམ་ལ་གདམས་པ་བསན་

ཏློ༑ །གཉིས་པ་ནི། སྦྱློར་བ་པློ་དང༌། སྦྱར་ས་གཉིས་ཀ་ངློ་བློས་སློང་པའི་ཕིར་ནང་སྦྱློར་

བ་པློ་སློང་པ་ཉིད་དང་སློགས་པས་མཚན་མྗེད་སྨློན་མྗེད་གསུམ་ནི། ཕི་སྦྱར་ས་སློང་

ཉིད་སློགས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སྦྱློར་བ་དང་མི་ལྡན་པ་མི་སྦྱློར་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་

རྟློགས་པར་གིས་ལ་སྒྲུབས་ཤིག་ཅྗེས་སློན་པ་སྗེ། བང་ཚེ་སློང་པ་ཉིད་ལ་སློང་པ་ཉིད་

1  བ། ༢༩༤  ཀ ། ༢༦༡  སྗེ། ༢༦༥   སྒྲུབ་པློ
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ཀིས་སྦྱློར་བར་མི་བྗེད་དྗེ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབློར་ལ་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན་

འདི་ལྟར་སློང་པ་ཉིད་ནི་སྦྱློར་བ་མ་ཡིན་མི་སྦྱློར་བ་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་

གཉིས་ལ་ཡང་གསུངས་སློ། །ཉི་སང་དུ་སློང་པ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་དང་སྦྱློར་བར་མི་བྗེད་

སློང་པ་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབློར་དང་ཡང་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གཞན་གཉིས་ལའང་དྗེ་ལྟར་སྦྱར་

བ་དྲངས་སློ། །”དྗེ་ལ་སྦྱར་བ
1

་ནི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའློ། །འབྗེད་པའམ་མི་

སྦྱློར་བ་ནི་དྗེ་གཉིས་སློ་སློར་བྗེད་པའློ། །ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས་སློང་པ་

ཉིད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒློམ་པ་ནི་གལ་ཏྗེ་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བ་བའི་ཆློས་གཞན་ཞིག་ཡློད་

དློ་སམ་དུ་སྒློམ་ན་ནི་དྗེའི་ཚེ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་སློང་པ་ཉིད་སྦྱློར་བར་འགྱུར་

ན་འདི་ལྟར་ཆློས་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མྗེད་དྗེ། སློང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ཡང་རྣམ་པ་

མྗེད་པར་སྒློམ་སྗེ་དྗེའི་ཕིར་སློང་པ་ཉིད་དང་སློང་པ་ཉིད་དུ་མི་སྦྱློར་ཞྗེས་བའློ། །

སློང་པ་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབློར་དང་ཡང་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བ་ལ། སློང་པ་ཉིད་ཀི་

རྣལ་འབློར་ནི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏྗེ། སློང་པ་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབློར་དྗེ་ཡང་སློང་

པ་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབློར་གི་ངློ་བློ་གཞན་དང་མི་སྦྱློར་ཞྗེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ །དྗེ་བཞིན་

དུ་མཚན་མ་མྗེད་པའི་ཆློས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་མྗེད་པ་དང༌། སྨློན་པ་མྗེད་པའི་

ཆློས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཞྗེས་བ་བ་དང་ཡང་སྦྱར་བར་

བའློ། །དྗེའི་ཕིར་སློང་པ་ཉིད་ནི་རྣལ་འབློར་ཡང་མ་ཡིན་རྣལ་འབློར་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསུམ་ཡུལ་གཞན་གསུམ་དང་མི་སྦྱློར་བར་

མ་ཟད་ཡུལ་ཅན་གཞན་གསུམ་དང་ཡང་མི་སྦྱློར་ཞྗེས་པའི་དློན་དུ་འདུག་པས་ཡང་སྒ་

1  ཞློལ། ༢༥༡   དྗེ་ལ་སྦྱློར་བ
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ཡློད་ན་དག་གློ །འདི་རིགས་སྒྲུབ་དང་སྦྱློར་བ་ནི་ཉི་སང་ལས། མདློ་སྔ་མས་ལམ་དང་

ཕི་མས་ངྗེས་འབིན་བསན་ཏློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ཐློབ་ཏུ་བསམས་སློ། །ཉི་སང་

ལས་ནི། མདློ་འདིས་ལམ་བདྗེན་མི་རྟློག་པ་ཡིན་པར་བསན་ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། དུས་གསུམ་གདློད་མ་ནས་མ་སྐྗེས་པར་མཉམ་པའི་ཕིར་སྔློན་

གི་མཐའ་འདས་པ་དང༌། ཕི་མའི་མཐའ་མ་འློངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་གསུམ་ཕན་

ཚུན་ལྡན་པ་གཅིག་ལ་གཅིག་སྦྱློར་བ་དང༌། ཕན་ཚུན་མི་ལྡན་པ་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་

སྦྱློར་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པར་གིས་ལ་”བསྒྲུབས་ཤིག
1

་ཅྗེས་སློན་པ་སྗེ། བང་

ཚེ་སྔློན་གི་མཐའ་ལ་ཕི་མའི་མཐས་སྦྱློར་བར་མི་བྗེད། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་

སྔློན་གི་མཐས་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་སྔློན་དང་ཕི་མའི་མཐས་དང༌། སྔློན་དང་ཕི་མའི་

མཐའ་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བས་སྦྱློར་བར་མི་བྗེད་དྗེ། དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དུས་གསུམ་

མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་སློ། །

འདིས་ནི་དུས་གསུམ་སློ་སློར་འཛིན་པ་བཀག་ནས་དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་དུ་

རྟློགས་ནས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་བསན་ཏློ། །ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན། དྗེའི་

འློག་ཏུ་དུས་གསུམ་གིས་རྣམ་མཁྗེན་ལ་མི་སྦྱློར་ཏྗེ། དུས་གསུམ་མ་དམིགས་པས་སློ་

ཞྗེས་པས་བཤད་དློ། །གང་དག་སྔློན་མཐའ་འཁློར་བ་ནས་ཕི་མཐའ་མང་འདས་སུ་

འབིན་མི་འབིན་གི་སྤློས་པ་དང་བྲལ་བ་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་དློན་དུ་མི་སང་སྗེ། མདློའི་

དློན་ནི་སྤྱིར་དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་དུ་འཆད་པ་ཙམ་དུ་སང་ལ། ཁད་པར་དུ་མདློ་སྔ་

མའི་མཇུག་ཏུ་ཉི་སང་ལས། ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་པའི་ལན་

1  ཀ ། ༢༥༢  སྗེ། ༢༦༧   སྒྲུབས་ཤིག
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དུ་རྣམ་མཁྗེན་ལ་དུས་གསུམ་གིས་མི་སྦྱློར་བ་དྲངས་ནས་འབྱུང་ས་དྗེ་ལ་བཤད་པའི་

ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་མདློ་ལས་ནི་སྔ་མ་གཉིས་ལ་ལྡན་མི་ལྡན་གི་དློན་གསུངས་ལ། ཕི་མ་

འདི་ལ་སྦྱློར་བ་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་མི་སྦྱློར་བ་བཀག་པ་མི་སང་ཞིང་། ཕན་ཚུན་གི་

དློན་ཡང་ཕི་མ་ལ་དུས་གསུམ་གཅིག་ལ་གཅིག་སྦྱློར་བ་བཀག་པ་སང་ཡང་སྔ་མ་

གཉིས་ལ་ཕར་ལ་བརློན་མི་བརློན་དང་སྦྱློར་མི་སྦྱློར་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་ཚུར་ལ་དྗེ་ལྟ་

བུ་མི་སང་ངློ༌། །འློན་ཀང་སློབ་དཔློན་གིས་སྦྱར་བ་ནི་ཕི་མ་ལ་ལྡན་པའི་དློན་བཀག་པ་

དང་དངློས་སུ་གསུངས་པས་མི་ལྡན་པའི་དློན་བཀག་པ་ཤུགས་ལ་ཡློད་པ་དང༌། དྗེ་

བཞིན་དུ་སྤྱློད་པ་པློ་དང་སྦྱློར་བ་པློས་ཕར་བརློན་མི་བརློན་དང་སྦྱློར་མི་སྦྱློར་དངློས་

སུ་བཀག་པས་ཤུགས་ལ་བརློན་བ་དང་སྦྱར་བ་རྣམས་ཀང་ཚུར་ལ་བརློན་བ་དང་

སྦྱར་བ་ཡིན་མིན་བཀག་པ་རྟློགས་ནུས་པས་སློ་སམ་དུ་དགློངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་མདློ་

ཚན་པ་གསུམ་པློ་དྗེས་ལམ་ལ་བརློན་མི་བརློན་ལ་སློགས་པ་བཀག་པ་ནི་ལམ་བདྗེན་

ལ་རྒྱུད་ལ་”བསན་བར
1

་ཞྗེན་པ་ལྡློག་པའི་དློན་དུའློ། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སློན་ཚུལ་

བཞི་ནི་དམིགས་ཡུལ་བདྗེན་པ་བཞི་ལ་འདློམས་པའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང་ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། སྐབས་

གསུམ་སློ་སློའི་ངློ་བློ། གནས་སྐབས་ཀི་སྐབས་གསུམ། མཐར་ཐུག་གི་སྐབས་

གཅིག །དཀློན་མཆློག་གི་སྒ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཉན་ཐློས་སྗེ་བ་དང༌། 

ཐྗེག་ཆྗེན་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ནི་མཛོད་ལས། གང་ཞིག་གསུམ་ལ་སྐབས་འགྲློ་

དྗེ༑ །སངས་རྒྱས་དགྗེ་འདུན་བྗེད་པའི་ཆློས། །མི་སློབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང༌། །མ་ངན་

1  ཞློལ། ༢༥༣   བརྟན་བར  ཀ ། ༢༦༤  སྗེ། ༢༦༨  བ། ༢༩༧   བསྗེན་བར
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འདས་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་

འགྲློ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་བྗེད་པའི་ཆློས་མི་སློབ་པ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་

ཡང་གང་ཞིག་བརྗེས་པས་བརྗེས་པ་པློ་དྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་བརློད་པ་སྗེ། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྗེ་བ་ཤྗེས་པ་ཡིན་ལ་འཁློར་དང་བཅས་ན་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་

ལྔའློ། །རྟྗེན་གཟུགས་སྐུ་ནི་བང་སྗེམས་དང་ཕིས་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་གཉིས་ཀར་

ཁད་མྗེད་པས་དྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་མིན་པས་སྐབས་ཡུལ་མིན་ནློ། །

དགྗེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ནི། དགྗེ་འདུན་དུ་བྗེད་པའི་ཆློས་སློབ་པ་དང་

སངས་རྒྱས་མ་གཏློགས་པའི་མི་སློབ་པ་ལ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་གང་ཞིག་ཐློབ་པས་གང་

ཟག་བརྒྱད་པློ་ལྷ་དང་བཅས་པས་ཀང་ལམ་ལས་མི་ཕྗེད་པས་དགྗེ་འདུན་ཞྗེས་བརློད་

པ་སྗེ། གང་ཟག་བརྒྱད་པློའི་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔའློ། །འདི་ཡང་རྟྗེན་ལུས་ནི་

དགྗེ་འདུན་མིན་པས་སྐབས་སུ་མི་འགྲློའ ློ། །ཆློས་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ནི། སློ་སློར་

བརྟགས་འགློག་མང་འདས་ལ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མང་འདས་གཉིས་

སློ༑ །དྗེ་ལྟར་ན་བྗེ་སྨྲའི་ལུགས་ཀིས་ནི་སངས་རྒྱས་དང་དགྗེ་འདུན་གཉིས་ཀའི་རྟྗེན་

ལུས་ནི་སྡུག་བདྗེན་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་དང་དགྗེ་འདུན་མིན་ལ། འློན་ཀང་རྟྗེན་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་རྣམས་སངས་རྒྱས་དང༌། སངས་རྒྱས་མ་

གཏློགས་པའི་ཉན་རང་གི་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་རྣམས་དགྗེ་འདུན་དང༌། སངས་རྒྱས་

དང་ཉན་རང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ཀི་མང་འདས་ཆློས་དཀློན་མཆློག་ཏུ་འདློད་དློ། །དྗེ་ལ་

ཁ་ཅིག་གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མིན་ན་དྗེ་ལ་ངན་སྗེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བས་

མཚམས་མྗེད་དུ་མི་འགྱུར་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ལ། བྗེ་སྨྲ་རྣམས་རྟྗེན་ལ་གནློད་པ་བས་པས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 235  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

བརྟྗེན་པ་ལ་ཡང་གནློད་དྗེ། དཔྗེར་ན་མིག་ལ་གནློད་པ་བས་པས་མིག་ཤྗེས་ལ་གནློད་

པ་བཞིན་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་བསན་བཅློས་ལས་མི་སློབ་པ་ཁློ་ན་

སངས་རྒྱས་ཞྗེས་མི་འབྱུང་གི་སངས་རྒྱས་སུ་བྗེད་པའི་ཆློས་ཞྗེས་འབྱུང་བས་སངས་

རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་སུ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་དག་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཞྗེས་པ་དློན་ཡིན་གི་

རྟྗེན་སངས་རྒྱས་སུ་མ་བཀག་པས་མཚམས་མྗེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་བརད་པ་བསན་

བཅློས་ལ་ཀན་ཀར་མི་རུང་བར་གསུངས་སློ། །བསན་བཅློས་ཀི་དགློངས་པ་དྗེ་ལྟ་མིན་

ན༑ སངས་རྒྱས་དང་དགྗེ་འདུན་གིས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཡིད་མངློན་དུ་བས་པ་ན་སངས་

རྒྱས་དང་དགྗེ་འདུན་མིན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པ་ཟག་མྗེད་ཡིན་པས་

དྗེ་དག་དང་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཡིད་གཉིས་མངློན་གྱུར་དུ་ལྷན་ཅིག་དུ་མི་གནས་པས་དྗེའི་

ཚེ་སློབ་མི་སློབ་མྗེད་ལ་རྟྗེན་ཡང་དྗེ་དག་མིན་པས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འདི་དག་

ནི་འགྲྗེལ་བཤད་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་དང་བཅས་པའློ། །དྗེས་ན་འདིར་སློབ་དཔློན་གིས་

རྟྗེན་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་ནི་མདློ་སྗེ་པའི་ཡང་འདློད་པར་མངློན་པས་ཁད་དྗེ་ཙམ་

མ་གཏློགས་པ་མདློ་སྗེ་པ་ཡང་སྐབས་གསུམ་འཇློག་ཚུལ་འདི་དང་མཐུན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་སངས་རྒྱས་ནི། ཡློན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་

པ་ཞིག་གློ །བརྒྱད་གང་ཞྗེ་ན། འདུས་མ་བས་པ། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ། གཞན་གི་རྐྱྗེན་

གིས་རྟློགས་པ་མིན་པ། མཁྗེན་པ། བརྗེ་བ། ནུས་པ། རང་དློན། གཞན་དློན་ནློ། །དྗེ་ལ་

དང་པློ་ནི་སྐྗེ་འཇིག་གནས་གསུམ་གིས་སློང་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་འབད་རློལ་དང་རྣམ་

རྟློག་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བའློ། །གསུམ་པ་ནི་དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་སྒ་དང་རྟགས་ལ་སློགས་པའི་

གཞན་རྐྱྗེན་གིས་རྟློགས་པ་མིན་གི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་རང་བྱུང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་
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རྟློགས་པར་བ་བའློ། །བཞི་པ་ནི། གསུམ་པློ་དྗེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཁྗེན་པའློ། །ལྔ་པ་ནི་

དྗེ་ལྟར་རང་གིས་རྟློགས་པ་དྗེ་གཞན་མ་རྟློགས་པ་རྣམས་ལ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་ཐུགས་

བརྗེ་བའློ། །དྲུག་པ་ནི་མཁྗེན་བརྗེ་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཆློས་བསན་པས་གདུལ་བའི་

འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་རྒྱུ་ཉློན་མློངས་གཉིས་སློང་བའློ། །བདུན་པ་ནི་དང་པློ་

གསུམ་མློ། །བརྒྱད་པ་ནི་ཕི་མ་གསུམ་མློ། །དྗེ་ཡང་རྒྱུད་བ་ལས། འདུས་མ་བས་ཤིང་

ལྷུན་གིས་གྲུབ། །གཞན་གི་རྐྱྗེན་གིས་རྟློགས་མིན་པ། །མཁྗེན་དང་བརྗེ་དང་ནུས་པར་

ལྡན། །དློན་གཉིས་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། ཅྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་དཀློན་མཆློག་ཀང་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའློ། །དྗེ་གང་ཞྗེ་

ན༑ བསམ་དུ་མྗེད་པ། གཉིས་སུ་མྗེད་པ། རྟློག་པ་མྗེད་པ། དག་པ། གསལ་བ། གཉྗེན་

པློའི་ཕློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང༌། གང་ཞིག་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་དང༌། གང་གིས་

ཆགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡློན་ཏན་ནློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་རྟློག་པས་མུ་བཞི་གང་དུ་ཡང་

བརྟག་མི་ནུས་པ་དང༌། སྒས་བརློད་དུ་མྗེད་པ་དང༌། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་

ཡུལ་ཡིན་པ་སྗེ། མདློར་ན་སྒ་རྟློག་གི་ཡུལ་མིན་ཞིང་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་

ཡུལ་ཡིན་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ཉློན་ཅི་རིགས་པར་སངས་

པའློ། །གསུམ་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་གཙང་བདྗེ་རྟག་བདག་སློགས་སུ་སྒློ་འདློགས་པའི་

བློ་སངས་པ་སྗེ་འདི་གཉིས་ནི་གློ་བུར་དྲི་བྲལ་གི་ཆ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་

དག་ཡིན་ནློ། །བཞི་པ་ནི་ལམ་གི་ངློ་བློ་ཉློན་མློངས་དང་ཉྗེ་ཉློན་གིས་དག་པའློ། །ལྔ་པ་

ནི་ཤྗེས་བའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསལ་བར་བྗེད་པའློ། །དྲུག་པ་ནི་དུག་གསུམ་ལ་སློགས་

པའི་མུན་པ་རྣམས་རྣམ་པར་འཇློམས་པའློ། །དྗེས་ན་ལམ་བདྗེན་ནི་ཉི་མ་དང་
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འདྲའློ། །བདུན་པ་ནི་དང་པློ་གསུམ་སྗེ་འགློག་བདྗེན་དང༌། བརྒྱད་པ་ནི་ཕི་མ་གསུམ་སྗེ་

ལམ་བདྗེན་གི་ཡློན་ཏན་ནློ། །དྗེ་ཡང་རྒྱུད་བ་ལས། བསམ་མྗེད་གཉིས་མྗེད་རྟློག་མྗེད་

པ༑ །དག་གསལ་གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་ཉིད་ཀིས། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་བྲལ་

བ༑ །བདྗེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་དྗེ་ཆློས། །ཆགས་བྲལ་ཉིད་ནི་འགློག་པ་དང༌། །ལམ་

གི་བདྗེན་པ་དག་གིས་བསྡུས། །གློ་རིམས་ཇི་བཞིན་དྗེ་དག་ཀང༌། །ཡློན་ཏན་གསུམ་

གསུམ་གིས་རིག་བ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ར་བར་སྤྱིར་འགློག་པ་དང་ལམ་ཙམ་ཞིག་

ཆློས་དཀློན་མཆློག་ཏུ་གསུངས་ཀང་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་འགློག་ལམ་ལ་གཟུང་དགློས་ལ་

ལམ་བདྗེན་ཡང་སྐབས་འདིར་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་མཐློང་སྒློམ་གཉིས་ལ་བ་སྗེ། ཆློས་དཀློན་

མཆློག་གི་འགྲྗེལ་པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འགློག་པའི་མིང་ཅན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་

ཆློས་ཀི་སྐུ་འདི་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་མཐློང་བ་དང་སྒློམ་པའི་

ལམ་ནི་ཆློས་མཐུན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ཉི་མ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བ་སྗེ་ཞྗེས་

པས་སློ། །གསུམ་པ་དགྗེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་ནི། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྗེད་པ་རིག་པ་དང༌། 

ནང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཟིགས་པ་དང༌། གཟིགས་པ་དྗེ་དག་པའི་ཡློན་ཏན་ཏྗེ་བ་ན་མྗེད་པའི་

ཡློན་ཏན་དྗེ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་མི་ལྡློག་གི་བང་སྗེམས་སློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་ཆློས་

དང་གང་ཟག་ཅྗེས་བ་བའི་འགྲློ་བ་རྣམས་ཀི་བདག་གཉིས་ཉྗེ་བར་ཞི་བའི་བདག་མྗེད་

པའི་མཐའ་རྟློགས་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་གཉིས་ཀིས་སློང་པའི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དྗེ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁབ་པར་མཐློང་བའློ། །དྗེས་ན་དང་པློས་ཆློས་ཉིད་རང་གི་ངློ་བློ་དང་ཕི་མས་དྗེ་

གནས་པ་རྟློགས་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་གཉིས་རང་རིག་པའི་ཚུལ་གིས་
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རྟློགས་པའློ། །བཞི་པ་ནི་ཆགས་པ་ཉློན་སྒིབ་དང་ཐློགས་པ་ཤྗེས་སྒིབ་གཉིས་ཅི་རིགས་

པར་དག་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་བ་ལས། ཇི་བཞིན་ཇི་སྗེད་ནང་གི་ནི། །ཡྗེ་ཤྗེས་

གཟིགས་པ་དག་པའི་ཕིར། །བློ་ལྡན་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་ཚོགས། །བ་མྗེད་ཡློན་ཏན་དང་

ལྡན་ཉིད། ཅྗེས་སློ། །ཁ་ཅིག་ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་ནང་རིག་པ་སྗེ་གསུམ། ཆགས་སྒིབ་ཐློགས་

སྒིབ་དམན་སྒིབ་ལས་གྲློལ་བ་གསུམ་དང་པློ་གསུམ་ནི་རིག་པ་དང་ཕི་མ་གསུམ་ནི་

གྲློལ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་བས་ནས་དགྗེ་འདུན་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་དུ་

འཆད་པ་ནི་འློལ་སྤྱི་ཙམ་སྦྱར་དུ་རུང་ཡང་འགྲྗེལ་པས་མ་བཤད་ཅིང་ར་བ་ལ་ཡང་སྔ་

མ་ལྟ་བུར་མི་གསལ་བས་བདག་གིས་དློར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་བ་ལས། སློན་པ་བསན་པ་སློབ་དློན་གིས། །ཐྗེག་པ་གསུམ་

དང་བྗེད་གསུམ་ལ། །མློས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་བས་ནས། །སྐབས་གསུམ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཡིན། །ཞྗེས་པ་འདིས་ནི་དགློས་པ་གསུམ་གི་ཕིར་གང་ཟག་དྲུག་གི་དབང་

དུ་བས་ནས་སྐབས་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་གློ །དློན་འདི་ལ་”རྒྱུད་བའི་ཊིཀ་བྗེད
1

་

ཕལ་མློ་ཆྗེ་གློང་དུ་བསན་པའི་སྐབས་གསུམ་པློ་དྗེ་ངྗེས་དློན་མིན་པར་དྲང་དློན་དུ་ཤློ་

ལློག་འདིས་བསན་པར་འཆད་པ་ནི་འདིའི་དློན་གཏན་མ་རྟློགས་པར་མཐློང་སྗེ་དྗེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞྗེ་ན། གཞུང་འདིའི་མཚམས་སྦྱློར་དུ། དྗེ་ལ་དློན་གང་གིས་གང་གི་དབང་དུ་བས་

ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྐབས་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་མཛད་ཅྗེ་ན། ཞྗེས་

རྒྱལ་བས་མདློར་སྐབས་གསུམ་བཞག་པའི་དགློས་པ་འདྲི་བར་སང་གི་རྗེ་བཙུན་གིས་

སྔར་བཤད་པའི་སྐབས་གསུམ་ལ་དློགས་གཅློད་དུ་མི་སང་བའི་ཕིར་དང༌། ཕི་འགྲྗེལ་

1  བ། ༣༠༤   རྒྱུད་བའི་ཊིཀ་བྗེད
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དུ་ཡང་དཀློན་མཆློག་གསུམ་སྐབས་སུ་བཞག་པའི་ཚུལ་ལ་རིམ་པ་ལྟར་རང་གཉིས་

རྣམས་ཀི་མཆློག་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཡིན་

པའི་ཕིར་རློ། །ཚོགས་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་”བསན་ཞིང
1

་རྣམ་པར་

བཞག་གློ་ཞྗེས་གསུངས་ལ། འཇློག་ཚུལ་འདིས་རྗེ་བཙུན་གིས་སྔར་བཞག་པ་ཡློད་

མྗེད་ལྗེགས་པར་རྟློགས་ཤིག་དང་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་འདིའི་དློན་འདི་

ལྟར་བཤད་དྗེ། གློང་དུ་རྗེ་བཙུན་གིས་སྐབས་གསུམ་བཞག་པའི་ཚུལ་དང་ཐུན་མློང་

གི་མདློ་ལས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་རང་གཉིས་རྣམས་ཀི་མཆློག་ལ་སངས་རྒྱས་

དང་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་མཆློག་མང་འདས་ལ་ཆློས་དང༌། ཚོགས་རྣམས་ཀི་

མཆློག་སྐྗེས་བུ་ཟུང་བཞི་ལ་དགྗེ་འདུན་དུ་བཞག་པ་མ་མཐུན་པས། དྗེ་ལ་བསམས་

ནས་མདློར་སྐབས་གསུམ་གཞག་ཚུལ་འདིའི་དགློས་པ་དང་གང་ཟག་དྲིས་སློ། །

དྗེའི་ལན་ཡང་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་དང༌། ལམ་དུ་མ་

ཞུགས་ཀང་སྐབས་གསུམ་གི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་བ་བ་བྗེད་པར་འདློད་པ་

སྗེ་གང་ཟག་དྗེ་གཉིས་ཀི་ངློ་དང༌། དགློས་པ་སྐབས་གསུམ་གི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆྗེ་བ་གཞན་ལ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་སྐབས་སུ་བཞག་གློ །དྗེ་བཞིན་དུ་

ཐྗེག་པ་འློག་མ་གཉིས་ལ་ཞུགས་པ་དང་མ་ཞུགས་ཀང་ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ་བ་བ་

བྗེད་པར་འདློད་པའི་གང་ཟག་ཉིད་ཀི་ངློ་དང༌། སྐབས་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཡློན་ཏན་བསན་

པའི་ཕིར་དུ་ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་སྐབས་སུ་བཞག་གློ །རིགས་ཅན་གསུམ་པློ་རྗེ་རྗེས་

ཀང་གསུམ་ག་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕིར་ཐྗེག་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་སྐབས་རྗེ་

1  ཀ ། ༢༧༠  སྗེ། ༢༧༤   བསན་ཅིང
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རྗེར་བཞག་ཅྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། རྒྱུའི་སྐབས་འགྲློའི་དབང་དུ་བས་ན་རིགས་ཅན་རྗེ་

རྗེས་ཀང་གསུམ་ག་ལ་སྐབས་སུ་བྗེད་ཀང་འདི་ནི་རང་རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

ཐློབ་བ་འབྲས་བུའི་སྐབས་འགྲློའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཚུལ་འདི་ནི་

ཐྗེག་པ་གསུམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་དྲང་བའི་ཆྗེད་ཡིན་པས་

དྲང་དློན་ནློ། །སྐབས་འགྲློ་བདུན་ཅུ་པར་ཡང༌། ཐུབ་དབང་དག་གིས་སྐུ་གསུམ་

དང༌། །མ་ངན་འདས་དང་ཞུགས་གནས་བརྒྱད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ཡང་ཐུན་མློང་གི་

སྐབས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་འབའ་ཞིག་གཏན་གི་སྐབས་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་མཐར་

ཐུག་གི་སྐབས་ལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་འགློག་ལམ་ཆློས་ཡིན་ལ། ཆློས་ཀི་སྐུ་ཐློབ་པ་ན་ཐྗེག་

པ་གསུམ་གི་ཚོགས་ཀང་མཐར་ཕིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྗེ། རྒྱུད་བ་ལས། དམ་

པའི་དློན་དུ་འགྲློ་བ་ཡི། །སྐབས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཡིན། །ཐུབ་པ་ཆློས་ཀི་སྐུ་

ཅན་ཕིར། །ཚོགས་ཀང་དྗེ་ཡི་མཐར་ཐུག་ཕིར། ཞྗེས་དང༌། འགྲྗེལ་པར་ཡང་སྔར་

བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་དང་འགག་པ་མྗེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བའི་ཐུབ་པ་

རྣམ་པར་བང་བའི་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཆློས་ཀི་

སྐུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་ཞྗེས་སློ། །བཞི་པ་ནི། རྒྱུད་བ་ལས། འབྱུང་བ་དཀློན་ཕིར་དྲི་

མྗེད་ཕིར། །མཐུ་ལྡན་ཕིར་དང་འཇིག་རྟྗེན་གི། །རྒྱན་གྱུར་ཕིར་དང་མཆློག་ཉིད་

ཕིར། །འགྱུར་བ་མྗེད་ཕིར་དཀློན་མཆློག་ཉིད། ཅྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སློ་སློར་བཤད་པ་དང༌། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་
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གསུམ། སངས་རྒྱས། ཆློས། དགྗེ་འདུན་ལ་གདམས་པའློ། །དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས་

དཀློན་མཆློག་བརློད་བར་བས་པ་ལ་འདློམས་སློ། །དྗེ་གང་ན་དམིགས་པར་བ་བ་ཡུལ་

དང༌། དམིགས་པར་བྗེད་པ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་དློན་ལ་སློ་སློར་མ་གྲུབ་པར་མཉམ་པ་

ཉིད་དུ་ཤྗེས་པའི ་ཡྗེ ་ཤྗེས་མཐར་ཕིན་པ་ནི ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནློ ་ཞྗེས་སློན་

པའློ། །མཉམ་ཉིད་དྗེ་ཇི་ལྟར་བསན་ན་སངས་རྒྱས་སུ་འཇློག་པར་བྗེད་པའི་ཆློས་ཀི་

མཚན་ཉིད་རྣམ་མཁྗེན་དྗེ་ཁློ་ནར་མི་དམིགས་པ་ལ་སྗེ་མི་དམིགས་པར་བསན་པའི་སྒློ་

ནས་སློ། །མདློ་ཚིག་གང་གིས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་བསན་ན། བང་ཚེ་

གཟུགས་ལ་རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་ཀིས་སྦྱློར་བར་མི་བྗེད་དྗེ། འདི་ལྟར་གཟུགས་ཉིད་ཡང་

དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐློང་ངློ༌། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པློ་ཕི་མ་བཞི། སྐྗེ་མཆྗེད་བཅུ་གཉིས་

ཕིན་དྲུག་ལ་སློགས་པ་ལ་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཏྗེ། འདིས་ནི་གཟུགས་སློགས་དང་རྣམ་

མཁྗེན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་མི་སྦྱློར་བ་སྗེ་སྦྱློར་བ་བཀག་པས་སློ། །སངས་རྒྱས་ལ་

རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་ཀིས་སྦྱློར་བར་མི་བྗེད་དྗེ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡང་དག་པར་

རྗེས་སུ་མི་མཐློང་ངློ༌། །རྣམ་མཁྗེན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྦྱློར་བར་མི་བྗེད་དྗེ། འདི་

ལྟར་རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐློང་ངློ་ཞྗེས་པ་འདིས་སངས་རྒྱས་

དང་རྣམ་མཁྗེན་མཚན་མཚོན་དུ་སྦྱློར་བ་བཀག་གློ །

དྗེ་བཞིན་དུ་རྣམ་མཁྗེན་དང་བང་ཆུབ་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་དུ་མི་སྦྱློར་བར་

བསན་པས་ནི་བང་ཆུབ་དབིངས་དང་རྣམ་མཁྗེན་དྗེ་རྟློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་སྦྱློར་བ་

བཀག་གློ །དྗེ་ལྟར་ཚན་པ་གསུམ་པློ་དྗེར་སྦྱར་དུ་མྗེད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། 

སངས་རྒྱས་ཉིད་རྣམ་མཁྗེན་ནློ། །རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་སངས་རྒྱས་སློ། །བང་ཆུབ་ཉིད་
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རྣམ་མཁྗེན་ནློ། །རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་བང་ཆུབ་བློ་ཞྗེས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་དང་རྣམ་

མཁྗེན་གསུམ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་སྗེ་དྗེ ་ཁློ་ནར་ཐ་དད་པ་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་

སློ༑ །གནློད་འཇློམས་ཆྗེ་བ་ལས་གཟུགས་དང་རྣམ་མཁྗེན་དུ་མི་སྦྱློར་བའི་དློན་

གཟུགས་འདི་རྣམ་མཁྗེན་གི་ཡུལ་ཡིན་ནློ་ཞྗེའམ། གཟུགས་འདི་སྦྱིན་སློགས་ཀི་

བསློད་ནམས་བ་བའི་དངློས་པློར་བསྔློས་ན་འབྲས་བུ་རྣམ་མཁྗེན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་

དམིགས་པས་མི་སྦྱློར་བའློ། །སངས་རྒྱས་དང་རྣམ་མཁྗེན་དུ་མི་སྦྱློར་བའི་དློན་ནི་

ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུའློ་ཞྗེས་མི་སྦྱློར་བའློ། །བང་ཆུབ་དང་རྣམ་

མཁྗེན་དུ་མི་སྦྱློར་བ་ནི་རྣམ་མཁྗེན་གིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྟློགས་པས་བང་ཆུབ་པློ་

ཞྗེས་དམིགས་པས་མི་སྦྱློར་ཏྗེ་དྗེ་གསུམ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པས་ཆློས་སྐུའི་བདག་

ཉིད་དུ་ཐ་དད་མྗེད་དློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མདློ་དྗེ་དག་གིས་”སངས་རྒྱས་ཏྗེ
1

་

རྟློགས་བ་རྟློགས་བྗེད་སློ་སློར་མྗེད་པ་གཅིག་ཏུ་བསན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དཀློན་

མཆློག་སྐབས་སུ་བསན་པ་དང༌། བདག་གི་སྐབས་འདི་ཡུལ་མ་ལུས་པ་མཁྗེན་པའི་

སློན་པའློ་སམ་དུ་ཞྗེན་པ་ལྡློག་པའི་ཆྗེད་དུའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆློས་དཀློན་མཆློག་བརློད་བར་བས་པ་ལ་འདློམས་སློ། །དྗེ་གང་

ན་མཁྗེན་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་སྗེ་ཡུལ་དུ་བས་པའི་གཞི་དང་གཉྗེན་པློ་དང་རྣམ་པ་

མཐའ་དག་བསྡུས་པ་སྗེ་བསློམས་པ་དག་གིས་བསྡུས་པ་སྗེ་ཁབ་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

བདྗེན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་དློ་ཞྗེས་སློན་པ་སྗེ། བང་ཚེ་གཟུགས་དངློས་པློ་ཡློད་ཅྗེས་བ་

བར་མི་སྦྱློར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དངློས་པློ་མྗེད་པ་དང༌། རྟག་མི་རྟག །བདྗེ་སྡུག་བདག་

1  ཞློལ། ༢༦༣   སངས་རྒྱས་ཏྗེ    བ། ༣༠༨ ཀ ། ༢༧༤  སྗེ། ༢༧༨   སངས་རྒྱས་དྗེ
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ཡློད་མྗེད། ཞི་མ་ཞི་ཞྗེས་བ་བར་མི་སྦྱློར་བ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་སློ། །

ཡུམ་གསུམ་དློན་བརྒྱད་ཀིས་མཐུན་པར་བསན་པ་ལས། གཟུགས་འབྱུང་ངློ་

ཞྗེས་བ་བར་མི་སྦྱློར་ཞྗེས་པ་མན་གིས་གཞི་དང༌། སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་དློན་དུ་”མི་

སྤྱློད་དློ་
1

མན་གིས་ལམ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སློབས་བཅུ་མངློན་པར་སྒྲུབ་བློ་

མན་གིས་རྣམ་པ་ལ་གདམས་པར་བསན་ཏློ་ཞྗེས་མཚམས་འབྗེད་དློ། །མདློ་འདི་དག་

གིས་ཆློས་དཀློན་མཆློག་ཇི་ལྟར་བསན་ན། འདི་དག་གིས་གཞི་ལམ་རྣམ་པ་རྣམས་

བསན་ཏྗེ། དྗེ་ཡུལ་ཅན་མཁྗེན་གསུམ་བསན་པའློ་སམ་དུ་སློབ་དཔློན་གིས་དགློངས་

སློ༑ །འཕགས་པའི་དགློངས་པ་ནི། མདློ་འདི་དག་གིས་ཆློས་གང་གི་དློན་དུ་ཡང་ཡུམ་

ལ་སྤྱློད་པ་བཀག་པས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་བསན་ལ་ཆློས་ཀང་འདློད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པས་སློ་སམ་དུ་དགློངས་སློ། །མདློ་འདི་དག་གིས་ཆློས་

ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བ་དང་སྤྱད་པར་བ་བ་བཀག་པ་ནི་ཆློས་དཀློན་མཆློག་ལ་འདི་ནི་

བདག་གི་ལམ་མློ་སམ་པའི་ཞྗེན་པ་ལྡློག་པའི་ཆྗེད་དུའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དགྗེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་ལ་འདློམས་སློ། །དྗེ་གང་ན། ཤྗེས་རབ་

ཀིས་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་ཤིང་སིང་རྗེས་སྗེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་བང་སྗེམས་

སློ་སྐྗེའི་ས་ལས་རིང་དུ་སློང་བས་འཕགས་པ་ཐར་པ་ཐློབ་བྗེད་དུ་བརློན་པས་སློབ་པ་

རློགས་བང་ལས་ཕིར་མི་ལྡློག་པ་རྣམས་ལ་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲློགས་སུ་བཟུང་ནས་ལམ་

ལ་འཇུག་པ་ན་དྗེ་དག་གདློད་མ་ནས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་ནས་འཇུག་པར་བའློ་

ཞྗེས་སློན་པའློ་གྲངས་དུ་ཞིག་ཅྗེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཕིར་འློང་ཕིར་མི་འློང་གི་འབྲས་བུ་ལ་

1  ཞློལ། ༢༦༣   མི་སྤྱློད་དློ    བ། ༣༠༩  ཀ ། ༢༧༥  སྗེ། ༢༧༩   མི་སྤྱློར་རློ
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གནས་པའི་མིང་ཅན་གསུམ་དང་འབྲས་བུ་བཞི་ལ་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་བཞིའི་བྗེ་

བྲག་སྗེ་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློ་བདུན་པློ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མིང་ཅན་གཅིག་

དང་ལྷན་ཅིག་སྗེ་བཅས་པའི་བརྒྱད་དུ་ཡློད་དྗེ་དྗེ་ནི་ར་བའི་དབྗེ་བའློ། །ཞུགས་པའི་

མིང་ཅན་བཞི་འདྲྗེན་ན་འབྲས་གནས་བཞི་ཡང་བགྲང་དགློས་པས་དགུར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། 

མི་རིགས་ཏྗེ། དགྲ་བཅློམ་འབྲས་གནས་ཀི་མིང་ཅན་འདྲྗེན་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་མི་སློབ་པ་

བགྲང་དགློས་པས་དྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཉིད་

ཀིས་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་དགྲ་བཅློམ་པ་ནི་སློབ་པའི་དགྗེ་འདུན་དུ་མ་གཏློགས་པས་སློ། །ཉི་

ཤུར་མ་ངྗེས་ཏྗེ་དགྲ་བཅློམ་དང་ཉྗེར་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྗེས་སྦྱློར་བ་ལས་སྔ་མ་ཉིད་

མཛེས་ཏྗེ་སྔ་མ་ལ་དློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འབྲྗེལ་བས་སློ། །ཡན་ལག་གིས་ཕྗེ་ན་ཉི་

ཤུར་གྲངས་ཆད་པའམ་ངྗེས་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་དང་རྗེས་འབྲང་ནས་བསྗེ་རུ་

ལྟ་བུའི་མིང་ཅན་གི་བར་དུ་ཡློད་པའི་བྗེ་བྲག་གམ་རྒྱུ་མཚན་གིས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ལུང་འབློག་པ་གསུམ་ནི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་

འདློམས་པའློ། །བཞི་པ་ལ་བཞི། སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས་སློང་བ་དང༌། སྒྲུབ་པ་ལ་

གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་རློགས་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་

མཐར་ཐུག་པའི་རྒྱུ་ལ་གདམས་པའློ། །དང་པློ་ནི་སྒྲུབ་པའི་གཙོ་བློ་བརློན་འགྲུས་ཡིན་

ལ༑ དྗེའི་སང་བ་ཡང་སྤྱློད་འཇུག་ལས། ལྗེ་ལློ་ངན་ལ་ཞྗེན་པ་དང༌། །སྒིད་ལུག་བདག་

ཉིད་བརས་པའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་གསུམ་ལས། དང་པློ་སློམས་ལས་འཛིན་པ་སློང་བྗེད་མ་

ཞྗེན་པའི་བརློན་འགྲུས་ལ་གདམས་པ་ནི། འདློམས་སློ། །གང་བརློད་བར་བས་པ་ལ་

ནི༑ མ་ཞྗེན་པའི་བརློན་འགྲུས་ལའློ། །ཚུལ་ནི་ལུས་དང་སློགས་པས་ངག་ཡིད་རྣམས་
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ཞྗེན་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་བསན་པའི་ཚུལ་གིས་སློ། །དགློས་པ་ནི་ལུས་དང་

སློགས་པས་ངག་ཡིད་ཀི་བསློད་ཉམས་ཏྗེ་བདྗེ་བ་སྐྗེས་པ་ཉིད་ཀིས་དྗེ་ལ་དབང་རྟུལ་

ལ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་བསལ་བའི་ཕིར་རློ། །གང་གི་ཚེ་ན་བརློན་

འགྲུས་བརམས་པ་ཉིད་ཀིས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ཐློབ་བའི་དློན་ལ་

ནན་ཏན་བྗེད་པ་ནའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་བང་ཆྗེན་ལུས་མི་དམིགས་པ་དང་ངག་མི་

དམིགས་པ་དང་སྗེམས་མི་དམིགས་པ་དྗེའི་ཚེ་བང་ཆྗེན་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་

གནས་ངན་ལྗེན་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་སྒིད་ལུག་པའི་ལྗེ་ལློ་སློང་བྗེད་མི་ངལ་བའི་བརློན་འགྲུས་ལ་

གདམས་པ་ནི་གདམས་ངག་གློ །གང་བརློད་བར་”བས་པ་ལ་ན
1

་ཡློངས་སུ་ངལ་བ་

མྗེད་པའི་བརློན་འགྲུས་ལའློ། །ཚུལ་ནི། གཟུགས་ནས་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་བར་གི་ཆློས་གང་ལ་ཡང་རླློམ་པར་བར་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་བསན་པའི་ཚུལ་གིས་

སློ༑ །དགློས་པ་ནི། དུས་ཡུན་རིང་མློ་བསྐལ་པ་མང་པློ་ཞིག་ཏུ་ལམ་ལ་གློམས་པར་

བས་ཀང་འདློད་པའི་དློན་བང་ཆུབ་མ་གྲུབ་པའི་ཚེ་ན་དབང་རྟུལ་དངང་ཞིང་སྐྲག་པའི་

རང་བཞིན་ནམ་ངང་ཚུལ་ཅན་རྣམས་སྒྲུབ་པ་རིང་དུ་བས་པ་ལ་རླློམ་པའི་རྒྱུ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ཡློངས་སུ་སྗེ་ལྷག་པར་སྐློ་བར་འགྱུར་བས་དྗེ་བསལ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། གཟུགས་སུ་

མི་རླློམ་པ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་རླློམ་པ་མྗེད་པ་དྗེ་ལྟར་ན་ཤཱ་རིའི་

བུ་བང་ཆྗེན་དྗེ་ནི་ཕར་ཕིན་དྲུག་གིས་རྣམ་པར་འཕྗེལ་ཏྗེ་སུས་ཀང་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་ནློ། 

ཞྗེས་སློ། །གསུམ་པ་བདག་ཉིད་བརས་པའི་ལྗེ་ལློ་སློང་བྗེད་ལམ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་

1  ཞློལ། ༢༦༦ བས་པ་ལ་ན    བ། ༣༡༢    ཀ ། ༢༧༨   བས་པ་ལན    སྗེ། ༢༨༢   བས་པ་ལྗེན
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བརློན་འགྲུས་ལ་གདམས་པ་ནི་གདམས་ངག་གློ །གང་བརློད་བར་”བས་པ་ལ་ན།
1

 

ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་བརློན་འགྲུས་ལའློ། །ཚུལ་ནི། ཆློས་རྣམས་

རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་ཏྗེ ་བསབ་བློ ་ཞྗེས་པའི ་ཚུལ་གིས་

སློ༑ །དགློས་པ་ནི། ཕློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་སློགས་པས་བང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་བརློད་བའི་དློན་རྗེ་རྗེའི་ཕིར་ལམ་སྒྲུབ་པའི་ལུང་ནློད་པར་བ་

དགློས་ན་དྗེ་འདྲ་བ་བདག་གིས་མི་ནུས་སློ་ཞྗེས་སྗེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་

བསལ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་དང་ལྡན་པས་ཤར་ཕློགས་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་

གི་ཁམས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྗེ་མ་སྗེད་ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་

པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྗེ་མ་སྗེད་ཀང་མཐློང་ངློ་དྗེ་དག་གིས་

ཆློས་བསན་པ་ཡང་ཉན་ནློ། །དགྗེ་འདུན་ལ་ཡང་བསྗེན་བཀུར་བྗེད་དློ། །སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆློས་རྣམ་པར་དག་པ་དག་ཀང་མཐློང་ངློ༌། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཕློགས་ལྷག་མ་དགུ་ལ་

ཡང་གསུངས་སློ། །སྐྗེ་མྗེད་ཀི་གདམས་ངག་ལ་བསབས་པས་ཞུམ་པ་སྗེལ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། དྗེ་ལ་བསབས་ན་ཆློས་ཀུན་གི་གནས་ལུགས་ལ་བསབས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྤྱན་ལྔ་བརློད་བར་བས་པ་ལ་འདློམས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས། 

གང་ལ་གདམས་པའི་ཡུལ་དྗེ་ལ་འདློམས་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། 

ས་མཚམས། རྒྱུ། དགློསཔའློ། །དང་པློ་ནི། སྔ་མ་ལྔ་མིང་དང་ཕི་མ་ལྔ་དློན་ཡིན་པས་

མིང་དློན་གྲངས་བཞིན་དུ་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ལ་ཤའི་སྤྱན་ནི། དཔག་ཚད་བརྒྱ་ནས་སློང་

1  སྗེ། ༢༨༢   བས་པ་ལ་ན། བ། ༣༡༢  ཀ ། ༢༧༨   བས་པ་ལན།    ཞློལ། ༢༦༦   བས་པ་ལ་ནི།
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གསུམ་ཚུན་ཆད་ཀི་དངློས་པློ་རྣམས་སློ་སློར་ངྗེས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་གི་

ཤའི་མིག་གིས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་མཐློང་བ་ཡློད་དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དཔག་ཚད་ཉིས་བརྒྱ་

སུམ་བརྒྱ། བཞི་བརྒྱ། ལྔ་བརྒྱ། སློང༌། འཛམ་གིང༌། གིང་གཉིས། གིང་གསུམ། གིང་

བཞི། སློང་དང་པློ། སློང་གཉིས། སློང་གསུམ་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་མཐློང་བ་ཡློད་

དློ་ཞྗེས་སློ། །འདི་ཡི་ཡུལ་སློང་གསུམ་ཚུན་ཆད་དུ་ངྗེས་སམ་ཞྗེ་ན། ཉི་སང་ལས། དྗེ་

ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་སློ་སློར་ངྗེས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

རམ་ཤའི་མིག་ནི་བདག་པློའི་འབྲས་བུའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་སློང་གསུམ་གི་

སློང་ཆྗེན་པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་ཡུལ་ངྗེས་

པར་གསུངས་སློ། །

ལུང་དྗེས་ཡུལ་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་བསན་ཏྗེ། དང་པློ་ནི་ལས་ཀི་རྣམ་

སྨིན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཞྗེས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི། ཤའི་མིག་ནི་བདག་འབྲས་ཀི་

ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྗེས་པའློ། །དྗེ་ལ་ཁབ་པ་འློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྤྱིར་ཡུལ་

ལྔ་པློ་འདི་དབང་པློ་ལྔའི་བདག་འབྲས་སམ་དབང་འབྲས་ཡིན་ཏྗེ། ནང་དུ་དབང་པློ་གྲུབ་

པའི་དབང་གིས་ཕིའི་ཡུལ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་ཤའི་མིག་ཀང་མིག་དབང་

ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་རང་གི་བདག་འབྲས་གཟུགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། 

དབང་པློས་ཀང་རང་གི་བདག་འབྲས་མ་ཡིན་པ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་མི་ནུས་པས་ཡུལ་

ངྗེས་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཐུན་མློང་གི་ལློངས་སྤྱློད་བ་ལ་སློང་གསུམ་གཅིག་

ལས་མི་འགྲུབ་པས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་སློང་གསུམ་གཅིག་ནི་འཇིག་ཆགས་མཉམ་དུ་བྗེད་

ལ་གཞན་རྣམས་དང་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་བཤད་དློ། །དགྗེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ཙམ་
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ལས་བྱུང་བའི་ལྷའི་སྤྱན་ནི། ཕློགས་བཅུའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འདི་ནས་གཞན་

དུ་འཆི་འཕློ་བ་དང་གཞན་ནས་འདིར་སྐྗེ་བ་མཐློང་བའི་ཡུལ་ཅན་ཏྗེ། རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློ་

བཞིའི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་མིག་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་རབ་ཏུ་

ཤྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་འློག་མིན་གི་བར་གི་ལྷའི་མིག་བང་སྗེམས་ཀིས་ཤྗེས་པ་དང༌། 

ལྷ་དྗེ་དག་གི་མིག་གིས་བང་སྗེམས་ཀི་མིག་མི་ཤྗེས་པ་དང༌། ལྷའི་མིག་ཡློངས་སུ་

དག་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཤར་ཕློགས་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྗེ་མ་སྗེད་ཀི་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐྗེ་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་

ཤྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཕློགས་གཞན་དགུ་ལ་ཡང་གསུངས་སློ། 

།ཤྗེས་རབ་ཀི་སྤྱན་ནི། འདུས་བས་མ་བས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཅིར་ཡང་

རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡུལ་ཅན་ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་ཀི་མིག་གང་དང་ལྡན་པས་འདུས་བས་

འདུས་མ་བས་དགྗེ་མི་དགྗེ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་མ་བཅས་ཟག་པ་ཡློད་མྗེད། ཉློན་

མློངས་དང་བཅས་མ་བཅས། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་མ་འདས། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

དང་རྣམ་བང་ཡང་རུང་སྗེ་ཆློས་གང་ཡང་རབ་ཏུ་མི་ཤྗེས་པ་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་མིག་

གང་གིས་བང་སྗེམས་ཆྗེན་པློས་ཆློས་གང་ཡང་མ་མཐློང་མ་ཐློས་མ་བསམས་ཁློང་དུ་

མ་ཆུད་པ་འདི་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆྗེན་གི་ཤྗེས་རབ་ཀི་མིག་ཡློངས་སུ་དག་པའློ། ཞྗེས་

སློ། །ཉི་སང་ལས་ཀང་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་ཅི་ཡང་མི་ཤྗེས་ཏྗེ་ཞྗེས་

དྲངས་ཤིང་འབུམ་དང་ཉི་ཁི་བརྒྱད་སློང་པར་སྔར་དྲངས་པའི་ཆློས་དྗེ་དག་གང་ཡང་མི་

ཤྗེས་པ་མྗེད་པ་དང་ཆློས་གང་ཡང་མ་མཐློང་བ་མྗེད་མ་ཐློས་པ་མྗེད་མ་བསམས་པ་

མྗེད་ཁློང་དུ་མ་ཆུད་པ་མྗེད་པ་འདྲྗེན་ནློ། །དྗེ་ལ་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གིས་ནི་
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སྤྱན་གསུམ་པ་འདི་གང་ལ་ཡང་མི་རྟློག་པ་ལ་དགློངས་ནས་ཅི་ཡང་མི་ཤྗེས་ཏྗེ་ཞྗེས་

དྲངས་ལ་གནློད་འཇློམས་གཉིས་སུ་འདི་ཡི་ངློས་འཛིན་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་མིག་གློ་ཞྗེས་བཤད་པ་ནི་ཆློས་གང་ཡང་མི་ཤྗེས་པ་མྗེད་པ་

ཞྗེས་པའི་མདློ་ལ་དགློངས་སློ། །ཆློས་ཀི་སྤྱན་ནི། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་

ཀི་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་རྟློགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་གི་ཆློས་

ཀི་མིག་གིས་གང་ཟག་འདི་ནི་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའློ། ཞྗེས་དྗེ་དག་ལ་སློགས་པ་

ཤྗེས་པར་གསུངས་སློ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྱན་ནི། ཇི་ལྟར་ཇི་སྗེད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མངློན་དུ་ཕློགས་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་སྗེ་རྟློགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཏྗེ་བང་

ཆྗེན་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་རྗེས་ལ་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

ནས་སྗེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་རྗེས་

སུ་ཐློབ་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སློབས་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། མི་

འཇིགས་པ་བཞི་དང༌། སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་

མ་འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་དང༌། བམས་པ་ཆྗེན་པློ་དང་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་

ཏྗེ༑ མིག་གང་གིས་བང་ཆྗེན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་མཐློང་བའམ་མ་ཐློས་པའམ་མ་

བསམ་པའམ་རྣམ་པར་མ་ཤྗེས་པ་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་སྗེ། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ནི་བང་ཆྗེན་བ་

མྗེད་རློགས་བང་དུ་མངློན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་མིག་ཡློངས་སུ་དག་

པའློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་ཤའི་མིག་གིས་སྐབས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ལ་སློགས་པ་མཐློང་

བ་ཡློད་ཅྗེས་གསུངས་པ་ནི་བང་སྗེམས་ཀི་སའི་མཐློ་དམའ་དང་ཡློན་ཏན་ཆྗེ་ཆུང་གི་
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རིམ་པས་ཡིན་ནློ། །ལྷ་རྣམས་ཀི་མིག་བང་སྗེམས་ཀི་ལྷའི་མིག་གིས་ཤྗེས་པར་

གསུངས་པ་ནི་དྗེ་དག་གི་མིག་དང་དྗེའི་ཡུལ་དང་ལྷ་དྗེ་དག་གི་བསམ་གཏན་དང་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་རྣམས་ཤྗེས་ལ། འདློད་གཟུགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བང་སྗེམས་ཀི་ལྷའི་སྤྱན་

ཇི་འདྲ་བ་དང་དྗེའི་སྤྱློད་ཡུལ་ཤྗེས་མི་ནུས་སློ་ཞྗེས་འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་ལས་

སློ༑ །འློན་ཀང་གཙང་མའི་རིས་ཀི་ལྷ་ནི་འཕགས་པ་ཁློ་ནར་ངྗེས་པས་དྗེ་དག་གིས་མི་

ཤྗེས་པར་གསུངས་པ་ནི་ཉན་ཐློས་འཕགས་པ་ལ་དགློངས་སློ། །”གསུམ་གིས་གནློད་

འཇློམས་ལས།
1

 གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཤྗེས་པ་ནི་ཤའི་མིག་གློ །

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་སློམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ནི་ལྷའི་མིག་

གློ༑ །ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་མིག་གློ །གནས་དང་གནས་མ་

ཡིན་པ་མཁྗེན་པ་”མ་རྟློགས་པའི
2

་ཤྗེས་པ་དགུ་པློ་འདི་དག་ནི་ཆློས་ཀི་མིག་གློ །རློ་རྗེ་

ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྱན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། 

འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བསྒློམས་པའི་མཐུས་སློང་གསུམ་གི་གཟུགས་

ཆྗེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་མཐློང་བའི་རྣམ་སྨིན་གི་མིག་གྲུབ་པ་ནི་ཤའི་སྤྱན་དང༌། བསམ་

གཏན་དང་པློ་ལ་སློགས་པ་བསྒློམས་པ་ལས་གྲུབ་པ། འཕྲུལ་གི་སྤྱན་ནི་བསམ་གཏན་

དང་པློ་ལ་སློགས་པ་བསྒློམས་པ་ལས་གྲུབ་ཅིང་སྤྱན་དང་པློ་ལས་ཁད་ཞུགས་པས་

ཕློགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་གཟུགས་ཆྗེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་མཐློང་བའློ། །རྣམ་པར་མི་

རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་སྤྱན་ནློ། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་

ཐློགས་མྗེད་དུ་འཇུག་པ་ནི་ཆློས་ཀི་སྤྱན་ནློ། །ཟག་བཅས་ཟག་མྗེད་ལ་སློགས་པའི་

1  བ། ༣༡༨  ཞློལ་། ༢༧༡   གསུམ་གི་གནློད་འཇློམས་ལས།     ཀ ། ༢༨༣  སྗེ། ༢༨༧   གསུམ་གི་་་་་གནློད་འཇློམས་ལས། 

2  ཞློལ། ༢༧༡   མ་རྟློགས་པའི    བ། ༣༡༨  ཀ ། ༢༨༣  སྗེ། ༢༨༧   མ་གཏློགས་པའི
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ཆློས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྱན་ནློ་ཞྗེས་འཆད་ཅིང་ཕི་མ་

མ་གཏློགས་པ་བཤད་སྦྱར་དང་ཡང་མཐུན་ནློ། །

གཞན་ཡང་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་འཕྲུལ་གི་སྤྱན་ལ་ལས་དང་བསྒློམས་པའི་འབྲས་

བུའློ། །དང་པློ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ལས་ཀི་མཐུས་དབང་པློ་དྭངས་མའི་མིག་ཐློབ་

ནས་གཟུགས་ཐློགས་མྗེད་དུ་མཐློང་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། རྣལ་འབློར་པས་ཏིང་འཛིན་

བསྒློམས་པའི་མཐུས་ཐློབ་པ་སྗེ་དྗེས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་གང་ནས་འདིར་སྐྗེས་པ་དང་

འདི་ནས་གང་དུ་སྐྗེ་བ་དང་འདས་མ་འློངས་ཀི་གཟུགས་མཐློང་ངློ་ཞྗེས་བཤད་

དློ༑ །འདིར་འཕྲུལ་གི་སྤྱན་ཞྗེས་པ་ནི་ལྷའི་སྤྱན་ནློ། །ཀ་ཤིས་མདློར་བསྡུ་ན་སྤྱན་རྣམ་

པ་བཞི་སྗེ། གཟུགས་འཛིན་པ་དང་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་འཛིན་པ་དང༌། ཀུན་རློབ་ཀི་

བདྗེན་པ་འཛིན་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤྗེས་བ་འཛིན་པའློ། །གཟུགས་འཛིན་

པའང་”རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ་ལས་ཀི
1

་འབྲས་བུ་དང་བསྒློམས་པའི་འབྲས་བུའློ། ཞྗེས་ཤའི་

མིག་ལས་དང་ལྷའི་མིག་བསྒློམས་འབྲས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲྗེལ་ཆྗེན་གི་བཤད་

ཡམས་གཅིག་ལས་ཀང་དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་

འགྲྗེལ་ཆྗེན་ཀ་ཤི་རྣམས་ཀིས་ལྷའི་སྤྱན་བསམ་གཏན་གིས་བསྒྲུབས་པ་ལ་བཤད་པ་

ནི་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གཉིས་དང་མི་མཐུན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། དང་པློ་ཚོགས་ལམ་ནས་དང་གཉིས་པ་སྦྱློར་ལམ། གསུམ་པ་

མཐློང་ལམ་མཉམ་གཞག །བཞི་པ་མཐློང་ལམ་རྗེས་ཐློབ། ལྔ་པ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་

ཡློད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང་ཁད་པར་ནི་དག་མ་དག་གློ་ཞྗེས་སྔ་མ་དག་འཆད་

1  བ། ༣༡༩   རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ་ལས་ཀི    ཞློལ། ༢༧༢  སྗེ། ༢༨༨   རྣམ་པ་གཉིས་སྗེ་ལས་ཀི    ཀ ། ༢༨༤   རྣམ་པ་གཉིས་་་་་་ལས་ཀི
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དློ༑ །འློན་ཀང་ལྷའི་མིག་ཚོགས་ལམ་ནས་འཐློབ་པ་ལ་སྐློན་མྗེད་ལ། ས་བདུན་པའི་

ཡློངས་སྦྱློང་གི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྱན་ཐློབ་པར་གསུངས་པས་རྗེས་མཐུན་པ་

དྗེ་ནས་ཡློད་དློ། །མཚན་ཉིད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཁློ་ན་ལ་འདློད་པར་བ་སྗེ་སྔར་

དྲངས་པའི་མདློས་བང་སྗེམས་སངས་རྒྱས་པའི་མིག་ལ་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །སྤྱིར་

སྤྱན་ལྔ་ཀ་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བར་རློར་གཅློད་ལས་བཤད་ཅིང་འབུམ་གི་གནློད་

འཇློམས་ལས་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་སྤྱན་ལྔ་ཡློད་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །སྔར་

འཕགས་པའི་ལུང་དྲངས་ནས་ཤའི་མིག་ཡུལ་ངྗེས་པར་བསན་པ་ནི་བང་སྗེམས་ལ་

དགློངས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི་བང་ཆྗེན་མིག་ལྔ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བར་འདློད་པ་དང་ཐློབ་པར་

འདློད་པས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལ་བསབ་པར་བའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕིན་དྲུག་

ལ་སློབ་པ་དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་དང༌། འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་ཤའི་མིག་ལ་བཤད་པ་ལྟར་

རྫུན་འཕྲུལ་གི་རང་པ་སྒློམ་པ་ཡང་ཡིན་ནློ། །བཞི་པ་ནི། མིག་ལྔ་པློ་དྗེ་དག་ལ་སློབ་

པའི་བང་ཆྗེན་རྣམས་ནི་བ་ན་མྗེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱའློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་མཐར་

ཐུག་གི་འབྲས་བུ་དང༌། གནས་སྐབས་སུ་ཡང་གཞན་དློན་སྒྲུབ་པ་ན་རང་ཉིད་ཀིས་

དྗེའི་ཐབས་རྣམས་ཤྗེས་པས་གཞན་ལ་རག་མི་ལས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་ལྔ་པློ་

དྗེ་དག་དང་འབྲྗེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ལྔ་པློ་དྗེ་ཐ་སད་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་ནས་དློན་དམ་པར་

སྤློས་བྲལ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་གཅིག་པ་སྗེ་ཐ་དད་པ་མྗེད་པར་རྟློགས་ཏྗེ་

བསྒྲུབ་པར་བའློ་ཞྗེས་སློབ་པའློ། །གསུམ་པ་ནི་མངློན་ཤྗེས་དྲུག་བརློད་བར་བས་པ་ལ་

འདློམས་སློ། །
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འདི་ལ་གཉིས། གང་ལ་གདམས་པའི་ཡུལ། དྗེ་ལ་འདློམས་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་

པློ་ལ་ལྔ། རྟྗེན་གི་ས། བརྟྗེན་པའི་མཚན་ཉིད། ཁད་པར། ས་མཚམས། དགློས་

པའློ། །དང་པློ་ནི། ཀུན་བཏུས་སུ། ཕི་རློལ་པའམ། ཉན་ཐློས་སམ། བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་འམ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཡང་རུང་སྗེ་དག་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ཚད་མྗེད་པ་རྣམས་མངློན་པར་སྒྲུབ་བློ་ཚད་མྗེད་པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བར་མངློན་པར་

ཤྗེས་པ་ལྔ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་དང་པློ་ལྔ་བསམ་གཏན་བཞིའི་དངློས་གཞི་

དག་པ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྲུབ་བློ། །དྲུག་པའི་རྟྗེན་ནི་དྗེ་ཉིད་ལས། ཡློན་

ཏན་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཉན་ཐློས་སམ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འམ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་ཡང་རུང་སྗེ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བསྒྲུབ་བློ་

ཞྗེས་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཀུན་བཏུས་པའི་

ལུགས་ཀིས་བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མྗེད་བཞིའི་དངློས་གཞི་ཡློན་ཏན་ཁད་

པར་ཅན་གི་རྟྗེན་དུ་རུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་

དུ་འདློད་དློ། །གཟུགས་མྗེད་ལ་མི་བརྟྗེན་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་སུ་མངློན་ཤྗེས་དྲུག་ཀ་ལ་

བསམ་གཏན་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཞྗེས་པས་སློ། །མཛོད་ལས། ཟད་པ་མངློན་ཤྗེས་སློབས་

བཞིན་ནློ། ཞྗེས་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྗེན་པའི་སློབས་དང་འདྲ་བར་ས་ཐམས་ཅད་པར་

བཤད་པ་ནི་བྗེ་སྨྲའི་ལུགས་ཡིན་པས་མི་གནློད་དློ། །

དྗེའི་ཕིར་མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་དག་ཐློབ་

ནས། །མི་རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡློངས་སུ་གཟུང་བ་དང༌། །ཇི་ལྟར་རྣམས་གནས་ཡིད་ལ་བྗེད་

པ་ལས། །མཐུ་གྲུབ་པ་ཡི་དམ་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་རྟྗེན་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་
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གནས་ཡྗེ་ཤྗེས་མི་རྟློག་པ་དང་ནི་ལྡན། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཆློས་ཡིད་ལ་

བས་ན་མཐུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་སློ། །འློ་ན་མངློན་ཤྗེས་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གནས་སམ་

ཡིད་བྗེད་གང་ཞྗེ་ན། དང་པློའི་རྣམ་གནས་ནི་ལུས་ཡང་བ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་སྒས་

ཁབ་པ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་བདག་གི་ལུས་འདི་འདྲ་བ་ལ་སྗེམས་འདི་ལྟ་བུ་སང་བས་

གཞན་ལ་ཡང་ལུས་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པས་སྗེམས་འདི་འདྲ་བ་ཡློད་ཅྗེས་མློས་

པའློ། །བཞི་པ་ནི་ཡིད་ཤྗེས་འགགས་མ་ཐག་པའི་མཚན་མ་བཟུང་ནས་”ལུགས་

བཟླློག
1

་ཏུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་བའི་བར་རྣམས་ཡིད་ལ་བྗེད་པའློ། །ལྔ་པ་ནི་ཕློགས་

རྣམས་སང་བས་ཁབ་པ་དང༌། དྲུག་པ་ནི་ཆློས་རྣམས་ལ་བདག་མྗེད་དློ་ཞྗེས་ཡིད་ལ་

བྗེད་པའློ། །འློ་ན་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པར་འགྱུར་ཚུལ་ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། འདི་ནི་འཁར་གཞློང་

ལ་རྒྱ་ཤུག་བརྟྗེན་པ་དང་ས་བློན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྗེ་བ་ལ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་

མིན་ནློ། །འློ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན། བརྟྗེན་པར་བཤད་པ་དྗེ་རྣམས་ས་གང་དང་གང་གི་ངློ་བློར་

སྐྗེས་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཐ་སད་བས་པ་སྗེ། ཚུལ་འདི་ནི་ལམ་གི་སྗེམས་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་

ལ་རིག་པར་བ་སྗེ། ཆློས་མངློན་པ་བའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བརའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔ་མ་དྲུག་མིང་དང་ཕི་མ་དྲུག་དློན་ཡིན་པས་དྗེ་དག་རིམ་པ་

ལྟར་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངློན་ཤྗེས་ནི། ས་གཡློ་བ་དང་སློགས་པས་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པློ་དང་མང་པློར་གྱུར་ནས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པ་ནི་ཡུལ་

དང༌། དྗེ་དག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སློན་པར་བྗེད་པའི་སྒློམ་བྱུང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་

ཤྗེས་རབ་ནི་མངློན་ཤྗེས་ཏྗེ། ཡུམ་འདི་ལ་སྤྱློད་པའི་བང་ཆྗེན་ནི་མངློན་པར་ཤྗེས་པའི་

1  ཞློལ། ༢༧༥   ལུགས་ལྡློག
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ཕར་ཕིན་རབ་ཏུ་འཐློབ་སྗེ། རྫུན་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམས་ཉམས་སུ་མློང་བར་

བྗེད་དློ། །དྗེ་ནི་ས་ཆྗེན་པློ་འདི་ཡང་རབ་ཏུ་གཡློ་བར་བྗེད་དློ། །གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་

མང་པློར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །བསྒློམས་བྱུང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ཤྗེས་རབ་ཅྗེས་

ལྷག་མ་ལྔ་ལའང་སྦྱར་རློ། །ལྷའི་རྣ་བའི་མངློན་ཤྗེས་ནི། འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཐམས་

ཅད་ན་གནས་པའི་སྒ་ཆུང་ངུ་དང་ཅིག་ཤློས་ཆྗེན་པློ་ཐློས་པར་བྗེད་པ་སྗེ། དྗེ་ལྷའི་རྣ་

བའི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་མི་ལས་འདས་པས་ལྷ་དང་མི་གཉིས་ཀའི་སྒ་ཐློས་ཏྗེ། 

ཞྗེས་སློ། །མི་ལས་འདས་པ་ནི་གཟུགས་ཀི་བསམ་གཏན་གིས་བསྒྲུབས་པ་ལ་རྒྱ་

མཚོ་སྤིན་གིས་བཤད་དློ། །གང་ཟག་གཞན་གི་སྗེམས་ཤྗེས་པའི་མངློན་ཤྗེས་ནི། 

སྗེམས་ཅན་གཞན་གི་སྗེམས་འདློད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་སློགས་པས་ཆགས་པ་

དང་བྲལ་བ་སློགས་ཤྗེས་པར་བྗེད་པ་སྗེ། དྗེས་སྗེམས་ཅན་ཕ་རློལ་དང་གང་ཟག་ཕ་

རློལ་གི་སྗེམས་སྗེམས་ཀིས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྗེས་སློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་དུག་གསུམ་དང་བྲལ་ལྡན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་གསུངས་སློ། །

མངློན་ཤྗེས་འདིས་ཕ་རློལ་གི་སྗེམས་བྱུང་ཡང་ཤྗེས་ཀང་སྗེམས་ཤྗེས་སུ་

གསུངས་པ་ནི་དང་པློ་སྦྱློར་བའི་ཚེ་ན་ཕ་རློལ་གི་སྗེམས་ཤྗེས་པར་བའློ་སམ་པའི་

འཕྗེན་པས་ཡིན་ནློ། །སྔློན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མངློན་ཤྗེས་ནི། རང་གཞན་གི་ཚེ་

རབས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྗེད་པ་སྗེ། དྗེ་སྔློན་གི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་

པའི་མངློན་པར་ཤྗེས་པས་སྐྗེ་བ་གཅིག་ཀང་རྗེས་སུ་དྲན་ནློ། །གཉིས་དང་གསུམ་ནས་

བརྒྱ་སློང་གི་བར་དུ་ཡང་རྗེས་སུ་དྲན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །བྗེ་སྨྲ་རྣམས་སྔར་རང་རང་གིས་

མ་མློང་བ་དྲན་པར་མི་འདློད་དློ། །ཚེ་འདིར་བསམ་གཏན་མངློན་པར་འདུ་བྗེད་པ་སྗེ་
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བསྒློམས་སློབས་ལས་བྱུང་བའི་ལྷའི་མིག་གི་མངློན་ཤྗེས་ནི། ཕློགས་བཅུའི་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འཆི་འཕློ་དང་སྐྗེ་བ་དང་དྗེ་དག་གི་གཟུགས་མཆློག་དམན་འབྲིང་

ཐམས་ཅད་མཐློང་བར་བྗེད་པ་སྗེ། དྗེ་ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་མི་ལས་འདས་པས་

སྗེམས་ཅན་འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐྗེ་བ་དང་ཁ་དློག་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་བཟང་བ་

དང་ངན་པ་དང་ལས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བདྗེ་འགྲློ་དང་ངན་འགྲློར་ཉྗེ་བར་འགྲློ་བ་རྣམས་

རབ་ཏུ་ཤྗེས་ཏྗེ། ཞྗེས་སློ། །འློ་ན་འདི་དང་ལྷའི་མིག་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡློད་ཅྗེ་ན། 

འཕགས་པས་སྔ་ཕི་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་སྔློན་གི་ལས་དང༌། ཚེ་འདིར་བསམ་གཏན་

བསྒློམས་སློབས་ལས་བྱུང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་དཔློན་འདིས་ཀང་དྗེའི་རྗེས་སུ་

འབྲངས་སློ། །འབུམ་པས་དྗེའི་སྗེང་དུ་སྤྱན་དང་མངློན་ཤྗེས་ཀི་སྗེ་ཚན་མི་གཅིག་པ་

དང༌། སྔ་མ་ཕློགས་བཅུའི་སྗེམས་ཅན་གི་འཆི་འཕློ་ཙམ་དང༌། འདི་གཟུགས་ཐམས་

ཅད་ཀང་མཐློང་བས་ཡུལ་གི་ཁད་པར་ཏྗེ་ཁད་པར་གསུམ་མློ་ཞྗེས་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། 

སྗེ་ཚན་གཅིག་མི་གཅིག་རློད་གཞི་ཡིན་ལ་གཟུགས་མཐློང་བར་མདློ་ལས་གསུངས་

པ་ནི་འཆི་འཕློ་བྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་སྔ་མ་ཉིད་

རིགས་སློ། །

ཟག་པ་ཟད་པའི་མངློན་ཤྗེས་ནི། ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་པ་དང་གཟུང་

འཛིན་དུ་རྟློག་པའི་ཤྗེས་སྒིབ་སློགས་ཀི་ས་བློན་སངས་པའམ་སློང་བར་བྗེད་པ་སྗེ། དྗེ་

མི་སྐྗེ་བ་མངློན་དུ་བྗེད་པའི་མངློན་པར་ཤྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་མངློན་པར་སྒྲུབ་སྗེ་ཉན་

ཐློས་ཀི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་མི་ལྟུང་ཞིང་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་མངློན་

པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བའློ་སམ་པ་མ་གཏློགས་པ་ཆློས་གཞན་འགའ་ལ་ཡང་
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སྨློན་པར་མི་བྗེད་དློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་མངློན་ཤྗེས་དྲུག་པློ་དྗེ་ཡང་ས་གང་ལ་བརྟྗེན་

པའི་ས་དྗེ་དང་འློག་སར་རྫུ་འཕྲུལ་སློགས་ནུས་ཀི་གློང་སར་མི་ནུས་ཞྗེས་མཛོད་ལས་

གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། རང་དང་”འློག་སའི
1

་ཡུལ་ཅན་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། ངློ་བློ་ཡང༌། 

མངློན་ཤྗེས་རྣམ་དྲུག་རྣམ་གྲློལ་བློ། ཞྗེས་རྣམ་གྲློལ་ལམ་དང༌། མིག་དང་རྣ་བའི་མངློན་

ཤྗེས་ནི། །ལུང་དུ་མ་བསན་ལྷག་རྣམས་དགྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། ཀུན་བཏུས་སུ་དྲུག་

ཀ་ཡང་ངློ་བློ་ཤྗེས་རབ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་བཤད་དློ། །མིག་རྣ་གཉིས་དབང་པློ་དང༌། 

ལྷག་མ་བཞི་ཡིད་ལ་བརྟྗེན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་ལས། འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་ཉན་ཐློས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ནི་བདག་དང་མཚུངས་པ་དང༌། 

བདག་པས་དམའ་བ་རྣམས་ཀི་སྗེམས་ལ་སློགས་པ་ཤྗེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཡློངས་སུ་དག་པ་རྣམས་ཀི་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ལ་སློགས་པ་ས་གློང་མ་རྣམས་ཀི་མཐུ་ལ་སློགས་པ་ཤྗེས་པ་ལ་ཐློགས་པ་

མྗེད་དྗེ་ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །བཞི་པ་ནི། མངློན་ཤྗེས་དང་པློ་ལྔ་ཕི་རློལ་པ་དང་ཡང་ཐུན་

མློང་བ་ཡིན་ལ། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཆྗེན་པློ་ནས་ཅི་རིགས་པར་ཡློད་དྗེ། ཐུབ་

དགློངས་སུ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ཚོགས་ཀི་ས་དང་གློང་མ་གློང་མའི་གནས་སྐབས་

རྣམས་སུ་ཡང་མཆློག་དང་རབ་མཆློག་ལ་སློགས་པའི་བྗེ་བྲག་གིས་སྤྱན་ལྔ་རྣམས་སློ་

སློར་ཐློབ་ལ་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་དྲུག་རྣམས་ཀང་སྗེ་ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །སྤྱིར་ཉན་རང་

ལ་ཡང་འདི་མཚན་ཉིད་པ་ཡློད་ཀང་འདི་ནི་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀའི་ཟག་པ་ཟད་པར་བྗེད་

1  སྗེ། ༢༩༤   འློག་མའི
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པ་ལ་འགྲྗེལ་པས་བཤད་དློ། །འློན་ཀང་འདི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡློད་པར་དག་ལྡན་ལས་

གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ་ཇི་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྱན་དང་མངློན་ཤྗེས་དྲུག་པ་བང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་ཡློད་ཅྗེ་ན། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་ནི་དྗེ་གཉིས་

ཀ་ཐློབ་པ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་

ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་ཡློངས་སུ་མཐར་ཕིན་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །ལྔ་པ་ནི། སྗེམས་

ཅན་རྣམས་ཆློས་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགློད་པ་དང༌། འཕགས་པའི་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་

བམས་པ་དང་། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་དང་འཕད་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཕག་བ་བར་

འློས་པ་དང༌། ལུང་བསན་པ་འཐློབ་པའློ་ཞྗེས་མདློའི་དློན་འཕགས་པས་གསུངས་པ་

རྣམས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དྗེ་དྲུག་དང་འབྲྗེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་མངློན་ཤྗེས་དྲུག་ཐ་སད་

དུ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་ཅིང་དློན་དམ་པར་དྗེ་དག་རྣམས་གཟློད་མ་ནས་སྤློས་པ་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་

ཉིད་དུ་རྟློགས་ཏྗེ་བསྒྲུབ་བློ་ཞྗེས་སློན་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། མཐློང་ལམ་དང༌། སྒློམ་

ལམ་ལ་གདམས་པའློ། །དང་པློ་ནི། འདློམས་སློ། །གང་བརློད་བར་བས་པ་ལ་ན་མཐློང་

ལམ་ལའློ། །ཚུལ་ནི་མཐློང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་རྣམ་པར་སྒློམ་པར་

བྗེད་པ་སྗེ་བའློ་ཞྗེས་སློན་པའི་ཚུལ་གིས་སློ། །གང་གིས་སྒློམ་ན། ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐློང་གི་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདྗེན་པའི་ངློ་

བློ་ཉིད་མྗེད་པར་རྟློགས་པས་དྗེ་ལ་མངློན་ཞྗེན་མྗེད་པའི་ལུས་ཅན་གིས་སློ། །གང་གི་

དློན་དུ་ན་མཐློང་ལམ་དྗེས་སང་བར་བ་བ་མཐློང་སང་གི་དངློས་པློའི་གཉྗེན་པློ་ཉིད་

དུའློ། །ཞྗེན་མྗེད་ཀི་དཔྗེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་རང་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མ་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 259  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

མངློན་ཞྗེན་མྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུའློ། །སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ན། མཐློང་

ལམ་དྗེ་ལ་བདྗེན་པ་བཞིས་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྡུས་པའི་བདྗེན་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཆློས་བཟློད་

ཆློས་ཤྗེས་དང་རྗེས་བཟློད་རྗེས་ཤྗེས་ཏྗེ་བཞི་བཞིར་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། རབ་འབློར་

ཁློད་བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ཡུམ་ལས་བརམས་ཏྗེ་ཇི་ལྟར་བང་ཆྗེན་རྣམས་ཡུལ་ལ་ངྗེས་

པར་འབྱུང་བ་དྗེ་ལྟར་སློབས་པར་གིས་ཤིག་ཅྗེས་པ་ནས། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆྗེན་རྣམས་

ལ་ཡུམ་བསན་པ་འདི་ནི་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་རབ་འབློར་ལ་

སློན་ཅིག་པར་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། འཁློར་རྣམས་ཐྗེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་བསལ་བ་ཙམ་

འདི་མཐློང་ལམ་གི་མདློར་ལྗེ་བརྒྱད་མ་དང་ཉི་སང་གཉིས་སྦྱློར་ཚུལ་ལ་ཁད་མྗེད་

དློ༑ །དྗེ་ནས་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་མདློ་རྗེ་སྦྱར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། འདློམས་སློ། །གང་བརློད་བར་བས་པ་ལ་ན། སྒློམ་ལམ་

ལའློ། །ཚུལ་ནི། སྒློམ་ལམ་དྗེས་སང་བར་བ་བའི་སྒློམ་སང་གི་དངློས་པློའི་གཉྗེན་པློ་

ཉིད་དུ་ཐྗེག་ཆྗེན་སྒློམ་ལམ་དྗེ་རྣམ་པར་སྒློམ་པར་བྗེད་པ་སྗེ་བའློ་ཞྗེས་སློན་པའི་ཚུལ་

གིས་སློ། །འློ་ན་མཐློང་སྒློམ་གཉིས་སང་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་གཉྗེན་པློར་སྒློམ་

དགློས་ན་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་ཚུལ་གི་རྟློགས་པ་ལ་ཡང་ཁད་པར་ཡློད་དམ་

ཞྗེ་ན། མཐློང་ལམ་གི་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྒློམ་ལམ་མཚན་ཉིད་

པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་མྗེད་ཀི་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏྗེ། མཐློང་ལམ་དང་སྒློམ་ལམ་

དག་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་ཚུལ་ལ་ཐ་དད་པ་སྗེ་ཁད་པར་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། སྔར་ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་མཐློང་ལམ་གིས་མངློན་སུམ་དུ་བས་པའི་དངློས་པློ་སྗེ་ཆློས་ཉིད་ལས་ཐ་

དད་མྗེད་པའི་ཆློས་ཉིད་གཅིག་པུ་དྗེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་སྒློམ་ལམ་གིས་ཀང་
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གློམས་པར་བྗེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དཔྗེར་ན་འདུས་བས་ལམ་བདྗེན་དང་

འདུས་མ་བས་འགློག་བདྗེན་དག་ངློ་བློ་གཅིག་པ་སྗེ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཕན་

ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མ་ལྟློས་པར་ཐ་དད་པར་གདགས་པར་མི་ནུས་པ་བཞིན་ཞྗེས་

པ་འདི་ཁབ་པ་སྔ་མའི་མཐུན་དཔྗེའློ། །

ཡང་ན་དཔྗེ་འདི་མདློ་ལས་རབ་འབློར་འདུས་བས་ཀི་དབིངས་མྗེད་པར་

འདུས་མ་བས་ཀི་དབིངས་སུ་གདགས་པར་མི་ནུས། འདུས་མ་བས་ཀི་དབིངས་མྗེད་

པར་ཡང་འདུས་བས་ཀི་དབིངས་སུ་གདགས་པར་མི་ནུས་སློ་ཞྗེས་གསུངས་ལ། 

དྗེས་སྒློམ་ལམ་དཔྗེའི་སྒློ་ནས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ་འདི་ལྟར་འདུས་བས་

ལམ་དང་འདུས་མ་བས་སངས་པ་དག་ངློ་བློ་གཅིག་པ་སྗེ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

ཀིས་གཅིག་ལ་གཅིག་མ་ལྟློས་པར་སློ་སློར་བཞག་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ་སྒློམ་ལམ་

ཡང་མཐློང་ལམ་གིས་མཐློང་བ་དྗེ་ཉིད་གློམས་པ་ལ་བཞག་གི །དྗེ་ལས་གཞན་ལ་

བཞག་ཏུ་མྗེད་ཅྗེས་པའི་དློན་ཏློ། །འློ་ན་སངས་པ་ལ་ཡང་ཁད་མྗེད་དྗེ། རྟློགས་པ་ལ་

ཁད་མྗེད་པས་ཤྗེ་ན། ཆློས་ཉིད་རྟློགས་པ་ལ་ཁད་མྗེད་པ་འློན་ཀང་མཐློང་ལམ་གིས་

སྒློམ་སང་སློང་མི་ནུས་ལ་སྒློམ་ལམ་གིས་ནུས་པ་དྗེ་ནི་རྟྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བར་འབྱུང་

བའི་ཆློས་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། །དཔྗེར་ན་ཆུ་སྔ་ཕི་ཁད་མྗེད་ཀང་སྔ་མས་དག་

པར་བྗེད་མ་ནུས་པ་ཕི་མས་དག་པར་བྗེད་ནུས་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དྲིས་ན་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པས་སློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་བཞིན་ནློ། །འདིར་

གསྗེར་གིང་པས་འདུས་བས་ཟག་བཅས་ཀི་གཟུགས་སློགས་དང༌། འདུས་མ་བས་

ཟག་མྗེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློགས་པ་ལ་འཆད་པ་ནི། འཕགས་པས་འདུས་བས་ནི་
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ལམ་མློ། །འདུས་མ་བས་ནི་སངས་པའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་མ་མཐློང་བ་སྗེ། སློབ་དཔློན་

འདིས་ཉི་སང་གི་དྗེ་བཀློད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འཕགས་པས་མཐློང་སྒློམ་གཉིས་

ཆློས་ཉིད་རྟློགས་པ་ལ་ཁད་མྗེད་པར་བཤད་པ་དྗེའི་རྗེས་སུ་སློབ་དཔློན་གིས་འབྲངས་

ནས་དྗེ་གཉིས་ཀི་རྟློགས་པ་ལ་ཁད་མྗེད་པར་གསུངས་ཏྗེ། མདློར་ན་སློབ་དཔློན་དང་

འཕགས་པས་ས་བཅུའི་མཉམ་གཞག་གི་རྟློགས་ཚུལ་ལ་ཁད་མྗེད་པར་བཞྗེད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་གདམས་ངག་གི་བརློད་བ་བཅུར་གྲངས་ངྗེས་ཞྗེ་ན། 

བཅུ་པློ་འདི་ཙམ་ཁློ་ནས་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་བཞྗེད་དློན་ཐམས་ཅད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བས་ན་གདམས་ངག་གི་བརློད་བ་ནི་བཅུར་ངྗེས་སློ། །དྗེ་ཇི་

ལྟར་ཞྗེ་ན། སྤྱིར་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དློན་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངློ་བློ། 

དམིགས་ཡུལ། རྟྗེན། སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་སྗེ་བཞིར་ངྗེས་ལ་དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་དྗེ་

ལྟར་བས་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་སྗེམས་དྗེས་འཕངས་པ་སྗེ་ཡུལ་དུ་བས་པའི་

དཀར་ཆློས་མཐའ་དག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་རློགས་པར་འདློད་པས་ཤྗེར་ཕིན་ལ་བསབ་པར་

བའློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་སྒྲུབ་པ་ལ་དྗེའི་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་གང་སམ་པ་ལ། 

བདག་གཉིས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་བསན་ཏློ། །སྒྲུབ་པ་དྗེའི་

དམིགས་པ་གང་ཡིན་སམ་པ་ལ་འཕགས་པའི་སློགས་སློ། །སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་གང་ཡིན་

སམ་པ་ལ་སྐབས་སློགས་སློ། །རྒྱུ་ལ་གཉིས་ལས་འགལ་རྐྱྗེན་སློང་བའི་རྒྱུ་ལ་གསུམ་

ལས། བ་བ་ངན་ཞྗེན་གི་ལྗེ་ལློ་སློང་བ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་སློགས་སློ། །སྒིད་ལུག་

ནས་ལམ་ལ་ལྡློག་པའི་ལྗེ་ལློ་སློང་བ་ལ་མི་ལྡློག་སློགས་སློ། །ཞུམ་པའི་ལྗེ་ལློ་བདག་

ཉིད་བརས་ནས་ཐྗེག་དམན་དུ་འཇུག་པ་སློང་བ་ལ་ཐྗེག་པ་གཞན་དུ་སློགས་
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སློ༑ །མཐུན་རྐྱྗེན་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་ལས། སང་བང་རང་གིས་ཤྗེས་པས་གཞན་གི་

སློགས་སློ། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་རྗེ་རྗེ་ཞིང་མངློན་ཤྗེས་ཀིས་ཟིན་པས་ཚོགས་

འབད་མྗེད་དུ་རློགས་པར་བྗེད་པ་རྣམ་མཁྗེན་སློགས་སློ། །མཐློང་སང་མཐར་ཐུག་པ་

སྗེ་མ་ལུས་པར་སློང་བའི་རྒྱུ་མཐློང་ལམ་དང་སྒློམ་སང་མཐར་ཐུག་པར་སློང་བའི་རྒྱུ་

སྒློམ་ལམ་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གདམས་ངག་གི་སྐབས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །ཁ་ཅིག་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་པའི་རྒྱུ་ཞྗེས་

འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚོན་བྗེད་དཔྗེ་དང༌། མཚོན་བ་དློན་གི་དགྗེ་འདུན་

ནློ༑ །དང་པློ་ལ་གསུམ། སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ། སློ་སློའི་རང་བཞིན་བསན་པ། འབྲས་

བུ་བཞིར་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། དགྗེ་འདུན་གི་གྲངས། བར་སྦྱློར་

བའི་ཚུལ། ཞུགས་གནས་གང་ལ་བཞག །འབྲས་བུ་རྣམས་འཐློབ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་

པློ་ནི། སྐྗེས་བུ་ཟུང་བཞིའམ་གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད་དྗེ་འདི་ལྟར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་

འབྲས་བུ་མངློན་དུ་བ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་དང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་

ཕིར་འློང་ཕིར་མི་འློང་དགྲ་བཅློམ་པ་རྣམས་ལ་སྦྱར་བའློ། །འདི་དག་ནི་ཐྗེག་དམན་གི་

དགྗེ་འདུན་གི་གཙོ་བློ་ཡིན་གི་འདི་ཙམ་དུ་གྲངས་ངྗེས་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། ཉན་ཐློས་ཀི་

ཚོགས་ལམ་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལ་མཛོད་ལྟར་ན་བརྒྱད་ཀ་ལ་འཕགས་པས་ཁབ་སྗེ། 

ཞུགས་པ་དང་པློ་རྟློགས་པ་དམའ་ཤློས་ཡིན་ན་དྗེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་བཟློད་

ཚུན་ལ་གནས་པར་བཤད་པས་སློ། །དྗེ་དང་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་པ་

གཉིས་མཐློང་ལམ་པ་དང༌། མཐར་གིས་པའི་ཞུགས་པ་གསུམ་ནི་སྒློམ་ལམ་པ་དང༌། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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འབྲས་གནས་གང་ཡིན་ལ་སྒློམ་ལམ་ཐློབ་པས་ཁབ་སྗེ། བཅུ་དྲུག་པ་སྒློམ་ལམ་ཡིན་

པས་སློ། །ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན་ཞུགས་པ་དང་པློ་ལ་སྦྱློར་ལམ་པའང་ཡློད་ལ་གཞན་

ཞུགས་པ་རྣམས་མཚུངས་སློ། །འབྲས་གནས་ལ་ཐློད་རྒལ་བའི་འབྲས་གནས་གཉིས་

དང་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་མཐློང་ལམ་པའང་ཡློད་དྗེ། བཅུ་དྲུག་པ་མཐློང་ལམ་ཡིན་པས་

སློ༑ །འབྲས་གནས་གཞན་འདྲའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འབྲས་བུ་ཐློད་རྒལ་བ་དང༌། རིམ་གིས་པ་དང༌། སང་བ་ཅིག་ཅར་

བའི་དགྗེ་འདུན་ནློ། །སྔ་མ་ལ་མངློན་པ་གློང་འློག་ལས་ཕལ་ཆྗེར་ལས་འདློད་ཆགས་

དང་བྲལ་བ་སྔློན་དུ་སློང་བ་དང༌། འདློད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་སྔློན་དུ་སློང་བ་

ཞྗེས་བར་མཛད་པ་ལས་འདིར་ཐློད་རྒལ་བ་ཞྗེས་བཏགས་པ་ནི་བར་དངློས་སུ་སྦྱར་བ་

མྗེད་ཀང་དློན་གིས་འཐློབ་སྗེ། འདི་དང་རིམ་གིས་པ་གཉིས་འབྲས་བུ་མངློན་དུ་བྗེད་

ཚུལ་མི་འདྲ་བས་ཀང་འབྗེད་ལ། རིམ་གིས་པ་འབྲས་བུ་རིམ་གིས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

འདི་འབྲས་བུ་ཐློད་རྒལ་བར་འགྲློའ ློ། །དྗེས་ན་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་ཞྗེས་བར་སྦྱར་ན་

སང་བ་སངས་ཚུལ་དང༌། མིང་འདློགས་ཕི་མ་ནི་འབྲས་བུ་ཐློབ་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་སྒློ་

ནས་བཏགས་པའློ། །ཕི་མ་གཉིས་ལ་ལམ་རིམ་གིས་པ་དང་ལམ་ཅིག་ཅར་བ་ཞྗེས་

”བར་སྦྱློར་བ་མྗེད་མློད།
1

 དྗེ་དག་གིས་ནི་བར་འདི་དག་གི་དློན་གཏན་མ་རྟློགས་པར་

མཐློང་སྗེ། ལམ་ནི་ཚོགས་ལམ་སློགས་ལྔ་ལ་བྗེད་དམ། སྦྱློར་བ་བར་ཆད་མྗེད་པ་རྣམ་

གྲློལ་ལམ་ཁད་པར་ལམ་གང་ལ་བྗེད་ཀང་དྗེ་དག་རིམ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བ་མ་གཏློགས་པ་

ཅིག་ཅར་དུ་སྐྗེ་བ་ག་ལ་སིད། དྗེས་ན་སང་བ་ལ་རིམ་གིས་པ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་སློང་བ་

1  བ། ༣༣༥  ཞློལ། ༢༨༥  ཀ ། ༢༩༨  སྗེ། ༣༠༢   བར་སྦྱློར་བ་མང་མློད།
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གཉིས་ཡློད་པས་སང་བ་ཅིག་ཅར་བ་ཞྗེས་བར་སྦྱར་བར་བ་སྗེ། འདིའི་ཟླས་དྲངས་ན་

ཐློད་རྒལ་བ་ཡང་རིམ་གིས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སང་བ་རིམ་གིས་སློང་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་

རིམ་གིས་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཐློད་རྒལ་བའི་ཟླས་དྲངས་པའི་འབྲས་བུ་རིམ་གིས་པ་དང༌། 

སང་བ་ཅིག་ཅར་བའི་ཟླས་དྲངས་པའི་སང་བ་རིམ་གིས་པ་གཉིས་ཞྗེས་པར་བ་ལ་

འདིར་ནི་འབྲས་བུ་མཐར་གིས་པ་ཞྗེས་བ་སྗེ། མཐར་གིས་འཐློབ་པའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་

ཅྗེས་བཤད་ཀི་ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་བཤད་དློན་གསལ་ལས། འབྲས་བུ་བཞི་མཐར་གིས་

འཐློབ་པའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བཤད་ཅྗེས་པས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཐློད་རྒལ་བ་དང༌། རིམ་གིས་པ་དང༌། ཅིག་ཅར་བ་གང་

ལ་བཞག་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཐློད་རྒལ་བ་ལ་འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་ཀི་ཞུགས་གནས་

བཞི་སིད་ཀི་གཞན་མི་སིད་དློ། །དྗེ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་མི་སིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ལས་

འབྲས་བུ་མངློན་དུ་བྗེད་ཚུལ་གི་སྒློ་ནས་མི་སིད་པ་ནི། འདི་ལ་འབྲས་བུ་སྔ་མ་དློར་

ནས་ཕི་མ་མངློན་དུ་བས་པ་དགློས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་སྔློན་དུ་འབྲས་བུ་མི་སིད་པས་

སློ༑ །སངས་པའི་སྒློ་ནས་མི་སིད་པ་ནི་འབྲས་བུ་གང་དང་གང་གི་སང་བའི་གཙོ་བློ་

མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་སངས་པ་གཅིག་དགློས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་དྗེ་མི་སིད་དྗེ། དྗེ་ལ་

སྒློམ་སང་གཅིག་ནས་ལྔའི་བར་སངས་པ་ཡློད་ཀང་དྗེའི་སང་བའི་གཙོ་བློ་མཐློང་སང་

ཡིན་ལ་དྗེ་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་རློགས་པར་སང་མི་ནུས་ཏྗེ། སིད་རྗེའི་མཐློང་སང་

ཡང་ཡློད་པས་སློ། །དྗེའི་རིགས་པས་དགྲ་བཅློམ་མི་སིད་པ་ཡང་གློ་བར་བའློ། །

དྗེས་ན་ཐློད་རྒལ་བའི་དགྗེ་འདུན་གི་བཤད་ཟིན་གི་མཚམས་སྦྱློར་དུ་ཕལ་

ཆྗེར་ལས་དང་འདློད་པ་ལས་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀི་ངྗེས་པར་འཇུག་
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པའི་གང་ཟག་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་དྗེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བར་པ་གཉིས་སྨློས་ཀི་རྒྱུན་

ཞུགས་མ་སྨློས་པས་དྗེའི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ཞུགས་བཤད་པ་ནི་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་

གི་ཞུགས་པ་གཉིས་དང༌། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་གཉིས་རྟློགས་པ་མཚུངས་པ་དང་

འབྲས་གནས་གསུམ་ཡང་དང་པློར་ཐློབ་པའི་དུས་བཅུ་དྲུག་པ་ཐློབ་པ་དང་དུས་མཉམ་

དུ་མཚུངས་པ་ལ་དགློངས་ནས་ཞར་བྱུང་དུ་གསུངས་པར་གློ་བར་བའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

ཀུན་བཏུས་སུ། ཐློད་རྒལ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ཞུགས་བཤད་པ་ཡང་བཅུ་དྲུག་པ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་འབྲས་བུ་ཐློབ་པ་གང་འློང་བ་དཔྱད་འདློད་ནས་བཤད་ཀི་ཐློད་རྒལ་བ་

ཡིན་ནས་ནི་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀ་ལ་བཞག་གློ །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུན་

ཞུགས་དང་དགྲ་བཅློམ་འབྲས་གནས་གཉིས་ལ་གདགས་པར་ཀུན་བཏུས་ར་འགྲྗེལ་

ལས་བཤད་ལ་ཞུགས་པ་དང་པློ་དང་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་ཡང་བརིས་ན་སྦྱར་དུ་རུང་

བ་ཙམ་དུ་སང་ངློ༌། །འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་མི་འློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁམས་གློང་

མའི་སྒློམ་སང་སངས་པའི་ཕིར་འློང་མི་སིད་ལ་འདིས་ཁམས་གསུམ་གའི་སྒློམ་སང་

རྣམས་དུས་ཅིག་ཅར་སློང་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཕིར་མི་འློངཡང་མི་སིད་དྗེ་

འདློད་པའི་དགུ་པ་སངས་ན་སིད་རྗེའི་དགུ་པ་ཡང་སངས་ནས་དགྲ་བཅློམ་དུ་འགྱུར་

པས་སློ། །ཁ་ཅིག་རང་རྒྱལ་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་ནི་ཅིག་ཅར་བའློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་ཆྗེས་མི་

རིགས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་སློ་སྐྗེ་ཁམས་གསུམ་ལས་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་

ཁས་བངས་དགློས་ཏྗེ། བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་ནི་སྦྱློར་ལམ་སྐྗེད་པ་ན་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་སྐྗེད་ལ། བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་ཐློབ་ན་འདློད་པའི་སྒློམ་སང་དགུ་པ་
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ཡང་སང་དགློས་པས་ཁམས་གསུམ་གའི་དགུ་པ་སང་དགློས་པས་སློ། །དྗེས་ན་ཅིག་

ཅར་བ་ཕིས་རང་རྒྱལ་དུ་སློང་བ་གཅིག་སིད་ཀི་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཅིག་ཅར་བར་

ངྗེས་པར་འགལ་བ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། འབྲས་བུ་དྗེ་དག་ལམ་གང་གིས་དང༌། དུས་ནམ་གི་ཚེ་

དང༌། ས་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཐློབ་པའློ། །དང་པློ་ནི། འབྲས་བུ་ཐློག་མཐའ་གཉིས་དངློས་

སུ་ཐློབ་བྗེད་ཀི་ལམ་ཡིན་ན་འདས་ལམ་གིས་ཁབ་སྗེ། རིམ་པ་ལྟར་ལམ་ལ་རྗེས་

བཟློད་དང་སིད་རྗེའི་སྒློམ་སང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུའི་གཉྗེན་པློ་ཡིན་པས་སློ། །འབྲས་བུ་

བར་པ་གཉིས་ལ་ཡང་ཐློད་རྒལ་བའི་སྐབས་ཡིན་ན་དྗེ་གཉིས་དངློས་སུ་འཐློབ་བྗེད་

འདས་ལམ་ཡིན་ཏྗེ། ལམ་ལ་རྗེས་བཟློད་ཡིན་པས་སློ། །རིམ་གིས་པ་གཉིས་ཡིན་ན་

འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གཉིས་ཀས་འཐློབ་པ་སིད་དྗེ། བཅུ་

དྲུག་པ་ཐློབ་རྗེས་སུ་ལམ་ཟག་མྗེད་ཀིས་དྲུག་པ་དང་དགུ་པ་སངས་ན་དྗེ་དངློས་སུ་

འཐློབ་བྗེད་འདས་ལམ་དང༌། ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་དྗེ་གཉིས་སངས་ན་འཇིག་

རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་འབྲས་བུ་དྗེ་གཉིས་དངློས་སུ་འཐློབ་སྗེ། འདློད་པའི་སྒློམ་སང་ནི་

ལམ་གཉིས་ཀས་ཀང་སང་ནུས་པའི་ཕིར་རློ། །འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་འཐློབ་པ་

ཡང༌། རང་འགྲྗེལ་ལས། ལན་ཅིག་ཕིར་འློང་བའི་འབྲས་བུ་མཐར་གིས་འཐློབ་ལ། དྗེ་

ཡང་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་འཐློབ་ན་ནི། དྗེ་དད་པ་ལ་སློགས་པ་ལྔ་དང་བཏང་

སློམས་དང་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་དང་དབང་པློ་བདུན་དག་གིས་འཐློབ་བློ། །འློན་ཏྗེ་འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་འཐློབ་ན་ནི་དྗེ་དབང་པློ་བརྒྱད་དག་གིས་འཐློབ་སྗེ། 

བརྒྱད་པ་ནི་ཀུན་ཤྗེས་པའི་དབང་པློ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་རིམ་གིས་པ་ཡིན་
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ན་ལམ་ཟག་མྗེད་ཀིས་སང་བ་སློང་བ་དགློས་ཞྗེས་པ་ནི ་ཞིབ་ཏུ་མ་བརྟགས་

པའློ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཐློད་རྒལ་བའི་འབྲས་བུ་གཉིས་ནི་བཅུ་དྲུག་པ་

ཐློབ་པ་དང་དུས་མཉམ་ཉིད་དུ་ཐློབ་པས་ཁབ་བློ། །དྗེ་ཡང་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་འདློད་

པའི་སྒློམ་སང་དྲུག་པའམ་དགུ་པ་ངྗེས་པར་སངས་པ་གཅིག་གིས་བཅུ་དྲུག་པ་ཐློབ་པ་

དང་མཉམ་དུ་ཕིར་འློང་དང་ཕིར་མི་འློང་ཐློབ་ལ། དྲུག་པ་མ་སངས་ན་ལྔ་མན་ཆད་

སངས་ཀང་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཁློ་ན་འཐློབ་བློ། །

དྗེའི་ཕིར་ན་ཐློད་རྒལ་བ་འདིའི་ཕིར་འློང་དང་ཕིར་མི་འློང་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་

རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འློང་སྔློན་དུ་མ་བཏང་བས་སློ་སློར་འབྲས་བུ་དང་པློ་ཡིན་ཏྗེ། 

རང་འགྲྗེལ་ལས། གལ་ཏྗེ་འབྲས་བུ་དང་པློ་ཐློབ་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེ་ན། ཕལ་ཆྗེར་ལས་

འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང༌། འདློད་པ་ལས་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་ཡིན་

པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །མཐར་གིས་པའི་འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་ནི་བཅུ་དྲུག་པ་

ཐློབ་རྗེས་སུ་མངློན་དུ་བྗེད་པས་ཁབ་ལ་དྗེ་ཡང་རིམ་པ་ལྟར་འདློད་པའི་སྒློམ་སང་དྲུག་

པ་དང༌། དགུ་པ་སངས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་འཐློབ་བློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མཐར་གིས་པ་ལ་

ནི་གཅིག་ནས་ལྔའི་བར་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་སངས་པ་སིད་ཀང་དྲུག་པ་དང་དགུ་པ་

ནི་བཅུ་དྲུག་པའི་རྗེས་སུ་སློང་བས་ཁབ་ལ། ཐློད་རྒལ་བ་ནི་དྗེ་གཉིས་མཐློང་ལམ་གི་

སྔློན་དུ་སློང་བས་ཁབ་བློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འློང་ཐློབ་བྗེད་ཀི་ལམ་ཡིན་ན་བསམ་

གཏན་དང་པློའི་”ཉྗེར་སློགས
1

་ལ་བརྟྗེན་པས་ཁབ་སྗེ། དྗེ་གཉིས་འདློད་པ་ལ་ཆགས་པ་

1  ཀ ། ༣༠༢  སྗེ། ༣༠༦   ཉྗེར་བསློགས



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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དང་མ་བྲལ་བའི་འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་ཡིན་པས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་མཐར་གིས་

པའི་ཕིར་མི་འློང་ཐློབ་པའི་ལམ་ཡང་རིག་པར་བའློ། །ཐློད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འློང་འཐློབ་

པའི་ལམ་ནི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་བརྟྗེན་པ་སིད་དྗེ། ཐློད་རྒལ་བའི་ཕིར་

མི་འློང་འཐློབ་པར་བྗེད་པ་ལ་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་སིད་རྗེའི་”ཉྗེར་སློགས
1

་ཐློབ་ནས་

ཅི་ཡང་མྗེད་པ་མན་ཆད་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་སིད་པས་དྗེ་ས་དྲུག་གང་ལ་བརྟྗེན་

ཡང་དབང་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རློ། །འློན་ཀང་གཟུགས་མྗེད་ལ་བརྟྗེན་པ་མི་སིད་དྗེ། 

འདིའི་སྐབས་སུ་ཕིར་མི་འློང་ཐློབ་པའི་ལམ་དང་མཐློང་ལམ་གཉིས་ས་གཅིག་པའི་

ཕིར་རློ། །དགྲ་བཅློམ་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ཟག་མྗེད་ཀི་ས་དགུ་གང་རུང་ལ་བརྟྗེན་ནས་

མངློན་དུ་བྗེད་པ་སིད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐློད་རྒལ་བ། མཐར་གིས་པ། ཅིག་ཅར་བའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། ཞུགས་པ་དང༌། གནས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། ཕིར་འློང་ཞུགས་པ་ནི། 

མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་འདློད་པའི་སྒློམ་སང་དྲུག་པ་སངས་

ལ་བདུན་བརྒྱད་སངས་པའམ་མ་སངས་ཀང་རུང་དགུ་པ་མ་སངས་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་ལ་ཆློས་བཟློད་ནས་ལམ་ལ་རྗེས་བཟློད་ཀི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གནས་པ་

རྟློགས་པའི་ཁད་པར་ཏྗེ་སངས་རྟློགས་དྗེ་གཉིས་དང་ལྡན་པའློ། །ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་པ་

ནི༑ མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་འདློད་པའི་སྒློམ་སང་དགུ་པ་སངས་ལ། བསམ་གཏན་དང་

པློ་ནས་གློང་མ་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་མན་ཆད་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བའམ་མ་བྲལ་ཡང་

རུང་བའི་སངས་པ་དང་རྟློགས་པའི་ཁད་པར་སྔ་མ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་སྗེ། མཛོད་ལས། 

1  ཀ ། ༣༠༣  སྗེ། ༣༠༧   ཉྗེར་བསློགས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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གཉིས་པ་ལ། དགུ་པ་ཚུན་ཆད་ཟད་པ་ཡིན། །འདློད་པའམ་ཡང་ན་གློང་མ་ལ། །ཆགས་

བྲལ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ། ཞྗེས་སློ། །ཁ་ཅིག་ཀུན་བཏུས་སུ་ཞུགས་པ་དང་པློ་སྦྱློར་

ལམ་ནས་གཟུང་བའི་རིགས་པ་འདི་ལ་ཡང་བསྒྗེས་ནས་སྦྱློར་ལམ་ནས་དང་པློའི་

མཚམས་འཛིན་པའང་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་གི་རང་རང་གི་ཞུགས་པའི་སངས་པ་དྗེ་དག་དང་ལྡན་པ་

ལས་ཕིས་བཅུ་དྲུག་པ་ཐློབ་པ་ན་ཕིར་འློང་དང་ཕིར་མི་འློང་འབྲས་གནས་སུ་འགྱུར་

ཞིང་སྔར་གི་ཞུགས་པ་དབང་རྟུལ་དད་པ་དང༌། དབང་རྣློན་ཆློས་ཀི་རྗེས་འབྲང་གཉིས་

ལ་ཕིས་འབྲས་བུ་ཐློབ་པ་ན་དད་མློས་དང་མཐློང་ཐློབ་ཅྗེས་པའི་ཐ་སད་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། མཛོད་ལས། བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྗེ་འབྲས་གནས། །དྗེ་ཚེ་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་

དག །དད་པས་མློས་དང་མཐློང་བས་ཐློབ། ཅྗེས་སློ། །གལ་ཏྗེ་རྣམ་པ་དྲུག་སངས་ཀང་

སྗེམས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཕིར་འློང་ཞྗེས་བ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཕིར་མི་འློང་ལ་ཞུགས་པ་མ་

ཡིན་ཞྗེ་ན། བཅུ་དྲུག་པའི་ཚེ་ན་འབྲས་བུ་ཙམ་ལ་གནས་ཀི་འབྲས་བུ་ཁད་པར་ཅན་དུ་

བྗེད་པའི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཕི་མའི་ཞུགས་པ་ཞྗེས་མི་བའློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་ཕིར་མི་འློང་ལ་ཡང་ཡིན་ཏྗེ། མཛོད་ལས། འབྲས་ཐློབ་འབྲས་བུ་ཁད་པར་

གི༑ །ལམ་ཐློབ་མྗེད་པས་དྗེ་ཡི་ཕིར། །འབྲས་གནས་ཁད་པར་བ་བའི་ཕིར། །མི་བརློན་

པ་ནི་ཞུགས་མ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །འློ་ན་འབྲས་བུ་ཕི་མ་ལ་ཞུགས་པ་ན་འབྲས་གནས་དྗེ་

གཉིས་ཐློད་རྒལ་བ་ཡིན་ནམ་མིན་ཞྗེ་ན། ཁ་ཅིག་ཐློད་རྒལ་བའི་འབྲས་གནས་ལ་བཅུ་

དྲུག་པའི་རྟློགས་པ་ལ་གནས་བཞིན་པས་ཁབ་པས་འབྲས་གནས་ཙམ་པློ་ཁློ་ན་ཡིན་

ལ་ཁད་པར་ཅན་མྗེད་ཟྗེར་རློ། །འློནཀང་དྗེ་ལྟར་སློན་པའི་ལུང་ནི་མྗེད་ལ་ཕི་མ་ཐློབ་
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ཕིར་བརློན་པ་ཐློད་རྒལ་བའི་འབྲས་གནས་ཡིན་པ་ལ་གནློད་བྗེད་མྗེད་པས་ཐློད་རྒལ་

བའློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཕིར་འློང་དྗེས་ཕིར་མི་འློང་ཐློབ་པ་ན་ཡང་ཐློད་རྒལ་བར་ཐལ་ཞྗེ་ན། དྗེ་

ནི་མི་འདློད་དྗེ། ཐློད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འློང་ཡིན་ན་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་འདློད་ཉློན་

དགུ་པ་སངས་དགློས་པས་སློ། །དྗེས་ན་ཐློད་རྒལ་བའི་ཕིར་འློང་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་འློང་

ཞུགས་པ་དང་། ཕིར་མི་འློང་ཡིན་པའི་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་ཡློད་ལ། ཕིར་འློང་གིས་

ཐློབ་པའི་ཕིར་མི་འློང་དང་ཕིར་མི་འློང་གིས་ཐློབ་པའི་དགྲ་བཅློམ་ཐློད་རྒལ་བར་མི་

འདློད་དྗེ། ཐློད་རྒལ་བའི་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུ་རྣམས་གཞན་སྔློན་དུ་མ་སློང་བའི་འབྲས་

བུ་དང་པློར་འགྲྗེལ་པ་དང་འགྲྗེལ་བཤད་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །

གཞན་ཡང་དྗེ་གཉིས་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཕིར་འློང་དང་ཕིར་མི་འློང་

ཞུགས་པ་དང་ཕིར་མི་འློང་དང་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་ཀང་ཆགས་

བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། དྗེའི་ཞུགས་པ་མཐློང་ལམ་པར་ངྗེས་པ་དང་

དྗེས་ཐློབ་པའི་འབྲས་གནས་ཐློད་རྒལ་བར་འགལ་བས་སློ། །འློ་ན་དྗེ་དག་མཐར་གིས་

པ་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། མིན་ཏྗེ། འབྲས་བུ་སྔ་མ་རྣམས་སྔློན་དུ་མ་བཏང་པ་དང་འདློད་ཉློན་

དྲུག་པ་དང་དགུ་པ་མཐློང་ལམ་གི་སྔར་སངས་པ་དང༌། འབྲས་བུ་དྗེ་གཉིས་བཅུ་དྲུག་

པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མངློན་དུ་བས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་ཐློད་རྒལ་བ་དང་རིམ་གིས་

པ་གང་ཡང་མིན་པའི་དགྗེ་འདུན་ནི་དུ་མ་ཞིག་འློང་བར་སང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། རྒྱུན་ཞུགས། ཕིར་འློང༌། ཕིར་མི་འློང༌། དགྲ་བཅློམ་

མློ༑ །དང་པློ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། གནས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དྲློད་ནས་ལམ་ལ་

རྗེས་བཟློད་ཀི་བར་ལ་གནས་པའི་ཉན་ཐློས་གང་འདློད་ཉློན་དྲུག་པ་མ་སངས་པའློ། །དྗེ་
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ལ་དབྗེ་ན་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་སྒློམ་སང་གཅིག་ཀང་མ་སངས་པ་དང༌། གཅིག་ནས་

ལྔའི་བར་གང་རུང་སངས་པ་གཉིས་སློ། །དང་པློའི་མཚམས་སྦྱློར་ལམ་ནས་འཛིན་

པར་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འདློད་དྗེ། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་

པ་གང་ཞྗེ་ན། གང་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་མཐློང་བའི་ལམ་གི་

སྗེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་བཅློ་ལྔ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གློ །ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་ཡང་འགྲྗེལ་

པས་སན་གཅིག་ལ་མཐློང་ལམ་སྐྗེད་ནུས་པའི་སྦྱློར་ལམ་ལ་བཞྗེད་དྗེ། ཇི་སྐད་དུ། 

ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སན་གཅིག་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་དང་པློའི་འབྲས་བུ་

མ་ཐློབ་པའི་བར་དུའློ། ཞྗེས་སློ། །བྗེ་སྨྲ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་བཟློད་ནས་དང་

པློའི་མཚམས་འཛིན་ཏྗེ། མཛོད་ལས། དྗེ་ལ་སྐད་ཅིག་བཅློ་ལྔ་ནི། །མ་མཐློང་མཐློང་

ཕིར་མཐློང་བའི་ལམ། །དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་དྗེ་དག་ཏུ། །དད་དང་ཆློས་ཀི་རྗེས་འབྲང་

བ༑ །སྒློམ་པས་སང་བ་མ་སངས་ན། །འབྲས་བུ་དང་པློ་ལ་ཞུགས་པ། །རྣམ་ལྔའི་བར་

བཅློམ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་གི་སངས་པ་དྗེ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྗེང་དུ་བཅུ་དྲུག་པ་ཐློབ་

པའི་ཉན་ཐློས་སློ། །དྗེའི་ཁད་པར་ལ་རྗེ་ལྟར་ཐློགས་ན་ལན་བདུན་པ་དང༌། རིགས་ནས་

རིགས་སྐྗེ་གཉིས་སློ། །དང་པློ་ནི། ཁ་ཅིག་འབྲས་གནས་ཙམ་པློའ ློ། །ཞྗེས་འདློད་ཀང༌། 

འགྲྗེལ་པ་དང་འགྲྗེལ་བཤད་ལས་སྒློམ་སང་གཅིག་ཀང་མ་སངས་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་

པ་སློང་བ་ལ་མི་བརློན་པར་བཤད་པ་མྗེད་དློ། །འདི་ལ་ཡང་ཁད་པར་གསུམ་སྗེ། 

རྟློགས་པ་དང༌། སངས་པ་དང༌། སྐྗེ་བའི་ཁད་པར་རློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་

འབྲས་བུ་ལ་གནས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། འདློད་པའི་སྒློམ་སང་གཅིག་ཀང་མ་སངས་
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པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། འདློད་པར་སྐྗེ་བ་བདུན་ལྗེན་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། འབྲས་གནས་

སྒློམ་སང་བ་མ་ཟད། །”དྗེ་ལྟར
1

་ཐློགས་ན་ལན་བདུན་པ། ཞྗེས་པའི་རང་འགྲྗེལ་ལས་

འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་སྒློམ་པས་སང་བར་བ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་གཅིག་ཀང་

མ་སངས་པ་དྗེ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ་ཚེ་བདུན་གི་བར་དུ་སྐྗེ་བས་ན་ལན་བདུན་

པའློ། །ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་པས་རྗེ་ལྟར་ཐློགས་ན་ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་

ཤལ་བའློ། ཞྗེས་དང༌། བར་སྐབས་སུ་ཡང་འཕགས་པའི་ལམ་མངློན་དུ་བྗེད་ཅིང་

ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་སྗེ། དྗེ་སིད་དུ་སིད་པ་མློང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀི་

སློབས་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་སློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། རང་འགྲྗེལ་ལས། 

གློང་དུ་འཕློ་བ་དྗེ་དག་བར་སྐབས་སུ་ཡང་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདར་རུང་བར་

བལྟའློ། །འློག་མིན་དང་སིད་པའི་རྗེ་མློའི་མཐར་ཐུག་པ་ཉིད་ནི་ཕན་ཆད་དུ་འགྲློ་བ་མྗེད་

པའི་ཕིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་མཆློག་ཏུ་ཐློགས་ན་ལན་བདུན་པ་ཉིད་བཞིན་

ནློ༑ ཞྗེས་དང་རྗེ་ལྟར་ཐློགས་ན་ཞྗེས་པའི་མིང་ཡང་ཕ་མཐའི་སྐྗེ་བ་བཟུང་བར་སང་གི་

ཚུན་ཆད་ལྗེན་ངྗེས་མིན་པའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། སྤྱིར་རྒྱུན་ཞུགས་རྗེ་ལྟར་ཐློགས་ན་ལན་

བདུན་པ་ལ་སྐྗེ་བ་གཅིག་བངས་ནས་འདའ་བ་ནས་བདུན་བངས་ནས་འདའ་བའི་བར་

དུ་ཡློད་པས་བདུན་དུ་མ་ངྗེས་མློད། འློན་ཀང་འབྲས་གནས་སྒློམ་སང་ཞྗེས་སློགས་ཀི་

སྐབས་འདིར་བསན་པ་ནི་ལན་བདུན་ལྗེན་ངྗེས་ཀི་བྗེ་བྲག་པ་དྗེ་ལ་སྤྱི་མིང་བཏགས་པ་

ཡིན་པས་དྗེ་ལ་བསམས་ནས་རྗེ་ལྟར་ཐློགས་ན་ལན་བདུན་པའི་སྐྗེ་བ་ངྗེས་པར་བས་

1  བ། ༣༤༥  ཀ ། ༣༠༧  སྗེ། ༣༡༡   རྗེ་ལྟར
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ཏྗེ༑ རང་འགྲྗེལ་ལས། མཆློག་ཏུ་ཐློགས་ན་ལན་བདུན་པ་གཞན་ཡང་ཡློད་མློད་ཀི་མ་

ངྗེས་པས་མི་བརློད་ཞྗེས་ལན་བདུན་པ་གཞན་ཡློད་ཀང་མ་བརློད་པ་ནི་མ་ངྗེས་པས་

ཡིན་ལ་འདིར་ནི་བདུན་ལྗེན་ངྗེས་བསན་ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། །སྐྗེ་བ་ལྗེན་ཚུལ་

ཡང་མིའི་རྟྗེན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐློབ་ན་མིར་ལན་དྲུག་ལྷར་ལན་བདུན་བངས་ཤིང་

མཐར་མིར་སྐྗེས་ནས་འདའ་ལ། ལྷའི་རྟྗེན་ལ་ཐློབ་ནའང་ལྷར་ལན་དྲུག་དང་མིར་ལན་

བདུན་སྐྗེས་ནས་མཐར་ལྷའི་རྟྗེན་ལ་འདའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ལྷ་མིའི་སྐྗེ་སིད་བཅུ་བཞི་བར་

སིད་བཅུ་བཞི་སྗེ་ཉྗེར་བརྒྱད་ལྗེན་ཀང་བདུན་ཚན་དུ་འདྲ་བའི་ཕིར་ལན་བདུན་པ་ཞྗེས་

བ་སྗེ། གནས་བདུན་ལ་མཁས་པའི་དགྗེ་སློང་དང་ཤིང་འདབ་མ་བདུན་པ་བཞིན་

ནློ༑ །མདློར་ན་སྒློམ་སང་གཅིག་ཀང་མ་སངས་པའི་རྒྱུན་ཞུགས་རིམ་གིས་པ་འདློད་

པར་སྐྗེ་བ་གཉིས་ལྗེན་པ་ནི་རྗེ་ལྟར་ཐློགས་ན་ལན་བདུན་པ་སྤྱི་ཡིན་ལ་ཁད་པར་ལན་

བདུན་པའི་ངྗེས་པ་ནི་བརློད་ཟིན་ཏློ། །འདི་ཡང་རློམ་པ་དང་པློ་ལ་ཡིན་གི་ཉློན་མློངས་

གཅིག་སངས་པ་དང་སྐྗེ་བ་གཅིག་བངས་ནས་ནི་མཚན་ཉིད་འཇིག་གློ །

གཉིས་པ་ནི། ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སྗེ། འདློད་ཉློན་གསུམ་མམ་བཞི་

སངས་ལ་ལྔ་པ་མ་སངས་པའི་སངས་པ་དང༌། དྗེའི་གཉྗེན་པློ་ཟག་མྗེད་ཀི་དབང་པློ་ཐློབ་

པའི་རྟློགས་པ་དང༌། འདློད་པའི་ལྷ་མི་རིགས་མཐུན་གཅིག་ཏུ་སྐྗེ་བ་གཉིས་སམ་

གསུམ་ལྗེན་པ་སྐྗེ་བའི་ཁད་པར་ཏྗེ། མཛོད་ལས། །རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཞི་ལས་གྲློལ་

བ༑ །ཚེ་གཉིས་གསུམ་དུ་རིགས་ནས་རིགས། ཞྗེས་སློ། །ལྔ་པ་མ་སངས་པ་ཡང་རང་

འགྲྗེལ་ལས། ཅིའི་ཕིར་རྣམ་པ་ལྔ་སངས་པའི་ཕིར་མ་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་སངས་ན་དྲུག་

པའང་གདློན་མི་ཟ་བར་སློང་བའི་ཕིར་ཏྗེ། ཞྗེས་དང༌། ཁམས་ལས་མི་འདའ་བའི་ཕིར་
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རློ༑ ཞྗེས་ཏྗེ། དློན་ནི་ལྔ་པ་སངས་ན་ཁམས་ལས་འདའ་མི་དགློས་པས་དྲུག་པ་སློང་ལ། 

དྗེ་ལྟ་ན་ཕིར་འློང་དུ་འགྱུར་བས་འདློད་པའི་འགྲློ་བ་གཅིག་ཏུ་སྐྗེ་བ་གཉིས་མི་ལྗེན་པའི་

ཕིར་རིགས་སྐྗེར་མི་རུང་ངློ་སམ་དུ་དགློངས་སློ། །

དྗེའི་ཕིར་སྐྗེ་བ་གསུམ་ལྗེན་པ་མ་གཏློགས་པའི་རིགས་སྐྗེ་ནི་ལན་ཅིག་སྐྗེས་

ནས་མཚན་ཉིད་འཇིག་གློ །འདིས་སང་བ་སངས་པ་རྣམས་བཅུ་དྲུག་པའི་རྗེས་སུའམ་

མཐློང་ལམ་གི་སྔར་སངས་ཤྗེ་ན། རང་འགྲྗེལ་ལས། སྔློན་རྣམ་པ་གསུམ་དང་བཞི་པ་

”སངས་པའི
1

་བདུན་དང་བརྒྱད་སངས་པ་འབྲས་བུ་ཐློབ་པ་ནི་ཇི་སིད་དུ་འབྲས་བུ་ཁད་

པར་ཅན་གི་ལམ་མངློན་དུ་མ་བས་པ་དྗེ་སིད་དུ་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྗེ་བའམ་བར་

ཆད་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཤུགས་ལ་མཐློང་ལམ་གི་སྔར་འདློད་

ཉློན་གསུམ་དང་བཞི་སངས་པའི་རིགས་སྐྗེའང་བཤད་པས་གཉིས་ཀའང་འདློད་པར་

བའློ། །ལུང་འདིས་བར་ཆད་གཅིག་པ་ལའང་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་ཡློད་པར་བསན་

ཏློ༑ །དྗེ་ལྟར་རིགས་སྐྗེ་དྗེ་ལ་ལྷ་མིའི་རིགས་སྐྗེ་གཉིས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཞུགས་པ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་དྗེས་ཕིར་

འློང་ཐློབ་ཕིར་བརློན་པ་ན་སྒློམ་སང་ལྔའི་བར་གང་ཡང་མ་སངས་པའམ། དྲུག་པ་སློང་

བ་ལ་བརློན་པའི་བར་ནི་ཕིར་འློང་ལ་ཞུགས་པ་སྗེ། མཛོད་ལས། རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་བར་

བཅློམ་པ། །གཉིས་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པའང་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། ཞུགས་པ་

དྗེས་འདློད་ཉློན་དྲུག་པ་སངས་པ་ན་ཕིར་འློང་སྗེ། རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་གྱུར་པ། །དྗེ་ནི་

ལན་ཅིག་ཕིར་འློང་བ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ཡང་དྲུག་པ་སངས་པའི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་ལ་གནས་

1  ཞློལ། ༢༩༦   སངས་པའི    བ། ༣༤༨  ཀ ། ༣༠༩  སྗེ། ༣༡༣   སངས་པའམ
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བཞིན་པ་ན་འབྲས་གནས་ཙམ་པློ་དང་དགུ་པའི་བར་སློང་བ་ལ་བརློན་པ་ན་ཁད་པར་

ཅན་ནློ། །ཕི་མའི་ཁད་པར་ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་ནི་ཉློན་མློངས་བདུན་པ་དང་

བརྒྱད་པ་སངས། དྗེའི་གཉྗེན་པློ་ཟག་མྗེད་ཀི་དབང་པློ་ཐློབ། སྐྗེ་བ་ལྷག་མ་གཅིག་ལུས་

པ་སྗེ། མཛོད་ལས། ཉྗེས་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ། །ཚེ་གཅིག་བར་ཆད་གཅིག་པ་

དང༌། །གསུམ་པ་ལ་ནི་ཞུགས་པའང་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །འདིས་ཉློན་མློངས་བདུན་ལས་

མ་སངས་ན་ཚེ་གཅིག་པ་ཡིན་ཀང་བར་ཆད་གཅིག་པ་མིན་ནློ། །ཀུན་བཏུས་སུ་སྐྗེ་བ་

གཅིག་ལྗེན་པ་ལྷར་ལྗེན་པ་དང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་བར་ཆད་གཅིག་པའི་དློན་སྐྗེ་བ་

གཅིག་གིས་བར་ཆློད་པ་ལ་བཤད་དློ། །འདི་ལ་མཐར་གིས་པས་མ་ཁབ་པ་ནི་བརློད་

ཟིན་ལ་སྤྱིར་ཕིར་འློང་དྗེ་འདློད་པའི་ལྷ་མི་གཉིས་སུ་རྗེ་རྗེ་སྐྗེ་སིད་ལ་དྗེ་ལྟ་ནའང་ལན་

ཅིག་ཕིར་འློང་མིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། སྐྗེ་བ་རིགས་འདྲ་གཅིག་ལས་མི་ལྗེན་པས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུགས་པ་དང༌། གནས་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕིར་འློང་དྗེ་

ཉིད་བདུན་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་སློང་བ་ལ་བརློན་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཞུགས་པ་དྗེས་

”སྒློམ་སངས
1

་དགུ་པ་སངས་པ་ན་ཕིར་མི་འློང་ཡིན་ཏྗེ། མཛོད་ལས། དྗེ་དགུ་ཟད་པས་

ཕིར་མི་འློང་། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་ཡང་འབྲས་བུ་ཙམ་དང་ཁད་པར་ཅན་ལ་གནས་པ་

གཉིས་སློ། །གཞན་ཡང་ཕིར་མི་འློང་ལ་ཁམས་གློང་མར་འགྲློ་བ་དང༌། འདློད་པའི་རྟྗེན་

དྗེ་ཉིད་ལ་འདའ་བ་གཉིས་ཡློད་ལ། དང་པློ་ལ་གསུམ། གཟུགས་དང༌། གཟུགས་མྗེད་

དུ་ཉྗེ་བར་འགྲློ་བ་དང༌། དྗེ་དག་གི་རྟྗེན་བསམ་པའློ། །དང་པློ་ལ་བར་དློར་དང༌། སྐྗེས་

ནས་འདའ་བ་དང༌། གློང་དུ་འཕློ་བ་སྗེ་གསུམ་མློ། །དང་པློ་ནི། ཚངས་ཆྗེན་མ་གཏློགས་

1  ཞློལ། ༢༩༧   སྒློམ་སངས    བ། ༣༥༠  ཀ ། ༣༡༡  སྗེ། ༣༡༥   སྒློམ་སང
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པའི་གཟུགས་ཀི་བར་དློ་བཅུ་དྲུག་གང་རུང་དུ་སྐྗེས་ནས་རྟྗེན་དྗེ་ལ་འདའ་བའི་ཕིར་མི་

འློང་སྗེ། འདི་ལ་བར་སིད་གྲུབ་མ་ཐག་དང༌། གྲུབ་ནས་སྐྗེ་སིད་ཚོལ་བའི་སང་བ་མ་

བྱུང་ཙམ་དང༌། སྐྗེ་སིད་དུ་འགྲློ་བར་སྗེམས་པའི་ཚེ་ལྷག་མྗེད་དུ་འདའ་བ་གསུམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ཀི་གནས་རིགས་བཅུ་དྲུག་གི་སྐྗེ་སིད་དུ་ཉིང་

མཚམས་སྦྱར་ནས་རྟྗེན་དྗེ་ལ་ལྷག་བཅས་སུ་འདའ་བའི་ཕིར་མི་འློང་སྗེ། འདི་ལ་སྐྗེས་

ཙམ་ནས་དང༌། འདུ་བྗེད་དང་བཅས་པ་དང༌། དྗེ་མྗེད་པར་འདའ་བ་གསུམ་མློ། །དྗེ་

དག་གི་ཁད་པར་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལམ་ངང་གིས་འབྱུང་ཞིང་བརློན་པ་དང༌། བརློན་ལ་

ལམ་ངང་གིས་མི་འབྱུང་བ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀ་དང་མི་ལྡན་པའློ་ཞྗེས་བྗེ་སྨྲ་འདློད་

དློ༑ །སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་འགྲློ་བ་བདུན་བསན་པའི་མདློ་ལས་བྗེད་མྗེད་བྗེད་བཅས་ཀི་

སྔར་གསུངས་པའི་གློ་རིམ་དྗེ་ལྟར་བ་དགློས་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་འབད་མི་

དགློས་པར་ལམ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་དང་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དང་པློ་ནི་ལམ་ཆྗེས་

ངང་གིས་འབྱུང་ཞིང་ཕ་རྒྱས་ཆྗེས་ཆུང་བ་ཡིན་པས་གཉིས་པ་དང་ཁད་པར་ཡློད་ཅྗེས་

སློབ་དཔློན་བཞྗེད་དྗེ། ཀུན་བཏུས་ཀང་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེ་གསུམ་ག་སྐྗེས་འདའ་བ་ཡིན་

པར་རང་འགྲྗེལ་ལས། སྐྗེས་ནས་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་སྐྗེས་ནས་དང༌། 

མངློན་པར་འདུ་བྗེད་པ་དང༌། མངློན་པར་འདུ་བྗེད་པ་མྗེད་པར་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་

འདའ་བའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་སློ། །གནས་གཙང་ལྔར་སྐྗེ་བའི་སྐྗེས་འདའ་བ་ནི་སྗེལ་མ་

རྣམས་སྒློམ་དགློས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་ཁམས་ཀི་སྐྗེ་སིད་དུ་ལན་གཉིས་བརྒྱུད་ནས་འདའ་

བའི་ཕིར་མི་འློང་སྗེ། འདི་ལ་རྒྱུའི་སྒློ་ནས་བསམ་གཏན་སྗེལ་མ་སྗེལ་དང༌། འབྲས་
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བུའི་སྒློ་ནས་འློག་མིན་དང་སིད་རྗེར་འགྲློ་བ་གཉིས་སློ། །དང་པློ་ནི་གཟུགས་ཀི་སྐྗེ་

སིད་དུ་སྐྗེ་བ་གཉིས་བརྒྱུད་ནས་མཐར་འློག་མིན་གི་རྟྗེན་ལ་འདའ་བའི་རིགས་ཅན་གི་

ཕིར་མི་འློང་སྗེ། འདི་ལ་འཕར་བ་ཕྗེད་འཕར་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕློ་བ་གསུམ་

ཡློད་པར་མཛོད་ལས། གློང་དུ་འཕློ་བ་རྣམས་དྗེ་ནི། །བསམ་གཏན་སྗེལ་ནས་འློག་མིན་

འགྲློ། །དྗེ་འཕར་ཕྗེད་འཕར་ཐམས་ཅད་དུ། །འཆི་འཕློ་གཞན་སིད་རྗེ་མློར་འགྲློ། ཞྗེས་

སློ༑ །དྗེ་ལ་འཕར་བ་ནི་སྗེལ་མ་ལྔ་བསྒློམས་པས་གྲུབ་པའི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་པློའི་

རློ་མངས་ཏྗེ་བསམ་གཏན་ཕི་མ་གསུམ་ལས་ཉམས་པ་ཚངས་རིས་སུ་སྐྗེས་ནས་སྔློན་

གློམས་པའི་མཐུས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་སྗེལ་ནས་བར་པ་རྣམས་དློར་ཏྗེ། འློག་མིན་

དུ་སྐྗེས་ནས་འདའ་བའློ། །ཕྗེད་དུ་འཕར་བ་ནི་སྔར་ལྟར་ཚངས་རིས་སུ་སྐྗེས་ནས་བར་

པ་རྣམས་དློར་ཏྗེ་གནས་གཙང་རྣམས་སུ་སྐྗེས་ནས་གནས་གཞན་འགའ་ཞིག་བློར་ཏྗེ་

འློག་མིན་དུ་འདའ་བའློ། །གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕློ་བ་ནི། སྔར་ལྟར་ཚངས་རིས་

སུ་སྐྗེས་ནས་ཚངས་ཆྗེན་མ་གཏློགས་པའི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་བརྒྱུད་ནས་

འློག་མིན་དུ་འདའ་བའློ། །གཙོ་བློ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པའི་འགྲན་ཟླ་མྗེད་པའི་ལས་བསགས་

པ་དང༌། ལློག་ལྟའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཚངས་ཆྗེན་དུ་འཕགས་པ་མི་སྐྗེའློ། ཞྗེས་

མཛོད་འགྲྗེལ་ལས་བཤད་དློ། །

ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་མ་ངྗེས་པས་དྗེར་སྐྗེ་བ་མི་འགལ་ཏྗེ། ས་ཐློབ་

པའི་བང་སྗེམས་ཀི་རྣམ་སྨིན་གི་སྐྗེ་བ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་ཤྗེས་སློ། །འདི་དག་

གནས་གཙང་དུ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་སྗེལ་མ་སྒློམ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་

གཉིས། སྒློམ་པའི་རྟྗེན། བརྟྗེན་པའི་སྒློམ་མློ། དང་པློ་ནི། དགྲ་བཅློམ་དང་ཕིར་མི་འློང་
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བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སྗེམས་ཐློབ་པས་སྒློམ་ལ། དྗེ་ཡང་ས་གང་དུ་སྒློམ་ནི་རང་

འགྲྗེལ་ལས། དང་པློར་འདློད་པའི་ཁམས་སུ་གིང་གསུམ་དག་ཏུ་སྗེལ་བར་བྗེད་ལ། 

ཕིས་ནི་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སྗེལ་བར་བྗེད་དློ་ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྗེལ་བའི་སྦྱློར་བ། གྲུབ་པའི་ཚད། སྗེལ་མ་དངློས་

སློ༑ །དང་པློ་ནི། ཟག་མྗེད་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་རྒྱུན་ལྡན་དང༌། དྗེ་ནས་དྗེ་ཉིད་ཟག་

བཅས་རྒྱུན་ལྡན་དང་དྗེ་ནས་ཟག་མྗེད་རྒྱུན་ལྡན་ལ་འཇུག་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་ཕི་

ནས་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ཟག་མྗེད་དང༌། སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ཟག་བཅས་དང༌། ཡང་

ཟག་མྗེད་ལ་འཇུག་གློ །དྗེ་ལྟར་དང་པློར་བཞི་པ་སྗེལ་བ་ཡང་དྗེ་སྐློན་བརྒྱད་ལས་གྲློལ་

བས་ལས་སུ་རུང་ཞིང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསལ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། མཛོད་ལས། དང་པློ་བཞི་པ་

སྗེལ་བར་བྗེད། ཅྗེས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། བཞི་པ་ཟག་མྗེད་སྐད་ཅིག་གི་མཇུག་ཏུ་དྗེ་

ཟག་བཅས་དང༌། དྗེའི་མཇུག་ཏུ་དྗེ་ཟག་མྗེད་དུ་བསྗེ་ཐུབ་པ་ན་གྲུབ་སྗེ། མཛོད་ལས། 

སྐད་ཅིག་མ་ལ་བསྗེས་པས་གྲུབ། ཅྗེས་སློ། །འདིར་སྦྱློར་བ་དང་དངློས་གཞིའི་དུས་སུ་

སྐད་ཅིག་བསྗེ་བར་བཤད་པ་ནི་བྗེ་སྨྲའི་ལུགས་ཡིན་ལ། སློབ་དཔློན་རང་གི་བཞྗེད་པ་

ནི་རང་འགྲྗེལ་ལས། སངས་རྒྱས་མ་གཏློགས་པས་སྐད་ཅིག་སྗེལ་བར་མི་ནུས་ཏྗེ། 

དྗེའི་ཕིར་རྒྱུན་ཆགས་”གསུམ་ལ
1

་ཇི་སིད་འདློད་པར་སློམས་པར་འཇུག་པའི་སྒློ་ནས་

རློགས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བར་བལྟའློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་”དང་པློར
2

་བཞི་པ་

སྗེལ་ནས་ཕིས་ནི་བསམ་གཏན་གཞན་དང་ཡང་སྗེལ་ལློ། །གསུམ་པ་ནི། འབྲས་བུ་

གནས་གཙང་ལྔར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་སྗེལ་མ་སྒློམ་པ་ཡང་ལྔ་ཡློད་དློ། །དྗེ་གང་ན། གསུམ་

1  སྗེ། ༣༡༨   གསུམ་པ

2  སྗེ། ༣༡༨   དང་པློར་ནི



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 279  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

སྗེལ་ནས་བཅློ་ལྔ་སྗེལ་ཀི་བར་རློ། །སྗེལ་སྒློམ་ལ་འདི་ལྔར་ངྗེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་

ལྔ་བཞི་པ་ཁློ་ན་སྗེལ་བ་ཡིན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པློ་གསུམ་དང་ཡང་སྗེལ་བ་བཤད་

པས་སློ། །འདི་དག་གི་སྗེལ་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན། ཆུང་ངུ་གསུམ་སྗེལ་ནི་རང་འགྲྗེལ་ལས། 

དང་པློ་ལ་ཟག་པ་མྗེད་པ་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མྗེད་པ་དང་སྗེམས་

གསུམ་མངློན་དུ་བྗེད་དློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ནས་འབྲིང་དྲུག་སྗེལ། ཆྗེན་པློ་དགུ་

སྗེལ། ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་བཅུ་གཉིས་སྗེལ། ཤིན་ཏུ་ཆྗེས་ཆྗེ་བ་བཅློ་ལྔ་སྗེལ་རྣམས་ལ་

འགྲྗེལ་པ་ལས། གཉིས་པ་ལ་ནི་དྲུག་གློ །གསུམ་པ་ལ་ནི་དགུའློ། །བཞི་པ་ལ་ནི་བཅུ་

གཉིས་སློ། །ལྔ་པ་ལ་ནི་བཅློ་ལྔ་སྗེ་ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་སློ། །

དྗེ་ལ་དྲུག་སྗེལ་བའི་ཚུལ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། ཟག་མྗེད་གཉིས་ཟག་བཅས་གཉིས་

ཟག་མྗེད་གཉིས་བྗེད་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་དགུ་སྗེལ་ལ་ཡང་ཟག་མྗེད་གསུམ་ལ་སློགས་པ་

བྗེད་དློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ནི་མཁས་པའི་གཞུང་ལ་མ་འདྲིས་པའི་ཕློ་ཚོད་དུ་འདུག་སྗེ། 

དློན་གསལ་ལས། གཉིས་པ་ལ་ནི་དྲུག་གློ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཟག་པ་མྗེད་པ་དང་ཟག་པ་

དང་བཅས་པ་དང༌། ཟག་པ་མྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་གསུམ་དང༌། ཡང་ཟག་པ་མྗེད་པ་དང་

ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་གསུམ་སྗེ་དྲུག་ཡིན་ནློ། །གསུམ་

པ་ལ་ནི་དགུའློ། །བཞི་པ་ལ་ནི་བཅུ་གཉིས་སློ། །ལྔ་པ་ལ་ནི་བཅློ་ལྔ་སྗེ་ཞྗེས་བ་བ་ཡང་

དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་སྦྱར་བར་བའློ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་གང་སྗེལ་ལས་ཀང་ངློ༌། །

འློ་ན་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་གསུམ་སྗེལ་དང་སྗེལ་ལུགས་”ཁད་མྗེད་པའི་

ཕིར
1

་གསུམ་སྗེལ་ནུས་ན་ཐམས་ཅད་སྗེལ་ནུས་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། དློན་གསལ་ལས། 

1  སྗེ། ༣༡༩   ཁད་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ
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དང་པློ་ལ་ནི་སྗེམས་གསུམ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་གང་ཟག་དྗེ་ལ་ནུས་པ་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ཡློད་པ་

སྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་འློག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་དཀྱུས་ཐློག་རྗེ་རྗེ་

ལ་གསུམ་སྗེལ་ལ་སློགས་པ་ཚན་པ་རྗེ་རྗེ་སྗེལ་ནུས་ཀང་གཞན་སྗེལ་མི་ནུས་པ་ཡིན་

པས་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །

དྗེ་ལ་གནས་གཙང་དུ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་ཏྗེ། ཟག་མྗེད་ནི་སིད་པ་

གཅློད་པས་སློ། །ཟག་བཅས་ཟག་མྗེད་ཀི་དློན་ལ་སྔ་ཕིའི་ཊིཀ་བྗེད་ཐམས་ཅད་མཉམ་

གཞག་ཟག་མྗེད་བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གཉིས་བར་དུ་རྗེས་ཐློབ་ཟག་བཅས་ཞི་རགས་

ཀི་རྣམ་པ་ཅན་སྗེལ་ཞྗེས་འདློད་པ་ནི་ཆློས་མངློན་པའི་དློན་དུ་མི་སང་སྗེ། བསམ་

གཏན་གི་དངློས་གཞི་ལ་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ལ་རིགས་

པས་ཀང་མི་འཐློབ་སྗེ། ས་གློང་འློག་ལ་ཞི་རགས་སུ་ལྟ་བ་ནི་འློག་ས་ལས་རྒྱལ་བའི་

ལམ་ཡིན་ལ་དངློས་གཞི་ཟག་བཅས་ནི་སློང་ལམ་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། འློག་

ས་ལས་ནི་”ཉྗེར་སློགས
1

་ཀིས་རྒྱལ་ཟིན་ལ་བརིགས་པས་རིག་པ་ལས་འབྱུང་མི་ནུས་

པ་ལྟར་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་རང་ས་དང་གློང་ས་ལས་རྒྱལ་བར་མི་ནུས་སློ། །དྗེས་ན་

འདིའི་ཟག་བཅས་ནི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་དགྗེ་བ་དག་པ་བ་ཡིན་པ་ཙམ་མློ། །

གཉིས་པ་སིད་རྗེར་འགྲློ་ནི། སློམས་འཇུག་རྣམས་གི་རློ་མངས་ཏྗེ་འབྲས་བུ་

ཆྗེའི་བར་དུ་སྐྗེ་ཞིང་གནས་གཙང་བློར་ཏྗེ་གཟུགས་མྗེད་དུ་རིམ་གིས་སྐྗེས་ནས་སིད་

རྗེར་འདའ་བའློ། །འདི་གཟུགས་སུ་ཉྗེར་འགྲློ་དགུར་མི་གཏློགས་ཀང་གཟུགས་སུ་ཉྗེར་

འགྲློ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་དློན་ནི་གཟུགས་ཀི་རྟྗེན་ལ་འདའ་བས་མིན་གི་འདློད་པ་ནས་དྗེར་

1  ཞློལ། ༣༠༢ ཉྗེར་སློགས    བ། ༣༥༦  ཀ ། ༣༡༦  སྗེ། ༣༢༠   ཉྗེར་བསློགས
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སྐྗེ་བ་ལ་བྗེད་པས་སློ། །འློག་མིན་དང་སིད་རྗེར་འགྲློ་གཉིས་དྗེ་གཉིས་སུ་འགྲློ་བར་མ་

ངྗེས་ན་གློང་འཕློ་བཞི་པློ་འདིའི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འཕར་གསུམ་ལ་རིམ་པ་

ལྟར་གཟུགས་ཀི་སྐྗེ་སིད་དུ་སྐྗེ་བ་གཉིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་བངས་ནས་གནས་

གཙང་དང༌། སིད་རྗེར་འགྲློ་ནི་སིད་རྗེར་མ་ངྗེས་ཀང་གཟུགས་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་ལ་འདའ་

དགློས་པར་སྗེམས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ཀི་ཀུན་སྦྱློར་ཟད་པའི་མཐུས་འདི་ནས་གཟུགས་སུ་མི་

འགྲློ་བར་གཟུགས་མྗེད་དུ་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པའློ། །འདིར་སྐྗེ་བ་ལ་བར་དློ་མྗེད་པས་སྐྗེས་

ཙམ་ནས་འདའ་བ་དང༌། བྗེད་བཅས་དང༌། བྗེད་མྗེད་དང༌། གློང་འཕློ་བཞི་ཡློད་དྗེ། 

མཛོད་ལས། གཞན་ནི་གཟུགས་མྗེད་འགྲློ་རྣམས་བཞི། ཞྗེས་སློ། །དབྗེ་བ་དྗེ་དག་ཕིར་

མི་འློང་འདློད་པར་ཚེ་གྱུར་ལའང་རུང་ངམ་ཞྗེ་ན། མྗེད་དྗེ་མཛོད་ལས། འདློད་པར་ཚེ་

ཡློངས་གྱུར་པའི་འཕགས། །ཁམས་གཞན་དུ་ནི་འགྲློ་བ་མྗེད། ཅྗེས་པས་སློ། །འདློད་

པར་ཚེ་གྱུར་གི་ཕིར་མི་འློང་གི་དློན་ནི་ཚེ་དང་པློ་ལ་འབྲས་བུ་དང་པློ་གཉིས་གང་རུང་

ཐློབ་ནས་ཚེ་གཉིས་པ་ལ་ཕིར་མི་འློང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་རྒྱལ་པློ་སས་ཀིས་བཤད་

དློ༑ །འདི་ཚེ་དྗེ་ལ་འདའ་བ་དང༌། གཟུགས་ཁམས་སུ་ཚེ་གྱུར་སིད་རྗེར་འགྲློ་ལྟ་བུ་ནི་

ཁམས་གཞན་གཟུགས་མྗེད་དུའང་འགྲློ་བར་རང་འགྲྗེལ་ལས་སློ། །དབྗེ་བ་འདི་དག་

མི་རུང་བའི་དམིགས་བསལ་མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། དྗེ་གཅིག་པུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཕིར་མི་འློང་མཐློང་ལམ་གི་སྔར་”ཅི་ཡང་མན་ཆད་ལ
1

་

ཆགས་བྲལ་ལ་དབྗེ་བ་འདི་དག་མི་རུང་ཡང་དྗེ་ལས་གཞན་པ་ལ་རུང་བར་སྗེམས་ཏྗེ། 

1  ཀ ། ༣༡༨ ཅི་ཡང་མད་ཆད་ལ    བ།  ༣༥༧  ཞློལ། ༣༠༣  སྗེ། ༣༢༢   ཅི་ཡང་མྗེད་མན་ཆད་ལ
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ཁམས་དང་ས་དྗེ་དང་དྗེའི་ཉློན་མློངས་མ་སངས་པའི་ངང་ནས་ཤི་བ་ན་དྗེ་དང་དྗེར་སྐྗེ་

ཞིང་ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀི་ཉློན་མློངས་མ་སངས་པའི་ཐློད་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་འློང་དུ་

མི་སིད་ལ་དྗེ་དག་འདློད་རྟྗེན་ལ་འདའ་བར་ཡང་མ་ངྗེས་པའི་ཕིར་རློ། །མཐར་གིས་པ་

ལ་དབྗེ་བ་འདི་དག་རུང་བ་ནི་ཤུན་ཏུ་གྲགས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི་གཟུགས་སུ་ཉྗེར་འགྲློ་ལྔ་དང་གཟུགས་མྗེད་ཉྗེར་འགྲློ་བཞི་པློ་དྗེ་

འདློད་པ་དང་ཁམས་གློང་མ་གང་གི་རྟྗེན་ལ་བྗེད་ཅྗེ་ན། མཛོད་ལས། གཟུགས་སུ་ཉྗེ་

བར་འགྲློ་བ་དགུར། །བཤད་དློ་དྗེ་དག་ཁད་པར་རྣམས། །ལས་དབང་ཉློན་མློངས་བྗེ་

བྲག་ལས། ཞྗེས་སློ། །འདིས་བར་དློར་འདའ་བ་གསུམ། སྐྗེས་འདའ་བ་གསུམ། འཕར་

བ་གསུམ་ལ་ལས་དབང་པློ་ཉློན་མློངས་པའི་སྒློ་ནས་ཁད་པར་འབྗེད་དྗེ། རིམ་པ་ལྟར་

མངློན་པར་འགྲུབ་པ་ཙམ་དང༌། སྐྗེས་ནས་མློང་འགྱུར་དང༌། ལན་གྲངས་གཞན་ལ་

མློང་འགྱུར་གི་ལས་ཅན་ནི་ཁད་པར་དང་པློའ ློ། །དབང་པློ་རྣློ་འབྲིང་རྟུལ་བ་ནི་གཉིས་

པའློ། །སང་བ་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེན་པློ་ནི་གསུམ་པའློ། །གསུམ་ཚན་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ནང་

ལ་ནི་ལས་ཀི་ཁད་པར་མྗེད་ལ་དབང་པློ་དང་ཉློན་མློངས་ཀི་ཁད་པར་ནི་ཡློད་

དློ༑ །གསུམ་ཚན་ཐ་མ་ལ་ནི་ལས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་ཡློད་དྗེ། སྐྗེ་བ་མང་ཉུང་ཡློད་པས་

སློ༑ །འདི་དག་རང་འགྲྗེལ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་གཟུགས་སུ་ཉྗེར་འགྲློ་ལྔ་རློམ་པ་དང་

པློ་འདློད་རྟྗེན་ལ་བྗེད་དགློས་ཏྗེ། གཟུགས་ཁམས་ཀི་བར་དློར་སྐྗེས་ཟིན་པ་དྗེ་ལ་བར་

དློ་འགྲུབ་པའི་ལས་དང༌། གཟུགས་ཁམས་ཀི་སྐྗེ་སིད་གྲུབ་ཟིན་ནས་རྟྗེན་དྗེ་ལ་འདའ་

བ་ལ་སྐྗེས་ནས་མློང་འགྱུར་གི་ལས་དང༌། ཚངས་རིས་སུ་སྐྗེས་ཟིན་ནས་ཕི་མ་ལ་

འློག་མིན་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། ཚངས་རིས་ནས་གནས་གཙང་དང་པློར་སྐྗེས་ཟིན་དང༌། 
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གནས་གཞན་བརྒྱུད་ནས་ཤིན་ཏུ་མཐློང་དུ་སྐྗེས་ནས་ཡློད་པ་དྗེ་ལ་ལན་གྲངས་གཞན་

ལ་མློང་འགྱུར་གི་ལས་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། རིམ་པ་ལྟར་བར་སིད་དྗེ་ཉིད་ཀི་རྟྗེན་ལ་

འདའ་བ་དང༌། སྐྗེ་བ་གཅིག་ཀང་མི་ལྗེན་པ་དང༌། སྐྗེ་བ་གཅིག་ལས་མི་ལྗེན་པས་

སློ༑ །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། སྐྗེས་ནས་དང་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མློང་བའི་ལས་ཀི་དློན་ཚེ་

ཕི་མ་དང༌། དྗེ་ཕན་ཆད་དུ་རྣམ་སྨིན་མློང་བ་ལ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་པ་དང་འདི་

དག་གི་ལས་རྣམས་རྣམ་སྨིན་ངྗེས་པ་ཡིན་པས་སློ། །ཀུན་བཏུས་ལས་ཀང༌། བར་མ་

དློར་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཞྗེ་ན། སྐྗེ་བའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱློར་བ་སངས་མངློན་

པར་འགྲུབ་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱློར་བ་མ་སངས་པ། ཞྗེས་དང༌། སྐྗེས་ནས་མ་ངན་ལས་འདའ་

བ་གང་ཞྗེ་ན། ཀུན་ཏུ་སྦྱློར་བ་གཉིས་ཀ་མ་སངས་པ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་

པར་ཡང་བར་དློར་སྐྗེ་བའི་བག་ལ་ཉལ་ལུས་ཤིང་སྐྗེ་སིད་ཀི་རྒྱུའི་ཉློན་མློངས་ཟད་

པར་བཤད་པའི་ཕིར། བར་དློ་གྲུབ་ཟིན་ཉྗེར་འགྲློའི་བར་དློར་འདའ་བ་མི་འཐད་དློ། །དྗེ་

ལྟར་ན་འདའ་བ་བཞི་དང་གློང་འཕློ་སྗེ་ལྔ་ལ་ནི་གློང་མའི་རྟྗེན་ཅན་ཀང་ཡློད་ལ་ཉྗེར་འགྲློ་

གཉིས་ལས་ཕྗེ་བའི་དྗེ་དག་ནི་འདློད་རྟྗེན་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། མཛོད་ལས། གཞན་ནི་འདི་ལ་མ་ངན་འདའ། ཞྗེས་པའློ། །དྗེ་ཡང་

གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་དུ་ཉྗེར་འགྲློ་ལས་གཞན་པའི་ཕིར་མི་འློང་སྗེ། འདི་ཁམས་

གློང་མར་མི་སྐྗེ་ཞིང་ཕིར་མི་འློང་ཡིན་པས་འདློད་པར་ཡང་མི་སྐྗེ་བས་སློ། །འློ་ན་

མཛོད་ལས། འགློག་པ་”ཐློབ་པ
1

་ཕིར་མི་འློང༌། །ལུས་ཀིས་མངློན་སུམ་བྗེད་པར་

འདློད། ཅྗེས་པ་འདི་དྗེ་དག་གང་དུ་འདུ་ཞྗེ་ན། སྤྱིར་འགློག་ཐློབ་ཀི་ཕིར་མི་འློང་ལ་ནི་

1  ཞློལ། ༣༠༥ ཐློབ་པ    བ། ༣༦༠  ཀ ། ༣༢༠  སྗེ། ༣༢༤   ཐློབ་པའི
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འགློག་སློམས་ལས་མ་ཉམས་པར་ཚེ་དྗེ་དང༌། ཉམས་ནས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྗེ་སྗེ་

དྗེར་འདའ་བ་དང༌། དྗེར་སྐྗེས་ནས་འགློག་སློམས་བསྐྗེད་དྗེ་ཤི་འཕློས་ནས་སིད་རྗེར་

འདའ་བ་གཅིག་དང་གསུམ་བཤད་ལ། དང་པློ་ནི། མཐློང་ཆློས་ཞིའི་ལུས་མངློན་བྗེད་

དང་ཕི་མ་གཉིས་ནི་ཉམས་ནས་སློར་མ་ཆུད་པའི་ཕིར་མི་འློང་ནི་འདློད་པའི་རྟྗེན་ལ་

གནས་པ་ན་གཟུགས་སུ་ཉྗེར་འགྲློ་ཡིན་ལ་ལུས་མངློན་བྗེད་མིན་པ་དང༌། གཟུགས་

ཁམས་སུ་སྐྗེས་པའི་རྟྗེན་ལ་འགློག་སློམས་སྐྗེད་ནས་ཚེ་དྗེ་དང་ཤི་ནས་གཟུགས་མྗེད་

དུ་འདའ་བ་གཉིས་ནི་ལུས་མངློན་བྗེད་ཡིན་པར་སྗེམས་སློ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས་ཞུགས་པ་ནི། ཕིར་མི་འློང་འབྲས་གནས་ཀིས་

གཟུགས་ཀི་སྒློམ་སང་དང་པློ་སློང་བ་ལ་བརློན་པ་ནས་སིད་རྗེའི་དགུ་པའི་བར་སློང་བ་

ལ་བརློན་པ་སྗེ་མཛོད་ལས། སིད་རྗེའི་བར་ཆད་བརྒྱད་ཟད་པ། །དགྲ་བཅློམ་ཉིད་ལ་

ཞུགས་པ་ཡིན། །དགུ་པའི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡང༌། ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་ལ། སྒིབ་པ་

སངས་ཚུལ་གིས་ཕྗེ་ན་མཛོད་ལས། འགློག་ཐློབ་གཉིས་ཀ་ལས་རྣམ་གྲློལ། །ཤྗེས་རབ་

ཀིས་ནི་ཅིག་ཤློས་སློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀིས་རྣམ་

གྲློལ་ཏྗེ་གཉིས་ནི་ཉློན་མློངས་དང་སློམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་གཉིས་སློ། །དྗེ་གཉིས་ལ་

རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མྗེད་ཅྗེས་ཀང་ཟྗེར་རློ། །དབང་པློས་ཕྗེ་ན་དད་མློས་དང་མཐློང་ཐློབ་

གཉིས་ཏྗེ། མཛོད་ལས། ལྔ་ནི་དད་པས་མློས་ལས་སྐྗེས། །དྗེ་དག་རྣམ་གྲློལ་དུས་དང་

སྦྱློར། །མི་གཡློའི་ཆློས་ཅན་མི་གཡློ་བ། །དྗེ་ཕིར་དྗེ་དུས་མི་སྦྱློར་གྲློལ། །དྗེ་ནི་མཐློང་

ཐློབ་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། ཞྗེས་སློ། །

ལྔ་ནི། ཉམས་པ་དང༌། བདག་གསློད་པ་དང༌། རྗེས་སུ་སྲུང་བའི་ཆློས་ཅན་དང༌། 
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གནས་པ་ལས་མི་བསྐློད་པ་དང༌། རབ་ཏུ་རྟློགས་པའི་འློས་སུ་གྱུར་པ་སྗེ་མི་གཡློ་བའི་

ཆློས་ཅན་བསན་པས་དགྲ་བཅློམ་པ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །དང་པློ་ལྔ་བྗེ་སྨྲས་དགྲ་བཅློམ་

ལས་ཉམས་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་བར་དུ་འགྲློ་བ་ཡློད་པར་འདློད་ལ། མདློ་སྗེ་བས་དགྲ་

བཅློམ་ལས་ཉམས་མི་སིད་ཅིང་མཐློང་ཆློས་ལ་བདྗེར་གནས་ཙམ་ལས་ཉམས་པ་ཡློད་

པར་འདློད་དྗེ་སློབ་དཔློན་སྐུ་མཆྗེད་ཀང་དྗེ་ཉིད་ལྗེགས་པར་མཛད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། ཅིག་ཅར་ངྗེས་པར་འབིན་པ་ནི་གང་བདྗེན་པ་

རྣམས་མངློན་པར་རྟློགས་པར་བས་ནས་མི་ལྕློགས་པ་མྗེད་པ་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་འཇིག་རྟྗེན་

ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཁམས་གསུམ་ན་སྤྱློད་པའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་རྣམ་པས་

ཅིག་ཅར་སློང་སྗེ་འདི་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་དགྲ་བཅློམ་པའི་འབྲས་བུ་

དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ལ་གདགས་སློ། །ཕལ་ཆྗེར་ནི་མཐློང་བའི་ཆློས་སམ། འཆི་བའི་

དུས་ཀི་ཚེ་ཀུན་ཤྗེས་པ་ཐློབ་པར་བྗེད་དློ། །གལ་ཏྗེ་མི་བྗེད་ནའང་སྨློན་ལམ་གི་སློབས་

ཅན་ཡིན་ཏྗེ། སྨློན་ལམ་གི་དབང་གིས་འདློད་པའི་ཁམས་ཉིད་དུ་སྐྗེ་སྗེ་སངས་རྒྱས་

འབྱུང་བ་མྗེད་པ་ན་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་བཤད་དྗེ། དྗེ་ཡང་དུས་ནམ་

གི་ཚེ་དང་ས་གང་ལ་བརྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་དང༌། སང་བ་གང་ཇི་ལྟར་ཅིག་ཅར་སློང་པ་

དང༌། གང་ཟག་གང་ལ་བཞག་པ་དང༌། འབྲས་བུ་མངློན་དུ་བྗེད་ཚུལ་དང་ལྔས་རིག་

པར་བའློ། །དང་པློ་ནི། བཅུ་དྲུག་པ་རློགས་ནས་ཏྗེ་མཐློང་ལམ་གིས་སྒློམ་སང་དང་

བིས་ལམ་གིས་ཅིག་ཅར་སློང་བ་མྗེད་པས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། “ཉྗེར་སློགས
1

་དང་པློ་ལ་

བརྟྗེན་པའི་འདས་ལམ་སྗེ་དངློས་གཞི་ཐློབ་ན་འློག་སའི་དགུ་པ་ཟད་པས་སློ། །གསུམ་

1  ཞློལ། ༣༠༧ ཉྗེར་སློགས    བ་། ༣༦༢  ཀ ། ༣༢༢  སྗེ། ༣༤༦   ཉྗེར་བསློགས
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པ་ནི། ཁམས་གསུམ་གི་སྒློམ་སང་རྣམས་དགུར་དྲིལ་ནས་སློང་སྗེ་དྗེ་དག་གི་ཆློས་

རྣམས་བསློམས་ནས་མི་རྟག་སློགས་སུ་ཡིད་ལ་བས་པས་སློ། །བཞི་པ་ནི་བཤད་ཟིན་

ཏློ༑ །ལྔ་པ་ནི། འཆི་སིད་ཀི་སྔློན་ནམ་དྗེ་ལ་ཉྗེ་བའི་ཚེ་ཕལ་ཆྗེར་དགྲ་བཅློམ་དུ་འགྱུར་

ལ་དྗེ་ལ་མ་ཐློབ་ན་འདློད་པར་སྐྗེས་པའི་རྟྗེན་ལ་འདའ་ཞིང་ལུང་གི་བསན་པ་ནུབ་པ་

དང་འདློམས་ནས་སིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་སློབ་དཔློན་ལ་མ་ལྟློས་པར་བང་ཆུབ་ཐློབ་ན་རང་

རྒྱལ་དུ་འགྱུར་ཏྗེ་སློབ་པའི་དུས་ནའང་ཉན་ཐློས་ཀིས་མ་ཁབ་པ་འདིས་མཚོན་ནས་

ཤྗེས་པར་བའློ། །དགྗེ་འདུན་འདི་དག་ནི་ཆྗེ་ལློང་ཙམ་སྗེ་རྒྱས་པར་ནི་ཡི་གྗེ་ལློགས་

ཤིག་ཏུ་བྲིས་ཡློད་པས་དྗེར་ལྟའློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་སློགས་འབྲས་བུ་བཞིར་ངྗེས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། སྤྱིར་

འབྲས་བུར་འཇློག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྔ་སྗེ་ཞུགས་ལམ་སྔློན་དུ་བཏང་བ་དང༌། འབྲས་

གནས་ཀི་ལམ་ཐློབ་པ་དང༌། མཐློང་སང་སངས་པའི་སང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་བྲལ་ཐློབ་

གཅིག་རྗེད་པ་ལྟ་བུའི་ཟད་པ་བསློམས་པ་དང༌། ཤྗེས་པ་བརྒྱད་དང་མི་རྟག་སློགས་ཀི་

རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐློབ་པ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡང་བཞི་པློ་དྗེར་སིད་ཀི་གཞན་དུ་

མྗེད་པས་བཞིར་བཞག་སྗེ། མཛོད་ལས། འབྲས་བུ་བཞི་རྣམ་བཞག་པ་ནི། །རྒྱུ་ལྔ་དག་

ནི་སིད་པའི་ཕིར། །འབྲས་ལ་སྔློན་ལམ་བཏང་བ་དང༌། །གཞན་ཐློབ་པ་དང་ཟད་

བསློམས་དང༌། །ཤྗེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐློབ་པ་དང༌། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐློབ་པའློ། ཞྗེས་

སློ༑ །རྣམ་གྲངས་སུ་ན། མཐློང་སང་སངས་ཙམ་གིས་རྒྱུན་ཞུགས་དང༌། སྒློམ་སང་ལ་

གཉིས་ལས་འདློད་པའི་སྒློམ་སང་དྲུག་པ་སངས་པས་ཕིར་འློང་དང་དགུ་པ་སངས་

པས་ཕིར་མི་འློང་དུ་བཞག་གློ །གློང་མའི་སྒློམ་སང་སངས་པས་ནི་དགྲ་བཅློམ་ཡིན་ལ། 
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འདློད་པ་ལ་གཉིས་བཞག་པ་ནི་དྗེ་ལས་མྱུར་དུ་འདའ་བར་བ་བའི་ཕིར་རློ། །འབྲས་བུ་

འདི་དག་དང་པློར་ཁམས་གང་དུ་འཐློབ་ཚུལ་ཡང་མཛོད་ལས། འདློད་པར་གསུམ་

ཐློབ་ཐ་མ་ནི། གསུམ་དུའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ལ་སློགས་དཀློན་མཆློག་གསུམ། ཞྗེས་པའི་དགྗེ་འདུན་བྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་

པའི་ཕིར་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་གསུངས་སློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དགྗེ་

འདུན་དཀློན་མཆློག་གི་སྐབས་སུ་མདློ་ལས་དྗེའི་དབྗེ་བ་མང་པློ་ཞིག་”གསུངས་པ་དྗེ
1

་

བདྗེ་བག་ཏུ་རྟློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རློ། །མདློ་འབྲྗེལ་ནི། ཆློས་དཀློན་མཆློག་ལ་

གདམས་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཡུམ་ལ་བསབ་པ་དང་བརློན་ཚུལ་རྣམས་གསུངས་ལ་དྗེ་ནས་

དྗེ་ལྟར་བརློན་པའི་བང་སྗེམས་དྗེ་རྣམས་གང་ནས་འདིར་སྐྗེས་འདི་ནས་གང་དུ་སྐྗེ་

ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་དགྗེ་འདུན་འདི་རྣམས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། གང་ལས་དབྗེ་བའི་གཞི། ཇི་ལྟར་ཕྗེ་བའི་གྲངས། ཕྗེ་བ་སློ་

སློའི་རང་བཞིན། དྗེ་དག་གང་གིས་མཚོན་བསམ་པ། ཁད་པར་གི་ཆློས་གཞན་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ནི། འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན། རིགས་བིན་ཤྗེར་འབྱུང་བུད་དྷ་ཤྲི། ཨ་

བྷྱ་ཀ་ར་རྣམས་ནི་འཕགས་པའི་དགྗེ་འདུན་ལ་འབྗེད་པར་བཞྗེད་དྗེ། འདི་རྒྱུད་བ་མར། 

དགྗེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་བཤད་པ་ས་དང་པློ་ཡན་ཆད་ལ་ཐློགས་མྗེད་ཀིས་བཤད་

པས་དྗེ་དང་མཐུན་ནློ། །ཤཱནི་པ་ནི། ངྗེས་འབྗེད་ཡན་ལག་ནས་བཟུང་སྗེ། ཞྗེས་སློགས་

ཀི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་དང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་ལམ་པ། དྗེ་ནས་བཞི་མཐློང་ལམ་པ། དྗེ་

ནས་བཅུ་བཞི་སྒློམ་ལམ་པའློ་ཞྗེས་སྔ་མ་དག་འཆད་དློ། །འློན་ཀང་མདློར། བང་ཆྗེན་

1  སྗེ། ༣༢༨   གསུངས་ནི
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ཡུམ་གི་གནས་པ་འདིས་གནས་པ་དྗེ་གང་ནས་ཤི་འཕློས་ཏྗེ། འདིར་སྐྗེས་པ་ལགས། 

ཞྗེས་པའི་དློན་འགྲྗེལ་པ་ན། དག་ལྡན་ལས། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་གནས་

པ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་སློགས་པས་སློ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་སྦྱློར་མཐློང་སྒློམ་གསུམ་སློ་སློ་ལ་གནས་པ་ངློས་

བཟུང་བ་མི་སང་ངློ༌། །དྗེས་ན་དག་ལྡན་གི་ལུང་དྗེ་སྦྱློར་ལམ་ནས་ས་མཚམས་མཛད་

པའི་ཤྗེས་བྗེད་དུ་འགྲློའློ། །སིང་པློ་མཆློག་ཏུ་ནི་ཕིར་མི་ལྡློག་གི་དགྗེ་འདུན་དུ་བཤད་

པ་སང་ཡང་ལམ་གི་གསལ་ཁ་མྗེད་དློ། །དད་མློས་ཀི་མདློར་ལྷ་ཚེ་རིང་པློར་སྐྗེ་བར་

གསུངས་པ་ལ་རློད་པ་སློང་བའི་ལན་གི་སྐབས་སུ། ཡུལ་བ་ག་ལ་པའི་མཁས་པའི་

ལུགས་ཀིས་ངན་འགྲློ་ལ་སློགས་པའི་མི་ཁློམ་པ་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་ནི་བཟློད་པ་ནས་

ཡིན་ཏྗེ། ངན་འགྲློ་མྗེད་པས་ཆློས་ཆྗེན་པློ་ལ་བཟློད་པའི་ཕིར། ཞྗེས་པས་སློ། །

དྗེས་ན་དྲློད་རྗེར་མི་ཁློམ་པ་ཕལ་ཆྗེར་ཟད་ཀི་མ་ལུས་པ་མིན་པས་འདུ་ཤྗེས་

མྗེད་པ་པར་སྐྗེས་པ་དྗེ་དྲློད་རྗེ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་སྨད་པའི་གནས་དྗེར་ཡུན་ཐུང་ལ་

སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཆུང་བ་མློང་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ་དྗེའི་ལུགས་ཀིས་ཀང་འདིའི་དགྗེ་འདུན་ལ་

སློ་སྐྗེ་འདློད་དློ། །དྗེ་དག་ལས་བ་ག་ལ་པའི་འདློད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། འདི་སློབ་དཔློན་

གི་ལུང་ལ་ཚད་མར་བྗེད་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་འཕགས་པ་ཁློ་ནར་བཤད་པའི་ཕིར་

དང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་དྲློད་རྗེ་བ་ཐར་བའི་ལམ་ཡིན་མིན་ལ་འཁྲུལ་བ་མི་སིད་ལ། འདུ་

ཤྗེས་མྗེད་པ་པར་སྐྗེ་བ་ལ་དྗེའི་སློམས་འཇུག་ལ་ཐར་ལམ་དུ་འཁྲུལ་བར་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་

པློ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པས་སློ། །དག་ལྡན་གི་བཞྗེད་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། འདི་སངས་

རྒྱས་ལ་སློགས་དཀློན་མཆློག་གསུམ། ཞྗེས་པའི་དགྗེ་འདུན་དུ་རང་ཉིད་ཀང་བཞྗེད་
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ལ༑ སྐབས་གསུམ་ཡ་གལ་གི་དགྗེ་འདུན་ནི་སར་ཞུགས་ཡིན་པར་འཕགས་པ་ཐློགས་

མྗེད་ཀིས་བཤད་པས་སློ། །དྗེས་ན་ངྗེས་འབྗེད་ལ་གནས་པ་ཕིར་མི་ལྡློག་གི་དགྗེ་

འདུན་ཙམ་དུ་རུང་ཡང་དགྗེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་ཏུ་མི་རུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདློ་དང་རྒྱན་མ་སྦྱར་བ་དང༌། སྦྱར་བའི་འདྲྗེན་ལུགས་

སློ༑ །དང་པློ་ནི། འབུམ་ཉི་ཁི། ཁི་བརྒྱད་སློང་པ་གསུམ་དུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་

དང༌། དགའ་ལྡན་དང་མིའི་ནང་ནས་ཚེ་འཕློས་ཏྗེ་འདིར་སྐྗེས་པར་རིག་པར་བ། ཞྗེས་

གསུམ་གསུངས་ལ་དྗེའི་རྗེས་སུ་ལྷ་ཚེ་རིང་པློར་སྐྗེ་བའི་མདློ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆློས་ཀི་སང་བ་དང་འབྲལ་བར་མི་བྗེད་པ་དག་ཀང་ཡློད་དློའི་བར་རྣམས་གསུངས་ཏྗེ། 

འདི་ལ་ཞྗེ་ལྔ་ཡློད་དློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར་བང་སྗེམས་དབང་པློ་རྣློ་འབྲིང་

རྟུལ་གསུམ་གིས་མཆློག་འབྲིང་དམན་གསུམ་དུ་གནློད་འཇློམས་གཉིས་ལས་བཤད་

ལ༑ འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་ལས་དང་པློ་གསུམ་མདློར་བསན་དང་ལྷག་མ་ཞྗེ་ལྔ་

རྒྱས་བཤད་དུ་བས་སློ། །ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས། ཐབས་མཁས་མི་མཁས་

གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་ཐབས་མི་མཁས་པ་ལ་ལྷ་ཚེ་རིང་པློ་དང་འདློད་ཁམས་སུ་སྐྗེ་བ་

གཉིས། ལྷག་མ་ཞྗེ་གསུམ་ཐབས་མཁས་སུ་གསུངས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ཐབས་མི་མཁས་པ་ལ་གཉིས་སུ་བས་ནས་ཞྗེ་ལྔ་བགྲང་བར་གཉིས་ཀ་

མཐུན་ལ་མི་མཐུན་པའི་ཆ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཡློད་དྗེ། འདི་ལྟར་མདློ་གསུམ་གར་ཞྗེ་

གཉིས་པའི་ཐད་དུ་བང་ཆྗེན་སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་ཕིན་ཆད་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་ས་ཐློབ་

ཀི་བར་དུ་ནམ་ཡང་དགྗེ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་མི་གཏློང་བ་དག་ཀང་ཡློད་དློ། ཞྗེས་པ་

ནི༑ ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་སུ་མ་བགྲངས་པར་ཕློགས་བཅུའི་འགྲྗེས་ཀི་སྐབས་
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སུ་མདློ་ལས་སྗེམས་དཔའ་བཅུ་ཡློད་པར་གསུངས་པ་ལ་ཕློགས་བཅུ་པློ་རྗེ་རྗེ་དང་

བཅུ་བསློམས་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་བགྲངས་སློ། །འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་ལས་

བཅུ་པློ་བསློམས་པ་མདློ་ན་མྗེད་པས་དྗེ་མ་བགྲངས་པར་མདློ་ན་ཡློད་པའི་དགྗེ་བཅུའི་

ལམ་མི་གཏློང་བ་བགྲངས་ཏྗེ་འདི་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་ཏྗེ་མདློ་གསུམ་ག་འགྲིག་པས་

སློ༑ །དྗེས་ན་གནློད་འཇློམས་ཆྗེ་བས་ཡློད་པ་བཞག་ནས་མྗེད་པ་བཙལ་བ་འདིས་ཀང་

དབིག་གཉྗེན་གི་ཡིན་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟའློ། །དྗེ་ལྟར་སྤྱིར་རྒྱལ་སས་ཞྗེ་བརྒྱད་བསན་ཏྗེ་

དང་པློར་གསུམ་དང་ཕིས་ཞྗེ་ལྔ་གསུངས་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང༌། ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་འདྲྗེན་

པའློ། །དང་པློ་ནི། བུད་དྷ་ཤྲི་དང་ཤཱནི་པ་སྗེ་ར་བའི་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཉི་ཤུ་འདྲྗེན་པས་

སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འཕགས་པ་དང༌། སློབ་དཔློན་གི་ལུགས་ལློ། །དང་པློ་ནི། སྔ་

མ་རྣམས་བཅུ་དྲུག་དངློས་སུ་བསན་ནས་བཞི་ཁ་འགྗེངས་པ་འཕགས་པའི་ལུགས་སུ་

འདློད་དྗེ་བཞི་ནི་བརྒྱད་པ་ཕིར་འློང་ཕིར་མི་འློང་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པའློ། །དྗེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་ཉི་སང་ལས། གློང་དུ་འཕློ་བ་ནི་ལྔ་པ་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས་འློག་མིན་འགྲློ་འཕར་

གསུམ། སིད་རྗེའི་མཐར་ཐུག་འགྲློ་སྗེ་ལྔ་ལ་གློང་འཕློ་ཞྗེས་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་པས་སློ་

སམ་དུ་བསམས་སློ། །དྗེ་ལ་ཁ་ཅིག་དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། གློང་འཕློ་ལྔ་པར་བས་པ་དགྗེ་

འདུན་ཉི་ཤུའི་ལྔ་པ་མིན་གི། ཕིར་མི་འློང་ལ་བདུན་དུ་སྨློས་པའི་ལྔ་པ་ཡིན་པས་

སློ། །དྗེ་ལྟ་མིན་ན་བར་དློར་འདའ་བ་ནས་དགྗེ་འདུན་གི་དང་པློ་བགྲངས་པ་དང༌། རྒྱན་

སང་དང་རྟློགས་དཀར་ཡང་གློང་འཕློ་ལ་ལྔ་པར་གསུངས་པས་དྗེ་དག་གི་ལུགས་ལ་

ཡང་དྗེར་ཐལ་ལློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཁ་ཅིག་ཐུབ་དགློངས་སུ་བཅུ་དགུ་དངློས་དང་འློག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 291  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

མིན་འགྲློའི་ཚབ་ལ་དགྲ་བཅློམ་འབྲས་ཞུགས་བསན་ནས་ཉི་ཤུར་བས་ཏྗེ་འཕགས་

པའི་དགློངས་པ་བངས་པ་ཉིད་འཐད་དློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

འློ་ན་མདློ་ལས་བརྒྱད་པ་དང༌། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་དང་ཕིར་འློང་ཕིར་

མི་འློང་འློག་མིན་འགྲློ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། དང་པློ་ནི་རྗེས་

འབྲང་གཉིས་ཀི་དབྗེ་གཞི་དང༌། གཉིས་པ་ནི་ཉི་སང་ལས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞྗེས་

བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་ནི། རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྗེ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤྗེས་

པར་བ་སྗེ། ཞྗེས་དང༌། གསུམ་པ་ནི་བར་ཆད་གཅིག་པར་འདུས་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ལན་

ཅིག་ཕིར་འློང་བ་ཞྗེས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ནི། 

ཞྗེས་དང༌། བཞི་པ་ནི་དྗེ་ཉིད་ལས། ཉློན་མློངས་པ་དགུ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འློང་བ་

ཞྗེས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔར་ཤྗེས་པར་བའློ། ཞྗེས་དང༌། ལྔ་པ་ནི་དྗེ་

ཉིད་ལས་འློག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགྲློ་བའི་གློང་དུ་འཕློ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་

རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་དྗེ་དག་གི་དབྗེ་གཞིར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞྗེས་

འཆད་པ་ནི་ཐུབ་དགློངས་ལས། དྗེ་ལྟར་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་

དང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ལན་ཅིག་ཕིར་འློང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། ལན་

ཅིག་ཕིར་འློང་བ་དང༌། ཕིར་མི་འློང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། ཕིར་མི་འློང་བ་

དང་དགྲ་བཅློམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པའློ། ཞྗེས་གང་ཟག་བདུན་གི་རབ་ཏུ་དབྗེ་

བས་བཅུ་དགུ་རང་སངས་རྒྱས་དང་བཅས་པ་ཉི་ཤུ་ནི་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །སྤྱིར་

ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་རང་ལ་ཡང་ཡིད་བརྟན་ཐུབ་པ་མི་སང་སྗེ། ཟླ་འློད་ལས་བསན་བཅློས་ཀིས་

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་ལན་ཅིག་ཕིར་འློང་བ་དང་དགྲ་བཅློམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་
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པ་ནི་གློ་ས་བ་ཉིད་ཀིས་མ་བསྡུས་སློ་ཞྗེས་བཤད་ཅིང༌། སིད་རྗེར་འགྲློ་ལ་གཟུགས་ཀི་

ཆགས་བཅློམ་དང་མཐློང་ཆློས་ཞི་དང་ལུས་མངློན་བྗེད་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་ནས་

གཉིས་སུ་བྗེད་པར་མངློན་ལ་གཞན་རྣམས་སློབ་དཔློན་གི་འགྲྗེལ་ཆུང་འདི་ཇི་བཞིན་

དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱན་སང་དང་འགྲྗེལ་པ་འདིའི་དགློངས་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་

རློ༑ །ལྗེ་བརྒྱད་མར་ནི་ར་བའི་སྒས་ཟིན་ཉི་ཤུའི་སྗེང་དུ་བརྒྱད་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཕིར་

འློང་ཕིར་མི་འློང་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་སྗེ་ཉྗེར་ལྔ་ལ་མདློ་དྲངས་སློ། །ད་ལྟའི་མདློ་

རྣམས་སུ་རྒྱུན་ཞུགས་བར་དློར་འདའ་བ་འློག་མིན་འགྲློ་འཕར་བ་དང་པློ་གཉིས། སིད་

རྗེའི་མཐར་ཐུག་འགྲློ་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅློམ་དང་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀི་མདློ་རྣམས་

མི་སང་ལ་འཕར་བ་གསུམ་པ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མྗེད་དློ། །འློ་ན་སྔར་བཤད་པ་ཅི་ཞྗེ་

ན་བརྒྱད་པ་ནི་རྗེས་འབྲང་གཉིས་དང་ཕིར་མི་འློང་ནི་བར་དློར་འདའ་བ་སློགས་དང༌། 

འློག་མིན་འགྲློ་འཕར་གསུམ་དང་སིད་རྗེར་འགྲློ་དང་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅློམ་

གཉིས་མཐློང་ཆློས་ཞི་དང་ལུས་མངློན་བྗེད་གཉིས་ཀི་དབྗེ་གཞི་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བརློད་ན་

འགྲྗེལ་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་དང་ཡང་མཐུན་ནློ། །འློན་ཀང་འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་ཀི་

ཞུགས་པ་འདྲྗེན་ཚུལ་མི་གཅིག་སྗེ། དྗེར་ནི་ཉི་སང་ལྟར་དད་མློས་གཉིས་དང་མཐློང་

ཐློབ་གཉིས་བསྒིགས་ནས་རྗེ་རྗེར་བགྲངས་པས་སློ། །གྲགས་ཆ་ལས་ནི། དབང་པློ་རྣློ་

རྟུལ་གཉིས་འློག་མིན་དང་སིད་རྗེར་འགྲློ་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅློམ་རྣམས་དློར་ནས་

རྒྱུན་ཞུགས་ཕིར་འློང་ཞུགས་གནས་ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་པ་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་

བཞི་འདྲྗེན་ཏྗེ། དང་པློ་གཉིས་དད་ཐློབ་ཀི་བྗེ་བྲག་ཡིན་པས་མི་འདྲྗེན་ཟྗེར་རློ། །འབུམ་
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འགྲྗེལ་ལས་ནི། དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གཉིས་འློག་མིན་འགྲློ་གསུམ་དློར་ནས་མཐློང་བའི་

ཆློས་ལ་ཞི་བ་ལུས་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ་བྗེད་པ་ཞྗེས་དྗེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་ནས་

བཅུ་དྲུག་མདློ་དང་སྦྱར་ཏྗེ་མདློ་སྦྱློར་ཚུལ་འཕགས་སྗེང་དང་ཆྗེས་མི་མཐུན་ནློ། །དྗེ་

ལྟར་འདློད་པ་ཐ་དད་པ་དྗེ་དག་ལས་འདིར་གང་གཟུང་ཞྗེ་ན། འཕགས་པའི་དགློངས་པ་

ཉིད་རིགས་ཏྗེ། གང་ཡིན་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་དགྗེ་འདུན་ནི་དབྗེ་གཞི། དབྗེ་ན་ཉི་ཤུའློ། །དྗེ་

གང་ན་འདི་ལ་བཞི། བརྒྱད་པ། ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་། མཐར་གིས་པ། རང་རྒྱལ་གི་

མིང་ཅན་གི་བང་སྗེམས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། ལམ་ཤྗེས་ཀི་མཐློང་ལམ་སྐད་

ཅིག་དང་པློ་བཅློ་ལྔ་གང་རུང་ལ་གནས་པའི་དབང་རྟུལ་དད་པས་ལམ་གི་རྗེས་སུ་

འབྲང་བ་ནི། བང་ཆྗེན་གང་མིའི་ནང་ནས་ཤི་འཕློས་ནས་མི་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མཉམ་

པ་ཉིད་དུ་སྐྗེས་པ་དྗེ་ནི་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་བང་ཆྗེན་མ་གཏློགས་པར་དབང་པློ་རྟུལ་བ་

ཡིན་ཏྗེ། ཡུམ་གི་རྣལ་འབློར་ལ་ཡང་མྱུར་དུ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་མ་ཡིན། དྗེ་ལ་

གཟུངས་ཀི་སྒློ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྒློ་རྣམས་ཀང་མྱུར་དུ་མངློན་དུ་མི་འགྱུར་རློ། 

ཞྗེས་སློ། །འདིར་འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་ལས། ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་བང་སྗེམས་ཆྗེན་

པློ་མ་གཏློགས་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་ས་བརྒྱད་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཕིར་མི་ལྡློག་པ་

ཁ་ཅིག་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་གི་དབང་གིས་མིའི་ནང་དུ་སྐྗེ་ཞིང་ཚེ་འཕློ་བ་དག་ཀང་

ཡློད་དྗེ། དྗེ་དག་ནི་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་མ་ཡིན་ལ། ཡུམ་གི་རྣལ་འབློར་ལ་ཡང་མཉམ་

པར་འཇློག་ནུས་ཤིང་གཟུངས་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྒློ་རྣམས་ཀང་འཐློབ་པར་ནུས་

ཀི་དྗེ་མ་གཏློགས་པ་དགྗེ་བའི་ལས་དང་བསློད་ནམས་ཀི་དབང་གིས་མིའི་ནང་ནས་
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ཚེ་འཕློས་ཏྗེ་མིའི་ནང་དུ་སྐྗེ་བ་ཁ་ཅིག་ནི་དྗེའི་ཚེ་ཡུམ་ལ་བརློན་ཡང༌། སྔློན་ཡུམ་ལ་

གློམས་པར་མ་བས་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་དབང་པློ་རྟུལ་བས་ཡུམ་གི་རྣལ་འབློར་

ལ་མྱུར་དུ་མཉམ་པར་འཇློག་མི་ནུས་ལ་གཟུངས་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྒློ་རྣམས་ཀང་

མྱུར་དུ་མངློན་དུ་མི་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་བསན་པ་སྗེ་ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། འཕགས་པས་

ཀང༌། ཕིར་མི་ལྡློག་པ་བཀློལ་བ་ནི་དབང་པློ་རྣློན་པློའི་ལམ་ཁློ་ནས་ས་དྗེ་ཐློབ་པའི་

ཕིར་རློ། ཞྗེས་དབང་རྣློན་ཁློ་ནས་ཕིར་མི་ལྡློག་པ་ཐློབ་པས་དྗེ་ལ་དམིགས་བསལ་

བས་པར་གསུངས་སློ། །རྟློགས་པ་སྔ་མ་ལྟ་བུའི་དབང་རྣློན་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ལམ་གི་

རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ནི། བང་ཆྗེན་གང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་ནས་ཤི་འཕློས་ཏྗེ་

འདིར་སྐྗེས་པ་དྗེའི་དབང་པློ་རྣམས་རྣློ་བར་འགྱུར་ཞིང་དྗེས་མྱུར་དུ་རྣལ་འབློར་འདི་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྗེ། འདི་ལྟ་སྗེ་ཡུམ་གི་རྣལ་འབློར་རློ། ཞྗེས་དང༌། བང་ཆྗེན་གང་

དགའ་ལྡན་གི་ལྷའི་རིས་ནས་ཤི་འཕློས་ནས་འདིར་སྐྗེས་པ་དྗེ་ཡང་དབང་པློ་ཤིན་ཏུ་རྣློ་

བར་འགྱུར་ཞིང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལས་ཉམས་པ་མྗེད་པ་དང་གཟུངས་ཀི་སྒློ་དང་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་སྒློ་ཐམས་ཅད་ཀང་མངློན་དུ་ཕློགས་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །

དྗེ་ལ་ཉི་སང་དང་ལྗེ་བརྒྱད་མར། བང་ཆྗེན་ཡུམ་གི་གནས་པ་འདིས་གནས་པ་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དང་དགའ་ལྡན་དང་ཞིང་འདི་ནས་ཤི་འཕློས་ནས་འདིར་

སྐྗེས་པར་རིག་པར་བའློ། ཞྗེས་པ་འདི་བརྒྱད་པའི་མདློར་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་ཐ་མ་འདི་

སྔློན་ལ་ཕྱུང་ནས་དད་འབྲིང་དང་དང་པློ་གཉིས་ཆློས་འབྲིང་ལ་སྦྱར་རློ། །དྗེས་ན་རྗེས་

འབྲང་གཉིས་ཀི་མདློ་དྗེ་བརྒྱད་པའི་མདློའི་དློན་དང་ཁད་མྗེད་པས་འཕགས་པའི་

ལུགས་ལ་ཡང་འདི་གཉིས་ཞུགས་པ་དང་པློར་བྗེད་དགློས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་སྐད་ཅིག་
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བཅུ་དྲུག་ལ་གནས་པ་གསུངས་ཀང་བཅློ་ལྔ་ལ་གནས་པར་དགློངས་པ་བང་ངློ༌། །

འློ་ན་སྐབས་འདིར་འཕགས་པས་རྗེས་འབྲང་གཉིས་ཀིས་འདློད་པའི་དྲུག་པ་

ནས་བརྒྱད་པའི་བར་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་སངས་ན་དྗེ་གཉིས་ཕིར་འློང་དང་དགུ་པ་

སངས་ན་ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པ་ཐློབ་པ་དྗེའི་ཚེ་དྗེ་

གཉིས་ཕིར་འློང་དང་ཕིར་མི་འློང་གི་འབྲས་གནས་ཡིན་ལ། དྗེའི་ཚེ་སྔར་གི་དབང་

རྟུལ་ནི་དད་མློས་དང་དབང་རྣློན་མཐློང་ཐློབ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་རྗེས་འབྲང་གཉིས་ཐློད་རྒལ་

བའི་ཞུགས་པར་མ་བཤད་དམ་ཞྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། འདིའི་ལུགས་ཀི་རྗེས་འབྲང་

གཉིས་ལ་ཞུགས་པ་དང་པློས་ཁབ་པར་མི་འདློད་ཀི་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་

པའང་འདློད་པས་སློ། །འློ་ན་ཉི་སང་ལས། འབྲས་བུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་

པ་དད་པས་ལྷག་པར་མློས་པ་ཞྗེས་དང༌། འབྲས་བུ་གཉིས་པ་དང༌གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་

པ་མཐློང་བས་ཐློབ་པ་ཞྗེས་པ་མི་རིགས་ཏྗེ། ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་པའི་ཚེ་

དད་པ་དང་ཆློས་ཀི་རྗེས་འབྲང་ཞྗེས་བར་འདློགས་པ་དང༌། མངློན་པ་གློང་འློག་ལས་

དད་ཐློབ་གཉིས་འབྲས་གནས་ཀི་དུས་ལ་བཞག་པས་ཤྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ། ཆགས་

བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་པ་ཡིན་ཀང་དད་ཐློབ་ཀི་བར་སྦྱློར་བ་ནི། དྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་

དབང་པློ་རྟུལ་རྣློ་ཡིན་ལ་རྗེས་འབྲང་གཉིས་ཀང་དྗེ་ཡིན་པས་དབང་པློའི་རིགས་

གཅིག་པ་ལ་དགློངས་པས་སློ། །

གཞན་དུ་ན་ཉི་སང་ལས། ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་པ་རྗེས་འབྲང་

གཉིས་སུ་བཞག་པ་དང་འབྲས་གནས་ཀི་ཚེ་དད་ཐློབ་ཏུ་མིང་འཕློ་བར་གསུངས་པ་

དང་ཇི་ལྟར་ནང་མི་འགལ། གལ་ཏྗེ་དད་ཐློབ་གཉིས་འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་ལ་ཞུགས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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པ་དྗེ་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་དུ་འགལ་ཡང་མཐར་གིས་པའི་ཞུགས་པའློ། །ཞྗེ་ན། མི་

རིགས་ཏྗེ། ཕིར་འློང་དད་ཐློབ་ཁད་པར་ཅན་ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་པ་ཡིན་ཀང་དྗེའི་ཕིར་

འློང་ཞུགས་པར་འགལ་བས་སློ། །དྗེས་ན་ཉི་སང་ལས། དད་ཐློབ་གཉིས་ལ་མདློ་དྲངས་

མ་ཐག་ཏུ་ཕིར་འློང་དང་ཕིར་མི་འློང་འབྲས་གནས་གཉིས་ཀི་མདློ་དྲངས་པ་ནི་ཆགས་

བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་འབྲས་བཞི་དང་སྦྱར་བའི་ཆྗེད་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ལྟར་ན། དབང་པློ་རྟུལ་དང་རྣློན་པློ་དག །ཅྗེས་པས་ཞུགས་པ་དང་པློ་ཆགས་

བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་པ་གཉིས་དང་གསུམ་བསན་ལ། དད་དང་མཐློང་ཐློབ་ཅྗེས་

པས་དྗེའི་འབྲས་གནས་གཉིས་བསན་ཏློ། །དད་ཐློབ་གཉིས་དཔྗེའི་དགྗེ་འདུན་གི་

སྐབས་སུ་འབྲས་གནས་ཁློ་ནར་བསན་པ་དང༌། ཉི་སང་ལས་ཀང་རྗེས་འབྲང་གཉིས་

འབྲས་གནས་གཉིས་སུ་སློང་བ་ན་དད་ཐློབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བཤད་པས། དྗེ་གཉིས་ལ་

ཞུགས་པར་བས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དབང་པློ་འདྲ་བ་ལ་དགློངས་པ་བངས་ནས་

ཞུགས་པ་གཉིས་རྗེས་འབྲང་གཉིས་སུ་དང་འབྲས་གནས་གཉིས་དད་ཐློབ་ཏུ་བཤད་

པར་བའློ། །མཐར་གིས་པའི་འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་ལ་ཞུགས་པ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཁད་

པར་ཅན་རིགས་སྐྗེ་དང་ཕིར་འློང་ཁད་པར་ཅན་བར་ཆད་གཅིག་པས་མཚོན་ལ། ཕིར་

མི་འློང་བར་དློར་འདའ་བ་སློགས་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ལྟར་བས་ན་ཞུགས་པ་དང་པློ་གཉིས་ལ་བརྒྱད་པ་ཞྗེས་གཅིག་ཏུ་དང༌། 

ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་པ་དབང་པློ་རྟུལ་རྣློ་གཉིས་གཉིས་སུ་དང༌། དྗེའི་

འབྲས་གནས་གཉིས་གཉིས་སུ་བགྲངས་ནས་འློག་མིན་འགྲློ་འཕར་གསུམ་གི་དབྗེ་

གཞི་ཡིན་པས་དློར་ལ་གཞན་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་བགྲང་ངློ༌། །འདི་ཁློ་ན་རྗེ་བཙུན་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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བཞྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དགྗེ་འདུན་འདི་དག་མངློན་པ་ནས་བཤད་པ་དང་མིང་མཚུངས་པར་

བསན་ཅིང་དྗེ་ཡང་དྗེ་དག་དང་ཆློས་མཚུངས་པས་ཡིན་ལ། མངློན་པ་ནས་རང་པ་དང་

པློ་དང་དྗེ་ནས་ཕྗེད་ཀིས་རིམ་པ་ལྟར་སྔར་གི་ཞུགས་པ་གསུམ་དང་དྗེའི་འབྲས་

གནས་གསུམ་བསན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ནི་འློག་ཏུ་བཤད་པས་སློ། །དྗེའི་

ཕིར་ཉི་སང་ལས་ཀང་སྐབས་དྗེར་མཛོད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཤད་ནས་

བརྒྱད་པ་དང་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཞུགས་འབྲས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམས་བསན་

ཏློ༑ །འདི་ལྟར་བས་ནས་དགྗེ་འདུན་ཉི་ཤུར་བྗེད་པ་ནི་འཕགས་པའི་དགློངས་པར་

གསལ་མློད། འློན་ཀང་རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཕལ་མློ་ཆྗེས་འདིའི་དགློངས་པ་བཙལ་

ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གསལ་བར་མ་གྱུར་ཏློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞུགས་པ་དང་གནས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། དང་

པློ་ཕིར་འློང་དང་ཕིར་མི་འློང་ལ་ཞུགས་པ་དད་མློས་དང་རིགས་མཚུངས་པའི་དབང་

རྟུལ་ནི། བང་ཆྗེན་ཐབས་མི་མཁས་པ་གང་དག་བསམ་གཏན་བཞི་པློ་རྣམས་སྒྲུབ་པར་

བྗེད་ཕར་ཕིན་རྣམས་ལ་སྤྱློད་པར་བྗེད་ཅིང་བསམ་གཏན་ཐློབ་པ་དྗེས་ཀང་ལྷ་ཚེ་རིང་

པློ་རྣམས་སུ་སྐྗེས་ཏྗེ། དྗེ་ནས་ཤི་འཕློས་ནས་དྗེ་གལ་ཏྗེ་འདློད་པའི་ཁམས་ཀི་ལྷ་དང་

མི་རྣམས་སུ་སྐྗེ་ཞིང་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་མཉྗེས་པར་བྗེད་པར་འགྱུར་བ་ན་དྗེ་

དག་གི་དབང་པློ་རྟུལ་པློར་འགྱུར་ཞིང་རྣློན་པློར་མི་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཡློད་དློ། ཞྗེས་

སློ༑ །གཉིས་པ་འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་ལ་ཞུགས་པ་མཐློང་ཐློབ་དང་རིགས་མཚུངས་

པའི་དབང་རྣློན་ནི། བང་སྗེམས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་དག་བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མྗེད་པ་རྣམས་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཤིང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་
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སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ལ་ཡང་སློམས་པར་འཇུག་ལ། བསམ་གཏན་ལ་སློགས་པའི་དབང་

གིས་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། འློན་ཀང་ཐབས་མཁས་པས་གང་དང་གང་ན་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་རྣམས་མཉྗེས་པར་བྗེད་པས་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་སྐློང་བ་དྗེ་དང་དྗེ་དག་ཏུ་

སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཡློད་དློ། །དྗེ་དག་ནི་ཡུམ་གི་རྣལ་འབློར་དང་མ་བྲལ་བས་

བསྐལ་པ་བཟང་པློ་འདི་ཉིད་ལ་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་མངློན་པར་འཚང་རྒྱའློ། ཞྗེས་

སློ༑ །འདིར་ཞུགས་པ་བཞི་དབང་པློའི་སྒློ་ནས་བསྗེས་ཏྗེ་གཉིས་གཉིས་སུ་བགྲངས་པ་

ནི་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གི་མདློ་རྗེ་རྗེ་ལས་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་གི་ཕིར་འློང་འབྲས་

གནས་དད་ཐློབ་གཉིས་ཀི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་ཚེ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པ་ཡུམ་

ལ་སྤྱློད་པ་གང་དག་ཐབས་མཁས་པས་བསམ་གཏན་བཞི་ཚད་མྗེད་བཞི་གཟུགས་

མྗེད་བཞི་ཆློས་སློ་བདུན་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལ་སློམས་པར་འཇུག་ཅིང་དྗེ་དག་གི་དབང་

དུ་མི་འགྲློ་བར་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་མངློན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་མཉྗེས་པར་

བས་ནས་དྗེར་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་སྤྱད་དྗེ། སར་ཡང་དགའ་ལྡན་གི་ལྷ་དང་སྐལ་བ་

མཉམ་པར་སྐྗེས་ཏྗེ། དྗེ་དག་དྗེར་ཚེ་ཇི་སིད་དུ་གནས་ནས་དབང་པློ་མ་ཉམས་པ་དང་

དྲན་ཞིང་ཤྗེས་བཞིན་དུ་ལྷ་བྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་དུ་མས་བསྐློར་ཏྗེ། མདུན་དུ་བས་

ནས་འདིར་སྐྗེ་བ་བསན་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱ་བ་

དག་ཀང་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟྗེན་འདིར་ལན་ཅིག་འློངས་ནས་གཞན་དུ་

མ་ངན་ལས་འདའ་བས་ཕིར་འློང་ངློ༌། །གཉིས་པ་དྗེའི་ཕིར་མི་འློང་འབྲས་གནས་དད་

ཐློབ་གཉིས་ཀི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་མངློན་ཤྗེས་དྲུག་ཐློབ་པ་གང་དག་འདློད་པ་
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དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་སུ་མི་སྐྗེའི་འློན་ཀང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་བཀུར་སིར་བྗེད། 

བ་མར་བྗེད། རི་མློར་བྗེད། མཆློད་པར་བྗེད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་”འདློང་བ
1

་དག་ཀང་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །འདི་ནི་གང་དུ་སྐྗེས་པ་དྗེར་མི་

འློང་བས་ཕིར་མི་འློང་ངློ༌། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུན་ཞུགས། ཕིར་འློང་ཕིར་མི་འློང་གི་མིང་ཅན་གི་དགྗེ་

འདུན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་

སྐྗེའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་བསམ་གཏན་བཞི་ཚད་མྗེད་བཞི་གཟུགས་མྗེད་བཞི་

སྐྗེད་ནས་ཡང་དྗེ་དག་ཐབས་མཁས་པས་བསམ་གཏན་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་སློམས་

པར་འཇུག་པ་རྣམས་ལས་ལློག་ནས་འདློད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྗེ་བར་བྗེད་དྗེ། སྗེམས་

ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕིར་རྒྱལ་རིགས་བྲམ་ཟྗེ་ཁིམ་བདག་གི་རིགས་ཤིང་

སཱ་ལ་ཆྗེན་པློ་ལྟ་བུ་རྣམས་སུ་སྐྗེ་བ་ཡང་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས་

སྐྗེའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་བསམ་གཏན་བཞི་ཚད་མྗེད་བཞི་གཟུགས་མྗེད་བཞི་

ལ་འཇུག་ཅིང་དྗེ་དག་ཀང་ཐབས་མཁས་པའི་སློབས་ཀིས་བསམ་གཏན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སློམས་པར་འཇུག་པའི་དབང་གིས་མི་སྐྗེ་བར་རྒྱལ་ཆྗེན་བཞི་ནས་གཞན་འཕྲུལ་

དབང་བྗེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་སྐྗེས་ཏྗེ། ཞྗེས་སློ། །འབུམ་འགྲྗེལ་དུ་

ལྷའི་རིགས་སྐྗེ་ལ་འདློད་ལྷ་དང་གཟུགས་ཀི་ལྷའི་རིགས་སྐྗེ་གཉིས་བས་སློ། །དྗེ་

གཉིས་ཀང་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་གསུམ་དང་བཞི་སངས་པ་དྗེའི་གཉྗེན་པློ་ཟག་མྗེད་

1  ཞློལ། ༣༢༢ འདློར་པ
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ཀི་དབང་པློ་ཐློབ་པ་དང་སྐྗེ་བ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལུས་པས་ཁད་པར་དྗེ་གསུམ་དང་

ལྡན་པའི་ཕིར་རྒྱུན་ཞུགས་ཙམ་ལས་ཁད་ཞུགས་པར་ཉི་སང་ལས་སློ། །

གཉིས་པ་བར་ཆད་གཅིག་པའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་བསམ་གཏན་བཞི་

ཐློབ་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་ཐློབ་པ་དང༌། དྗེ་

དག་རྗེས་སུ་རྟློགས་པའི་ཕིར་སྤྱློད་པ་གང་དག་འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་པློ་རྣམས་

ཐློབ་པ་ཡིན་ཀང་དྗེ་དག་མངློན་དུ་མི་བྗེད་པ་དག་ཡློད་དྗེ། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆྗེན་དྗེ་དག་

ནི་ཚེ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པར་རིག་པར་བའློ། ཞྗེས་སློ། །འདི་ནི་ཉློན་མློངས་བདུན་པ་

དང་བརྒྱད་པ་སངས། དྗེའི་གཉྗེན་པློ་ཟག་མྗེད་ཀི་དབང་པློ་ཐློབ། སྐྗེ་བ་ལྷག་མ་གཅིག་

ལུས་ཏྗེ་ཁད་པར་དྗེ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཕིར་འློང་ཙམ་ལས་ཁད་ཞུགས་པར་ཉི་སང་

ལས་སློ། །བར་ཆད་གཅིག་པའི་དློན་ཀུན་བཏུས་འགྲྗེལ་པར་སྐྗེ་བ་གཅིག་གིས་མང་

འདས་ལ་བར་བཅད་པ་ལ་བཤད་པ་ནི་མདློ་འདི་དང་མཐུན་ནློ། །འདི་ཨ་བྷྱས་ས་

བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ལ་འཆད་ཀང་མདློ་དང་བསྟུན་ན་བཅུ་པར་གསལ་ཏྗེ་སྐྗེ་བ་

གཅིག་གིས་ཐློགས་པའི་རྒྱལ་སས་སུ་བཤད་པས་སློ། །འདིས་སློབས་སློགས་ནས་མ་

འདྲྗེས་པའི་བར་ཐློབ་པར་གསུངས་པ་དྗེ་དག་གི་རིགས་ཙམ་མམ་ནུས་པ་ཁད་པར་

ཅན་ཐློབ་པ་ལ་དགློངས་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པློ་ཕིར་མི་འློང་བར་དློར་

འདའ་བའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་པ་ནས་ཉྗེ་བར་བཟུང་སྗེ། 

བསམ་གཏན་ཚད་མྗེད་གཟུགས་མྗེད་ཆློས་སློ་བདུན་སློབས་མི་འཇིགས་པ་སློ་སློ་

ཡང་དག་པར་རིག་པ་མ་འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཐློབ་པ་གང་དག་ཐབས་མཁས་པས་

ཚངས་རིས་ནས་འློག་མིན་གི་ལྷའི་བར་དུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དྗེར་སངས་རྒྱས་ནས་
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སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྗེད་པ་དག་ཀང་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་བར་

མ་གཟུགས་ཁམས་ཀི་གནས་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ནས་འདིར་བང་ཆུབ་པ་

སློགས་སློན་པའི་ཕིར་བར་དློར་འདའ་བའློ། །གཉིས་པ་སྐྗེས་འདའ་བའི་སྗེམས་དཔའ་

ནི༑ བང་ཆྗེན་གང་དག་སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་ཞིང་

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མྗེད། སྗེམས་ཅན་གྲངས་མྗེད་པ་

རྣམས་ཀི་དློན་བས་ནས་ཕུང་པློ་མ་ལུས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་

ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཞིང༌། དྗེ་དག་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀང་དམ་པའི་

ཆློས་བསྐལ་བའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་གནས་པ་དག་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །

འདིར་སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་པ་ནི་འློག་མིན་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་དྗེ་ནས་འཛམ་

བུའི་གིང་དུ་གཤྗེགས་ནས་ཁིམ་ནས་ངྗེས་པར་འབྱུང་སྗེ་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་

སྐིལ་ཀྲུང་བཅས་མ་ཐག་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་སྗེ་ཕུང་པློ་ལྷག་བཅས་ཀིས་འདའ་བས་

སྐྗེས་འདའ་བ་ཞྗེས་དག་ལྡན་ལས་སློ། །གསུམ་པ་འདུ་བྗེད་དང་བཅས་ཏྗེ་འདའ་བའི་

སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྱློད་པ་གང་དག་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ནས་

འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་སུ་འདློང་ཞིང་དྗེ་དག་ཏུ་ཡང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་བང་ཆུབ་ཏུ་

ཡང་དག་པར་འཇློག་པར་བྗེད་དློ་དྗེ་དག་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་ལ་རྟག་པར་

བརློན་ཏྗེ་ནམ་ཡང་དློན་མྗེད་པའི་ཚིག་མི་སྨྲའློ། །སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་རྟག་ཏུ་བརློན་

པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་འགྲློའ ློ། ཞྗེས་སློ། །འདི་སྗེམས་

ཅན་གི་དློན་ལ་བརློན་པའི་ཕིར་འདུ་བྗེད་དང་བཅས་ཏྗེ་འདའ་བའློ། །བཞི་པ་འདུ་བྗེད་

མྗེད་པར་འདའ་བའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་གང་དག་དང་པློ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་
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ཉིད་ཀིས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྐློན་མྗེད་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་ཞིང་ཕིར་མི་

ལྡློག་པའི་ས་ལ་ཡང་ངྗེས་པར་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐྲུན་

པར་བྗེད་པ་དག་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །རིགས་ཀི་ཁད་པར་ལས་འབད་པ་ཆུང་ངུས་ཆྗེས་

མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བང་ཆུབ་པའི་ཕིར་བྗེད་མྗེད་དུ་འདའ་བའློ་ཞྗེས་དག་དགློངས་གཉིས་

སུའློ། །ཉི་སང་ལས། སྐྗེས་འདའ་བ་བྗེད་བཅས་གཉིས་ལ་མངློན་པར་བརློན་པ་དང༌། 

བྗེད་མྗེད་ལ་བརློན་པ་མྗེད་པར་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་ལ་ཐུབ་དགློངས་སུ་ཡང་

ངློ༌། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་མདློ་ལས། བང་ཆྗེན་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྱློད་པ་གང་

དག་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་པའི་རྒྱལ་པློར་གྱུར་ནས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལྷུར་བས་ཏྗེ་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདྗེ་བའི་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་སྒྲུབ་ཅིང་ཟས་འདློད་པ་

རྣམས་ལ་ཟས་དང་ཞྗེས་པ་ནས་དགྗེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་སུ་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་རབ་ཏུ་བཀློད་དྗེ། ཚངས་རིས་ནས་འློག་མིན་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་བར་དུ་སྐྗེས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ས་ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡློད་དློ། ཞྗེས་པས་བསན་པའི་འློག་

མིན་འགྲློ་ལ་འཕར་བ་གསུམ་སྗེ། འཕར་བ་དང༌། ཕྗེད་དུ་འཕར་བ་དང༌། གནས་ཐམས་

ཅད་དུ་འཆི་འཕློ་བའློ། །དྗེ་ལ་འཕར་བའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་གང་དག་བསམ་

གཏན་བཞི་བསྒྲུབས་ཏྗེ་བསམ་གཏན་རྣམས་ལས་ཡློངས་སུ་ཉམས་ནས་བསམ་གཏན་

དང་པློ་བསྒྲུབས་ཏྗེ་ཚངས་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སུ་སྐྗེ་ཞིང་དྗེ་དག་ཡང་བསམ་གཏན་

རྣམས་བསྒྲུབས་ནས་འློག་མིན་ཉིད་དུ་སྐྗེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ས་ཚོགས་སུ་བ་

མྗེད་རློགས་བང་དུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །ཕྗེད་
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དུ་འཕར་བའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་སྗེམས་གང་དག་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ནས་ཤི་

འཕློས་ནས་གནས་གཙང་མར་སྐྗེས་ཏྗེ་གནས་གཙང་མའི་གནས་གཅིག་གམ་གཉིས་

ལས་བརྒལ་ཏྗེ་འློག་མིན་དུ་སྐྗེས་ནས། སློགས་སྔར་ལྟར་རློ། །གནས་ཐམས་ཅད་དུ་

འཆི་འཕློ་བའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་གང་དག་བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་སྐུ་ལྟ་བུར་སྤྲུལ་ནས་དགའ་ལྡན་ཀི་གནས་སྦྱངས་ནས་ཚངས་རིས་ཀི་

ལྷ་ནས་འློག་མིན་གི་ལྷའི་བར་དུ་སྐྗེས་ཏྗེ་ཐབས་མཁས་པས་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་

རྣམས་ལ་ཆློས་སློན་ཞིང་དུད་འགྲློའི་སྐྗེ་གནས་དང་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་

ལ་ཡང་ཆློས་སློན་པ་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་སིད་རྗེའི་མཐར་ཐུག་འགྲློའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། བང་ཆྗེན་གང་དག་

བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་”བསྒྲུབ་པར
1

་བྗེད་པ་དག་ཚངས་རིས་ནས་དགྗེ་

རྒྱས་ཀི་བར་གི་ལྷ་རྣམས་སུ་སྐྗེ་ཞིང་དྗེ་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྗེ་མཆྗེད་ནས་

སིད་རྗེའི་བར་དུ་སྐྗེ་བར་བྗེད་དྗེ། དྗེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ས་ཚོགས་སུ་སྐྗེ་བར་

འགྱུར་པ་དག་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །མདློ་ལས་དགྗེ་རྒྱས་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་ཉི་སང་ལས་

གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྗེས་ནས་གནས་གཙང་མར་མ་ཞུགས་པ་ཁློ་ནར་

གཟུགས་མྗེད་པར་རིམ་གིས་སྐྗེ་བས་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཆྗེའི་བར་དུ་

འགྲློའ ློ། །དྲུག་པ་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅློམ་གཟུགས་མྗེད་ཉྗེར་འགྲློའི་སྗེམས་དཔའ་

ནི༑ བང་ཆྗེན་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་ཐློབ་པ་གང་

ཡིན་པ་དྗེ་དག་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྗེ་མཆྗེད་ནས་སིད་པའི་རྗེ་མློའི་བར་དུ་སྐྗེ་ཞིང་

1  ཞློལ། ༣༢༦   བསྒྲུབ་པར    བ། ༣༨༤  ཀ ། ༣༤༢  སྗེ། ༣༤༥   སྒྲུབ་པར
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དྗེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ས་ཚོགས་སུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་དག་ཡློད་དློ། ཞྗེས་

སློ༑ །འདི་ནི་འདི་ནས་ཤི་འཕློས་ནས་གཟུགས་སུ་མ་སློང་བར་གཟུགས་མྗེད་དུ་

སྐྗེའློ། །བདུན་པ་མཐློང་ཆློས་ཚེ་འདི་ལ་ཞི་བ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། 

བང་ཆྗེན་གང་དག་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྱློད་པའི་ཚེ། ལུས་ལ་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་མཚན་སློ་

གཉིས་ཀིས་བརྒྱན་ཞིང་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་དག་པ་བ་ན་མྗེད་པ་དང་ལྡན་ཏྗེ། ནམ་

ཡང་ངན་སློང་ངན་འགྲློ་ལློག་པར་ལྟུང་བ་རྣམས་སུ་སྐྗེ་བར་མི་འགྱུར་པ་ཉིད་དང༌། 

བདག་ཉིད་ལ་བསློད་པ་དང་གཞན་ལ་སྨློད་པར་མི་བྗེད་དྗེ། དྗེ་དག་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་

དག་པ་རྣམས་དང་ལྡན་པས་སྐྗེ་བློ་མང་པློ་བམས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བར་འགྱུར་

རློ༑ །སྗེམས་ཅན་གང་དག་གིས་བང་ཆྗེན་དྗེ་དག་མཐློང་བ་དྗེ་དག་ཀང་སྗེམས་རབ་ཏུ་

དང་བ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གིས་རིམ་གིས་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་

བྗེད་པ་དག་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །

ཐྗེག་དམན་གི་མཐློང་ཆློས་ཞི་ནི་དང་པློར་འཕགས་ལམ་ཐློབ་པའི་རྟྗེན་དྗེ་ལ་

འདའ་བ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་མདློ་དང་བསྟུན་ན་བང་སྗེམས་འདི་གང་གིས་མཐློང་བ་དྗེ་

ཉིད་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་གསལ་ཞིང༌། ཐུབ་དགློངས་སུ། སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་

མི་འཆད་པར་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློགས་པ་མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་མངློན་པར་

རློགས་པར་བང་ཆུབ་པའློ། ཞྗེས་སློ། །བརྒྱད་པ་ལུས་མངློན་བྗེད་ཀི་སྗེམས་དཔའ་ནི། 

བང་ཆྗེན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པ་གང་དག་བསམ་གཏན་ཚད་མྗེད་གཟུགས་མྗེད་བཞི་ཐློབ་པ་

དྗེ་དག་གསུམ་པློ་དྗེ་དག་གིས་རྣམ་པར་རྗེ་ཞིང་བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་སློམས་པར་

འཇུག་གློ །དྗེ་ལས་ལངས་ནས་འགློག་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སློམས་པར་
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འཇུག་གློ །དྗེ་བཞིན་དུ་སིད་རྗེའི་བར་དུ་སྦྱར་ནས་ཤཱ་རིའི་བུ་དྗེ་ལྟར་བང་ཆྗེན་ཡུམ་

ལ་སྤྱློད་པ་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་བསམ་གཏན་དང་ཚད་མྗེད་པ་དང་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་དང་སློམས་པར་འཇུག་པ་འདི་དག་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་པར་བསན་ཅིང་

སློམས་པར་འཇུག་པས་ཐློད་རྒལ་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ས་

ཚོགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་ལུས་མངློན་བྗེད་ཅྗེས་བ་ན། 

མང་འདས་དང་འདྲ་བའི་ཆློས་འགློག་སློམས་སྗེམས་མྗེད་པས་ལུས་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་སྐྗེད་

པས་སློ། ཞྗེས་འཆད་དྗེ་བྗེ་སྨྲ་དང་མཐུན་ནློ། །སློབ་དཔློན་དབིག་གཉྗེན་ནི་འགློག་པ་

ལས་ལངས་པ་ན་འགློག་པ་ནི་མང་འདས་དང་འདྲ་བར་ཆློས་ཞི་བ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་

སྗེམས་པས་རྣམ་ཤྗེས་དང་བཅས་པའི་ལུས་ཉློན་མློངས་ཞི་བ་སྔློན་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་

པས་ལུས་མངློན་བྗེད་དློ་ཞྗེས་བཞྗེད་དློ། །

བཞི་པ་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུའི་བང་སྗེམས་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆྗེན་གང་དག་སངས་

རྒྱས་མི་བཞུགས་ཤིང་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀང་མྗེད་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་སུ་རང་

བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་ཡློད་དྗེ། དྗེ་དག་ཐབས་ལ་

མཁས་པས་སློག་ཆགས་བརྒྱ་སློང་བྗེ་བ་ཕག་མང་པློ་ཐྗེག་པ་གསུམ་གིས་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བས་ནས་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དག་

ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །རང་རྒྱལ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། གཅིག་ནི་གཞན་ལ་སྒར་བརློད་པས་ཐློས་

པ་མྗེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སང་བར་བྗེད་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་རང་རྒྱལ་གི་ཆ་

ལུགས་ཙམ་འཛིན་པའློ་ཞྗེས་དག་ཐུབ་གཉིས་ལས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཉི་སང་ལས་སྤྱིར་

མདློ་ཉྗེར་བཞི་དྲངས་ཏྗེ་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་དང་བཅས་པའློ། །བཞི་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་
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དགྗེ་འདུན་འདི་དག་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏྗེ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཐྗེག་དམན་གི་མིང་གིས་

བཏགས་ནས་བསན་ན། གང་དཔྗེར་བྗེད་ཅྗེ་ན། འཕགས་པས་ནི་ཐློད་རྒལ་བ་དང་རིམ་

གིས་པ་གཉིས་དང་མཚུངས་པར་བཤད་དྗེ། དྗེ་ཡང་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གཉིས་དང༌། 

དད་ཐློབ་གཉིས་ནི་ཐློད་རྒལ་བའི་ཞུགས་གནས་བཞི་དང༌། ལྷག་མ་རྣམས་མཐར་གིས་

པ་དང་སྦྱར་ཞིང་དྗེ་དག་ཀང་མཛོད་དང་མཐུན་པར་འཆད་དློ། །

སློབ་དཔློན་གིས་ནི་རྒྱན་སང་དུ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་གིས་པ་དང་མཚུངས་

པར་བཤད་ཅིང་གཙོ་བློར་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་མཐུན་པར་འཆད་དློ། །ཅིག་ཅར་པ་

དང་སྦྱློར་བ་ནི་འགྲྗེལ་པ་སུས་ཀང་མ་བཤད་དློ། །འློ་ན་དྗེ་དག་དང་ཆློས་མཚུངས་གང་

ཞིག་གིས་སྦྱར་ཞྗེ་ན། སངས་རྟློགས་དང་སྐྗེ་བ་ལྗེན་ཚུལ་ཏྗེ་གསུམ་གིས་སྦྱློར་

རློ༑ །སངས་པ་སྦྱློར་ཚུལ་ལ་འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་རིགས་བིན། ཤྗེར་འབྱུང༌། ཐུབ་

དགློངས། ཟླ་འློད་རྣམས་སུ་གསལ་བར་བཤད་ཅིང་ཚིག་གསལ་གིས་མངློན་པ་ལ་ཁ་

འཕངས་སློ། །དློན་འདི་ལ་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གིས་སང་བ་ཐམས་ཅད་ཅིག་

ཅར་དུ་སློང་བས་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གིས་ཐྗེག་དམན་གིས་སངས་པའི་

རིགས་པ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་སྦྱར་བ་ཤིན་ཏུ་ནློར་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

ཡང་གཞན་དག་བང་སྗེམས་ཀི་ཉློན་མློངས་རྣམ་རྟློག་ཡིན་ལ་དྗེ་ཤྗེས་སྒིབ་

ཡིན་པས་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་སངས་པ་མི་སིད་ལ། ཉི་སང་ལས། ཆགས་བྲལ་སྔློན་

སློང་དང་སྦྱར་བ་ཉན་ཐློས་ཀི་དགྗེ་འདུན་གི་ལུགས་ཡིན་གི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་མིན་ཏྗེ། 

ཡིན་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་དགྗེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་དང་སྦྱློར་དགློས་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་ཐློབ་པས་ཁབ་
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པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལུགས་ཀིས་སང་བ་ཅིག་ཅར་དུ་

སློང་བ་དང་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་ཉློན་མློངས་སློང་བ་འློང་མི་འློང་ལ་སློགས་པ་ནི་

འློག་ནས་བཤད་པར་བའློ། །

ལྔ་པ་ལ་གསུམ། མདློའི་དཀའ་གནས་དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་ས་མཚམས་བསན་

པ༑ མཚན་ཉིད་པ་དང་བཏགས་པ་བ་བསམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། ལྷ་ཚེ་རིང་པློར་སྐྗེ་བ་དྗེ་

འཕགས་པར་མི་རིགས་ཏྗེ། བསམ་གཏན་ལ་སློགས་ཀི་ཡན་ལག་ཡློངས་སུ་ཟད་པ་

དང༌། ཞྗེས་སློ། །སྦྱློར་ལམ་པ་ཡང་མིན་ཏྗེ། དྲློད་ནས་མི་ཁློམ་བརྒྱད་ཟད་པར་བཤད་

པས་སློ། །ཚོགས་ལམ་པར་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། ཕིར་མི་ལྡློག་ཏུ་བཤད་པས་ཤྗེ་ན། འདི་

ལ་མཁས་པ་གསུམ་གི་ལན་ལས་”བ་ག་ལ་པའི
1

་འདློད་པ་བརློད་ཟིན་ཏློ། །ཡུལ་ཨློ་དྗེ་

ཤ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཞལ་འཆམ་དུ་ཕིར་མི་ལྡློག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་ཕལ་ཆྗེ་བས་

བརློད་པ་སྗེ། ཕིར་མི་ལྡློག་པ་མ་གཏློགས་ཞྗེས་པའི་དམིགས་བསལ་ཡློད་པས་སློ་

ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །འདིའི་ལྟར་ན་དྗེ་ཚོགས་ལམ་པར་གསལ་ལློ། །

ཀློང་ཀ་ན་པ་དག་ནི་ལྷ་ཚེ་རིང་པློ་ལ་མི་ཁློམ་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་ལས། དང་པློ་

ནི༑ ཕི་རློལ་པའི་ལམ་གིས་ཁམས་དང་ས་འློག་མ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་ནས་དྗེར་

སྐྗེས་པ་འཆི་ཁའི་ཚེ་ལློག་ལྟ་སྐྗེས་ནས་དམལ་བར་ལྟུང་བས་མི་ཁློམ་པ་ཡིན་ལ། 

གཉིས་པ་ནི། བང་སྗེམས་སློ་སྐྗེ་བདྗེན་པ་མ་མཐློང་བ་དག་བརྒྱ་ལམ་ན་བཤྗེས་གཉྗེན་

ངན་པའི་མཐུས་དྗེར་སྐྗེས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་དང་རང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

ལ་སློགས་པས་སྔ་མ་ལྟར་མི་ཉམས་པས་མི་ཁློམ་པར་སྐྗེས་པ་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་བས་

1  བ། ༣༨༩   བྷ་ག་ལ་བའི
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ན༑ ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱས་པའི་མདློ་ལས་སངས་རྒྱས་སན་པ་བརློད་པས། དགྗེ་སློང་དམིགས་

པ་ཀུན་ལ་གནས་པར་མཚུངས་པ་ཞྗེས་བ་བ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སློད་ཅིག་ཡློད་པ་ལྷ་ཚེ་རིང་

པློར་སྐྗེས་པ་ན་གདུལ་བ་གཞན་མྗེད་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་ཏྗེ་ཡང་མིར་སྐྗེས་པའི་

དློན་མཛད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡང་ལྗེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། 

མདློར་ན་ཆློས་འདི་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པ་དྗེར་སྐྗེས་པ་དྗེ་ལློག་ལྟ་སྐྗེ་བས་མི་ཁློམ་པ་

ཡིན་ཀང༌། བང་སྗེམས་སློ་སྐྗེ་ནི་དྗེར་ཡང་ཤྗེས་རབ་ཀི་སློབས་ཀིས་ལློག་ལྟ་མི་སྐྗེ་

ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །འདིའི་ལྟར་ན་སྦྱློར་ལམ་པ་མི་ཁློམ་ཟད་པས་དྗེར་སྐྗེ་བ་མི་འགལ་

ཞྗེས་པའློ། །འདི་དག་ཀུན་ཀང་དད་མློས་ཀི་དགྗེ་འདུན་འདི་བདྗེན་པ་མ་མཐློང་བར་

འདློད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དགག་པ་ནི་བསད་ཟིན་ཏློ། །གཞན་ཡང་ཁམས་གློང་གི་སྐྗེ་སིད་

ཀི་རྟྗེན་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྐུར་འདྗེབས་ཀི་ལློག་ལྟ་མྗེད་ལ། ཕིར་མི་ལྡློག་མ་གཏློགས་

ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ས་བརྒྱད་པ་བ་དམིགས་བསལ་ཡིན་གི་ཕིར་མི་ལྡློག་ཙམ་

མིན་པས་སློ། །

དྗེས་ན་ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས། ཐབས་ལ་མི་མཁས་པ་སྔ་མ་ནི་

བསམ་གཏན་གི་སྤྱློད་པ་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྤྱློད་པ་ལ་བརློན་ཡང་ཐབས་མི་

མཁས་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་ལྷ་ཚེ་རིང་པློར་སྐྗེས་ཏྗེ། དུས་དྗེ་སིད་གཅིག་གི་བར་དུ་ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་མི་བརློན་པར་གྱུར་ནས་ཕིས་མིའི་ནང་དུ་སྐྗེས་པའི་ཚེ་སྔློན་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤྱློད་སྤྱློད་པའི་མཐུས་བརློན་པར་བྗེད་ཀང་དབང་པློ་རྟུལ་པློར་

འགྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་ལྟར། ཚེ་སྔ་མ་ཞིག་ལ་དྗེར་སྐྗེས་ཕིས་མིའི་ནང་དུ་འཕགས་ལམ་

ཐློབ་པ་དྗེ་དབང་རྟུལ་དུ་བཞག་གློ །ཡང་སིད་རྗེར་འགྲློ་དང་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅློམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 309  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

གཉིས་གཟུགས་མྗེད་དུ་སྐྗེ་བར་མི་རིགས་ཏྗེ། སྡུད་པར། བང་ཆུབ་ཡློན་ཏན་ཕ་རློལ་

ཕིན་ཉམས་འགྱུར་འློང་ཞྗེས། །གཟུགས་མྗེད་ཁམས་སུ་སྐྗེ་བ་དློན་དུ་གཉྗེར་མི་བྗེད། 

ཅྗེས་པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། སྐྗེ་བར་གསུངས་པ་དྗེར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་

གཟུགས་མྗེད་ཀི་སློམས་འཇུག་ཐློབ་པ་ཙམ་ལ་དགློངས་པའློ། །དྗེས་ན་སྐྗེ་བ་ལ་དབང་

མ་ཐློབ་ན་སྐྗེ་བ་སིད་ཀང་ཐློབ་ན་མི་སྐྗེ་སྗེ། ཀུན་བཏུས་སུ། གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་

རྣམ་པར་སངས་པའི་བསམ་གཏན་དང་ལྡན་ལ་ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་ནི་འདློད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤྱློད་པ་ཡིན་གི་གཟུགས་མྗེད་པ་ན་སྤྱློད་པ་ནི་མིན་

ཏྗེ༑ སྗེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་གནས་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། མཐུའི་ཁད་པར་ཐློབ་པ་

དག་དྗེར་མི་སྐྗེའློ། ཞྗེས་སློ། །ཡང་འཕར་བ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་དང་

པློའི་རློ་མངས་ནས་བསམ་གཏན་གསུམ་ལས་ཉམས་པར་བཤད་པ་དང༌། བསམ་

གཏན་གི་དབང་གིས་ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་སྐྗེ་བར་བཤད་པ་མི་རིགས་ཏྗེ། ས་མཐློན་

པློར་ཆུད་པའི་བང་སྗེམས་ཡིན་པས་དྗེ་དག་ལ་རློ་མང་བ་མྗེད་ལ་བསམས་བཞིན་དུ་

སིད་པ་ལྗེན་པས་སློམས་འཇུག་གི་དབང་གིས་སྐྗེ་བ་བཟླློག་པས་ཤྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་

དྗེ༑ དང་པློ་བང་འཕགས་དབང་རྟུལ་ཐབས་མི་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་བསམས་

པའམ། ཡང་ན་སློ་སྐྗེའི་དུས་སུ་རློ་མངས་པ་ལ་དགློངས་ལ། གཉིས་པ་ནི་འདློད་བཞིན་

དུ་སློམས་འཇུག་དྗེ་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེ་བས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྗེས་འབྲང་གཉིས་སྐད་ཅིག་བཅློ་ལྔ་ལ། རིགས་ནས་རིགས་སྐྗེ་

གཉིས་ས་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་བཞི་ལ། ཕིར་འློང་ཞུགས་པ་ས་དྲུག་པ་ལ། ཕིར་

འློང་དང་བར་ཆད་གཅིག་པ་ས་བདུན་པ་ལ། ཕིར་མི་འློང་ཞུགས་པ། ས་བརྒྱད་པ་དང་
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དགུ་པ་ལ། བར་དློར་འདའ་བ་ནས་ལུས་མངློན་བྗེད་ཀི་བར་དག་ནི་ས་བཅུ་པ་ལ་

གནས་པར་ཐུབ་དགློངས་ལས་བཤད་དློ། །ཟླ་འློད་དུ། ཕིར་འློང་མཐར་ཐུག་པའི་བར་

ཆད་གཅིག་པ་ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ལ་དང༌། བར་དློར་འདའ་བ་ནས་གློང་འཕློའི་

བར་ཕིར་མི་འློང་ལྔས་ཁད་པར་གི་ལམ་དུ་སྒློམ་སང་དློན་གཅིག་སངས་པ་དགྲ་བཅློམ་

ཞུགས་པར་བཤད་ཅིང༌། གཞན་རྣམས་འདྲ་ལ་རང་རྒྱལ་ལ་གཉིས་ཀར་ས་མཚམས་

མི་སང་ངློ༌། །

དྗེས་ན་ཨ་བྷྱའི་དགློངས་པ་ལ་བར་ཆད་གཅིག་པ་ས་བདུན་པ་གཅིག་པུ་དང༌། 

བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་དང་ས་མཚམས་གཅིག་ཏུ་བྗེད་པ་ལ་ཤྗེས་བྗེད་

མི་སང་སྗེ། འགྲྗེལ་པ་དྗེ་གཉིས་ཞིབ་པར་བལྟས་པས་ཤྗེས་སློ། །བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ནི་

རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པློ་བསན་པས་རྒྱུན་ཞུགས་སྐློར་ལྔ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་ལས་

འདས་པའི་སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་པ་དང༌། ཕིར་འློང་འབྲས་གནས་གཉིས་ཕིར་མི་འློང་

དང་བཅས་པའི་ཞུགས་པ་གཉིས་ཏྗེ་བཞི་ནི་སྤྱློད་པ་ལ་ཞུགས་པ། ཕིར་མི་འློང་ཙམ་པློ་

དང་གློང་འཕློ་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཁད་པར་བརྒྱད་དྗེ་དགུ་ནི་ཕིར་མི་ལྡློག་པ་དགྲ་

བཅློམ་ཞུགས་པ་སྐྗེ་བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པ་ཡིན་ལ། རང་རྒྱལ་བཞི་པློ་དྗེ་དག་ཅི་

རིགས་སུ་འདུ་བར་བཞྗེད་ཅིང་དགྗེ་འདུན་ཉི ་ཤུའི་གྲངས་ཀང་དྗེ ་ལྟར་འཛིན་

ཏློ༑ །འཕགས་པའི་བཞྗེད་པས་ནི་རྗེས་འབྲང་གཉིས་མཐློང་ལམ་པ་དང༌། ལྷག་མ་

རྣམས་སྒློམ་ལམ་པ་ཡིན་ལ་ཁད་པར་དུ་ཞུགས་པ་བཞི་པ་ས་བཅུ་པ་ལ་གསུངས་

སློ༑ །སློབ་དཔློན་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཙམ་པློ་མཐློང་ལམ་པ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་སྒློམ་ལམ་

པར་བཞྗེད་དློ། །གང་ལྟར་ཡང་འདི་དག་རིམ་པ་ལྟར་ས་རིམ་ཅན་ལ་སྦྱློར་བ་མི་འཐད་
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པར་གློ་སྗེ། ཆློས་འབྲང་དང་བར་ཆད་གཅིག་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་མདློ་ལས་དྗེ་དག་སྐྗེ་

བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པའི་སྗེམས་དཔར་བཤད་པས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། འློ་ན་འདིར་རྒྱུན་ཞུགས་སློགས་བཤད་པ་འདི་དག་དངློས་ཀི་

སྒའམ་འློན་ཏྗེ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་ཁྱུང་ན་རྗེ་བཏགས་པའི་སྒ་ཡིན་ཏྗེ། 

ཆློས་གསུམ་ཚང་བས་སློ། །ཆློས་གསུམ་ནི་སངས་རྟློགས་ཅུང་ཟད་ཙམ་འདྲ་བ་ཡློད་

པ་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །ཁ་ཅིག་གིས་འདི་སམ་དུ་དགྗེ་འདུན་བ་བ་སྐྗེས་བུ་ཟུང་བཞི་ཁློ་ན་

ཡིན་ལ་བང་སྗེམས་ལ་དྗེའི་དློན་མྗེད་དློ་སམ་པ་བཟླློག་པ་ནི་དགློས་པའློ། །ཡུམ་དང་

ཕིར་མི་ལྡློག་འཁློར་ལློའི་མདློ་གཉིས་ཀར་བང་སྗེམས་ཀི་དགྗེ་འདུན་དུ་གསུངས་པ་ནི་

དངློས་ལ་གནློད་བྗེད་དློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྭགས་པློ་ན་རྗེ་བང་སྗེམས་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་

སློགས་པའི་དློན་ཡློད་པས་དངློས་ཀི་སྒ་ཡིན་ལ་བཏགས་པ་བ་མིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་

རློ༑ །དྗེ་གཉིས་ལ་བང་ཡྗེ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་སྐབས་སུ་མང་འདས་ཀི་རྒྱུ་ནི་ལམ་ཡིན་ལ་

དྗེ་ལ་ཞུགས་པས་དྗེ་མཚན་ཉིད་པར་འཇློག་པ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུན་ལམ་ལ་

ཞུགས་པ་ལ་ཡང་རྒྱུན་ཞུགས་སློགས་སུ་བཞག་པ་དངློས་སུ་འགྱུར་བས་ཕི་མ་

ལྗེགས་པར་སྨྲའློ་དྗེ་ལ་ཡུམ་གི་མདློར་བང་སྗེམས་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་ཕིར་འློང་ཕིར་མི་

འློང་གི་ཞུགས་གནས་དང་རང་རྒྱལ་གི་སྒས་ཟིན་པར་གསུངས་པ་མྗེད་དློ། །

འློན་ཀང་མདློའི་དློན་རྗེ་བཙུན་གིས་བཀྲལ་བས་རྗེས་འབྲང་གཉིས་དང་རིགས་

སྐྗེ་ལ་སློགས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཞུགས་གནས་ལ་གྲགས་པའི་བར་མཛད་ཅིང་དྗེ་དག་འགྲྗེལ་

པ་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་ནས་འབྱུང་བ་དང་བསྒིགས་ནས་ཞུགས་

གནས་སུ་ཡང་བཤད་དློ། །ཕིར་མི་ལྡློག་འཁློར་ལློའི་མདློ་ལས་ནི། བང་སྗེམས་ལ་
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རྗེས་འབྲང་གཉིས་བརྒྱད་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཕིར་འློང་ཕི་མི་འློང་དགྲ་བཅློམ་ཉན་ཐློས་རང་

རྒྱལ་ཏྗེ་དགུའི་བར་མཛད་དློ། །དྗེར་བཤད་པ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་ཏྗེ། ཡིན་ན་བང་

སྗེམས་ཡིན་པའི་ཉན་རང་དང་དགྲ་བཅློམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡློད་པར་འགྱུར་ལ། དྗེའི་

ཕིར་ཐྗེག་པ་གསུམ་འཆློལ་བར་འགྱུར་རློ། །འློ་ན་མདློ་དྗེ་ལས་དགྗེ་སློང་རྣམས་རྒྱལ་

བྗེད་ཚལ་ཆུར་མྗེད་པ་ལ་ཆུའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པ་དཔྗེར་བཞག་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་

སློགས་ཀི་འབྲས་བུ་བཞི་དང་རང་རྒྱལ་མིན་པ་ལ་དྗེ་དག་ཏུ་འདུ་ཤྗེས་པ་དྗེ་དག་གི་

འདུ་ཤྗེས་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་བང་སྗེམས་ལ་བརྒྱད་པ་ལ་སློགས་པར་བཤད་པའི་

དགློངས་པ་འདི་དག་གློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། ཉན་རང་

གི་རིགས་ཅན་རྣམས་འབྲས་བུ་བཞི་དང་རང་རྒྱལ་གི་འབྲས་བུ་ཐློབ་པ་ཙམ་གིས་

ཆློག་ཤྗེས་ཤིང་དྗེ་ལས་གློང་ན་བགྲློད་དུ་མྗེད་དློ་སམ་པ་རྣམས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་དྲང་བའི་

ཕིར་དུ་བརྒྱད་པ་སློགས་དྗེ་དག་བང་སྗེམས་ཉིད་ལ་ཡློད་པར་བསན་པས་དགློངས་པ་

ཅན་ཡིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་གནློད་བྗེད་ཡློད་པས་སློ། །

འློ་ན་དགློངས་ཏྗེ་གསུངས་པའི་གཞི་དང༌། དགློས་པ་དང༌། དངློས་ལ་གནློད་

བྗེད་རྣམས་གང་ཞྗེ་ན། མདློ་ལས། སངས་རྒྱས་མཐློང་ལ་ཆགས་མྗེད་དྗེ། །སྗེམས་

ཅན་དཔག་མྗེད་དད་པར་བྗེད། །དྗེ་ནི་དྗེ་ལ་ཆགས་མྗེད་དྗེ། །དྗེ་ཕིར་བློ་ལྡན་དད་པས་

འབྲང༌། ཞྗེས་དང༌། ཆློས་རྒྱུན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། །རྒྱུན་དྗེ་ལས་ཀང་འདའ་མི་

བྗེད། །ཆློས་ཉིད་དྗེ་ནི་རྗེས་སུ་ཐློབ། །དྗེ་ཕིར་ཆློས་རྗེས་འབྲང་ཞྗེས་གསུངས། ཞྗེས་པ་

དང༌། ལློག་པ་བརྒྱད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས། །རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་རྗེག །ཡང་དག་

བརྒྱད་ལ་ཞྗེན་པ་མྗེད། །དྗེ་ཕིར་བརྒྱད་པ་ཞྗེས་བརློད་དློ། ཞྗེས་དང༌། ལམ་ལ་རྒྱུན་
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ཞྗེས་”ངྗེས་བརློད་དློ། །
1

བསམ་དུ་མྗེད་པ་སངས་རྒྱས་ལམ། །གང་དག་ལ་ལ་འདིར་

གནས་པ། །དྗེ་དང་དྗེ་དག་རྒྱུན་ལ་གཞློལ། ཞྗེས་དང༌། གང་གིས་བང་ཆུབ་འགྲུབ་

འགྱུར་བའི། །རྐྱྗེན་རྣམས་མང་པློ་རབ་གསུངས་པ། །རྐྱྗེན་དྗེ་ཤྗེས་པར་བའློ་ཞྗེས། །དྗེ་

དག་འཚོལ་ཞིང་འློངས་པ་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། འགྲློ་བ་རྣམས་གསུམ་གང་དུ་ཡང༌། །དྗེ་ནི་

ཕིར་ཞིང་མི་འགྲློ་སྗེ། །སངས་རྒྱས་ཆློས་རྣམས་”ཐློབ་པས་ན
2

། །དྗེ་ནི་ཕིར་མི་འློང་

ཞྗེས་བརློད། ཅྗེས་དང༌། གང་གིས་སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ། །ཉློན་མློངས་ཐམས་

ཅད་དྗེ་ཡིས་བཅློམ། །ཉློན་མློངས་པ་ལས་”སྗེམས་ཅན་འགྲྗེལ
3

། །དྗེས་དྗེ་དགྲ་བཅློམ་

ཞྗེས་བརློད་དློ། ཞྗེས་དང༌། བང་ཆུབ་ཞི་བ་སྤློས་པ་མྗེད། །རློག་པ་མྗེད་པར་སྒློགས་

པར་བྗེད། །སྐྗེ་བློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་ལ་སྒློགས། །དྗེས་དྗེ་ཉན་ཐློས་ཞྗེས་བརློད་དློ། ཞྗེས་

དང༌། མ་རིག་ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ཏྗེ། །ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མྗེད། །འདི་

ནི་མངློན་སུམ་གྱུར་པས་ན། །རང་རྒྱལ་བ་ཞྗེས་བརློད་པ་ཡིན། ཞྗེས་པ་འདི་རྣམས་

ཀིས་ནི་བརྒྱད་པ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་སློགས་ཀི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པས་

དགློངས་གཞི་བསན་ཏློ། །

མདློ་འདི་ལས་གང་ཟག་དགུ་པློ་འདི་བང་སྗེམས་ལ་བཞག་པས་དད་རྗེས་

འབྲང་སློགས་ཉི་ཤུ་ཡང་བང་སྗེམས་སློ། །འདི་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ཉི་སང་དང་རྒྱན་

སང་དུ་ཕིར་མི་ལྡློག་འཁློར་ལློའི་མདློ་ལ་ཞལ་འཕངས་སློ། །དགློངས་ཏྗེ་གསུངས་པའི་

དགློས་པ་ནི། ཟླ་འློད་དུ་ཉན་ཐློས་ཀི་གང་ཟག་དང་མིང་འདྲ་བ་ནི་དགྗེ་འདུན་ཉིད་དུ་

1  བ། ༣༩༦   ངྗེས་བརློད་དློ། །    ཞློལ། ༣༣༦  ཀ ། ༣༥༢  སྗེ། ༣༥༦   ངས་བརློད་དློ། །

2  ཀ ། ༣༣༣  སྗེ། ༣༥༧   ཐློབ་པས་ནི

3  ཞློལ། ༣༣༦   སྗེམས་ཅན་འགྲྗེལ    ཀ ། ༣༣༣   སྗེམས་ཅན་གྲློལ    བ། ༣༩༧  སྗེ། ༣༥༧   སྗེམས་ཅན་འགྲློལ
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ཡིད་ཆྗེས་པའི་དློན་དུའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་དགྗེ་འདུན་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་སྐྗེས་བུ་ཟུང་བཞི་ཁློ་

ནའློ་སམ་ནས་བང་སྗེམས་ལ་དགྗེ་འདུན་དུ་མི་མློས་པ་ཡློད་པ་དྗེ་བཟླློག་པའི་ཕིར་དུ་

སྐྗེས་བུ་ཟུང་བཞིའི་བར་མཛད་དློ། །དངློས་ལ་གནློད་བྗེད་ནི། ཐྗེག་པ་གསུམ་འཆློལ་

བར་ཐལ་བ་ལ་སློགས་པ་སྔར་བརློད་ཟིན་ལ། ཀུན་བཏུས་ལས། ཅིའི་ཕིར་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སྐློན་མྗེད་པ་ལ་ཞུགས་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་ཞྗེ་ན། རྒྱུན་ལ་

འཇུག་པ་ཡློངས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། །ཅིའི་ཕིར་ལན་ཅིག་ཕིར་འློང་བར་མི་འགྱུར་

ཞྗེ་ན། བསམས་བཞིན་དུ་སིད་པར་སྐྗེ་བ་ཚད་མྗེད་པ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །ཅིའི་ཕིར་ཕིར་མི་འློང་བར་མི་འགྱུར་ཞྗེ་ན། བསམ་གཏན་རྣམས་ཀིས་གནས་

ཤིང་འདློད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྗེ་བའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་བསན་པ་ལྟར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔའི། དང་པློ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་གསུམ་སྗེ། ཞུགས་པ་དང༌། འབྲས་

གནས་ཙམ་དང༌། འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ནློ། །དང་པློ་ནི་བདྗེན་དང་བདྗེན་ལ་

བཟློད་པ་དང༌། ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྐབས་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་

ཀིས་བསྡུས་པའི་མཐློང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་སྗེ་བཅློ་ལྔ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྒྱུན་

ཞུགས་ཀི་སངས་རྟློགས་སྒྲུབ་ཕིར་དུ་བརློན་པའི་དབང་རྟུལ་དད་པ་དང་དབང་རྣློན་

ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་གཉིས་ཡློད་པའི་བྗེ་བྲག་གིས་འབྲས་བུ་དང་པློ་རྒྱུན་ཞུགས་

ལ་ཞུགས་པའི་མིང་ཅན་རྣམ་པ་གཉིས་སློ། །དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་ནི། ཡུན་རིང་པློར་ཤྗེས་

པ་དང་མྱུར་བར་ཤྗེས་པའམ། སྔློན་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་པ་དང་མ་སྦྱངས་པ་ལས་

འདིར་འློངས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཞུགས་པ་བཤད་ཟིན་པ་དྗེའི་འློག་ཏུ་རྒྱུན་ཞུགས་

འབྲས་གནས་ཙམ་པློའི་མིང་ཅན་འཆད་དློ། །དྗེ་ཡང་གང་ན། འདློད་པའི་སྒློམ་སངས་
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གཅིག་ཀང་མ་སངས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་དྗེའི་འློག་ཏུ་ཞྗེས་པའི་

འབྲུ་གནློན་དང་དྲི་བ་དྗེ་དང་དྗེའི་མིང་ཅན་ཞྗེས་པ་རྣམས་འདི་ལ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་

འློག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྒྗེའློ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་དྗེ་ཉིད་ལྷའི་

རིགས་དང་མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྗེ་བ་ཉིད་ཀིས་འབྲས་གནས་ཙམ་ལས་

གཞན་ཁད་པར་ཅན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། སངས་པ་ར་བ་ལྟར་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་གཉྗེན་པློ་

སྒློམ་ལམ་གིས་སངས་པའློ། །གཉིས་པ་ཕིར་འློང་ལ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ཞུགས་པ་ནི། 

སྒློམ་ལམ་གིས་འདློད་ཉློན་ལྔ་པ་སངས་ནས་ཕིར་འློང་གི་འབྲས་བུ་ཐློབ་ཕིར་བརློན་

པའི་དབང་རྟུལ་དད་མློས་དང༌། དབང་རྣློན་མཐློང་ཐློབ་འབྲས་བུ་གཉིས་པ་ཕིར་འློང་ལ་

ཞུགས་པ་གཉིས་ནི་ཉི་ཤུར་བྗེད་པ་ན་གྲངས་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེན་པ་ཁློ་ནའློ། །གཉིས་པ་

འབྲས་གནས་ཙམ་ནི། འདློད་ཉློན་དྲུག་པ་སངས་པའི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་ལ་གནས་པ་ལན་

ཅིག་ཕིར་འློང་བ་ཡིན་ནློ། །གསུམ་པ་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ནི། ཕིར་འློང་དྗེ་ཉིད་

སངས་པ་ར་བ་ལྟར་ལ་སྐྗེ་བ་ལྷར་སྐྗེ་བ་གཅིག་ལུས་པའི་ཕིར་འབྲས་གནས་ཙམ་ལས་

གཞན་ཁད་པར་ཅན་བར་ཆད་གཅིག་པ་ཡིན་ནློ། །གསུམ་པ་ཕིར་མི་འློང་ལ་ཞུགས་

གནས་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འདློད་ཉློན་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སངས་ཤིང་དགུ་པ་སློང་

ཕིར་བརློན་པའི་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གཉིས་འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །སྔ་

མ་བཞི་ནི་གྲངས་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེན་པའློ། །

འློ་ན་ཞུགས་པ་དང་པློའི་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གཉིས་སློ་སློར་བགྲངས་ནས་བར་པ་

གཉིས་ལ་ཞུགས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེན་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། ཁ་ཅིག་མཐློང་ལམ་བཅློ་ལྔའི་ཚེ་

གཉྗེན་པློའི་བྗེད་པ་དང་བཅས་ལ་དྗེ་ཡང་དབང་པློ་གཉིས་ཀི་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་ཡློད་
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པས་གཉིས་སུ་འཇློག་ལ། འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ན་གཉྗེན་པློའི་བྗེད་པ་ཆད་པས་

གཅིག་ཏུ་བྗེད་གསུང་བ་ནི་འབྲས་གནས་ཀི་ཚེ་མཐློང་སང་”སློང་པའི
1

་བྗེད་པ་མྗེད་

ཀང་སྒློམ་སང་སློང་བའི་བྗེད་པ་ཡློད་དློ། །

བང་ཡྗེ་ནི་མཐློང་ལམ་བར་མ་ཆད་དུ་སྐྗེ་བས་དབང་པློ་འཕློ་ལློང་མྗེད་པས་སློ་

སློར་ངྗེས་པའི་ཕིར་གཉིས་སུ་བགྲངས་ལ། སྒློམ་ལམ་གི་ཚེ་དབང་པློ་འཕློ་ཞིང་སློ་

སློར་མ་ངྗེས་པས་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་”གསུང་བ
2

་ཉིད་འཐད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། འདློད་

ཉློན་དགུ་པ་སངས་པའི་ཕིར་མི་འློང་བ་སྗེ་དྗེ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་བར་དློར་འདའ་བ་ནི། 

གཟུགས་སུ་སྐྗེ་བའི་ཀུན་སྦྱློར་དངློས་ནི་སངས་ལ་དྗེའི་བར་དློ་འགྲུབ་པའི་ཀུན་སྦྱློར་

ནི་མ་སངས་པས་བར་དློའི་སིད་པ་འགྲུབ་པར་བྗེད་པ་དང༌། གྲུབ་པ་ན་ཡང་རུང་སྗེ། 

བར་དློར་ལམ་མངློན་དུ་བས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་ཐ་མ་ཐློབ་པའློ། །འདི་ཚིག་གསལ་

ལས། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་དུ་སྐྗེས་ནས་ལུས་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཚོགས་བསགས་ནས་

འཚང་རྒྱ་བར་བཤད་ལ། དག་ལྡན་དུ་དྗེ་ཉིད་དུ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་འདིར་འློག་མིན་ཉིད་དུ་

སྗེ་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་མ་ཡིན་པའློ། ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་སྐྗེས་ནས་འདའ་བ་ནི། ཀུན་

སྦྱློར་གཉིས་ཀ་མ་སངས་པས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྗེས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་ཐ་མ་

འཐློབ་པའློ། །འདི་སིད་པ་ཐ་མ་པ་དང་”ཚེ་ཆད་མྗེད་པར
3

་བས་ནས་ཚེ་གཅིག་པློ་དྗེ་ལ་

འཚང་རྒྱ་བའློ། །གསུམ་པ་བྗེད་བཅས་དང༌། བཞི་པ་བྗེད་མྗེད་ཀིས་འདའ་བ་ནི། རིམ་

པ་ལྟར་གཟུགས་སུ་སྐྗེས་ནས་འབད་རློལ་གིས་ལམ་མངློན་དུ་བས་ནས་དང༌། དྗེ་

1  སྗེ། ༣༦༠   སློང་བར

2  བ། ༤༠༠   གསུངས་པ

3  སྗེ། ༣༦༠   ཚེ་ཁད་མྗེད་པར    བ། ༤༠༡  ཀ ། ༣༥༦  ཞློལ། ༣༤༠   ཚེ་ཚད་མྗེད་པར
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ལས་བཟླློག་པས་འདའ་བ་སྗེ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་བཞིའློ། །ལྔ་པ་གློང་དུ་འཕློ་བ་ལ་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ཕིར་མི་འློང་དྗེ་ཉིད་འློག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགྲློ་བ་ལ་ནི། 

ཚངས་རིས་ནས་གནས་བར་པ་རྣམས་དློར་ཏྗེ་འློག་མིན་དུ་འཕར་བ་དང་ཚངས་རིས་

ནས་གནས་གཙང་རྣམས་སུ་སྐྗེས་བར་ནས་གནས་འགའ་རྒལ་ཏྗེ་འློག་མིན་དུ་འཇུག་

པའི་ཕྗེད་དུ་འཕར་བ་དང་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་བརྒྱུད་ནས་འློག་མིན་དུ་འཇུག་པའི་

གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕློ་བ་གསུམ་ཡློད་པ་ཉིད་ཀིས་གློང་འཕློ་སིད་རྗེར་འགྲློ་

ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་མློ། །གཉིས་པ་ཕིར་མི་འློང་དྗེ་ཉིད་སིད་རྗེར་འགྲློ་བ་ནི་

གཟུགས་ཀི་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྗེ་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅློམ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་

དབྗེ་ན། མཐློང་ཆློས་ཞི་ཚེ་འདི་ལ་མང་འདས་འཐློབ་པ་དང་འགློག་སློམས་ལུས་ཀིས་

མངློན་སུམ་དུ་བྗེད་པ་འློག་མིན་འགྲློ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གཉིས་སློ། །འདི་དང་སྔ་མ་

གཉིས་སུ་དྗེ་ཉིད་ཅྗེས་པ་གློང་འཕློ་དྗེ་ཉིད་ཅྗེས་རིགས་བིན་འཆད་དློ། །

འདིར་རྒྱན་སང་འགྱུར་རིང་ལས། སིད་པའི་རྗེ་མློའི་མཐར་ཐུག་པར་འགྲློ་བ་ནི་

གཟུགས་ཀི་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་ཞི་བ་ལུས་ཀིས་མངློན་

སུམ་དུ་བྗེད་པ་སྗེ་གཞན་རྣམ་པ་གཉིས་སློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་

བཤད་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀང་རིམ་པ་ལྟར་འདློད་པའི་རྟྗེན་ལ་གཟུགས་ཁམས་ཀི་མཐློང་

སང་དང་སྒློམ་སང་སངས་ཏྗེ་གཟུགས་མྗེད་བཞི་ཐློབ་པར་བས་ནས། འདི་ནས་ཤི་ནས་

གཟུགས་ཁམས་བློར་ཏྗེ་གཟུགས་མྗེད་དུ་སྐྗེ་བ་དང༌། རྒྱལ་སིད་ས་བདུན་དང་ལྡན་

ཞིང་ལུས་གཞན་མི་ལྗེན་པར་ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཕི་མ་འདི་

བང་སྗེམས་མཆློག་ཏུ་བཤད་དློ། །བཤད་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་འབུམ་པ་གསུང་བ་ལྟར་བ་
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སྗེ༑ དྗེ་ཡང་སིད་རྗེར་འགྲློས་བསན་ནས་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅློམ་གིས་བཤད་དྗེ། 

དྗེའི་དབྗེ་བར་མཐློང་ཆློས་ཞི་ཁམས་གློང་མ་གཉིས་སུ་འགྲློ་མི་སིད་པ་དང༌། ལུས་

མངློན་བྗེད་དྗེ་གཉིས་སུ་འགྲློ་བའི་ངྗེས་པ་མྗེད་པ་གཉིས་སུ་བྗེད་པ་ནི་དཔྗེར་ན་རྟ་

ཞྗེས་བ་བ་ནི་གང་པློ་ཆྗེ་ཡིན་ལ་དྗེ་དབྗེ་ན་ར་དང་ལུག་གློ །ཞྗེས་པ་ལྟར་མ་འབྲྗེལ་ལློ་

བས་པ་ལ། ཉན་ཐློས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་བདྗེན་པ་བང་སྗེམས་ནི་བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མྗེད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་བརྒྱད་ཀ་སྒློམ་པས་སིད་རྗེའི་མཐར་ཐུག་འགྲློ་ཞྗེས་

བ་ལ། གཟུགས་མྗེད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་འཇུག་ནུས་པས་གཟུགས་ཀི་ཆགས་བཅློམ་

ཞྗེས་ཀང་བའློ་ཞྗེས་འབུམ་ཕག་གསུམ་པས་གསུངས་པར་བང་ཡྗེ་འཆད་པ་ལྟར་

འཐད་དློ། །

དྗེའི་ཕིར་སློབ་དཔློན་གིས་བཤད་པ་ནློར་བར་སྨྲ་བ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། དློན་

རགས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་པཎ་ཆྗེན་འདི་འཁྲུལ་བ་ག་ལ་སིད། བཞི་

པ་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་ནི། སིད་རྗེའི་སྒློམ་སང་བརྒྱད་པ་སངས་ལ་དགུ་པ་སློང་བ་ལ་

བརློན་པ་ནི་དགྲ་བཅློམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པའློ། །དྗེ་དག་ནི་རྒྱན་སང་དུ་བཤད་

པ་ལྟར་གསྗེར་གིང་པས་ཀང་བྲིས་པའི་དགློངས་པའློ། །ཤྗེར་འབྱུང་གིས་གློང་འཕློའི་

སྐབས་སུ་ཉློན་མློངས་སངས་པ་རྣམས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་སྒློམ་ལམ་གིས་སངས་པར་

བཤད་པ་ནི་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གཉིས་ཀའི་དགློངས་པ་མིན་ནློ། །འློན་ཀང་

གྲངས་འདྲྗེན་ལུགས་འགྲྗེལ་པ་འདིའི་དགློངས་པར་སང་ངློ༌། །ལྔ་པ་རང་རྒྱལ་ནི། ཉན་

ཐློས་ཀི་སྗེ་སློད་ལ་དམིགས་ནས་རང་ལམ་མངློན་དུ་བྗེད་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་མི་

འབྱུང་བ་ན་རང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བའློ། །རྒྱན་སང་ལས། རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་
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སྗེ་ཞྗེས་པས་དགྲ་བཅློམ་མི་འདྲྗེན་པ་དགློངས་པར་གློ་སྗེ། འདྲྗེན་ན་ཉན་ཐློས་དགྲ་

བཅློམ་གི་མིང་ཅན་མི་འདྲྗེན་པ་མི་འཐད་དྗེ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་སློ། །

ཚིག་གསལ་དུ་ཐ་མ་འདི་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར་རང་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀའི་

དློན་བྗེད་པའི་སྗེམས་དཔའ་མཆློག་གློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་ལྔ། 

ཕིར་འློང་ལ་གསུམ། ཕིར་མི་འློང་བཅུ། དགྲ་བཅློམ་འབྲས་ཞུགས་རང་རྒྱལ་ཏྗེ་ཉི་

ཤུའློ། །དྗེས་ན་ར་བར་བསན་པ་ལ་བཅུ་བདུན་ཁ་བསྐང་བ་ལ་གསུམ་བྗེད་པ། འདི་དང་

རྒྱན་སང་གི་དགློངས་པ་སྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། འབྲས་བུ་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་ལ་གནས་པ་

དང་འབྲས་བུ་བཞི་པ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ནི་གློ་ས་བ་ཉིད་ཀིས་ན་བསྡུས་པར་མ་

བཤད་དློ། ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན། དང་པློ་ལ་གཉིས། སྦྱློར་

ལམ་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན། བརྟྗེན་པ་སྦྱློར་བའི་ལམ་མློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལུས་

རྟྗེན་ནི་རང་འགྲྗེལ་ལས། གསུམ་ནི་མི་དག་གི་ནང་ཁློ་ན་དང་གིང་གསུམ་དུ་སྐྗེད་པར་

བྗེད་དློ། །སྔློན་སྐྗེད་པ་རྣམས་ནི་ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་ཡང་མངློན་སུམ་དུ་བྗེད་དློ། །བཞི་པ་

ནི༑ ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་ཡང་སྐྗེད་པར་བྗེད་དློ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །དྗེས་ན་མཐློང་ལམ་སྐྗེ་

བའི་རྟྗེན་ལ་སྐྗེ་དགློས་སློ། །གཉིས་པ་སྗེམས་རྟྗེན་ནི་མཛོད་ལས། མི་ལྕློགས་མྗེད་པ་

དང༌། །ཁད་པར་བསམ་གཏན་ས་པའློ། ཞྗེས་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་དང༌། གཉིས་ནི་

འློག་ནའང་ཡློད་པའམ། ཞྗེས་བཙུན་པ་དབངས་སྒློག་དྲློད་རྗེ་གཉིས་འདློད་པའི་ས་ལ་

ཡང་བརྟྗེན་པར་འདློད་དློ། །བྗེ་བྲག་ཏུ་བང་སྗེམས་ཀི་སྦྱློར་ལམ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། 

ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལའང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ། ཚོགས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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ལམ་ཆྗེན་པློ་ནས་ཆློས་རྒྱུན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐློབ་པ་དང༌། མཛོད་ལས། སློན་དང་བསྗེ་རུ་

བང་ཆུབ་པ། །བསམ་གཏན་མཐའ་རྟྗེན་གཅིག་ལ་ཀུན། ཞྗེས་པས་སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་

རློ༑ །འདིའི་ལྟར་ན་སྦྱློར་ལམ་དུ་མ་ཟད་ཆློས་རྒྱུན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐློབ་ཕིན་ཆད་ཀི་ཐྗེག་

ཆྗེན་གི་ལམ་གི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟྗེན་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་

བ་དང༌། ཁད་པར་དུ་གཟུགས་མྗེད་ཀི་རྣམ་ཐར་ཟད་པར་འགློག་སློམས་རྣམས་ཀང་དྗེ་

ལྟར་འགྱུར་བས་གཙོ་བློར་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ངློ་བློ། དབྗེ་བ། ཕྗེ་བའི་བློ་གང་ཡིན་བརྟག་པའློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། ཐུན་མློང་དང༌། སློ་སློའི་ངློ་བློའ ློ། །དང་པློ་ནི། སྒློམ་བྱུང་ཞྗེས་པའི་མཛོད་

འགྲྗེལ་ལས། ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་པ་འདི་བཞི་ཆར་ཡང་སྒློམ་

བྱུང་ཐློས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་བཤད་དློ། །འློན་ཀང་སྦྱློར་

ལམ་ལ་སྒློམ་བྱུང་གིས་ཁབ་པར་བཤད་པ་ནི་དྗེ་གཙོ་ཆྗེ་བས་ཡིན་གི་ཐློས་བསམ་

ཡང་མྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། སྦྱློར་བའི་ལམ་གང་ཞྗེ་ན། ཚོགས་ཀི་གང་

ཡིན་པ་སྦྱློར་བའི་ཡང་དྗེ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཚོགས་ལམ་ལ་བཤད་པའི་སློ་སྐྗེའི་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སྦྱློར་ལམ་ལ་ཡང་ཡློད་པར་གསུངས་ལ་ཚོགས་ལམ་དུ་

ཐློས་བསམ་གི་ཡློན་ཏན་ཡང་བཤད་པས་སློ། །ཆློས་ཆློས་ཉིད་འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེ་ལ་

ངྗེས་པར་རྟློག་པ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་མདློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྗེད་

པས་བསྡུས་པ་སྦྱློར་བའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དློ། ཞྗེས་བ་བ་ལ་ཐམས་ཅན་ནི་ཐློས་པ་དང་

བསམ་པ་དང་བསྒློམས་པས་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བ་སྗེ་དྗེས་དྗེ་ངྗེས་པར་རྟློག་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་

སློ༑ །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སྦྱློར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཐློས་བསམ་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 321  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

དྗེ་རྣམས་ཐར་ལམ་གཏན་མིན་པར་ཐལ་ལློ། །གཉིས་པ་ནི། མདློ་རྒྱན་ཀུན་བཏུས་

གཉིས་སུ་བཤད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་རྒྱན་སང་དུ་ཡང་དྲློད་སློགས་བཞིའི་སློ་

སློའི་ངློས་འཛིན་གསུངས་པས་འདིར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་བཞི་ལས་

དང་པློ་དྲློད་ནི། བང་སྗེམས་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཡིད་ཀི་བརློད་པ་ལས་མ་

གཏློགས་པར་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་དློན་རྣམས་མ་མཐློང་གི་ཡིད་ཀི་བརློད་པ་ཁློ་

ན་རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དུ་སང་བར་མཐློང་སྗེ་སང་བ་ཐློབ་པའི་”ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

ཏློ༑ །
1

ཆློས་ལ་ངྗེས་རྟློག་གི་བཟློད་པ་དང་པློ་ཡང་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། དྗེ་ནས་དྗེ་

འདྲར་གྱུར་པ་ཡི། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མཉམ་གཞག་པས། །ཡིད་ཀི་བརློད་པ་མ་

གཏློགས་པ། །དློན་ཀུན་རབ་ཏུ་མི་མཐློང་ངློ༌། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་རྗེ་མློ་ནི། དྲློད་དུ་ཐློབ་པའི་ཆློས་ཀི་སང་བ་དྗེ་ཉིད་ཇྗེ་ཆྗེ་ཇྗེ་ཆྗེར་

འཕྗེལ་བར་བ་བའི་ཕིར་མི་གནས་པའི་བྗེད་པས་བརློན་འགྲུས་བརྟན་པློ་རློམ་པ་སྗེ་

སང་བ་མཆྗེད་པའི་”ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏློ། 
2

།དྗེ་ལྟར་ཡང༌། ཆློས་ཀི་སང་བ་འཕྗེལ་བའི་

ཕིར། །བརློན་འགྲུས་བརྟན་པློ་ཀུན་ཏུ་རློམ། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་འགྲྗེལ་པར་བརློན་

འགྲུས་བརྟན་པློ་ལ་འབྲུ་མནན་ལ། འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་བརྟན་པའི་བརློན་འགྲུས་ཞྗེས་

བརྟན་པའི་འབྲུ་གནློན་བང་སྗེམས་ལ་མཛད་དློ། །གསུམ་པ་བཟློད་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་

བརློན་འགྲུས་བརམས་པས་ཆློས་ཀི་སང་བ་ཤས་ཆྗེར་འཕྗེལ་ནས་སྗེམས་ཙམ་ལ་

གནས་ཏྗེ་ཡུལ་དུ་སང་བ་འདི་ནི་ནང་གི་སྗེམས་ཁློ་ནར་ཟད་དློ་ཞྗེས་རྟློགས་པའློ། །དྗེ་

ནས་དློན་དུ་སང་བ་རྣམས་ནི་སྗེམས་ཁློ་ནར་ཟད་ཀི་སྗེམས་ལས་གཞན་མིན་ནློ་ཞྗེས་

1  ཀ ། ༣༦༢  སྗེ། ༣༦༦   ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནློ། །

2  ཀ ། ༣༦༢  སྗེ། ༣༦༦   ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནློ། །
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མཐློང་སྗེ་དྗེའི་ཚེ་ནི་གཟུང་བའི་གཡྗེང་བ་སངས་ལ་འཛིན་པའི་གཡྗེང་བ་འབའ་ཞིག་

ལུས་སློ། །འདི་གཟུང་མྗེད་ཀི་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པ་དང་འཛིན་པ་མྗེད་པའི་

རྗེས་སུ་སློང་བའི་ཕིར་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པའི་”ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

ཏློ༑ 
1 

།དྗེ་ལྟར་ཡང་། ཆློས་ཀི་སང་བ་འཕྗེལ་ནས་ནི། །སྗེམས་ཙམ་ལ་ནི་གནས་པར་

འགྱུར། །དྗེ་ནས་དློན་དུ་སང་བ་ནི། །སྗེམས་སུ་རབ་ཏུ་མཐློང་བར་འགྱུར། །དྗེ་ཚེ་འདི་

ཡི་གཟུང་བ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་དྗེ་སློང་འགྱུར། །དྗེ་ནས་དྗེ་ལ་འཛིན་པ་ཡི། །རྣམ་

པར་གཡྗེང་བ་འབའ་ཞིག་ལུས། ཞྗེས་སློ། །

བཞི་པ་ཆློས་མཆློག་ནི། དྗེ་ལྟར་གཟུང་བའི་གཡྗེང་བ་སངས་ནས་འཛིན་པའི་

གཡྗེང་བ་ཙམ་ལ་གནས་པ་དྗེ་ཡང་འདི་སམ་དུ་དྗེ་ལྟར་གཟུང་བ་མྗེད་ན་འཛིན་པ་ཡང་

ཡློད་པར་མི་རིགས་སློ། ཞྗེས་འཛིན་པའི་གཡྗེང་བ་ལ་ཆགས་པ་ཡང་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་

སངས་ནས་དྗེ་མ་ཐག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་རྗེག་པར་བྗེད་དྗེ་འདི་ནི་དྗེ་མ་ཐག་པའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞྗེས་བའློ། །ཅིའི་ཕིར་དྗེ་མ་ཐག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། གཟུང་

བའི་གཡྗེང་བ་སངས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཡྗེང་བ་སློང་བ་དང༌། འཛིན་པའི་

གཡྗེང་བ་སངས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་དང་པློར་འཇུག་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང༌། དྗེ་ཚེ་

བར་ཆད་མྗེད་པ་ཡི། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མྱུར་དུ་རྗེག །འདི་ལྟར་དྗེ་ཡི་མཇུག་ཐློགས་

སུ༑ །འཛིན་པའི་རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་སློང༌། །འདི་དག་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་ནི། །དྲློ་བར་

གྱུར་སློགས་ཡིན་ཞྗེས་བ། ཞྗེས་སློ། །རྒྱན་སང་ལས། དང་པློ་གསུམ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སང་

བ་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེ་གསུམ་དུ་གསལ་བ་དང་བཞི་པ་སང་མྗེད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སང་བ་

1  ཀ ། ༣༦༢  སྗེ། ༣༦༦   ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནློ། །
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རློགས་པ་ལ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དང་པློ་གསུམ་གིས་ནི་གཟུང་མྗེད་ལ་སྒློམ་བྱུང་གི་

ངྗེས་པ་རྗེད་ཀང་སྗེམས་ཙམ་དུ་ཞྗེན་པས་འཛིན་པའི་གཡྗེང་བ་མ་ཞི་ལ། བཞི་པས་ནི་

སྗེམས་ཙམ་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པས་འཛིན་མྗེད་ལ་སྒློམ་བྱུང་གི་ངྗེས་པ་རྗེད་དློ། །

དློན་འདི་ལ་རིགས་རལ་ན་རྗེ། དྗེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དྗེའི་མཇུག་ཐློགས་

ཞྗེས་ཆློས་མཆློག་གི་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་གཡྗེང་བ་སློང་པར་གསུངས་པས་སློ་ཟྗེར་བ་

ནི་དློན་མིན་ཏྗེ། འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་དྗེའི་མཇུག་ཐློགས་ཀི་དློན་གཟུང་བའི་གཡྗེང་བ་

སངས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ལ་བཤད་པ་དང༌། རྒྱན་སང་དུ་ཡང་ཆློས་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པའི་

གཡྗེང་བ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཀུན་བཏུས་སུ་མདློ་དྲངས་པར་ཡང༌། བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་མཉམ་གཞག་པས། །ཡིད་ཀི་གཟུགས་བརན་མཐློང་དྗེ་ནས། །རང་གི་

འདུ་ཤྗེས་ངྗེས་པར་བཟུང༌། །དྗེ་ལྟར་ནང་གི་སྗེམས་གནས་ནས། །གཟུང་བ་མྗེད་པར་

རྟློགས་པར་བ། །དྗེ་ཡི་འློག་ཏུ་འཛིན་མྗེད་པར། །དྗེ་ནས་མི་དམིགས་རྗེག་པར་བ། 

ཞྗེས་འཛིན་པ་མྗེད་པའི་འློག་ཏུ་མཐློང་ལམ་བཀའ་སྩལ་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་བཞི་པློ་

འདི་དག་ནི་བདག་མྗེད་པའི་དློན་ལ་ལྷག་པར་མློས་པ་བརྟན་པའི་ཕིར་མློས་སྤྱློད་ཀི་ས་

ཞྗེས་ཀང་བའློ། །དཀློན་མཆློག་སྤིན་ལས་ཀང༌། ས་འདི་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ནི་སློ་སློ་སྐྗེ་བློ་ཡིན་ན་ཡང་བིས་པའི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་

པར་འདས་ཤིང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་གཟུངས་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་མངློན་པར་ཤྗེས་

པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གྲངས་མྗེད་པ་དང་ཡང་ལྡན་ནློ། ཞྗེས་ཡློན་ཏན་དུ་མ་དང་

ལྡན་པར་ཡང་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ངློ་བློས་ཕྗེ་ན་དྲློད་རྗེ་བཟློད་མཆློག་བཞི་ཡློད་ལ། ཆྗེ་འབྲིང་གིས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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ཕྗེ་ན་བཅུ་གཉིས་ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཡློད་པས་སློ། །གཞན་ཡང་དྲློད་རྗེ་

གཉིས་དང་བཟློད་པ་དང་ཆློས་མཆློག་ལ་ཆློས་ལ་ངྗེས་སྗེམས་ཀི་བཟློད་པ་ཆུང་འབྲིང་

ཆྗེ་གསུམ་དུ་ཡང་བཤད་དློ། །ཆློས་མཆློག་ལ་ཕར་ཕིན་གི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་སུ་ཆྗེ་

འབྲིང་གི་དབྗེ་བ་བཤད་ལ། མངློན་པ་གློང་འློག་གཉིས་ཀར་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་བཤད་

ཅིང༌། མདློ་རྒྱན་ལས་ཀང་དྗེ་མ་ཐག་པའམ་བར་ཆད་མྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་བཤད་

པས་སྐད་ཅིག་ཏུ་བཞྗེད་པ་འདྲའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། སྦྱློར་ལམ་མཉམ་བཞག་ནི་རྣལ་འབློར་མངློན་

སུམ་ཡིན་གི་རྟློག་པ་གང་ཡང་མྗེད་དློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ལ། གཞན་དག་ནི་དྲན་པ་བཅད་ཤྗེས་

སློ༑ ཞྗེས་འདློད་དློ། །དྗེ་ལ་མཁས་པ་དག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་པློ་མི་འཐད་དྗེ། གཞན་

དུ་ན་སྦྱློར་ལམ་མཉམ་གཞག་དྗེ་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་དང༌། མཐློང་སང་

གི་ས་བློན་འགའ་སངས་པ་དང༌། རྟློག་བཅས་དང་ཚུར་མཐློང་གི་ཤྗེས་པ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དང་པློ་གསུམ་འདློད་ན་ཀུན་

བཏུས་ལས། བདྗེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་འཇིག་རྟྗེན་པ་ཡང་ཡློད་འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པ་ལ་བྗེ་

བྲག་ཅི་ཡློད་ཅྗེ་ན། ཤྗེས་བ་ལ་ལྗེགས་པར་མ་ཞུགས་པ་དང་ལྗེགས་པར་ཞུགས་པ་

དང༌། སྒིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་སྒིབ་པ་མྗེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་བཅས་པ་

དང་རྣམ་པར་རྟློག་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། འདི་ནི་བྗེ་བྲག་གློ་ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ལློ། །

བཞི་པ་ཁབ་པ་མྗེད་ན་ཨ་བྷྱས་དྗེ་ལ་གང་ཅིག་ཤློས་རྣམས་ཀི་མངློན་སུམ་དྗེ་

ནི་དློན་དམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་མ་འཁྲུལ་བར་མི་བརློད་དློ། །གཞན་དུ་ན་ཐམས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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ཅད་རྣལ་འབློར་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་གི་ཚུ་རློལ་མཐློང་བར་མི་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པ་དང་

འགལ་ལློ། །གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་གསལ་སང་མྗེད་པར་ཐལ་ཏྗེ་དྲན་

པ་བཅད་ཤྗེས་ཡིན་པས་སློ། །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། དྲན་པ་བཅད་ཤྗེས་སྒ་རྟློག་ཡིན་ལ་དྗེ་

ལ་གསལ་སང་འགལ་བས་སློ། །འདློད་ན་ཨ་བྷྱས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བ་སྐྗེ་བ་དྗེའི་ཚེ་བཟློད་པའི་གནས་སྐབས་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞྗེས་གཞན་

ལུགས་འགློག་པར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་གསལ་སང་ཡློད་པར་བཤད་པ་ཡང་

ཚོགས་ལམ་དུ་རྣམ་གཡྗེང་ཤས་ཆྗེ་བ་སྦྱློར་ལམ་དུ་སྒློམ་བྱུང་གིས་འདྲིས་པར་བས་

ཏྗེ་ཤས་ཆུང་བ་ལ་བཞྗེད་ན་རུང་ལ། དྗེ་ལྟ་མིན་པར་ཆློས་ཉིད་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་གསལ་

སང་ཡློད་པར་འདློད་ན་དྗེ་ལ་མངློན་སུམ་དུ་ཐལ་བ་གང་གིས་”བཟླློགས།
1

 སྤྱིར་མཉམ་

གཞག་དགག་རྟློག་གི་ངློ་བློར་བཞྗེད་པ་དང་སྒ་རྟློག་མྗེད་པར་འདློད་པ་ཡང་འགལ་ཏྗེ་དྗེ་

ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

འློ་ན་རང་གི་ལུགས་གང་ཞྗེ་ན། སྦྱློར་ལམ་མཉམ་གཞག་བདག་མྗེད་པའི་དློན་

ལ་མངློན་སུམ་དུ་མི་འདློད་དྗེ། སློ་སྐྗེའི་རྒྱུད་ལ་ཉློན་ཡིད་མངློན་གྱུར་དུ་མི་འཇུག་པའི་

སྐབས་སིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། བདག་མྗེད་མངློན་སུམ་གིས་རྟློགས་པའི་བློ་མངློན་

དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་བདག་ལྟ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་འགལ་བས་སློ། །དྗེས་ན་སྦྱློར་ལམ་བདག་

མྗེད་ལ་དམིགས་པ་ནི་བདག་མྗེད་ཀི་དློན་སྤྱི་རང་ལ་སང་བ་ལ་དྗེར་མློས་ནས་འཛིན་

པའི་དློན་སྤྱི་འཇལ་བའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྒ་དློན་སང་བའི་རྟློག་པ་ཡིན་ལ། ཚོགས་

ལམ་དུ་བདྗེན་བཞིའི་དློན་རིགས་པས་ངྗེས་པའི་འདུ་བྗེད་མ་ཉམས་པ་ལ། དྗེ་ལྟར་དྲན་

1  བ། ༤༡༢  ཀ ། ༣༦༦ བཟླློགས།    ཞློལ། ༣༤༩  སྗེ། ༣༧   བཟླློག །
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པའི་བཅད་ཤྗེས་ཀང་ཡློད་ཅིང་བདག་མྗེད་ཀི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་རྗེས་དཔག་

ཀང་ཡློད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སྦྱློར་ལམ་རང་གི་ངློ་བློ་འཁྲུལ་ཤྗེས་ཡིན་ཀང་ཐ་མལ་པའི་བློ་

ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འཁྲུལ་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཆློས་ཀི་དབིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་

དག་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་རྟས་པས་སྐྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །དློན་གི་

དབང་འདི་གཟིགས་ནས། རྗེས་སུ་མཐུན་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག །རྗེས་སུ་འབྲྗེལ་བཅས་

བཟླློག་པ་དང༌། །ཕིན་ཅི་མ་ལློག་ཕིན་ཅི་ལློག །རྗེས་སུ་འབྲྗེལ་མྗེད་སྒློམ་པའློ། ཞྗེས་རྗེ་

བཙུན་གིས་གསུངས་པའི་དློན་འགྲྗེལ་པ་ན་མཁས་མཆློག་དབིག་གཉྗེན་གིས་མ་

འཁྲུལ་བའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་འཁྲུལ་ཤྗེས་ནི་སློ་སྐྗེ་རྣམས་ཀི་སྒློམ་ལམ་དང༌། ཕིན་

ཅི་ལློག་གི་སྒློམ་སང་དང་འབྲྗེལ་ལ་རང་གི་ངློ་བློ་མ་འཁྲུལ་བ་ནི་འཕགས་པ་སློབ་པའི་

སྒློམ་ལམ་དང༌། ཕིན་ཅི་ལློག་དང་རྗེས་འབྲྗེལ་གཉིས་ཀ་མྗེད་པ་ནི་མི་སློབ་པའི་སྒློམ་

ལམ་ལ་གསུངས་ཤིང༌། འགྲྗེལ་བཤད་དུའང་དང་པློ་ནི་དྲན་ཉྗེ་ནས་སློབས་སྒློམ་པའི་

བར་དང༌། གཉིས་པ་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལམ་ཀི་ཡན་ལག་སྒློམ་པའི་བར་

ལ་གསུངས་སློ། །

མདློར་ན་གང་དག་ཚུར་མཐློང་གིས་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་གིས་རྟློགས་པ་ཡློད་

པར་འདློད་ཅིང་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པ་ནས་མི་མཐློང་བར་བཤད་པའི་འགལ་སློང་ལ་

སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་ལམ་ཉྗེ་རིང་གི་དབང་གིས་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པའི་སྒྱུས་འདྲིད་པ་

ནི་ཁློ་བློའི་མ་མློ་གཤམ་མློ་ཞྗེས་པ་དང་འདྲ་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པར་

འཕགས་པ་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་པར་གསུངས་པའི་ཟབ་མློའི་དློན་དུ་གྱུར་པ་དྗེ་སྔགས་ཀི་

ཐྗེག་པར་ཚུར་མཐློང་གིས་ཀང་རྟློགས་པའི་ཉྗེ་རིང་གི་ཁད་པར་ཡློད་པ་དང༌། མཚན་
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ཉིད་ཐྗེག་པར་ཚུར་མཐློང་གིས་ཐློབ་ས་བར་གསུངས་པའི་མངློན་ཤྗེས་སྤྱན་རྫུ་འཕྲུལ་

ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཆློས་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་ཀང་མི་ཐློབ་པར་འདློད་པ་ནི། བླུན་པློ་

ཚིག་ཙམ་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པ་རྣམས་མ་གཏློགས་པ་མཁས་པ་རིགས་པའི་རྗེས་སུ་

འབྲང་བ་སུ་ཞིག་ཡིད་ཆྗེས་ཏྗེ། མཐློང་སང་དང་སྒློམ་སང་གི་བདག་ལྟ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁ་

མ་བྲི་བར་བདག་མྗེད་མངློན་སུམ་གིས་རྟློགས་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །

གཞན་ཡང་ཐབས་མཆློག་དང་ལྡན་པའི་ལམ་མཐར་ཐུག་གིས་བསྒྲུབས་པའི་

རྟློགས་པ་ནི་ལྡློག་ལ་ཐབས་མཆློག་དང་མི་ལྡན་པའི་”དམན་པ་ཉི་ཚེ་བས
1

་བསྒྲུབས་

པའི་རྟློགས་པ་མི་ལྡློག་པར་འདློད་པ་འདི་ཡང་བློ་གྲློས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཁྗེད་

ལས་གཞན་སུ་ཞིག་གིས་རྗེད། དྗེས་ན་འདི་དག་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་མཉན་པ་

ཙམ་ཡང་སང་སྗེ། ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཞི་བ་འཚོས། ཚུ་རློལ་མཐློང་བ་ཐམས་ཅད་

ཀི༑ །སྗེམས་ནི་དྗེ་ལ་ནློར་བའི་ཕིར། །ཡང་དག་དངློས་པློ་ཅུང་ཟད་ཀང༌། །མངློན་སུམ་

དག་གིས་གྲུབ་པ་མྗེད། ཅྗེས་དང༌། རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀིས། ཕ་ཕིར་ཐློས་པའི་ཡུལ་

མིན་ཕིར། །དློན་དམ་ཡིན་ཕིར་བསམ་བ་མིན། །ཆློས་ཉིད་ཟབ་ཕིར་འཇིག་རྟྗེན་

པའི། །སྒློམ་པ་ལ་སློགས་ཡུལ་མ་ཡིན། །གང་ཕིར་གཟུགས་ལ་དམུས་ལློང་

བཞིན། །བིས་པས་དྗེ་སྔློན་མཐློང་མ་མློང༌། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཁས་བང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་མཚམས་སྦྱར། དློན་དངློས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

གདམས་ངག་གི་རྗེས་སུ་ངྗེས་འབྗེད་ཡན་ལག་སློན་པའི་འབྲྗེལ་ཅི་ཞྗེ་ན། ལམ་དང་ས་

ལ་འཇུག་པའི་ལས་དང་པློ་པ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་གདམས་

1  བ། ༤༡༤  ཞློལ། ༣༥༡   དམན་པ་ཉི་ཚེ་བས    ཀ ། ༣༦༨  སྗེ། ༣༧༢   དམན་པའི་ཉི་ཚེ་བས
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ངག་ཐློབ་པ་སྗེ་དྗེའི་དློན་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་ངྗེས་པར་འབྗེད་པ་སྗེ་མི་རྟློག་པའི་ངློ་བློ་

མཐློང་ལམ་དྗེའི་དབྗེ་བ་ནི་ཆ་ཤས་ཐློབ་པ་ཡིན་ལ། ཡན་ལག་ནི་དྗེའི་རྒྱུ་སྗེ་དྗེ་འབྱུང་

བས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ངློ་བློ་མདློར་བསན། ཁད་ཆློས་རྒྱས་པར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཁད་པར་དུ་འཕགས་སློ། །གང་ན། བང་

སྗེམས་ཡིན་ལ་སྐློབ་པའི་བསམ་པ་ཡློད་པས་སྐློབ་པའི་དྲློད་སློགས་ཀི་བདག་ཉིད་

ཆུང་འབྲིང་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ནིའློ། །གང་ལས་ན། ཉན་ཐློས་སློགས་སློ། །གང་གིས་ན། རྒྱུ་

དང་སློགས་སློ། །ཉི་སང་ལས། ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པ་ལས་ཁད་པར་རྣམ་པ་བཞི་

བརློད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས་རྟློག་པ་མ་གཏློགས་པ་བཞི་ཁད་ཆློས་སུ་བཞྗེད་ལ་སང་

ཡྗེས་ཀང་ངློ༌། །ཟླློས་སློང་གི་སྐབས་སུ་དྲུག་གསུངས་པ་ནི་ཁད་པར་འཕགས་ཆློས་

མིན་པར་བསན་ཟིན་ཏློ། །འགྲྗེལ་པ་འདིས་སྦྱློར་ལམ་གི་གྲངས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལྡན་

ཞིང་རྟྗེན་པའི་རྣམ་རྟློག་བཞི་དང་བཅས་པའི་ཁད་པར་ལྔར་བཞྗེད་དྗེ། དག་སིང་ཟླ་འློད་

བུདྡྷ་ཤྲི་རྣམས་ཀང་ངློ༌། །རྒྱན་སང་དུ་ཁད་པར་དང་པློ་བཞིས་འཕགས་པར་བསན་

ནས། དྗེའི་འློག་ཏུ་རྟློག་པ་བཞིས་གྲངས་བཞིན་དུ་སྦྱློར་ལམ་འདི་དག་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་ལ་བརྟྗེན་པར་བརློད་པར་བའློ་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་དྗེ་ནས་དྗེ་བཞིན་དུ་ཇི་

སྐད་བཤད་པའི་རྟློག་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་འདི་དག་རྗེ་རྗེ་ཞིང་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་

དང་ཆྗེན་པློའི་དབྗེ་བས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་ཡང་བརློད་པར་བ་བ་ཡིན་པས་

ཁད་པར་རྣམ་པ་ལྔའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །འདིའི་དློན་ལ་ཁ་ཅིག་རྟློག་པ་དློར་བའི་ཁད་

ཆློས་ལྔའློ་ཞྗེས་འདློད་ཀང༌། ཉན་རང་གི་སྦྱློར་ལམ་ཁད་པར་དང་བྲལ་བར་སློན་པ་ན་
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རྟློག་པའི་ཁད་ཆློས་མྗེད་པར་བསན་གི་ཆུང་འབྲིང་གི་དབྗེ་བ་མྗེད་པར་མ་བསན་པས་

དྗེ་མི་འཐད་དློ། །དྗེས་ན་གཞུང་འདི་ལྟར་སྦྱར་ཏྗེ། འདི་དག་རྗེ་རྗེ་ཞིང་ཆུང་ངུ་དང་

འབྲིང་དང་ཆྗེན་པློའི་དབྗེ་བས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྟློག་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྟྗེན་པས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་ཡང་བརློད་པར་བ་བ་ཡང་ཡིན་པས་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་འདི་

ལྟར་དུ་དབྗེ་བ་འཕགས་གཞི་རུ་བའློ། །ཅིའི་ཕིར་ཁད་ཆློས་ལྔར་བསན་ན། ཁ་ཅིག་

འདི་སམ་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་སྦྱློར་ལམ་འདི་གཉིས་དམིགས་པ་བདྗེན་བཞིར་

མཚུངས་པ་དང༌། བྗེད་ལས་རང་རང་གི་མཐར་ཐུག་པའི་སངས་རྟློགས་ཙམ་སྒྲུབ་པ་

དང༌། ཡློངས་འཛིན་སངས་རྒྱས་སུ་ཁད་མྗེད་པའི་ཕིར་རྟློགས་པ་དང༌། བྗེད་ལས་དང་

ཡློངས་འཛིན་ལ་ཁད་མྗེད་དློ་སམ་པའི་དློགས་པ་སྐྗེ་བས་དྗེ་བསལ་བའི་ཕིར་ལྔ་བསན་

ཏྗེ༑ དྗེ་ལ་དམིགས་རྣམ་གིས་ནི་རྟློགས་པའི་ཁད་པར་བསན་ཏྗེ། ཉན་རང་གིས་ནི་

བདྗེན་བཞི་ཙམ་ཞིག་གཏན་ལ་དབབ་པའི་གཞི་དམིགས་པར་བས་ནས་མི་རྟག་

སློགས་ཀི་སྒློ་ནས་ཤྗེས་པར་བྗེད་པས་གང་ཟག་ལ་བདག་མྗེད་པའི་དམིགས་རྣམ་

ཅན་ཡིན་ལ། ཐྗེག་ཆྗེན་གིས་ནི་མི་རྟག་སློགས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་བདྗེན་བཞི་

གཏན་ལ་དབབ་བ་རུ་བས་ནས་མི་རྟག་སློགས་སུ་ཞྗེན་བར་མི་བདྗེན་པར་གཅློད་པའི་

ཕིར་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་པའི་དམིགས་རྣམ་ཅན་ནློ། །

འདི་ནི་ར་འགྲྗེལ་གི་བཞྗེད་པ་སྗེ་ཁ་ཅིག་ཉན་རང་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི་བདྗེན་པ་

དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ཀི་བདྗེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་

དམིགས་པའི་ཁད་པར་འདློད་པ་དང༌། གཞན་དག་བདྗེན་བཞི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་

པས་ཞྗེས་འདློད་པ་ནི་དློན་མིན་ནློ། །རྒྱུ་དང་ལྡན་ཆློས་ཀིས་ནི་བྗེད་ལས་བསན་ཏྗེ། 
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འབྲས་བུའི་ཐྗེག་པ་གསུམ་གའི་རྟློགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་སྐྗེད་པ་དང༌། རང་

འབྲས་མཐློང་སྒློམ་གི་ལམ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤྗེས་སྒིབ་གཟུང་འཛིན་གི་རྟློག་པ་

ཐམས་ཅད་ཟད་བྗེད་དུ་སྐྗེས་པས་སློ། །དྗེས་ན་རྟློག་པ་སང་བར་ལྡན་པ་ཁད་ཆློས་ཡིན་

པའི་ཕིར། མཐློང་བ་དང་སྒློམ་པས་སང་བར་བ་བའི་ཕིར། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཡློངས་

འཛིན་གི་ཁད་པར་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྦྱློར་ལམ་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན། ཉན་རང་གི་སྦྱློར་

ལམ་ཁད་པར་ལྔ་བྲལ། བང་སྗེམས་ཀི་དམིགས་ཚུལ་ས་ཚོགས་སུ་བསན་པ། དྗེ་ལ་

རློད་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ན། བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞི་པློ་ཆུང་ངུ་དང་

འབྲིང་དང་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ནིའློ། །ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་གསུམ་

ལས། རྒྱུའི་ཁད་པར་ནི་ཐློས་པ་དང་སློགས་པས་བསམ་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་ཐློབ་

པ་ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་གི་དད་པ་ལ་སློགས་པའི་མཚན་ཉིད་དྗེ་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

དགྗེ་བའི་ར་བ་དྗེའི་འློག་ཏུ་སྗེ་རྗེས་སུ་སྐྗེས་པའློ། །དམིགས་རྣམ་གི་ཁད་པར་ནི། རང་

འབྲས་བདྗེན་བཞི་མངློན་སུམ་གིས་རྟློགས་པའི་མཐློང་ལམ་དང་དམིགས་རྣམ་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའློ། །ངློ་བློའི་ཁད་པར་ནི། ཆློས་མཆློག་མན་ཆད་ཀི་གང་ཟག་འཇིག་རྟྗེན་པ་

དང་འཕགས་པའི་རྗེས་ཐློབ་ལྟ་བུ་བློ་འཇིག་རྟྗེན་པ་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་པའི་

འཇིག་རྟྗེན་པའི་སྒློམ་པ་ལས་བྱུང་བའློ། །བཞི་པློ་གང་ཞྗེ་ན། དྲློ་བར་གྱུར་པ་དང་ཞྗེས་

སློགས་སློ། །དྗེ་ཡང་དྲློ་བ་རྣམས་ཞྗེས་སློགས་རྣམ་དབྗེ་དང་པློའི་ཚིག་གིས་གསལ་

བའི་དབྗེ་བ་བསན་ལ། དྲློ་བར་གྱུར་པ་ཞྗེས་སློགས་གྱུར་པའི་སྒས་སྤྱིའི་ཚིག་ཏུ་བརློད་
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པའློ། །ཆུང་འབྲིང་ཆྗེན་པློའི་ཁད་པར་གང་ན། ཆུང་ངུ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་ནི་ཐློག་མ་

བར་དང་ཐ་མར་རིམ་གིས་སྐྗེ་བས་བཞག་ལ། སམ་གི་དློན་ཡང་ན་བང་སྗེམས་དབང་

པློ་རྟུལ་འབྲིང་རྣློ་གསུམ་དང་འབྲྗེལ་བའི་བྗེ་བྲག་གིས་ཏྗེ་སྒློ་ནས་འཇློག་གློ །

གང་ལས་ན། ཉན་ཐློས་དང་སློགས་པས་རང་རྒྱལ་སློགས་སློ། །གང་གིས་ན། 

ལྔ་ལས་དང་པློ་དམིགས་པའི་ཁད་པར་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི། རྒྱས་བཤད་ནས་འཆད་པར་

འགྱུར་བའི་བདྗེན་བཞིའི་དངློས་པློ་སྗེ་ཁད་ཆློས་མི་རྟག་སློགས་ལ་དམིགས་པ་དང་

རྣམ་པའི་ཁད་པར་ནི། མངློན་པར་ཞྗེན་པ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པ་སྗེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་

པར་ཞུགས་པའློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཟུགས་སློགས་ལ་བདྗེན་པར་འཛིན་པའི་

ཆློས་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །རྒྱུའི་ཁད་པར་ནི། འབྲས་བུ་ཡི་

ཐྗེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་རྟློགས་རིགས་རྟློགས་པ་སྗེ། ཐློབ་པའི་རྒྱུའི་ངློ་བློ་དང༌། ཡློངས་

འཛིན་གི་ཁད་པར་ནི། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་སངས་མ་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་སིད་ཞིར་ལྟུང་བ་ལས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་

དང༌། ལྡན་ཆློས་ཀི་ཁད་པར་ནི། རྗེ་སྦྱློར་གི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་རང་འབྲས་མཐློང་

སྒློམ་གི་ལམ་གིས་སང་བར་བ་བའི་གཟུང་འཛིན་གི་རྟློག་པ་བཞི་པློ་རྒྱས་བཤད་ནས་

འཆད་པར་འགྱུར་པའི་ཚུལ་དང་རྒྱུད་འབྲྗེལ་བར་འབྱུང་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉན་རང་གི་སྦྱློར་ལམ་དྗེ་ཁད་པར་ལྔ་དང་བྲལ་བར་ཅིས་ཤྗེས་

ཤྗེ་ན། འབྱུང་ངློ་གང་ལས་ན། “ལུགས་ལས
1

་ཏྗེ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལུང་ངམ་སྗེ་སློད་ལས་

སློ༑ །གང་ན། ཉན་རང་དྗེ་དག་གི་དྲློ་བ་སློགས་ཀི་དགྗེ་རའི་དམིགས་རྣམ་ལ་སློགས་

1  བ། ༤༢༠  ཀ ། ༣༧༤   ལུགས་ལས    སྗེ། ༣༧༨  ཞློལ། ༣༥༥   ལུང་ལས
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པའི་རྣམ་གཞག་ནིའློ། །

ཇི་ལྟར་ན། གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་སློགས་པས་ཉམས་སུ་མློང་བ། མཚན་

མར་འཛིན་པ། སྗེམས་ཡུལ་ལ་འདུ་བྗེད་པ། ཡུལ་སློ་སློར་རྣམ་པར་རིག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མཚོན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔའི་དངློས་པློའི་བདག་ཉིད་བདྗེན་བཞི་དག་པ་བ་ལ་

དམིགས་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་མི་རྟག་

སློགས་བཅུ་དྲུག་ཙམ་གིས་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང༌། ཉན་རང་གི་ཐྗེག་པ་རྗེ་རྗེ་བ་

རྟློགས་པ་སྗེ་ཐློབ་པ་ཁློ་ནའི་ཆྗེད་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་དང༌། ཐབས་མཁས་ཀི་དགྗེ་བཤྗེས་

ཀིས་དམན་ལམ་ལས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བ་དང༌། རང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་

གྗེགས་སུ་གྱུར་པའི་རྟློག་པ་བཞི་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པར་འབྱུང་ངློ་ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེའི་

ཕིར་ཐྗེག་ཆྗེན་ལས་དམན་པར་གྲུབ་བློ། །འློ་ན་ཐྗེག་དམན་གི་ལུང་ལས་རང་གི་སྦྱློར་

ལམ་ཁད་པར་དྗེ་དག་དང་བྲལ་པའི་དམན་པར་སློན་པ་མི་འཐད་ཅྗེ་ན། ཐྗེག་དམན་གི་

ལུང་ལས་ཁད་པར་དྗེ་དག་མྗེད་པའི་སྒློ་ནས་དམན་པར་མ་གསུངས་ཀང༌། ཉན་རང་

གི་དམིགས་རྣམ་ལ་སློགས་པ་འདི་ལྟ་བུའློ་ཞྗེས་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལས་

དམན་པར་གྲུབ་པ་ལ་དགློངས་ནས་ཁད་པར་ལྔ་བྲལ་དུ་བསན་པར་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་

མཐུན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་རྒྱུའི་སྒློ་ནས་ཇི་ལྟར་སིད་པའམ་རིགས་པ་

བཞིན་དུ་བདྗེན་པ་བཞིའི་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ་ཞྗེས་རྣམ་པར་སྦྱར་ཏྗེ་ལྷག་

མ་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་བཟློད་པ་འབྲིང་གི་སྐབས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་རྒྱུའི་སྒློ་ནས་

དམིགས་ཏྗེ། སྐྗེ་བ་དང་ངྗེས་འབྱུང་མྗེད་པ་རྟློགས་པ་འདི་ནི་ལུས་སློགས་དག་པ་ལྔའི་
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རྒྱུ་བྗེད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འཛིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཆློས་མཆློག་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཁ་ཅིག་ཏུ་

ནི་འབྲས་བུའི་སྒློ་ནས་དམིགས་ཏྗེ། དཔའ་བར་འགྲློ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

འདི་ནི་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་འབྲས་བུ་དང་ལྡན་ནློ་ཞྗེས་རྟློགས་པའི་ཕིར་རློ། །

སྔ་མས་ནི་འབྲས་བུ་སྔློན་དུ་མ་རྟློགས་པར་སྐྗེད་པའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བྗེད་ལ། 

ཕི་མས་ནི་འབྲས་བུ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་དྗེ་ལ་དངློས་སུ་ཡློད་པར་རྟློགས་ནས་རྣམ་

པར་བྗེད་དློ། །བཟློད་པ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྒློ་ནས་དམིགས་

ཏྗེ༑ དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་འདི་ཉིད་ཀུན་རློབ་ཏུ་ངློ་བློ་ཡློད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

འཛིན་པས་སློ། །རྣམ་པ་ལྷག་མ་དགུའི་སྐབས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་སྒློ་

ནས་དམིགས་ཏྗེ། བདྗེན་བཞི་སྤློས་བྲལ་དློན་དམ་པ་དྗེ་རྣམ་པར་བྗེད་པས་སློ། །དྗེ་

ལྟར་ན་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་གི་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་བུ་ངློ་བློ་

ཉིད་དང་གསུམ་རྣམ་པར་བྗེད་ལ། དློན་དམ་པ་ནི་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཁློ་ནར་ཟད་

དློ༑ །དྗེ་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མས་དམིགས་པ་དྗེ་ཡང་ཞྗེན་པ་མྗེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

སློབས་ཀིས་སློ། །

འདི་དག་གི་སྐབས་རྣམས་ནི་རྒྱན་སང་གི་བཞྗེད་པ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་

བཀློད་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀང་བྲིས་སློ། །འདི་ལས་གཞན་དུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་སྡུག་

བསྔལ་གི་རྒྱུ་བྗེད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཀུན་འབྱུང་གི་འབྲས་བུ་དང༌། འགློག་པ་ལ་

ཆློས་ཐམས་ཅད་དྗེའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པས་ངློ་བློ་ཉིད་དང༌། ལམ་ལ་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྣམ་

པའི་སྒློ་ནས་དམིགས་ཞྗེས་རིགས་བིན་འཆད་པ་དང༌། ཤྗེར་འབྱུང་གིས་ཀུན་འབྱུང་

ལ་སློགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་པློ་རྣམས་ལ་རྟྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་
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ཀི་རྒྱུ་དང༌། རྟློགས་བཞིན་པའི་འབྲས་བུ་དང༌། སློང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་

དང༌། ཐ་མི་དད་པའི་བདག་ཉིད་ཆློས་ཉིད་དྗེ་བཞི་པློ་རྣམས་ཀིས་སམ། མངློན་པར་

ཞྗེན་པ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀིས་དམིགས་པ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་རྣམ་

པ་བཅུ་གཉིས་སྐྗེ་བ་ཞྗེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། ཚིག་གསལ་དུ། རྒྱུའི་སྒློ་ནི་ཐྗེག་

པ་མ་ལུས་པའིའློ། །འབྲས་བུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་མངློན་སུམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པས་

སློ༑ །

ངློ་བློ་ཉིད་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ངྗེས་པར་གནས་པ་སྗེ། ཆློས་

ཀི་དབིངས་ལས་མ་གཏློགས་པ། །འདི་ལྟར་ཆློས་ཡློད་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་བའི་

ཚུལ་ལས་སློ། །ཆློས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་སྒློ་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་དྗེ་ཡང་

ཀུན་རློབ་པའི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ལ་སློགས་པའི་བྗེ་བྲག་དུ་མར་རྟྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་

པར་འབྱུང་བའི་མཐུའི་ཆྗེ་བས་གནས་ཞྗེས་བ་བའི་”དློན་ཏློ། 
1 

།དྗེས་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་

འདིར་ནི་རང་བཞིན་གཅིག་ཉིད་ལས་ས་ཚོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

མཐུའི་ཆྗེ་བ་ཡིན་ལ། ས་ཚོགས་ཀང་གཅིག་ཁློ་ན་འདི་ལྟར་སྤློས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་བ་

ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་ཆྗེ་བའློ་ཞྗེས་འཆད་པ་རྣམས་ནི་སློབ་དཔློན་གི་

དགློངས་པ་མིན་ནློ། །རྣམ་པ་བཞི་པློ་དྗེའི་སྒློ་ནས་དམིགས་པར་མ་ཟད་རྣམ་པ་གཞན་

གིས་ཀང་བདྗེན་པ་བཞི་ལ་ཀུན་ཏུ་དམིགས་སློ་ཞྗེས་བ་བར་ཤྗེས་པར་བའློ། །དྗེ་ཡང་

ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། སྔ་མ་ཉན་རང་གི་རྣམ་པའི་སྐབས་སུ་བསན་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ལ་

སློགས་པ། བཅུ་དྲུག་གི་སྒློ་ནས་ཀང་དམིགས་སློ་ཞྗེས་བཤད་ན་འགྲིག་ལ། རིགས་

1  ཀ ། ༣༧༧  སྗེ། ༣༨༡   དློན་ནློ། །
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བིན་ལྟར་མངློན་ཞྗེན་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་གཞན་གིས་ཀང་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་

མི་འཐད་དྗེ། མངློན་ཞྗེན་མྗེད་པའི་རྣམ་པ་ནི་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་དྗེ་ལས་

གཞན་དུ་མི་རིགས་པས་སློ། །འློ་ན་རྣམ་པ་དྗེ་དག་ཚང་བར་འདིར་སློན་ཅིག་ཅྗེ་ན། 

མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་སློགས་སློ། །བཞི་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ལས་མང་བའི་རྣམ་

བཞག་དྗེ་དག་མི་འཐད་དྗེ། མཛོད་ལས། དྲི་མྗེད་བཅུ་དྲུག་གཞན་རྣམ་མྗེད། ཅྗེས་

”གསུངས་པས་ཤྗེ་ན།
1

 ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རྣམ་གཞག་འདི་ལ་ནི་ཐྗེག་པ་གཞན་ཐྗེག་དམན་

གི་ལུགས་ལ་བརྟྗེན་ནས་གནས་སྐབས་གང་དུ་ཡང་སུན་འབིན་པ་བརློད་པར་མི་བ་

སྗེ༑ གང་གི་ཕིར་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལུགས་འདི་ནི་ཐྗེག་དམན་གི་རྣམ་བཞག་ལས་གཞན་མི་

མཚུངས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་སྤྱི་ཁབ་བསྒྲུབས་པ་ན་བྗེ་བྲག་སྦྱློར་ལམ་

གི་དམིགས་རྣམ་ལ་ཡང་གློ་བར་འགྱུར་རློ། །རིགས་བིན་མང་པློས་བཀུར་བ་དག་

བདག་ཅག་གི་སྗེ་སློད་ལ་ཐྗེག་ཆྗེན་མི་སང་བས་དྗེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་མ་

ཡིན་ལ་དྗེའི་ཕིར་དྗེ་ལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆློས་ཀང་ག་ལ་ཡློད་ཅྗེས་པའི་ལན་

དུ་གཞུང་འདི་བཏློན་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་བཀའ་སྒྲུབ་པར་བྗེད་ཀང༌། ཨར་གིས་རློད་པ་སློང་

ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ཡང་མཛད་དྗེ་དྗེ་ཉིད་འགྲིག་པར་མཐློང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་དང༌། མཚུངས་ལྡན་རྟློག་པ་

དང༌། ཡློངས་འཛིན་དགྗེ་བཤྗེས་ཀི་ཁད་པར་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ། སྤྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། སློ་སློའི་དབྗེ་བ་བཤད་པ། བརློད་ཚུལ་ལ་རློད་པ་

སང་བའློ། །དང་པློ་ནི། དམིགས་པ་དང་ཞྗེས་སློགས་སློ། །སྒློམ་ལམ་ལ་གདམས་པའི་

1  བ། ༤༢༤  ཀ ། ༣༧༧   གསུངས་པས་ཤྗེ་ན།    ཞློལ། ༣༥༩  སྗེ། ༣༨༡   གསུངས་པས་སློ་ཤྗེ་ན།
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སྐབས་སུ། བང་སྗེམས་རྗེ་མློའི་སྐློན་དུ་མི་ལྟུང་བ་དྗེ་ལྟ་བུའི་དགྗེ་ར་རློགས་པར་བགི་

བར་འཚལ་བའི་བང་སྗེམས་ཀིས་ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། 

ཤཱ་རིའི་བུས་རབ་འབློར་ལ་སྐློན་དྗེ་དྲིས་ཤིང་རབ་འབློར་གིས་ཐབས་མི་མཁས་པས་

ཕིན་དྲུག་དང་རྣམ་ཐར་སྒློ་གསུམ་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་ཉན་རང་གི་སར་ཡང་མི་ལྟུང་ལ་བང་

སྗེམས་ཀིི་སྐློན་མྗེད་པར་མི་འཇུག་པའློ། ཞྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། ཤཱ་རིའི་བུས་རབ་འབློར་

ལ་དྗེ་ལྟར་བུ་དྗེ་ཅིའི་ཕིར་བང་སྗེམས་ཀི་སྐློན་དུ་འགྱུར་ཞྗེས་དྲིས་པས་ན། བང་ཆྗེན་

གི་སྐློན་ནི་ཆློས་ལ་སྗེད་པའློ། ཞྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། ཤཱ་རིའི་བུས་རབ་འབློར་ལ་ཆློས་ལ་

སྗེད་པ་གང་ཡིན་དྲིས་པའི་ལན་དུ་དམིགས་རྣམ་གི་མདློ་འདི་གསུངས་ཏྗེ་འདི་ནི་

གདམས་ངག་དང་སྦྱློར་ལམ་གཉིས་ཀི་མདློ་ཡི་འབྲྗེལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། དྲློད། རྗེ་མློ། བཟློད་པ། ཆློས་མཆློག་གི་དམིགས་རྣམ་

མློ༑ །དང་པློ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲྗེལ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཆུང་ངུ་འབྲིང་

ཆྗེན་པློའི་དམིགས་རྣམ་མློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། དམིགས་པ་ནི། མི་རྟག་སློགས་

བཅུ་དྲུག་བདྗེན་པ་བཞིའི་རྟྗེན་ཆློས་སུ་ཡློད་པ་ཅན་ཡིན་ལ་དམིགས་པ་དྗེའི་རྣམ་པ་ནི། 

མི་རྟག་སློགས་སུ་མངློན་ཞྗེན་སློགས་གསུམ་”དགློག་པ་སྗེ།
1

 བང་ཚེ་གཟུགས་མི་

རྟག་ཅྗེས་བ་བར་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང༌། ལྷག་པར་གནས་པ་དང༌། ཀུན་ཤྗེས་པ་དང༌། 

སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། སློང་པ་དང༌། བདག་མྗེད་པ་དང༌། སློང་པ་དང༌། སྨློན་པ་མྗེད་ཅྗེས་

བ་བར་སྔར་ལྟར་སྦྱར་ཏྗེ། མཐར་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང་ལྷག་པར་གནས་པ་དང་ཀུན་

ཤྗེས་པ་འདི་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆྗེན་གི་མཐུན་པའི་ཆློས་ལ་སྗེད་པ་སྗེ་སྐློན་ཡིན་ནློ། 

1  ཞློལ། ༦༠   དགློག་པ་སྗེ།    བ། ༤༢༦  ཀ ། ༣༧༩  སྗེ། ༣༨༣   འགློག་པ་སྗེ།
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ཞྗེས་ཏྗེ། འདིས་སྡུག་བདྗེན་དུ་རྟློགས་པའི་དམིགས་རྣམ་བསན་ལ་སྐབས་འདིར་དྲློད་

ཆུང་ངུ་ལ་བདྗེན་པ་བཞི་ཀའི་དབང་དུ་བས་པའི་དམིགས་རྣམ་སློན་པའི་མདློ་ལྗེ་

བརྒྱད་མ་ཉི་སང་དག་སིང་རྣམས་སུ་སྦྱར་རློ། །

དྗེ་ཡང་འདིར་ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་མི་རྟག་པ་ནས་བདག་མྗེད་ཀི་བར་བསན་པས་ནི་

དམིགས་པ་བསན་ལ་རྣམ་པ་ནི་བཟླློག་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །ཞྗེན་པ་གསུམ་ནི་དག་ལྡན་

དུ་མངློན་ཞྗེན་ཆྗེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ལ་བཤད་ལ་ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་སུ། ཆྗེ་

འབྲིང་དུ་འཇློག་ཚུལ་དག་ལྡན་དང་འདྲ་ཞིང་དྗེ་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར་འདུ་ཤྗེས་དང་

སྗེམས་དང་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་ལ་བཤད་དློ། །མཐུན་པའི་ཆློས་ལ་སྗེད་པ་ཡང་དྗེ་ཉིད་

ལས། ཕིན་ཅི་ལློག་སློང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕིར་མཐུན་པ་ཞྗེས་བའློ། །ཆློས་སུ་རྣམ་

པར་རྟློག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་ཆློས་ལ་སྗེད་པ་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་སློ། །

དྲློད་སློགས་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐྗེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་རྟློགས་རིགས་

ཚང་བ་འཐློབ་པའི་རྒྱུ་བྗེད་པ་ནི། ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ལ་སློབ་པར་འདློད་པས་ཀང་ཡུམ་

འདི་ཉིད་མཉན་པར་བ། གཟུང་བར་བ། བཅང་བར་བ། བཀག་པར་བ། ཀུན་ཆུབ་པར་

བ༑ ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང༌། བང་

སྗེམས་ཀི་ས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སློབ་པར་འདློད་པས་ཀང༌། ཞྗེས་སྔར་ལྟར་

གསུངས་ནས། དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟར་ཡུམ་འདི་ལས་བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀིས་ཉན་

ཐློས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སའམ་བང་སྗེམས་ཀི་སའམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་

གང་ལ་བསབ་པར་བ་བའི་ཐྗེག་པ་གསུམ་པློ་རྣམས་རྒྱ་ཆྗེར་བསན་ཏྗེ། ཞྗེས་སློ། །འདི་

ལ་དག་ལྡན་དུ། ཐྗེག་པ་གསུམ་སྗེ་བང་ཆུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ཐློབ་པའི་རྒྱུར་གང་དག་
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རིགས་ལ་སློགས་པའི་སློབས་ཀིས་བང་ཆུབ་དམན་པ་ཡང་འཐློབ་པའི་ཕིར། ཞྗེས་

བཤད་ཀང༌། ཀུ་ལན་ཏས་མང་འདས་གསུམ་གི་རྒྱུ་ལ་བཤད་པའི་དློན་འབྲས་བུའི་

ཐྗེག་པའི་ཡློན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་འདུས་པའི་རྒྱུ་ལ་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དམིགས་པ་ནི། འདུ་འགློད་སྐྗེ་འཇིག་དང་བྲལ་བའི་

གཟུགས་སློགས་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ནི། གནས་བྲལ་རྒྱུན་མི་འདྲ་བར་འཇུག་པ་

དང༌གནས་པ་དྗེ་ལས་བཟླློག་པར་འཇུག་པ་གཉིས་ཀིས་སློང་པ་སྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་

བདག་གིས་གཟུགས་ཀི་འདུ་བ་དང་འགློད་པ་མ་འཚལ་མ་དམིགས་ཡང་དག་པར་

རྗེས་སུ་མ་མཐློང་ངློ༌། ཞྗེས་དང༌། མིང་དྗེ་གནས་པ་ཡང་མ་ལགས། མི་གནས་པ་ཡང་

མ་ལགས། གནས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡང་མ་ལགས། གནས་པ་དང་བྲལ་བ་མ་ལགས་པ་

ཡང་མ་ལགས་སློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། མིང་དྗེ་མ་མཆིས་པ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །འདུ་བ་སྐྗེ་

བ་འགློད་པ་འཇིག་པ་དང༌། མ་དམིགས་མ་མཐློང་ཞྗེས་ཚིག་གཉིས་སྨློས་པ་ཡིད་བྗེད་

གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་ཡིན་ནློ། །ཤཱནིས་གཟུགས་སློགས་སྐྗེ་འཇིག་ཅྗེས་བཏློན་

ནས། སྐྗེ་བ་ནི། མིང་གིས་གཞན་ལས་གློ་བ་དང༌། འཇིག་པ་ནི་མིང་གིས་གཞན་ལ་

སློན་པ་དང་། གནས་བྲལ་སློགས་ལ་བཞི་ཡློད་པའི་གཉིས་ལས་མ་སྨློས་པ་ནི། འདིར་

སྨློས་པ་གཉིས་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་སློ། ཞྗེས་འཆད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དམིགས་པ་ནི། མིང་དུ་བརྟགས་ཙམ་གི་ཆློས་ཡིན་

ལ༑ རྣམ་པ་ནི། དྗེ་མིང་གང་གིས་ཀང་བརློད་དུ་མྗེད་པ་སྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་བར་དང་

ལྡན་པའི་ཆློས་གདགས་པ་འདི་ལྟ་སྗེ། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་བགི་བ་གང་

ལགས་པ་དྗེ་ཡང་ཕུང་པློའམ་ཁམས་སམ་སྐྗེ་མཆྗེད་དམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་
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འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བར་གང་གིས་ཀང་བརློད་པར་བགི་བ་མ་ལགས་ཏྗེ། ཆློས་སུ་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བས་སློ། ཞྗེས་དང༌། བང་སྗེམས་ཀི་ཆློས་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཞྗེས་བ་

བའི་མིང་ནི། དགྗེ་མི་དགྗེ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་མ་བཅས། བདྗེ་སྡུག །བདག་ཡློད་

མྗེད། ཞི་མ་ཞི། དབྗེན་མི་དབྗེན། མཚན་མ་ཡློད་མྗེད། དངློས་པློ་ཡློད་མྗེད་གང་གིས་

ཀང་བརློད་དུ་མ་མཆིས་པའློ། ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། འདིར་དྗེ་ལ་ཞྗེས་དང༌། འློག་

རྣམས་སུ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་ཞྗེས་པ་ནི་ར་བ་དྗེ་དང་དྗེས་བསན་པའི་སྦྱློར་ལམ་ལ་ཆྗེ་འབྲིང་

གི་དབྗེ་བ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་གནས་གཞིའི་སྒ་སྨློས་སློ། །

འདི་ལ་གཉིས། དབྗེ་བ་བཤད་པ་དང་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་དྲློ་བ་ཆུང་ངུའི་གང་དམིགས་བའི་དམིགས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་ལ་སློགས་པའི་

བདྗེན་པ་བཞི་ལ་བརྟྗེན་པ་མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་ཡིན་ཏྗེ། ཤྗེས་

ནས་སྒློ་འདློགས་གཅད་པར་བ་བའི་གཞི་ཡིན་པས་སློ། །གང་གིས་དམིགས་བྗེད་

དམིགས་པ་དྗེའི་རྣམ་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་ལ་སློགས་པའི་བདྗེན་པ་ལ་མི་རྟག་པ་སློགས་

སུ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང་ལྷག་པར་གནས་པ་དང་ཀུན་ཤྗེས་པ་རྣམས་འགློག་པ་སྗེ། 

དྗེ་དག་ཏུ་ཞྗེན་བས་སློང་པར་གཅློད་པས་སློ། །གང་དམིགས་བ་དང་གང་གིས་

དམིགས་བྗེད་ཅྗེས་ལྷག་མའི་དམིགས་རྣམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

དམིགས་རྣམ་ལ་འདློད་ལུགས་དུ་མ་ཡློད་ཀང་འདིར་བཤད་པའི་དློན་ནི། ཡློངས་སུ་

ཤྗེས་པར་བ་བའི་གཞི་ནི་དམིགས་པ་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པར་བ་རྒྱུའི་

དློན་གཅིག་ལ་རྣམ་པར་འདློད་པར་བ་ཞིང་དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་
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བཤད་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཡུལ་དུ་བྗེད་པའི་བློས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ལ་ཡུལ་དྗེས་བས་

པར་བཏགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དམིགས་རྣམ་གི་ཁད་པར་འཆད་པ་ན་བདྗེན་པ་བཞིའི་

དངློས་པློ་ལ་དམིགས་པ། ཞྗེས་དང༌། མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ལ་སློགས་པ་འགློག་པ་ཞྗེས་

བཤད་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དམིགས་རྣམ་གཉིས་ཀ་དམིགས་བྗེད་དུ་མཚུངས་པས་

ཁད་མྗེད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ཁད་གཞི་དང་ཁད་ཆློས་ལ་དམིགས་པའི་ཁད་པར་

ཡློད་པས་སློ། །རྒྱུའི་ཁད་པར་ནི། དྲློ་བ་ལ་སློགས་པ་ཞྗེས་པ་སྗེ་གློ་བར་ཟད་དློ། །

གཉིས་པ་དྲློད་འབྲིང་གི་དམིགས་པ་ནི། མློས་པ་ཡིད་བྗེད་བིས་པས་སྒྲུབ་པ་

དང་དགག་པ་དག་མ་དམིགས་ཤིང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡིད་བྗེད་འཕགས་པས་དྗེ་གཉིས་མ་

མཐློང་བ་ཞྗེས་བ་བ་སྗེ། མདློར་ན་དྗེ་ཁློ་ནར་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་དང་བྲལ་བས་ཁད་

པར་དུ་བས་པའི་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ནློ། རྣམ་པ་ནི། དམིགས་པ་དྗེ་ལ་དྗེ་ཁློ་

ནར་མིང་གི་རྒྱུན་འདྲ་བ་དང༌། རྒྱུན་མི་འདྲ་བར་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་དག་མྗེད་པ་སྗེ་

དྗེ་གཉིས་གང་ཡང་རློད་བྗེད་དུ་འཇུག་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་རྟློགས་པ་སྗེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་མིང་

ཐམས་ཅད་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །དྗེ་ལ་ཉི་སང་དུ་གནས་པ་ནི་རྒྱུན་འདྲ་

བའློ། །གནས་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་རྒྱུན་མི་འདྲ་བའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་སློབ་དཔློན་གིས་ཀང་

བཀློད་ལ་དྗེའི་དློན་ལ་ཀུ་ལན་ཏས་རང་རིས་གསལ་བ་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་སྤྱི་ལ་རྒྱུན་

འདྲ་བ་དང༌། གསལ་བ་བྗེ་བྲག་རྣམས་ལ་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་འདློད་པ་ནི། གཞུང་གཞན་དུ་

སྤྱི་ལ་འདྲ་བ་དང་བྗེ་བྲག་ལ་མི་འདྲ་བར་བཤད་པ་ཡློད་ཀང་དགློངས་པ་མིན་ཏྗེ། རྒྱུན་

འདྲ་མི་འདྲ་ནི་མིང་ལ་རི་དགློས་པས་སློ། །སྔ་མ་རྣམས་བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཀ་བ་ནི་

བས་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་མི་འདྲ་བ་དང༌། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་བུམ་པ་བས་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་འདྲ་
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བར་འདློད་མློད་ཀང༌། འདིར་ནི་མིང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་ཕི་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བ་ལ་རྒྱུན་

འདྲ་བ་དང༌། དྗེ་ལྟར་མྗེད་པ་ལ་རྒྱུན་མི་འདྲ་བར་བ་སྗེ། གནས་པ་རྒྱུན་འདྲ་བར་

གསུངས་ལ་གནས་པ་ནི་རྒྱུན་མིན་པ་ལ་མྗེད་པས་སློ། །

མདློར་ན་རྒྱུན་དང་སྐད་ཅིག་མིང་གང་ཡང་མྗེད་ཅྗེས་པའི་”དློན་ཏློ། །
1

གསུམ་

པ་དྲློད་ཆྗེན་པློའི་དམིགས་པ་ནི། བརར་བརྟགས་པའི་ཆློས་ཐ་སད་པ་སྗེ་མིང་ཙམ་

གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བར་རྟློགས་པའི་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་

ཞྗེས་བ་བའི་བར་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནློ། །རྣམ་པ་ནི་དམིགས་པ་དྗེ་དློན་དམ་པར་

དགྗེ་སློགས་ཀི་ཆློས་གང་དུ་ཡང་བརློད་དུ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་རྟློགས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། 

མཐློང་ལམ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་དང་འདྲ་བ་སྐྗེ་བའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་པའི་

ཕིར་དྲློ་བ་ཞྗེས་བར་སྦྱར་བའི་ལམ་འདི་ལ་ནི་དམིགས་རྣམ་ཟུང་ལྡན་གསུམ་དུ་ཡློད་

དྗེ! ཁློད་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེ་གསུམ་ལ་དམིགས་རྣམ་ཟུང་རྗེ་རྗེ་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་

ནའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། "ར་བ་དང༌། འགྲྗེལ་པའློ། །
2

དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། "དང་

པློ་
3

རྗེ་མློ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་རྣམ་ལ། བདྗེན་པ་རྣམ་པར་མ་བཞག་པ་དང༌། བཞག་པ་

གཉིས་ལས། དང་པློའི་དམིགས་པ་ནི། གཟུགས་སློགས་དྗེའི་ངློ་བློར་རང་བཞིན་མྗེད་

པས་ཞྗེན་ནས་མི་གནས་པ་སྗེ་གནས་བར་མྗེད་པའི་གཟུགས་སློགས་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་

ནི! གཟུགས་སློགས་དྗེ་དག་གཅིག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་དང་རང་བཞིན་ཅན་གཅིག་

1  བ། ༤༣༡  ཞློལ། ༣༦༥   དློན་ཏློ། །    ཀ ། ༣༩༤  སྗེ། ༣༨༨   དློན་ནློ། །

2  ས་བཅད་འདི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་ཤིང་པར། ༣༧༠ བ། ༤༣༢  ཀ ། ༣༨༥   ནང་དུ་ཆད།    ཞློལ། ༣༦༥ སྗེ། ༣༨༩  ནང་དུ་ཡློད།

3  ས་བཅད་འདི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་ཤིང་པར། ༣༧༠ བ། ༤༣༢  ཀ ། ༣༨༥   ནང་དུ་ཆད།    ཞློལ། ༣༦༥ སྗེ། ༣༨༩  ནང་དུ་ཡློད།
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པ་ཐ་དད་མྗེད་པ་སྗེ། བང་ཆྗེན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པས་གཟུགས་ལ་གནས་པར་མི་བགིའློ། 

ཞྗེས་དང༌། གཟུགས་གཟུགས་ཀིས་སློང༌། ཞྗེས་དང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་གཟུགས་ཀི་

སློང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དྗེ་ཡང་གཟུགས་མ་ལགས། སློང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་

ཡང་གཟུགས་མ་མཆིས་ཏྗེ། གཟུགས་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་གཟུགས་སློ། ཞྗེས་

སློ༑ །གཟུགས་ཉིད་སློང་པས་ནི་རྟག་པ་དང་སློང་པ་ཉིད་གཟུགས་ཀིས་ནི་ཆད་པའི་

མཐའ་བཀག་གློ །གཉིས་པ་ནི་དྗེ་མི་རྟག་ནས་ངློ་བློས་སློང་གི་བར་དང༌། དྗེ་དག་ཅྗེས་

པའི་རང་པ་གཅིག་གློ །འདི་ལ་བདྗེན་པ་བཞིའི་དབང་དུ་བས་པའི་དམིགས་རྣམ་

གཉིས་གཉིས་ལས། སྡུག་བདྗེན་གི་དམིགས་རྣམ་ནི། བང་ཆྗེན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པས་

གཟུགས་མི་རྟག་གློ་ཞྗེས་གནས་པར་མི་བགི་སྗེ་ཞྗེས་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་”གཟུགས་

སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཞི་བ་ལ་སྦྱར་ནས་
1

གཟུགས་མི་རྟག་པ་ཉིད་གཟུགས་མི་རྟག་པ་

ཉིད་ཀིས་སློང་སྗེ། གཟུགས་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀི་སློང་པ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དྗེ་ཡང་

གཟུགས་མི་རྟག་པ་ཉིད་མ་ལགས། སློང་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ན་ཡང་གཟུགས་མི་རྟག་

པ་ཉིད་མ་མཆིས་ཏྗེ། གཟུགས་མི་རྟག་པ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་གཟུགས་མི་

རྟག་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་ལྷག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་ནས་སློ། །

སྐབས་འདིར་ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་བཞི་ལ་ཡང་དམིགས་རྣམ་སྦྱར་རློ་ཞྗེས་ཉི་

སང་ལས་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་མདློ་ལས་སློང་ཉིད་མཚན་

མྗེད་སྨློན་མྗེད་དབྗེན་པ་བཞི་ལ་སྔར་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་སློགས་བཞི་

བཀག་པ་སྦྱློར་རློ། །འགློག་བདྗེན་གི་དམིགས་རྣམ་ནི། དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཆློས་ཉིད་ཆློས་

1  ཞློལ། ༣༦༦  ཀ ། ༣༨༥   གཟུགས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཞི་བ་ལ་སྦྱར་ནས་  བ། ༤༣༣   གཟུགས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། བདྗེ་བ་དང་ཞི་བ་

ལ་སྦྱར་ནས་   སྗེ། ༣༨༩   གཟུགས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། བདག་མྗེད་པ་དང་ཞི་བ་ལ་སྦྱར་ནས་
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ཀི་དབིངས་ཆློས་ངྗེས་པ་ཉིད་ཡང་དག་མཐའ་ལ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་བདྗེན་པ་དང་པློ་གསུམ་གི་དམིགས་རྣམ་ལ་ནི་དྗེ་མི་རྟག་སློགས་ནས། 

དྗེ་དག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་གཅིག །ཅྗེས་པའི་དློན་སང་བས་རང་པ་གསུམ་པློ་དྗེས་

བསན་ཏློ། །ལམ་བདྗེན་གི་དམིགས་རྣམ་ནི། ཆློས་རྣམས་མི་འཛིན་གང་ཡིན་

དང་། ཞྗེས་པས་བསན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་གཞུང་འདིས་མཚན་མར་གཟུང་བས་སློང་པའི་

ཆློས་རྣམས་དམིགས་པར་ཤུགས་ལ་བསན་ནས་དྗེ་ལྟར་མི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་དངློས་

སུ་བསན་པ་ཡིན་ཏྗེ། བང་ཚེ་ཐབས་མི་མཁས་པས་བདག་ཏུ་བགི་བ་དང་བདག་གིར་

བགི་བ་ལ་གནས་པའི་ཡིད་ཀིས་གཟུགས་ལ་གནས་ན་དྗེ་གཟུགས་མངློན་པར་འདུ་

བགི་བ་ལ་སྤྱློད་ཀི་ཡུམ་ལ་མི་སྤྱློད་དློ། ཞྗེས་དངློས་སུ་ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་བདག་དང་བདག་

གིར་བཟུང་བའི་ཉྗེས་པ་བསན་པའི་སྒློ་ནས་ཤུགས་ལ་འཛིན་པ་དྗེ་གཉིས་དང་བྲལ་

བར་རྟློགས་པར་བ་ཞྗེས་དམིགས་པ་བསན་ཏློ། །དྗེ་ནས་དྗེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞྗེ་ན། བཅློམ་

ལྡན་འདས་དྗེ་ནི་འདི་ལྟར་གཟུགས་ནི་ཡློངས་སུ་གཟུང་བ་མ་མཆིས་པ་སྗེ། ཞྗེས་པ་

ནས་ཅི་ནས་ཀང་ཆློས་གང་ལ་ཡང་ཡིད་རྣམ་པར་མི་རྒྱུ་བ་དྗེ་ལྟར་ཡློངས་སུ་བརྟག་

པར་བའློ། ཞྗེས་ཡློངས་སུ་མི་འཛིན་པར་གསུངས་སློ། །

བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་ནི་ཆློས་རྣམས་མི་འཛིན་ཞྗེས་པའི་རང་པ་གཅིག་པློ་

འདིས་ལམ་བདྗེན་དང༌། རྗེ་མློ་འབྲིང་གི་རྣམ་པ་ཐུན་མློང་དུ་བསན་པར་བས་ནས་རྗེ་

མློ་ཆུང་ངུའི་ལམ་བདྗེན་གི་དམིགས་པ་བདྗེན་པ་དང་པློ་གསུམ་གི་དམིགས་པ་སློན་

པའི་གཞུང་གིས་བསན་ཅིང༌། དྗེ་དག་མཚན་མར་ཞྗེས་པའི་རང་པས་འབྲིང་གི་

དམིགས་པ་བསན་པ་འཕགས་པའི་དགློངས་པར་འཆད་པ་ནི། མདློ་ཚིག་ལ་ཕལ་ཆྗེར་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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འགྲིག་པ་སམ་བྗེད་ཀང་དགློངས་པར་ཅུང་ཟད་མ་སློང་སྗེ། ཉི་སང་ལས། ལམ་བདྗེན་

གི་དམིགས་རྣམ་གི་མདློ་སྦྱློར་ཚུལ་སྔར་ལྟར་མཛད་པའི་མཇུག་ཏུ་འདི་ནི་རྗེ་མློ་ཆུང་

ངུ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ནས་འབྲིང་པློ་ནི་ཞྗེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་

དམིགས་རྣམ་རིམ་བཞིན་སྦྱར་བ་དང་གློ་རིམ་མི་མཐུན་པས་སློ། 

།གང་དག་རང་པ་དང་པློ་གསུམ་གིས་བདྗེན་པ་མ་བཞག་པའི་དམིགས་རྣམ་

དང་དྗེའི་འློག་མ་གསུམ་གིས་བདྗེན་པ་བཞག་པའི་དམིགས་རྣམ། དྗེ་ནས་གཉིས་ཀིས་

འབྲིང་དང༌། དྗེ་ནས་གཉིས་ཀིས་ཆྗེན་པློའི་དམིགས་རྣམ་བསན་པ་འཕགས་པའི་

དགློངས་པར་འཆད་པ་ནི། དག་ལྡན་གི་བཤད་པ་མཐློང་ནས་ཉི་སང་གི་བཤད་པ་མ་

ངྗེས་བཞིན་དུ་སྦྱར་བས་ཆྗེར་རིངས་སློ། །དྗེས་ན་འཕགས་པའི་བཞྗེད་པ་ནི་ཁློ་བློས་

བཀློད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་བདྗེན་བཞིའི་དམིགས་རྣམ་གིས་ནི་

གཟུགས་སློགས་ལ་མི་གནས་པའི་དམིགས་རྣམ་དང་པློ་དྗེ་ཉིད་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་

བསན་པར་བཞྗེད་དློ། །ལམ་བདྗེན་གི་དམིགས་པ་དྗེ་མི་རྟག་སློགས་ཞྗེས་པའི་རང་པ་

གཉིས་ཀིས་བསན་པར་བས་ན། མདློ་ལ་དྗེའི་ངློ་བློས་སློང་དང་མི་རྟག་སློགས་ཀི་དློན་

མི་སང་བས་མདློ་དང་མི་འགྲིག་གློ །མདློ་མཚམས་འབྗེད་ཚུལ་འདི་ནི་ཉི་སང་ཇི་

བཞིན་དུ་ལྗེ་བརྒྱད་མར་ཕྗེ་ལ། འློན་ཀང་དྗེར་རྗེ་མློ་ཆུང་ངུ་ལ་བདྗེན་པ་བཞག་མ་

བཞག་གི་དམིགས་རྣམ་གཉིས་བས་ནས་མདློ་མ་དྲངས་སློ། །ཚུལ་འདི་ལ་ནི་ཕིས་ཀི་

ཊིཀ་བྗེད་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལ་དཀའ་མི་དཀའི་ཐྗེ་ཚོམ་མི་སང་ཞིང༌། འགའ་ཞིག་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་

བྱུང་ཡང་མ་གློ་སང་བས་བདག་གིས་འབད་དློ། །

གཉིས་པ་རྗེ་མློ་འབྲིང་གི་དམིགས་རྣམ་ནི། དྗེ་དག་མཚན་མར་མི་མཐློང་ཕིར་
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ཞྗེས་པས་བསན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་མཚན་མར་གཟུང་བས་སློང་པ་ཤུགས་ལ་དམིགས་པར་

བསན་ནས་དྗེ་ལྟར་མི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་དངློས་སུ་གསུངས་ཏྗེ། རྣམ་མཁྗེན་ནི་མཚན་

མར་གཟུང་བར་བགི་བ་མ་ལགས་ཏྗེ་མཚན་མ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ལགས་སློ། །མཚན་

མ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་གཟུགས་ནས་ཡང་དག་མཐའི་བར་རྣམས་མཚན་

མར་གསུངས་པས་དམིགས་པ་བསན་ཏློ། །སྐབས་འདིར་མདློ་ལས་ཡུམ་མཚན་མར་

བཟུང་བ་ཞིག་ལགས་ན་ནི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཕྗེང་བ་ཅན་ཡང་བསན་པ་འདི་ལ་མི་མློས་པ་

དང༌། མཚན་མ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཕྗེང་བ་ཅན་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ཞིང་ལྷག་པར་མློས་

ནས་ཕློགས་གཅིག་པའི་ཤྗེས་པས་ཞུགས་ནས་ཆློས་གང་ཡང་མི་འཛིན་པར་

གསུངས་པའི་འགྲྗེལ་བར། རྒྱན་སང་ལས། དྗེ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཕྗེང་བ་ཅན་དཔྗེར་བས་པ་

ནི་མུ་སྗེགས་པ་དང་འབྲྗེལ་བས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་ལངས་པ་ནི་དྗེ་ལྷག་པར་མློས་པའི་

སློབས་ཀིས་དློན་དྗེ་མངློན་དུ་བ་བའི་དབང་པློ་ཉིད་དུ་ཤྗེས་པར་བ་བའི་དློན་ཡིན་ནློ། 

ཞྗེས་འཆད་དློ། །

རྣམ་པ་ནི། ཤྗེས་པ་དྗེ་ལ་ནང་གི་ཐློབ་པ་དང་མངློན་པར་རྟློགས་པར་ཡང་དག་

པར་རྗེས་སུ་མི་མཐློང་ངློ༌། །ཤྗེས་པ་དྗེ་ལ་ཕི་རློལ་གི་ཐློབ་པ་དང་སློགས་སྔར་ལྟར་

རློ༑ །གསུམ་པ་རྗེ་མློ་ཆྗེན་པློའི་དམིགས་པ་ནི། ཡིན་ལུགས་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་

ཀིས་ནི་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་རྟློགས་པ་སྗེ་བརྟག་པའི་གཞི་རྣམས་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་

ནི༑ ཆློས་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་སྗེ། བང་ཆྗེན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པ་ན་

ཡུམ་ནི་གང༌། ཡུམ་འདི་ནི་གང་གི་ཡུམ་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་ཅིའི་ཕིར་ན་འདི་ལ་ཡུམ་ཞྗེས་

བ་ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་ཡློངས་སུ་བརྟག་པར་བགིའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་རས་སམ་
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ཡློན་ཏན་ནམ་བ་བའམ་རིགས་གང་ཞྗེས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་བདག་གམ་ཆློས་གང་གི་

ཡིན་ཞྗེས་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་རྣམས་ཀི་ཅི་ཞིག་ཅྗེས་རྟློག་པའློ། །ནང་

སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སློང་པ་ཉིད་བཅུ་དགུ་དང་

སྦྱར་བ་དང་ཕིན་དྲུག་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་པ་ལ་སློགས་པས་རྣམ་པ་བསན་ཏློ། །དྗེ་

དག་ནི་འཕགས་པའི་ཡིན་ལ། ཤཱནིས་རང་པ་དང་པློ་གསུམ་དང་དྗེ་ནས་གསུམ་ཚན་

པ་གཉིས་སུ་བས་ནས་རྗེ་མློ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་རྣམ་དང༌། དྗེ་ནས་རང་པ་གཉིས་

གཉིས་ཀིས་རིམ་པ་ལྟར་འབྲིང་དང་ཆྗེན་པློའི་དམིགས་རྣམ་བསན་པར་སྦྱར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཤད་པ་དང༌། བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། དང་

པློ་རྗེ་མློ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ནི། དངློས་པློར་དམིགས་པའི་སྗེམས་ཀིས་མི་གནས་

པ་སྗེ་”རྟྗེན་བར
1

་མྗེད་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་གཟུགས་སློགས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་

མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཟུགས་སློགས་དྗེ་ཁློ་ནར་རང་གི་ངློ་བློ་དང་བྲལ་བ་བདྗེན་

མྗེད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པས་རང་རང་གི་ངློ་བློས་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རློ། །རྣམ་པ་ནི། 

དམིགས་པ་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་དྗེ་དག་ལ་རྟག་མི་རྟག་བདྗེ་སྡུག་བདག་ཡློད་མྗེད་

ལ་སློགས་པ་ཉིད་དུ་བདྗེན་པར་མི་གནས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བར་རྟློགས་པའློ། །དྗེ་

ལྟར་མི་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཟུགས་སློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དྗེ་དག་རང་

རང་གི་ངློ་བློས་སློང་པའི་སློང་པ་ཉིད་དག་དློན་དམ་པར་ཕན་ཚུན་ངློ་བློ་གཅིག་པ་སྗེ་ཐ་

དད་མྗེད་པ་ཡིན་པས་སློ། །ཁབ་སྗེ། སློང་པ་ཉིད་ལ་མི་རྟག་པ་དང་སློགས་པས་རྟག་པ་

1  ཀ ། ༣༩༠  སྗེ། ༣༩༤   བརྟྗེན་བར
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སློགས་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ་དྗེ་དག་གི་སྤློས་པ་དང་བྲལ་བས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་པ་

དང་པློ་གཉིས་དམིགས་པ་དང༌། དྗེ་ནས་གཉིས་རྣམ་པའློ། །

གཉིས་པ་རྗེ་མློ་འབྲིང་གི་དམིགས་པ་ནི། དྗེ་ཁློ་ནར་མི་རྟག་པ་སློགས་དང་དྗེ་

དག་རང་གི་ངློ་བློས་སློང་པའི་སློང་པ་ཉིད་དག་ཕན་ཚུན་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་སྗེ་ཐ་དད་

མྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་གཟུགས་སློགས་སློ། །ཐ་དད་མྗེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། ཆློས་ཀི་དབིངས་སྤློས་བྲལ་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པས་མི་རྟག་སློགས་དང་

སློང་ཉིད་དག་ལ་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པས་སློ། །རྣམ་པ་ནི། དམིགས་པ་གཟུགས་

སློགས་ལ་རང་གིར་མི་བྗེད་པ་སྗེ། བདག་དང་བདག་གིར་གཟུང་བས་སློང་པ་ཞྗེས་བ་

བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་རྟློགས་པའློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། བདག་དང་བདག་གིར་གཟུང་བའི་ངློ་བློ་

ཉིད་བཀག་པ་སྗེ་མ་གྲུབ་པས་སློ། །”འདི་ལ་རང་པ་གཉིས་1དམིགས་པ་དང་གཅིག་

རྣམ་པའློ། །རྗེ་མློ་ཆྗེན་པློའི་དམིགས་པ་ནི། དྗེ་ཁློ་ནར་སྔློན་པློ་དང་སློགས་པས་སྗེར་པློ་

ལ་སློགས་པའི་མཚན་མར་མི་མཐློང་བ་སྗེ་མཚན་མ་དྗེ་དག་དང་བྲལ་བ་ཞྗེས་བ་བས་

ཁད་པར་དུ་བས་པའི་གཟུགས་སློགས་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པས་

སློ༑ །རྣམ་པ་ནི། དམིགས་པ་གཟུགས་སློགས་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་བདྗེན་པར་མི་

དམིགས་པར་ངྗེས་པར་རྟློགས་པ་ཞྗེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། གནས་ལུགས་

རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་རབ་ཏུ་

རྣམ་པར་འབྗེད་པས་སློ། །

འདི་ལ་རང་པ་གཅིག་དམིགས་པ་དང་གཉིས་རྣམ་པའློ། །འདི་ནི་རྒྱན་གི་སང་

1སྗེ་དགྗེ་ཤིང་པར་༣༩༥འདི་ལ་དང་པློ་གཉིས་
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བ་དང་འདི་གཉིས་ཀའི་ཡིན་ལ། གྲགས་ཆ་དང་བུད་དྷ་ཤྲི་གཉིས་ཀང་འདི་ཡི་རྗེས་སུ་

འབྲང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། དྲློད་མན་ཆད་ཀི་དགྗེ་བའི་ར་བ་གཡློ་བ་རྣམས་ཀི་རྗེ་མློར་སློན་

པའི་ཕིར་རྗེ་མློ་ཞྗེས་བར་སྦྱར་བའི་ལམ་འདི་ལ་ནི་སློགས་སློ། །”གསུམ་པ་ལ་གཉིས་

ལས།
1

 དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། བཟློད་པ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ནི། བདྗེན་པའི་ངློ་བློ་

ཉིད་མྗེད་པའི་གཟུགས་སློགས་ཡིན་ལ་རྣམ་པ་ནི། ངློ་བློ་དྗེ་མྗེད་པ་ཉིད་སང་ཚོད་པའི་

ངློ་བློ་ཉིད་དྗེ། གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བའློ་ཞྗེས་པ་ནས་ཡང་

དག་མཐའི་བར་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་དང་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་དྲིས་

པའི་ལན་དུ་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་དངློས་པློ་མྗེད་པའློ་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པས་

དམིགས་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་ཀང་མཚན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་བྲལ་བའློ། །ངློ་བློ་ཡང་

ངློ་བློའི་མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བའློ་ཞྗེས་པས་རྣམ་པ་བསན་པར་ཉི་སང་ལས་སློ། །

སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པ་ནི། གཟུགས་ནས་ཡང་དག་མཐའི་བར་རྣམས་རང་

རང་གི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་དང༌། རྣམ་པའི་འློག་ཏུ་ཆློས་དྗེ་རྣམས་ལ་མཚན་ཉིད་

དང་བྲལ་བར་གསུངས་པ་དང༌། འཕགས་པས་རྣམ་པ་ལ་དྲངས་པའི་མདློ་རྣམས་ཀིས་

དམིགས་པ་དང༌། གཟུགས་ནས་ཡང་དག་མཐའི་བར་ལ་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བར་

བསན་པའི་མཇུག་ཏུ་དྗེ་དག་གི་རང་བཞིན་དྲིས་པའི་ལན་དུ་དྗེ་དག་གི་རང་བཞིན་

དངློས་པློ་མྗེད་པར་གསུངས་པས་རྣམ་པ་བསན་པ་ཡིན་ལ་འདི་མདློ་དང་མཐུན་པའི་

བཤད་པ་ཡིན་ཞིང༌། རྗེ་མློའི་དམིགས་རྣམ་ནི། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དང་མི་མཐུན་པས་

1  བ། ༤༤༠  ཀ ། ༣༩༢    གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས།    ཞློལ། ༣༧༢   གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང་། འགྲྗེལ་བའློ། །    སྗེ། ༣༩༦   གསུམ་

པ་ལ་ར་བ་འགྲྗེལ་བ་གཉིས་ལས།



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 349  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

དཔྱད་དགློས་སློ་ཞྗེས་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་ལྗེ་བརྒྱད་མར་

དམིགས་རྣམ་འདི་གཉིས་སློ་སློའི་མདློ་མཚམས་བཟུང་བ་མི་སང་ཡང༌། འགྲྗེལ་པ་

གཉིས་ཀི་དམིགས་རྣམ་གི་བཤད་པའི་ཚིག་རིས་རྣམས་མདློ་ཚིག་དང་བསྟུན་ན་

བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་”གསུང་པ
1

་སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པའློ། །མདློ་ལས་ནི་གཟུགས་

སློགས་ཀི་རང་བཞིན་དངློས་པློ་མྗེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་སྔར་གཟུགས་སློགས་

རང་བཞིན་དང་བྲལ་བར་གསུངས་པ་བསྒྲུབས་ནས། དྗེའི་འློག་ཏུ་གཟུགས་སློགས་

མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བ་སློགས་གསུངས་པས་དམིགས་རྣམ་རིམ་པ་བཞིན་མདློ་དང་

སྦྱར་ན་འཕགས་པའི་དྗེ་འགྲིག་ལ་ཁད་པར་དུ་སློབ་དཔློན་གིས་གཟུགས་སློགས་ངློ་

བློ་ཉིད་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་སློང་ཉིད་དུ་གཅིག་པ་བཀློད་

པ་ནི་མདློ་ལ་མི་གསལ་ལློ། །འདི་སྐད་དུ་མདློ་ལས་རང་བཞིན་དང་མཚན་ཉིད་གཉིས་

དང་བྲལ་བ་དང་དྗེ་དག་གི་རང་བཞིན་དངློས་པློ་མྗེད་པར་གསུངས་པས་དམིགས་པ་

དངློས་སུ་གསུངས་ལ། དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀུན་རློབ་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་

ཡིན་པའི་རྣམ་པ་མདློ་ནས་ཤུགས་ལ་གསུངས་པ་བསན་བཅློས་ལས་དངློས་སུ་

གསུངས་སློ་ཞྗེས་སྨྲས་ན་ཡང་ལྗེགས་བཤད་དུ་འགྱུར་རློ། །

བཟློད་པ་འབྲིང་གི་དམིགས་པ་ནི། སྐྗེ་བ་འཁློར་བ་དང་ངྗེས་འབྱུང་མང་འདས་

བདྗེན་པར་མྗེད་པའི་གཟུགས་སློགས་དྗེ་དག་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་རྟློགས་པ་

ལུས་སློགས་དག་པའི་རྒྱུར་རྟློགས་པ་སྗེ། གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་གིས་

སློང་སྗེ་དྗེ་ལ་སྐྗེ་བའམ་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མི་དམིགས་སློ། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ལྟར་

1  ཀ ། ༣༩༣  སྗེ། ༣༩༢   གསུངས་པ
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ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པ་ནི་རྣམ་མཁྗེན་དང་ཉྗེ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རྣམ་མཁྗེན་དུ་ཉྗེ་བར་

གྱུར་པ་དྗེ་ལྟར་ལུས་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། ངག་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང༌། སྗེམས་

ཡློངས་སུ་དག་པ་དང༌། མཚན་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་ཕན་ཡློན་

དང་བཅས་པ་གསུངས་སློ། །ཆྗེན་པློའི་དམིགས་པ་ནི། མཚན་མར་གཟུང་བ་མྗེད་པའི་

གཟུགས་སློགས་དྗེ་དག་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ནི། གཟུགས་སློགས་དྗེ་དག་མཚན་མར་མི་

རྟྗེན་པ་སྗེ་གནས་བར་མྗེད་པར་རྟློགས་པས་མཚན་མར་མློས་བ་མིན་པ་དང༌། དྗེར་

འདུ་ཤྗེས་པར་བར་མྗེད་པ་ཡིན་པར་རྟློགས་པ་སྗེ། ཐབས་མི་མཁས་པས་གཟུགས་ལ་

སྤྱློད་ན་མཚན་མ་ལ་སྤྱློད་དྗེ་ཡུམ་ལ་མི་སྤྱློད་དློ། ཞྗེས་དང༌། བང་ཆྗེན་ཡུལ་ལ་སྤྱློད་པ་

ན་གཟུགས་ལ་གནས་པ་མྗེད་པ་དང་ལྷག་པར་མློས་པ་མྗེད་པ་དང་ཀུན་ཤྗེས་པ་མྗེད་

པ་དང༌། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཤད་པ་དང༌། བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། 

བཟློད་པ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ནི། བདྗེན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བས་ཁད་པར་

དུ་བས་པའི་གཟུགས་སློགས་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་ངློ་

བློ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་དག་སློང་པ་ཉིད་སྤློས་བྲལ་དུ་གཅིག་པ་སྗེ་ཐ་དད་

མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །རྣམ་པ་ནི། དམིགས་པ་གཟུགས་སློགས་དྗེ་དྗེ་ཁློ་ནར་དངློས་པློ་

མྗེད་པ་ཉིད་སྐྗེ་བློ་དམིགས་པ་སྗེ་མངློན་ཞྗེན་ཅན་གི་ངློ་བློར་བདྗེན་པ་ལྟ་བུའི་ངློ་བློ་ཉིད་

དུ་སང་ངློ༌། ཞྗེས་རྟློགས་པའློ། །བཟློད་པ་འབྲིང་གི་དམིགས་པ་ནི། སྐྗེ་བ་འཁློར་བ་དང་

ངྗེས་འབྱུང་མང་འདས་ཀི་ཆློས་གང་དུ་ཡང་བདྗེན་པ་མྗེད་ཅྗེས་བ་བས་ཁད་པར་དུ་

བས་པའི་གཟུགས་སློགས་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་བཞིན་གིས་སམ་གདློད་པ་མ་
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ནས་མ་སྐྗེས་པས་སློ། །རྣམ་པ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་གི་ངློ་བློ་སློང་ཉིད་རྟློགས་

པ་ཁློ་ནས་ལུས་སློགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་བྗེད་པ་ཡིན་ནློ། 

ཞྗེས་རྟློགས་པའློ། །དྗེ་ཡང་རྒྱན་སང་ལས། རྣམ་པར་དག་པའི་རྣམ་པ་རྒྱུའི་སྒློ་ནས་

བསབས་པ་ལས་ལུས་ཀི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློངས་སུ་དག་པས་ལུས་ཡློངས་སུ་

དག་པར་འགྱུར་རློ། །སྗེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་ཡིད་ཀི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློངས་

སུ་དག་པའློ། །མཚན་ཡློངས་སུ་དག་པ་ནི་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་

གནས་ན་གནས་པ་དང་། གསལ་བ་དང༌། ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡློངས་སུ་དག་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་དང་སློད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་ཡློངས་སུ་དག་

པ་ཉིད་དློ། །ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་འདི་དག་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མྗེད་པའི་ཕིར་ན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

ལྗེ་བརྒྱད་མ་འབུམ་ཁི་བརྒྱད་སློང་པ་ཉི་སང་རྣམས་སུ་ཞིང་དག་པ་མྗེད་པར་

བཞི་སང་ཞིང༌། འདིའི་ཕན་ཡློན་དུ་ཞིང་དག་པར་བྗེད་པ་ཡང་བཤད་དློ། །ཆྗེན་པློའི་

དམིགས་པ་ནི། མཚན་མའི་ཆློས་གང་དུ་ཡང་གཟུང་བས་སློང་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་བ་བས་

ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། དྗེ་ཁློ་ནར་རང་དང་

སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་གྲུབ་པར་མི་འཐད་པས་སློ། །རྣམ་པ་ནི། དམིགས་པ་གཟུགས་

སློགས་དྗེ་མློས་པ་ཡིད་བྗེད་ཀིས་མཚན་མར་མི་མློས་པ་སྗེ་མློས་བར་མྗེད་པ་དང༌། 

དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་མཚན་མར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པར་བར་མྗེད་པའློ་ཞྗེས་

རྟློགས་པའློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་བཞིན་ཁློ་ནས་ཏྗེ་དྗེ་ཁློ་ནར་མཚན་མ་རྣམས་ཀི་རྟྗེན་

དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་རྣམས་དང་བྲལ་བས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། འདི་ཐློབ་པ་ན་ངན་འགྲློར་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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འགྲློ་བ་མྗེད་པས་ཆློས་ཆྗེན་པློ་སྐྗེ་མྗེད་ལ་བཟློད་པའི་ཕིར་བཟློད་པར་གྱུར་པ་ཞྗེས་

བར་སྦྱར་བའི་ལམ་འདི་ལ་ནི་སློགས་སློ། །

”བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས།
1

 དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། ཆློས་མཆློག་ཆུང་ངུའི་

དམིགས་པ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སློང་ཉིད་དང༌། ཐ་དད་མྗེད་པའི་གཟུགས་སློགས་

ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེའི་བྗེད་ལས་གཞན་དློན་སྒྲུབ་པར་རྟློགས་པ་སྗེ། 

བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་ཡངས་

པ་མདུན་དུ་བས་པ་ཚད་མྗེད་པར་ངྗེས་པ་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་འཕློགས་པའློ། 

ཞྗེས་པ་ནས་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཆགས་པ་མྗེད་པས་རྣམ་པར་གྲློལ་ཞིང་གློས་པ་མྗེད་

པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་བར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྒྱ་ལྷག་དང་བཅས་པ་དང་དཔའ་བར་འགྲློ་

བ་ཞྗེས་བ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གང་ཞྗེ་ན། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གང་གིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་ཉམས་སུ་མློང་བར་འགྱུར་བ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །

འབྲིང་གི་དམིགས་པ་ནི། གང་གི་རང་བཞིན་རྟློགས་ན་ལུང་སློན་པའི་གཟུགས་

སློགས་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ནི། འཁློར་གསུམ་དུ་རླློམ་པ་ཟད་པ་སྗེ། བང་ཆྗེན་གང་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་དྗེ་དག་གིས་གནས་པ་དྗེ་ནི་སྔློན་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཀང་བ་མྗེད་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་ཏྗེ། 

ཞྗེས་དང༌། དྗེས་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཀང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐློང་སྗེ་བདག་ནི་

མཉམ་པར་གཞློག་གློ་”བདག་ནི
2

་མཉམ་པར་”བཞག་པར
3

་བའློ། །བདག་ནི་མཉམ་

1  བ། ༤༤༥  ཀ ། ༣༩༦   བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས།    ཞློལ། ༣༧༦   བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས། ར་བ་དང་འགྲྗེལ་པའློ། །    སྗེ། ༤༠༠   བཞི་

པ་ལ་གཉིས་ར་བ་དང་འགྲྗེལ་བའློ། །

2  ཞློལ། ༣༧༦   བདག་ནི    བ། ༤༤༦   བདག་གི    ཀ ། ༣༩༧  སྗེ། ༤༠༡   བདག་གི་

3  བ། ༤༤༦   བཞག་པར    ཞློལ། ༣༧༦   གཞློག་པར    ཀ ། ༣༩༧  སྗེ། ༤༠༡   གཞག་པར
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པར་བཞག་པར་གྱུར་ཏློ་ཞྗེས་རླློམ་སྗེམས་སུ་འགྱུར་བ་མྗེད་དྗེ་དྗེ་ལ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་

དྗེ་དག་མྗེད་ཅིང་མི་རྒྱུའློ། ཞྗེས་སློ། །ཆྗེན་པློའི་དམིགས་པ་ནི། ཡུམ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སྒློམ་པ་པློ་གསུམ་པློ་ཕན་ཚུན་ངློ་བློ་སྤློས་བྲལ་དུ་གཅིག་པའི་གཟུགས་སློགས་ཡིན་

ལ༑ རྣམ་པ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སློགས་ལ་དྗེར་མི་རྟློག་པ་སྗེ། ཡུམ་ཡང་གཞན་ལ་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཀང་གཞན་བང་སྗེམས་ཀང་གཞན་ཞྗེས་བ་བ་མྗེད་ཀི། ཡུམ་ཉིད་ཀང་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཉིད་ཀང་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའློ། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཉིད་

ཀང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏློ། ཞྗེས་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་མྗེད་པའི་ཕིར་རྟློག་པ་མྗེད་དྗེ་དྗེ་

ལྟར་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལ་རྟློག་པ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཤད་བསྡུ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། ཆློས་མཆློག་

ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བ་མྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་དཔའ་

བར་འགྲློ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒློམ་པར་བའློ་ཞྗེས་དྗེ་དག་དམིགས་པར་

བསན་པས་དྗེས་མཚོན་ནས་དྗེ་ཁློ་ནར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྣམས་དང་སློང་པ་ཉིད་ཐ་དད་

མྗེད་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་གཟུགས་སློགས་སློ། །སྔ་མ་དག་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་

རྐྱྗེན་བཞི་དང་གཙོ་བློ་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པ་འཁློར་དང་བཅས་

པ་ཡིན་པས་དྗེས་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་དྗེས་ཀང་བདྗེན་པ་བཞི་བསྡུས་པས་བདྗེན་པ་

དམིགས་པ་ཡིན་ནློ་གསུང་ཡང་རྒྱན་སང་གི་དགློངས་པ་སྔ་མའློ། །རྣམ་པ་ནི། 

དམིགས་པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེའི་བྗེད་པ་སྗེ་འབྲས་བུ་གདུལ་བ་ཡློད་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་རང་གི་སྐལ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འབད་རློལ་ལ་མི་ལྟློས་

པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ཕིན་ལས་འཇུག་པའློ་ཞྗེས་འབྲས་བུའི་སྒློ་ནས་དམིགས་
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སློ༑ །རྒྱུ་གང་གིས་འཇུག་ན་སྔློན་གི་རང་གི་སྨློན་ལམ་དང་ཚོགས་གཉིས་དང་ཆློས་

རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་སློབས་ཀིས་སློ། །དྗེ་

ཡང་དབུ་མའི་ར་བ་ལས། གང་ལ་སློང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་

ཡིན། །གང་ལ་སློང་ཉིད་མི་རུང་བ། །དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་རུང་འགྱུར། ཞྗེས་པ་ལྟར་

རློ༑ །ཁ་ཅིག་འདིའི་འབྲས་བུ་ཆློས་མཆློག་ལ་མི་འགྲིག་གློ་ཞྗེས་འདློད་ཀང༌། འབྲས་

བུའི་སྒློ་ནས་དམིགས་མཁན་དྗེ་ཆློས་མཆློག་ཡིན་པས་དམིགས་ཡུལ་གི་འབྲས་བུ་

ཆློས་མཆློག་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་འབྲས་བུར་བཤད་དགློས་རྒྱུ་མྗེད་དློ། །

འབྲིང་གི་དམིགས་པ་ནི། ཤྗེར་ཕིན་རྣལ་འབློར་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཆློས་མཆློག་ལ་གནས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀིས་གསུངས་ཏྗེ་ལུང་སློན་པ་ཞྗེས་བ་བའི་རྒྱུའི་གཟུགས་སློགས་ནི་དམིགས་

པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་”གང་ཟག་གི
1

་རྟློགས་ན་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་སྐྗེ་བར་བྗེད་པ་སྗེ་

བདྗེན་པ་བཞིའློ། །ལུང་སློན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྟྗེན་འབྲྗེལ་གི་ཆློས་ཉིད་དམ་ཆྗེ་བ་ཡིན་

ནློ༑ །རྣམ་པ་ནི། དམིགས་པ་དྗེ་དྗེ་ཁློ་ནར་མཉམ་པར་བཞག་འཇློག་གིས་སློང་པའི་

སྤློས་བྲལ་དུ་བསབས་པས་བང་སྗེམས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་རང་གི་ངློ་བློ་རྟློགས་པ་སྗེ་དྗེ་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་བདག་ནི་སྔར་མཉམ་པར་བཞག་པའློ་སློགས་པས་མ་

འློངས་པ་ན་འཇློག་པར་འགྱུར་རློ། །ད་ལྟ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའློ་སམ་པའི་ཤྗེས་

པ་མངློན་གྱུར་མི་འབྱུང་བར་རྟློགས་པའློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི་བང་སྗེམས་ཀི་མཉམ་གཞག་

ན་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྟློག་པ་མངློན་གྱུར་ཕལ་ཆྗེ་བ་ཐམས་ཅད་མི་འཐད་པས་སློ། །

1  བ། ༤༤༨  ཞློལ། ༣༧༨   གང་ཟག་གི    ཀ ། ༣༩༩  སྗེ། ༤༠༣   གང་ཟག་གིས
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ཆྗེན་པློའི་དམིགས་པ་ནི། ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ་སྤློས་བྲལ་གི་ངློར་སྒློམ་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་དང་སྒློམ་པ་པློ་བང་སྗེམས་དང་བསྒློམ་བ་ཡུམ་གི་དློན་གསུམ་པློ་ཕན་ཚུན་ངློ་

བློ་གཅིག་པ་ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་ཐ་དད་མྗེད་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་གཟུགས་སློགས་

སློ༑ །རྣམ་པ་ནི། དམིགས་ཡུལ་ལ་བརྟག་པར་བ་བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་ལ་ཡློད་པ་

མིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་ཅན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ལམ་ནི་མཐློང་

ལམ་མམ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དམ་པའློ་ཞྗེས་རྟློགས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་དམིགས་

ཡུལ་བརྟག་པར་བ་བས་སློང་པ་དྗེ་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཆློས་ཉིད་

ཀི་རྣམ་པ་གཞན་བརྒྱད་ལ་ཡང་རིག་པར་བའློ། །ཁ་ཅིག་ཆློས་ཉིད་དློན་རྣམ་དང་དྗེ་

རྟློགས་ཤྗེས་རྣམ་ཞྗེས་གཉིས་གཉིས་བྗེད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཆློས་ཟག་

བཅས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཞིང་ཟག་མྗེད་ཀི་དང་པློ་རང་གི་རལ་

གིས་འདྲྗེན་པས་ཆློས་ཀི་མཆློག་ཅྗེས་བར་སྦྱར་བའི་ལམ་འདི་ལ་ནི་སློགས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རློད་པ་དང༌། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། ཀུན་ལན་ཏ་འདི་ལྟར་

འཆད་དྗེ། དམིགས་པ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆློས་ཅན་ཡང་བསན་

པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དྗེ་ཆློས་ཙམ་དུ་རྟྗེན་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་སྒློམ་པ་ནི་མི་

རིགས་ཤྗེ་ན། ཞྗེས་པའི་རློད་པ་བཀློད་ནས། ལན་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དམིགས་

པ་མི་རྟག་ལ་སློགས་པ། །བདྗེན་པའི་རྟྗེན་ཅན་ཞྗེས་བ་བ་ལ་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་བརློད་

པས་དྗེ་མ་གཏློགས་པའི་དམིགས་རྣམ་ལྷག་མ་གཞན་དག་ལ་སྒའི་དབྗེ་བ་བརློད་ཚུལ་

ཐ་དད་པ་ཙམ་གིས་དློན་སློན་པའི་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་བརློད་

པའི་སྒ་དྗེས་དམིགས་པ་ཚིག་ཏུ་བརློད་པར་བ་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཞྗེས་པ་འདིར་དམིགས་
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པ་བརློད་པར་བ་བ་ཞྗེས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ་དྗེས་ན་རྣམ་པ་བརློད་པ་ཡང་ཁད་

པར་དུ་བས་པའི་ཚིག་གིས་བརློད་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་བརློད་དགློས་ཀང་སློ་སློར་མ་

བརློད་པར་ཆློས་བརློད་ཀིས་ཐམས་ཅད་བརློད་པ་ལ་ནི་ཆློས་ཅན་མ་བརློད་པར་ཐལ་

བའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །རྣམ་པ་མངློན་ཞྗེན་ལ་སློགས་འགློག །ཅྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་

གཞུང་གིས་དམིགས་རྣམ་སློན་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དམིགས་རྣམ་གི་ཆློས་ཅན་

ཀུན་ཏུ་དྲངས་པ་ལྟ་བུར་སློན་པས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆློས་བརློད་པས་ཆློས་ཅན་རྟློགས་

པ་ཡློད་དམ་ཞྗེ་ན། ཁད་པར་གཞན་རིགས་མི་མཐུན་སློང་བ་ལྡློག་པ་དང་མི་སློང་བ་མི་

ལྡློག་པ་མ་གཏློགས་པར་སྒའི་ཁད་པར་འདི་དག་ལ་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་གི་ཁད་པར་

ནི་ཡང་དག་པར་ན་འགའ་ཡང་མྗེད་དློ་ཞྗེས་རིགས་པའི་བསན་བཅློས་ཀི་ལུགས་ལས་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་ཤིང་ཞྗེས་དང་ཤིང་ཉིད་ཅྗེས་བརློད་པ་གཉིས་ཀས་ཀང་

ཤིང་བརློད་པ་དང་འདྲ་བར་གང་དུ་དམིགས་རྣམ་སློན་པ་ན་བདྗེན་བཞི་དང་འབྲྗེལ་

བར་སྒས་ཟིན་པར་མ་བསན་པ་དྗེར་ཡང་དམིགས་རྣམ་དྗེ་དག་བདྗེན་བཞིར་གཏློགས་

པར་གྲགས་པས་གྲུབ་པ་དང༌། ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་གཉིས་གཅིག་མྗེད་ན་ཅིག་ཤློས་

ཀང་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཆློས་ཅན་རྟློགས་པས་རྒློལ་བ་འདི་ནི་ཅིར་ཡང་མི་རུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་སྗེ་ཡང་ན་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་བསྗེབ་པའི་

ངློར་ཏྗེ་སྗེབ་སྦྱློར་དང་འགལ་བའི་འཇིགས་པས་ཆློས་ཅན་དངློས་སུ་བརློད་པ་ལས་ཐ་

དད་པར་རྣམ་པ་མངློན་ཞྗེན་ལ་སློགས་འགློག་ཅྗེས་སློགས་ཀིས་ཆློས་ཅན་བདྗེན་པ་

ཀུན་ཏུ་དྲངས་ཏྗེ་དམིགས་རྣམ་གི་དབྗེ་བ་སྨློས་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་

སློགས་པའི་བདྗེན་པ་ནི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ལ་དྗེར་གཏློགས་པ་ཁློ་ན་དམིགས་པ་དང་རྣམ་
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པའི་ཆློས་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འཆད་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པར་བའློ། །

དྗེ་ལྟར་བཤད་པར་བ་དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ལ་སློགས་

པ་འགློག་པའི་བདག་ལ་སློགས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་སྐྗེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་སྗེ་

རིམ་དང་ཅིག་ཅར་གིས་འབྲས་བུ་སྐྗེད་པར་མི་རིགས་སློ། ཞྗེས་པའི་ཚད་མས་

བརྟགས་པ་ན་རི་བློང་གི་རྭ་དང་འདྲ་བར་དགག་སྒྲུབ་ཀིས་སློང་པས་དྗེ་ནི་བདྗེན་པ་

གཉིས་ཀར་མྗེད་པའི་ཕིར་རྟྗེན་ཆློས་སུ་མི་རིགས་པར་མཐློང་བ་ན་དློན་གིས་ན་བདྗེན་

པ་རྣམས་དྗེར་གློ་སྗེ་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡློད་པས་སློ། །དྗེར་མ་ཟད་འློག་མ་དག་ལ་ཡང་སྗེ་

གང་དུ་ཆློས་ཙམ་ཞིག་བསན་པ་དྗེ་ཐམས་ཅད་དུ་སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་བདྗེན་

བཞི་མ་སྨློས་ཀང་ཆློས་ཅན་དུ་ཤྗེས་པར་བའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །འདིའི་ལྟར་ན་གཞུང་

གློང་མ་ལ་ཡང་ཁད་པར་ཅན་གི་ཆློས་ཅན་དང་ཆློས་བརློད་པས་དམིགས་པ་བརློད་

པར་བ་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཞྗེས་འདློན་པ་དང༌། དམིགས་རྣམ་གཉིས་ཀ་ཆློས་སུ་བཤད་

ནས་བདྗེན་པ་ཆློས་ཅན་དུ་འདློད་ཅིང༌། ཁད་པར་གཞན་སློང་མི་སློང་གི་གཞུང་དང༌། 

མཐུན་དངློས་གཞན་གི་དངློས་དག་ལས། །

ལྡློག་པ་ལ་ནི་རྟྗེན་པ་ཅན། ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀི་དློན་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ཁད་

པར་གཞན་སློང་མི་སློང་གི་དློན་རིགས་མི་མཐུན་ལས་ལྡློག་མི་ལྡློག་ལ་འཆད་

དློ༑ །ཊིཀ་བྗེད་ཕི་མ་རྣམས་བཤད་པ་འདི་འཐད་ཕློགས་སུ་བྗེད་མློད། འདི་རློམ་པ་པློའི་

དགློངས་པར་མི་འདློད་དྗེ། དམིགས་པ་རྣམས་ཆློས་སུ་བཤད་ཅིང་ཁད་པར་གཞན་

སློང་མི་སློང་ལློག་པར་བཀྲལ་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་དམ་པའི་དློན་ནི་འདི་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་

ལ་སྐབས་འདིའི་དམིགས་པ་ནི། ཤྗེས་པར་བ་བའི་གཞི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ལ། རྣམ་པ་ནི། 
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དམིགས་པ་དྗེ་ཤྗེས་པའི་ཐབས་ཆློས་ཡིན་པས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་

མངློན་རྟློགས་ཀི་དམིགས་རྣམ་གི་སྐབས་ཡིན་པས་བདྗེན་པ་དང་དྗེའི་སྗེང་གི་ཆློས་

རྣམས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དམིགས་པ་གང་ཡིན་ཆློས་ཅན་བདྗེན་བཞིའི་སྒས་ཟིན་པ་དང་

རྣམ་པ་རྣམས་དྗེའི་སྗེང་གི་ཆློས་བརློད་པའི་སྒས་བརློད་པར་རིགས་པ་ལ་དྲློད་ཆུང་

ངུའི་སྐབས་སུ་དམིགས་པ་དྗེ་བདྗེན་པའི་སྒས་ཟིན་པར་བསན་ནས་དམིགས་པ་

གཞན་གི་སྐབས་སུ་དྗེའི་སྒས་མ་ཟིན་པར་བསན་པ་ལ། ཁ་ཅིག་འདི་སམ་དུ་དྲློད་

འབྲིང་མན་ཆད་ཀི་དམིགས་རྣམ་བདྗེན་བཞིར་གཏློགས་པར་མི་གློ་སྗེ། ཆློས་ཅན་

བདྗེན་བཞི་དང་འབྲྗེལ་བར་མ་བསན་པས་སློ། །

དྗེའི་ཕིར་དམིགས་རྣམ་བརློད་ཚུལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འགྱུར་ཏྗེ། དམིགས་པ་

ཆློས་ཅན་དང་རྣམ་པ་རྣམས་ཆློས་བརློད་ཀི་སྒས་བརློད་དགློས་པ་ལ་གཉིས་ཀ་ཡང་

ཆློས་བརློད་པས་བརློད་པའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་གཉིས། སྒ་གཉིས་བརློད་བ་ཐ་

དད་མྗེད་པ་དང༌། དློན་གི་ཤུགས་ཀིས་ཆློས་ཅན་གློ་བའི་ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། 

དམིགས་པ་གང་ཡིན་ཆློས་ཀི་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གི་ཆློས་ཅན་དང༌། རྣམ་པ་

རྣམས་ཆློས་ཅན་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གི་ཆློས་བརློད་པས་བརློད་པར་བ་བ་

རིགས་ན་ཡང༌། དམིགས་པ་མི་རྟག་ལ་སློགས་པ། །བདྗེན་པའི་རྟྗེན་ཅན་ཞྗེས་པ་ལ་

ཆློས་ཅན་བདྗེན་བཞི་སྒས་ཟིན་པར་བརློད་པས་མ་གཏློགས་ཞྗེས་སྦྱར་གི། ཀུ་ལན་ཏ་

ལྟར་དྗེར་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་ཡློད་པས་མ་གཏློགས་ཞྗེས་མི་བརློད་དྗེ། དྗེ་ནི་དམིགས་

པའི་གཞུང་ཡིན་གི་རྣམ་པའི་མིན་པས་སློ། །དྗེ་མ་གཏློགས་པའི་དམིགས་པ་བཅུ་

གཅིག་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་ཅན་གི་ཆློས་བརློད་པའི་སྒས་
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དམིགས་རྣམ་སློན་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བརློད་པ་ལ་ནི་ཆློས་ཅན་མ་བརློད་པར་

ཐལ་བའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་བརློད་པའི་སྒ་འདི་དག་ལ་རིམ་པ་ལྟར་

ཁད་པར་ལྡློག་པ་གཞན་སློང་བ་དང་དྗེ་མི་སློང་བ་ལྟར་སང་བ་མ་གཏློགས་པ་སྒ་གཉིས་

ཀའི་བརློད་བའི་དློན་གློ་བ་ལ་ནི་ཁད་པར་འགའ་ཡང་མྗེད་དློ་ཞྗེས་ཆློས་ཀི་གྲགས་པའི་

ལུགས་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །འདིས་ནི་སྒའི་བརློད་ཚུལ་གང་བས་ཀང་བརློད་བ་

གློ་བ་ལ་ཁད་མྗེད་པའི་སྒློ་ནས་ལན་བསན་ཏློ། །འདིར་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་བརློད་པའི་

སྒ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཅིག་དཔྱད་པར་བའློ། །

འདི་ལ་གཉིས། ཆློས་བརློད་ཀི་སྒ་དང༌། ཆློས་ཅན་བརློད་པའི་རྣམ་གཞག་

གློ༑ །དང་པློ་ནི། སྤྱིར་བར་རྣམས་ཉན་པ་པློའི་ཤྗེས་འདློད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་

འཆད་པ་པློའི་བརློད་འདློད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་སྗེ་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཕིར་དུ་

སྦྱློར་བ་ཡིན་ལ། འདིར་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཤད་དྗེ། དྗེ་ལ་བར་སྦྱར་བའི་དུས། བར་སྦྱར་

བའི་དགློས་པ། གང་ལ་བར་སྦྱར་བའི་ཡུལ། དྗེ་ལ་བར་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ཏྗེ་བཞིའློ། །དང་

པློ་ནི། ནློག་ལློག་ཤལ་འདུས་པའི་གློང་བུ་གཅིག་ལ་རྟ་མིན་པ་དང་མ་ཧྗེ་མིན་པ་ལ་

སློགས་པའི་ལྡློག་པའི་ཁད་པར་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་ཀང་ཉན་པ་པློ་དྗེའི་སྗེང་དུ་རྟ་བཅད་

ཙམ་ཞིག་ཤྗེས་པར་འདློད་ཀི་མ་ཧྗེ་མིན་པ་སློགས་མི་འདློད་པའི་ཚེ་ནའློ། །གཉིས་པ་

ནི༑ དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་ཤྗེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུའློ། །གསུམ་པ་ནི། རྟ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་

ལྡློག་པ་ལའློ། །བཞི་པ་ནི། གློང་བུ་འདི་ལ་རྟ་མིན་པ་ཉིད་ཡློད་དློ་ཞྗེས་སྦྱློར་རློ། །དྗེའི་

ཚེ། བར་འདི་ཁད་པར་གཞན་སློང་གི་སྒ་ཡིན་ཏྗེ། བ་ལང་གློང་བུ་དྗེ་ཉན་པ་པློའི་བློ་

ཡུལ་དུ་མ་ཧྗེ་མིན་པ་སློགས་ཀི་ལྡློག་པ་གཞན་གི་རྟྗེན་དུ་མི་རུང་བར་རྟ་བཅད་པའི་
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ལྡློག་པ་ཙམ་ཞིག་གི་རྟྗེན་དུ་འཕངས་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། བ་ལང་གི་གློང་བུ་ལ་མ་ཧྗེ་

མིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྡློག་པ་གཞན་ཤྗེས་པ་མི་འདློད་པ་མྗེད་པར་རྟ་རྣམ་པར་བཅད་

པ་ཤྗེས་པར་འདློད་པའི་ཚེ་ནའློ། །གཉིས་པ་ནི་སྔར་ལྟར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། ལྡློག་པའི་

ཁད་པར་གཞན་མ་སངས་པའི་བ་ལང་གི་ལྡློག་པ་ཙམ་ལའློ། །བཞི་པ་ནི། གློང་བུ་ལ་རྟ་

མིན་པ་ཡློད་དློ་ཞྗེས་བར་སྦྱར་རློ། །དྗེའི་ཚེ་བར་འདི་ཁད་པར་གཞན་མི་སློང་བའི་སྒ་

ཡིན་ཏྗེ། བ་ལང་གི་གློང་བུ་དྗེ་ཉན་པ་པློའི་བློ་ཡུལ་དུ་རྟ་མིན་དང་མ་ཧྗེ་མིན་པ་སློགས་

ཀི་ལྡློག་པའི་ཁད་པར་གཞན་ཀུན་གི་རྟྗེན་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུར་འཕངས་པས་སློ། །

དྗེས་ན་སྒ་དང་པློས་བ་ལང་གི་གློང་བུ་དྗེ་ལྡློག་གཞན་གི་རྟྗེན་དུ་མི་རུང་བ་

དང༌། གཉིས་པས་དྗེ་ལྡློག་གཞན་གི་རྟྗེན་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུར་གློ་བར་བས་པ་ཙམ་མ་

གཏློགས་པ་གཉིས་ཀས་ཀང་བ་ལང་གི་གློང་བུ་གློ་བར་བྗེད་པ་ལ་ཁད་མྗེད་དློ། །དྗེ་

ལྟར་ན་སློང་བ་དང་མི་སློང་བ་བློ་ཡུལ་དུ་སང་གི་དློན་གི་སྗེང་ན་མྗེད་དློ། །ཉན་པ་པློའི་

ཤྗེས་འདློད་འདི་ཞུགས་པའི་དུས་སུ་འཆད་པ་པློས་བར་འདི་སྦྱར་ལ་དྗེས་ཀང་བློ་

ཡུལ་དུ་འདི་ལྟར་གློ་བར་བྗེད་ཅྗེས་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། ཁད་པར་གཞན་ནི་སློང་བ་

དང༌། །མི་སློང་བ་དག་དྗེ་གཉིས་ཀི། །བར་ཡི་བྗེ་བྲག་རྟློགས་པ་པློའི། །འདློད་པའི་རྗེས་

སུ་བྗེད་པའི་གཞི། ཞྗེས་པའི་རང་འགྲྗེལ་དུ་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་སྗེ་གངས་ཅན་པ་

གཞན་ནི་འདི་ལ་དྗེའི་བར་དུ་བློ་ཁ་མ་ཕློགས་སང་ངློ༌། །

དྗེ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་ཆློས་མཆློག་གིས་ཀང་ཆློས་དྗེ་ཆློས་གཞན་དང་འབྲྗེལ་

རུང་དུ་བརློད་མ་བརློད་ལ་ཁད་པར་གཞན་སློང་མི་སློང་གི་དློན་དུ་གསུངས་ཤིང༌། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 361  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

རྣམ་འགྲྗེལ་ལས་ཀང༌། ལ་ལར་སློར་མློའི་ལྡན་པ་ཞྗེས། །ཐ་དད་ཆློས་བཞིན་”རློད་པར་

བྗེད
1

། །དློན་གཅིག་བརློད་ཀང་ཐམས་ཅད་ནི། །འཕྗེན་ཕིར་སློར་མློ་ལྡན་འགྱུར་

ཞྗེས། །ཆློས་ཅན་བརློད་པར་གྲགས་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་དང༌། གཉིས་ཀས་གཅིག་གཅིག་

བརློད་མློད་ཀི། །བརློད་བའི་ཤན་གི་ཁད་པར་གིས། །རྣམ་དབྗེ་ཐ་དད་འབྗེད་པ་

ཡིས། །ཐ་དད་དློན་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྗེད། ཅྗེས་སློ། །

ལན་གཉིས་པ་ནི། ལན་གི་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་སྗེབ་པའི་

ངློར་ཆློས་ཅན་བདྗེན་པ་སྒས་ཟིན་པར་བརློད་པ་ལས་ཐ་དད་པར་ཆློས་བརློད་པའི་

ཚུལ་གིས་བདྗེན་པ་སྒས་མ་ཟིན་པར་བརློད་ཀང་བདྗེན་བཞི་དམིགས་རྣམ་དུ་མི་གློ་

བར་ཐལ་བའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་བརློད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་སློགས་པའི་བདྗེན་པ་

བཞིར་གཏློགས་པ་གཅིག་ཁློ་ན་སྦྱློར་ལམ་གི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

པར་འགྱུར་རློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ལ་སློགས་པ་བཀག་པ་ནི་དྲློད་

ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ་རྣམ་པ་དྗེ་དང་ལྡན་པ་ནི་དྗེའི་དམིགས་པ་”བདྗེན་པ་ལ་བརྟན་

པའི
2

་མི་རྟག་སློགས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་དྲློད་འབྲིང་གི་དམིགས་པ་དྗེ་ཁློ་ནར་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་

པ་དང་བྲལ་བ་དྗེར་འགྱུར་ཟྗེར་ཡང་དྗེ་དང་དློན་ལ་ཁད་མྗེད་པའི་ཕིར་ཞྗེས་པའློ། །དློན་

ནི་མངློན་ཞྗེན་བཀག་པ་དང་ལྡན་པ་བདྗེན་པའི་ཆློས་སུ་སྒས་ཟིན་པར་བསན་པའི་ཕིར་

དང༌། མངློན་པར་ཞྗེན་བས་སློང་པ་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀིས་སློང་པ་ལ་ཁད་མྗེད་ལ། དྗེས་

ན་ཕི་མས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་གཟུགས་སློགས་ཉིད་སྔ་མས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་

བདྗེན་པ་ཡིན་པས་དྲློད་འབྲིང་གི་ཚེ་ཡང་དློན་གིས་ན་བདྗེན་པ་དམིགས་པར་སློང་བ་

1  ཞློལ། ༣༨༥  ཀ ། ༤༠༦  སྗེ། ༤༡༠   རློད་པར་བྗེད    བ། ༤༥༥   བརློད་པར་བྗེད

2  ཞློལ། ༣༨༥  ཀ ། ༤༠༧  སྗེ། ༤༡༡   བདྗེན་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི    བ། ༤༥༦   བདྗེན་པ་ལ་རྟྗེན་པའི
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ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་དྲློད་ཆུང་ངུའི་དམིགས་པ་དང་འབྲིང་གི་དམིགས་པ་གཉིས་དློན་ལ་

ཁད་མྗེད་པས་འབྲིང་ལ་ཡང་བདྗེན་པ་དམིགས་པར་སློང་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་འློག་མ་ཆློས་

མཆློག་གི་བར་ལ་ཡང་སྒས་མ་ཟིན་ཀང་ཆུང་ངུའི་དམིགས་རྣམ་དང་ཕི་མ་རྣམས་དློན་

ཁད་མྗེད་པས་བདྗེན་བཞི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བའློ། །

ཁ་ཅིག་ཤྗེར་འབྱུང་གིས་ཇི་ལྟར་ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་དག་ཆུང་

ངུའི་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། དྗེའི་རྣམ་པ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ལ་སློགས་པ་

འགློག་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་འབྲིང་གི་དམིགས་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །འབྲིང་གི་རྣམ་པ་

ཆློས་ཀི་བར་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་དང་འདྲ་བ་དག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་

ཆྗེན་པློའི་དམིགས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རྗེ་མློ་ལ་སློགས་པ་འློག་མ་ལ་སྦྱར་བར་

བའློ་ཞྗེས་བཤད་པ་གཞུང་ཕི་མ་འདི་ཡི་བཤད་པར་བྗེད་པ་ནི་ཤྗེར་འབྱུང་གིས་བཀློད་

པའི་སྐབས་དང་དྗེའི་དགློས་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཤྗེས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་དྗེ་ལས་གསལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སང་

བ་རྟློག་པ། “སློང་བྗེད་གཉྗེན་པློའ ློ། །
1

དང་པློ་ལ་བདུན། གང་གིས་རྟློག་པའི་ངློ་བློ། གང་

ལ་རྟློག་པའི་ཡུལ། ཇི་ལྟར་རྟློག་པའི་ཚུལ། རྟློག་པ་དྗེའི་རབ་དབྗེ། གྲངས་ངྗེས་པ། གློ་

རིམས་ངྗེས་པ། མུ་བརི་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། བྗེ་བྲག་ཏུ་བསམ་

པའློ། །དང་པློ་ནི། མཛོད་ལས། རྟློག་དང་དཔྱློད་པ་རིང་ཞིབ་ཉིད། ཅྗེས་རིང་བའི་རྣམ་

པ་ཅན་དང༌། རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། ཤྗེས་གང་གང་ལ་སྒ་དློན་འཛིན། །དྗེ་ནི་དྗེ་ལ་རྟློག་པ་

ཡིན། ཞྗེས་མིང་དློན་འདྲྗེས་རུང་དུ་འཛིན་པ་དང༌། དབུས་མཐའ་ལས། ཡང་དག་མ་

1  ཞློལ། ༣༨༦  ཀ ། ༤༠༨  སྗེ། ༤༡༢   སློང་བྗེད་གཉྗེན་པློའ ློ། །    བ། ༤༥༧   སྦྱློང་བྗེད་གཉྗེན་པློའ ློ། །
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ཡིན་ཀུན་རྟློག་ནི། །སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། ཞྗེས་གཉིས་སུ་སང་

བའི་ཁམས་གསུམ་པའི་བློ་ཐམས་ཅད་ལ་རྟློག་པར་བཤད་པ་རྣམས་ལས། འདིའི་རྟློག་

པ་གང་ཞྗེ་ན། ཕིས་ཀི་ཊིཀ་བྗེད་རྣམས་སྔ་མ་གཉིས་མིན་གི་ཕི་མའློ་ཞྗེས་འདློད་ལ། སྔ་

རབས་པ་རྣམས་”བར་པར་འདློད་དློ། 
1

།དྗེ་ལ་ལུགས་སྔ་མས་ནི་རྟློག་པ་འདི་དག་ཡུལ་

ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་དློན་གློ་ཡང་བར་ལ་རྨློངས་ཏྗེ་རྟློག་པ་འདི་དག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན་

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་འདི་དག་ནི་དློན་དམ་པར་མྗེད་པའློ་སམ་དུ་ཞྗེན་པར་བྗེད་པ་

རང་ཉིད་ཀང་འདློད་པའི་ཕིར་དང༌། ཆློས་འདི་ནི་འདི་ལྟ་བུའློ་ཞྗེས་སྦྱློར་བར་བྗེད་པ་

ཡང་སྒ་རྟློག་ཡིན་པས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་”མཉམ་གཞག
2

་དགག་རྟློག་གི་ངློ་བློར་བཞྗེད་པ་

དང་དྗེ་ལ་སྒ་དློན་སང་བའི་རྟློག་པ་མྗེད་པར་བཞྗེད་པ་ནི་འགལ་བའི་ཁུར་རློ། །དྗེས་ན་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་འཁྲུལ་ཡང་དྗེ་དང་དྗེར་ཞྗེན་པར་མི་བྗེད་པ་ནི་སྐབས་འདིའི་

རྟློག་པར་མི་འཐད་དྗེ། འདི་ནི་གཟུང་བའློ་འདི་ནི་འཛིན་པའློ་ཞྗེས་ཞྗེན་པའི་མཚན་ཉིད་

མ་ཚང་བའི་ཕིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཚུར་མཐློང་གི་དབང་ཤྗེས་བཞིན་ནློ། །འདྲྗེས་རུང་

འཛིན་པ་ལ་ནི་ཀུན་རྟློག་གིས་ཁབ་ལ་དྗེ་ལ་ནི་དྗེས་མ་ཁབ་པས་འདྲྗེར་རུང་འཛིན་པའི་

ཀུན་རྟློག་ལ་བའི་དྗེ་དང་བྲལ་བའི་ཀུན་རྟློག་ལ་མི་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་རྟློག་པ་འདི་དག་དགག་པའམ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གང་ཞྗེ་

ན༑ “སང་ཡྗེས
3

་ཀིས་ནི་དགག་རྟློག་ཏུ་འདློད་དྗེ། ཇི་སྐད་དུ། དྗེ་ལ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་

རྟློག་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། དངློས་པློ་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་པ་ནི། གང་གིས་ན་ཕུང་པློ་ལ་

1  བ། ༤༥༨   བར་བར་འདློད་དློ། །    ཞློལ། ༣༨༧   པར་བར་འདློད་དློ། །    ཀ ། ༤༠༨  སྗེ། ༤༡༢   པར་པར་འདློད་དློ། །

2  བ། ༤༥༨   མཉམ་བཞག

3  བ། ༤༥༩   སངྶ་ཡྗེས



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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སློགས་པ་དངློས་པློ་ཙམ་ལ་བརློད་པ་ཙམ་དུ་ཤྗེས་པའློ། །

གཉྗེན་པློ་ལ་བརྟྗེན་པ་ནི། གང་གིས་ན་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་

པར་བང་བའི ་དངློས་པློ ་ཁློ ་ན་ལ་སྗེམས་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་འཇློག་པར་བྗེད་

པའློ། །”འཛིན་པར་
1

རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། གང་ཟག་གི་རས་ལ་

བརྟྗེན་པ་ནི། གང་གིས་ན་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་གང་ཟག་གི་རས་སུ་སྒློ་བཏགས་པ་གཙོ་

བློར་སྗེམས་ཅན་ལ་སློགས་པར་ལྟ་བའི་ཡུལ་གི་དངློས་པློ་འགློག་པར་བྗེད་པའློ། །དྗེར་

གདགས་པ་ལ་”བརྟྗེན་པ་ནི།
2

 གང་གིས་ན་དྗེར་གདགས་པ་ཙམ་ཡང་འཛིན་པ་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་འབྗེད་པར་བྗེད་པའློ། ཞྗེས་སློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་ཡུམ་གསུམ་དློན་བརྒྱད་ཀིས་མཐུན་པར་བསན་པ་ལས་ཀང་

འབྱུང་ཞིང་བུད་དྷ་ཤྲི་ཡང་དགག་རྟློག་ཏུ་འདློད་དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཊིཀ་བྗེད་སྔ་ཕི་ཕལ་

ཆྗེ་བ་ཡང་དགག་རྟློག་ཏུ་འདློད་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་ར་བ་དང་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་

རྣམས་ཀི་བཞྗེད་པར་སྨྲ་སྗེ། དགག་རྟློག་མིན་ན་ཁད་པར་བྗེད་ཆློས་སུ་མི་རུང་ངློ་སམ་

དུ་བསམས་སློ། །བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ནི་རས་འཛིན་སྒྲུབ་རྟློག་ཡིན་ན་ཉློན་སྒིབ་ཏུ་

འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་བང་སྗེམས་ཀི་བཟློད་པའི་བྗེད་ཆློས་སུ་མི་རུང་བས་དྗེ་ནི་དགག་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཏྗེ། མདློ་ལས་ཀང་གཟུགས་ཉྗེ་བར་མི་དམིགས་ཞྗེས་སློགས་

གསུངས་ལ་གཞན་གསུམ་ནི་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་སྤྱིར་བང་

སྗེམས་ལ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྟློག་པ་ཡློད་མློད། འློན་ཀང་སྐབས་

འདིའི་རྟློག་པ་དགག་པའི་རྣམ་པར་འཆད་པ་ནི་ར་འགྲྗེལ། གང་གི་ཡང་དགློངས་པ་

1  ཞློལ། ༣༨༨   འཛིན་པ་

2  བ། ༤༥༩   རྟྗེན་པ་ནི།



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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ཡང་མིན་ནློ། །དྗེ་ལ་ར་བའི་མིན་ཏྗེ། གཟུང་བར་རྟློག་པ་རྣམ་པ་གཉིས། ཞྗེས་སློགས་

ཀིས་གཟུང་བར་ཞྗེན་པ་དང་འཛིན་པར་ཞྗེན་པ་དྗེ་དག་གི་རྟློག་པར་གསུངས་

སློ༑ །འཕགས་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་མི་གསལ་ཏྗེ། དྗེའི་ཚིག་གིས་ཟིན་ཚོད་ལ་ནི། 

བདག་གཅིག་པུར་རྟློག་པའི་རྣམ་རྟློག་ནི། ཞྗེས་དང༌། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་རྟྗེན་

གི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ནི། ཞྗེས་སློགས་དང༌། “ཕུང་པློ་བཏགས་པར
1

་ཡློད་པའི་

རྣམ་པར་རྟློག་པ་ནི། ཞྗེས་དང༌། སྐྗེ་མཆྗེད་བཏགས་པར་ཡློད་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ནི་

ཞྗེས་སློགས་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསན་པ་མ་གཏློགས་པ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་སློན་པ་ཚིག་གི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་འབྱུང་བས་སློ། །

རྒྱན་གི་སང་བར་ཡང༌། རྣམ་པར་རྟློག་པ་བཞི་པློ་ནི་རང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་

གྗེགས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པས་ན་གང་གི་ཕིར་དྗེ་དང་འདྲྗེས་པར་གྱུར་ཀང་མ་འདྲྗེས་

པར་སྐྗེས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་རྣམ་པར་བཞག་གློ་ཞྗེས་རྣམ་རྟློག་བཞི་ཀ་ཉན་རང་ལ་ཡང་

ཡློད་ཀང་རང་གི་བང་ཆུབ་འཐློབ་པའི་གྗེགས་མིན་པས་ཡློད་ཀང་མྗེད་པ་དང་འདྲ་བར་

གསུངས་པས་ཉན་རང་ལ་གཟུང་འཛིན་”མ་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི
2

་དགག་རྟློག་

ཡློད་པ་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པར་ཇི་ལྟར་བཞག །དྗེས་ན་རྟློག་པ་བྗེད་ཆློས་སུ་འགྲློ་

བ་ཡང་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་མིན་གི། རང་གིས་སྐྗེད་པའི་མཐློང་སྒློམ་

གིས་ཟད་པར་བ་ནུས་པའི་རྣམ་རྟློག་བཞི་དང་ལྡན་ཞྗེས་རང་འབྲས་ཀི་སང་བར་ལྡན་

པའི་སྒློ་ནས་བྗེད་ཆློས་ཡིན་པ་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྔར་དྲངས་པའི་

ལུང་དང་འདི་ལས་ཀང་མཐློང་བ་དང་སྒློམ་པས་སང་བར་བ་བའི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་

1  བ། ༤༦༠   ཕུང་པློ་བརྟགས་པར

2  ཀ ། ༤༡༡  སྗེ། ༤༡༥   མ་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི    བ། ༤༦༡  ཞློལ། ༣༨༩   མ་དམིགས་པར་རྟློག་པའི་
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པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་རྣམ་པ་བཞི་པློ་ཞྗེས་པས་སློ། །གལ་ཏྗེ་ཉི་སང་ལས། དྗེ་ལ་ངྗེས་

པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་དག་ནི་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་གཟུང་

བའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དག་ཀང་

འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གཉིས་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགག་རྟློག་ཡིན་

ཏྗེ༑ སྒྲུབ་རྟློག་གི་ངློ་བློར་སྦྱློར་ལམ་མི་ལྡན་པས་ཤྗེ་ན། དྗེ་ནི་དྲློད་སློགས་བཞི་ནི་རྟློག་

པ་བཞི་ལྡན་པ་ལ་དགློངས་ཏྗེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འདློད་ན། ཉི་སང་ལས། གཟུང་རྟློག་དང་

པློ་གང་ཡིན་གཉིས་པའང་ཡིན་པར་བཤད་པས་དྲློད་གང་ཡིན་རྗེ་མློར་ཁས་བང་

དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །རྣམ་རྟློག་བཞི་པློ་ཉན་རང་ལ་ཡློད་པར་ཟླ་འློད་ལས་ཀང་

གསུངས་ཏྗེ། རྣམ་རྟློག་བཞི་པློ་ཡློད་ཀང་ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་མི་

མཐུན་པའི་ཕློགས་མིན་པས་རྣམ་པར་བཞག་པ་མ་བས་སློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གཉིས་སློ། །འློ་ན་འདིའི་གཟུང་འཛིན་

གང་ལ་བྗེད་ཅྗེ་ན། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་གི་འཇློག་ཚུལ་གསུམ་སྗེ། 

“སྐྗེད་བྗེད་དང
1

་ཤྗེས་པ་དང་ཤྗེས་བ་དང༌། བདག་དང་བདག་གི་བའི་དབང་དུ་བས་

པའློ། །དང་པློ་ལྟར་ན། ཡུལ་དྲུག་གཟུང་བ་དང་དབང་པློ་དྲུག་ནི་འཛིན་པའློ། །གཉིས་

པ་ལྟར་ན། བྗེམས་པློ་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་དང་རིག་པ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པའློ། །གསུམ་

པ་ལྟར་ན། བདག་ནི་འཛིན་པ་དང་བདག་གི་བ་ནི་གཟུང་བའློ། །དྗེ་ལ་འདི་ནི་ཕི་མའི་

དབང་དུ་བས་པ་སྗེ་གཟུང་བ་ནི་རས་བཏགས་ཀི་བདག་གིས་སྤྱད་པར་བ་བ་སྗེ་བཟའ་

བའློ། །འཛིན་པ་ནི་དྗེ་ལ་སྤྱློད་པར་བྗེད་པ་སྗེ་ཟ་བ་པློའ ློ་ཞྗེས་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་གསུང་

1  ཞློལ། ༣༩༠   སྐྗེད་བྗེད་དང    བ། ༤༦༢  ཀ ། ༤༡༢  སྗེ། ༤༡༦   སྐྗེ་མཆྗེད་དང



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 367  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

པ་ལ་སྔློན་གི་མཁས་པ་དག་ཀང་འཐད་ཕློགས་སུ་བྗེད་པ་ལྟར་འཐད་དློ། །

དྗེ་ལ་གཟུང་རྟློག་གི་ཡུལ་ནི་ཉི་སང་ལས། དངློས་པློ་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་པ་དང་

གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །ཙམ་སྨློས་པ་ནི་ཁད་པར་བསལ་བའི་དློན་དུ་ཡིན་

ནློ་ཞྗེས་དང་པློའི་ཡུལ་ཀུན་བང་སློ་སློར་མ་ཕྗེ་བའི་སྤྱི་ཙམ་པ་དང༌། གཉིས་པའི་ཡུལ་

རྣམ་བང་དུ་རིས་ཆད་པ་ལ་བས་ནས་དང་པློ་ལ་གཉིས་པ་ཡིན་པ་དང༌། གཉིས་པ་ལ་

དང་པློ་མིན་པས་ཁབ་པ་མཛད་ཀང༌། རྒྱན་སང་ལས། གཞན་དག་ན་རྗེ་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པའི་གཞི་ལ་བརྟྗེན་པ་ནི་དང་པློ་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་བང་བའི་གཞི་ལ་བརྟྗེན་པ་ནི་

གཉིས་པ་ཡིན་པས་འདི་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་ཆད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་

འདི་གཉིས་ནི་ཐ་དད་པ་ཁློ་ནའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། ཞྗེས་སྔ་མས་གཟུང་རྟློག་གཉིས་ཡུལ་གི་

སྒློ་ནས་ཁད་པར་བཞག་པ་བཀག་ནས་རང་ལུགས་བཞག་པ་འདི་བཞིན་དུ་འཐད་དྗེ། 

གཞི་དང་དྗེ་ཡི་གཉྗེན་པློ་ཡིས། ཞྗེས་གཞི་སང་བའི་ཕློགས་སུ་བསན་པ་དང༌། སྔ་མ་

ལྟར་ན་མ་རིག་པའི་རྟློག་པ་སློགས་རྗེ་རྗེ་ཡང་ཀུན་བང་མ་ལུས་པ་ལ་དམིགས་པར་

ཐལ་པའི་ཕིར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་ཀུན་བང་ངམ་རྣམ་བང་ལ་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་རྣམ་བང་གཉིས་སུ་ཕྗེ་

བ་རྣམས་སློ། །འཛིན་རྟློག་གི་ཡུལ་ལ་ནི་ཚིག་གསལ་དུ་སློ་སློའི་སྐྗེ་བློ་ཡུལ་དུ་བས་ཏྗེ་

སྐྗེས་བུ་རས་སུ་ཡློད་པར་འཛིན་པ་དང༌། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡུལ་དུ་བས་ཏྗེ་དྗེ་ལ་

བཏགས་པར་ཡློད་པར་འཛིན་པ་ཞྗེས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་སྦྱར་རློ་ཞྗེས་འཆད་པ་

ནི་སློ་སྐྗེས་རས་སུ་དང་འཕགས་པས་བཏགས་པར་རྟློག་པར་བཤད་པ་མ་དགློངས་

སློ༑ །དྗེས་ན་ར་འགྲྗེལ་རྣམས་སུ་སྗེམས་ཅན་རས་སུ་ཡློད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་
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བཏགས་པར་ཡློད་པར་རྟློག་པ་ཞྗེས་གང་ཟག་ཡུལ་དུ་བཤད་དློ། །འློ་ན་ཡུལ་ཅན་རྟློག་

པ་དྗེ་གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ་དྗེ་ལྟ་ན་རྟློག་པ་འདི་རྣམས་ཉན་རང་གི་བང་ཆུབ་

ཀི་གྗེགས་མིན་པས་དྗེའི་ལམ་གིས་མི་སློང་བར་བཤད་པ་མི་འཐད་དྗེ་ཉློན་སྒིབ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དྗེའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། གང་ཟག་གི་བདག་གི་ངློ་བློར་རྟློག་ན་ཉློན་

སྒིབ་ཡིན་ཡང་འདིས་རས་དང་བཏགས་པའི་བདག་དྗེས་ཀུན་བང་ལ་འདློར་ལྗེན་བྗེད་

པར་རྟློག་པས་ཆློས་གཞན་དང་འབྲྗེལ་བར་རྟློག་པའི་ཕིར་ཤྗེས་སྒིབ་བློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

འདི་ནི་ཆྗེས་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་དབང་ཕྱུག་འགྲློ་བའི་རྒྱུར་འཛིན་པ་ཡང་ཉློན་

སྒིབ་མིན་པར་ཐལ་ལློ། །འདློད་ན། དྗེ་ཡང་བང་སྗེམས་ལམ་གི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་

སང་བར་འགྱུར་རློ། །མ་ངྗེས་ན། སྔ་མ་ཡང་ཆློས་གཞན་དང་འབྲྗེལ་བར་འཛིན་པའི་

ཤྗེས་སྒིབ་ཡིན་པས་ཉན་རང་གི་སང་བ་མིན་པར་འདློད་པ་ཉམས་སློ། །བང་སྗེམས་

ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སང་བ་མིན་པར་འགྱུར་བས་ན་”ཀུ་མཱ་ར་ཤྲིས
1

་གང་ཟག་

རས་སུ་ཡློད་པ་ནི་གང་ཟག་གི་རས་ཀི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའློ། །སྐྗེས་བུ་བཏགས་པར་

ཡློད་པ་ནི་ཆློས་ཀི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའློ་ཞྗེས་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་བཤད་པ་ཡང་མི་

འཐད་དློ། །དྗེས་ན་རས་དང་བཏགས་པའི་གང་ཟག་ཡུལ་གི་འཛིན་པ་པློར་ཞྗེན་པ་ཡིན་

ན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སང་བ་མིན་པར་ཐལ་བ་སུས་ཀང་མི་ཟླློག་པས་གང་ཟག་

གམ་སྗེམས་ཅན་དུ་རྟློག་པར་བཤད་ཀང་དྗེ་དག་དངློས་མིན་གི་དྗེ་དག་ཏུ་སྒློ་བཏགས་

པའི་གཞི་ཕུང་པློ་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་ཆློས་ཙམ་ཞིག་ལ་གཟུང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་རྟག་

གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་གང་ཟག་ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་པློར་མི་ཞྗེན་ཀང་བདག་དྗེས་

1  བ། ༤༦༤   ཀུ་མ་ར་ཤྲིས
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དབྗེན་པའི་ཆློས་ཙམ་ཞིག་ལ་འཛིན་པ་པློར་སྒློ་འདློགས་པ་སྐྗེ་ལ། ཆློས་དྗེ་ལ་ཡང་དློན་

དམ་རས་གྲུབ་ཀི་དངློས་པློར་གཟུང་ནས་དྗེ་ལྟར་ཞྗེན་པ་དང༌། དློན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བཟུང་ནས་དྗེ་ལྟར་རྟློག་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང༌། གཞན་ལུགས་མི་འཐད་པར་

བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཡུལ་དྗེ་དག་ལ་རྟློག་པས་ཇི་ལྟར་ཞྗེན་ཞྗེ་ན། ཀུན་བང་གི་

གཟུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་རིམ་པ་ལྟར་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དློར་བའི་གཟུང་བའློ་

སམ་དུ་མི་མཐུན་པ་དང༌། འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བང་བའི་གཟུང་བའློ་སམ་དུ་མཐུན་

པར་འཛིན་པ་འདིའི་གཟུང་རྟློག་གི་ཞྗེན་ཚུལ་ལློ། །འདི་ནི་ཐྗེག་དམན་གི་ལམ་ཡིན་

པས་འདི་ལས་ལྡློག་པ་དང༌། འདི་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་ཡིན་པས་འདི་ལ་འཇུག་པར་

བའློ་སམ་དུ་ཞྗེན་པ་ནི་རྗེ་མློའི་གཟུང་རྟློག་གི་ཞྗེན་ཚུལ་ལློ། །གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པའི་

གཞི་རས་སུ་གྲུབ་པ་དང༌། དྗེར་བཏགས་པའི་གཞི་བཏགས་པ་ཙམ་འདི་ནི་ཡུལ་

རྣམས་ཀི་འཛིན་པ་པློའམ། ལློངས་སྤྱློད་པ་པློའ ློ་སམ་དུ་ཞྗེན་པ་ནི་འཛིན་རྟློག་གི་ཞྗེན་

ཚུལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འདིར་སྗེམས་ཅན་དང་སྐྗེས་བུ་ཞྗེས་པ་ནི་ཆློས་དང་གང་ཟག་

གཉིས་ཀི་གང་ཟག་འབའ་ཞིག་ལ་བསམས་པ་མིན་གི་ཡུལ་རྣམས་ཀི་འཛིན་པ་པློ་

ཙམ་གི་མཚོན་བྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་རྒྱན་གི་སང་བར་ནི་རྗེ་མློའི་སྐབས་སུ་སྒློམ་སང་གི་

རྣམ་རྟློག་བཞི་ལ་ཡང་འཇུག་པ་དང་ལྡློག་པའི་གཟུང་རྟློག་དང༌། རས་འཛིན་དང༌། 

བཏགས་འཛིན་གི་རྟློག་པ་ཞྗེས་མཐློང་སང་དང་འདྲ་བར་འཆད་ཅིང་དྗེ་ལས་རས་སུ་

ཡློད་པའི་བདག་འཛིན་པ་པློློའ ློ་ཞྗེས་དང༌། བཏགས་པར་ཡློད་པའི་བདག་འཛིན་པ་

པློའ ློ་ཞྗེས་པ་ནི་ཆློས་བདག་གི་སྗེང་ནས་བཤད་དློ། །ཉི་སང་ལས་རྗེ་སྦྱློར་དུ་སྒློམ་སང་
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གི་རྟློག་པ་བཞི་ལ་མིང་འདློགས་ཀི་གསལ་ཁ་མི་སང་ལ། གཉྗེན་ཚོགས་ཀི་སྐབས་སུ་

དངློས་པློ་ཙམ་གི་རྣམ་པ་དང༌། གཉྗེན་པློའི་རྣམ་པ་དང༌། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་

ཅད་དུ་བཏགས་པ་དང༌། བཏགས་པ་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྗེན་པ་ཞྗེས་དང༌། མཐློང་

སང་བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་ལ་རྣམ་པ་མ་སྨློས་པ་མ་གཏློགས་པ་སྔར་ལྟར་དང༌། ཕི་མ་

གཉིས་ལ་གང་ཟག་རས་སུ་ཡློད་པ་དང་སྐྗེས་བུ་བཏགས་པར་ཡློད་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་

ཞྗེས་བར་སྦྱློར་རློ། །

སྔ་མ་བཞིའི་བར་རྗེ་སྦྱློར་གི་སྒློམ་སང་བཞི་ལ་སྦྱློར་བ་འཕགས་པའི་དགློངས་

པར་འདློད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་མཐློང་སང་གི་བར་ཡང་རྗེ་སྦྱློར་གི་མཐློང་སང་ལ་

སྦྱློར་དགློས་པར་འགྱུར་ན། དྗེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། ཉི་སང་ལས་ཀང་འཇུག་པ་དང་ལྡློག་

པ་ལ་བརྟྗེན་པ་ཞྗེས་བཏགས་པས་སློ། །གལ་ཏྗེ་འཛིན་རྟློག་རྣམས་ཆློས་སུ་འཛིན་པ་

ཡིན་ན། སློ་སྐྗེས་ཀང་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མྗེད་དུ་ཤྗེས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར་དྗེའི་

འཛིན་པ་ལ་རས་འཛིན་གིས་མ་ཁབ་བློ། ཞྗེས་དང༌། འཕགས་པ་ལ་ཡང་མཚན་མློ་

འདས་ནས་ནང་པར་ངས་ཅྗེ་སྤྱང་སྐད་འབིན་པ་ཐློས་ཞྗེས་གསུངས་པས་འཕགས་པའི་

འཛིན་པ་ལ་བཏགས་འཛིན་གིས་མ་ཁབ་པར་ཐལ་ལློ་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ། སློ་སྐྗེས་

བདག་མྗེད་རྟློགས་པ་མློས་པ་ཡིད་བྗེད་ཡིན་ལ། བཏགས་འཛིན་ནི་འདིར་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཡིད་བྗེད་ལ་འདློད་ཅྗེས་དང༌། འཕགས་པ་ལ་ང་ཞྗེས་ངར་འཛིན་ཡློད་པ་སྐད་གསུངས་

པ་ཐ་སད་དམ་བརློད་པ་ཙམ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ངར་འཛིན་ལ་རས་འཛིན་དུ་གསུངས་ལ་

རྒྱན་སང་ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པས་སློ་ཤྗེ་ན། འདིའི་ལན་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་

རློ༑ །
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གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་སློ་སྐྗེའི་འཛིན་པ་ལ་རས་འཛིན་དང༌། འཕགས་པའི་

འཛིན་པ་ལ་བཏགས་འཛིན་དུ་རྟློག་པ་དྗེ་གཉིས་ཀི་རྟློག་པར་བས་ནས་འཛིན་པ་དང༌། 

དྗེ་གཉིས་ཀི་རྟློག་པ་སློ་སློར་འཆད་པའི་ཞིབ་ཆ་ནི་ཆྗེས་མི་འཐད་དྗེ། རྟློག་པ་འདི་

གཉིས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་དྗེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པ་དུ་མ་སང་བའི་ཕིར་རློ། །ཚིག་

གསལ་དུ། དྗེ་ལ་སློ་སློའི་སྐྗེ་བློ་དག་ནི་སྐྗེས་བུ་ཞྗེས་བ་སྗེ་འཇིག་རྟྗེན་ལ་གྲགས་པའི་

རྗེས་སུ་འབྲངས་པའློ། །དྗེ་དག་རས་སུ་ཡློད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རློབ་དློན་བ་བ་

ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའློ། །འཛིན་པ་ནི་འདི་ནི་བདྗེན་ཏྗེ་

མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དང༌། ལུང་ལས་ཀང༌། འགྲློ་བའི་ལས་དང་རང་བཞིན་

དང༌། དབྗེ་བ་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ་སམ་པའློ། ཞྗེས་སློ་སྐྗེ་དྗེ་ཡང་དག་ཀུན་རློབ་ཏུ་

དློན་བྗེྗེད་ནུས་པས་རས་སུ་ཡློད་པ་དང༌། མངློན་གྱུར་ཡིན་པ་དང་དྗེའི་རྒྱུ་ལས་དང་

འབྲས་བུ་རང་གི་ངློ་བློ་དང་འགྲློ་བའི་དབྗེ་བ་གསུངས་པ་རྣམས་རས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བཤད་དློ། །

བཏགས་འཛིན་གི་རྟློག་པའི་འཇུག་ཚུལ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། འཕགས་པའི་གང་

ཟག་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་བཏགས་པ་ཙམ་སྗེ། 

འདི་སྐད་དུ་དགྗེ་སློང་དག་ཆློས་ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བཏགས་པ་ཙམ་སྗེ། ལྔ་གང་ཞྗེ་ན། 

འདས་པ་དང༌། མ་འློངས་པ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང༌། “སློ་སློར་བརྟགས་པའི
1

་

འགློག་པ་དང༌། གང་ཟག་རྣམས་ཏྗེ་འདི་དག་ནི་མིང་ཙམ་མློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་

སློ༑ །དྗེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་འདི་ནི་བདྗེན་ཏྗེ་འདི་ནི་མིང་ཙམ་དུ་ཡློད་པར་གྲགས་པས་

1  བ། ༤༦༨   སློ་སློར་བཏགས་པའི
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གྲུབ་ཅིང༌། མིང་ཙམ་པློ་དྗེ་མྗེད་ན་སུ་ཞིག་ལམ་ལ་ནན་ཏན་བྗེད་ཅྗེས་མིང་ཙམ་གི་

ཞྗེས་པས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཡློད་པར་རྗེས་སུ་དཔློག་པར་ཡང་བྗེད་པའློ་

ཞྗེས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་མང་འདས་ཡིན་ལ་མང་འདས་བཏགས་ཡློད་དུ་

གསུངས་པས་འཕགས་པ་བཏགས་ཡློད་དང༌། མིང་ཙམ་ཡང་མྗེད་ན་ལམ་ལ་ནན་ཏན་

བྗེད་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་བས་མིང་ཙམ་གིས་འཕགས་པ་ཡློད་པར་དཔློག་པ་འཛིན་

སངས་སུ་འཆད་དློ། །

འདི་ནི་ཆྗེས་མི་འཐད་དྗེ། ལུང་ཕི་མ་འདིས་མང་འདས་བཏགས་ཡློད་དུ་

གསུངས་པས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་བཏགས་ཡློད་ཡིན་ན་སློ་སྐྗེ་ཡང་བཏགས་ཡློད་

དུ་འགྱུར་ཏྗེ་ལུང་འདིས་གང་ཟག་རྣམས་བཏགས་ཡློད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །ར་

འགྲྗེལ་གཉིས་ཀ་སློ་སྐྗེ་དང་འཕགས་པ་རྟློག་པ་པློར་བཤད་ཀི་རྟློག་པའི་ཡུལ་དུ་བཤད་

པ་མྗེད་པ་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས་ཀང༌། སློ་སློའི་སྐྗེ་བློ་གང་ཞྗེ་ན། འཕགས་པའི་ཆློས་

རྣམས་མ་ཐློབ་པ་ལ་སློ་སློའི་སྐྗེ་བློ་ཞྗེས་གདགས་སློ། ཞྗེས་བཏགས་ཡློད་ལྡན་མིན་

འདུ་བྗེད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་བརློད་དུ་མི་རིགས་ལ། གང་ཟག་ནི་བློས་བཏགས་པ་

ཙམ་ཁློ་ན་ཡིན་པས་སློ་སྐྗེ་དང་འཕགས་པ་གཉིས་ཀ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་

པས་དྗེ་གཉིས་ལ་རས་བཏགས་ཀི་ཁད་པར་མི་རུང་ངློ་། །

བཞི་པ་ནི། ར་བའི་དབྗེ་བ་བཞི་ཡིན་ལ་ཡུལ་གིས་ཕྗེ་བས་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་ཡང་

དགུ་དགུར་འགྱུར་བས་སློ་དྲུག་གློ །དྗེ་ཡང་ཁམས་ཀིས་དབྗེ་ན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་

དློ༑ །ལྔ་པ་ནི། བརྟག་བ་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་ངྗེས་པས་དྗེ་ལ་རྟློག་པ་ཡང་གཉིས་

ཡིན་ལ། གཟུང་བ་ལ་ཡང་ཀུན་བང་ངམ། ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་རྣམ་བང་གཉིས་སུ་ངྗེས་
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པས་གཟུང་རྟློག་གཉིས་དང༌། འཛིན་པར་ཞྗེན་པའི་ཡུལ་ལ་ཡང་རས་བཏགས་སུ་ངྗེས་

པས་དྗེའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྟློག་པ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངྗེས་སློ། །

དྗེ་ནི་ར་བའི་རྟློག་པ་བཞིའི་གྲངས་ངྗེས་ཡིན་ལ་རྗེ་རྗེ་ལ་དགུ་དགུར་ཕྗེ་བ་ནི་

གདུལ་བ་འཁློར་དུ་ཉྗེ་བའི་བསམ་པ་དང་བསྟུན་པ་ཡིན་གི་དངློས་པློ་ལ་གནས་པའི་

གྲངས་ངྗེས་མིན་ནློ། །འློ་ན་གཟུང་རྟློག་ལ་ཀུན་བང་སློ་སློ་དང་རྣམ་བང་འབའ་ཞིག་

ཡུལ་དུ་བྗེད་པ་གཉིས་བཤད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། ཉན་རང་དང་ཐུན་མློང་བའི་ཞྗེན་པ་སློང་བའི་

དབང་དུ་བས་ནས་དང་པློ་དང་བང་སྗེམས་ཀི་རིགས་ཅན་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

ཞྗེན་པ་སློང་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་གཉིས་པ་བཤད་དློ། །དྲུག་པ་ནི། ར་བའི་རྟློག་པ་ནི་

ངྗེས་འབྗེད་བཞིའི་”གློ་རིམ
1

་དང་བསྟུན་ལ་ཡན་ལག་དགུ་དགུར་ཕྗེ་བ་ལ་ནི་བརློད་

འདློད་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མྗེད་དློ། །བདུན་པ་ནི་ཉི་སང་ལས། གཟུང་བའི་

རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཡིན་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་ཞྗེས་བ་བ་མུ་བཞི་

སྗེ༑ མུ་དང་པློ་ནི་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་དྲུག་གློ །

གཉིས་པ་ནི། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པའློ། །གསུམ་པ་

ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཞན་གི་དྗེ་ཉིད་དློ། །བཞི་པ་ནི་རྣམ་པ་དྗེ་དག་དང་བྲལ་བའི་ཤྗེས་རབ་

ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའློ། ཞྗེས་བཤད་དློ། །དྗེའི་དློན་ལ་སྔ་མ་དག་ན་རྗེ། མུ་དང་པློ་

སྗེམས་བྱུང་མ་གཏློགས་པའི་ཆློས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་བཅས་པའི་ཡུལ་དྲུག་ལ་རྟློག་

པའློ། །གཉིས་པ་ནི ་སྔློ ་འཛིན་གི་མིག་ཤྗེས་སྐད་ཅིག་དང་པློ ་ལྟ་བུ་ལ་རྟློག་

པའློ། །གསུམ་པ་ནི་མིག་ཤྗེས་དྗེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་ལ་རྟློག་པ་སྗེ་རང་ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་ཡིན་

1  བ། ༤༧༠   གློ་རིམས
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ལ༑ རྗེས་ཀི་ངྗེས་ཤྗེས་ཀིས་ཡུལ་དུ་བས་པས་དྗེ་གཟུང་བའློ། །འློ་ན་མུ་གཉིས་པ་ལ་

ཡང་མཚུངས་ཤྗེ་ན། སྐད་ཅིག་མ་སློ་སྐྗེས་ངྗེས་མི་ནུས་ལ་རྒྱུན་འཛིན་ནུས་པས་མི་

མཚུངས་སློ། །

གཞན་ཡང་”མུ་རི
1

་བ་ལ་ཁབ་ཆྗེས་སྐློན་མིན་གི་དྗེ་ལྟ་བུ་སིད་པར་སློན་པ་

ཡིན་གི་ངྗེས་པ་མིན་ནློ་ཞྗེས་མི་བརློད་པས་སློ་ཞྗེས་འཆད་ཀང་མུ་གཉིས་པ་ནི་རྗེས་

སུ་སྐྗེས་པའི་ངྗེྗེས་ཤྗེས་ཀིས་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་ཡིན་ལ། མུ་གསུམ་པ་ནི་དྗེས་ཡུལ་

དུ་བས་པ་ལ་བསམས་པའི་དབང་དུ་བས་ཞྗེས་བརློད་ན་ལྗེགས་སློ། །འློ་ན་ལློངས་

སྤྱློད་པ་པློ་ལ་འཛིན་པ་དང་ལློངས་སྤྱད་བ་ལ་གཟུང་བར་བཤད་པ་མི་འཐད་དྗེ། མུ་རི་

བའི་སྐབས་ཀི་གཟུང་འཛིན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། འདི་ཡིས་འཁྲུལ་གཞི་བས་

ནས་སྔར་ཡང་གཟུང་བ་ལ་རྟློག་ན་གཟུང་རྟློག་དང་འཛིན་པ་ལ་རྟློག་ན་འཛིན་རྟློག་ཏུ་

བས་ནས་ལློག་རྟློག་ཏུ་བྗེད་པ་བྱུང་མློད། དྗེ་དག་གིས་ནི་ལྗེགས་པར་མ་རྟློགས་ཏྗེ། དྗེ་

ལྟ་ཡིན་ན་རྟློག་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་དུ་ཕུང་པློ་ལྔ་དང༌། ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་དང༌། 

སྐྗེ་མཆྗེད་བཅུ་གཉིས་དང༌། རྟློག་པ་བཞི་པའི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་ཅན་བཤད་པ་རྣམས་

དློར་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་འདི་ནི་གཟུང་འཛིན་གི་རྟློག་པ་བཤད་པའི་ཞར་

ལ་སྤྱི་སྐད་ལ་གྲགས་ཚོད་ཀི་གཟུང་འཛིན་བཤད་ནས་དྗེ་ལ་མུ་རིས་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

གཞན་དུ་ན་གཟུང་རྟློག་རྐྱང་པའི་ཡུལ་ལ་རིག་པ་མྗེད་པ་དང༌། འཛིན་རྟློག་རྐྱང་པའི་

ཡུལ་ལ་ཤྗེས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་ཁབ་པའི་རྣམ་གཞག་མཛད་དགློས་ན་དྗེ་འདྲ་བ་གང་

དུ་ཡང་མ་མཛད་པ་དང༌། རྟློག་པ་གཉིས་ཀི་ཞྗེན་སངས་དང༌། གཉྗེན་པློ་མི་མཐུན་པར་

1  བ། ༤༧༠   མུ་བརི
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བཤད་པས་དྗེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེའི་རིགས་པ་ནི་རྒྱན་གི་

སང་བར་བཤད་པ་ལ་ཡང་རིག་པར་བའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྟློག་པ་འདི་དག་གི་ཡུལ་དང་དྗེ་

ལ་ཞྗེན་ཚུལ་སློགས་ནི་ར་བའི་ཚིག་ས་ཐུངས་ཤིང་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་སུ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་

དཔྱད་པ་མི་སང་བས་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་བར་འདུག་པའི་ཕིར། གངས་ཅན་པ་

རྣམས་ལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་སང་མློད། ཁློ་བློས་ནི་ཞིབ་པའི་

བློས་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལྗེགས་པར་བརྟགས་ནས་རློགས་པར་དཔྱད་

དློ༑ །གཉིས་པ་ནི་རྗེ་སྦྱློར་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། མཚམས་སྦྱར། མདློར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དློན་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་ནི། དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་གསུམ་དུ་མ་ཟད་རྣམ་པར་རྟློག་པ་བཞི་དང་ལྡན་

པའི་ཁད་པར་ཡང་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀིས་གསུངས་སློ། །དགློས་པ་

ནི༑ མདློར་བསན་དུ་བཤད་པའི་དློན་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

གཟུང་རྟློག་དང་འཛིན་རྟློག་མདློར་བསན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང་འགྲྗེལ་

པའློ། །དང་པློ་ནི། གཟུང་བར་རྟློག་པ་ནི་དབྗེ་གཞིའློ། །རྣམ་པ་གཉིས་ནི་དབྗེ་

བའློ། །གཞི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་དང་དྗེའི་གཉྗེན་པློ་རྣམ་བང་ནི་འབྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནློ༑ །དྗེ་ནི་ར་བའི་དབྗེ་བ་ཡིན་ལ། ཡན་ལག་གི་དབྗེ་བ་ནི། གཟུང་རྟློག་དྗེ་ནི་སློ་སློར་

ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་རྣམ་པ་དགུ་སྗེ། ཡུལ་རྨློངས་པ་སློགས་དགུ་དང༌། རྣམ་བང་གི་ཕུང་སློགས་

དགུར་ཡློད་པའི་བྗེ་བྲག་གིས་སློ། །གཉིས་པ་ནི་གློ་བར་ཟད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། གཟུང་རྟློག་ཏུ་མ་ཟད་འཛིན་པའང་དབྗེ་གཞིའློ། །རྣམ་པ་གཉིས་ནི་

དབྗེ་བའློ། །རས་དང་བཏགས་པའི་རྟྗེན་ཅན་གིས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཏྗེ་ར་བའི་དབྗེ་
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བའློ། །འདིར་རྟྗེན་ཅན་ཞྗེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་ཅན་ལ་གློ་བར་བའློ། །ཡན་ལག་གི་

དབྗེ་བ་ནི། གཟུང་རྟློག་དྗེ་བཞིན་དུ་འཛིན་རྟློག་ལ་ཡང་རྗེ་རྗེ་ལ་དགུ་དགུ་སྗེ། བདག་

རང་དབང་ཅན་ལ་སློགས་པར་དམིགས་པ་དང༌། ཕུང་སློགས་ཀི་རྟྗེན་ཏྗེ་ཡུལ་ལ་

དམིགས་པ་དགུར་ཡློད་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །གཉིས་པ་ནི་གློ་བར་ཟད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྟློག་པ་བཞིར་ཕྗེ་བ་དྗེ་ལ་མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་ར་བར་བསན་པའི་

དློན་རྒྱས་པར་བཤད་ན་འདི་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས་མཚམས་སྦྱར་རློ། །འདི་ལ་གཉིས། གཟུང་

རྟློག་དང་འཛིན་རྟློག་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

དང༌། རྣམ་བང་གཟུང་རྟློག་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པའི་གཞིའི་རྟྗེན་ཅན་གི་གཟུང་རྟློག་ལ་དབྗེ་ན་དགུ་རྣམས་སུ་ཡློད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཡུལ་

དགུ་ལ་རྟློག་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །ཡུལ་དགུ་གང་ན། དང་པློ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་དྗེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ལ་རྨློངས་པའི་མ་རིག་པ་སྗེ། ཆློས་འདི་དག་ནི་བིས་པ་སློ་སློའི་སྐྗེ་བློས་ཇི་ལྟར་

མངློན་པར་ཆགས་པར་བ་བ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །གསློལ་བ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་འློ་ན་ཆློས་འདི་དག་ནི་ཇི་ལྟར་མཆིས་པ་ལགས། བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་བ། ཇི་ལྟར་མྗེད་པ་དྗེ་ལྟར་ཡློད་དྗེ་དྗེ་ལྟར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པས་དྗེའི་

ཕིར་མྗེད་པ་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་སློ། །

ཉི་སང་དང་རྒྱན་སང་དུ་དྗེའི་ཕིར་མ་རིག་པ་ཞྗེས་དྲངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། མ་

རིག་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལས་ཀིས་བསྐྗེད་པའི་གཟུགས་སློགས་ཟག་བཅས་ཀི་

ཕུང་པློ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་མིང་ཕུང་པློ་ཕི་མ་བཞི་དང་གཟུགས་དང་བཅས་པ་ལ་

བདག་དང་བདག་གི་བར་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང༌། བཞི་པ་ནི་འཇིག་ལྟས་ཞྗེན་པའི་
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ཡུལ་དྗེ་ལ་མཐར་ལྟས་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་སུ་ཆགས་པ་དང༌། ལྔ་པ་ནི་དྗེ་ལྟར་

ཆགས་པས་མ་རིག་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་གི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་རྣམ་བང་གི་སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་མི་ཤྗེས་པ་དང༌། དྲུག་པ་

ནི་དྗེ་ལྟར་མ་ཤྗེས་པས་སྦྱིན་པ་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་གི་འཕགས་ལམ་ལ་མི་གནས་

པ་དང༌། བདུན་པ་ནི་དྗེ་ལྟར་ལམ་ལས་གློལ་བས་ཆློས་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་

དམིགས་པ་དང༌། བརྒྱད་པ་ནི་རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། བདག་ཡློད་ན་ནི་གཞན་འདུ་

ཤྗེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང༌། །འདི་གཉིས་དང་ནི་འབྲྗེལ་པ་

ལས། །ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་དམིགས་

པས་བདག་གི་ཆ་ལ་ཆགས་པ་དང་སློགས་པས་གཞན་གི་ཆ་ལ་སང་བ་ཞྗེས་བཤད་

ཀི་བདག་དང་སྗེམས་ཅན་སློགས་ལ་འཆད་པ་ནི་དགློངས་པ་མིན་ཏྗེ། རྒྱན་སང་ལས་

ལུང་འདི་དྲངས་ནས་བདག་ལ་སློགས་པ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ཞྗེས་པས་སློ། །དགུ་པ་

ནི་རྣམ་པར་དག་པ་མང་འདས་བརྒྱུད་ནས་སྐྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་སྐློ་བའི་རྒྱུ་

ཡིན་པས་སློ། །སློགས་པས་མཐློ་རིས་སྐྗེད་པའི་ཟག་བཅས་རྣམས་བསྡུའློ། །

འདི་འགློག་བདྗེན་སྐྗེད་པའི་ལམ་བདྗེན་ལ་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། རྟློག་པ་

འདིའི་ཡུལ་ཀུན་ཉློན་ཡིན་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དང་པློ་ནི་མ་རིག་པ། གསུམ་པ་ནི་

འཇིག་ལྟ། བཞི་པ་ནི་མཐར་ལྟ་ཡིན་པས་ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་ཡིན་ལ། གཉིས་

པ་ནི་སྐྗེ་བའི་ཀུན་འབྱུང་ཡིན་པས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་ཀི་ངློ་བློའ ློ། །ལྷག་མ་ནི་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་ཀི་ཉྗེས་དམིགས་དང་ངློ་བློ་ཅི་རིགས་པའློ། །ཡུལ་དྗེ་ལ་རྟློག་པའི་ཚུལ་

ཡང་འདི་དག་ནི་ཀུན་ཉློན་གི་གཟུང་བ་ཡིན་པས་དློར་བའློ་སམ་དུ་ཞྗེན་པའློ། །རྟློག་པ་
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ཕི་མ་གསུམ་པློ་འདི་དང་གཉིས་པ་ནི་མདློ་ནས་གཉྗེན་པློའི་སྒློ་ནས་བསན་ཏློ། །གཉིས་

པ་ནི། གཉྗེན་པློ་རྣམ་བང་གི་རྟྗེན་ཅན་གི་གཟུང་རྟློག་ལ་དབྗེ་ན་རྣམ་པ་དགུར་ཡློད་དྗེ། 

དྗེ་ཡང་ཡུལ་དགུ་ལ་རྟློག་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །ཡུལ་དགུ་གང་ན། དང་པློ་ནི། ཕུང་པློའི་

དློན་རྣམ་བང་དུ་མ་སྤུངས་པ་སྗེ། དྗེ་ཐབས་མི་མཁས་པས་གཟུགས་ལ་རྟློག་ཅིང་

མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ཡིན། རྣམ་པར་ཤྗེས་པའི་བར་ལ་རྟློག་ཅིང་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ཡིན། 

ཞྗེས་སློ། །རྣམ་བང་དུ་གཏློགས་པ་ཞྗེས་འློག་མ་རྣམས་ལའང་སྦྱར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐྗེ་བའི་སྒློའི་དློན་སྐྗེ་མཆྗེད་དང༌། གསུམ་པ་ནི་རིགས་ཀི་དློན་

ཁམས་དང༌། བཞི་པ་ནི། སྐྗེ་བའི་དློན་རྟྗེན་འབྲྗེལ་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའློ། །འདིར་

མདློ་ལས་མ་རིག་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་ལ་རྟློག་ཅིང་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ཡིན་ཞྗེས་

གསུངས་པའི་དློན་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་རྟྗེན་འབྲྗེལ་ལུགས་བཟླློག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་

ཁས་བང་སྗེ། ཉི་སང་ལས། རྣམ་པར་བང་བའི་ཆར་གཏློགས་པའི་ཕུང་པློ་དང་སྐྗེ་

མཆྗེད་དང་ཁམས་དང་རྟྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་སློགས་པའི་དབྗེ་བས་རྣམ་པ་

དགུར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པས་སློ། །ལྔ་པ་ནི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་ཏྗེ། དབུ་མའི་ར་བ་ལས། 

“རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི
1

་སློང་པ་ཉིད། །ལྟ་ཀུན་ངྗེས་པར་འབིན་པར་གསུངས། ཞྗེས་པ་ལྟར་

མྗེད་དགག་ཙམ་ལྟ་བས་བས་པའི་འཛིན་པའི་གཉྗེར་པློར་མི་རུང་བས་གང་ལ་

དམིགས་ན་དྗེ་དག་དྲུངས་འབིན་པའི་ཟབ་མློ་སྤློས་པ་དང་བྲལ་བའི་སློང་ཉིད་དྗེ། སློང་

ཉིད་ཀི་དློན་ནི་ཅིའི་ཕིར་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བ་ཞྗེ་ན། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མི་རྒྱུ་བའི་

ཕིར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་སློ། །དྲུག་པ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དློན་ཏྗེ། དངློས་པློ་

1  བ། ༤༧༦  ཞློལ། ༤༠༣   རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི    ཀ ། ༤༢༦  སྗེ། ༤༣༠   རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས
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མྗེད་ཙམ་དློན་གཉིས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་བྗེད་མིན་པས་དྗེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་བྗེད་དློ། །བདུན་པ་ནི་མཐློང་སང་གི་སང་བ་དང་འབྲྗེལ་བར་བྗེད་པ་ལ་ནུས་པ་

དང་ལྡན་པའི་ཤྗེས་བཟློད་བཅུ་དྲུག་གི་མཐློང་ལམ་དང༌། བརྒྱད་པ་ནི་ཡན་ལག་དང་

དམིགས་པའི་སྒློ་ནས་འློག་ས་ལས་འདའ་བའི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་ཀི་ངློ་

བློ་སྒློམ་ལམ་དང༌། དགུ་པ་ནི་བསབ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་མི་སློབ་པའློ། །དྗེ་དག་

ཀང་རྣམ་བང་གི་དངློས་པློ་དང་རྐྱྗེན་དང་རྒྱུ་དང་རྟྗེན་འབྲྗེལ་དང༌། དམིགས་པ་དང༌། 

སྤྱློད་པ་དང་། དབྗེ་བ་སྗེ་དང་པློ་དྲུག་དང་ཐ་མ་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་དག་ལ་

ཞྗེན་ཚུལ་ཡང་འདི་ནི ་རྣམ་བང་གི་གཟུང་བ་ཡིན་པས་བང་བའློ་སམ་དུ་ཞྗེན་

པའློ། །འདི་དགུ་ནི་མདློ་ལས་བཞི་པ་མ་གཏློགས་པ་ངློ་བློའི་སྒློ་ནས་བསན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རས་འཛིན་དང༌། བཏགས་འཛིན་རྟློག་པ་རྒྱས་པར་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། གང་ཟག་སྗེ་འཛིན་པ་པློ་རས་སུ་ཡློད་པའི་རྟྗེན་ཅན་གི་འཛིན་

རྟློག་ལ་དབྗེ་ན་རྣམ་པ་དགུ་རྣམས་སུ་ཡློད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཡུལ་ལ་རྟློག་པའི་སྒློ་ནས་སམ་

ཡུལ་ཅན་གི་འཛིན་སངས་དགུ་ཡློད་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །འཛིན་སངས་དགུ་གང་ཞྗེ་ན། 

དང་པློ་ནི། བདག་སྗེ་ཡུལ་གི་འཛིན་པ་པློ་གཞན་ལ་མ་ལྟློས་པའི་རང་དབང་ཅན་དུ་

འཛིན་པ་སྗེ། བདག་ཉྗེ་བར་མི་དམིགས་དྗེ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཅན་དང་སློག་དང་གསློ་བ་

དང་སྐྗེས་བུ་དང་གང་ཟག་དང་ཤྗེད་ལས་སྐྗེས་དང་ཤྗེད་བུ་དང་བྗེད་པ་པློ་དང་ཚོར་བ་

པློ་དང་ཤྗེས་པ་པློ་དང་མཐློང་བ་པློ་མི་དམིགས་སློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ཤིན་ཏུ་རྣམ་

པར་དག་པའི་ཕིར་བདག་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་སློ། ཞྗེས་སློ། །བདག་གི་འབྲུ་གནློན་

དྗེ་འློག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རིག་པར་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་ཟླ་མྗེད་པའི་གཅིག་པུ་
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དང་གསུམ་པ་ནི་བདག་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་སྒློ་འབྗེད་པའི་རྒྱུ་དང༌། བཞི་པ་ནི་བདག་ལྟ་བ་པློ་

ནས་ཤྗེས་པ་པློའི་རས་སུ་རྟློག་པ་སྗེ། འདི་གསུམ་གི་འཁྲུལ་གཞི་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ཕུང་

པློ་སྐྗེ་མཆྗེད་ཁམས་གསུམ་མློ། །

ལྔ་པ་ནི། བདག་མ་རིག་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་གི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་གསུམ་

དང༌། དྲུག་པ་ནི་བདག་འཇིག་རྟྗེན་པའི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་ཀི་ལམ་གིས་

འློག་ས་ལས་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང༌། བདུན་པ་ནི་བདག་བདྗེན་བཞིའི་མཚན་

ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བའི་ལམ་དང༌། བརྒྱད་པ་ནི་བདག་རྣམ་ཐར་མཐར་གནས་

རྣམས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་སྒློམ་ལམ་དང༌། དགུ་པ་ནི་བདག་དྗེ་ཡང་དག་པར་སློབ་

པའི་དློན་ནམ་དགློས་པ་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་མི་སློབ་ལམ་གི་རྟྗེན་གི་རས་སུ་རྟློག་པ་སྗེ། 

དྗེ་ཡང་དང་པློ་བཞི་བདག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་རྟློག་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་བདག་དང་

འབྲྗེལ་བར་རྟློག་པ་སྗེ་ལྔ་པས་ཀུན་ཉློན་དང༌། དྲུག་པས་འཇིག་རྟྗེན་དང༌། ལྷག་མས་

འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་བང་གི་རྟྗེན་དུ་འཛིན་པ་སྗེ། མདློར་ན་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་རྟྗེན་ལ་འཛིན་པ་པློ་ཆློས་ཙམ་དུ་གྱུར་པའི་རས་ཤིག་ཏུ་

ཞྗེན་པའློ། །རྟློག་པ་འདི་དགུ་ནི་ཡུལ་མི་དམིགས་པར་བསན་པ་གཉྗེན་པློའི་སྒློ་ནས་

མདློ་ལས་བསན་ཏློ། །

དྗེ་ཡང་ཉི་སང་ལས། ཚད་མའི་བརྟགས་པ་དང་ཕུང་པློ་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་

ཁམས་དང་རྟྗེན་འབྲྗེལ་དང་འློག་ས་ལས་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང༌། བདྗེན་པ་

མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་དང༌། ལུས་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ་བྗེད་པའི་སྒློམ་པའི་དློན་

རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་རྟློག་པ་དང་པློ་བརྒྱད་ཀི་གཉྗེན་པློར་གསུངས་ནས་ཐ་མ་ལ་གཉྗེན་
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པློ་མ་བཤད་དློ། །གཉིས་པ་ནི་སྐྗེས་བུ་སྗེ་འཛིན་པ་པློ་བཏགས་པར་ཡློད་པའི་རྟྗེན་ཅན་

གི་འཛིན་རྟློག་ལ་དབྗེ་ན་རྣམ་པ་དགུར་ཡློད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཡུལ་དགུ་ལ་རྟློག་པའི་སྒློ་ནས་

སློ༑ །ཡུལ་དགུ་གང་ན། དང་པློ་ནི་གཟུགས་སློགས་ཀི་ཕུང་པློ་སྗེ། རབ་འབློར་དྗེ་ཇི་

སམ་དུ་སྗེམས་གཟུགས་ཀང་གཞན་ལ་སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སམ་མམ། ཚོར་

བ་དང་འདུ་ཤྗེས་དང་འདུ་བྗེད་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཡང་གཞན་ལ་སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་

ཞིག་ཡིན་སམ་མམ། གསློལ་བ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་ནི་མ་ལགས་སློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི་མིག་སློགས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་དང༌། གསུམ་པ་ནི་གཟུགས་ཀི་ཁམས་

སློགས་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་དང༌། བཞི་པ་ནི་མ་རིག་པ་སློགས་རྟྗེན་འབྲྗེལ་བཅུ་གཉིས་

དང༌། ལྔ་པ་ནི་ཕློགས་མཐུན་སློ་བདུན་གི་རྣམ་པར་བང་བ་དང༌། དྲུག་པ་ནི་རྣམ་ཐར་

སྒློ་གསུམ་གི་ངློ་བློའི་མཐློང་ལམ་དང༌། བདུན་པ་ནི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་ཀི་

སྒློམ་ལམ་དང༌། བརྒྱད་པ་ནི་ཉན་ཐློས་སློགས་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སློང་ཉིད་རྟློགས་

པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་དང༌། དགུ་པ་ནི་སློབས་ལ་སློགས་པའི་མི་སློབ་པའི་ལམ་སྗེ། 

དང་པློ་བཞི་ལས་ཀི་སྒྱུ་མ་དང༌། ལྷག་མ་རྣམས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྒྱུ་མས་སྐྗེད་པའི་བཏགས་

པ་ཙམ་མློ། །དྗེ་ཡང་སྐྗེ་མཆྗེད་ཁམས་རྟྗེན་འབྲྗེལ་ཆློས་སློ་བདུན་རྣམ་ཐར་གསུམ་

བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་སློང་པ་ཉིད་སློབས་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་རྣམས་ཀང་

གཞན་ལ་སྒྱུ་མ་ཡང་གཞན་ཞིག་ཡིན་སམ་མམ་ཞྗེས་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་རས་སུ་མྗེད་

པའི་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པས་ཡུལ་བསན་པའི་སྒློ་ནས་མདློ་ལས་བསན་

ཏློ༑ །དྗེ་ལ་ཞྗེན་པའི་ཚུལ་ནི་བཏགས་པ་ཙམ་གི་འཛིན་པའློ་སམ་དུ་ཞྗེན་པའློ། །བཞི་པ་

ནི་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཞྗེས་སློགས་སློ། །
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། རྟློག་པའི་འཇུག་ཐློགས་སུ་བར་ཚིགས་

གཅིག་གིས་ཡློངས་འཛིན་གསུངས་སློ། །འློ་ན་མདློར་བསན་དང་གློ་རིམ་འགལ་བས་

རྒྱས་བཤད་དུའང་རྟློག་པའི་སྔློན་དུ་བཤད་དགློས་ཤྗེ་ན། མདློར་བསན་དུ་ཡློངས་

འཛིན་རྟློག་པའི་སྔར་གསུངས་པའི་དགློས་པ་ནི་དམིགས་རྣམ་མདློར་བསན་གི་

ཚིགས་བཅད་སྦྱར་བ་དང་མཐུན་པར་ཏྗེ་སྦྱར་ས་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་རྒྱས་

བཤད་དུ་མཇུག་ཏུ་བསན་པའི་དགློས་པ་ནི་སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དམིགས་རྣམ་རྒྱུ་

གསུམ་རྟློག་པ་དང་བཅས་པ་ཁད་པར་བྗེད་ཆློས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་ཡློངས་འཛིན་དྗེའི་

སློབས་ཀིས་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བསན་པའི་ཕིར་རློ། །ཡང་སྔ་མས་ནི་དློགས་པའི་ངློ་བློ་

བསུས་ནས་རྒློལ་བ་ཁློང་ནས་ལྗེན་ལ། ཕི་མ་ནི་མདློར་བསན་དུ་སྔློན་དུ་བཤད་པ་ལ་

དགློས་པ་ཡློད་པར་མ་ཟད་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་འཕགས་པས་རང་པ་དང་པློ་དང་ཐ་མ་

སྦྲྗེལ་བ་ཐབས་མཁས་དང༌། གཉིས་པ་དང་ཐ་མ་སྦྲྗེལ་བ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང༌། 

གསུམ་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀའི་མི་མཐུན་ཕློགས་སློན་པས་གཉིས་ཀའི་ཁད་པར་དུ་འཆད་

དློ༑ །

དྗེ་ལ་ཐབས་མཁས་ནི། སྐྲག་པ་དང་”དངང་བ་དང་ཤིན་ཏུ་དངང་བ
1

་སྗེ་སྐྲག་པ་

ཆུང་འབྲིང་ཆྗེ་གསུམ་གི་གཉྗེན་པློར་སྗེམས་མི་འགློང་ཡང་དག་པར་མི་འགློང་ཡང་

དག་པར་འགློང་བར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་རྣམ་མཁྗེན་ཡིད་བྗེད་དང་ལྡན་པས། ཕུང་པློ་ལྔ་

ལ་མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སློང་པ་བདག་མྗེད་ཞི་བ་དབྗེན་པ་སློང་པ་མཚན་མྗེད་སྨློན་མྗེད་

རྣམས་སུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སློ་སློར་རྟློག་ཅིང་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དྗེ་དག་མི་རྟག་

1  བ། ༤༨༡  ཀ ། ༤༣༠   དངང་བ་ཤིན་ཏུ་དངང་བ    ཞློལ། ༤༠༧  སྗེ། ༤༣༤   དངངས་པ་ཤིན་ཏུ་དངངས་པ
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སློགས་སུ་སློན་པ་དང༌། མི་རྟག་སློགས་སུ་ཡིད་བྗེད་ཀིས་མཆློག་འཛིན་མྗེད་པ་དང༌། 

ཁམས་དྲུག་ལ་མི་རྟག་སློགས་སུ་འདློད་ཅིང་བཟློད་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པ་དང༌། ཕུང་

སློགས་རྣམས་ལ་མི་རྟག་སློགས་སུ་སློ་སློར་རྟློག་ཅིང་མི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པས་

རྣམ་མཁྗེན་ཡིད་བྗེད་མི་འདློར་བ་དང༌། ཐྗེག་དམན་ཡིད་བྗེད་ཀི་སྐབས་མི་འབྗེད་པ་

དང༌། ཕུང་པློ་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་རྣམས་རང་རང་གི་སློང་ཉིད་ཀིས་སློང་པ་མིན་པ་

དང༌། དྗེ་རྣམས་དང༌། དྗེའི་སློང་ཉིད་དག་ཕན་ཚུན་དྗེའི་རང་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་ཤྗེས་པ་

རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་ཕིན་དྲུག་ཡིན་པ་རྣམས་སློ། །དྗེའི་མི་མཐུན་ཕློགས་ནི་རྣམ་མཁྗེན་

ཡིད་བྗེད་དང་བྲལ་བས་ཕར་ཕིན་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་རྣམས་སྒློམ་པ་ན་དྗེ་དག་ཏུ་

རླློམ་པས་”དངང་བ
1

་སློགས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པའློ། །

དགྗེ་བཤྗེས་ནི་ཕུང་པློ་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་གི་ཆློས་རྣམས་མི་རྟག་སློགས་

སུ་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པའམ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆློས་སློན་པ་དང་སློགས་པས་

ཐབས་མཁས་དང་བདུད་ལས་རྣམས་སློན་པ་དང་དགྗེ་ར་རྣམས་ཀང་རྣམ་མཁྗེན་མ་

གཏློགས་པ་ཉན་རང་གི་སར་བསྔློར་མི་འཇུག་པའློ། །དྗེའི་མི་མཐུན་ཕློགས་ནི་ཕིན་

དྲུག་དང་བྲལ་བའི་དློན་དུ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་གསུངས་ཀི་སན་དངགས་

མཁན་གི་རང་བཟློའ ློ་ཞྗེས་སློན་པ་དང༌། ཕིན་དྲུག་ལ་མློས་པ་བཟླློག་ནས་ཉན་ཐློས་ཀི་

སྗེ་སློད་ལ་སྦྱློར་བར་བྗེད་པ་དང༌། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་རྣམས་བདག་

དང་བདག་གིས་སློང་ན་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་ཅི་བ་ཞྗེས་སློན་ཞིང་བདུད་ལས་དང་བདུད་

ལས་མིན་པ་མི་སློན་པ་ནི་སིག་གྲློགས་སུ་རིག་པར་བའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཏྗེ། 

1  བ། ༤༨༡  ཀ ། ༤༣༡  ཞློལ། ༤༠༨   དངང་བ    སྗེ། ༤༣༥   དངངས་པ
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དྗེ་དག་ཀང་རིམ་པ་ལྟར་གཞུང་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་སློང་བའི་སིག་གྲློགས་

སློ༑ །དྗེས་ན་མི་མཐུན་ཕློགས་དྗེ་གཉིས་བློར་བ་ནི་ཡློངས་འཛིན་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། ལྗེ་བརྒྱད་མར་ཐབས་མཁས་དང་ཡློངས་འཛིན་གཉིས་སློ་སློར་

མཛད་ཀང་རྒྱན་སང་དང་འདི་གཉིས་སུ་དྗེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དགྗེ་བཤྗེས་

ཉིད་ཡློངས་འཛིན་དུ་འཆད་དློ། །ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་དགྗེ་བཤྗེས་ནི་ཡློངས་

འཛིན་ཡིན་ནློ། །གསུམ་གང་ན་ཐབས་མཁས་ཀི་ཁད་པར་ནི་སློང་ཉིད་འཇིགས་པའི་

གནས་མིན་པ་ལ་འཇིགས་པའི་”དངང་བ
1

་དང་དྗེ་ལ་རྒྱུན་དུ་འཇིགས་པའི་སྐྲག་པ་

དང༌། སྐྲག་པ་དྗེ་ཉིད་ངྗེས་པར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པ་སྗེ། དྗེ་དག་གི་གཉྗེན་པློར་

གདུལ་བའི་སྗེམས་སློང་ཉིད་ལ་མི་འགློང་ཞིང་མི་སྐྲག་པ་དང་སློགས་པས་ཀུན་ཏུ་མི་

སྐྲག་པར་བྗེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའློ། །ཆློས་སློན་པའི་ཁད་པར་ནི་རྒྱལ་པློའི་

བཙུན་མློ་སྡུག་པ་ཤི་བའི་བར་སྤློད་པ་དང་འདྲ་བར་གདུལ་བའི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་དངློས་པློ་མཐའ་དག་བདག་གཉིས་མྗེད་པར་སློན་པ་དང་སློགས་པས་མངློན་

མཐློའི་ལམ་སློན་པར་བྗེད་པའློ། །འགལ་རྐྱྗེན་སློང་བའི་ཁད་པར་ནི། ཕིན་དྲུག་གི་མི་

མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སྗེར་ས་ནས་ཤྗེས་འཆལ་གི་བར་དང་མི་ལྡན་པ་སྗེ་བདྗེ་

འགྲློ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་འབྲས་བུ་གདུལ་བ་ལ་ཐློབ་པར་བྗེད་པས་སློ། །

གལ་ཏྗེ་ཡློངས་འཛིན་གིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་སློན་པ་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས་ཤྗེ་ན། 

ཡློངས་འཛིན་ལ་བཟང་ངན་མྗེད་ཀང་ཡློངས་སུ་འཛིན་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་ཡློད་དྗེ། 

1  སྗེ། ༤༣༦   དངངས་པ
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འདིས་ནི་རྣམ་མཁྗེན་ལ་དམིགས་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད། ཆློས་རྣམས་མི་དམིགས་པར་

རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ། དགྗེ་ར་རྣམ་མཁྗེན་དུ་སློབ་པའི་བསྔློ་བ་གསུམ་སྦྱློར་ལམ་པ་ལ་

སྐྗེད་པའི་སྒློ་ནས་ཡློངས་སུ་འཛིན་ལ། ཉན་རང་ལ་དྗེ་ལྟར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་

ཡང་གདུལ་བ་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་ཁད་པར་ལས་ཡིན་གི་སངས་རྒྱས་ལ་ཉྗེ་རིང་ཡློད་པར་

མིན་ཏྗེ། ཆུ་དྭངས་པ་དང་བརློགས་པ་ལ་ཟླ་གཟུགས་འཆར་བ་དང་མི་འཆར་བ་བཞིན་

ནློ༑ །དྗེ་ལྟར་བས་ན་ཡློངས་འཛིན་གིས་ཆློས་དྗེ་ལྟར་བསན་པའི་སློད་དུ་རུང་བའི་རྒྱུད་

དག་པ་ཉིད་ཡློངས་འཛིན་གི་ཁད་པར་རློ། །

བཞི་པ་ལ་བཞི། སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན། སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ། སྒྲུབ་པའི་ཆྗེད་དུ་བ་བ། 

སྒྲུབ་པ་རང་གི་ངློ་བློའ ློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་

བཞི། རིགས་ཀི་ངློ་བློ། རིགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ། རིགས་ཀི་རབ་དབྗེ། རིགས་ཀི་ངྗེས་

ཚིག་གློ །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཉན་ཐློས་སྗེ་པ། སྗེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་པའི་ལུགས་

སློ༑ །དང་པློ་ནི། འདུལ་བ་ལས། ཆློས་གློས་དང༌། བསློད་སློམས་དང༌། གནས་མལ་

ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤྗེས་པ་འཕགས་པའི་རིགས། སློང་བ་དང་སྒློམ་པ་ལ་དགའ་

བ་འཕགས་པའི་རིགས་ཏྗེ་བཞི་བཀའ་སྩལ་ལ། ངློ་བློ་ནི་སྗེམས་བྱུང་འདློད་ཆགས་

མྗེད་པའློ། །བཞི་པློ་འདིས་ཅི་བསན་ན། འཕགས་པའི་རིགས་གསུམ་གིས་ལམ་སྒྲུབ་

པའི་ཚུལ་དང་བཞི་པས་ལས་དངློས་བཅས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་སློན་པས་རང་གི་སློབ་མ་

རྣམས་ལ་ཁྗེད་ཚུལ་འདིས་ལས་འདི་བྗེད་ན་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་ཐར་པ་ཐློབ་བློ་

ཞྗེས་གསུངས་པའློ། །བཞི་གསུངས་པའི་དགློས་པ་ནི་དང་པློ་གསུམ་གིས་ཆློས་གློས་

སློགས་བདག་གི་བའི་དངློས་པློ་ལ་སྗེད་པ་དྗེའི་ཚེ་ཞི་བར་བྗེད་ལ། ཐ་མས་བདག་དང་
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བདག་གི་བ་གཉིས་ཀ་ལ་སྗེད་པ་གཏན་དུ་ཞི་བར་བྗེད་དྗེ། མཛོད་ལས། མ་ཆགས་

འཕགས་རིགས་ཞྗེས་དང༌། གསུམ་གི་ཚུལ་བསན་ཐ་མས་ལས། ཞྗེས་དང༌། བདག་གི་

བདག་འཛིན་དངློས་འདློད་པ། །དྗེ་ཡི་དུས་དང་གཏན་ཞིའི་ཕིར། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་དག་

རིགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི་རང་འགྲྗེལ་ལས། འདི་དག་ལས་འཕགས་པ་རྣམས་སྐྗེ་

བས་ན། འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །

དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གི་ཁད་པར་ལ་ཡང་རིགས་སུ་འཇློག་སྗེ། མཛོད་ནས། ཁ་

ཅིག་དང་པློ་ནས་དྗེའི་རིགས། །ཁ་ཅིག་སྦྱངས་པ་ལས་གྱུར་ཏློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་

ལྟར་རིགས་ཙམ་ཞིག་གྲགས་ཀང་རིགས་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབྗེ་བས་ནས་བཞག་པ་ནི་

མྗེད་དློ། །མདློ་སྗེ་པས་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་”སྒིབ་པ་སྦང་རུང
1

་ལ་འདློད་ཅྗེས་

འཆད་པ་ལ་ནི། ཤྗེས་བྗེད་མ་མཐློང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ནི། དློན་གསང་ལས། ཡློངས་སུ་

གྲུབ་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པའློ་ཞྗེས་དང༌། མི་རྟག་པ་གང་ཡིན་

པ་དྗེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། ཡང་དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདག་ཉིད་དང་ས་བློན་གི་བདག་

ཉིད་དློ། ཞྗེས་དང༌། ས་བློན་གི་བདག་ཉིད་ཀང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་ཡང་དག་

པར་བསྒྲུབས་པ་དང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་དང༌། རྣམ་པར་བང་བ་རང་བཞིན་གི་

རིགས་ལ་ཡང་ལྟློས་ནས་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པར་ཐ་སད་གདགས་ཏྗེ། དཔལ་

འཕྗེང་སྗེང་གྗེའི་ང་རློའི་མདློ་ལས། རྣམ་པར་བང་བའི་ས་བློན་ལ་ལྟློས་ནས་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སིང་པློ་ཅན་ནློ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་དང་ཞྗེས་རང་

བཞིན་གནས་རིགས་ཀུན་གཞིའི་སྗེང་གི་ཟག་མྗེད་སྐྗེད་པའི་ནུས་པ་ལ་འདློད་དྗེ་

1  སྗེ། ༤༣༨   སྒིབ་པ་སྦང་རུང    བ། ༤༨༥  ཞློལ། ༤༡༡  ཀ ། ༤༣༤   སྒིབ་པ་སང་རུང
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འདུས་བས་སློ། །ཐྗེག་བསྡུས་ལས་ཀང༌། དྗེ་ལ་ཐློས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ས་བློན་ཆུང་

ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྗེན་པློ་ཡང་ཆློས་ཀི་སྐུའི་ས་བློན་དུ་བལྟ་སྗེ། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་

ཤྗེས་པའི་གཉྗེན་པློ་ཡིན་པས་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

ཞྗེས་ཀུན་གཞི་ལ་འློ་ཆུ་བཞིན་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དྗེ་”སྤྱི་ཙམ
1

་འཕྗེལ་བ་དྗེ་ཙམ་གིས་

ངང་པས་ཆུ་ལ་འློ་མ་འཐུང་བ་ལྟ་བུར་ས་བློན་རྣམས་ཟད་ནས་གནས་འགྱུར་བར་

བཤད་དྗེ་འདིས་ཀང་མི་རྟག་པར་གསུངས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་མདློ་སྗེ་རྒྱན་ལས་

གསུངས་པ་ཡང་འདུས་བས་ཡིན་ཏྗེ། ཁམས་རྣམས་དང་ནི་མློས་པ་དང༌། །སྒྲུབ་པ་ཐ་

དད་དབྗེ་བ་དང༌། །འབྲས་བུ་ཐ་དད་དམིགས་པའི་ཕིར། །རིགས་ཡློད་ཉིད་དུ་ངྗེས་པར་

བརློད། ཅྗེས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་ཐ་དད་པའི་སྒྲུབ་བྗེད་དུ་རྒྱུ་ཁམས་ཐ་དད་དང༌། 

རྐྱྗེན་ཐྗེག་གསུམ་ལ་མློས་པ་ཐ་དད་དང༌། ངྗེས་པར་སྒྲུབ་མི་སྒྲུབ་ཐ་དད་དང༌། འབྲས་བུ་

བང་ཆུབ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ཡློད་པས་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ན་

ཆློས་ཅན་ཐ་དད་པ་ཙམ་གི་དབྗེ་བ་མ་གཏློགས་པ་རང་རྒྱུད་པའི་དབྗེ་བ་མྗེད་པས་

མློས་པ་ཐ་དད་སློགས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས་སློ། །

གཞན་ཡང་ཐྗེག་དམན་གི་རིགས་རང་གི་ལྷག་མྗེད་ཀི་ཚེ་ཡློངས་སུ་གཏུགས་

ལ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་དྗེའི་ཚེ་ཡང་མི་ཟད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རིགས་མཆློག་ཏུ་བསྒྲུབས་

པའི་ཕིར་ཏྗེ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ན་རྒྱུན་ཆད་པ་མི་སིད་པས་སློ། །བསྡུ་བ་ལས་ཀང༌། 

སྒིབ་པ་གཉིས་ཀ་དང༌། ཉློན་སྒིབ་ཙམ་སང་དུ་རུང་བ་དང་སང་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུད་ལ་

རིམ་པ་ལྟར་ཐྗེག་ཆྗེན་དང་ཐྗེག་དམན་དང་རིགས་ཆད་ཡིན་པར་བཤད་དྗེ། འདི་ཡང་

1  བ། ༤༨༦  ཞློལ། ༤༡༢   སྤྱི་ཙམ    ཀ ། ༤༣༥  སྗེ། ༤༣༩   ཇི་ཙམ
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ཀུན་གཞིའི་སྗེང་གི་ས་བློན་ལ་དགློངས་སློ། །ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་”མ་བཞག
1

་པའི་

རིགས་ལ་ཡང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་རྒྱས་པ་ལས་གྱུར་པ་གཉིས་ཡློད། བང་ས་

ལས། དྗེ་ལ་རིགས་གང་ཞྗེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། རང་བཞིན་གིས་

གནས་པ་དང་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའློ། །དྗེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གནས་པའི་རིགས་

ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་གང་ཡིན་པ་སྗེ། དྗེ་ནི་

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དྗེ་འློངས་ལ་ཐློག་མ་མྗེད་པའི་དུས་ཅན་ཆློས་ཉིད་ཀིས་

ཐློབ་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ལ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་ནི་སྔློན་དགྗེ་བའི་ར་བ་གློམས་པར་

བས་པ་ལས་ཐློབ་པ་གང་ཡིན་པ་སྗེ། ཞྗེས་དང༌། ཉན་ས་ལས་ཀང༌། འློ་ན་རིགས་དྗེའི་

རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་ལུས་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་དང༌། སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་

གིས་ཟིན་པ་དང་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པ་དང་ཐློག་མ་མྗེད་པའི་དུས་ནས་བརྒྱུད་དྗེ་

འློངས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་སློ། །འློ་ན་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་ཞྗེས་པ་གང་ཞྗེ་

ན༑ འདི་ལ་ཁུ་ན་རྗེ་དབང་པློ་ལྔ་རིགས་སུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་པ་ཡིད་

ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་ལ་བའློ་ཟྗེར་བ་ལ། འབྲྗེས་སྗེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀིས་དབང་པློ་ལྔ་

ཡང་སྗེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་ཡིན་པས་སློར་བཞག་པས་ཆློག་པར་འཆད་དློ། །ཁ་ཅིག་

ནི་ཕིའི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་པ་ཆློས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་ཁད་པར་རམ་ནང་ཚན་དྗེ་བཞིན་ཉིད་

ཡིན་ཏྗེ། ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པ་ཞྗེས་པས་སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

དྗེ་ལ་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་ནི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ནང་གི་ལ་འདློད་པས་སྐྗེ་མཆྗེད་

1  ཞློལ། ༤༡༣   མ་གཞག
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གང་ཡིན་ལ་མ་འཁྲུལ་ཡང་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་པ་དང་དྲུག་ཉིད་རིགས་སུ་འདློད་པ་ནི་

འཁྲུལ་ལ། གསུམ་པ་ནི། སྐྗེ་མཆྗེད་དང་རིགས་ཀི་ངློ་བློ་གཉིས་ཀ་ལ་འཁྲུལ་ལློ། །ནང་

གི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཡིན་པར་ཅིས་ཤྗེས་ཤྗེ་ན། ཉན་ས་ལས། ས་བློན་དྗེ་ནི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་པློ་

དྗེ་དག་ལས་ལློགས་ཤིག་ན་ཐ་དད་པའི་མཚན་ཉིད་མྗེད་དྗེ། ཐློག་མ་མྗེད་པའི་དུས་

ནས་བརྒྱུད་དྗེ་འློངས་པ་དང༌། ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པའི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་པློ་དྗེ་ལྟར་ཐློབ་

པའི་གནས་སྐབས་དྗེ་ལ། རིགས་དང་ས་བློན་དང་ཁམས་དང་རང་བཞིན་ཞྗེས་བ་བའི་

མིང་དང་ཐ་སད་དྗེ་དག་བཏགས་པར་ཟད་པས་དྗེའི་ཕིར་ན་དྗེ་ནི་རྒྱུད་གཅིག་པ་ཞྗེས་

བའློ། ཞྗེས་རིགས་ཏྗེ་རྒྱུད་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གང་ཡིན་དཔྱད་པའི་སྐབས་སུ་སྐྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་གི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པར་བཤད་པས་ཕིའི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཇི་ལྟར་

འདིའི་གདགས་གཞིར་རུང༌། རྒྱ་མཚོ་སྤིན་ལས་ཀང༌། ས་བློན་དྗེ་ཡང་འདུས་བས་

ལས་དྗེ་ཉིད་གཞན་དང་གཞན་དུ་བརློད་པ་ལས་གྲློལ་བ་གཟུང་བར་མི་ནུས་པ་སྐྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་ཞྗེས་བ་བའློ། །སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་པློ་དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཅན་གི་རས་

ཀི་ར་བར་གྱུར་པའློ། །དྗེའི་ཕིར་སྗེམས་ཅན་གི་ཁད་པར་རློ། ཞྗེས་བརློད་པར་བ་སྗེ་

གང་དང་ལྡན་པས་སྗེམས་ཅན་དང་སིང་པློ་དང་གཅིག་པུ་དཔའ་བ་དང་སྐྗེས་བུའི་ཁད་

པར་ཞྗེས་བརློད་དློ། །

ཡང་ན་སློམས་པར་འཇུག་པ་དང་སྐྗེ་བས་ཐློབ་པ་དྗེ་དང་དྗེར་སྐྗེ་མཆྗེད་གང་

ཡང་རུང་བ་དང་མི་ཕྗེད་པར་འགྱུར་བ་ལ་རིགས་ཞྗེས་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར་སྐྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་གཟུང་ངློ༌། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གམ་གང་རུང་

གཅིག་ལྡན་པས་ཀང་ཆློག་པས་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་རིགས་ཀི་ཁད་གཞིའམ་གནས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 390  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

སྐབས་ཅན་ནློ། །རིགས་ནི་དྗེའི་ཁད་པར་རམ་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་སྗེ། མདློར་

ན་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ཟྗེར་ཡང་སྗེམས་ཅན་གི་ཤྗེས་རྒྱུད་ཁམས་དང་སྐྗེ་གནས་སློགས་

གང་དུ་ཡང་བར་མ་ཆད་དུ་འཇུག་པའི་སྗེང་གི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པའི་ནུས་པ་དློན་བྗེད་

པས་རས་སུ་ཡློད་ཀང༌། གུད་དུ་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡློད་མིན་པས་གདགས་གཞི་

དང་དྗེ་ཉིད་གཞན་གང་དུ་ཡང་བརློད་དུ་མྗེད་པ་ཞིག་ལ་འདློད་པས་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ཉིད་

ཀང་རིགས་མིན་ལ་དྗེ་ལས་གཞན་པ་ཡང་མིན་ནློ། །རྒྱ་མཚོ་སྤིན་ལས། ཆློས་ཉིད་

ཀིས་ཐློབ་པ་སྗེ་སུས་ཀང་མངློན་པར་འདུས་མ་བས་པའི་ཕིར་དང་ཞྗེས་པ་ནི་ཐློས་

བསམ་སྒློམ་གསུམ་གིས་གསར་དུ་སྐྗེད་པ་མིན་གི་གདློད་མ་ནས་རྒྱུན་གནས་པ་ལ་

ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་ནི་སྗེམས་མ་བསྐྗེད་པ་རིགས་ལ་

གནས་པར་རིག་པར་བའློ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་

པ་ལས་སྐྗེས་པའི་དགྗེ་བའི་ར་བས་འདུས་མ་བས་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་སློ། །

དྗེ་ལྟ་མིན་པར་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པ་ཞྗེས་པས་འདུས་མ་བས་ཡིན་ན་ཉན་ས་

ལས། སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་དང༌། སྐབས་འགྲློ་དང་སློམ་པ་ལ་ཡང་

དྗེ་ལྟར་བཤད་པས་འདུས་མ་བས་སུ་འགྱུར་རློ། །རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ནི་སློབ་ལམ་

ཐམས་ཅད་དློ། ཞྗེས་འདློད་པ་ཡློད་ཀང༌། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་དྗེ་ཉིད་

ཐློས་བསམ་སྒློམ་གསུམ་གིས་”བརྟས་པར
1

་བས་པ་ན་མིང་གཞན་རྒྱས་འགྱུར་ཞྗེས་

བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱ་མཚོ་སྤིན་ལས། སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་གཞན་ཡིན་པར་

རིག་པར་བ་སྗེ། རིགས་དྗེ་ཉིད་གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལ་མིང་

1  ཞློལ། ༤༡༦    རྟས་པར    བ། ༤༩༠  ཀ ། ༤༣༩  སྗེ། ༤༤༣   བརྟས་པར
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གཞན་གིས་བསན་པ་ནི་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་ཞྗེས་བ་བས་སློ། ཞྗེས་སློ། །ཡང་

དྗེ་ལས་ངྗེས་མ་ངྗེས་ཀི་རིགས་དང་དམན་ལམ་སྔློན་དུ་མ་སློང་བ་དང་སློང་བའི་

རིགས་གཉིས་ལ་ཡང་རང་བཞིན་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡློད་དློ། །

འློ་ན་རྒྱན་ལས། རང་བཞིན་དང་ནི་རྒྱས་པ་དང༌། །དྗེ་ནི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་

དང༌། །ཡློད་མྗེད་ཉིད་དང་ཞྗེས་རིགས་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་རྒྱུར་ཡློད་འབྲས་བུར་མྗེད་

པ་དང་”འབྲས་བུ
1

་ཡློད་པར་བཤད་པས་དྗེ་གཉིས་འགལ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་ལྡློག་པ་འགལ་

བ་ཡིན་གི་རས་འགལ་བ་ནི་མིན་ནློ། །དྗེས་ན་རས་ལ་བསམས་ན་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་

གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏྗེ། ཉན་ས་ལས། ས་བློན་དྗེས་འབྲས་བུ་མ་སྐྗེད་ཅིང་འབྲས་བུ་མ་གྲུབ་

པ་ན་ཕ་བ་ཞྗེས་བའློ། །གང་གི་ཚེ་འབྲས་བུ་སྐྗེད་ཅིང་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་དྗེའི་ཚེ་ན་ནི་ས་

བློན་གང་ཡིན་པ་དྗེ་དང་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དྗེའི་ཕིར་

རིགས་དྗེ་རགས་པ་ཞྗེས་བ་བར་སློན་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལྟར་བས་ན་

ཉི་སང་ལས་གཞན་དག་ནི་རིགས་ནི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ་རྐྱྗེན་གིས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ་ཞྗེས་སྗེམས་ཙམ་པའི་རིགས་ཀི་ཕློགས་སྔ་བངས་པ་ཡང་

ལྗེགས་པར་དྲངས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ནི་འདུས་བས་ལ་རིགས་སུ་འདློད་པའི་ལུགས་

ཡིན་ལ་ཆློས་ཉིད་ལ་རིགས་སུ་འདློད་པ་ཡང་ཡློད་དྗེ་རྒྱན་འདིར་ཆློས་ཉིད་རིགས་སུ་

བསན་པ་ལ་ཤཱནི་པས་ཀང་དྗེ་ལ་རིགས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །རིགས་སུ་འཇློག་པ་

སྔ་མ་ནི་དྗེས་ཟག་མྗེད་སྐྗེད་པས་ཡིན་ལ་ཆློས་ཉིད་རིགས་སུ་འཆད་པ་ནི། ཀུན་

1  སྗེ། ༤༤༤   འབྲས་བུར
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བཏུས་སུ། ཅིའི་ཕིར་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་དྗེ་ལ་

དམིགས་པས་ཡློན་ཏན་སྐྗེད་པ་ཙམ་ལ་རིགས་སུ་འཇློག་གློ །དྗེ་ལྟར་ན་དམིགས་རྐྱྗེན་

དང་རྒྱུའི་རྐྱྗེན་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་རིགས་སུ་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆློས་བཅུ་པའི་མདློ་ལས། “དུ་བ་ལ་ནི
1

་མྗེར་ཤྗེས་དང༌། །ཆུ་

སྐར་ལས་ནི་ཆུར་ཤྗེས་ལྟར། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་གི། །རིགས་ནི་མཚན་

མ་དག་ལས་ཤྗེས། ཞྗེས་པ་དང་མཐུན་པར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སློ་སློ་སྐྗེ་བློའི་

དུས་ནའང་སློང་ཉིད་ཐློས། །ནང་གི་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལྡང༌། །དགའ་བ་ལས་

བྱུང་མིག་ནི་མཆི་མས་བརླན། །ལུས་ཀི་སྤུ་ལྡང་བ་ཡང་སྐྗེ་བར་འགྱུར། །དྗེ་ལ་རློགས་

སངས་རྒྱས་བློའི་ས་བློན་ཡློད། ཅྗེས་ལུས་ཀི་མཚན་མ་དྗེ་དག་གི་རྒྱུ་ལ་བཤད་པ་

དང༌། དཀློན་བརྗེགས་ལས་གང་ལ་འདུ་བྗེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པ་དྗེ་ནི་འདུས་མ་བས་

ཡིན་ལ་འདུས་མ་བས་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རིགས་ཡིན་ཏྗེ་རིགས་

དྗེ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀིས་ཁད་པར་མྗེད་པའློ། །རིགས་དྗེ་ནི་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཚེ་ཆློས་ཀི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པས་ཆློས་ཀི་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་རྟག་

པའློ། ཞྗེས་དང༌། ཕལ་ཆྗེན་ལས་ཀང༌། ཀྗེ་རྒྱལ་བའི་སས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

རིགས་ཤྗེས་བ་བ་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ལྷུར་ལྗེན་པ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་རང་

བཞིན་གིས་འློད་གསལ་བ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་འདས་

པའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་རིགས་སུ་སྐྗེས་པ་ཡིན། མ་འློངས་པའི་

1  བ། ༤༩༢  ཀ ། ༤༤༡   དུ་བ་ལ་ནི    ཞློལ། ༤༡༧  སྗེ། ༤༤༥   དུ་བ་ལས་ནི
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སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་རིགས་སུ་སྐྗེ་བ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་རིགས་སུ་སྐྗེས་པ་ཡིན་ཞྗེས་པ་དང་མཐུན་

པར་རྒྱན་འདིར་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་རིགས་སུ་གསུངས་སློ། །ཉི་སང་ལས། སྐྗེ་

མཆྗེད་དྲུག་གི་ཁད་པར་རིགས་གཉིས་སུ་འདློད་པ་བཀག་ནས་ཆློས་ཉིད་རང་བཞིན་

གནས་རིགས་སུ་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། དྗེ་དག་གིས་ནི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་

རིགས་ལ་རང་བཞིན་དུ་བརློད་པའི་དློན་བརློད་དགློས་སློ། །རྒྱུའི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ནློ་

ཞྗེ་ན། རྐྱྗེན་གིས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཡང་དྗེ་ཡིན་པ་དྗེས་ན་དློན་གི་ཁད་པར་ཅི་

ཡློད། ཆློས་ཉིད་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་ལ་ནི་ཉྗེས་པ་འདི་མྗེད་དློ། །

ཡང་ན་དྗེ་དག་གི་རིགས་ནི་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་

ཏྗེ༑ དྗེས་ན་དྗེ་དང་འདི་འགྲིག་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་འཕགས་པས་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པའི་དློན་ཆློས་ཉིད་ལ་འདློད་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་

པ་ཙམ་དུ་འདློད་ན་རྒྱས་རིགས་ཀང་དྗེར་ཐལ་བས་དྗེ་གཉིས་ཁད་མྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུང་

ངློ༌། །འློ་ན་ཆློས་ཉིད་ཇི་འདྲ་ཞིག་རིགས་སུ་འདློད་ཅྗེ་ན། དྗེ་ལ་རྒྱུད་བར་ཡང༌། སྤྱིར་

རིགས་ལ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་པློ་འདི་ཡི་རིགས། །ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་རྣམས་

ཀི་ཡུལ། །དྗེ་ཡང་རྣམ་བཞི། ཞྗེས་ཁམས་བང་ཆུབ་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་བཞི་ཀ་

རིགས་སུ་བཤད་པ་ཡང་ཡློད་ལ། བྗེ་བྲག་ཏུ། གཏྗེར་དང་འབྲས་བུའི་ཤིང་བཞིན་

དུ༑ །རིགས་དྗེ་རྣམ་གཉིས་ཤྗེས་བ་སྗེ། །ཐློག་མྗེད་རང་བཞིན་གནས་པ་དང༌། །ཡང་

དག་བངས་པ་མཆློག་ཉིད་དློ། ཞྗེས་རིགས་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་གཏྗེར་གི་དཔྗེས་

མཚོན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ནི། དྗེ་བཞིན་ཡིད་ཀི་ནང་ཆུད་རིན་ཆྗེན་
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གཏྗེར། །དྲི་མྗེད་བཞག་དང་བསལ་མྗེད་ཆློས་ཉིད་ཀང༌། །མ་རྟློགས་པས་ན་དབུལ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། །རྣམ་མང་”རྒྱུན་ཏུ་
1

སྐྗེ་རྒུ་འདིས་མློང་ངློ༌། ཞྗེས་བསལ་བཞག་

དང་བྲལ་བའི་ཆློས་ཉིད་ལ་གསལ་བར་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི་དྗེ་ལ་སྤྱིར་སྗེམས་

ཅན་གི་ཤྗེས་རྒྱུད་ལ་ཡློན་ཏན་སྐྗེར་རུང་ཞིང༌། སྒིབ་པ་སང་དུ་རུང་བའི་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་

རིགས་སུ་འཇློག་པར་དབུ་སྗེམས་གཉིས་ཀ་བཞྗེད་པ་མཐུན་ཞིང་སང་དུ་རུང་བ་ཡང་

དྲི་མ་གློ་བུར་བར་སློང་བས་ཡིན་ལ། གློ་བུར་བའི་དློན་ལ་མི་མཐུན་ཏྗེ་འདི་ལྟར་དབུ་

མ་པ་རྣམས་ནི་དྲི་མ་ཞྗེས་པ་བློས་བཏགས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དློན་ལ་རས་

སུ་མ་གྲུབ་པའི་སློང་ཉིད་ཡིན་པས་གློ་བུར་བར་འཇློག་གློ །

སྗེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ནི་དྲི་མ་ནི་སྗེམས་དང་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་གཞན་

དབང་གི་ངློ་བློ་ཡིན་པས། རས་སུ་བདྗེན་ཡང་ཕུང་པློའི་གནས་ལུགས་ལས་གློལ་བའི་

གཙང་བདྗེ་རྟག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྗེད་ཀིས་བསྐྗེད་པས་དྗེའི་རྒྱུ་དྗེ་

ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བའི་སྒློ་ནས་བཟླློག་པར་ནུས་ལ། དྗེ་ལློག་པ་ན་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་

ཆགས་སློགས་ཀང་རང་གི་ངང་གིས་ལྡློག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་འབྲལ་རུང་ཡིན་པས་

གློ་བུར་བར་འདློད་དློ། །དྗེས་ན་དབུ་མ་པ་ནི་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་གཤིས་ལ་ཅིར་

ཡང་མ་གྲུབ་པའི་སློང་ཉིད་དྗེ་རྟློགས་པ་ན་ཐ་སད་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་འཛིན་པ་མཐའ་དག་

ཞི་བར་འགྱུར་ཞིང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་གཉྗེན་པློ་མཐའ་དག་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བས། སྗེམས་ཀི་

རང་བཞིན་དྗེ་ཉིད་ལ་ཀུན་རློབ་ཀི་ངློས་ནས་སྒློ་བཏགས་ཏྗེ་འདི་ནི་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པའི་རིགས་སློ་ཞྗེས་འཇློག་གློ །སྗེམས་ཙམ་པ་ནི་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་འློད་

1  བ། ༤༩༤  ཞློལ། ༤༡༩  ཀ ། ༤༤༣  སྗེ། ༤༤༧   རྒྱུན་དུ
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གསལ་བ་དྗེ་གཤིས་ལ་རང་གི་ངློ་བློས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གྲུབ་ཅིང་དྲི་མ་དྗེ་དག་དྗེ་ལ་

གཉྗེན་པློས་འབྲལ་དུ་རུང་ལ། ཅི་ཙམ་བྲལ་བ་དྗེ་ཙམ་དུ་ཡློན་ཏན་མཐའ་དག་སྐྗེད་པར་

འགྱུར་བས་དྗེ་གཉིས་ཀི་གཞི་བྗེད་པས་ཆློས་ཉིད་རིགས་སུ་འདློད་དྗེ། སྔ་མ་ནི་རྒྱན་

འདི་དང་ཕི་མ་ནི་རྒྱུད་བའི་བཤད་ཚོད་དུ་མཐློང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟ་ན་ཆློས་ཉིད་རིགས་སུ་

འདློད་པར་མཚུངས་ཀང་དྲི་མའི་སྦྱང་གཞི་བདྗེན་པར་འདློད་མི་འདློད་མི་འདྲ་བས་

རིགས་སུ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མི་མཚུངས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་སྗེམས་ཙམ་གི་སྐབས་སུ་

དྲི་མ་གདློད་མ་ནས་ཟད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཕིན་ཅི་ལློག་གི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐྗེད་

པས་གནས་ལུགས་ལ་མ་ཞུགས་པ་ཙམ་ལ་བཤད་ཀི། ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ལྟར་

བློས་བཏགས་པའི་མིང་ཙམ་དུ་མི་བཤད་དྗེ་འདྲྗེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །

དྲི་མ་ཟད་མྗེད་སྐྗེ་མྗེད་ཀང་ལུགས་ཕི་མ་འདིའི་ཁད་ཆློས་ཡིན་པས་འདི་ལྟར་

ན་སང་བ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་ཤྗེས་པ་ཙམ་ལ་སངས་པའི་ཐ་སད་འདློགས་ཀི་སང་

གཉྗེན་རས་ཐ་དད་དུ་བདྗེན་པར་མི་འདློད་དྗེ། སྒྱུ་མའི་གང་པློས་སྒྱུ་མའི་གང་པློ་གཞན་

ཞིག་ཕམ་པར་བས་པ་ལྟར་འདློད་པས་སློ། །ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་དབིངས་འདི་ཀུན་རློབ་

ཉྗེ་བར་བཟུང་ནས་སྒློ་བཏགས་ཏྗེ་རྣམ་གཞག་བས་པ་མ་ཤྗེས་པར་རང་རྒྱུད་དུ་གྲུབ་

པར་བས་ནས་ཁ་ཅིག་གཅིག་དང་གཞན་ཐ་དད་དུ་འདློད་པ་སློགས་ཀི་”ཀུན་བརྟགས
1

་

དུ་མ་ཞིག་སང་བ་ལ་ནི་བློ་ངལ་བ་ཙམ་ཞིག་འབྲས་བུར་འདུག་གློ །གསུམ་པ་ནི། ཐྗེག་

པ་གསུམ་གི་རིགས་དང་མ་ངྗེས་པའི་རིགས་དང་རིགས་ཆད་པ་ལྔར་ལང་གཤྗེགས་

ལས་གསུངས་ཏྗེ། ཕི་མ་ནི་གྲློལ་དཀའ་བ་ཙམ་ལ་དགློངས་ཀི་རིགས་གཏན་ཆད་མི་

1  བ། ༤༩༦   ཀུན་བཏགས
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སིད་དྗེ་དྲི་མ་སང་དུ་མི་རུང་ན་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་

སིད་པ་ལས་རྒལ་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཏྗེ་མྗེ་ལ་མྗེའི་ཚ་བ་བཞིན་ནློ། །སྗེམས་ཙམ་

པ་རིགས་གཏན་ཆད་འདློད་ཅྗེས་གྲགས་ཀང་དྲང་དློན་གི་མདློ་སྗེ་འགའ་ཞིག་ནས་

བཤད་པ་དྗེ་དང་དྗེར་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ངྗེས་དློན་དུ་མི་བཞྗེད་དྗེ། 

འདློད་ན་སྒིབ་པ་སང་དུ་མི་རུང་བར་ཁས་ལྗེན་དགློས་ན་དྗེ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། དྲི་མ་

ཐམས་ཅད་གློ་བུར་བ་འདློད་པས་སློ། །བཞི་པ་ནི། རྒྱན་ལས། ཡློན་ཏན་ནི། སྒློལ་བའི་

དློན་དུ་ཤྗེས་པར་བ། ཞྗེས་པ་ལྟར་འདི་ལས་ཡློན་ཏན་དག་སྐྗེ་ཞིང་འབྱུང་བས་རིགས་

སློ༑ །མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། བང་ས་ལས། རིགས་དྗེ་ནི་གཞི་ཞྗེས་ཀང་བ་སློན་པ་དང་

རྒྱུ་དང་རྟྗེན་དང་ཉྗེར་གནས་དང༌། སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། གནས་ཞྗེས་ཀང་བའློ་ཞྗེས་

སློ༑ །གང་དག་མདློ་རྒྱན་སྗེམས་ཙམ་ལུགས་དང་སྗེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མའི་རིགས་

ཀི་འདློད་ཚུལ་མི་མཐུན་པར་ཁས་ལྗེན་བཞིན་དུ་མདློ་རྒྱན་གི་རིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་

རྣམས་རང་ལུགས་ལ་འཆད་པ་ནི་རང་གིས་རང་ལ་ཅློ་འདྲི་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རིགས་ཀི་དབྗེ་བ་དང༌། དབྗེ་བ་ལ་རློད་སང་ངློ༌། །དང་པློ་

ལ་བཞི། “སྦྱར་ར་འགྲྗེལ
1

་དློན་བསྡུ་བའློ། །སྦྱློར་ལམ་གི་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་དུ་གྱུར་

པའི་རིགས་གསུངས་ཏྗེ། རྟྗེན་ཆློས་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའི་རིགས་ལ་གནས་པ་ལ་སྔར་

ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་དང་མཐློང་བའི་ལམ་དང་སློགས་པས་སྒློམ་

ལམ་དང་ཁད་པར་གི་ལམ་ལ་སློགས་པ་གཞན་ཡང་འབྱུང་བས་སློ། །གལ་ཏྗེ་སྗེམས་

བསྐྗེད་དང་ཐར་ཆ་དང་ངྗེས་ཆ་རྣམས་ཀི་སྔློན་དུ་རིགས་འགྲློ་བས་དང་པློར་རིགས་

1  སྗེ། ༤༥༠  ཀ ། ༤༤༦   སྦྱར་ར་འགྲྗེལ    བ། ༤༩༧  ཞློལ། ༤༢༢   སྤྱིར་ར་འགྲྗེལ
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བཤད་དགློས་ཤྗེ་ན། དྗེ་ནི་རྒྱུ་སྔློན་དང་འབྲས་བུ་རྗེས་སུ་འཆད་པ་དློན་གི་གློ་རིམ་

ཡིན་ལ། འདི་ནི་འབྲས་བུ་སྔློན་ལ་བཤད་ནས་འདིའི་རྒྱུ་འདི་ལྟ་བུའློ་ཞྗེས་རྟློགས་པར་

བྗེད་པས་བཤད་པའི་གློ་རིམ་མློ། །མདློ་འབྲྗེལ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་བགི་བའི་ཚིག་འདིའི་དློན་གང་ལགས། དྗེ་སྐད་

ཅྗེས་གསློལ་པ་དང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབློར་ལ་འདི་སྐད་

ཅྗེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རབ་འབློར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚིག་གི་དློན་ནི་ཚིག་གི་དློན་

མྗེད་པ་སྗེ། ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། བང་ཆུབ་ལ་ནི་སྐྗེ་བའམ་ཡློད་པ་ཉིད་དམ་མྗེད་པ་ཉིད་

ཡློད་པའི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ་རབ་འབློར་དྗེའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚིག་གི་

དློན་ནི་ཚིག་གི་དློན་མྗེད་པའློ་ཞྗེས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ལྗེའུ་ནས་བཟུང་སྗེ་སྦྱློར་ལམ་

དང་མཐློང་སྒློམ་གི་ལམ་དྗེར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པའི་

ཚིག་གི་དློན་ཞུས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སློ། །མདློ་འདིས་ནི་རྟྗེན་པའམ་ཐློབ་བ་བང་

ཆུབ་རས་སུ་མྗེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་ཆློས་ཉིད་ཀི་

རིགས་ནི་བང་སྗེམས་ཀི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་གི་བང་སྗེམས་ཀི་ཚིག་གི་

དློན་དངློས་པློར་གྱུར་པ་ནི་མྗེད་དློ་ཞྗེས་བསན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་མྗེད་པ་རྟློགས་པའི་ཆློས་ངྗེས་འབྗེད་བཞི་དང་མཐློང་སྒློམ་

གཉིས་ཏྗེ་དྲུག་གི་རྟྗེན་ལ་རིགས་ཞྗེས་བའློ་ཞྗེས་རྣམ་པར་སྦྱར་ཏྗེ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་

ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །འདིར་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དློན་ནི་མཁར་གཞློང་ལ་རྒྱ་ཤུག་གམ་ས་

གཞི་ལ་ལློ་ཏློག་ལྟ་བུར་ནི་མི་བསམ་གི། འློན་ཀང་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་རང་བཞིན་སྤློས་

པ་དང་བྲལ་བ་དྗེ་རྟློགས་པའི་མཐུས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་པློ་དྗེ་རིམ་པ་ལྟར་ཐློབ་པའི་
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རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་དྲློད་ཀི་རྟྗེན་ནི། རབ་འབློར་འདི་ལྟ་སྗེ་དཔྗེར་ན། ནམ་

མཁའ་ལ་བའི་རྗེས་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་སློ། །རབ་འབློར་དྗེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ཚིག་གི་དློན་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རྨི་ལམ། སྒྱུ་མ། 

སྨིག་རྒྱུ། སྒ་བརན། “མིག་ཡློར། དྲི་ཟའི་གྲློང་ཁྗེར།
1

 དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ལ་

གནས་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཞྗེས་སྔར་ལྟར་རློ། །འདིས་དངློས་སུ་

རྟྗེན་དངློས་པློ་བ་བཀག་ནས་ཤུགས་ལ་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་གི་ཆློས་ཉིད་དྲློད་ཀི་རྟྗེན་དུ་

བསན་ཏྗེ་འདིའི་དཔྗེ་དགུས་དྲློད་ཀི་རྟློག་པ་དགུ་མཚོན་པའི་སྒློ་ནས་གསུངས་སློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་སྦྱློར་ལམ་ལྷག་མ་དང་མཐློང་སྒློམ་གི་རྟྗེན་ལ་ཡང་རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་རྣམ་

རྟློག་དང་དཔྗེ་དློན་སྦྱློར་ཞྗེས་ཉི་སང་ལས་གསུངས་པ་བསན་པར་བའློ། །

རྗེ་མློའི་རྟྗེན་ནི། ཡང་དག་མཐའ། དྗེ་བཞིན་ཉིད། མ་ནློར་བ་དྗེ་བཞིན་ཉིད། 

གཞན་མ་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་ཉིད། ཆློས་ཉིད། ཆློས་ཀི་དབིངས། ཆློས་གནས་པ་ཉིད། 

ཆློས་ངྗེས་པ་ཉིད། ཆློས་བདྗེན་པ་ཉིད་ལ་གནས་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་དཔྗེ་

དགུས་རྗེ་མློའི་རྣམ་བང་གཟུང་རྟློག་མཚོན་ནས་སློ། །བཟློད་པའི་རྟྗེན་ནི། སྒྱུ་མའི་སྐྗེས་

བུའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་དྗེའི་ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་དྗེའི་ཕིའི་སྐྗེ་མཆྗེད་དང༌། དྗེའི་མིག་དང་

གཟུགས་སློགས་ཀི་ཁམས་དང་དྗེའི་མིག་གཟུགས་སློགས་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་སློགས་

པའི་ཚིག་གི་དློན་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་དཔྗེ་དགུས་རས་འཛིན་དགུ་མཚོན་ནས་

སློ༑ །ཆློས་མཆློག་གི་རྟྗེན་ནི། སྒྱུ་མའི་སྐྗེས་བུའི་སློང་པ་ཉིད་རྣམས་དང་ཕར་ཕིན་

ཕློགས་མཐུན་སློབས་སློགས་ཕུང་པློ་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་རྟྗེན་འབྲྗེལ་བསམ་གཏན་

1  བ། ༤༩༩  སྗེ། ༤༥༡   མིག་ཡློར། གཟུགས་བརན། དྲི་ཟའི་གྲློང་ཁྗེར།
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གཟུགས་མྗེད་རྣམས་ཀི་ཚིག་གི་དློན་མྗེད་པའི་དཔྗེ་དགུས་བཏགས་འཛིན་དགུ་

མཚོན་ནས་སློ། །མཐློང་ལམ་གི་རྟྗེན་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་

དང༌། མིག་ནས་ཡིད་ཀི་བར་དང༌། ནང་སློང་ཉིད་ལ་སློགས་པའི་སློང་པ་ཉིད་རྣམས་

ནས་སློབས་སློགས་ཀི་བར་གི་ཚིག་གི་དློན་དང༌། འདུས་མ་བས་ཀི་དབིངས་དང་

འདུས་བས་ཀི་ཁམས་ལ་རིམ་པ་ལྟར་འདུས་བས་ཀི་ཁམས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་

དབིངས་ཀི་གནས་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་དཔྗེ་བཞིས་མཐློང་སང་གི་རྟློག་པ་བཞི་

མཚོན་ནས་སློ། །སྒློམ་ལམ་གི་རྟྗེན་ནི། སྐྗེ་མྗེད་འགག་མྗེད་མངློན་པར་འདུ་བ་བ་མྗེད། 

འབྱུང་བ་མྗེད། མི་དམིགས་པ། ཀུན་ཉློན་མྗེད། རྣམ་བང་མྗེད་པའི་ཚིག་གི་དློན་མྗེད་

ཅིང་མི་དམིགས་པའི་དཔྗེ་བདུན་དང༌། མཚན་མ་མྗེད་པ་ལ་གནས་མྗེད་ཅིང་མི་

དམིགས་པའི་དཔྗེ་དང༌། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་

དཔྗེ་དགུས་ས་དགུའི་སྒློམ་སང་གི་རྟློག་པ་དགུ་མཚོན་ནས་སློ། །

འློ་ན་སྒློམ་སང་གི་རྟློག་པ་ཡང་བཞིར་ཡློད་པས་དཔྗེ་བཞིར་རིགས་ཤྗེ་ན། 

མཐློང་ལམ་གི་སྐབས་སུ་དློན་ཚན་བཞིར་བཅད་ནས་སང་ལ། འདིའི་སྐབས་སུ་སྐྗེ་བ་

མྗེད་པ་སློགས་གཅིག་ཏུ་བས་ན་དཔྗེ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བས་དགུར་བས་ཏྗེ་སྒློམ་སང་

ལ་ཆྗེ་འབྲིང་གི་སྒློ་ནས་དགུར་འབྗེད་ལ་མཐློང་སང་ལ་དྗེ་ལྟར་ཕྗེ་བ་མྗེད་པས་

སློ༑ །དྗེས་ན་ཉི་སང་ལས་སྒློམ་ལམ་གི་སྐབས་སུ་ཡང་རྟློག་པ་དང་དཔྗེ་རྣམས་ཀིས་

ཚུལ་བསྟུན་པར་བའློ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། དཔྗེ་དགུ་བྱུང་བས་རྟློག་པ་ཡང་དགུར་བྗེད་

དགློས་ཤིང་དྗེ་དག་ཀང་ས་དགུ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཞག་པའི་ཕིར་འདིའི་སྐབས་ཀི་

སྒློམ་ལམ་ས་བཅུ་པ་ཕིན་ལ་བཞྗེད་པར་གསལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འཕགས་པའི་དགློངས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 400  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

པ་འདི་ནི་དཀའ་ཞིང་ཊིཀ་བྗེད་རྣམས་ཀིས་ཀང་དློར་བས་འདིར་བདག་གིས་བཤད་

དློ༑ །གཉྗེན་པློ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ནི། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་མངློན་པར་”འཆར་བའི་

འློད་ཀི་གནས་མྗེད་ཅིང
1

་མི་དམིགས་པའི་ཞྗེས་སློ། སློང་བ་རྣམ་གྲློལ་ལམ་ནི་བསྐལ་

བའི་མྗེ་འབར་བའི་ཚེ་འདུ་བྗེད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་

ཞྗེས་སློ། །གཉྗེན་པློ་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་རྣམ་རྟློག་དྗེ་དག་ཡློངས་སུ་གཏུགས་པ་

སྗེ་སློང་བ་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ངན་པའི་གནས་མྗེད་ཅིང་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

དྗེའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ཤྗེས་རབ་དང་རྣམ་པར་གྲློལ་བ་དང་རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་གཟིགས་པ་ལ། རྣམ་གཡྗེང༌། ཤྗེས་འཆལ། རྣམ་པར་མ་གྲློལ་བ། གྲློལ་བའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་མ་གཟིགས་པའི་གནས་མྗེད་ཅིང་ཞྗེས་སློ། །འདིར་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔས་

གཉྗེན་པློ་དང་། སང་བ་ལྔས་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་རྟློག་པ་སློང་བ་བསན་ཏློ། །སྔར་གི་

སློང་བས་བག་ཆགས་ཀི་མཚམས་སྦྱློར་བ་དང་འདིས་ཤྗེས་སྒིབ་སངས་པར་བསན་

ཏློ༑ །ཤྗེས་རབ་དང་སིང་རྗེ་ནི། ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འློད་ལ་གནས་མྗེད་ཅིང་ཞྗེས་སློ། །

འདིས་ནི་ཤྗེས་རབ་དང་སིང་རྗེ་རིམ་པ་ལྟར་འབར་བ་དང་འདློད་པ་དག་གིས་

སིད་པ་ཅི་སིད་པར་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བས་སིད་ཞི་གཉིས་ཀར་མི་གནས་པར་

བསན་ཏློ། །སློབ་མ་ཉན་ཐློས་དང༌། ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལམ་ནི། ཉན་ཐློས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་དང་གཟའ་དང་སྐར་མ་དང་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་གློག་གི་འློད་ལ་གནས་

མྗེད་ཅིང་སློགས་སློ། །འདིས་ནི་གཟའ་ལ་སློགས་པའི་འློད་ཀིས་མཚོན་པའི་ཉན་རང་

1  བ། ༥༠༡  ཀ ། ༤༥༠   འཆར་བའི་འློད་ཀི་གནས་མྗེད་ཅིང    ཞློལ། ༤༢༥  སྗེ། ༤༥༤   འཆར་ཚེ་མུན་པའི་གནས་མྗེད་ཅིང
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གི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ཐུན་མློང་མིན་པར་མཐའ་ཡས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་དུ་འཕློ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀི་སང་བ་ཅན་དུ་གསུངས་སློ། །སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་གཞན་གི་དློན་གློ་རིམ་བཞིན་

སྒྲུབ་པ་ནི། རྒྱལ་ཆྗེན་བཞིའི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་འློད་ལ་གནས་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་

སློ༑ །དྗེ་བཞིན་དུ་འློག་མིན་གི་བར་ལ་གསུངས་ཏྗེ། འདིས་ནི་ལྷ་གནས་ཀི་རིམ་པ་དང་

འདྲ་བར་འཇིག་རྟྗེན་གི་དགྗེ་ལྗེགས་གློང་ནས་གློང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགྲློ་བའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་

གསུངས་སློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་རློལ་བ་མི་མངའ་བར་འཇུག་པའི་རྟྗེན་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་འློད་ལ་གནས་མྗེད་

ཅིང་མི་དམིགས་ཞྗེས་སློ། །ཐ་མ་འདི་ལ་ཁ་ཅིག །ཡྗེ་ཤྗེས་རློལ་བ་མི་མངའ་བ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་ཡིན་ལ། དྗེར་འཇུག་པ་ས་བཅུ་ཐ་མ་ནའློ། ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། 

འཇུག་པའི་དློན་དྗེར་གཞན་ཞིག་འཇུག་པ་རུ་མི་སང་གི །ཡྗེ་ཤྗེས་རང་གི་འཇུག་ཚུལ་

དུ་སང་བའི་ཕིར་རློ། །

འདི་འཕགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ས་ལ་བཞྗེད་དྗེ། ཇི་སྐད་དུ། དྗེ་ལ་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པའི་རྟྗེན་ནི་འདི་ཡིན་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དློན་དང་མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་བདྗེ་བར་གནས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ནི། འདི་

ལྟར། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་གསུངས་པའློ། ཞྗེས་འཆད་ཀང༌། ཉི་སང་ལས་དྗེ་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཆློས་ཀི་

གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའི་དབྗེ་བས་བཅུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་

གསུམ་དུ་བཤད་པ་ལ་འདི་ཡང་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེན་དགློས་པས་ས་བཅུ་པའི་ལམ་ལ་དྗེར་

བཏགས་པ་དགློངས་པར་མངློན་པའི་ཕིར་གདགས་གཞི་བགྲང་ལ་བཏགས་ཆློས་བཅུ་
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གསུམ་ལ་མི་བགྲང་ངློ༌། །བཅུ་གསུམ་དུ་འབྗེད་ཚུལ་ཡང༌། ཁ་ཅིག་ཤྗེས་རབ་སིང་རྗེ་

གཉིས་སློ་སློར་བས་ནས་བྗེད་དློ། ཞྗེས་པ་ནི་དློན་མིན་པས་ཉི་སང་དང་ལྗེ་བརྒྱད་མ་

གཉིས་ཀར་གཉྗེན་པློ་དང་སློང་བ་གཉིས་སློ་སློར་བས་ནས་བཅུ་གསུམ་དུ་མཛད་པ་

ལྟར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི། རྟྗེན་ཆློས་ཀི་ངློ་བློ། གློ་རིམ། གྲངས་ངྗེས། ས་མཚམས་

སློ༑ །དང་པློ་ནི། སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་གི་དང་པློར་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་

བཞི་པློ་རྣམས་སྐྗེའློ། །རྗེ་ཞིག་ནི་རིམ་པ་སློན་པའློ། །དྗེ་སྐྗེས་པའི་འློག་ཏུ་འཇིག་རྟྗེན་

ལས་འདས་པའི་མཐློང་ལམ་དང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀི་སྒློམ་པའི་ལམ་དག་སྗེ་

རྟློགས་པའི་ཆློས་དྲུག་གློ །དྗེའི་འློག་ཏུ་ཆློས་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་སྐྗེས་པའི་”སློབས་ཀི
1

་རྐུན་

པློ། ནང་ནས་ཕྱུང་བ་སྗེ་ཕིར་འབིན་པ་ལྟར་སང་བ་སློང་བཞིན་པའི་གཉྗེན་པློ་བར་ཆད་

མྗེད་ལམ་དང༌། །རྐུན་པློ་ཕྱུང་ནས་སྒློ་འཕར་”སྒློ་ལྗེགས
2

་བཅད་པ་ལྟར་མི་མཐུན་

ཕློགས་སངས་ཟིན་པའི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་གཉིས་སྐྗེའློ། །དྗེ་ཡང་གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་སྐྗེ་བ་

དང་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་འགགས་པ་དུས་མཉམ་དུའློ། །དུས་མཉམ་ན་ལམ་གཉིས་

སུ་མི་རུང་ཞྗེ་ན། གཉྗེན་པློ་སྐྗེ་བ་དང་སང་བ་འགགས་པ་ལ་ཕློགས་པ་དུས་མཉམ་པར་

སློན་གི་དྗེ་གཉིས་རང་ནི་ལམ་གཉིས་མིན་ཏྗེ། སྐྗེ་བ་ལ་ཕློགས་པ་མ་འློངས་པ་ཡིན་ལ། 

བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དངློས་ནི་ད་ལྟར་བ་ཡིན་ཏྗེ། སང་བ་སློང་བ་ལ་ནུས་པ་དངློས་སུ་

འཇུག་པས་སློ། །སང་བ་འགགས་པ་ལ་ཕློགས་པ་ཡང་སང་བ་ཉིད་ཡིན་པས། རྣམ་

གྲློལ་ལམ་མིན་ནློ། །དྗེས་ན་གཉྗེན་པློ་སྐྗེས་པའི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང༌། སང་བ་

1  ཞློལ། ༤༢༨   སློབས་ཀི    བ། ༥༠༣  ཀ ། ༤༥༢  སྗེ། ༤༥༦   སློབས་ཀིས

2  ཞློལ། ༤༢༨   སྒློ་ལྗེགས    བ། ༥༠༤  ཀ ། ༤༥༢  སྗེ། ༤༥༦   སྒློ་གྗེགས
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འགགས་ཟིན་པའི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་གཉྗེན་པློ་དང་སློང་བ་ཡིན་ནློ། །

རྐུན་པློ་ཕྱུང་བ་དང་སྒློ་འཕར་བཅད་པ་ནི། ལམ་གཉིས་ཀི་སང་བ་སློང་བའི་དཔྗེ་

ཡིན་གི་དྗེ་གཉིས་དུས་མཉམ་པའི་དཔྗེར་སྒིག་པ་ནི་མི་རུང་སྗེ། མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། 

གཉིས་ཀིས་རྐུན་པློ་འབིན་པ་དང་སྒློ་གཅློད་པ་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་

རྣམ་གྲློལ་ལམ་གིས་སང་བ་སློང་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་དུ་སློབ་དཔློན་འདིས་ཀང་མཛད་

པས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་སློང་བ་རྣམ་གྲློལ་ལམ་དུ་འདློད་པ་བཀག་ནས་

སངས་པའི་ཆ་ལ་འཆད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་འདུས་མ་བས་ཡིན་པས་རྟྗེན་ཆློས་

སྒྲུབ་པར་མི་རུང་བས་སློ། །དྗེ་སྐྗེས་པའི་འློག་ཏུ་གཉྗེན་པློ་སྐྗེ་བ་དང་སང་བ་འགགས་

པར་ཞྗེན་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་རྟློག་ཤྗེས་སྒིབ་སངས་པའི་སྒྲུབ་པ་སྐྗེའློ། །ཐབས་གང་

གིས་སློང་ན་སང་གཉྗེན་དྗེ་དག་མི་དམིགས་པར་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པས་སློ། །དྗེ་

སྐྗེས་པའི་འློག་ཏུ་འཁློར་འདས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་འདློར་ལྗེན་དུ་ཞྗེན་ནས་མི་གནས་

པའི་མཚན་ཉིད་རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་ཤྗེས་རབ་དང༌། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་ཐབས་ཀི་

སྒྲུབ་པ་དྗེ་སྐྗེའློ། །

རྒྱུན་མཚན་ནི་སྔློན་གི་ཚེ་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་དང་སྦྱིན་སློགས་ཀི་ཕར་ཕིན་

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །དྗེ་སྐྗེས་པའི་འློག་ཏུ་ཉན་ཐློས་དང་

སློགས་པས་རང་རྒྱལ་སློ་སྐྗེ་རྣམས་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་ཐབས་ཤྗེས་

གཉིས་སྐྗེའློ། །ཐབས་གང་གིས་སྐྗེད་ན། འཁློར་འདས་ལ་མི་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་དྗེ་

སྐྗེས་པས་སློ། །དྗེ་སྐྗེས་པའི་འློག་ཏུ་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ལ་འགློད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞན་གི་དློན་གློ་རིམ་
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བཞིན་སྒྲུབ་པ་དྗེ་སྐྗེའློ། །ཐབས་གང་གིས་འགློད་ན་གཞུག་པ་ལ་ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་

དང་སློགས་པས་ལྡྗེམ་དགློངས་ལྷག་མ་གསུམ་དང་དགློངས་པ་བཞིའི་སྒློ་ནས་སློ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ། དགློངས་ལྡྗེམ་དགློངས་ཀི་ངློ་བློ། དྗེ་གཉིས་

ཀི་ཁད་པར། གྲངས་ངྗེས་གང་ཡིན་བསམས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དགློངས་པ་

དང༌། ལྡྗེམ་དགློངས་སློ། །དང་པློ་ནི། མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། མཉམ་པ་ཉིད་དང་དློན་

གཞན་དང༌། །དྗེ་བཞིན་དུ་ནི་དུས་གཞན་དང༌། །གང་ཟག་གི་ནི་བསམ་པ་ལ། །དགློངས་

པ་རྣམ་པ་བཞིར་ཤྗེས་བ། ཞྗེས་པ་ལྟར་བཞི་ལས། མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགློངས་པ་ནི། ང་

ཉིད་དྗེའི་ཚེ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་སུ་གྱུར་ཏློ་ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྗེ་ཆློས་ཀི་སྐུ་མཉམ་པའློ། །དློན་གཞན་ལ་དགློངས་པ་ནི། ཆློས་

ཐམས་ཅད་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་མ་སྐྗེས་པའློ་ཞྗེས་སློགས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྗེ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་མ་ཡིན་པས་སློ། །དུས་གཞན་ལ་དགློངས་པ་ནི། གང་དག་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྐྗེ་

བར་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པ་དྗེ་དག་དྗེར་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྗེ་ཤི་

འཕློས་མ་ཐག་མི་སྐྗེ་ཡང་དུས་གཞན་ནའློ་སམ་དུ་དགློངས་པའློ། །གང་ཟག་གི་བསམ་

པ་ལ་དགློངས་པ་ནི། དགྗེ་ར་འགའ་ཞིག་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་བསྔགས་ལ། ཆུང་ངུས་ཆློག་

ཤྗེས་པ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སྨད་པ་ལྟ་བུའློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱན་ལས། གཞུག་པ་ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་དང༌། །མཚན་ཉིད་

ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་གཞན། །གཉྗེན་པློ་ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་དང༌། །བསྒྱུར་བ་ལྡྗེམ་

པློར་དགློངས་པ་སྗེ། ཞྗེས་པ་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། ཉན་ཐློས་རྣམས་བསན་པ་ལ་

གཞུག་པའི ་དློན་དུ་སྐྲག་པ་སང་བའི ་ཕིར་གཟུགས་སློགས་ཡློད་པར་བསན་
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པའློ། །གཉིས་པ་ནི། མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་དགློངས་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་

མྗེད་པ་སློགས་སུ་བསན་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་སུམ་ཅུ་པ་ལས། ངློ་བློ་ཉིད་ནི་རྣམ་གསུམ་

གི༑ །ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་རྣམ་གསུམ་ལ། །དགློངས་ནས་ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །ངློ་བློ་

ཉིད་མྗེད་བསན་པ་ཡིན། ཞྗེས་ཀུན་བརྟགས་རས་སུ་མྗེད་པས་མཚན་ཉིད་དང༌། 

གཞན་དབང་རང་ལས་མི་སྐྗེའི་གཞན་ལས་སྐྗེ་བས་སྐྗེ་བ་དང༌། ཡློངས་གྲུབ་དམ་པ་མི་

རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དློན་ནམ་དམིགས་པ་ཡིན་ཞིང་གཞན་དབང་ལས་ལློགས་སུ་མྗེད་

པའི་ཕིར་དློན་དམ་པ་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་ལ་དགློངས་ནས་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་བཤད་པ་

ལྟར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་ཆློས་ལ་བརས་པ་དང༌། །ལྗེ་ལློ་ཅུང་ཟད་

ཆློག་འཛིན་དང༌། །ང་རྒྱལ་འདློད་ཆགས་སྤྱློད་པ་དང༌། །འགློད་དང་མ་ངྗེས་ལྡློག་པ་

ནི༑ །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྒིབ་པ་སྗེ། །དྗེ་ཡི་གཉྗེན་པློར་ཐྗེག་མཆློག་གསུངས། ཞྗེས་

པ་ལྟར་ཉྗེས་པ་བརྒྱད་གདུལ་བའི་ཕིར་དུ་བསན་པ་ལྟ་བུ་སྗེ། སངས་རྒྱས་ལ་བརས་

པའི་གཉྗེན་པློར་ནི་དགློངས་པ་དང་པློ་བཤད་པ་དང༌། ལུང་གི་ཆློས་ལ་བརས་པའི་

གཉྗེན་པློར་ནི་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྗེ་མ་སྗེད་དང་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བསྗེན་བཀུར་

བས་ན་གཟློད་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རྟློགས་པ་སྐྗེའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །འདི་ཐྗེག་བསྡུས་

སུ་དློན་གཞན་ལ་དགློངས་པ་ལ་བཤད་ལ། དྗེའི་དློན་བཤད་སྦྱར་དུ་ལུང་ལས་དློན་

གཞན་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རྟློགས་པའི་ཆློས་ལ་དགློངས་ནས་གསུངས་པར་བཤད་དློ། །ལྗེ་

ལློའི་སྒིབ་པའི་གཉྗེན་པློར་ནི། དུས་གཞན་ལ་དགློངས་པར་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཟླ་འློད་དྲི་མྗེད་ཀི་མཚན་སྨློས་པ་ཙམ་གིས་བ་ན་མྗེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་
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ངྗེས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་འཛིན་པའི་གཉྗེན་པློར་

ནི༑ ལ་ལར་སྦྱིན་སློགས་སྨད་ལ་གཞན་དུ་བསྔགས་པ་ལྟ་བུའློ། །འདློད་ཆགས་ལ་སྤྱློད་

པའི་གཉྗེན་པློར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་འབློར་པ་བསྔགས་པ་ལྟ་བུའློ། །ང་རྒྱལ་ལ་

སྤྱློད་པའི་གཉྗེན་པློར་སངས་རྒྱས་ལ་ལའི་ཕུན་ཚོགས་བསྔགས་པ་ལྟ་བུའློ། །འགློད་

པའི་གཉྗེན་པློར་གང་དག་སངས་རྒྱས་བང་སྗེམས་ལ་གནློད་པ་བྗེད་པ་དྗེ་དག་མཐློ་

རིས་སུ་འགྲློའ ློ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའློ། །མ་ངྗེས་པ་ལྡློག་པའི་སྒིབ་པའི་གཉྗེན་པློར་ཉན་ཐློས་

རྣམས་ལུང་བསན་པ་དང༌། ཐྗེག་པ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །འདི་དང་དགློངས་པ་

དང་ལྡྗེམ་དགློངས་གཉིས་པ་རྣམས་སྗེམས་ཙམ་ཁློ་ནའི་འདློད་པའློ། །

བཞི་པ་ནི། བརློད་བ་ཟབ་མློ་གཞན་དུ་འདྲྗེན་པ་ལ་བལྟ་སྗེ། ཇི་སྐད་དུ། སིང་པློ་

མྗེད་ལ་སིང་པློར་ཤྗེས། །ཕིན་ཅི་ལློག་ལ་ལྗེགས་པར་གནས། །ཉློན་མློངས་པས་ནི་

རབ་ཉློན་མློངས། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའློ། །དྗེ་ལ་སིང་པློ་ནི་

སྗེམས་ཀི་རྣམ་གཡྗེང་ངློ༌། །དྗེ་མྗེད་པ་ནི་སིང་པློ་མྗེད་པའློ། །ཕིན་ཅི་ལློག་ནི་གཙང་

བདྗེ་རྟག་བདག་ལས་ལློག་པའློ། །ཉློན་མློངས་པ་ནི་ཡུན་རིང་པློར་དཀའ་སྤྱད་ཀིས་

ངལ་བའློ། །དྗེ་དག་ནི་རྒྱན་ལས། ཉན་ཐློས་དང་ནི་ངློ་བློ་ཉིད། །དྗེ་བཞིན་ཉྗེས་པ་གདུལ་

བ་དང༌། །བརློད་པ་ཟབ་པ་ཉིད་ལ་ནི། །ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་འདི་རྣམ་བཞི། ཞྗེས་པ་

ལྟར་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། བཤད་སྦྱར་དུ། དགློངས་པ་ནི་ཡིད་ལ་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ཕ་

རློལ་ལ་ལྟློས་པར་ནི་ཁས་མི་ལྗེན་ཏློ། །ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་ནི་དྗེ་ཉིད་ཕ་རློལ་གཟུང་

བ་ལ་ལྟློས་པའློ་ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་སྔ་མ་རྣམས་དགློངས་གཞི་དང་དགློས་པ་གཙོ་བློར་
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སློན་པའློ་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་དགློངས་པ་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་འདི་གཉིས་འགལ་དགློས་ཏྗེ་

དགློས་པ་གཙོ་ལ་དགློངས་གཞི་མི་གཙོ་བ་དང༌། དྗེ་ལས་བཟླློག་པའི་ཁད་པར་ཡློད་

དགློས་པས་སློ། །མི་འགལ་བ་ནི་དགློངས་པ་དང་པློ་དང་ཐ་མ་གཉིས་གཉྗེན་པློ་ལ་ལྡྗེམ་

དགློངས་སུ་བཤད་ཅིང༌། ཐྗེག་བསྡུས་སུ་བཤད་པའི་གཉིས་པ་ཡང་གཉྗེན་པློ་ལ་ལྡྗེམ་

དགློངས་ཡིན་པས་སློ། །གཞན་ཡང་ང་ཉིད་རྣམ་གཟིགས་སློ་ཞྗེས་པ་ཡང་གཙོ་བློར་

སངས་རྒྱས་ལ་བརས་པ་ལྡློག་པའི་དློན་དུ་གསུངས་ཀི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆློས་སྐུ་

འདྲ་བ་གཙོ་བློར་བས་ནས་གསུངས་པ་མིན་པས་སློ། །དྗེས་ན་དགློངས་གཞི་གཞན་དུ་

བཙལ་དགློས་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་དགློས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཕིར་

མཛད་པ་ཡིན་གི་དགློངས་གཞིའི་ཕིར་མིན་ནློ། །འློ་ན་ལུང་དློན་གང་ཞྗེ་ན། སྒས་ཟིན་

ཚོད་དྗེ་ཚིག་དྗེའི་དགློངས་པ་མིན་པར་ལློགས་སུ་བཤད་ནས་འདི་ལ་བསམས་ཏྗེ་

གསུངས་སློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་པློའི་བསམ་པ་སློན་པའི་ཆ་ནས་དགློངས་པ་ཡིན་ལ། ཐད་ཀར་

མི་སློན་པར་འཁློག་པློའི་ངག་གིས་བསན་པའི་དགློས་པ་འདིའློ་ཞྗེས་དགློས་པ་སློན་

པའི་ཆ་ནས་ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་སྗེ་ལྡྗེམ་པློའམ་ལྡྗེའུའི་ངག་ནི་འཁློག་པློ་ཡིན་པས་

སློ༑ །དྗེ་ལྟར་ན་ཤཱནིས་བསན་པའི་དློན་བརློད་པ་ནི་དགློངས་པ་ཅན་ཡིན་ལ། བསན་

པའི་སྒའི་དགློས་པ་བཤད་པ་ནི་ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་དང་ཡང་མཐུན་ནློ། །

དྗེས་ན་དགློངས་ལྡྗེམ་དགློངས་གཉིས་དྲང་དློན་གི་གཞུང་དང་གཅིག་ལ་

འཇློག་ཚུལ་ཐ་དད་པས་བཞག་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་འདི་ལ་དགློངས་ནས་སློ་ཞྗེས་དང༌། 

འདིའི་ཆྗེད་དུ་གསུངས་སློ་ཞྗེས་པ་གཉིས་སློ། །དགློངས་པ་ལ་ཕ་རློལ་གཟུང་བ་ལ་མི་

ལྟློས་ཞྗེས་པ་ནི་དྗེའི་ཆ་ནས་དགློངས་པར་མི་འཇློག་ཅྗེས་པ་ཡིན་ལ། ལྡྗེམ་དགློངས་ལ་
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དྗེ་ཉིད་ཅྗེས་པས་གཉིས་ཀ་གཞི་གཅིག་ལ་རི་བར་གསལ་ལློ། །ཊིཀ་བྗེད་དག་གིས་ནི་

ཚུལ་འདི་ཙམ་ཡང་ལྗེགས་པར་མ་བརྟགས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། འདི་དག་ཐམས་ཅད་དྲང་དློན་ཡིན་ཏྗེ། དགློངས་པ་ནི་སྒས་ཟིན་

ལས་དགློངས་པ་གཞན་དུ་བཙལ་དགློས་ལ། ལྡྗེམ་དགློངས་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་

པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་རྣམ་པར་ངྗེས་པ་

གང་ཞྗེ་ན། གང་མིང་གི་ཚོགས་དང་ཚིག་གི་ཚོགས་དང་ཡི་གྗེའི་ཚོགས་ཀི་དློན་

གཞན་དུ་བརློད་ལ་དློན་གཞན་དུ་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །འློ་ན་ཐམས་ཅད་

བསྒྱུར་བ་ལྡྗེམ་དགློངས་སུ་འགྱུར་ཞྗེ་ན། འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་ཇི་ལྟར་ཕྗེ་ཞྗེ་ན་ལྡློག་

པ་ཙམ་གིས་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་མིན་ན་དགློངས་ལྡྗེམ་དགློངས་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། 

དགློངས་པ་དང་པློ་ཡང་དློན་གཞན་ལ་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་དྗེ་ཡང་མིན་

ཏྗེ༑ རྒྱན་འགྲྗེལ་ལས། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་བཤད་པ་རྣམས་དྗེའི་དཔྗེར་མཛད་

པའི་ཕིར་རློ། །འློ་ན་ཐྗེག་བསྡུས་ལས། དགློངས་པ་བཞི་དང་ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་རྣམ་

པ་བཞིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཐབས་ཅད་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བའློ་ཞྗེས་དང༌། གཉྗེན་

པློ་ལ་ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པ་ནི་གང་དུ་སྤྱློད་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་གི་གཉྗེན་པློར་བསན་

པའློ་ཞྗེས་གསུངས་པས་བཀའ་ཐམས་ཅད་དྲང་དློན་དུ་འགྱུར་ཞྗེ་ན། དང་པློ་ནི་ཆྗེས་མི་

རིགས་ཏྗེ་གསུང་རབ་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་གསུང་རབ་དྗེ་ཐབས་དྗེར་

འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་སློ། །

གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ་ལུང་དྗེའི་དློན་ནི་འདློད་ཆགས་དང་ཞྗེ་སང་དང་ང་

རྒྱལ་དང་རྣམ་རྟློག་ལ་སློགས་པའི་ཉློན་མློངས་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་མི་སྡུག་པ། བམས་
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པ༑ ཁམས་ཀི་རབ་དབྗེ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བགྲང་བ་སློགས་ཀི་གཉྗེན་པློས་རློགས་

པར་སློང་བར་བསན་པ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་ཏྗེ་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེས་མ་ལུས་པར་སང་

མི་ནུས་པས་སློ། །དྗེས་ན་དབང་པློ་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་གཉྗེན་པློ་ཉི་ཚེ་བ་སྒློམ་པ་

ལ་གཞུག་པའི་ཕིར་དྗེ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་གི་བཀའ་ཐམས་ཅད་གཉྗེན་པློ་ལ་ལྡྗེམ་

དགློངས་སུ་འཆད་པ་མིན་ནློ། །གཉྗེན་པློ་ལ་ལྡྗེམ་དགློངས་མི་སྡུག་པ་སྒློམ་པ་སློགས་

ལ་རྒྱན་གི་བཤད་སྦྱར་དང་དྗེའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་ཀིས་བཤད་དློ། །གཞན་དློན་རིམ་

བཞིན་སྒྲུབ་པ་དྗེ་སྐྗེས་པའི་འློག་ཏུ་གདུལ་བའི་འཁློར་བ་ཇི་སིད་པར་མངློན་པར་ཞྗེན་

པའི་མཚན་མ་མྗེད་ཅིང་འབད་པ་ལ་མི་ལྟློས་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་གདུལ་བ་གཞན་

གི་དློན་སྒྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བའམ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་དྗེ་སྐྗེའློ། །

གཞུང་འདིའི་མཇུག་གི་འབྱུང་ཞྗེས་པ་རྟློགས་པའི་ཆློས་རྗེ་རྗེའི་མཇུག་ཏུ་

སྦྱློར་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། འདི་ནི་ར་བར་འཇུག་པའི་ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཡིན་པས་

སློ༑ །གཞན་དློན་གི་ཕིན་ལས་དྗེ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཁློ་ནའི་མ་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། རྒྱུད་བ་

མ་ལས། སྔློན་གི་འཕྗེན་པའི་དབང་དང་ནི། །རྣམ་རྟློག་ཐམས་ཅད་”དྲལ་བའི
1

་ཕིར། །དྗེ་

ནི་ལུས་ཅན་སྨིན་པ་ཡི། །དློན་དུ་འབད་པ་བྗེད་མ་ཡིན། ཞྗེས་ས་བཅུ་པ་ལ་གསུངས་

པས་འབད་རློལ་ཆྗེན་པློ་ལ་མི་ལྟློས་པའི་ཕིན་ལས་ཡློད་པ་མི་འགལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་

གཅིག་འློག་ཏུ་གཅིག་སྐྗེ་བའི་རྟློགས་པ་འདིའི་རྟྗེན་འཆད་ཅྗེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་

རློ༑ །གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་པློའི་གཅིག་འློག་ཏུ་གཅིག་བཤད་པའི་རྣམ་

གཞག་འདི་ནི་གློ་རིམ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་འདི་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་སྐྗེ་བ་རྒྱུ་འབྲས་དློན་གི་

1  ཞློལ། ༤༣༥   དྲལ་བའི    ཀ ། ༤༦༠  བ། ༥༡༢   བྲལ་བའི
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རིམ་པའམ་འློན་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་བཤད་ན་ཉན་པ་པློས་རྟློགས་ས་བའི་བཤད་པའི་གློ་རིམ་

ཡིན་ཞྗེ་ན། རིགས་བིན་”བུད་དྷ་ཤྲི
1

་ཤྗེར་འབྱུང་ནི་སྐྗེ་བའི་རིམ་པར་འདློད་དློ། །

ཚིག་གསལ་ལས་ནི་སྔ་ཕི་རྣམས་ལ་ས་མཚམས་གློང་འློག་ཏུ་བཞག་པས་སྐྗེ་

བའི་རིམ་པར་མི་འདློད་པར་མངློན་ནློ། །རྒྱན་གི་སང་བར་དྗེ་བས་ན་དྗེ་ལྟར་རྟློགས་

པའི་གློ་རིམ་ཡིན་པའི་ཕིར་འདི་ནི་གློ་རིམ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནི་རྟློགས་པ་རྒྱུད་ལ་

སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ལ་གཟུང་སྗེ། སྒྲུབ་པའི་ཆློས་ཀི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའི་བྗེྗེ་བྲག་

གིས་ཞྗེས་རྟློགས་པ་འདི་དག་སྐྗེ་བའི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པས་མཐློང་སྒློམ་

གཉིས་སྤྱི་དང་ཕི་མ་བདུན་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་བཤད་པའི་གློ་རིམ་ལ་འཆད་མི་

ནུས་པས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། གདམས་ངག་བཅུར་མ་ཟད་བཅུ་གསུམ་པློ་འདིས་ཀང་

སྐྗེས་བུ་ཞིག་འཚང་རྒྱ་བའི་དློན་ཐམས་ཅད་ཕུན་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་ཏྗེ། སྦྱློར་ལམ་

གི་སློབས་ཀིས་ཆློས་དབིངས་སྔར་མ་མཐློང་མངློན་སུམ་དུ་བལྟས་ཏྗེ་སྒློམ་ལམ་ཆུང་

ངུ་ལ་སློགས་པ་སྦྱངས་ནས་གཉྗེན་པློས་མི་མཐུན་ཕློགས་དྲུངས་འབིན་པར་བྗེད་ཅིང་

སང་གཉྗེན་ལ་རླློམ་པ་མྗེད་བཞིན་དུ་ཐབས་ཤྗེས་ཀིས་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལམ་ཐློབ་

པས་ཐྗེག་གསུམ་གིས་སྗེམས་ཅན་བཏུལ་ཏྗེ་སངས་རྒྱ་བའི་ཕིར་རློ། །

བཞི་པ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། ལྔ་པ་ནི་མཐློང་བའི་ལམ་མློ། །དྲུག་པ་ནི་སྒློམ་

པའི་ལམ་མློ། །བདུན་པ་དང་དགུ་པ་ནི་དྗེ་དག་ཉིད་ཀི་བྲལ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཐློབ་

པའློ། །བརྒྱད་པ་ནི་ས་འློད་བྗེད་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་རློ། །བཅུ་པ་ནི་ས་བདུན་

པའློ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི། མི་གཡློ་བ་ནས་ཆློས་ཀི་སྤིན་གི་བར་རློ། །བཅུ་གཉིས་པ་ནི། 

1  ཞློལ། ༤༣༦   བུད་དྷཱ་ཤྲི    ཀ ། ༤༦༡   བུད་དྷ་ཤྲི
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སྐྗེ་བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པ་དང་སིད་པ་ཐ་མ་པའློ། །

བཅུ་གསུམ་པ་ནི་ཁད་པར་གི་ལམ་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། 

“བུད་དྷ་ཤྲིས
1

་དྲུག་པ་ས་བདུན་པ་ཕིན་ཆད་དྗེ་ནས་གཅིག་དང་གཅིག་དང་བཞི་དང་

གཅིག་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པ་དྗེའི་ཁད་པར་གི་ལམ་ལ་བཞག་

གློ༑ །ཁ་ཅིག་”བུད་དྷ་ཤྲིས
2

་བདུན་བརྒྱད་གཉིས་ས་བརྒྱད་པ་ལ་བཞག་ཅྗེས་གསུང་པ་

ནི་འགྲྗེལ་པ་དྗེ་མ་ངྗེས་པ་ཡིན་ནློ། །ཆློས་བཤྗེས་ཀིས་སྔ་ཕི་རྣམས་ཀི་ས་མཚམས་གློ་

ལློག་ཏུ་བཞག་པ་ནི་སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པ་མིན་ལ། “བུད་དྷ་ཤྲིས
3

་བདུན་བརྒྱད་ས་

སློ་སློ་ལ་བཞག་པ་ཡང་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་མིན་ནློ། །

སྔློན་གི་མཁས་པ་དག་ག་ཡ་གློ་རི་ལས། དྗེ་ལ་ཤྗེས་པའི་ལམ་ནི་ས་དང་པློ་

ནས་བཟུང་སྗེ་ས་བདུན་པའི་བར་དུའློ། །སློང་བའི་ལམ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་

ས་བཅུ་པའི་བར་དུའློ་ཞྗེས་བཤད་པས་ཤྗེས་པ་དང་རྟློགས་པ་གནད་གཅིག་པས་སྒློམ་

ལམ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དང༌། དྗེ་ནས་བཞི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་དང༌། དྗེ་ནས་གཅིག་ས་

འློག་མ་ནས་ཡློད་ཀང་ས་དགུ་པ་ལ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་དབང་ཐློབ་པས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཕིར་དྗེ་ནས་བཞག་གློ །དྗེ་ནས་གཅིག་ས་

བཅུ་པ་ལ་སྗེ་ས་དྗེ་ལ་གཞན་དློན་སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བར་བཤད་པས་སློ། །བཅུ་

གསུམ་པ་ནི་ས་བཅུ་ཐ་མ་ལ་བཏགས་པའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །སློབ་དཔློན་འདིས་ཐ་མ་

སངས་རྒྱས་སར་བཤད་པ་མྗེད་ཅིང་ས་བཅུ་པ་ན་དྗེ་ཡློད་པར་གསུངས་པས་ཉྗེ་བར་

1  ཀ ། ༤༦༢   བུད་དྷ་ཤྲིས    བ། ༥༡༣   བུདྡྷ་ཤྲིས    ཞློལ། ༤༣༧   བུད་དྷཱ་ཤྲིས

2  ཀ ། ༤༦༢   བུད་དྷ་ཤྲིས    བ། ༥༡༣   བུདྡྷ་ཤྲིས    ཞློལ། ༤༣༧   བུད་དྷཱ་ཤྲིས

3  ཀ ། ༤༦༢   བུད་དྷ་ཤྲིས    བ། ༥༡༣   བུདྡྷ་ཤྲིས    ཞློལ། ༤༣༧   བུད་དྷཱ་ཤྲིས
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གདགས་མི་དགློས་སློ། །ག་ཡ་གློ་རི་ལས་ཤྗེས་པའི་ལམ་ལ་སྒིག་རུང་སང་ཡང་སློང་

བའི་ལམ་བཤད་པ་མི་འགྲིག་པས་ས་མཚམས་འདི་ལ་འློལ་སྒིག་ཙམ་སང་ཡང་ཇི་ལྟ་

བ་དཀའ་བར་སང་ངློ༌། །ར་བ་རང་གི་དློན་ནི་རྟློགས་པའི་ཆློས་དྲུག་གི་མཐློང་སྒློམ་

གཉིས་སྤྱི་དང་ལྷག་མ་བདུན་ཅི་རིགས་པར་དྗེ་དག་གི་ཁད་པར་དུ་བཞག་སྗེ་དྗེ་ཡང་

རང་དློན་དང༌། ལམ་གི་ཁད་ཆློས་དང༌། གཞན་དློན་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་སྗེ། 

དང་པློ་ཡང་གཉྗེན་སང་ནི་གཉྗེན་པློ་སྐྗེད་པ་དང་སང་བ་འགློག་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་

གཏུགས་པ་ནི་སང་གཉྗེན་གི་བྗེད་པ་དྗེ་གཉིས་རློགས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་ཤྗེས་རབ་

སིང་བརྗེ་གཉིས་ཁད་པར་དུ་བྗེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་ཐུང་མློང་མིན་པ་ཁད་པར་དུ་བས་

པའི་འབྲས་བུའློ། །

གསུམ་པ་ལ། གཞན་དློན་གློ་རིམ་ནི་གཞན་དློན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློལ་

བ་མི་མངའ་བ་གཞན་དློན་སྒྲུབ་པའི་གནས་སྐབས་སློ་ཞྗེས་བ་བར་སང་སྗེ་འཕགས་

པའི་དགློངས་པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །བཞི་པ་ནི། ཚིགས་བཅད་གཉིས་པློ་འདི་ནི་བང་

སྗེམས་བཅུ་གསུམ་གི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ལ་སྐབས་འདིར་རིགས་སུ་

འཇློག་གློ་ཞྗེས་བསན་ཏློ། །ཁློ་ན་ཞྗེས་པས་རྟྗེན་དངློས་པློ་བ་ནི་མྗེད་དློ་ཞྗེས་པའློ་ཡང་

དག་པར་ན་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་རིགས་མྗེད་པས་ཞྗེས་རྟློགས་དཀར་རློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི་

སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཆློས་བཅུ་གསུམ་གི་རྟྗེན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆློས་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཚིག་གསལ་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞིའི་ཞྗེས་དང༌། རིགས་བིན་སྗེམས་

བསྐྗེད་ལ་སློགས་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཆློས་ཞྗེས་འཆད་པ་དློན་མིན་ནློ། །བཅུ་གསུམ་དུ་ཇི་

ལྟར་བས་པས་ཕྗེ་ན། དྲློད་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་རློལ་བ་མི་མངའ་བའི་བར་གི་སྒྲུབ་པའི་ཆློས་
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ཀི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའི་བྗེ་བྲག་གིས་ཏྗེ་རྟློགས་པ་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གསུམ་གིས་

སློ༑ །གང་ཡང་ཟླ་འློད་དུ་གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་གློ་བུར་དྲི་མ་རྣམས་

ཀི་ནང་དུ་ཆུད་པ་དྗེ་ཉིད་བང་ཆུབ་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་སིང་པློ་ཞྗེས་པའི་མིང་ཅན་གཞན་ཉིད་ནི་མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པའི་

མུན་པ་སབ་པ་ལ་སློགས་པའི་རིམ་གིས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པློ་རྣམས་

ཀི་རྟྗེན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ཡང་འཕགས་པ་རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་སྗེས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནས་

བརམས་ཏྗེ་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞི་པློ་རྣམས་ལ་ཞྗེས་པ་ལ་

སློགས་པ་གསུངས་པའློ། །དྗེ་ཉིད་ཀིས་ན་སྗེང་གྗེ་བཟང་པློའི་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་

དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་རྟྗེན་ནློ་ཞྗེས་པ་ནི་མི་འཐད་དློ་ཞྗེས་སློབ་

དཔློན་འདི་འགློག་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། ཉི་སང་ལས་ཀང་རྟྗེན་ཆློས་བཅུ་གསུམ་དུ་བཤད་

ནས་དང་པློ་དྲློད་ལ་བཤད་པས་སློ། །

སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་བརམས་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་སྔར་མདློའི་སྐབས་དྗེ་དག་ཏུ་བང་

སྗེམས་ཞྗེས་པའི་སྒ་དློན་འདྲི་བས་འབྲྗེལ་བཀློད་པ་ཙམ་མློ། །དྗེའི་ཕིར་སྗེམས་དང་པློ་

བསྐྗེད་པ་ནས་འཇློག་དགློས་ཤྗེ་ན། འློ་ན་གདམས་ངག་གི་སྐབས་སུ་ཡུམ་ལ་བརློན་པ་

རྣམས་གང་ནས་འཕློས་ཏྗེ་འདིར་སྐྗེས་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་དགྗེ་འདུན་ཉི་ཤུ་གསུངས་

པའི་ཕིར་ཚོགས་སྦྱློར་བ་ཡང་ཡུམ་ལ་བརློན་པ་ཡིན་པས་དགྗེ་འདུན་རྣམས་དྗེ་ནས་

འཇློག་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་སྔ་མ་རྣམས་ནི་ཚོགས་ལམ་ནས་རིགས་ཡློད་

ཀང་ཐློས་བསམ་ཤས་ཆྗེ་བས་དྗེས་དྗེ་མི་ཕིགས་པའི་ཕིར་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་ངློ་མ་

འཕློད་ལ། སྦྱློར་ལམ་ནས་སྒློམ་བྱུང་ཤས་ཆྗེ་བའི་ཕིར་ངློ་འཕློད་པས་དྗེ་ནས་རིགས་
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བཞག་གློཞྗེས་འདློད་དློ། སྐབས་དློན་ནི་སྐབས་འདིའི་རིགས་ལ་གཉིས་ལས་ཁད་པར་

ཅན་ནི་རིགས་ངྗེས་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་དྲློད་ནས་ཕིར་མི་ལྡློག་ཏུ་བཤད་པས་དྗེ་དང་

བསྟུན་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཚོགས་ལམ་དུ་ཕིར་མི་ལྡློག་གི་རྟགས་མ་ཐློབ་པས་མ་བཞག་སྗེ་

འདིར་བསན་ཕལ་བའི་རིགས་ནི་ཚོགས་ལམ་ན་ཡློད་པར་ཉི་སང་དང་རྒྱན་སང་གི་

རིགས་དང་སྦྱློར་ལམ་གི་འཆད་ཚུལ་ལ་རློད་པ་སློང་བས་ཤྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རློད་པ་དང༌། ལན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། རིགས་ཅན་

དང༌། རིགས་སློ་སློར་མ་ངྗེས་པའི་རློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བར་ཚིགས་ཕྗེད་ཀིས་རློད་

པ་གསུངས་སློ། །གང་གི་ཆྗེད་དུ་ན། ལུང་གི་དློན་མངློན་པར་མི་ཤྗེས་པའི་སྐྗེ་བློ་བློ་

དམན་པ་སྗེ་ཤྗེས་རབ་ཆུང་བའི་ངློར་དློགས་པ་ཁློང་ནས་བསུ་ནས་དྗེ་ལ་ལན་གདབ་

པའི་ཕིར་དུའློ། །དློགས་པ་ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། གལ་ཏྗེ་ཆློས་ཀི་དབིངས་རྟློགས་པས་ཐྗེག་

ཆྗེན་འཕགས་པའི་རྟློགས་པའི་ཆློས་རྟློགས་པ་སྗེ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏྗེ་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆློས་དབིངས་དྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏྗེ་དྗེས་ཁབ་པའི་བང་

སྗེམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སློབས་ལ་སློགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་

ཅན་དང་དྗེའི་ཆློས་ཉིད་རིགས་སུ་དབུ་མ་པ་འདློད་པ་ལ་ཁློ་ན་རྗེ་རིགས་ཆློས་ཉིད་

ཡིན་ན་ཕློགས་སྔ་ཁློང་དུ་ཆུད་པས་འློ་ན་ནི་བང་སྗེམས་ཁློ་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་དང་ཉན་རང་

ཁློ་ན་ཐྗེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་དུ་སློ་སློར་མ་ངྗེས་པར་ཐལ། ཆློས་ཉིད་ལ་རིགས་སུ་

འདློད་པ་དྗེའི་ཚེ་སྗེ་དྗེའི་ཕིར། ཁབ་སྗེ་ཆློས་ཉིད་དྗེ་ནི་སྤྱིར་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མློང་དུ་

དབྗེར་མྗེད་པར་གནས་པའི་ཕིར་རིགས་སློ་སློར་མ་ངྗེས་ལ་དྗེའི་ཕིར་རིགས་ཅན་

ཀང་མ་ངྗེས་པ་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་དློགས་པའློ། །
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ཁློ་ན་ནི་འཕགས་པའི་རྟློགས་པ་སྐྗེད་པ་ལ་འདི་ལ་ངྗེས་པར་དམིགས་དགློས་

ཞྗེས་པའློ། །རྟློགས་དཀར་སྤྱིར་དབྗེར་མྗེད་དུ་གནས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་རང་

བཞིན་དང་རྒྱས་རིགས་གཉིས་ཐྗེག་གསུམ་གི་རིགས་ངྗེས་མ་ངྗེས་གཉིས་ཀི་རིགས་

ཐ་དད་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ་བ་དང༌། དྗེ་འདློད་ན་བང་སྗེམས་འབའ་ཞིག་རིགས་

ཡིན་ཞྗེས་པ་མི་རིགས་ཏྗེ་ཉན་ཐློས་སློགས་ཀི་རིགས་ཀང་འདིར་རིགས་སུ་འདློད་

པའི་ཕིར་ཞྗེས་འཆད་དློ། །མཚམས་སྦྱར་འདི་རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་མི་

བྗེད་པ་ཡློད་ཀང་རྟློགས་དཀས་མཛད་པ་ལྟར་ལྗེགས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆློས་ཉིད་རིགས་ཡིན་ན་ཆློས་དབིངས་ཏྗེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་

མློང་དུ་དབྗེར་མྗེད་པར་གནས་པའི་ཕིར་རིགས་ཐ་དད་པའི་དབྗེ་བ་རུང་བ་མ་ཡིན་

ནློ༑ །ཇི་ལྟ་བུའི་ཞྗེ་ན། འདི་ཐློག་མྗེད་ནས་འློངས་པ་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པའི་གནས་

རིགས་སློ། །འདི་སྔློན་དགྗེ་ར་གློམས་པས་ཐློབ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་རིགས་

སློ༑ །འདི་རྐྱྗེན་ཆྗེན་པློས་ཀང་མི་འཕློགས་པའི་ཕིར་ཐྗེག་གསུམ་དུ་ངྗེས་པའི་རིགས་

སློ༑ །འདི་ནི་དྗེ་ལས་བཟླློག་པའི་ཕིར་དྗེར་མ་ངྗེས་པའི་རིགས་སློ་ཞྗེས་པའློ། །འདི་

རྒྱན་སང་གི་བཤད་པ་སྗེ་སྔ་མ་དང་དློན་ལ་ཁད་པར་མྗེད་དློ། །འདིར་རྒྱས་པའི་རིགས་

དབྗེར་མི་རུང་བར་བརད་པ་ནི་རིགས་གང་ཡིན་ཆློས་ཉིད་དུ་བཞག་པར་བསམས་པ་

ཡིན་ལ། ལན་གིས་ནི་དྗེ་ལ་རིགས་ཀི་དབྗེ་བ་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་ཙམ་གིས་

དློགས་པ་ལྡློག་གི་རྒྱས་རིགས་དབྗེར་ཡློད་པར་བསན་མི་དགློས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསན་བཅློས་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་ལ་གྲགས་པའི་ལན་

ནློ༑ །དང་པློ་ནི། ཐ་སད་འདློགས་སློ། །གང་དུ་ན་ཐྗེག་གསུམ་གི་རིགས་ཉིད་དུའློ། །གང་
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ན་ཆློས་དབིངས་སློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་ན། དྗེ་གསུམ་གི་འཕགས་ཆློས་ཀི་རྒྱུའི་ངློ་བློར་

རྣམ་པར་འཇློག་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །སྐྗེད་པའི་རྒྱུའམ་ཞྗེ་ན་མིན་ཏྗེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་

དང་སློགས་པས་རང་རྒྱལ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རྟློགས་པའི་རིམ་པ་ཐ་དད་ཀིས་རང་རང་གི་

འཕགས་པའི་ཟག་མྗེད་ཀི་ཆློས་རྟློགས་པ་སྗེ་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཆློས་ཉིད་ལ་

དམིགས་པ་ན། ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་སྗེ་དྗེ་དང་མཐུན་པར་རྟློགས་པ་དྗེ་དང་

དྗེ་ཐློབ་པ་ཙམ་ལ་རྒྱུར་བཏགས་སློ། ཞྗེས་བ་བ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ལན་ཞིག་ཀང་བམས་པའི་

མཁྗེན་པས་གཟིགས་མློད་ཀང་མ་བཀློད་ཅྗེས་པ་ནི་རིགས་སུ་འགྲློ་ཚུལ་དྗེ་རྒྱན་

འདིར་ཚིག་གིས་མ་ཟིན་པས་སློ། །

འདི་ནི་ཉི་སང་ལས། ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་ན་འཕགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྒྱུར་

འགྱུར་བ་དྗེ་ལྟར་རིགས་ཡིན་པར་བརློད་པ་དྗེས་ན། འདིར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཅི་སྗེ་ཚོལ་

བར་བྗེད་ཅྗེས་པའི་དློན་སློབ་དཔློན་གིས་བཀློད་དློ། །དྗེའི་ཕིར་ཚིག་གསལ་ལས། ཉན་

ཐློས་རྣམས་ནི་རྣལ་འབློར་སྤྱློད་པ་པ་ལྟར་རིགས་ཐ་དད་པ་དང་རིགས་ཆད་མི་འདློད་

པས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ངྗེས་པའི་རིགས་ཅན་དུ་འདློད་པས་ན། དྗེ་ལྟར་འདློད་

པ་ཁྗེད་ཀི་ལུགས་ཀིས་རིགས་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་ཡང་རྐྱྗེན་གིས་བས་པའི་རྟློགས་པ་

ཐ་དད་པར་འཐད་པ་ལྟར་ཁློ་བློ་ཅག་ཀང་རིགས་ཆློས་ཉིད་གཅིག་པུར་འདློད་ཀང་དྗེ་

རྟློགས་པའི་རིམ་པ་ལས་རིགས་ཁད་པར་ཅན་བཅུ་གསུམ་དུ་འདློད་ཅྗེས་པ་ནི་བསན་

བཅློས་ལ་གྲགས་པའི་དཔྗེའློ་ཞྗེས་དྗེ་བཞིན་དུ་ཞྗེས་པ་ཡན་ཆད་དཔྗེར་བཤད་པ་

དགློངས་པ་མིན་ལ། ཁད་པར་དུ་ཉན་ཐློས་རྣམས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ངྗེས་པའི་

རིགས་ཅན་དུ་འདློད་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་དྗེ། གལ་ཏྗེ་འདློད་ན་བྗེ་སྨྲ་སློགས་ཀི་
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གཞུང་དུ་བཤད་དགློས་པ་ལས་མཛོད་དུ། འཕགས་དང་མཚམས་མྗེད་བྗེད་པ་

དག །ཡང་དག་ལློག་པ་ཉིད་དུ་ངྗེས། ཞྗེས་ཡང་དག་པ་དང་ལློག་པར་ངྗེས་པ་དང་མ་

ངྗེས་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་ཚོགས་གསུམ་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། ཉན་ཐློས་སྗེ་པས་

རིགས་ཐ་དད་དུ་མི་འདློད་པ་ལ་ཤྗེས་བྗེད་མྗེད་ཅིང་གནློད་བྗེད་ཡློད་དྗེ་དྗེ་དག་མ་

ཆགས་པ་དང་དབང་པློ་ཁད་པར་ཅན་ལ་རིགས་སུ་འདློད་པས་སློ། །

གཞུང་འདི་དྗེ་ལྟར་མ་བཤད་ན་འློག་གི་ལན་དང་གཉིས་ཀ་ཁད་མྗེད་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། ཕློགས་སྔ་གཅིག་ཡིན་ཞིང་ལན་གི་དློན་ཡང་དམིགས་ཚུལ་ཐ་དད་པ་

གསུམ་ཡློད་པས་རིགས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྟྗེན་ཆློས་ཐ་དད་ཀིས་

བཞག་པ་ཡང་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་དམིགས་བ་དམིགས་བྗེད་ལ་བཤད་དགློས་པས་

སློ༑ །གཞན་ཡང་རིགས་བིན་གིས་ཉན་རང་གི་ལམ་གིས་རྟློགས་པའི་རིམ་གིས་ཏྗེ་

གློང་ནས་གློང་དུ་ཤྗེས་པའི་གློ་རིམ་གིས་ཇི་ལྟ་བར་དམིགས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་སྗེ་དྗེ་དང་

འདྲ་བར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་འཕགས་པའི་ཆློས་རྟློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཆློས་

དབིངས་ལ་དམིགས་པར་བའློ། །དྗེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ན། བང་སྗེམས་ཁློ་ན་ཉན་ཐློས་

སློགས་ཀི་རིགས་ཉིད་དུ་ཐ་སད་འདློགས་སློ། །

རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆློས་དབིངས་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་མྗེད་པས་དྗེ་ཁློ་ན་ཐྗེག་པ་

གསུམ་གི་རྒྱུར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་ཏྗེ། མདློ་སྗེ་ལས་བང་སྗེམས་ཀི་ཆློས་

དབིངས་ཁློ་ན་ཐྗེག་གསུམ་གི་རིགས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ལུང་ལས་སྤྱིར་ཐྗེག་

གསུམ་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་ཆློས་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་གི་བང་སྗེམས་

རྒྱུར་བས་ནས་ཉན་རང་གི་རིགས་བཞག་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་བང་སྗེམས་ཀི་སྐབས་སུ་དྗེ་
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བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིགས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་འཆད་པ་ཡང་དགློངས་པ་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། ས་ཆློས་ཉིད་དུ་སྗེ་གློ་ས་བའི་ཕིར་དུ་

འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངགས་ཀིས་ཏྗེ་དྗེ་ལ་གྲགས་པས་སྔ་མ་ལས་ལན་གཞན་དུ་”སློན་

ཏློ༑ །
1

ར་ཚིག་གིས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངགས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་དྗེས་མཚོན་

པའི་དློན་བསན་པ་ལ་དགློངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆློས་ཉིད་ལ་དབྗེར་མྗེད་ཀང་རིགས་ཐ་དད་གསུམ་གི་རྣམ་

གཞག་མི་འཐད་པ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་རྟྗེན་པའི་ཆློས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་རྟློགས་

པ་ཐ་དད་གསུམ་གི་བྗེ་བྲག་གིས་རྟྗེན་དྗེའི་དབྗེ་བ་ཡློངས་སུ་བརློད་པའམ་བསན་ཏྗེ། 

མདློར་ན་རྟློགས་བ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཐ་དད་མྗེད་ཀང་དྗེ་རྟློགས་པའི་བློ་ལ་རབ་འབྲིང་ཐ་

གསུམ་བྱུང་བས་ཡུལ་ཅན་གི་སྒློ་ནས་མིང་ཐ་དད་པར་བཏགས་ཞྗེས་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆློས་ཉིད་ལ་དབྗེར་མྗེད་ཀང་དྗེ་དམིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྟྗེན་

པ་འབྲས་བུའི་ཆློས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་རྟློགས་པ་སྗེ་ཐློབ་བ་ཐ་དད་པ་

གསུམ་ཡློད་པ་ཉིད་ཀིས་དམིགས་བའི་རྟྗེན་རྒྱུ་རིགས་དྗེ་ཡང་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཉིད་དློ་

ཞྗེས་བསན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཉྗེར་ལྗེན་འཇིམ་པ་གཅིག་ལས་མངློན་པར་གྲུབ་ཅིང་ལྷན་

ཅིག་བྗེད་རྐྱྗེན་མྗེ་ལྕྗེ་གཅིག་གིས་སློ་བཏང་བར་ཁད་པར་མྗེད་པའི་རྟྗེན་སློད་བུམ་པ་

དང་སློགས་པས་ལྷུང་བཟྗེད་རྣམས་བརྟྗེན་པ་བཅུད་སྦྲང་རི་དང་ལི་ཁ་ར་སྗེ་ཀ་ར་ལ་

སློགས་པའི་སློད་བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་བཅུད་ཀི་སྒློ་ནས་དྗེ་དང་དྗེའི་བུམ་པ་ཞྗེས་ཐ་དད་

པར་འཇློག་པ་དྗེ་བཞིན་ནློ། །ཤཱནི་དང་རད་ཀིར་གིས་སྦྲང་རི་ལ་སློགས་པའི་བུམ་པ་

1  བ། ༥༢༡   སློན་ཏློ། །    ཞློལ། ༤༤༤  ཀ ། ༤༧༠  སྗེ། ༤༧༦   སློན་ནློ། །
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རྣམས་ཁད་པར་མྗེད་ཀང་བཅུད་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་བུམ་པ་ཐ་དད་དུ་འཇློག་ཅྗེས་

པ་ལྟར་མདློ་གཞན་ལས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བས་བུམ་པ་གཅིག་ཉིད་ལ་མི་

བའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འཕགས་པ་ཤཱནི་ཟླ་འློད་རད་ཀིར་རྣམས་སུ་ཕྗེད་སྔ་མས་ཆློས་ཉིད་

དབྗེར་མྗེད་པས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་ཐ་དད་དུ་མི་རུང་ངློ་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་ཕྗེད་

ཕི་མ་སྦྱློར་ཞིང༌། ཟླ་འློད་དུ་བགྲློད་བ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐ་དད་མྗེད་ཀང་བགྲློད་པ་པློ་ཕྗེ་

ལྗེབ་བ་ཁྱུང་ཉི་མའི་ལམ་ཞྗེས་ཐ་དད་པར་བརློད་པ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་དཔྗེར་མཛད་

དློ༑ །”བུད་དྷ་ཤྲིས་ནི
1

་རིགས་དྗེ་ཐ་དད་པའམ་ཐ་མི་དད་ཅྗེས་པའི་ལན་དུ་ཕྗེད་སྔ་མས་

ཐ་མི་དད་པར་བསན་ནས། འློ་ན་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་གི་དབྗེ་བ་ཇི་ལྟར་བརློད་ཅྗེས་པའི་ལན་

དུ་ཕྗེད་ཕི་མ་སྦྱློར་ཏྗེ་ཕྗེད་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་རང་གཞུང་ངློ༌། །བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་ནི་

བཅུ་གསུམ་དུ་དབྗེ་བ་མི་རུང་བར་བརད་པའི་ལན་དུ་ཕི་མ་སྦྱློར་ལ། ཆློས་བཤྗེས་

ཀང་ལན་འདྗེབས་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་བཞྗེད་དྗེ། འདི་ནི་གཞུང་འློག་དང་འབྲྗེལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ནི། སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་

བང་སྗེམས་ཀི་དམིགས་པ་གང་ཞྗེ་ན། ལན་དུ་དམིགས་པ་སློན་ཏློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། 

རིགས་ཀི་དློན་བསྡུར་བང་སྗེམས་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྟློགས་པར་བའློ་ཞྗེས་

གསུངས་པས་རབ་འབློར་གིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་གང་ལགས་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་བ་བ་ནི་དགྗེ་བ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དག་སྗེ་

འདི་དག་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་བའློ། ཞྗེས་བ་བས་དམིགས་པའི་རང་གི་ངློ་བློ་དང༌། 

དྗེ་དག་གང་ཡིན་དྲིས་པས་དྗེའི་ལན་དུ་སློ་སློར་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། ཉི་སང་

1  བ། ༥༢༢   བུདྡྷ་ཤྲི་ནི
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ལས་རང་པ་དང་པློས་བསན་པ་དང༌། གཉིས་པས་ཅུང་ཟད་བཤད་ལ་དབྗེ་བ་དྗེ་ཙམ་དུ་

ཟད་དམ་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་ལྷག་མས་རྒྱས་པར་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རབ་དབྗེ་དང༌། ཇི་ལྟར་དམིགས་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་

ནི༑ སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་ལ་དབྗེ་ན་བཅུ་གཅིག་གློ །འདི་ལ་གཉིས། མདློར་བསན་པ་

དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། རྗེ་ཞིག་དམིགས་པ་རྣམས་ཀི་དང་པློར་དགྗེ་

མི་དགྗེ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སྗེ་གསུམ་དུ་འཆད་དློ། །སྤྱིར་ཞྗེས་པ་ནི་འདི་གསུམ་གིས་

དམིགས་པ་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་སློ། །རྟློགས་དཀར་ཉན་ཐློས་སློགས་དང་ཐུན་མློང་བ་

ཡིན་པས་སྤྱིར་ཞྗེས་སློ། །དང་པློ་ནི། དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་ཟག་མྗེད་ཀི་བར་ཆད་མྗེད་

ལམ་དང་སློགས་པས་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། གཉིས་པ་ནི་ཉློན་མློངས་པས་ཀུན་ནས་

བསང་བའི་སློག་གཅློད་པ་དང་སློགས་པས་ལྷག་དགུ་དང༌། གསུམ་པ་ནི། ལུང་དུ་མ་

བསན་པའི་ལུས་ཀི་ལས་དང་སློགས་པས་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་དང་འབྱུང་བཞི་

དབང་པློ་ལྔའློ། །རྟློགས་དཀར་མཐའི་སློགས་སྒ་མ་གཏློགས་པ་བར་བའི་སློགས་སྒ་

མྗེད་པ་ལྟར་དག་གློ །དང་པློ་གསུམ་གིས་མཚོན་བ་དང༌། འློག་མ་གསུམ་གིས་མཚན་

གཞི་བརློད་དློ། །དྗེ་ཡང་མདློ་ལས། འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཆློས་དགྗེ་བ་ཞྗེས་ཕར་ཤྗེས་པ་

དང༌། མར་ཤྗེས་པ་སློགས་དང༌། མི་དགྗེ་བ་བཅུ་ལ་བཤད་ཀང་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་

པས་དགྗེ་མི་དགྗེ་ཐམས་ཅད་གཟུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་གསུམ་ལ་དམིགས་པ་དྗེའི་

འློག་ཏུ་དབྗེ་བ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་ར་བའི་གྲངས་བཞིན་དུ་འཆད་

དློ༑ །ཇི་ལྟར་ན་སྔར་གི་གསུམ་པློ་དྗེ་དག་ཉིད་ལ་འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་སློགས་པས་འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་པ་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་གཉིས་པློའི་དབྗེ་བ་སྗེ་ཟུང་བཞིར་ཕྗེ་བ་ཉིད་
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ཀིས་སློ། །རྒྱན་སང་དུ་གསུམ་པློ་དྗེའི་ནང་ནས་དགྗེ་བ་བཟུང་སྗེ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་

སྗེམས་པར་བཤད་དློ། །རིགས་བིན་གིས་ལུང་མ་བསན་ས་བློན་རུལ་བ་དང་འདྲ་བས་

དྗེ་དློར་བའི་ལྷག་མ་དགྗེ་མི་དགྗེ་གཉིས་རྗེ་རྗེ་ལ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཟག་

པ་དང་བཅས་མ་བཅས་ཀི་ཕུང་པློ་བཞི་ཉིད་ཅྗེས་འཆད་པ་ནི། ལྷག་མ་དང་བཞི་ཉིད་

ཀི་ཞྗེས་པའི་དློན་མ་དགློངས་པའློ། །དྗེ་ལ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་རྟློགས་པ་ནི་སྤྱིར་ཞི་རགས་

དང་བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་སང་བཅས་དང་སང་མྗེད་དང་བདྗེན་པ་མ་མཐློང་བ་

དང་མཐློང་བའི་རྒྱུད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་མ་འདས་སུ་འཇློག་

པ་ཡློད་ཀང༌། འདིར་རྒྱུད་”དབང་བརློན་དུ
1

་བས་པ་ཡིན་པས་བིས་པའི་སྐྗེ་བློ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྒྱུད་དང་འབྲྗེལ་བའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་དགྗེ་བཅུ་བསམ་གཏན་

ཚད་མྗེད་གཟུགས་མྗེད་མངློན་ཤྗེས་ལྔའློ། །དྗེ་དག་ཀང་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་

བསྡུས་པའི་ཆ་ལ་བཤད་དློ། །

འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པ་ནི་འཕགས་པའི་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་ཆློས་སློ་བདུན་རྣམ་ཐར་སྒློ་གསུམ་དབང་པློ་གསུམ། 

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསུམ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་མཐར་གནས་དགུ་ལ་སློགས་པའློ། །ཟག་བཅས་

ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཉྗེ་བར་

ལྗེན་པ་སྗེ་མ་འློངས་པའི་ཕུང་པློ་ལ་འདུན་པ་དང་ད་ལྟར་བའི་ཕུང་པློ་ལ་ལྷག་པར་

ཆགས་པའི་སྗེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་བསམ་གཏན་ཚད་

མྗེད་གཟུགས་མྗེད་རྣམས་སློ། །ཟག་མྗེད་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་དྗེར་ལྟ་བའི་གཉྗེན་པློ་

1  ཞློལ། ༤༤༧   དབང་བརློན་དུ    བ། ༥༢༥  ཀ ། ༤༧༣  སྗེ། ༤༧༩   དབང་བཙན་དུ
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དྲན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་པ་བཞི་དང་ཡང་དག་སློང་བ་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ལས་

འདས་པའློ། །དྗེ་ལ་སྤྱིར་ཀུན་བཏུས་ལས། ཟག་པ་དྗེའི་བདག་ཉིད་དང་ཟག་པ་དང་

འབྲྗེལ་བ་དང༌། ཟག་པས་བཅིངས་པ་དང༌། ཟག་པའི་རྗེས་སུ་འབྲྗེལ་བ་དང༌། ཟག་པའི་

རྗེས་སུ་མཐུན་པ་དང༌། ཟག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པར་

བལྟའློ་ཞྗེས་ཟག་པའི་སྒློ་དྲུག་པློ་དྗེ་དང་འབྲྗེལ་མ་འབྲྗེལ་དང༌། མཛོད་ནས་དམིགས་པ་

དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་མི་རྒྱས་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་མ་

བཅས་སུ་བཤད་ཀང་འདིར་ནི་ཟག་པའི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་མི་བྗེད་ལ་འདློད་པས་མི་

མཐུན་ནློ། །

འདུས་བས་ནི་རྒྱུ་རྐྱྗེན་ལ་རག་ལས་པ་འདློད་པའི་ཁམས་དང་ལྷག་མ་གཉིས་

ཆློས་སློ་བདུན་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་རློ། །འདུས་མ་བས་ནི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟློས་པ་དྗེ་

བཞིན་ཉིད་དང་འགློག་པ་གཉིས་ནམ་མཁའ་རྣམས་སློ། །ཐུན་མློང་བ་ནི་འཕགས་པའི་

སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་དྗེ་ཕལ་ཆྗེ་བའི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་ཚད་མྗེད་

གཟུགས་མྗེད་མངློན་ཤྗེས་ལྔའློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའི་ཆློས་ཅན་སློབས་བཅུ་འློ། །ཅིའི་ཕིར་ཆློས་ཅན་

ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། སློབས་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་སློབས་མངའ་མློད་ཀི་མདློར་

བསྡུས་ནས་སློབས་བཅུ་བསན་ཏློ་ཞྗེས་མདློ་ལས་གསུངས་པས་རང་གི་ཡན་ལག་ནི་

འདིར་ཆློས་སུ་བརློད་དློ། །གཞན་དག་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་བྗེད་པའི་ཆློས་ཀི་གཙོ་བློ་

སློབས་ཡིན་པས་ཆློས་ཅན་གི་སྒས་གཙོ་བློ་བརློད་ལ། མི་འཇིགས་པའི་ཡློན་ཏན་ནི་

ཆློས་ཀི་སྒས་བསན་ཏློ་ཞྗེས་འདློད་དློ་ཞྗེས་ཚིག་གསལ་ལས་འཆད་དློ། །ཐུན་མློང་མ་
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ཡིན་པ་ལ་མདློ་ནས་ཆློས་སློ་བདུན་སློབས་མི་འཇིགས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་མ་འདྲྗེས་པ་རྣམས་བཤད་ཅིང༌། ལྗེ་བརྒྱད་མར་ཐུན་མློང་གི་སྐབས་སུ་སློ་སྐྗེ་དང་

ཐུན་མློང་བར་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་རྗེ་བཙུན་གིས་སློབ་མ་དང་ཐུན་མློང་བ་དང་

ཐུབ་པ་ཁློ་ནའི་ཐུན་མློང་མིན་པར་གསུངས་པས་དྗེ་ཞར་བྱུང་ཙམ་དུ་མངློན་ནློ། །ཐུན་

མློང་ཡིན་མིན་འདི་ཆློས་དང་རྒྱུད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་ལས་ཉི་སང་ལས་ཕི་

མར་བཤད་པས་དྗེ་ལྟར་ཁས་བངས་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་དྗེ་སྒིབ་པ་མ་ལུས་

པས་དག་པ་ཁློ་ནའི་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བས་སློ། །འློག་གི་སློགས་པ་ཞྗེས་པ་སྔར་བཤད་པ་

བརྒྱད་པློ་རྗེ་རྗེའི་མཐར་སྦྱར་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་གཟུགས་མྗེད་དང༌། 

སྐྗེ་མཆྗེད་དང་ཡང་དག་པའི་སློང་བ་དང་གཟུགས་ཀི་ཁམས་སློགས་དང༌། སློང་ཉིད་

དང༌། གཟུགས་མྗེད་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སློགས་པ་སློགས་ཁློང་ནས་ཀུ་ལན་ཏས་

བཏློན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་ལ་དྗེ་ལྟར་ན་གཞུང་ལས་འདློད་པའི་ཁམས་ལ་སློགས་པ་

ཞྗེས་པ་ནི་མ་དག་གློ །རྒྱན་སང་དུ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་སློགས་སྒ་སྦྱར་ཞིང་འློག་ཏུ་སྤྱི་ལ་

སློགས་སྒ་མྗེད་པས་དྗེར་སློགས་སྒ་འབྱུང་བ་ནི་མ་དག་པ་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་དམིགས་ན། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་

པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བཤད་པའི་གློ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པའི་རིམ་གིས་

དམིགས་པར་བྗེད་དློ། །དྗེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན། དང་པློ་བང་སྗེམས་ལ་བདག་གི་བང་བ་

དང་དློར་བ་དང་བཏང་སློམས་སུ་བ་བ་གང་ཡིན་སམ་པའི་བློ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་དང་

པློ་གསུམ་མློ། །དྗེ་ནས་བང་བ་ཉྗེ་བར་བཟུང་སྗེ་དྗེ་ལ་ཡང་དང་པློ་དང་ཕིས་བང་བ་

གང་སམ་པ་ལ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་དང་དྗེ་ལས་འདས་པ་གཉིས་སུ་སྗེམས་སློ། །དྗེ་
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ནས་ཕི་མ་དྗེའི་སང་བ་དང་ངློ་བློ་གང་སམ་པས་ཟག་པ་ཡློད་མྗེད་གཉིས་ལ་སྗེམས་

སློ༑ །ཡང་ན་དང་པློ་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་བང་བ་རྗེ་ཞིག་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་

ཟག་མྗེད་ཡིན་པས་བང་བ་གཏན་དུ་བའློ་སམ་དུ་སྗེམས་སློ། །

དྗེ་ནས་ཟག་མྗེད་དྗེའི་དམིགས་པ་གང་སམ་པས་འདུས་བས་ཀུན་རློབ་དང་

འདུས་མ་བས་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་གཉིས་ལ་སྗེམས་སློ། །དྗེ་ནས་འདུས་བས་

བཞག་ནས་འདུས་མ་བས་ལ་དམིགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཐུན་མློང་བ་དང་ཐུན་མློང་

མིན་པ་གཉིས་སུ་སྒློམ་པར་བྗེད་དློ། །འདུས་བས་ལ་དམིགས་པ་ལ་ཡང་འབྲས་བུ་

ཡློད་མློད་ཀི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ནི་འདུས་མ་བས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བས་དྗེའི་

འབྲས་བུ་མ་བསན་ཏློ། །དྗེའི་དློན་ཡང་འདུས་མ་བས་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཕློགས་རྗེ་དང་

ཕལ་ཆྗེར་དང་མཐའ་དག་རྟློགས་པས་རིམ་པ་ལྟར་འཕགས་པ་གསུམ་དུ་འཇློག་པས་

སློ༑ །ཚིག་གསལ་དུ་རྟློགས་པའི་རིམ་གིས་དམིགས་པའི་དློན་ལས་དང་པློ་བས་ཞྗེན་

བཅས་དང་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་ཞྗེན་མྗེད་དུ་དམིགས་པའི་རང་ལུགས་དང༌། དང་པློར་

དགྗེ་བ་དང་མཐར་སློབས་ལ་དམིགས་པ་དྗེའི་དློན་དུ་འདློད་པའི་གཞན་ལུགས་གཉིས་

བཤད་པའི་ཕི་མ་སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པའློ། །འདི་དག་ནི་རྒྱན་སང་གི་དགློངས་པ་

སྔློན་གི་མཁས་པ་དག་གིས་བངས་པ་ལྟར་བཀློད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། དམིགས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་རྟློགས་པའི་སྒྲུབ་

པའི་རྟྗེན་བང་སྗེམས་ཀི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་གང་སམ་པ་ལ་དྗེ་བསན་པའི་ཕིར་ཆྗེད་དུ་བ་བ་

འཆད་དློ། །མདློ་འབྲྗེལ་ནི། སྔར་བང་ཆྗེན་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དྲིས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ཡང་རིགས་ཀི་སྐབས་སུ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་
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དང༌། འདིར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློའི་ཚིག་དློན་གསུངས་པར་གནློད་

འཇློམས་གཉིས་ལས་སློ། །ལན་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དང་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་རབ་འབློར་

གིས་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློའི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པས་རིམ་པ་ལྟར་ཆྗེན་

པློ་གསུམ་གསུངས་པ་གང་པློས་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པས་ནི་སྒྲུབ་པ་དང་པློ་

གཉིས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤྗེས་པར་བའློ། །གང་ན་རང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་པས་རང་

འབྱུང་སྗེ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཆྗེད་དུ་བ་བའློ། །དྗེ་གང་ན་ཆྗེད་དུ་གཉྗེར་

བར་བ་བ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་སྗེམས་

ཅན་ཀུན་གི་མཆློག་ཉིད་དློ། །དྗེ་ཅི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། ཆྗེན་པློ་གསུམ་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་

བའློ། །གསུམ་གང་ན་སྗེམས་དང་སློང་བ་དང་རྟློགས་པའློ། །དྗེ་ལ་སྗེམས་ཆྗེན་པློ་ནི། 

རློ་རྗེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའློ། །སློང་བ་ཆྗེན་པློ་ནི། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་བའི་དློན་དུ་ཆློས་

སློན་པའློ། །རྟློགས་པ་ཆྗེན་པློ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལ་སློགས་པ་ལ་ཞྗེན་པ་མྗེད་

པའློ་ཞྗེས་པ་ནི་ཟླ་འློད་དང་དག་ལྡན་གི་དགློངས་པའློ། །འདི་ལྟར་ན་ཆྗེན་པློ་གསུམ་

བང་སྗེམས་ཀིས་བས་ནས་མཆློག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་སངས་རྒྱས་ལ་འདློད་དློ། །གསུམ་པ་

ནི༑ ཆྗེད་དུ་བ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤྗེས་པར་བའློ། །གསུམ་དུ་འབྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི༑ ཆྗེན་པློ་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པས་སློ། །སུ་ཞིག་གི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་ཞྗེ་ན། ལམ་གི་

གནས་སྐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་མཁྗེན་ཐློབ་བར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པའི་སྒློ་

ནས་དྗེར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་སུ་བཏགས་པའི་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཉིད་ཀིའློ། །བང་སྗེམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་འཐློབ་པ་
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ལ་དགློངས་ནས་སངས་རྒྱས་དང་དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་རང་བྱུང་དུ་བཤད་པ་དང༌། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཞྗེས་པས་ཉན་ཐློས་སློགས་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲློ་བའི་མི་དམིགས་པའི་

སྗེམས་དང༌། ཉློན་མློངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པར་སངས་པ་དང༌། ཡུལ་དུས་ཀིས་

ཆློད་པ་དང་དངློས་པློ་ཕ་མློ་ཤྗེས་པ་མྗེད་པས་ཆྗེན་པློ་གསུམ་མྗེད་དྗེ་ཞྗེས་དགློངས་སློ་

ཞྗེས་རྟློགས་དཀར་འཆད་དློ། །དྗེའི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྗེམས་ཅན་

གི་ཕུང་པློ་ཐམས་ཅད་དང་སྗེམས་ཅན་གི་སྗེ་ཆྗེན་པློ་ཀུན་གི་མཆློག་ཉིད་ཀི་ངློ་བློའི་

སྗེམས་ཆྗེན་པློ་དང༌། བདག་ལྟ་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བར་ལྟ་བའི་བར་རྣམས་

སློང་བའི་སློང་བ་ཆྗེན་པློ་དང༌། ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྟློགས་པའི་རྟློགས་

པ་ཆྗེན་པློ་གསུམ་ཐློབ་པར་བ་བའི་དབང་དུ་བས་ཏྗེ་བློས་འཕགས་པ་དྗེ་ལྟར་བང་

སྗེམས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དྗེའི་ཕིར་རློ། །

དང་པློ་ནི། རབ་འབློར་འདི་ལ་སྗེམས་ཅན་གི་ཕུང་པློ་ཆྗེན་པློ་དང་སྗེམས་ཅན་

གི་སྗེ་ཆྗེན་པློའི་མཆློག་ཉིད་དུ་བྗེད་པར་འགྱུར་བ་དྗེའི་ཕིར་བང་ཆྗེན་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་

སློ༑ །དྗེའི་འློག་ཏུ་མདློ་ལས་རིགས་དང་བརྒྱད་པ་འབྲས་གནས་བཞི་རང་རྒྱལ་སྗེམས་

དང་པློ་བསྐྗེད་པ་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་བར་ལ་ཕུང་པློ་

དང་སྗེ་ཆྗེན་པློར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་ཕུང་པློ་སྗེམས་ཅན་སྤྱི་དང་རིགས་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་སྗེ་ཡིན་པས་སྗེ་ནི་ཁད་པར་དུ་འཆད་དློ། །འློ་ན་ཆྗེན་པློ་དང་པློ་འདི་མཆློག་ཉིད་

དམ་དྗེར་བྗེད་པ་ཡིན་གྲང༌། དང་པློ་ལྟར་ན་མདློ་ལ་མི་གསལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་

བྗེད་མཁན་བང་སྗེམས་ཡིན་པས་འདི་བང་སྗེམས་ལ་ཡློད་པའི་ཕིར་སྔར་གི་ས་

མཚམས་དང་འགལ་ལློ། །གཞན་ཡང་ཆྗེན་པློ་འདི་མདློར་བང་སྗེམས་ལ་སྗེམས་
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དཔའ་ཆྗེན་པློར་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཤད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འདློད་པ་

ཡང་མི་འཐད་ཅྗེ་ན། རྣམ་པར་རྟློག་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི་ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་

ལ་སྐྗེ་བས་ཁློ་བློས་དྗེའི་ལན་བཤད་པར་བའ། ློ། དྗེ་ལ་དཔྗེར་ན་གཡུལ་དུ་འཇུག་པ་ན་

གཡུལ་རྒྱལ་བ་ཉིད་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་ཆྗེད་དུ་བ་བར་འདློད་ཀི་རྒྱལ་བར་བྗེད་པ་

ཐབས་ཙམ་ཡིན་པས་དྗེར་མི་འདློད་པ་བཞིན་དུ། ཆྗེན་པློ་གསུམ་སྒྲུབ་པར་བྗེད་ཆློས་

གསུམ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློར་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པས་ཆྗེད་དུ་བ་བར་མི་

འདློད་ཀི་བྗེད་ཆློས་གསུམ་པློ་དྗེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ལས་ཀི་ཆ་གསུམ་པློ་དྗེ་ཆྗེད་དུ་

བ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་མདློ་ལས་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློར་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་

པའི་སྒློ་ནས་བསྒྲུབ་བ་གསུམ་པློ་དྗེ་ཡང་བསན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རྒྱན་སང་ལས། དྗེ་

ལྟར་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་དང་ཆློས་མཐུན་པར་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སྒྲུབ་པའི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་བསན་པ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བའློ། ཞྗེས་

གསུངས་ཤིང་ཉི་སང་ལས་ཀང་དྗེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་མདློ་སྔ་མའི་འཕློས་ཉིད་ནས་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ཀིས་དང༌། རླབས་

པློ་ཆྗེའི་སྗེམས་ཀིས་དང༌། མི་སྒུལ་བའི་སྗེམས་ཀིས་དང༌། ཕན་བདྗེའི་སྗེམས་ཀིས་

དང༌། ཆློས་ལ་ཀུན་དགའ་བའི་ཡུམ་ཀི་རྣལ་འབློར་ལ་བརློན་པས་དང༌། རྣམ་བང་གི་

ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་ནས་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་མཆློག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་བའློ། 

ཞྗེས་པའི་དགློངས་པར་མཛད་ནས། ཉི་སང་ལས་སྗེམས་དྗེ་རྣམས་ནི་སྗེམས་ཅན་

ཀུན་གི་མཆློག་ཉིད་དུ་བྗེད་པའི་བྗེད་ཆློས་ལ་མཛད་ནས་ཆྗེན་པློ་དང་པློ་ལ་ནི་མཆློག་

ཉིད་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་མདློ་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ནློ། །དྗེས་ན་སློབ་དཔློན་གིས་
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སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་མཆློག་ཉིད་དུ་བྗེད་པའི་སྗེམས་ཆྗེན་པློ་དང་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་

སྗེམས་ཆྗེན་པློས་མཆློག་ཉིད་དུ་བ་རྒྱུའི་སྗེང་ནས་བཤད་ཀི་བྗེད་ཆློས་ལ་མི་བཤད་དྗེ་

སྗེམས་རྣམས་ནི་མདློ་ལས་བང་སྗེམས་ཀི་ཡིན་པར་བཤད་ལ། ཆྗེད་དུ་བ་བ་ནི་ངྗེས་

པར་འབྱུང་ས་དང་པློར་ཡང་སློབ་དཔློན་གིས་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། སྔར་དྲངས་པའི་

ལུང་གིས་ཀང་ཤྗེས་སློ། །འློ་ན་བྗེད་ཆློས་དྲུག་པློ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་

སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་དུ་སིད་པ་ཇི་སིད་པར་གློ་གློན་ཏྗེ་ལུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་

འཛིན་ཅིང་བདློག་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་གཏློང་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་ལ་སྗེམས་

མཉམ་ཞིང་དྗེ་དག་ཐྗེག་གསུམ་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་ཀང་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་མྗེད་

དུ་ཤྗེས་པས་འདས་པ་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་དང༌། ཉན་རང་གི་ཡིད་བྗེད་དང་མ་འདྲྗེས་

པའི་སྗེམས་ཀིས་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྱད་དྗེ་ཆློས་རྣམས་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་རྟློགས་པར་བྗེད་པ་

དང༌། སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེའི་དློན་དུ་ཡང་དྗེ་རྣམས་མ་ངན་ལས་མ་འདས་ཀི་བར་དུ་དྗེ་

དག་གི་སྡུག་བསྔལ་མློང་བར་བའློ་ཞྗེས་ཁས་བངས་ནས་ཕིས་རང་གི་ཚོགས་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་བ་སྗེ་བང་ཆུབ་འདློད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་ཕིན་ཆད་ཆགས་སློགས་དང་ཉན་རང་གི་

སྗེམས་མི་བསྐྗེད་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀིས་རླློམ་པ་མྗེད་

པའློ། །བཞི་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་སྐློབ་ཅིང་”མི་གཏློང་ལ
1

་དྗེས་རླློམ་པ་མྗེད་པའློ། །ལྔ་པ་

ནི༑ ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབྗེར་མྗེད་པའི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ལན་མང་དུ་ཡིད་ལ་བྗེད་

པའློ། །དྲུག་པ་ནི། སློང་པ་ཉིད་ཆློས་སློ་བདུན་སློབས་མི་འཇིགས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་

1  སྗེ། ༤༩༠   མི་གཏང་ལ
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པར་རིག་པ་མ་འདྲྗེས་པ་དང་རློ་རྗེ་ལྟ་བུ་ནས་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཆགས་པ་མྗེད་པས་རྣམ་

པར་གྲློལ་ཞིང་གློས་པ་མྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་བར་ལ་གནས་པའློ། །ཕི་མ་འདི་

གཉིས་ལ་མློས་པའི་སྗེམས་ཞྗེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྗེམས་ལྔར་བྗེད་པ་ལ་ནི་མདློ་

འགྲྗེལ་གི་ཤྗེས་བྗེད་མྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་དང་ཆློས་ཀི་

འཁློར་ལློ་བསྐློར་བར་ལྟ་བ་རྣམས་ཏྗེ། ལྟ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སང་བའི་སད་

དུ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆློས་སློན་པར་བགིད་ཀང་དྗེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་

བགིད་དྗེ་དྗེའི་སད་དུ་བང་ཆྗེན་ཞྗེས་བགིའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སློགས་

ནི་གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པའློ། །ཕུང་པློར་ལྟ་བ་སློགས་ནི་ཆློས་སུ་འཛིན་པ་སྗེ་བང་

སྗེམས་ཀིས་བདག་མྗེད་གཉིས་རྟློགས་ནས་དྗེ་དག་སང་བའི་ཕིར་གཞན་ལ་ཆློས་སློན་

ཏློ་ཞྗེས་གནློད་འཇློམས་གཉིས་ལས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་མི་མཉམ་

པ་དང་མཉམ་པའི་སྗེམས་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མློང་མ་

ལགས་པའི་སྗེམས་ཟག་པ་མ་མཆིས་ཤིང་ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏློགས་པའི་སྗེམས་

གང་ལགས་པ་དྗེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་སད་དུ་ཆགས་པ་མ་མཆིས་པས་

དྗེའི་ཕིར་བང་ཆྗེན་ཞྗེས་བགི་བའི་གྲངས་སུ་མཆིའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མཆློག་ཉིད་

ཆྗེན་པློ་ནི་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་མཆློག་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་སྤྱིའློ། །སློང་བ་ཆྗེན་པློ་དང་

རྟློགས་པ་ཆྗེན་པློ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སྒིབ་གཉིས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་དང༌། ཇི་ལྟ་ཇི་

སྗེད་ཐམས་ཅད་རྟློགས་པས་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་སྗེ་ཁད་པར་

རློ༑ །དམིགས་པ་དང་ཆྗེད་དུ་བ་བ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཞྗེ་ན། དམིགས་པ་ནི་དུས་ད་ལྟ་བ་
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ཡིན་ལ་ཆྗེད་དུ་བ་བ་ནི་མ་འློངས་པ་སྗེ། ཆློས་བཅུ་གཅིག་ལ་ད་ལྟ་དམིགས་པ་ནི་ཆྗེན་

པློ་གསུམ་གི་ཕིར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་མདའ་ལྟློང་སྦྱློར་བ་དང་འབྗེན་ལ་ཕློག་

པ་ལྟ་བུའློ། །བཞི་པ་ནི། རྟྗེན་དང་ལྡན་པས་དམིགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཆྗེད་དུ་བ་

བའི་ཆྗེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པའི་སྒྲུབ་པ་དྗེའི་རང་གི་ངློ་བློ་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན་དྗེའི་ལན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་ངློ་བློ་འཆད་དློ། །གང་གི་ཚེ་ན་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་དམིགས་

པ་ཆྗེད་དུ་བ་བ་རྣམས་བརློད་ཟིན་ནས་སློ། །

འདི་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་ངློ་བློ་དང༌། སློ་སློའི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཡུལ་

དང༌། སྦྱློར་བའི་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ནི། མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་སྐབས་སུ་

བང་སྗེམས་ཀི་ཐློབ་བ་ནི་གང༌། ཐློབ་བྗེད་ནི་གང༌། དྗེའི་གློལ་ས་ནི་གང་ཞྗེས་དྗེ་དག་

ཐློས་བསམ་གིས་ཡུལ་དུ་བྗེད་པས་མཁྗེན་གསུམ་གི་ཡུལ་ལ་ཐློས་བསམ་གིས་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་བ་བ་ནི་སྒྲུབ་པ་སྗེ་ཞྗེས་འློག་ཏུ་འབྲྗེལ་ལློ། །དྗེ་ཡང་ཐློས་བསམ་

གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསྒློམས་པས་དཀར་ཆློས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་དགྗེ་བའི་

ཆློས་ཀི་རྟྗེན་ཅན་ཏྗེ་ཡུལ་ཅན་བྗེད་པ་པློ་ལ་ཡློད་པའི་བ་བ་ཡིན་ལ། སྦྱིན་སློགས་སུ་

མགློ་མིག་མ་གཏློད་པས་སྤྱིའི་སྒྲུབ་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་ལ་སློགས་པ་

མངློན་རྟློགས་སྦྱློར་བ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་མངློན་རྟློགས་རྗེ་རྗེ་ཞིང་སྗེ་སློ་སློར་ཕར་ཕིན་

དྲུག་གི་རྟྗེན་ཅན་ཏྗེ་ཡུལ་ཅན་གི་བྗེད་པ་པློ་ལ་ཡློད་པའི་བ་བ་ནི་སྒྲུབ་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་

ཕིན་དྲུག་ལ་འབད་རློལ་གིས་གློམས་པར་བྗེད་པའི་བ་བ་ནི་རྣམ་ཀུན་གི་སྒྲུབ་

པའློ། །དྗེ་དྲུག་ལ་འབད་རློལ་ཞི་བའི་རྣམ་པས་སྒློམ་པའི་བ་བ་ནི་རྗེ་མློའ ློ། །དྗེ་དྲུག་ལ་

ནུས་པ་མཐར་ཐུག་ཐློབ་པའི་དློན་དུ་དཀར་ཆློས་གཞན་དང་སྦྲྗེལ་ཞིང་རིམ་ཅན་དུ་
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སྒློམ་པའི་བ་བ་ནི་མཐར་བགིས་པའློ། །དྗེ་དག་རྗེ་རྗེས་རྟློགས་པར་བྗེད་པའི་སྒློམ་པའི་

བ་བ་ནི་སྐད་ཅིག་མའི་སྒྲུབ་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མངློན་རྟློགས་བདུན་གི་ཡུལ་ཅན་གི་བ་

བ་ཡིན་ནློ། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ནི་བ་བ་ཡློངས་སུ་ཆད་པའི་གནས་སྐབས་ཡིན་པས་བ་བའི་

ཡུལ་མ་ཡིན་ནློ། །རྣམ་མཁྗེན་གཏན་ལ་དབབ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པས་དྗེ་ཡང་ཡིན་པར་

གྲུབ་ཅྗེ་ན། མི་རིགས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཡུལ་གིས་མཚོན་པའི་ལྡློག་པ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་

བར་འཇློག་ལ། ཆློས་སྐུ་ནི་འབྲས་བུའི་ལྡློག་པ་ནས་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གངས་ཅན་གི་ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཆྗེན་པློ་བང་ཡྗེ་འཆད་དྗེ། འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་ཀི་དགློངས་པའློ། །

དྗེ་ཡང་ཊིཀ་ཆུང་ལས། སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི་དྗེ་ལྟར་ཞྗེས་བ་བ་ནས་བ་བ་ནི་

སྒྲུབ་པ་སྗེ་ཞྗེས་བ་བའི་བར་རློ། །དློན་ནི་སྤྱློད་པ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་བ་བ་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བའློ། །དྗེ་ཡང་གནས་སྐབས་གང་དུ་ཡུལ་གང་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ་

ཡིན་ཞྗེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ཡུལ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་སྨློས་ཏྗེ་

ཀུན་མཁྗེན་གསུམ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་དྗེ་གསུམ་དུ་བརློད་

དློ༑ །ཡུལ་ལ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་རྟྗེན་གི་ཡུལ་ཏྗེ་གནས་སྐབས་དྗེ་ན་ཡློད་པ་ཞྗེས་བ་བའི་

”དློན་ཏློ། 
1

།སྤྱིར་དགྗེ་བའི་ཆློས་ཀི་རྟྗེན་ཅན་ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་

མཚན་ཉིད་ཁད་པར་ཅན་གིས་མ་ཟིན་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་སྒྲུབ་པས་དྗེའི་རྟྗེན་ཅན་ཏྗེ་བསྒྲུབ་བ་

ཅན་ནློ་ཞྗེས་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ཡུལ་ལ་ཞྗེས་པ་ཡན་དྲི་བ་དང་པློ་

དང༌། སྤྱིར་ཞྗེས་སློགས་དྲི་བ་གཉིས་པའི་ལན་དུ་མཛད་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་པློ་ངློས་

བཟུང་ཞིང་སྒྲུབ་པ་གཉིས་པ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས་རྣམ་པ་ཀུན་མངློན་པར་རྟློགས་པ་ལ་

1  བ། ༥༣༦  ཞློལ། ༤༥༨   དློན་ཏློ། །    ཀ ། ༤༥༨  སྗེ། ༤༩༣   དློན་ནློ། །
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སློགས་པ་མངློན་པར་རྟློགས་པ་བཞི་ལ་ཞྗེས་བ་བ་ཡང་དྗེ་ལ་གནས་པ་སྗེ་གནས་

སྐབས་དྗེ་ན་ཡློད་པའློ། །ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་རྟྗེན་ཅན་ཞྗེས་བ་བ་ནི་དྲུག་གི་

བསྒྲུབ་བ་ཅན་ནློ། །

སྤྱིར་དགྗེ་བའི་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་དང༌། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་སྒྲུབ་པའི་བ་

བ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། འདིར་བཀློད་པའི་སྒྲུབ་པ་བཞི་པློ་ནི་མངློན་པར་རྟློགས་པ་

བཞིའི་གནས་སྐབས་ན་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཅན་ཡིན་ཏྗེ། ཐམས་

ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་གནས་སྐབས་ན་ཡློད་པ་ཡང་”འདིས་དློན་གི་
1

མཚོན་པ་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བསམས་པའློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དྲིན་ལས་རྗེད་ཅིང་ཁད་པར་དུ་མཚོན་

དློན་འདི་ནི་ལྗེགས་བཤད་ཆྗེན་པློའ ློ། །དློན་འདི་ལ་སློབ་དཔློན་རིགས་བིན་ནི་མཁྗེན་

གསུམ་གི་ཡུལ་ཏྗེ་བདྗེན་བཞི་ལ་སློགས་པ་ལ་སྤྱིར་ཏྗེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་དགྗེ་

བའི་ཆློས་ཀི་རྟྗེན་ཅན་ཏྗེ་ཆློས་དབིངས་ལ་གནས་པའློ། །

མངློན་རྟློགས་བཞི་ལ་མངློན་རྟློགས་རྗེ་རྗེ་ཞིང་ཡང་ཞྗེས་པ་ནི་མངློན་རྟློགས་རྗེ་

རྗེའི་སྒློམ་པར་བ་བའི་རྟགས་ལ་སློགས་པའློ། །ཕིན་དྲུག་གི་རྟྗེན་ཅན་བ་བ་ནི་སྦྱིན་

སློགས་ལ་བརྟྗེན་པའི་བ་བ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །ཆློས་སྐུའི་མངློན་

རྟློགས་ནི་རང་བཞིན་གིས་དཀར་པློ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་གནས་མྗེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

མ་བཤད་དློ་ཞྗེས་པ་ནི་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་ལ་ནན་ཐུར་གིས་གསུང་དུ་བཅུག་པར་

སང་ཞིང་། ཁད་པར་དུ་ཕི་མ་འདི་ནི་རྒྱན་སང་གི་བཤད་པ་འགློད་པར་འདློད་ཀང་ཚིག་

ཙམ་ཡང་འདྲྗེན་རྒྱུ་མ་བྱུང་སང་ངློ༌། །ཚིག་གསལ་ལས་ནི། སྔར་སྒྲུབ་པ་ཞྗེས་པའི་མིང་

1  ཞློལ། ༤༥༩   འདིའི་དློན་གི་    བ། ༥༣༧  ཀ ། ༤༨༦  སྗེ། ༤༩༤   འདིའི་དློན་གིས་
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ཙམ་ཞིག་ལན་མང་དུ་བྱུང་བས་ད་ནི་དྗེའི་མིང་ཅན་སློན་ཅིག་ཅྗེས་བ་བའི་དློན་

ཏློ! །དྗེའི་ལན་དུ་ཐམས་ཅན་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ཡུལ་ལ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་

གསུངས་ཏྗེ་འདིར་དློན་ནི་འདི་སྐད་དུ་བསན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཁློད་ཀིས་དྲིས་པའི་སྒྲུབ་

པའི་ངློ་བློ་དྗེ་ནི་མདློར་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། གློམས་པའི་མཐུ་མ་ཐློབ་པའི་

ཕིར་སྒློ་དུ་མ་ནས་སྤྱློད་པའི་སྒྲུབ་པ་བཞི་ནི་སྐབས་དང་པློ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་ཏྗེ་

དྗེའི་ངློ་བློར་བཞག་ལ་ཡུན་རིང་དུ་འདྲིས་པའི་མཐུས་དགྗེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཇི་སྗེད་པ་ཕར་

ཕིན་དྲུག་གི་རྟྗེན་དང་ལྡན་པར་བསྡུས་ཏྗེ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་སྒྲུབ་པ་དྲུག་ནི་སྐབས་

ལྷག་མ་བཞི་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པའློ་ཞྗེས་སློ། །

འློ་ན་སྒྲུབ་པ་བཞི་དང་སྒྲུབ་པ་དྲུག་གང་ཞྗེ་ན། བཞི་ནི། གློ་འཇུག་ཚོགས་ངྗེས་

སློ༑ །དྲུག་ནི་གློ་སྒྲུབ་དྲུག་གློ །དྗེས་ན་གློ་སྒྲུབ་ནི་དང་པློ་གསུམ་དང་ལྷག་མ་བཞིའི་

དབང་དུ་བས་པའི་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀར་འགྱུར་ལ་འཇུག་སྒྲུབ་སློགས་གསུམ་ནི་དང་པློ་

ཁློ་ནའློ། །དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་རྗེ་བཙུན་གིས་སྒྲུབ་པ་བཞི་སློན་པའི་སྐབས་འདིར་སྒྲུབ་

པ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུའམ་ཐུན་མློང་དུ་སློན་པར་མཛད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་

གསལ་ལས། དྗེ་ལ་རྗེ་བཙུན་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ནི་གློ་ཆའི་སྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་

བསན་ལ། ལྷག་མ་འཇུག་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་དང་པློའ ློ་ཞྗེས་དགློངས་པས་དུས་

གཅིག་གི་ཚུལ་གིས་སློན་པར་མཛད་དློ་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་སློ། །ལུང་འདི་སྔར་གི་རང་

ལུགས་དྗེའི་ཤྗེས་བྗེད་དུ་སང་བས་འདིའི་རྗེ་བཙུན་ནི་བམས་པ་ཡིན་གི་ཆློས་ཤྗེས་ཀི་

བ་མ་མིན་ནློ། །འདི་དྗེ་ལྟར་འཆད་པའི་འཁྲུལ་གཞི་ཡང་སྐབས་ལྷག་མ་བཞི་ལ་ཕིན་

དྲུག་གི་རྟྗེན་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་བཤད་པས་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་གཞུང་ཚན་པ་འདི་གཉིས་
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ཀིས་སྒྲུབ་པ་བཞི་རྣམས་སློན་ལ་ཕི་མས་ནི་གློ་སྒྲུབ་བསན་ཏྗེ། གློ་སྒྲུབ་ནི་ཕིན་དྲུག་

སྡུད་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་སློ། །དྗེས་ན་སྔ་མས་སྒྲུབ་པ་གཞན་གསུམ་བསན་པ་ལས་

འློས་མྗེད་དློ་སམ་དུ་བསམས་སློ། །འློ་ན་འདིས་སྒྲུབ་པ་ཕི་མ་གསུམ་མཁྗེན་གསུམ་ལ་

གློམས་པའི་མཐུ་མ་ཐློབ་པར་འཆད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། གློམས་པའི་མཐུ་ཡྗེ་མ་ཐློབ་པ་ནི་མི་

འདློད་ཀི་གློམས་པ་ཐློབ་ཀང་ཆྗེས་འདྲིས་མ་འདྲིས་ཀི་སྒློ་ནས་སྐབས་དང་པློ་གསུམ་

དང༌། མངློན་རྟློགས་བཞིའི་ལམ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་འདིས་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་

སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་འདི་དང་པློར་ཉི་སང་ལས་གསུངས་ལ་དྗེ་སློབ་དཔློན་གིས་

འགྲྗེལ་པ་གཉིས་སུ་བཀློད་ཅིང༌། ཁད་པར་དུ་རྒྱན་སང་ལས། ཆློས་ཀི་སྐུའི་མངློན་པར་

རྟློགས་པ་ལ་ནི་མིན་ཏྗེ། འབྲས་བུ་ཉིད་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་བ་བ་ཡློད་མི་སིད་དློ་ཞྗེས་

མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་མི་འློང་བའི་དློགས་དཔྱློད་མཛད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

ཚུལ་དྗེ་ལ་ནི་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློའི་བཤད་པ་ཉིད་ཚད་མའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་གློ་བགློས་པ་དང༌། ཞུགས་པ་དང༌། ཞུགས་པ་

མཐར་ཕིན་བྗེད་དང༌། མཐར་ཕིན་པའི་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། ཡན་

ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་དྲུག །ཕིན་དྲུག་གི་རང་བཞིན། གྲངས་ངྗེས་པ། གློ་རིམས་

ངྗེས་པ། སྒྲུབ་པའི་ཚུལ། བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ། སྒ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ། སྦྱིན་པ་

ནི་གཏློང་བའི་སྗེམས་པ་ཆློས་བཞི་ལྡན་ནློ། །ཆློས་བཞི་ནི་མི་མཐུན་ཕློགས་སྗེར་ས་

ཉམས་པ་དང༌། ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པས་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། 

གང་འདློད་པ་བིན་པས་འདློད་པ་རློགས་པར་བྗེད་པ་དང༌། སྦྱིན་པས་བསྡུས་ནས་ཐྗེག་

གསུམ་གི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྨིན་པར་བྗེད་པའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སློང་སྗེམས་
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དང༌། མི་འཁྲུག་པ་དང༌། དགྗེ་བ་ལ་སྤློ་བ་དང༌། སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་དང༌། ཆློས་རབ་ཏུ་

རྣམ་འབྗེད་ཆློས་བཞི་ལྡན་ནློ། །དྗེ་ལ་མི་མཐུན་ཕློགས་ནི་རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་ཡིན་

ལ༑ འདློད་པ་རློགས་པར་བྗེད་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལུས་ངག་གི་སྒློ་ནས་གཞན་ལ་གནློད་

པ་བསམས་པ་དང༌། གཞན་གིས་གནློད་པར་བས་པ་བཟློད་པས་དང༌། སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་ལས་སུ་བ་བ་གང་དང་གང་གི་གྲློགས་བྗེད་པས་དང༌། སྤྲུལ་པ་བས་ནས་

སྗེམས་ཅན་གི་ཡིད་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པས་དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་ཐྗེ་ཚོམ་གཅློད་པས་

འདློད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྗེད་དློ། །དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། སྦྱིན་པ་

མི་མཐུན་ཕློགས་ཉམས་དང༌། །རྣམ་པར་མི་རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྡན། །འདློད་པ་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་རློགས་བྗེད། །སྗེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་བྗེད་རྣམ་གསུམ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

ལྷག་མ་ལ་ཡང་འདློན་པ་བསྒྱུར་རློ། །

དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྗེ་བས་བཅློ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་བ་ནི། 

དང་པློ་ལ་ཆློས་ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་སྗེམས་ཅན་དློན་བྗེད་དགྗེ་བ་

ཆློས་སྡུད་སློམ་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གནློད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྗེན་

ཆློས་ལ་ངྗེས་སྗེམས་སློ། །བཞི་པ་ལ་གློ་ཆ་སྦྱློར་བ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའློ། །ལྔ་པ་

ལ་མཐློང་ཆློས་ལ་བདྗེར་གནས། ཡློན་ཏན་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ། སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བ་

བའློ། །དྲུག་པ་ལ་ཀུན་རློབ་དློན་དམ་སྗེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། 

བསབ་གསུམ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པ་ལ་དྲུག་དགློས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ལློངས་སྤྱློད་ལ་མི་ལྟ་ན་

ཚུལ་ཁིམས་ལྗེན་ཞིང་དྗེ་གཤྗེ་བ་ལ་སར་མི་གཤྗེ་བ་སློགས་ཀི་བཟློད་པས་སྲུང་བས་

ཚུལ་ཁིམས་སྒྲུབ་པ་ལ་དང་པློ་གསུམ་མློ། །ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་སྗེམས་དང་ཤྗེས་རབ་
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ཀི་བསབ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་བསྡུས་སློ། །བརློན་འགྲུས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲློགས་ཡིན་

པས་གསུམ་ཆར་ལ་གཏློགས་ཏྗེ། རྒྱན་ལས། བསབ་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་ནས་

ནི༑ །རྒྱལ་བས་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་དྲུག །ཡང་དག་བཤད་དྗེ་དང་པློ་གསུམ། །ཐ་མ་གཉིས་

ཀིས་རྣམ་པ་གཉིས། །གཅིག་ནི་གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་གཏློགས། ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱན་ལས། སྔ་མ་”ལ་རྟྗེན
1

་ཕི་མ་སྐྗེ། །དམན་དང་མཆློག་ཏུ་

གནས་ཕིར་དང༌། །རགས་པ་དང་ནི་ཕ་བའི་ཕིར། །དྗེ་དག་རིམ་པར་བསན་པ་ཡིན། 

ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ནི་ལློངས་སྤྱློད་ལ་མི་ལྟ་ན་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེན་ནློ། །ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལྡན་ན་བཟློད་དློ། །བཟློད་པ་དང་ལྡན་ན་བརློན་འགྲུས་རློམ་མློ། །བརློན་

འགྲུས་བརམས་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེའློ། །སྗེམས་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

ཤྗེས་སློ། །དམན་མཆློག་ནི་སྔ་མ་རྣམས་དམན་ལ་ཕི་མ་རྣམས་བཟང་བའློ། །རགས་

ཕའི་རིམ་པ་ནི་སྔ་མ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་དང་བ་ས་ལ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་དྗེ་དག་ཆྗེས་

དཀའ་བའློ། །བཞི་པ་ནི། རྒྱན་ལས། རྗེ་བ་མྗེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང༌། །ཡང་སིད་མི་འདློད་

ཚུལ་ཁིམས་དང༌། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་བཟློད་པ་དང༌། །ཡློན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་བརློན་

འགྲུས་དང༌། །དྗེ་བཞིན་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་མིན། །ཤྗེས་རབ་ཐབས་དང་ལྡན་

པ་ཡི། །ཕ་རློལ་ཕིན་པ་དྲུག་པློ་ལ། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་སྦྱློར། ཞྗེས་པ་

བཞིན་ཡིན་ལ། ཡང་ན་ཐྗེག་བསྡུས་ལས། བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལ་བརྟྗེན་པས་རྟྗེན་དམ་

པ༑ དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་སྤྱློད་པས་དངློས་པློ་དམ་པ། སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་སྤྱློད་

པས་ཆྗེད་དུ་བ་བ་དམ་པ། འཁློར་གསུམ་དུ་མི་རྟློག་པས་ཟིན་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་

1  བ། ༥༤༢  ཞློལ། ༤༦༣   ལ་རྟྗེན་  ཀ ། ༤༩༠  སྗེ། ༤༩༨   ལ་བརྟྗེན
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དམ་པ། བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔློས་པས་བསྔློ་བ་དམ་པ། སྒིབ་གཉིས་དག་པར་བས་པས་

དག་པ་དམ་པ་སྗེ་རྗེ་རྗེ་ཡང་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །རྣམ་པ་

གཅིག་ཏུ་ན་གཞུང་དུ་སློན་པ་ལྟར་རློ། །ལྔ་པ་ནི། རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་ལས། སྦྱིན་པས་

ལློངས་སྤྱློད་ཁིམས་ཀིས་བདྗེ། །བཟློད་པས་མདངས་ལྡན་བརློན་པས་བརིད། །བསམ་

གཏན་གིས་ཞི་བློ་ཡིས་གྲློལ། །སིང་བརྗེ་བས་ནི་དློན་ཀུན་འགྲུབ། །བདུན་པློ་འདི་དག་

མ་ལུས་པ། །ཅིག་ཅར་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་ཡིས། །ཡྗེ་ཤྗེས་བསམ་མི་ཁབ་པའི་ཡུལ། །རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་ཉིད་ཐློབ། ཅྗེས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་

གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

དྲུག་པ་ནི། རྒྱན་ལས། དབུལ་བ་འདློར་བར་བྗེད་པ་དང༌། །བསིལ་བ་ཐློབ་དང་

ཁློ་བཟློད་པ། །མཆློག་སྦྱློར་བ་དང་ཡིད་འཛིན་དང༌། །དློན་དམ་ཤྗེས་པའི་ཕིར་བཤད་

དློ༑ ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་

སྒྲུབ་པ་དྗེ་ལ་ཕྗེ་ན་གློ་ཆ་དང་འཇུག་པ་དང་ཚོགས་དང་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་

བཞིར་འགྱུར་ལ། དྗེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དང་པློར་གློ་ཆའི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་ཏྗེ། བརློན་

འགྲུས་གསུམ་ལས་འདི་གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་ལམ་སྒློམ་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔློན་དུ་འགྲློ་དགློས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཕིན་དྲུག་རྗེ་རྗེར་དྲུག་དྲུག་ཚང་

བར་བསྒྲུབ་པར་བའློ་ཞྗེས་སྗེམས་ཀིས་གློ་གློན་ནས་སན་བཙུགས་པ་ནི་ཕིན་དྲུག་གི་

མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕིགས་པའི་ཕིར། གློ་ཆ་དང་ཆློས་མཐུན་པས་གློ་

ཆའློ། །སྒྲུབ་པ་འདི་བཞི་གང་དུ་སྒློམ་ན། གློ་ཆའི་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་མཐློང་ལམ་

ལ་བརྒྱུད་ནས་སྦྱློར་བའི་ལམ་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཚོགས་ཀིས་དང༌། འཇུག་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་
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ཉིད་ནི་མཐློང་ལམ་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པས་སྦྱློར་བའི་ལམ་གི་ངློ་བློ་ཉིད་མློས་སྤྱློད་ཀི་

ས་ཆློས་མཆློག་འབྲིང་གི་བར་གིས་དང༌། ཚོགས་སྒྲུབ་དང་པློ་བཅློ་ལྔ་ནི་མཐློང་ལམ་

ལ་མངློན་སུམ་དུ་སྦྱློར་བའི་ལམ་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཆློས་མཆློག་ཆྗེན་པློ་ནས་དང༌། ས་དང་

པློའི་ཚོགས་དང་མཐློང་སང་གཉྗེན་པློའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ནི། མཐློང་ལམ་གི་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་དང༌། ས་ལྷག་མ་དགུ་དང་སྒློམ་སང་གཉྗེན་པློའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ནི་སྒློམ་ལམ་གི་ངློ་

བློས་དང༌། ངྗེས་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་ས་བཅུ་པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་གི་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་བསྡུས་ཏྗེ་དྗེ་དག་ཀང་དང་པློ་ཐློབ་པའི་མཚམས་སློ། །ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ནི་ཇི་

ལྟར་རིགས་པའི་རིམ་པས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལམ་རྣམས་དང་སྦྱློར་བ་སྗེ་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་

བཤད་པ་ལྟར་རློ། །

རྟློགས་དཀར་ནི་ལམ་བཞི་དང་སྒྲུབ་པ་བཞི་སྦྱློར་ཚུལ་འློག་ནས་སྒྲུབ་པ་བཞི་

ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་རིམ་པས་སློ། ཞྗེས་འཆད་དློ། །སྔར་གི་སྦྱར་ཚུལ་དྗེ་དག་ཀང་

འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཀིས་གློ་ཆ་དང་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་དག་ནི་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་

བརྒྱུད་པ་དང་དངློས་སུ་སྦྱློར་བའི་རང་བཞིན་ཚོགས་དང་མློས་པས་སྤྱློད་པའི་སས་

བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི་བརྗེ་བ་ནས་བརམས་ཏྗེ་གཟུངས་ཀི་བར་ནི་

མངློན་སུམ་དུ་སྦྱློར་བའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ཆློས་ཀི་མཆློག་ཆྗེན་པློས་བསྡུས་པ་ཡིན་

ནློ༑ །ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི་མཐློང་

བའི་ལམ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ་གཉིས་པ་ལ་སློགས་པའི་སྒློམ་པའི་ལམ་གི་ངློ་བློ་ཡིན་

ཞིང༌། གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི་ལམ་གཉིས་ཀའི་

སྤྱློད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནློ། །ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི་སྒློམ་པའི་ལམ་ལ་བརྟྗེན་པ་
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ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །རྒྱན་སང་ལས། ལུང་འདི་དྲངས་ནས་དྗེ་ལྟར་སྦྱློར་བ་དང་མཐློང་བ་

དང་སྒློམ་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་སྒྲུབ་པའིམཚན་ཉིད་གློ་ཆ་དང་ཞྗེས་སློགས་བཤད་

ལ༑ རྒྱན་སང་འགྱུར་རིང་དུ། བརྒྱུད་པ་དང་མངློན་དུ་སྦྱློར་བ་ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་

ལྗེགས་ཏྗེ། མངློན་དུའི་དློན་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་ཡིན་པ་དང༌། དངློས་སུ་དང་མངློན་

སུམ་དུ་སྦྱློར་བ་ལ་ཁད་མྗེད་པས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་ཚིག་གསལ་དང་ཤྗེར་འབྱུང་གིས་

ལམ་བཞི་དང་སྒྲུབ་པ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་བ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཚིག་གསལ་ལས། 

དྗེ་ལྟར་སྦྱློར་བ་ཤས་ཆྗེ་བའི་དབང་དུ་བས་པའློ་ཞྗེས་འཆད་ཀང༌། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་

དང་ཨར་ལ་སློགས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྔར་ལྟར་བཤད་པ་འཐད་པར་མཐློང་

ངློ༌། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། གང་པློས་གསློལ་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་ནི་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློ་

”དགློས་པའི
1

་སྗེམས་ཅན་ལགས་ཏྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་པའི་སྗེམས་ཅན་ལགས་ལ། དྗེ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་དག་པར་

གནས་པའི་སྗེམས་ཅན་ལགས་ཏྗེ་དྗེའི་སད་དུ་བང་ཆྗེན་ཞྗེས་བགིའློ། ཞྗེས་སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློར་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་པློས་བཤད་པ་དང༌། ཤཱ་རིའི་བུས་ཇི་ཙམ་

གིས་གློ་ཆ་བགློས་ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སློ། །འདི་ནི་ཟློར་ཡང་བའི་ཕིར་ཏྗེ་

ཡང་ན་རྣམས་ཀི་ཞྗེས་པ་མན་ཆད་ཉི་ཚེ་གློ་ཆའི་མཚམས་སྦྱློར་དུ་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། བཤད་དློ། །གང་ན། གློ་ཆ་སློགས་སློ། །གང་ལས་ན། ཡུམ་མདློ་

ལས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན། དྲུག་ཚན་དྲུག་གི་དབྗེ་བའི་སྒློ་ནས་སྦྱིན་སློགས་དྲུག་ཇི་བཞིན་

དུ་སྗེ་གྲངས་ཚང་བར་རློ། །ཇི་ལྟར་བས་པས་ཤྗེ་ན། སྡུད་བྗེད་སྦྱིན་པ་དང་སློགས་

1  ཞློལ། ༤༦༦  ཀ ། ༤༩༤  སྗེ། ༣༨༢   དགློས་པའི    བ། ༥༤༥   བགློས་པའི
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པས་ཤྗེས་རབ་ཀི་བར་རྣམ་པ་དྲུག་ལ་སྗེ་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་སྦྱིན་སློགས་དྗེ་དག་སྡུད་

ཚུལ་སློ་སློར་ཏྗེ་རྗེ་རྗེར་དྲུག་བསྡུས་པ་ཡིས་སློ། །དྗེ་ལྟར་འགྱུར་རིང་ལྟར་ལྗེགས་ཀི་

འགྱུར་གསར་ལས་དྗེ་དག་སློ་སློར་ཞྗེས་པ་ལྟར་ན་གློང་དུ་བསྗེགས་མྗེད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དབྗེ་བ་དང༌། བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྦྱིན་པ་ལ་

དྲུག་ཏུ་དབྗེ་བ་དང༌། ལྷག་མ་དྗེ་དང་མཚུངས་པར་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཆློས་ཀི་

ཚིག་དློན་སློན་པ་དང་གྗེགས་བམ་བྲིས་ཏྗེ་སྗེར་བ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཀི་སྦྱིན་པ་

དང༌། སློགས་པས་སློག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་སློགས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་སྐློབ་

པའི་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང༌། ནློར་འབྲུ་ལ་སློགས་པའི་བདློག་པ་རྣམས་འཁློར་

གསུམ་དག་པར་གཏློང་བའི་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་སྗེ་དྗེ་གསུམ་གང་རུང་སྦྱིན་པར་བྗེད་

པའི་སྦྱིན་པའི་གློ་ཆ་ལ་གནས་པ་ན་ཉན་ཐློས་ཀི་ཡིད་བྗེད་རང་གཅིག་པུ་དུལ་བར་

བའློ་སམ་པ་དང་སློགས་པས་རང་རྒྱལ་གི་དྗེ་སློང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། “སློངས
1

་མློ་

བ་ལ་སློགས་པ་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་སན་པར་སྨྲ་བའི་གཤྗེ་བ་ལ་ཁློང་མི་ཁློ་བའི་

བཟློད་པ་དང༌། དགྗེ་བ་འདློད་པའི་འདུན་པ་དྲག་པློ་བསྐྗེད་པའི་བརློན་འགྲུས་དང༌། 

ཐྗེག་པ་གཞན་ཉན་རང་གི་ཐྗེག་པ་དང་མ་འདྲྗེས་པའི་རྣམ་མཁྗེན་ལ་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་

པའི་བསམ་གཏན་དང༌། དགྗེ་ར་རློགས་བང་དུ་མི་དམིགས་པར་བསྔློ་བའི་ཤྗེས་རབ་

རྣམས་དང་ལྡན་ལ་དྗེའི་ཚེ་སྦྱིན་བ་དང་སློགས་པས་ལྗེན་པློ་གཏློང་པློ་གསུམ་མི་

དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་གློ་ཆ་ཉིད་ཀིས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་བྗེད་དློ། །

གློ་རིམས་བཞིན་ནི་རྗེ་རྗེའི་མཐར་འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པ་སྦྱློར་བའློ། །ཉི་

1  ཀ ། ༤༩༥  སྗེ། ༥༠༣   སློང
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སང་དང་རྒྱན་སང་དུ་ཐྗེག་པ་གཞན་དང་མ་འདྲྗེས་པའི་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པས་དགྗེ་ར་

བསྔློ་བ་བསམ་གཏན་དང༌། སྒྱུ་མའི་འདུ་ཤྗེས་ཉྗེ་བར་གནས་པས་འཁློར་གསུམ་མི་

དམིགས་པ་ཤྗེས་རབ་ལ་སྦྱར་རློ། །གནློད་འཇློམས་གཉིས་སུ་སྦྱིན་པ་གཏློང་ཞིང་དྗེ་

ཡང་སྗེམས་ཅན་དང་ཐུན་མློང་དུ་བས་ཏྗེ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔློ་བ་སྦྱིན་པའི་གློ་ཆ་དང༌། 

དྗེའི་ཚེ་འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པ་ལ་བཟློད་པ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་

བསྔློས་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་བརློན་པ་འཕྗེལ་པ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་ཀུན་རློབ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བང་

ཆུབ་ཏུ་བསྔློ་བ་དང་དློན་དམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དམིགས་སུ་མྗེད་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིད་ལ་བྗེད་

པའི་འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་གློ་ཆའློ་ཞྗེས་འཆད་དྗེ། གཞན་

གཉིས་མཐུན་ནློ། །འདི་ནི་མདློ་ལ་གསལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་དྲུག་ཚང་བར་སྒྲུབ་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་དྲུག་

ལྡན་དུ་སྲུང་བར་བྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །འདི་དག་ལ་ལྗེ་

བརྒྱད་མར་ལྷག་མ་ལྔ་པློ་འདི་ལ་སྤྱློད་ཅིང་སྦྱིན་པ་གཏློང་ལ་དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཅན་དང་

ཐུན་མློང་དུ་བས་ཏྗེ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྦྱིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་

བཟློད་པ་བརློན་འགྲུས་གསུམ་འདྲ་ལ། རྣམ་མཁྗེན་ལ་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པས་དགྗེ་ར་

བསྔློ་བ་བསམ་གཏན་དང༌། ལྔ་པློ་དྗེས་རླློམ་སྗེམས་སུ་མི་བྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་པ་

ཤྗེས་རབ་ལ་བཤད་ཅིང་ཁི་བརྒྱད་སློང་པར་ལྔ་ཀའི་ཤྗེས་རབ་བསྔློ་བ་ལ་བཤད་ལ་

གཞན་རྣམས་ལྗེ་བརྒྱད་མ་ལྟར་རློ། །འདི་དག་གི་སྦྱིན་པ་ནི་རང་དྗེ་ལ་གནས་ནས་

གཞན་དྗེ་ལ་འགློད་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པ་སློ་

སློར་ཏྗེ་རྗེ་རྗེར་སྦྱིན་སློགས་དྲུག་བསྡུས་པས་ན་རྒྱས་པར་ཕྗེ་ན་དྲུག་ཚན་དྲུག་གིས་
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གློ་ཆ་སློ་དྲུག་ཡིན་མློད་ཀི་བསྡུ་ན་གློ་སྒྲུབ་རྣམ་པ་དྲུག་གློ །རྒྱུ་མཚན་ནི། སྦྱིན་སློགས་

དྲུག་ཆློས་མཐུན་པའི་ཕིར་རློ། །ཇི་ལྟར་མཐུན་ན་ཁ་ཅིག་སྦྱིན་པ་དྲུག་སྦྱིན་པར་དང༌། 

དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་རབ་དྲུག་དྗེར་མཐུན་ཞྗེས་འདློད་ཀང༌། སྦྱིན་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཕིན་

དྲུག་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་དྗེ་ཉམས་ལྗེན་ལ་རག་ལས་པས་ཕྗེ་བས་རྒྱུ་གཅིག་ལས་

བྱུང་བར་འདྲ་བའི་ཕིར་ཆློས་མཐུན་ནློ་ཞྗེས་ཚིག་གསལ་ལས་འཆད་པ་ལྟར་ཏྗེ་གཞན་

རྣམས་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་སྦྱར་རློ། །བམ་པློ་གཉིས་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གློ་སྒྲུབ་ཀི་འློག་ཏུ་གཉིས་པ་འཇུག་པའི་

སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་ཏྗེ། སྔར་བསན་པ་དྗེ་ལྟར་གློ་བགློས་པ་ལ་འཇུག་པ་འབྱུང་

བས་དློན་གི་རིམ་པའློ། །མདློ་ཡི་འབྲྗེལ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་འཇུག་པ་དང་

འཛེག་པ་གང་ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་དང་པློ་ལྔ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྷག་མ་བཞི་

འཛེག་པའི་སྒས་བཤད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། ཤྗེས་པར་བའློ། །གང་ན། འཇུག་པའི་སྒྲུབ་

པའློ། །གང་དུ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་འཛེག་པ་ཡིན་པར་རློ། །འློ་ན་འཇུག་འཛེག་གི་དློན་གང་

ཞྗེ་ན། འདི་གཉིས་རྣམ་གྲངས་པར་ཉི་སང་ལས་བཤད་ལ། རྒྱན་སང་ལས་ཞུགས་པ་

དང་གནས་པ་གཉིས་དང་པློར་ཐློབ་པ་དང་ཕིས་ཁད་པར་དུ་འགྲློ་བ་ལ་བཤད་

དློ༑ །འཇུག་ཡུལ་ཐྗེག་ཆྗེན་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་སློགས་

དགུའློ། །དྗེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྗེ། འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་

པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཐྗེག་ཆྗེན་མ་ཡིན་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་བྗེད་པའི་ལམ་མློ། །དང་པློ་ནི་

བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། རང་དློན་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ནི། སྦྱིན་སློགས་དང་མཐློང་
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ལམ་སློགས་ཏྗེ། རིམ་པ་ལྟར་ཡློན་ཏན་ཐློབ་པ་དང༌། སྒིབ་པ་སློང་བར་བྗེད་

པའློ། །གཞན་དློན་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ནི། བམས་སློགས་ཚད་མྗེད་དང༌། ཞྗེན་པའི་

དམིགས་པ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། རིམ་པ་ལྟར་གཞན་དློན་ལ་སྤློ་བ་དང༌། དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

མཁས་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། འཁློར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་དང་ཆྗེད་དུ་བ་བ་དློན་

དུ་གཉྗེར་བ་དང་མངློན་ཤྗེས་དྲུག་ནི་མཐུའི་ཁད་པར་རློ། །འབྲས་བུ་ནི། རྣམ་མཁྗེན་

ཐློབ་ནས་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའློ་ཞྗེས་ཊིཀ་ཆུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །འདི་ལ་ཁ་

ཅིག་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་མཐློང་སྒློམ་གི་ངློ་བློར་ཡང་འགྱུར་བས་དྗེ་སྒློམ་པ་ལ་

འཇིག་རྟྗེན་པས་མ་ཁབ་ཅིང་འདི་མདློ་ལས་མི་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་”སྒློམ་པར
1

་

གསུངས་པས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་ཅྗེས་རྒློལ་ཡང་འཇིག་རྟྗེན་

པའི་ལམ་དུ་བཤད་པ་ནི་དྗེར་ངྗེས་ནས་མི་འཆད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་ལ་དྗེ་ཤས་

ཆྗེ་བས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་བང་སྗེམས་ཀི་ལམ་ལ་འདས་ལམ་གིས་ཁབ་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། མི་དམིགས་པས་མ་ཟིན་པ་མྗེད་པས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ཡུལ་དགུ་པློ་དྗེ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་དགུ་ལས། དང་པློ་ནི། བང་ཆྗེན་

བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་ཀི་སློམས་འཇུག་འདི་དག་གིས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་

ལ་སྤྱློད་པ་ན་ནམ་མཁའི་རྣམ་པ་དང་རྟགས་དང་མཚན་མས་མཉམ་པར་འཇློག་ཅིང་

ལྡང་བ་ན་དགྗེ་བའི་ར་བ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔློ་བ་འདི་ནི་བང་ཆྗེན་གི་སྦྱིན་

པའི་ཕར་ཕིན་ནློ། ཞྗེས་དང་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལ་ནམ་མཁའི་རྣམ་པ་

ཞྗེས་སློགས་ནི་རྣམ་རྟགས་མཚན་མ་རྣམས་དམིགས་སུ་མྗེད་པར་ནམ་མཁའ་དང་

1  སྗེ། ༥༠༧   བསྒློམ་པར
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འདྲ་བར་ཡིད་ལ་བྗེད་པའློ། །དྗེ་གསུམ་ཡང་རིམ་པ་ལྟར་ས་འློག་མའི་སང་བ་སངས་པ་

གཉྗེན་པློ་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་གསུམ་མམ། ཞི་རགས་ཚོར་བ་གང་ཡློད་པ་བདྗེ་བའི་

རློ་མློང་བ་གསུམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། བང་ཆྗེན་དྗེ་རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་རབ་ཏུ་སང་བའི་ཕིར་ཆློས་བསན་པར་བའློ་

སམ་པ་ནི་བང་ཆྗེན་གི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། ལྷག་མ་ལྔ་ལ་རིམ་པ་ལྟར་

བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་ལ་འཇུག་ལྡང་བྗེད་ཀང་ཉན་རང་གི་སྗེམས་མི་བསྐྗེད་པ་

དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀིས་སྗེམས་ཅན་གི་ཉློན་མློངས་ཟད་ཕིར་ཆློས་བསན་ཏློ་སམ་དུ་

སྗེམས་ཤིང་ཡིད་བྗེད་དྗེ་ལ་བཟློད་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀི་སྤྱློད་པའི་ཚེ་སྗེམས་ཅན་དང་

རྣམ་མཁྗེན་གི་ཕིར་བརློན་པ་མི་གཏློང་བ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ལ་འཇུག་ཀང་མི་དམིགས་

པ་དང༌། བསམ་གཏན་བཞིའི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་བདག་མྗེད་ཞི་

བ་སློང་པ་མཚན་མྗེད་དུ་རྟློགས་ཀང་སློམས་འཇུག་དྗེ་དག་གིས་རླློམ་སྗེམས་མྗེད་པ་

རྣམས་ཀིས་གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། བང་ཆྗེན་གི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་སྒློམ་པ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་ཐར་སྒློ་

གསུམ་སྒློམ་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སློབས་མི་

འཇིགས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲྗེས་པ་རྣམས་སྒློམ་

པ་འདི་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆྗེན་གི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའ ློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་གསུམ་འབྱུང་བ་ནི་མཁྗེན་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་རྣམ་པ་སྒློམ་པའི་དབང་དུ་

བས་པའློ། །བཞི་པ་ནི། བང་ཆྗེན་ཚད་མྗེད་དང་གཟུགས་མྗེད་ཀི་སློམས་འཇུག་དྗེ་
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དག་གིས་མ་འདྲྗེས་པར་རྣམ་པར་སྤྱློད་ཅིང་ས་གཉིས་པློ་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་སར་འདློད་པ་མི་སྐྗེད་ཀི་རྣམ་མཁྗེན་དུ་འདློད་པ་དང་བཟློད་པ་འདི་ནི་བང་

ཆྗེན་ཚད་མྗེད་ལ་སྤྱློད་པའི་བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་མི་དགྗེ་བ་

སང་བ་དང༌། དགྗེ་བ་ཕུན་ཚོགས་བ་བའི་དློན་དུ་བརློན་པ་མི་གཏློང་བ་དང༌། བསམ་

གཏན་ཚད་མྗེད་གཟུགས་མྗེད་ལ་འཇུག་ལྡང་བྗེད་ཅིང་མི་རྟག་སློགས་ཀི་རྣམ་པར་

རྟློག་ཀང་ཉན་རང་གི་སྐློན་མྗེད་པར་མི་འཇུག་པ་དང༌། དྗེ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་ཀང་

དྗེའི་དབང་གིས་མི་སྐྗེ་ཞིང་རློ་མི་མང་བ་དང༌། ཚད་མྗེད་བཞིའི་ཏིང་འཛིན་ལ་འཇློག་

ཅིང་སྗེམས་ཅན་”བསྐབ་སིང་བརྗེ་བར་བ
1

་དགའ་བར་བ་ཟག་ཟད་དུ་གཞློལ་བར་བྗེད་

པ་དང༌། དྗེ་གསུམ་གི་རྣམ་རྟགས་མཚན་མ་རྣམས་རྣམ་མཁྗེན་དུ་བསྔློ་བ་རྣམས་རིམ་

པ་ལྟར་ཚད་མྗེད་ལ་སྤྱློད་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་བརློན་འགྲུས། ཤྗེས་རབ། བསམ་གཏན། 

སྦྱིན་པ། ཚུལ་ཁིམས་རྣམས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཕིན་དྲུག་གི་གློ་རིམ་འདི་ལྟར་

གསུངས་པ་ནི་ཚད་མྗེད་བཞི་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་

འདི་སིད་པས་སློ་ཞྗེས་ཉི་སང་ལས་སློ། །

ལྔ་པ་ནི། བང་ཆྗེན་གི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ནི་གང་ནང་སློང་པ་ཉིད་ཤྗེས་ཀང་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་མ་ཡིན་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཀི་བར་དུ་

ཤྗེས་ཀང་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། དྲུག་པ་ནི། 

བང་ཆྗེན་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་འཛེག་ཀང་དྗེས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་མི་དམིགས་ཏྗེ་

སྦྱིན་པ་པློ་དང་ལྗེན་པ་པློ་དང་སྦྱིན་པ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་དམིགས་སུ་

1  སྗེ། ༥༠༩   བསྐབ་པར་བ་སིང་བརྗེ་བར་བ



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 446  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

མྗེད་པ་དྗེ་ལྟར་ན་ཤཱ་རིའི་བུ་བང་ཆྗེན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་འཛེག་པ་ཞྗེས་བའློ། །

བདུན་པ་ནི། བང་ཆྗེན་རྣམ་མཁྗེན་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བ་བ་མ་འདྲྗེས་པས་

སྒློམ་པ་རྣམ་པར་གཞིག་པའི་དློན་དུ་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་དྗེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་

གིས་སྒློམ་པར་བྗེད་དྗེ་ཤཱ་རིའི་བུ་དྗེ་ལྟར་ན་བང་ཆྗེན་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་འཛེག་པ་ཞྗེས་བའློ། 

ཞྗེས་དང༌། རྟྗེན་ཡིད་བྗེད་དགློས་པ་དློན་བསྡུར་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས་རྣམ་ཐར་གསུམ་

དང༌། སློབས་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་རྣམས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྒློམ་པར་

བྗེད་དྗེ་ཞྗེས་སློ། །སྐབས་འདིར་ཟླ་འློད་དུ་སློབ་དཔློན་གིས་ཆྗེད་དུ་བ་བ་ཆྗེན་པློ་

གསུམ་ལ་བཤད་པ་ལ་འཕགས་པས་ཡུམ་བར་མའི་མདློ་བྲིས་པ་མ་མཐློང་ངློ་ཞྗེས་

འགློག་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མིན་ཏྗེ། མངློན་ཞྗེན་མ་ལུས་པར་འགགས་པ་ཉིད་ཆྗེན་པློ་

གསུམ་ལས་མི་འདའ་བས་སློ། །སྒློམ་པ་གཞིག་པའི་དློན་དུ་ཞྗེས་པ་ནི་དྗེ་ལ་ཞྗེན་པ་

དགག་པའི་དློན་ཡིན་གི་བང་ཕློགས་སློ་བདུན་སློགས་གཞིག་པའི་དློན་མིན་ནློ། །

བརྒྱད་པ་ནི། བང་ཆྗེན་སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་པ་ནས་ཉྗེ་བར་བཟུང་སྗེ་སིང་པློ་

བང་ཆུབ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་

ཕིར་ན་སྗེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བྗེད་དློ། ཞྗེས་སློ། །དགུ་པ་ནི། དྗེ་རྣམ་མཁྗེན་

གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཐློབ་ནས་ཀང་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་དང༌། ལྷ་ནས་མི་དང་མི་མིན་དང་

བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གིས་བསྐློར་བར་མི་ནུས་པའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་རློ། 

ཞྗེས་དང༌། ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་དུ་དྗེའི་མིང་

སྨློས་ཤིང་རྣམ་མཁྗེན་ཐློབ་ནས་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་རློ་ཞྗེས་གྲགས་པ་སྒློགས་པར་

གསུངས་སློ། །
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གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཡུལ་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཡུལ་གི་རྟློགས་དཀའ་བ་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ལ་དབྗེ་ན་རྣམ་པ་དགུའློ། །ཇི་ལྟར་ན། 

ཡུལ་ཐྗེག་ཆྗེན་དགུ་ཡློད་པས་དྗེ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡང་དགུའློ། །འློ་ན་ཡུལ་ཅན་

གི་སྒྲུབ་པ་དགུ་གང་ན། དང་པློ་ནི། དང་པློར་རང་གི་སྗེམས་འདློད་ཡློན་གི་རྗེས་སུ་

འབྲང་ཞིང་གཡྗེང་བ་དྗེ་ལས་ཡློན་ཏན་གང་ཡང་ཐློབ་པར་མི་ནུས་པས་དྗེ་ནང་དུ་

བཟུང་བའི་སྒློ་ནས་དམིགས་པ་ལ་བརྟན་པར་བ་བའི་དློན་དུ་བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མྗེད་པའི་སློམས་འཇུག་ལ་འཇུག་ལྡང་བྗེད་ཅིང་དྗེ་ཡང་ཕིན་དྲུག་དང་

འབྲྗེལ་བར་མི་དམིགས་པར་སྒྲུབ་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྗེམས་བརྟན་པ་དྗེ་

ཚོགས་གཉིས་ལ་སློབ་པས་དྗེའི་འློག་ཏུ་སྦྱིན་སློགས་ཀི་ཕིན་དྲུག་ལ་འཁློར་གསུམ་

དག་པའི་སྒློ་ནས་འཇུག་པའློ། །དྗེའི་འློག་ཏུ་ཞྗེས་འློག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་གཉིས་བསགས་པ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་ལྷག་པར་

མློས་པ་སྐྗེ་བའི་ཕིར་དྗེ་རྟློགས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པའློ། །ལམ་ཡང་མཐློང་ལམ་དང་

སྒློམ་ལམ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དང་མི་སློབ་པའི་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་སྗེ་འབད་རློལ་ཞི་

བས་དྗེ་ཐློབ་པ་ལྟ་བུའློ། །ཁད་པར་གི་ལམ་ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའློ་ཞྗེས་འབུམ་པ་

འཆད་ལ། ཊིཀ་ཆུང་ལས་མི་སློབ་ལམ་ལམ་གི་དབྗེ་བར་བཀློད་པ་ཙམ་མློ་གསུང་

ངློ༌། །འདི་ལ་ཟླ་འློད་དུ་ཁད་པར་གི་ལམ་དང་མི་སློབ་པ་ཞྗེས་བཤད་དགློས་པ་ལ་སློབ་

དཔློན་འདིས་དྗེ་བཟླློག་པ་མི་འཐད་དྗེ་སློབ་ལམ་ན་དྗེ་མི་སིད་པས་སློ་ཞྗེས་སུན་

འབིན་པ་མི་འཐད་དྗེ། ལམ་ལྔའི་མི་སློབ་པ་ནི་འདིར་གཟུང་བ་མིན་གི་འབུམ་པས་

བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པ་དང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་སློབ་ལམ་ན་མི་སློབ་པའི་མིང་བཏགས་པ་མདློ་
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བསན་བཅློས་ལས་དུ་མ་འབྱུང་བས་སློ། །བཞི་པ་ནི། རང་གིས་ཆློས་ཉིད་མཐློང་བ་

གཞན་གི་དློན་བྗེད་པར་སྤློ་བའི་ཕིར་ཚད་མྗེད་བཞི་ལ་འཇུག་པའློ། །

འདི་ཕར་ཕིན་དང་འབྲྗེལ་བར་མ་བསྒློམས་ན་ཚངས་པར་སྐྗེ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་

བས་ཕིན་དྲུག་དང་འབྲྗེལ་བར་རློ། །ལྔ་པ་ནི། དྗེ་བཞིས་གཞན་དློན་ལ་འཇུག་པ་ན་དྗེའི་

འཆིང་བའམ་བར་གཅློད་ནི་མངློན་ཞྗེན་ཡིན་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་དང་

ལྡན་པ་ལ་འཇུག་པའློ། །དྲུག་པ་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པ་དྗེ་ཇི་

ལྟར་འཇུག་སམ་པ་ལ་ལས་བ་བ་བྗེད་པ་པློ་གསུམ་མི་དམིགས་པར་སྒྱུ་མའི་སྐྗེས་བུ་

བཞིན་དུ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁློར་གསུམ་ཡློངས་སུ་དག་པའི་སྒློ་ནས་འཇུག་

པའློ། །བདུན་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྤྱློད་པ་རྣམས་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་འབད་པའི་ཕིར་ཆྗེན་པློ་

གསུམ་གི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་ལ་འཇུག་པའློ། །བརྒྱད་པ་ནི། ཆྗེད་དུ་བ་བ་ལ་འབད་པ་རྣམས་

ནི་གཞན་གི་སྗེམས་ཤྗེས་པ་སློགས་ཀི་ཕིར་བརློན་པར་བྗེད་པས་མངློན་ཤྗེས་དྲུག་

ལ་འཇུག་པའློ། །དགུ་པ་ནི། མངློན་ཤྗེས་ཐློབ་པ་རྣམས་ནི་”ཤྗེས་བས
1

་དུ་མ་ཤྗེས་པ་

ན་ད་ནི་བདག་གིས་རྣམ་མཁྗེན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཐློབ་པར་བ་སམ་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་སྤློ་བ་

དྲག་པློ་སྐྗེ་བས་རྣམ་མཁྗེན་ལ་འཇུག་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡུལ་དྗེ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་

གནས་པའི་མཚན་ཉིད་དྗེ་འཇུག་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དགུ་པློ་དྗེ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རྒྱུ་འབྲས་

ཀི་ཆློས་མཐའ་དག་གནློན་པའམ་དྗེ་དག་བགྲློད་པར་བྗེད་པས་འཇུག་སྒྲུབ་བློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་དང༌། ཚད་མྗེད་བྗེ་བྲག་ཏུ་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། གང་གིས་ཐློབ་བྗེད་ཀི་རྒྱུ། གང་ཞིག་ཐློབ་བའི་ངློ་བློ། །དྗེ་

1  ཞློལ། ༤༧༦   ཤྗེས་བས    བ། ༥༥༦  ཀ ། ༥༠༥  སྗེ། ༥༡༣   ཤྗེས་བ་་་་
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ལྟར་ཐློབ་པའི་རྟགས། ཐློབ་པ་པློའི་གང་ཟག་གློ །དང་པློ་ལ་གསུམ། བསམ་གཏན་དང་

པློའི་ཐློབ་བྗེད་བཤད། ལྷག་མ་དྗེ་དང་མཚུངས་བར་བསན། ལམ་དགུ་པ་གང་དུ་

གཏློགས་བསམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། ཡིད་ལ་བྗེད་པ་བདུན་གིས་

བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་སློམས་པར་འཇུག་སྗེ། ཡིད་ལ་བྗེད་པ་བདུན་གང་ཞྗེ་ན། 

མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་རིག་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དང༌། མློས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། རབ་ཏུ་

དབྗེན་པ་དང༌། དགའ་བ་སྡུད་པ་དང༌། “དཔྱློད་པ་པ་དང༌།
1

 སྦྱློར་བའི་མཐའ་དང༌། སྦྱློར་

བའི་མཐའི་འབྲས་བུ་ཡིད་ལ་བྗེད་པའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་བཤད་དློ། །འདི་ལ་གཉིས་ཡིད་

བྗེད་ཀི་གྲངས་ངྗེས་དང༌། སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་ནློ། །དང་པློ་ནི། ཅིའི་ཕིར་ཡིད་བྗེད་

བདུན་དུ་བཞག་ཅྗེ་ན། “ཉྗེར་སློགས
2

་ཀིས་ས་འློག་མའི་སང་བ་མ་སངས་ཤིང་གློང་

མའི་ཐློབ་བ་མ་ཐློབ་ན་དངློས་གཞི་མི་ཐློབ་པས་དྗེའི་ཕིར་བདུན་དུ་བཞག་སྗེ། འདི་ལྟར་

”ཉྗེར་སློགས
3

་ཀི་ལམ་གི་རྒྱུ་དང༌། ངློ་བློ་དང༌། འབྲས་བུ་གསུམ་ལས། དང་པློ་མ་སྐྗེས་

པ་སྐྗེད་པར་བྗེད་པ་ལ་ཡིད་བྗེད་དང་པློ་གཉིས་ཏྗེ། དང་པློས་སང་བ་དང་ཐློབ་བ་ཤྗེས་

པར་བས་ནས་སྗེམས་གཏློད་པར་བྗེད་ཅིང༌། གཉིས་པས་དྗེའི་དློན་དུ་བརློན་འགྲུས་

རློམ་པས་སློ། །སྐྗེས་ཟིན་ཁད་པར་དུ་བྗེད་པ་ནི་ཡིད་བྗེད་ལྔ་པ་སྗེ་དྗེས་སངས་མ་

སངས་བརྟགས་ནས་སང་བ་ལྷག་མ་མཐར་འབིན་པར་བྗེད་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི་ཡིད་བྗེད་གསུམ་པ་བཞི་པ་དྲུག་པ་སྗེ་ས་འློག་མའི་ཉློན་མློངས་ཆྗེ་

འབྲིང་ཆུང་གསུམ་འཇློམས་པས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་ཡིད་བྗེད་བདུན་པའློ། །དྗེ་ལྟར་

1  བ། ༥༥༧   དཔྱློད་པ་དང་།

2  ཞློལ། ༤༧༧   ཉྗེར་སློགས    བ། ༥༥༧  ཀ ། ༥༠༦  སྗེ། ༥༡༤   ཉྗེར་བསློགས

3  ཞློལ། ༤༧༧   ཉྗེར་སློགས    བ། ༥༥༧  ཀ ། ༥༠༦  སྗེ། ༥༡༤   ཉྗེར་བསློགས
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ཡང་ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལ་མཚན་ཉིད་སློ་སློར་རིག་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི་སང་བར་

བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡང་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པར་བྗེད་ཐློབ་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡང་

ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པར་བྗེད་ཅིང་སང་བར་བ་བ་སང་བ་དང༌། ཐློབ་པར་བ་བ་ཐློབ་པར་བ་

བའི་ཕིར་སྗེམས་གཏློད་པར་ཡང་བྗེད་དློ། མློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི་

སང་བར་བ་བ་དང་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡང་དག་པར་རློམ་པ་སྦྱློར་བར་བྗེད་

དློ༑ །རབ་ཏུ་དབྗེན་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཆྗེན་པློ་སློང་བར་བྗེད་

དློ༑ །དགའ་བ་སྡུད་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་རྣམ་པ་འབྲིང་སློང་བར་

བྗེད་དློ། །”སྤྱློད་པ
1

་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་མྗེད་པ་ལ་སྗེམས་འཇློག་

པར་བྗེད་དློ། །སྦྱློར་བ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་རྣམ་པ་

ཆུང་ངུ་སློང་བར་བྗེད་དློ། །སྦྱློར་བ་མཐར་ཐུག་པའི་འབྲས་བུ་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི་རྣམ་

པ་དྗེ་དག་བསྒློམས་པའི་འབྲས་བུ་ཉམས་སུ་མློང་བར་བྗེད་དློ་ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། དང་པློར་འདློད་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེས་རྒྱས་ཤིང་མ་ཞི་བ་དང༌། 

ཆྗེས་ཚེ་ཐུང་ལ་བསམ་གཏན་དང་པློ་ནི་དྗེ་ལས་ཟླློག་པས་རགས་པ་དང་ཞི་བའློ་ཞྗེས་

ཐློས་བསམ་འདྲྗེས་མར་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ནི་ཁམས་གློང་འློག་གི་མཚན་ཉིད་སློ་སློར་

གཅློད་པའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་རིག་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་གློང་འློག་ལ་

ཞི་རགས་སུ་ཡུན་རིང་དུ་མློས་པར་བས་པ་ལས་ཐློས་བསམ་ལས་འདས་ནས་ཞི་

གནས་དང་ལྷག་མཐློང་དུ་སློན་པ་ནི་མློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡུན་

རིང་དུ་”འདྲིས་པར
2

་བས་པའི་མཐུས་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་ཆྗེན་པློ་

1  བ། ༥༥༨  ཞློལ། ༤༧༧  སྤྱློད་པ་ ཀ ། ༥༠༧  སྗེ། ༥༡༥   དཔྱློད་པ

2  སྗེ། ༥༡༦   འདྲྗེས་པར
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གསུམ་སློང་བའི་ལམ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཞིང་སྐྗེས་པའི་ལམ་དྗེ་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་བྗེད་ནི་

རབ་ཏུ་དབྗེན་པའི་ཡིད་བྗེད་དློ། །དྗེས་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་དང་དྗེའི་ཕློགས་ཀི་

གནས་ངན་ལྗེན་དང་བྲལ་བར་བས་པ་ན་དྗེ་ནས་ཉློན་མློངས་སློང་བ་དང་དྗེས་དབྗེན་པ་

ལ་དགའ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དྗེ་གཉིས་ལ་ཕན་ཡློན་དུ་མཐློང་ནས་དབྗེན་པ་ལས་སྐྗེས་

པའི་དགའ་བདྗེ་ཆུང་ངུས་རྗེག་པ་ན། གཉིད་རྨུགས་དང་རྒློད་པ་དང་བྲལ་བར་བ་བའི་

ཕིར་དུས་དུས་སུ་རབ་ཏུ་དང་བར་འགྱུར་བའི་ཡིད་བྗེད་ཀིས་དགའ་བར་བྗེད་ཅིང༌། 

ཀུན་ཏུ་སྐློ་བའི་ཡིད་བྗེད་ཀིས་སྐློ་བར་བྗེད་པ་ནི་དགའ་བ་སྡུད་པའི་ཡིད་བྗེད་དྗེ། ཉློན་

མློངས་པ་འབྲིང་གསུམ་སློང་བའི་གནས་སྐབས་སློ། །རབ་ཏུ་དང་བ་དང་སྐློ་བར་འགྱུར་

བའི་ཡིད་བྗེད་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སློང་བ་ལ་འདློད་པ་དང༌། མ་སངས་པ་ལ་ཉྗེས་དམིགས་

ཀི་རྣམ་པར་སྒློམ་པའློ། །དྗེ་ལྟར་སློང་བ་ལ་བརློན་པ་ན་རྒྱུའམ་གནས་ཀང་རུང་སྗེ་དགྗེ་

བ་ལ་སྦྱློར་བའི་གྗེགས་བྗེད་པའི་འདློད་པའི་ཀུན་དཀྲིས་མི་འབྱུང་བ་ན་འདི་སམ་དུ་ཅི་

བདག་ལ་འདི་ཡློད་བཞིན་དུ་མི་མློང་ངམ་འློན་ཏྗེ་མྗེད་པས་མ་མློང་སམ་ནས་སྡུག་པའི་

མཚན་མ་ཡིད་ལ་བས་པས་འདློད་པ་ལ་འདུན་པ་འབྱུང་བ་ན། འདི་སམ་དུ་བདག་གི་

སྗེམས་འདློད་པ་ལས་ཆགས་པ་དང་མ་བྲལ་ལློ་སམ་ནས་སང་བ་ལྷག་མ་སང་བའི་

ཕིར་ཞི་རགས་སུ་སྒློམ་པ་ནི་དཔྱློད་པའི་ཡིད་བྗེད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་དུས་དུས་སུ་སངས་མ་སངས་དཔྱློད་པ་ན་སང་བ་མངློན་གྱུར་མ་སངས་

པ་སང་བའི་ཕིར་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་ཆུང་ངུ་གསུམ་གི་གཉྗེན་པློ་སྐྗེས་པ་ནི་སྦྱློར་

བ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡིད་བྗེད་དྗེ། དྗེ་ཡང་རྗེ་ཞིག་ཙམ་སངས་པ་ཡིན་གི་གཏན་སངས་

པ་ནི་མིན་ཏྗེ། ས་བློན་དྲུངས་མ་ཕྱུང་བའི་ཕིར་ཏྗེ། འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་ལ་དྗེའི་ནུས་པ་
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མྗེད་པས་སློ། །དྗེའི་འཇུག་ཐློགས་སུ་དྗེའི་མཐུས་བསམ་གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི་

ལ་འཇུག་ཅིང་དངློས་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་བྗེད་སྐྗེས་པ་ནི་སྦྱློར་བའི་འབྲས་བུ་ཡིད་

ལ་བྗེད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་ཇི་ལྟ་བར་འདུ་ཤྗེས་

མྗེད་འདུ་ཤྗེས་མྗེད་མིན་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་བར་དུ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་

ནློ༑ །འློན་ཀང་མངློན་པའི་སྤྱི་སྐད་ལ་ཁམས་གློང་མ་ན་སྗེམས་པར་རློམ་པའི་ཚེ་

སྗེམས་ལློང་མྗེད་པར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འགྲློ་བས་གློང་མའི་ས་ལ་བསམ་བྱུང་དང་

གཟུགས་མྗེད་ན་ཐློས་བྱུང་མྗེད་པར་བཤད་པས། དྗེའི་ལྟར་ན་གཟུགས་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་

ལ་སྒློམ་ན་ཡིད་བྗེད་དང་པློ་ལ་ཐློས་བསམ་གཉིས་ཀ་དང༌། གཟུགས་ཀི་རྟྗེན་ལ་སྒློམ་

ན་བསམ་བྱུང་མྗེད་དློ། །གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་”ཉྗེར་སློགས
1

་ནས་སིད་

རྗེའི་”ཉྗེར་སློགས
2

་ཀི་བར་ལས་དྗེར་ཚོར་བའི་དགའ་བདྗེ་མྗེད་པས་དགའ་བ་སྡུད་

པའི་ཡིད་བྗེད་ཀི་དློན་སློང་བ་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་མཐློང་བ་ཙམ་ལ་བཤད་དློ། །བསམ་

གཏན་དང་པློའི་”ཉྗེར་སློགས
3

་ཀི་ཡིད་བྗེད་དང་པློ་འདི་འདློད་པ་ཡིན་གི་གློང་མའི་སར་

མི་གཏློགས་ཏྗེ། ཉན་ས་ལས། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ས་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དག་

གིས་འདློད་པ་རྣམས་ལ་རགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་ཞི་བའི་

མཚན་ཉིད་དུ་སློ་སློར་རྟློག་པར་བྗེད་པ་དྗེ་ནི་སློ་སློར་རིག་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ཞྗེས་

བ་སྗེ་ཞྗེས་པས་སློ། །འདིའི་རིགས་པས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་འློག་སའི་རྟྗེན་ལ་སྒློམ་

1  བ། ༥༦༠  ཞློལ། ༤༨༠   ཉྗེར་སློགས    ཀ ། ༥༡༠  སྗེ། ༥༡༨   ཉྗེར་བསློགས

2  བ། ༥༦༠  ཞློལ། ༤༨༠   ཉྗེར་སློགས    ཀ ། ༥༡༠  སྗེ། ༥༡༨   ཉྗེར་བསློགས

3  ཞློལ། ༤༨༠   ཉྗེར་སློགས    བ། ༥༦༡  ཀ ། ༥༡༠  སྗེ། ༥༡༨   ཉྗེར་བསློགས
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ན་ཡིད་བྗེད་དང་པློ་འློག་སར་འདློད་པར་བའློ། །”ཉྗེར་སློགས
1

་དྗེ་དག་ལམ་བཞིར་

བཞག་པའི་ཚུལ་ནི། བསྡུ་བ་ལས། མཚན་ཉིད་སློ་སློར་རིག་པ་དང་མློས་པ་ཡིད་ལ་

བྗེད་པ་ནི་སྦྱློར་བའི་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །རབ་ཏུ་དབྗེན་པ་དང་སྦྱློར་བ་

མཐར་ཐུག་པ་གཉིས་ནི་བར་ཆད་མྗེད་པའི་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །དགའ་བ་

སྡུད་པ་ནི་ལམ་རྣམ་པ་བཞི་ཆར་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །དཔྱློད་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་

ནི་ཁད་པར་གི་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་སྦྱློར་བ་ནི་དང་པློའི་

རློམ་པ་དང༌། བར་ཆད་མྗེད་པ་ནི་སློང་གཉྗེན་དངློས་དང༌། རྣམ་གྲློལ་ནི་སངས་མ་ཐག་

གི་གནས་གྱུར་མློང་བྗེད་དང༌། ཁད་པར་ནི་དྗེ་ཡན་ཆད་ཀི་ཁད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་

དྗེ་དག་ཡིད་བྗེད་དྗེ་དག་ཏུ་ལྡན་པ་ལ་དགློངས་ནས་དྗེ་ལྟར་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྦྱློར་བ་མཐའི་འབྲས་བུའི་ཡིད་བྗེད་དངློས་གཞིར་འདློད་པ་ལྟར་

ན་”ཉྗེར་སློགས
2

་ཀི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་དགུ་པ་ལ་དངློས་གཞིས་ཁབ་པར་མངློན་ལ། 

མཛོད་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པློ་གསུམ་གི་”ཉྗེར་སློགས
3

་ཀི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་དགུ་པ་

ལ་དངློས་གཞི་དང་”ཉྗེར་སློགས
4

་ཀི་ངློ་བློར་སྐྗེ་བ་གཉིས་འདློད་ལ། བཞི་པ་ཡན་ཆད་

ཀི་ཉྗེར་སློགས་ཀི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་དགུ་པ་ལ་དངློས་གཞིས་ཁབ་པར་འདློད་དྗེ་མཛོད་

དུ༑ ས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བསམ་གཏན་ནམ། །ཉྗེར་སློགས་ལས་མཐའི་རྣམ་གྲློལ་

ལམ། །གློང་མ་ཉྗེར་སློགས་ལས་མིན་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ཡང་མཛོད་པ་ཉྗེར་སློགས་ཀི་ཚོར་

བ་བཏང་སློམས་ཁློ་ནར་འདློད་པས་བསམ་གཏན་དང་པློ་གསུམ་གི་དངློས་གཞི་དང་

1  ཞློལ། ༤༨༠   ཉྗེར་སློགས    བ། ༥༦༡  ཀ ། ༥༡༠  སྗེ། ༥༡༨   ཉྗེར་བསློགས 

2  ཞློལ། ༤༨༡   ཉྗེར་སློགས    བ། ༥༦༢  ཀ ། ༥༡༡  སྗེ། ༥༡༩   ཉྗེར་བསློགས

3  ཞློལ། ༤༨༡   ཉྗེར་སློགས    བ། ༥༦༢  ཀ ། ༥༡༡  སྗེ། ༥༡༩   ཉྗེར་བསློགས

4  ཞློལ། ༤༨༡   ཉྗེར་སློགས    བ། ༥༦༢  ཀ ། ༥༡༡  སྗེ། ༥༡༩   ཉྗེར་བསློགས ༼གཤམ་དུ་མཚམས་རྟགས་ལས་མཆན་བཀློད་མྗེད།༽
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ཉྗེར་སློགས་ལ་ཚོར་བའི་དབང་པློ་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པས་དབང་པློ་འཕློ་དཀའ་ལ། 

ལྷག་མ་རྣམས་ལ་བཏང་སློམས་ཁློ་ནར་ངྗེས་པས་དབང་པློ་འཕློ་མི་དཀའློ་སམ་དུ་

བསམས་སློ། །དྗེ་ལྟར་"ཉྗེར་སློགས་ཀི་ཡིད་བྗེད་དྲུག་གི་ངློས་འཛིན་གློང་དུ་བཤད་པ་

དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་ས་འློག་མ་ལས་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་

དབང་དུ་བས་ཀི་དྲུག་པློ་དྗེར་གྲངས་ངྗེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། མཐློང་ལམ་དང་སྒློམ་ལམ་

ཟག་མྗེད་རྣམས་དང་པློའི་"ཉྗེར་སློགས་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡློད་ཅིང༌། དྗེ་གཉིས་ཞི་རགས་ཀི་

རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགལ་ལ། ཁད་པར་དུ་མཐློང་ལམ་འདློད་པའི་སྒློམ་སང་གི་གཉྗེན་པློར་

མི་རུང་བའི་ཕིར་རློ། །

སྤྱིར་ས་གློང་འློག་ལ་འདློད་པ་དང་མི་འདློད་པའི་རྣམ་པར་སྒློམ་པའི་ལམ་

འདིས་འདློད་པ་ལྟ་བུའི་ཉློན་མློངས་མངློན་གྱུར་མ་ལུས་པར་སངས་པར་འདློད་པ་ལ། 

བྗེ་སྨྲ་རྣམས་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་མན་ཆད་ཀི་མཐློང་སང་དང་སྒློམ་སང་གི་ཉློན་མློངས་

གཉིས་ཀ་དང༌། མདློ་སྗེ་པ་རྣམས་སྒློམ་སང་རྣམས་སློང་བར་འདློད་དློ། །འློན་ཀང་ཞིབ་

ཏུ་དཔྱད་ན་བིས་པས་ཞི་རགས་སུ་སྒློམ་པའི་ལམ་གིས་འདློད་པའི་སྒློམ་སང་གི་ཉློན་

མློངས་མངློན་གྱུར་ཀང་མ་ལུས་པར་སློང་མི་ནུས་ཏྗེ། འདློད་པའི་རྟྗེན་ཅན་གི་ཉློན་ཡིད་

འཕགས་ལམ་མ་ཐློབ་བར་དུ་ལྡློག་པ་མི་སིད་ལ། དྗེ་འདློད་པའི་སར་གཏློགས་པའི་

སྒློམ་སང་གི་ཉློན་མློངས་ཡིན་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སུམ་ཅུ་པ་ལས། གང་དུ་སྐྗེས་པ་

དྗེ་ཡིའློ། ཞྗེས་རྟྗེན་ས་གང་དུ་གཏློགས་པ་དྗེར་དྗེའི་ཉློན་ཡིད་ཀང་ས་དྗེར་གཏློགས་

པར་བཤད་པས་སློ། །རིགས་པ་འདིས་ས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བ་ལ་དྗེའི་

སྗེང་ནས་ཐློད་རྒལ་པའི ་དགྗེ་འདུན་གི་སངས་པ་ལ་ཡང་ཞིབ་ཆ་གདློན་པར་
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བའློ། །"ཉྗེར་སློགས་བརྒྱད་པློ་དྗེ་ཡང་དང་པློ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་དག་པ་བ་ཁློ་ན་

དང༌། དང་པློ་ལ་དག་པ་བ་དང༌། ཟག་མྗེད་གཉིས་ཡློད་ལ། ཁ་ཅིག་རློ་མང་ཅན་དང་

གསུམ་ཡློད་དྗེ་དངློས་གཞི་ལ་འགྲན་འཛུགས་པས་སློ་ཞྗེས་འདློད་དྗེ། མཛོད་ལས། དྗེ་

དག་ལ་ནི"་ཉྗེར་བསློགས་བརྒྱད། །དག་པ་བདྗེ་མིན་སྡུག་བསྔལ་མིན། །དང་པློ་

འཕགས་པའང་ཁ་ཅིག་གསུམ། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལས་"ཉྗེར་སློགས་ཀི་ཚོར་བ་བཏང་

སློམས་སུ་བཤད་པ་ནི་འདིར་མི་བཟུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འཇིག་རྟྗེན་པ་དང༌། 

འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་དང༌། དྗེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་དཔྱད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། ཉློན་མློངས་ཅན་དང༌། དག་པ་པའློ། །དང་པློ་ནི། གང་ཉློན་མློངས་པར་བ་བའི་

གཞི་དང༌། གང་གིས་ཉློན་མློངས་པར་བྗེད་པའི་ཆློས་དང༌། ཇི་ལྟར་ཉློན་མློངས་པར་

བྗེད་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ་གིས་རིག་པར་བའློ། །དང་པློ་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། 

གཟུགས་མྗེད་པའི་དངློས་གཞི་དག་པ་བ་སྗེ་དྗེ་དག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་ཕིས་

ཉློན་མློངས་པ་བཞིས་ཅི་རིགས་པར་ཉློན་མློངས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྗེ། མཛོད་

ལས། འཇིག་རྟྗེན་པ་ཡི་དགྗེ་བ་ནི། །དག་པ་དྗེ་ནི་དྗེས་མང་བ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། ར་ཉློན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཁློང་ཁློ་བློར་བ་སྗེ་དྗེ་ནི་ཁམས་གློང་

མའི་སྗེམས་ལ་མྗེད་པས་སློ། །དྗེས་ན་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་སྗེད་ལྟ་ང་

རྒྱལ་མ་རིག་པ་བཞི་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་གློང་མ་གཉིས་ཀི་ས་པ་སྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། 

ཉློན་མློངས་པས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ར་བ་བཞི་པློ་སྗེད་པ་དང་ལྟ་བ་

དང་ང་རྒྱལ་དང་མ་རིག་པ་སྗེ་ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། དག་པ་པའི་སློམས་

འཇུག་དྗེ་དག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་དྗེ་ལ་འདློད་ཆགས་སྐྗེས་ནས་སྔར་དགྗེ་བ་
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ཡིན་ཀང་ཕིས་ཉློན་མློངས་དང་མཚུངས་ལྡན་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་དྗེ་དག་ཐློབ་པ་ན་

བདག་གིས་འདི་ཐློབ་ཀི་གཞན་གིས་མིན་ནློ་ཞྗེས་ཁྗེངས་པས་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པ་

དང༌། དྗེ་དག་ཐློབ་པ་ན་ལམ་དང་ལམ་མིན་ལ་རྨློངས་པའི་མཐུས་འདི་དག་ནི་ཐར་

ལམ་ཡིན་ལས་ཆྗེ་སམ་པ་དང༌། ཐར་ལམ་ཡིན་པ་ལ་དྗེ་ལས་བཟླློག་པར་ཐྗེ་ཚོམ་ཟློས་

ནས་དྗེ་དང་ལྡན་པ་དང༌། སློམས་འཇུག་དྗེ་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་མངློན་ཤྗེས་ཀིས་སྔློན་

དང་ཕི་མའི་མཐའ་འགའ་ཞིག་མཐློང་བ་ན་དྗེ་ལ་འཇིག་རྟྗེན་རྟག་སློགས་སུ་ལློག་པར་

ལྟ་བ་སྐྗེས་པས་དྗེ་དང་ལྡན་པར་སློང་བའློ། །

འློ་ན་གཟུགས་མྗེད་མངློན་ཤྗེས་ཀི་རྟྗེན་མིན་པས་དྗེ་ལ་ལྟ་བས་ཉློན་མློངས་

པར་བྗེད་ཚུལ་གང་ཞྗེ་ན། བདྗེན་མློད་ཀི་འློན་ཀང་གཟུགས་མྗེད་ལ་ནི་སྔར་ལྟ་ལློག་

རྒྱུད་ལ་ལྡན་བཞིན་དུ་སློམས་འཇུག་དག་ཐློབ་པ་ན་བདག་གི་ལྟ་བ་འདི་ནི་མཆློག་སྗེ་

འདིའི་མཐུས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འདི་ཐློབ་པས་སློ་ཞྗེས་ལྟ་ངན་ལ་མཆློག་འཛིན་གི་ལྟ་བ་སྐྗེ་

བས་དྗེ་ལྟར་ཉློན་མློངས་ཅན་དུ་བྗེད་པས་སྐློན་མྗེད་དློ། །ཉློན་མློངས་ཅན་བཞིར་བྗེད་

པ་འདི་ནི་ཉི་འློག་བྗེ་སྨྲ་དང་མཐུན་ཏྗེ་མཛོད་ལས། བཞི་ཞྗེས་ཉི་འློག་པ། །དྗེ་དག་སྗེད་

ལྟ་ང་རྒྱལ་རྨློངས། ཞྗེས་སློ། །ཁ་ཆྗེ་བྗེ་སྨྲ་ནི་ཉློན་མློངས་ཅན་ལ་སྗེད་པ་ཤས་ཆྗེ་བའི་

རློ་མང་ཅན་གཅིག་པུ་འདློད་དློ། །འློ་ན་འདི་སློམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མྗེད་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། འདི་དག་ཆགས་སློགས་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཏྗེ་ཡིན་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་

སློམས་འཇུག་ཏུ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏྗེ་རྒྱུ་མཚན་ཁད་པར་མྗེད་པས་སློ། །དྗེས་ན་འདི་སྔར་

སློམས་འཇུག་གི་རས་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་བསམས་ནས་སློམས་འཇུག་གི་དངློས་གཞིའི་
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རས་ཀི་དབྗེ་བ་ལ་བགྲངས་ཀི་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནས་མིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ས་བློན་རུལ་

བ་དྗེ་སྔར་ས་བློན་གི་དངློས་པློ་ཡིན་པས་ས་བློན་ཞྗེས་པའི་ཐ་སད་བཏགས་པ་བཞིན་

ཏྗེ༑ མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། ཉློན་མློངས་ཅན་ཇི་ལྟར་བསམ་གཏན་ཡིན་ཞྗེ་ན་ལློག་པར་

སྗེམས་པའི་ཕིར་རློ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དང་རིགས་

མཐུན་པ་ཁློ་ན་ལ་དྗེའི་མིང་དུ་བཏགས་པའི་ཕིར་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་ས་བློན་རུལ་བ་བཞིན་ནློ་

ཞྗེས་སློ། །གཞན་ཡང་འདི་ལུང་མ་བསན་པ་དང་འདི་ལ་དྗེ་དང་དྗེའི་ཡན་ལག་རྣམས་

ཀང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། མཛོད་ལས། སློམས་འཇུག་དགྗེ་བ་རྗེ་གཅིག་པ། ཞྗེས་དང༌། 

ཉློན་མློངས་ཅན་ལ་དགའ་བདྗེ་དང༌། །རབ་དང་ཤྗེས་བཞིན་དྲན་པ་དང༌། །བཏང་

སློམས་དྲན་པ་དག་པ་མྗེད། ཅྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་འཇིག་རྟྗེན་པའི་དགྗེ་བ་སྗེ་རང་

སའི་ཀུན་དཀྲིས་དང་བྲལ་བས་དག་པ་བའམ་རྣམ་བང་ཞྗེས་བའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཀུན་

བཏུས་ལས། རྣམ་པར་བང་བས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན་དག་པའི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་

མྗེད་པ་རྣམས་ཀང་དགྗེ་བའི་ཕིར་རྣམ་པར་བང་བ་ཞྗེས་བའློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་དབྗེ་ན་

ཉམས་པ་དང་གནས་པ་དང་ཁད་པར་དང་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་བཞི་ཡློད་དྗེ་མཛོད་

ལས། དག་པ་ཉམས་པའི་ཆ་མཐུན་སློགས། །རྣམ་བཞི་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་དག་ནི་རིམ་པ་

ལྟར་རང་གི་འཇུག་ཐློགས་སུ་རང་སའི་ཉློན་མློངས་དང་རང་དང་གློང་སའི་དག་པ་བ་

དང་ཟག་མྗེད་ཀི་ལམ་སྐྗེ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་སྗེ་མཛོད་ལས། ཉློན་མློངས་སྐྗེ་དང་

རང་ས་དང༌། །གློང་དང་ཟག་མྗེད་རྗེས་མཐུན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ཡང་སིད་རྗེ་ལ་གློང་ས་

མྗེད་པས་ཁད་པར་ཆ་མཐུན་དློར་ལ་གཞན་རྣམས་ལ་བཞི་ག་སྦྱར་རློ། །གཉིས་པ་ནི་
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བསམ་གཏན་བཞི་དང་”གཟུགས་མྗེད་དང་། དང་པློ་གསུམ་སྗེ
1

་བདུན་ལ་འཇིག་རྟྗེན་

ལས་འདས་པའི་ལམ་རྟྗེན་གི་སིད་རྗེ་ལ་མིན་ཏྗེ་ཟག་མྗེད་ཀི་ལམ་ནི་རང་ཡུལ་གསལ་

བར་གཅློད་ལ། ས་འདི་ནི་འདུ་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་

ཡང་ཀུན་བཏུས་ལས། འདུ་ཤྗེས་མྗེད་འདུ་ཤྗེས་མྗེད་མིན་སྐྗེ་མཆྗེད་ནི་འདུ་ཤྗེས་ཀི་

རྒྱུ་བ་ཡློངས་སུ་མི་གསལ་བའི་ཕིར་འཇིག་རྟྗེན་པ་ཉིད་དྗེ་དྗེའི་ཕིར་མཚན་མ་མྗེད་པ་

ཞྗེས་བའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཅི་ཙམ་དུ་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་སློམས་པར་འཇུག་པ་

དྗེ་ཙམ་དུ་ཀུན་ཤྗེས་པ་རྟློགས་སློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། ཞྗེས་འདུ་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུ་བ་

གསལ་བ་ཡློད་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཀུན་ཤྗེས་པ་ཟག་མྗེད་ཡློད་པར་གསུངས་པ་ཤྗེས་བྗེད་དུ་

འདྲྗེན་ནློ། །མངློན་པ་གློང་འློག་ནས་འདི་ལྟར་བཤད་ཀང༌། སློབ་དཔློན་འདིས་ནི་ཉན་

ཐློས་ཀིས་སྒློམ་པ་ན་ཐབས་མི་མཁས་པས་དྗེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་བང་སྗེམས་ཀིས་འདི་

སྒློམ་པ་ན་ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཟག་མྗེད་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་དློ། །སྤྱིར་ན་དང་པློའི་

ཉྗེར་སློགས་དང་དངློས་གཞི་ཙམ་ཁད་གཉིས་སུ་བས་ནས་ཟག་མྗེད་དགུར་བཤད་

དློ༑ །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་དང༌། གཟུགས་མྗེད་ཀི་

དམིགས་རྣམ་དཔྱད་པ་དང༌། དྗེ་དག་བསྒློམས་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་

གསུམ། རས་བཏགས་ཀི་ཁད་པར། ཡན་ལག་གི་ངློ་བློ། གྲངས་ངྗེས་པའི་ཚུལ་

ལློ༑ །དང་པློ་ནི། སྤྱིར་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ལ་མིང་གི་སྒློ་ནས་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་

དྗེ༑ མཛོད་ལས། དང་པློ་ལ་ལྔ་རྟློག་དཔྱློད་དང༌། །དགའ་དང་བདྗེ་དང་ཏིང་འཛིན་

1  ཞློལ། ༤༨༥   གཟུགས་མྗེད་དང་། དང་པློ་གསུམ་སྗེ   བ། ༥༦༧  ཀ ། ༥༡༦  སྗེ། ༥༢༤   གཟུགས་མྗེད་་་་་་དང་པློ་གསུམ་སྗེ
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རྣམས། །གཉིས་པ་ལ་ནི་ཡན་ལག་བཞི། །རབ་དང་དང་ནི་དགའ་བ་སློགས། །གསུམ་

པ་ལ་ལྔ་བཏང་སློམས་དང༌། །དྲན་དང་ཤྗེས་བཞིན་བདྗེ་དང་གནས། །མཐའ་ན་བཞི་

དྲན་བཏང་སློམས་དང༌། །བདྗེ་མིན་སྡུག་མིན་ཏིང་འཛིན་རྣམས། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་

དག་བྗེ་སྨྲ་རྣམས་རས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདློད་དྗེ། རྟློག་དཔྱློད་དགའ་བདྗེ་ཏིང་འཛིན་རབ་

དང་དྲན་ཤྗེས་བཞིན་འདུ་བྗེད་བཏང་སློམས། བདྗེ་བ་ཚོར་བ་བཏང་སློམས་ཀི་རས་

སློ༑ །གློང་མ་བ་ལྟར་ན་དགའ་བདྗེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཡིན་ཞིང༌། རབ་དང་ནི་དྲན་

ཤྗེས་བཞིན་བཏང་སློམས་གསུམ་གི་ངློ་བློ་ཡིན་པས་རས་སུ་དགུ་དང་ལྷག་མ་

བཏགས་ཡློད་དུ་འདློད་དློ། །ཡང་ན་བདྗེ་བ་རྣམས་ཀང་ཡིད་ཤྗེས་འཁློར་གི་ཚོར་བ་

སིམ་པར་གཅིག་པས་རས་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་ནས་བརྒྱད་དུ་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལས་

རྟློག་པ་ནི་ངློ་བློ་ཙམ་ཚོལ་བའློ། །དཔྱློད་པ་ནི་ཞིབ་ཏུ་དཔྱློད་པ་སྗེ་གཉིས་ཀ་ཡང་ནང་

གི་བརློད་པ་དག་ཀུན་ནས་སློང་བའློ། །འདི་གཉིས་བསམ་གཏན་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་

སས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་མྗེད་ཀི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའི་སྒློ་ནས་ཡློད་པར་རྟློག་དཔྱློད་

ཀི་ས་ལས་བཤད་དློ། །དྗེ་གཉིས་ཆར་ཀང་སྗེམས་པའམ་ཤྗེས་རབ་གཉིས་ཆར་ལ་

བཏགས་པའློ། །དགའ་བདྗེ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ཚོར་བ་ཡིད་བདྗེ་དང་སྗེམས་བྱུང་ཤིན་

སྦྱངས་ཀི་བདྗེ་བ་ལ་བྗེ་སྨྲ་རྣམས་འདློད་དློ། །

མཛོད་དུ། དང་པློ་ནི། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་བདྗེ་བ་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། ལུང་རྣམ་

གཉིས་ཕིར་དགའ་ཡིད་བདྗེ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་འདློད་པ་ཡང་བདྗེ་བ་ཚོར་བ་ལ་བས་

ན་ལུས་ཚོར་དུ་མི་རུང་སྗེ། སློམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་ལ་དབང་ཤྗེས་ཀི་ས་བ་
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མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ་དབང་ཤྗེས་ནི་ཕི་རློལ་དུ་གཡྗེང་བས་སློ། །

ཡིད་ཤྗེས་འཁློར་གི་ཚོར་བར་ཡང་མི་རུང་སྗེ། དགའ་བ་ཡང་ཚོར་བ་ཡིད་

བདྗེ་ཡིན་པས་བདྗེ་བ་དང་དྗེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་ན་རས་མཚུངས་ཉམས་པ་དང༌། 

རིམ་གིས་འློང་ན་བསམ་གཏན་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཡན་ལག་ལྔ་པ་དང༌། 

ཡན་ལག་བཞི་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ཡན་ལག་རྣམས་ནི་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བས་སློ། །སམ་

དུ་བསམས་པའློ། །འདི་ལ་མཛོད་འགྲྗེལ་དུ་གཞན་དག་ན་རྗེ། སྗེམས་ལས་བྱུང་བའི་

བདྗེ་བའི་དབང་པློ་ནི་མྗེད་པ་ཁློ་ན་སྗེ་བསམ་གཏན་གསུམ་ཆར་ན་ཡང་ལུས་ཀི་བདྗེ་

བ་ཁློ་ན་ཡན་ལག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་གློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། ཞྗེས་བསམ་གཏན་དང་པློ་

གསུམ་གའི་བདྗེ་བ་ཡིད་ཀི་ས་པ་མིན་པར་ལུས་ཤྗེས་ཀི་འཁློར་གི་ཚོར་བ་བདྗེ་བ་ལ་

འདློད་དྗེ། ཤིན་སྦྱངས་བདྗེ་བར་འདློད་ན་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་དྗེ་མློང་བཞིན་དུ་

ཅིའི་ཕིར་མ་སྨློས། ཚོར་བ་བདྗེ་བ་སྐྗེ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤིན་སྦྱངས་སློ་ཞྗེ་ན་

ནི་གསུམ་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །

དྗེས་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་མདློར། བདྗེ་བ་ལུས་ཀིས་མློང་ལ་ཞྗེས་རང་

གི་སྒས་གསུངས་པའི་ཕིར་ལུས་ཚོར་རློ་ཞྗེས་འདློད་དློ། །ཉན་ས་ལས་ནི། གཟུགས་

ཀི་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་ལུས་ཀིས་ཚོར་བའི་བདྗེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདྗེ་བ་སློ་

སློར་མློང་བར་བྗེད་པས་ན་དྗེའི་ཕིར་བདྗེ་བ་ལུས་ཀིས་མློང་ལ་ཞྗེས་བ་བ་གསུངས་

སློ་ཞྗེས་གཟུགས་ལུས་ཀིས་ཤིན་སྦྱངས་དང་ཡིད་ལུས་ཀིས་ཚོར་བའི་བདྗེ་བ་མློང་

བར་བཤད་པ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པས་གཟུགས་ལུས་དང༌། བྗེ་སྨྲ་རྣམས་ཡིད་ལུས་ཁློ་

ནར་འདློད་པ་དང་མི་མཐུན་ནློ། །དྗེས་ན་ཀུན་བཏུས་འགྲྗེལ་པར། བསམ་གཏན་དང་པློ་
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གཉིས་ན་ཡིད་ཤྗེས་འཁློར་གི་ཚོར་བ་སིམ་པར་མློང་བ་ཉིད་ཀིས་དབང་པློ་རྟྗེན་

བཅས་ཀི་ལུས་ལས་སུ་རུང་བར་བས་པས་ལུས་དང༌། རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་

ཡིད་ཤྗེས་འཁློར་བཅས་དགའ་རྣམ་གིས་ཚིམ་པར་བས་པས་སྗེམས་ལ་ཕན་འདློགས་

པའི་བ་བ་གཉིས་བྗེད་པས་རིམ་པ་ལྟར་བདྗེ་བ་དང་དགའ་བ་ཞྗེས་འཇློག་གློ་ཞྗེས་

བཤད་པ་དང་ཉན་ས་གཉིས་མཐུན་ནློ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་

སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་རྣམས་ཞི་རགས་སློགས་ཀི་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་སྡུད་པར་བྗེད་

པའློ། །དྗེ་ལྔ་ལས་རྟློག་པ་ཆྗེས་རགས་པས་དྗེ་ལ་སྐློན་དུ་བལྟས་ནས་”སྒློམས་པས
1

་དྗེ་

གཅིག་པུ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་དང་པློའི་དངློས་གཞི་ཁད་པར་ཅན་ཞྗེས་བའློ་

ཞྗེས་མཛོད་པ་རྣམས་འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་ཡན་ལག་བཞི་ལས་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི། 

མཛོད་ལས། རབ་ཏུ་དང་བ་དད་པ་ཡིན། ཞྗེས་མཉམ་གཞག་གིས་བསམ་གཏན་དང་

པློ་ལས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པའི་དད་པའློ་ཞྗེས་འདློད་ཀང༌། བསྡུ་བ་ལས། 

དྗེ་ལ་ནང་ཡློངས་སུ་དང་པའི་ཆློས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ། དྲན་པ་དང་ཤྗེས་

བཞིན་དང༌། བཏང་སློམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་

ནི་སྔར་ལྟར་རློ། །འདིར་རྟློག་དཔྱློད་གཉིས་ཆར་དང་བྲལ་བར་མངློན་པ་གློང་འློག་དང་

ཡུམ་གི་མདློ་རྣམས་སུ་གསུངས་ཤིང༌། འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་སུ། བསམ་གཏན་

དང་པློ་ནི་རྟློག་པ་དང་བཅས་དཔྱློད་པ་དང་བཅས་པའློ། །བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནི་

རྟློག་པ་མྗེད་ལ་དཔྱློད་པ་ཙམ་དང་བཅས་པའློ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་

1  ཞློལ། ༤༨༩   སྒློམས་པར    བ། ༥༧༡  ཀ ། ༥༢༠  སྗེ། ༥༢༨   བསྒློམས་པར
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གཉིས་ནི་རྟློག་པ་ཡང་མྗེད་དཔྱློད་པ་ཡང་མྗེད་པ་སྗེ་ཞྗེས་བཤད་པ་ནི། ཤྗེས་རབ་ཁི་

པར་རྟློག་བཅས་དཔྱློད་བཅས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསམ་གཏན་དང་པློ་དང༌། རྟློག་མྗེད་

དཔྱློད་བཅས་བསམ་གཏན་དང་པློ་དང་གཉིས་པའི་བར་ལ་བཤད་པས་འཁྲུལ་གཞི་

བས་པ་འདྲའློ། །གང་ཡང་ཤྗེས་རབ་ཁི་པར་རྟློག་མྗེད་དཔྱློད་མྗེད་བསམ་གཏན་དང་པློ་

ནས་སིད་རྗེའི་བར་ལ་བཤད་པ་ནི་ཡི་གྗེ་མ་དག་པས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནས་

ཐློག་མའི་མཚམས་གཟུང་ལ། དང་པློ་དང་གཉིས་པའི་བར་ནི་དང་པློའི་དངློས་གཞི་

ཙམ་པློ་ལ་བ་སྗེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་རྟློག་དཔྱློད་དང་བྲལ་བར་དྗེ་ཉིད་ལས་

བཤད་པས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལས་བདྗེ་བ་ནི། ཡིད་

ཤྗེས་འཁློར་གི་ཚོར་བ་སིམ་པ་དྗེ་ཉིད་དགའ་བའི་གཡློ་བ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པ་ཙམ་

མློ༑ །དྲན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་དགའ་བའི་ཀུན་དཀྲིས་ཟླློག་པའི་དམིགས་རྣམ་འཛིན་པ་

དང་དྗེ་ལྡན་མི་ལྡན་གི་བ་ར་བྗེད་པའློ། །བཏང་སློམས་ནི་རྟློག་དཔྱློད་དང་དགའ་བའི་

སྐློན་དང་བྲལ་བས་དྗེ་དག་གིས་མི་མཉམ་པ་མྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དྲན་ཤྗེས་བཞིན་

དང་འདུ་བྗེད་བཏང་སློམས་འདི་གསུམ་ནི་དང་པློར་ཡློད་ཀང་རྟློག་དཔྱློད་ཀིས་བསད་

པ་དང༌། གཉིས་པར་ཡང་དགའ་བའི་སྐློན་གིས་བསྒིབས་པས་རང་མིང་ནས་མ་སྨློས་

པར་རབ་དང་གི་མིང་གིས་བཏགས་ཤིང་འདིར་སྐློན་དྗེ་དག་དང་བྲལ་བས་རང་མིང་

གིས་སྨློས་ཏྗེ། བསྡུ་བ་ལས། དྗེ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་ནི་དྲན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་

དང་བཏང་སློམས་དག་རྟློག་པ་དང་དཔྱློད་པའི་སྒློ་དག་གིས་མངློན་པར་བསྒྲུབས་པས་

ན་དྗེའི་ཕིར་ཡློད་ཀང་མ་སྨློས་སློ། །བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་ལས་
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བྗེད་པ་དག་ཡིན་ཡང་སྗེམས་དགའ་བའི་ཉློན་མློངས་པས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ཡིན་

པས་དྗེའི་ཕིར་ན་ཡློངས་སུ་དང་བའི་མིང་གིས་བསན་ཏློ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་

ནི་སྗེམས་ཀི་ཉྗེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དྗེ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། རང་གི་མཚན་ཉིད་དྗེ་ཁློ་

ནས་བསན་ཏྗེ། ཞྗེས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ཡན་ལག་ནི་རྟློག་དཔྱློད་ཡིད་བདྗེ་མི་བདྗེ་

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བདྗེ་སྡུག་གི་སྐློན་བརྒྱད་དང་བྲལ་བས་དྗེ་དག་གིས་ཡློངས་སུ་

དག་པ་སྗེ། མཛོད་ལས། སྐློན་བརྒྱད་ལས་ནི་གྲློལ་བའི་ཕིར། །བཞི་པ་གཡློ་བ་མྗེད་པ་

ཡིན། །རྟློག་དང་དཔྱློད་དང་དབུགས་དག་དང༌། །བདྗེ་བ་ལ་སློགས་བཞི་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་

སློ༑ །རྟློག་དཔྱློད་དང་དགའ་བདྗེ་འདི་དག་ཀང་བཞི་པ་ལ་ལྟློས་ནས་གཡློ་བའི་སྐློན་དུ་

བཤད་ཀི། རང་ས་ལ་ལྟློས་ནས་ནི་མིན་ཏྗེ། བསྡུ་བ་ལས། གང་གི་ཚེ་བསམ་གཏན་

དང་པློ་ལ་སློགས་པའི་རྟློག་པ་དང་དཔྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་ཕན་

འདློགས་པ་དག་བསམ་གཏན་རྣམས་ཀི་རང་གི་ས་ལ་ཕན་འདློགས་པ་དང་ཡློངས་སུ་

དག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་འཇུག་པ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གཡློ་

བའི་མིང་དུ་བསན་ཞྗེ་ན། སྨྲས་པ་གཞན་གི་ས་ལས་ལྟློས་ཏྗེ་བསན་པ་ཡིན་གི་རང་གི་

ས་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །བསམ་གཏན་དྗེ་དག་གི་ཁད་པར་ཡང་བསྡུ་བར་

གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། བསམ་གཏན་དང་པློ་དང་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་ཁད་པར་

ཅི་ཡློད་ཅྗེ་ན། སྨྲས་པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཁད་པར་ཡློད་དློ། །བསམ་

གཏན་གཉིས་པ་དང་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡློད་ཅྗེ་ན། སྨྲས་པ་ཕན་

འདློགས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཁད་པར་ཡློད་དློ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་
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བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡློད་ཅྗེ་ན། སྨྲས་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་རློགས་པའི་

ཁད་པར་ཡློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་དང་བཞིར་

བཞག་ཅྗེ་ན། ཀུན་བཏུས་ལས། གཉྗེན་པློའི་ཡན་ལག་དང་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་དང་

དྗེ་གཉིས་ཀའི་གནས་ཀི་ཡན་ལག་གི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཏྗེ། འདི་ལྟར་བསམ་

གཏན་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་རྟློག་དཔྱློད་དང་རབ་ཏུ་དང་བ་དང༌། དྲན་ཤྗེས་བཞིན་བཏང་

སློམས་གསུམ་དང༌། དྲན་པ་དང༌། བཏང་སློམས་ཡློངས་སུ་དག་པ་རྣམས་གཉྗེན་པློའི་

ཡན་ལག་སྗེ་འློག་སའི་ཉློན་མློངས་རྣམས་སློང་བས་སློ། །དྗེ་ཡང་"ཉྗེར་སློགས་ཀི་

སྐབས་ཀི་གཉྗེན་པློའི་རྒྱུན་ཡིན་ལ་དངློས་གཞིའི་ཚེ་ན་ནི་འློག་སའི་ཐག་སིང་བྗེད་

ཙམ་ཡིན་གི་སློང་གཉྗེན་དངློས་མིན་ནློ། །ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་ནི་རིམ་པ་ལྟར་དགའ་

བདྗེ་ཟུང་གཉིས་དང་བདྗེ་བ་དང་ཚོར་བ་བཏང་སློམས་ཏྗེ། འདི་དག་ནི་འློག་ས་ལས་

གཉྗེན་པློས་རྒྱལ་བ་ན་ཐློབ་པའི་ཕན་ཡློན་ཡིན་པས་སློ། །ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་གནས་

ཀི་ཡན་ལག་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏྗེ། དྗེས་གཉྗེན་པློ་དང་ཕན་ཡློན་རྣམས་སྐྗེད་པར་བྗེད་

པས་སློ། །དྗེས་ན་དྗེ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་ཏྗེ་ཡན་ལག་དྗེ་རྣམས་སུ་གྲངས་ངྗེས་ཀི་

ཡན་ལག་དྗེ་དག་གང་ཡང་མིན་པའི་སློམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་མྗེད་པ་མ་ཡིན་

ཏྗེ༑ གཞན་དུ་ན་ཡན་ལག་དྗེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྗེམས་པ་དང་འདུ་ཤྗེས་

ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་རྣམ་པ་དགུ་པློ་གང་ཡང་མིན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

བསམ་གཏན་གི་སློམས་འཇུག་ནི་མིན་ལ་གཞན་ཡིན་པར་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར་

རློ༑ །དྗེ་ལྟར་རྟློག་དཔྱློད་སངས་པས་གཉིས་པ་དང༌། དགའ་བ་སངས་པས་གསུམ་པ་
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དང༌། བདྗེ་བ་སངས་པས་བཞི་པར་འཇློག་པའི་ཕིར་བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་

གི་སྒློ་ནས་འློག་ས་ལས་འདའ་བ་ཞྗེས་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤྗེས་མཐའ་ཡས། ཅི་ཡང་མྗེད་པ་སིད་

རྗེའློ། །དང་པློ་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཐློབ་པ་ན་རྣལ་འབློར་པ་དྗེས་གཟུགས་ལ་སྐློན་

དང་གཟུགས་མྗེད་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་མཐློང་ནས་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤྗེས་བཟླློག་པའི་ཕིར། 

ཁ་དློག་དང་དབིབས་དང་རྗེག་བ་སློགས་ཀིས་མཚན་མ་དང་བྲལ་བའི་ནམ་མཁའི་

འདུ་ཤྗེས་ཁློ་ན་བསྒློམས་པ་ན་སྔློ་སྗེར་སློགས་སུ་སང་བའི་གཟུགས་དང༌། གང་དང་

རིག་པ་སློགས་སུ་སང་བའི་ཐློགས་པ་དང༌། གློས་རྒྱན་སྐྗེད་མློས་ཚལ་རི་ལ་སློགས་

པར་སང་བའི་ས་ཚོགས་པའི་འདུ་ཤྗེས་རྣམས་ནུབ་སྗེ། དྗེ་དག་ལ་ཡིད་གཏད་ཀང་

ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འབྱུང་བའློ། །འདིའི་"ཉྗེར་སློགས་དང་དངློས་གཞིའི་

དམིགས་པ་ཡང་ཉན་ས་ལས། ཇི་སིད་དུ་དངློས་གཞི་ལ་སློམས་པར་མི་འཇུག་པའི་

བར་དུ་ནི་ནམ་མཁའ་ཁློ་ན་ལ་དམིགས་པར་བྗེད་དློ། །སློམས་པར་ཞུགས་ནས་ནི་ནམ་

མཁའ་དྗེ་ཉིད་དང་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་རང་གི་སའི་ཕུང་པློ་རྣམས་ལ་དམིགས་པར་

བྗེད་དློ། །"ཉྗེར་སློགས་ཀི་ཚེ་ན་ནི་འློག་མའི་ཕུང་པློ་རྣམས་ལ་ཡང་དམིགས་པར་བྗེད་

དློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དྗེའི་རིགས་པ་ཤྗེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁའི་འདུ་ཤྗེས་རགས་པ་མཐློང་ནས་དྗེ་བཟླློག་པའི་ཕིར། 

ནམ་མཁའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་ཤྗེས་ཙམ་གིས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་མློས་པའློ། །གསུམ་

པ་ནི། རྣམ་ཤྗེས་ཀི་འདུ་ཤྗེས་དྗེ་རགས་པར་མཐློང་ནས་དྗེ་བཟླློག་པའི་ཕིར་གཟུགས་

ཅན་དང་གཟུགས་མྗེད་ཀི་དམིགས་པ་བཙལ་བ་ན་ཅི་ཡང་མ་རྗེད་ནས་དམིགས་པ་ཅི་
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ཡང་མྗེད་དློ་སམ་དུ་མློས་པའློ། །བཞི་པ་ནི། ཅི་ཡང་མྗེད་དློ་སམ་པ་ཡང་རགས་པར་

མཐློང་ནས་དྗེ་བཟླློག་པའི་ཕིར། འདུ་ཤྗེས་རགས་པ་ནི་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཕ་བ་ནི་མྗེད་པ་

མིན་ནློ་སམ་དུ་མློས་པའློ། འདི་དག་ལ་བསམ་གཏན་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་རྣམ་པར་

བཞག་ཏུ་མྗེད་དྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། གཟུགས་མྗེད་པ་རྣམས་ནི་ཞི་གནས་སུ་རློ་

གཅིག་པའི་ཕིར་ཡན་ལག་རྣམ་པར་བཞག་པ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་དག་

དམིགས་རྣམ་སྔ་མ་རྣམས་དློར་ནས་ཕི་མ་རྗེ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། གཟུགས་མྗེད་

རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་སྒློ་ནས་འློག་ས་ལས་འདའ་བ་ཞྗེས་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་

དང་ཆྗེན་པློར་བསྒློམས་པས་བསམ་གཏན་དང་པློའི་སྐྗེ་བ་གསུམ་མློ། བསམ་གཏན་

དང་པློ་ལ་ཇི་ལྟ་བར་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། བསམ་གཏན་རྣམས་ཀི་སྐྗེ་བ་

གསུམ་གསུམ་མློ་ཞྗེས་བསམ་གཏན་བཞི་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེ་གསུམ་དུ་བསྒློམས་པས་

ཚངས་རིས་ནས་འབྲས་བུ་ཆྗེ་ཕིན་ཆད་ཀི་སྐྗེ་བ་གསུམ་གསུམ་འགྲུབ་བློ། ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །དྗེས་ན་གཟུགས་ཀི་སློད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་དང་བཅུད་ཀི་རྣམ་སྨིན་གི་ཆར་

གྱུར་པ་གཉིས་ཀ་སྐྗེ་བའི་བསམ་གཏན་ཡིན་ཏྗེ། སློམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་གི་

བདག་འབྲས་དང་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གཟུགས་མྗེད་བསྒློམས་པའི་འབྲས་བུ་

ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། གཟུགས་མྗེད་པ་རྣམས་ན་ནི་གནས་གཞན་མྗེད་པའི་ཕིར་སྐྗེ་བ་ཐ་

དད་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ན་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྗེན་པློར་བསྒློམས་པས་སྐྗེ་བ་མཐློ་བ་

དང་དམའ་བ་དང་ངན་པ་དང་བཟང་པློར་མངློན་ནློ། ཞྗེས་པ་ལྟར། གཟུགས་མྗེད་ལ་

མྗེད་པས་བ་འློག་གིས་ཕྗེ་བའི་གནས་མྗེད་ཀང་དྗེ་བཞི་ལ་ཚེ་རིང་ཐུང་གིས་སྐྗེ་བ་མཐློ་
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དམའ་དང་ཉློན་མློངས་མང་ཉུང་གིས་བཟང་ངན་ཡློད་དློ། །འློ་ན་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེན་པློར་

སྒློམ་པའི་དློན་གང་ཞྗེ་ན། གུས་སྦྱློར་དང་རྒྱུན་སྦྱློར་གཉིས་ཀ་མྗེད་ན་ཆུང་ངུ་

དང་། གང་རུང་གཅིག་ཡློད་ན་འབྲིང་དང༌། གཉིས་ཀ་ཡློད་ན་ཆྗེན་པློའ ློ་ཞྗེས་འཆད་

དློ༑ །

གསུམ་པ་ནི། ཉན་ས་ལས། དྗེ་ལ་བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་སློམས་པར་འཇུག་

པའི་ཚེ་ན་ནི། ལུས་སའི་འློག་ཏུ་བིང་བར་སང་བ་ལྟ་བུའི་རྟགས་འབྱུང་ངློ༌། །གཟུགས་

མྗེད་པ་དག་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་ན་ནི། ལུས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་ལྟ་བུར་

སང་བའི་རྟགས་འབྱུང་སྗེ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །བཞི་པ་ནི། མཛོད་ལས། བསམ་གཏན་

གཟུགས་མྗེད་རང་ས་དང༌། །འློག་སའི་རྟྗེན་ཅན་འློག་དགློས་མྗེད། ཅྗེས་སྤྱིར་བཏང་

ནས། སིད་རྗེའི་འཕགས་པ་ཅི་ཡང་མྗེད། །མངློན་སུམ་བས་ནས་ཟག་པ་ཟད། ཅྗེས་

དམིགས་བསལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མྗེད་

འདི་དག་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟྗེན་ཡིན་པས་མངློན་རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་སློན་པའི་བསན་

བཅློས་ལ་གལ་ཆྗེ་ཞིང་ཊིཀ་བྗེད་ཕལ་ཆྗེ་བས་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཤད་མི་ནུས་

པར་མཐློང་བས་བདག་གིས་ཆྗེ་ལློང་ཙམ་ཞིག་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། རྒྱུ། ངློ་བློ། དབྗེ་བ། སྒ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི་རྒྱན་ལས། 

བདྗེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དྗེའི་རྒྱུ་ལས། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སིང་རྗེ་སྗེ། །རྒྱུ་དང་

བཤྗེས་གཉྗེན་རང་བཞིན་ལས། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སིང་རྗེའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་

ཕྗེད་སྔ་མས་ཚོར་བ་བདྗེ་སྡུག་གཉིས་དང༌། དྗེ་གཉིས་འདྲྗེན་བྗེད་ཚོར་བ་བཏང་

སློམས་ཏྗེ། ཚོར་བ་གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་དང་བྲལ་བར་འདློད་
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པའི་རྣམ་པས་སིང་རྗེ་བར་བྗེད་པའི་ཕིར། སིང་རྗེའི་དམིགས་རྐྱྗེན་བསན་ཏློ། །ཕྗེད་ཕི་

མས་རྐྱྗེན་ལྷག་མ་གསུམ་བསན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་རྒྱུ་ནི་རྒྱུའི་རྐྱྗེན་ཏྗེ། ཀུན་གཞིའི་སྗེང་གི་ཟག་

མྗེད་ཀི་ས་བློན་ནློ། །བཤྗེས་གཉྗེན་ནི་བདག་པློའི་རྐྱྗེན་ཏྗེ། ཚད་མྗེད་སློན་པ་པློའ ློ། །རང་

བཞིན་དྗེ་མ་ཐག་རྐྱྗེན་ཏྗེ། སྔ་ལློགས་ཀི་རིག་པའློ། །རྐྱྗེན་ལྷག་མ་འདི་གསུམ་ནི་བཞི་

ཀ་ལ་སྦྱར་ལ། རྐྱྗེན་དང་པློ་ནི་ངློ་བློའི་སྐབས་སུ་འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ། སྤྱི་དང༌། བྗེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། རྒྱན་ལས། བསན་

པའི་ཚངས་པ་མི་མཐུན་སངས། །རྣམ་པར་མི་རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྡན། །དམིགས་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་ལ་འཇུག །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཡློངས་སྨིན་བྗེད། ཅྗེས་ཁད་པར་བཞི་དང་

ལྡན་པར་བསན་ཏྗེ། མི་མཐུན་ཕློགས་སངས་པའི་ཁད་པར་ནི་རིམ་པ་ལྟར། གནློད་

སྗེམས་དང་རྣམ་འཚེ་དང༌། མི་དགའ་བ་དང༌། གནློད་སྗེམས་འདློད་ཆགས་རྣམས་

སངས་པའློ། །གཉྗེན་པློའི་ཁད་པར་ནི་སང་བ་དྗེ་དག་གི་གཉྗེན་པློ་ཐློབ་པའློ། །དམིགས་

པའི་ཁད་པར་ནི ་སྗེམས་ཅན་དང་ཆློས་དང་དམིགས་པ་མྗེད་པ་ལ་དམིགས་

པའློ། །བྗེད་ལས་ཀི་ཁད་པར་ནི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་སྨིན་པར་བྗེད་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། 

ཀུན་བཏུས་སུ། བམས་པ་གང་ཞྗེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

བདྗེ་བ་དང་ཕད་པར་ཤློག་ཅིག་པའི་བསམ་པའི་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབློར་པའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ཤྗེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དང༌། དྗེ་དག་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྗེམས་

དང་སྗེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་རྣམས་སློ། །སིང་རྗེ་གང་ཞྗེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་

བརྟྗེན་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་ཤློག་ཅིག་པའི་བསམ་པའི་

ཞྗེས་པ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །དགའ་བ་གང་ཞྗེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་
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རྣམས་ལ་བདྗེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་ཤློག་ཅིག་པའི་བསམ་པའི་ཞྗེས་པ་སྔ་མ་བཞིན་

ནློ༑ །བཏང་སློམས་གང་ཞྗེ་ན། བསམ་གཏན་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་

པའི་བསམ་པ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་འབློར་པའི་ཞྗེས་བ་བ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་པ་

ལྟར་རློ། །

དྗེ་དག་གིས་ཀང་གནས་དང་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་ངློ་བློ་དང་གྲློགས་

བསན་ཏྗེ། དང་པློ་ནི། བསམ་གཏན་བཞིའི་དངློས་གཞི་དག་པ་པ་གང་ཡང་རུང་

བའློ། །གཉིས་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཕྗེ་ན་བདྗེ་བ་

དང་མི་ལྡན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ་དང་བདྗེ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་ཉྗེ་རིང་དུ་

གཅློད་པའི་རྒྱུ་ཆགས་སང་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཅན་ནློ། །གསུམ་པ་ནི། ཕད་པར་

འདློད་པ་སློགས་སློ། །བཞི་པ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང༌། ཤྗེས་རབ་བློ། །ལྔ་པ་ནི། སྗེམས་

སྗེམས་བྱུང་ངློ༌། །གསུམ་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་དང་ཆློས་དང༌། དམིགས་པ་མྗེད་པ་ལ་

དམིགས་པའི་བམས་སློགས་གསུམ་མློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི། བམས་སློགས་སྐྗེ་བའི་

ཡུལ་སྗེམས་ཅན་ནམ་གང་ཟག་གི་རས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་གཅིག་དམིགས་ནས་སིང་

རྗེ་སློགས་སྐྗེ་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་བ་པློའི་སྗེམས་ཅན་གི་རས་མ་གྲུབ་

ཀང་ཆློས་ཙམ་ཞིག་གི་ངློ་བློའི་སྡུག་བསྔལ་བ་པློ་དམིགས་ནས་བམས་སློགས་སྐྗེ་

བའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཆློས་ཙམ་དུ་ཡང་མི་དམིགས་པ་གཟུང་འཛིན་དང་བྲལ་བའི་དྗེ་

བཞིན་ཉིད་དུ་དམིགས་པའི་བམས་སློགས་སློ། །ཡང་ན་འདི་དག་གི་ཡུལ་ནི་བདྗེ་བ་

དང་ཕད་པར་འདློད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཉམ་ཐག་པ་དང་བདྗེ་བ་དང་མི་འབྲལ་

བར་འདློད་པ་དང༌། ཉློན་མློངས་ཅན་གི་སྗེམས་ནི་དང་པློའི་ཡུལ་དང༌། ཚད་མྗེད་སློན་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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པའི་བསན་བཅློས་དང༌། དྗེ་བཞིན་ཉིད་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ཐ་མ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་ཏྗེ། རྒྱན་

ལས། བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་དྗེ་དག་བདྗེ་འདློད་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་གིས་ཉམ་ཐག་དང་

བདྗེ་བ་དང༌། །ཉློན་མློངས་ཅན་དང་དྗེ་དག་བསན་བཅློས་དང༌། །དྗེ་ཡི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་

རབ་ཏུ་འཇུག །ཅྗེས་སློ། །དྗེ་ཡང་དང་པློ་ནི་སློ་སྐྗེ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་ཉན་རང་དང་ཐུན་

མློང་བ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་བང་སྗེམས་ཀིའློ་ཞྗེས་ཤཱཀ་བློས་བཤད་ལ། 

བློ་གྲློས་མི་ཟད་པའི་མདློ་ལས་ནི། ཐློག་མ་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་བམས་

པ་ནི་སྗེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའློ། །སྤྱློད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་བམས་པ་

ནི་ཆློས་ལ་དམིགས་པའློ། །མི་སྐྗེ་བའི་ཆློས་ལ་བཟློད་པ་ཐློབ་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་

བམས་པ་ནི། དམིགས་པ་མྗེད་པ་ལ་དམིགས་པའློ་ཞྗེས་བང་སྗེམས་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་

སྐབས་གསུམ་ལ་བཞག་གློ །བཞི་པ་ནི་འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་སུ། སྗེམས་ཅན་

ཚད་མྗེད་པ་ལ་དམིགས་པ་དང༌། ཚོགས་ཚད་མྗེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང༌། ཆློས་ཚད་

མྗེད་པ་ཐློབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཚད་མྗེད་པའི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

ཕིར་ཚད་མྗེད་པ་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་བཤད་པ་ནི་སློ་སློའི་སྒ་བཤད་ཡིན་ལ། འདི་དག་

བསྒློམས་པས་ལྷ་ཚངས་པར་སྐྗེ་བས་ཚངས་པའི་གནས་པ་ཞྗེས་ཀང་བའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། སྤྱིར་བསན་པ་དང༌། རྟློགས་

དཀའ་བྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། འཇུག་སྒྲུབ་ཀི་འློག་ཏུ་གསུམ་པ་ཚོགས་ཀི་

སྒྲུབ་པ་གསུངས་ཏྗེ། སྔར་བསན་པ་དྗེ་ལྟར་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་པ་བས་པ་ལ་

ཚོགས་སྐྗེ་བས་དློན་གི་རིམ་པའློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། གློ་སྒྲུབ་ལས་འཕློས་ནས་རབ་

འབློར་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་ཇི་ཙམ་གིས་ན་བང་སྗེམས་ཀིས་གློ་ཆ་བགློས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་ཚོགས་དང་པློ་བཅུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ནས་འཇུག་སྒྲུབ་ལ་

འཕློས་ནས་རབ་འབློར་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་བང་སྗེམས་ཀི་ཐྗེག་ཆྗེན་གང༌། 

ཇི་ཙམ་གིས་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས། ཐྗེག་པ་དྗེས་གང་ནས་ངྗེས་པར་

འབྱུང༌། ཐྗེག་པ་དྗེས་གང་དུ་གནས་པར་འགྱུར། ཐྗེག་པ་དྗེས་གང་ཞིག་འབྱུང་བ་

ལགས་ཞྗེས་དྲིས་པ་ལ། དང་པློའི་ལན་དུ་ཐབས་མཁས་ནས་གཟུངས་ཀི་བར་དང༌། 

གཉིས་པའི་ལན་དུ་སའི་ཚོགས་དང༌། གསུམ་པའི་ལན་དུ་མཐློང་སང་གཉྗེན་པློའི་

ཚོགས་བཞི་དང༌། བཞི་པའི་ལན་དུ་སྒློམ་སང་རྟློག་པ་དང་པློའི་གཉྗེན་པློ་དང༌། ལྔ་པའི་

ལན་དུ་སྒློམ་སང་རྟློག་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གི་གཉྗེན་པློ་གསུངས་སློ། །བརྒྱད་སློང་པར་

དྲི་བ་གཉིས་པའི་འློག་ཏུ་གང་གིས་ངྗེས་པར་འབྱུང་ཞྗེས་པ་བསན་ནས་དྲུག་འབྱུང་ལ། 

དྗེ་ཡང་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ལན་འདྲ་ཞིང་ཕི་མ་བཞིས་རིམ་པ་ལྟར་མི་དམིགས་པའི་རྣམ་

པས་ཁམས་གསུམ་ནས། རྣམ་མཁྗེན་དུ། བང་སྗེམས་འབྱུང་ངློ་ཞྗེས་དྗེ་རྣམས་ཀུན་

རློབ་ཏུ་ཡློད་པར་བསན་པས་མཐློང་སང་བཞི་དང༌། དྗེ་བཞིས་འབྱུང་བ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་

དློན་དམ་གི་ཚུལ་གིས་སྒློམ་སང་བཞིའི་གཉྗེན་ཚོགས་བསན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། གྲངས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་

བའློ། །གང་གི་ན། ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཡིའློ། །གང་ན། བརྗེ་བ་ནས་གཉྗེན་པློའི་བར་གི་

ཚོགས་བཅུ་བདུན་ནློ། །བཅུ་བདུན་པློ་འདི་ཡང་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་རྣམ་པ་ལྔར་

བསྡུས་པ་ལྟར་གནས་པས། དང་པློ་བསམ་སྦྱློར་གི་དབང་དུ་བས་པ་ལ་བསམས་པས་

བསྡུས་པ་བརྗེ་བའི་ཚོགས་ནི། དྗེས་སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆྗེན་པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་

ཁམས་འདི་ན་སྗེམས་ཅན་དམལ་བའི་མྗེའི་ཕུང་པློ་ཇི་སྗེད་ཡློད་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་
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ཞི་བར་བས་ཤིང་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་བཅིལ་ནས་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ་ཞྗེས་བ་བའི་སྒ་བརློད་དློ་དབངས་རྗེས་སུ་སྒློག་གློ །དྗེའི་ཚེ་སྗེམས་ཅན་

དམལ་བའི་སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་དྗེ་ཐློས་ནས་དགའ་བ་དང་བདྗེ་

བ་ཐློབ་སྗེ། དྗེ་དག་དགའ་བ་དང་བདྗེ་བ་དྗེས་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་དྗེ་དག་ནས་རྣམ་

པར་ལྡང་ངློ༌། །དྗེ་དག་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་དྗེ་དག་ནས་རྣམ་པར་ལངས་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་གང་དང་གང་ན་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་བཞུགས་ཤིང་

འཚོ་སྐློང་བ་དྗེ་དང་དྗེ་དག་ཏུ་སྐྗེ་སྗེ་ལྷ་དང་མིའི་སྐྗེ་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་ཏྗེ། ཞྗེས་འགྲློ་

བ་གཞན་གཉིས་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་སློ། །

འདིའི་སྐབས་སུ་སློག་ཆགས་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདློད་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་བསན་པས་སིང་རྗེ་བསན་ཏློ། །རྗེ་རྗེའི་མཐར་ཚོགས་ཞྗེས་འློག་མ་རྣམས་ལ་

ཡང་སྦྱར་རློ། །སྦྱློར་བས་བསྡུས་པ་ལ་སྦྱིན་སློགས་དྲུག་ལས། སྦྱིན་པ་ནི། ཟས་འདློད་

པ་རྣམས་ལ་ཟས་སྦྱིན། མིའི་ཡློ་བད་གང་ཅི་ཡང་རུང་བའི་བར་དུ་བིན་ནས་སྗེམས་

ཅན་དྗེ་དག་ལ་ཆློས་སློན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྗེ་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ཆློས་བསན་པ་

འདི་ཉིད་དློ། ཞྗེས་སློ། །ཚུལ་ཁིམས་ནི། དྗེ་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་དབང་ཕྱུག་དྗེ་ལ་

གནས་ནས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་དགྗེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་འགློད་དློ། ཞྗེས་

སློ༑ །བཟློད་པ་ནི། བརྒྱ་ལ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་རློ་བ་དང་ཁུ་ཚུར་དབིག་

པས་བརྗེག་ཅིང་མཚོན་གིས་འདྗེབས་ཀང་དྗེ་ལ་བདག་གིས་འཁྲུག་པའི་སྗེམས་

འགའ་ཙམ་ཡང་བསྐྗེད་པར་མི་བ་ཞིང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་བཟློད་པ་དྗེ་འདྲ་བ་
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ལ་རབ་ཏུ་དགློད་པར་བའློ་སམ་མློ། ཞྗེས་སློ། །བརློན་འགྲུས་ནི། བང་ཆྗེན་རྣམ་མཁྗེན་

ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུས་དང་སྗེམས་ཀི་

བརློན་འགྲུས་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱློར་ཞིང༌། ཞྗེས་སློ། །བསམ་གཏན་ནི། བང་ཆྗེན་

ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་ཤིང་ཆློས་གང་ལ་ཡང་རྣམ་པར་གཡྗེང་

བའམ་རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་མྗེད་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐློང་བར་བསམ་གཏན་

གི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་སློ། །ཤྗེས་རབ་ནི། བང་ཆྗེན་ཆློས་གང་ཡང་

ཚུ་རློལ་ལམ་ཕ་རློལ་མི་དམིགས་ཏྗེ་རབ་འབློར་དྗེ་ལྟར་ན་བང་ཆྗེན་ཡུམ་ལ་གནས་པ་

ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་མ་བཞག་པའི་དབང་དུ་བས་

པའི་ཚོགས་བཞི་ལས། མཉམ་གཞག་གིས་བསྡུས་པའི་གསུམ་གི་དང་པློ་ཞི་གནས་

ནི༑ བང་ཆྗེན་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློ་བགློས་ཤིང་ཤར་ཕློགས་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་གངྒཱའི་

ཀླུང་གི་བྗེ་མ་སྗེད་དག་ཏུ་སློང་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་བདག་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་གནས་པ་དྗེ་

བཞིན་དུ་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་དྗེ་དག་ན་སྗེམས་ཅན་ཇི་སྗེད་ཅིག་འཁློད་པ་དྗེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀང་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་ཡང་དག་པར་བསྐུལ་ཞིང༌། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལྷག་མཐློང་ནི། དཔྗེར་ན་སྒྱུ་མའི་མཁན་པློའམ་སྒྱུ་མའི་མཁན་པློའི་

མཆན་བུ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ལམ་པློ་ཆྗེའི་བཞི་མདློར་འདུག་སྗེ། སྐྗེ་བློ་མང་པློའི་

ཚོགས་ཀི་མདུན་དུ་སྐྗེ་བློ་མང་པློའི་ཚོགས་ཤིག་མངློན་པར་སྤྲུལ་ཏྗེ་འདི་སམ་དུ་

བདག་གིས་སྗེམས་ཅན་ཚད་མྗེད་གྲངས་མྗེད་པ་འདི་དག་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་དགློད་

པར་བའློ། །རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་དགློད་པར་བའློ་སམ་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་གྱུར་ན། 

རབ་འབློར་དྗེ་ཇི་སམ་དུ་སྗེམས་སྒྱུ་མའི་མཁན་པློའམ་སྒྱུ་མའི་མཁན་པློའི་མཆན་བུ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 474  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

དྗེས་སྗེམས་ཅན་གང་ཡང་ཕིན་དྲུག་ལ་དགློད་པར་བས་པ་ཡློད་དམ། རྣམ་མཁྗེན་གི་

བར་ལ་དགློད་པར་བས་པ་ཡློད་དམ། གསློལ་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་ནི་མ་མཆིས་སློ་

ཞྗེས་དཔྗེར་མཛད་ནས་དྗེ་བཞིན་དུ་བང་ཆྗེན་གིས་སྗེམས་ཅན་ཕིན་དྲུག་ནས་རྣམ་

མཁྗེན་གི་བར་ལ་འགློད་པར་བའློ་སམ་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀང་སྗེམས་ཅན་གང་གི་དློན་

དུ་ཡང་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ཞི་ལྷག་གཉིས་ནི་ཟུང་ཡིན་ལ་དྗེ་གཉིས་འབྲྗེལ་བ་སྗེ་མཉམ་པར་

འཇུག་པའི་ལམ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་གཟུགས་ནི་མ་བཅིངས་མ་གྲློལ་བའློ། །ཚོར་བ་

དང་འདུ་ཤྗེས་དང་འདུ་བྗེད་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ནི་མ་བཅིངས་མ་གྲློལ་བའློ། ཞྗེས་

སློ༑ །དྗེ་ལ་རྒྱས་སས་རྣམས་འཁློར་བ་རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་སིད་

པར་མི་འཆིང་ལ། གཞན་དློན་”ལྷུར་ལྗེན་པར
1

་སིང་རྗེས་སིད་པ་སངས་པའི་སྒློ་ནས་

གྲློལ་བར་མི་བྗེད་པས་མདློ་འདི་དག་གིས་ཟུང་འབྲྗེལ་གི་ཚོགས་བསན་ཏློ། །དྗེ་ཡང་

ཉི་སང་ལས། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སིང་རྗེས་ནི། །སིད་པར་དགའ་བར་བྗེད་པ་

སྗེ༑ །བློ་ཡིས་དྗེར་ནི་གནས་པ་དང༌། །བརམ་པས་རྗེས་སུ་སྗེམས་མ་ཡིན། །སྗེམས་ནི་

དྲན་པས་བཅིངས་གྱུར་པ། །ཕི་རློལ་ཏུ་ནི་མི་འཇུག་ཅིང༌། །སློ་སློར་རྟློག་པའི་ལྕག་

གིས་ནི། །རྗེག་པ་འབློར་ལྡན་གནས་ཐློབ་བྗེད། །སྐྗེ་བ་ཡློངས་སམ་ལ་བརྟྗེན་

ནས། །འགའ་ཞིག་མ་ངན་འདའ་འགྱུར་ཞིང༌། །འཇིག་རྟྗེན་ལྗེགས་སམ་ལ་བརྟྗེན་

ནས། །ལ་ལ་འཁློར་བར་འཁློར་བར་འདློད། ཅྗེས་ཏྗེ་ཚིགས་བཅད་དང་པློས་སིང་རྗེས་

སིད་པར་གནས་ཀང་ཤྗེས་རབ་ཀིས་དྗེའི་སྐློན་གིས་མི་འཆིང་བ་དང༌། གཉིས་པས་ཞི་

1  ཞློལ། ༥༠༣ ལྷུར་ལྗེན་པར    བ། ༥༨༦  ཀ ། ༥༣༥  སྗེ། ༥༤༣   ལྷུར་ལྗེན་པའི
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གནས་ཀིས་མི་གཡྗེང་ཞིང་ལྷག་མཐློང་གིས་བསྐུལ་བས་འདློད་པ་འགྲུབ་པ་དང༌། 

གསུམ་པས་ཞི་བ་ལྷུར་ལྗེན་པ་དང་མི་ལྗེན་པའི་རྒྱུ་བསན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་བཅུ་པློ་འདི་ནི་

གློ་ཆ་བགློས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའི་སྒློ་ནས་གསུངས་ལ། གློ་ཆ་

བགློས་པ་ཡང་དློན་དམ་པར་གློ་བགློ་བ་མྗེད་པར་ཤྗེས་ནས་ཐ་སད་དུ་སྗེམས་ཅན་

བསྒལ་བའི་ཁུར་ཁྗེར་བའློ། །

བཞི་པ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པས་བསྡུས་པའི་ཐབས་མཁས་ནི། རབ་འབློར་

ཕིན་དྲུག་ནི་བང་ཆྗེན་གི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །འདི་རྣམ་མཁྗེན་ཡིད་བྗེད་

ཀིས་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྱློད་ཅིང་དྗེ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་

དང་ཐུན་མློང་དུ་བས་ཏྗེ་རློགས་བང་དུ་བསྔློ་བས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའློ་ཞྗེས་

གསུང་ངློ༌། །གསུམ་པ་ལྟ་བ་དང་སྤྱློད་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཚོགས་གཉིས་ལས་ལྟ་

བས་བསྡུས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། སྤྱློད་པས་བསྡུས་པ་བསློད་ནམས་

ནི༑ དྗེ་ལ་དཔའ་བར་འགྲློ་བ་ཞྗེས་བ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གང་ཞྗེ་ན། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གང་

གིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་ལ་སྤྱློད་པ་སྗེ་འདི་ནི་དཔའ་བར་འགྲློ་བ་

ཞྗེས་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏློ། ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཆགས་པ་མྗེད་པས་རྣམ་

པར་གྲློལ་ཞིང་གློས་པ་མྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་བར་བརྒྱ་ར་གཅིག་ནི་བསློད་ནམས་

ཀི་ཚོགས་ཏྗེ། བསློད་ནམས་མང་པློ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། མློས་བསྔློ་ཡི་རང་

གི་ཡིད་བྗེད་གསུམ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་འགྲློ་བའི་རྟྗེན་བྗེད་པས་སློ། །

བཞི་པ་”འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་དམིགས་པ
1

་འཛིན་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་

1  ཞློལ། ༥༠༤   འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པ་དམིགས་པ    བ། ༥༨༨  ཀ ། ༥༣༧  སྗེ། ༥༤༥   འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་དམིགས་པ
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ཚོགས་གཉིས་ལས། འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པས་བསྡུས་པ་ལ་ནི། བང་ཆྗེན་གི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་

ནི་འདི་ལྟ་སྗེ་དྲན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་པ་བཞི་སྗེ། ཞྗེས་སློགས་སློ། །

འདིར་ཐྗེག་ཆྗེན་བཅུ་བདུན་བསན་ཏྗེ། དྲན་ཉྗེ་ནས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་གི་

བར་སྗེ་ཚན་བདུན། རྣམ་ཐར་སྒློ་གསུམ། ཤྗེས་པ་བཅུ་གཅིག །དབང་པློ་གསུམ། ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་གསུམ། རྗེས་དྲན་བཅུ། སློམས་འཇུག་ལྔ། སློབས་མི་འཇིགས་པ་སློ་སློ་རིག་

པ༑ མ་འདྲྗེས་པའི་ཐྗེག་ཆྗེན་ནློ། །སྔར་གི་ཕིན་དྲུག་སློང་ཉིད་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འཆད་

འགྱུར་གི་གཟུངས་ཀི་ཐྗེག་ཆྗེན་དང་བཅས་པས་ཉྗེར་གཅིག་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ལྔ་པ་

དམིགས་པ་འཛིན་པས་བསྡུས་པ་དྲན་ཤྗེས་ཀིས་ཆློས་ཀི་ཚིག་དློན་འཛིན་པའི་

གཟུངས་ནི། ཨ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་གདློད་མ་ནས་མ་སྐྗེས་པའི་ཕིར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྒློའ ློ། །ར་ཞྗེས་བ་བ་ནི་རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒློའ ློ། །པ་ཞྗེས་བ་

བ་ནི་དློན་དམ་པ་སློན་པའི་ཕིར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒློའ ློ། །ཙ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་འཆི་འཕློ་

བ་དང་སྐྗེ་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒློའ ློ། །ན་ཞྗེས་བ་བ་ནི་མིང་

དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒློའ ློ། ཞྗེས་སློགས་སློ། །ལྔ་པ་ཡློན་ཏན་གི་རྟྗེན་

བྗེད་པའི་ས་དང་ཉྗེས་པ་སྗེལ་པའི་གཉྗེན་པློ་ནི་སློན་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྒྲུབ་བྗེད་ཀི་ངློ་བློ། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ། སྒྲུབ་པའི་ངྗེས་

ཚིག །སྒྲུབ་པའི་གྲངས་ངྗེས་སློ། །དང་པློ་ནི། སྗེམས་ཅན་གྲངས་མྗེད་པ་རྣམས་ཐྗེག་

གསུམ་གི་མང་འདས་ཐློབ་པར་བྗེད་པའི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང༌། བསམ་པ་སིང་བརྗེ་བ་

དང་བྲལ་ཞིང་ཐབས་ཕར་ཕིན་དང་མི་ལྡན་པས་འགའ་ཡང་མ་ངན་ལས་ཟླློ་མི་ནུས་

པས་སིང་རྗེས་ཡིད་གདུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་བདྗེ་བ་བཞི་
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གཞན་ལ་སྒྲུབ་སྗེ། འདི་ལྟར་སྦྱིན་པ་གཏློང་བ་ན་མློད་ལ་འདློད་པ་རློགས་པས་དྗེས་ནི་

དུས་དྗེའི་བདྗེ་བ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ལ་བཀློད་པས་བདྗེ་འགྲློའི་ལུས་འཛིན་པས་དྗེས་

ནི་མ་འློངས་པའི་བདྗེ་བ་དང༌། བཟློད་པ་བརློན་འགྲུས་བསམ་གཏན་གསུམ་ལ་བཀློད་

པས་འབྲས་བུ་གཅིག་ཏུ་ངྗེས་པ་རྒྱུ་དང་རྗེས་མཐུན་པ་ཁློ་ན་འགྲུབ་པས་དྗེ་གསུམ་

གིས་གཅིག་ཏུ་ངྗེས་པའི་བདྗེ་བ་དང༌། ཤྗེས་རབ་ལ་བཀློད་པས་ངྗེས་ལྗེགས་འཁློར་

བར་གཏན་མི་ལྡློག་པ་འཐློབ་པས་གཏན་དུ་བའི་བདྗེ་བ་སྒྲུབ་བློ། །

ཕིན་དྲུག་གི་ཐབས་དང་ལྡན་པ་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེ་བས་གཞན་དློན་ལ་རྗེ་

གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཞི་གནས་དང༌། དྗེ་ཐློབ་པ་ལ་ལྷག་མཐློང་སྐྗེ་བ་ཞི་གནས་ཀི་

ཡུལ་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་ལྷག་མཐློང་དང༌། དྗེས་སློང་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་ན་

ཐྗེག་དམན་དུ་ལྟུང་སིད་པས་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀིས་སིད་ཞིའི་མཐར་མི་ལྷུང་བའི་

ཟུང་དུ་འབྲྗེལ་བའི་ལམ་དང༌། ཟུང་འབྲྗེལ་གི་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་ནི་རྣམ་མཁྗེན་ཡིད་

བྗེད་ཀིས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྗེད་པའི་ཕིར་དྗེའི་འློག་ཏུ་ཐབས་མཁས་དང༌། དྗེ་ཤྗེས་

པ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་ལ་སློབ་པའི་ཕིར་དྗེ་ནས་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། 

དྗེ་ལ་གློམས་པས་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་སྗེམས་ཅན་གི་

དློན་བྗེད་པ་ལས་བསློད་ནམས་འབྱུང་བས་དྗེ་ནས་བསློད་ནམས་དང༌། ཚོགས་གཉིས་

ལ་གློམས་པས་ནི་ཆློས་སློ་བདུན་ལ་འབད་པས་མཐློང་བ་དང་སློགས་པས་སྒློམ་པ་

དང་མི་སློབ་པ་དང་ལམ་དང་པློ་གཉིས་ཀང་སྗེ། དྗེ་ཡང་མི་སློབ་པ་དང་ཚོགས་ལམ་ནི་

སྤྱིར་ལམ་ཚོགས་ཀི་དབྗེ་བ་ཙམ་ཡིན་པས། སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི་ཆློས་མཆློག་ཆྗེན་

པློའི་སྦྱློར་ལམ་དང་མཐློང་སྒློམ་གཉིས་རྣམས་ཡིན་ནློ། །ལམ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཨ་ལ་
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སློགས་པའི་ཡི་གྗེའི་དློན་བསམ་པའི་སློབས་ཀིས་བསྐལ་པ་དུ་མར་ཆློས་སློན་པའི་

རྒྱུའི་དྲན་པ་གཏུགས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དྗེ་ནས་ཚིག་དང་སློགས་པས་དློན་

དང༌། གསང་སྔགས་དང༌། བཟློད་པའི་རྒྱུའི་གཟུངས་སློ། །

གཟུངས་དྗེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཀང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་བཞི། ངློ་བློ། དབྗེ་

བ༑ བྗེད་ལས། ས་མཚམས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། ཐུང་མློང་གི་ངློ་བློ་ནི། འགྲྗེལ་

ཆྗེན་ལས། གཟུངས་ཀི་རང་བཞིན་དྲན་པ་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ཏྗེ་དྲན་པ་དང་

ཤྗེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་གཟུངས་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །ཐུན་མློང་མིན་པའི་ངློ་

བློ་ལ་བཟློད་པ་འཐློབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང༌། ཚིག་གམ་ཆློས་

དང༌། དློན་གི་གཟུངས་ཏྗེ་བཞིའློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གྗེ་

དྗེ་དག་སྐྗེ་འགག་དང་འབྱུང་བ་དང་དངློས་པློ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་དློན་དུ་མློས་ཏྗེ་

བསྒློམས་པས་སྒློམ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ན། དྗེའི་དློན་ལ་མི་སྐྲག་པའི་བཟློད་པ་སྐྗེ་

སྗེ་དྗེའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དྲན་ཤྗེས་ནི་བཟློད་པའི་གཟུངས་སློ། །དྗེས་ན་བཟློད་པ་ཉིད་ལ་

མི་བ་བར་དྗེའི་རྒྱུ་ལ་ཡང་བ་སྗེ། འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་ལས། བཟློད་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་

ཐློབ་པའི་རྒྱུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒློམ་པའི་ཚེ་ཤྗེས་རབ་དང་དྲན་པ་ལ་བཟློད་པ་འཐློབ་པའི་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་གཟུངས་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་དང༌། ཡུམ་གསུམ་གནློད་འཇློམས་ལས་

ཀང༌། བཟློད་པ་འཐློབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གཟུངས་ཞྗེས་པས་སློ། །གཞན་ཡང་དྗེ་

ལས་གཟུངས་འདི་སྐྗེད་པའི་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡང་བཤད་དྗེ། ཏདྱ་ཐཱ། “ཨི་ཌི་མི་ཌི། ཀི་

ཌི་བྷི་ཀ་ན་ཏྱ།
1

 པ་དཱ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་པའི་དློན་གང་ཡིན་སམ་དུ་བརྟགས་པ་ན་དྗེ་དག་

1  བ། ༥༩༢   ཨི་ཊི་མི་ཊི། ཀི་ཌི་བྷི་ཀ་ན་ཏྱ།    ཞློལ། ༥༠༧   ཨི་ཌི་མི་ཌི། ཀ�་ཌི་བྷི་ཀ་ན་ཏྱ།
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ལ་བརློད་བ་མ་མཐློང་ནས་བརློད་བ་མྗེད་པ་ཉིད་འདིའི་བརློད་བའློ་སམ་དུ་ངྗེས་པར་

བྗེད་ཅིང་བརློད་བ་རློད་བྗེད་དང་བྲལ་བར་སྒློམ་མློ། །དྗེས་མཚོན་ནས་ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བས་པས་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སློང་པར་

མཐློང་བ་ན་ཆློས་ཐམས་ཅད་བརློད་བྲལ་དུ་རྟློགས་པས་དགའ་བ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེས་ཏྗེ་དྗེའི་

ཚེ་ན་དྗེས་གཟུངས་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །གཟུངས་ཐློབ་པའི་མཐུས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་ས་

དང་པློ་སྐྗེ་བ་དང་མཐུན་པའི་བཟློད་པ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེ་སྗེ་དློན་དམ་ལ་བཟློད་པས་བཟློད་པ་

ཞྗེས་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། བང་སྗེམས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐློབ་པས་སྗེམས་ཅན་

གི་ཡམས། ཉྗེར་འཚེ། འཁྲུག་པ་སིག་པ་ལ་སློགས་པ་ཟད་པའི་ཆྗེད་དུ་ཆློ་གའི་ཁད་

པར་འདི་ལྟ་བུས་དློན་དྗེ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་སྨློན་ལམ་གི་

མཐུས་བིན་གིས་རླློབ་ཅིང་བརླབས་པ་ལྟར་དུ་དློན་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རིང་དུ་གནས་པ་སྗེ། 

དྗེ་ཡང་དྗེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་དྲན་ཤྗེས་ནི་གཟུངས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ། སྔགས་ཀི་ཡི་

གྗེ་རྣམས་ཡུལ་ལ་ཡུལ་ཅན་གིས་སམ་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་

སྔགས་ཀི་གཟུངས་ཞྗེས་བའློ། །ཡང་མནྟྲའི་མན་ནི་ཤྗེས་པ་དང་ཏྲ་སྐློང་བ་སྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་

དང་སིང་རྗེ་ནི་དྗེ་ཉིད་ཤྗེས་པ་དང་འགྲློ་བ་སྐློང་བས་གསང་སྔགས་སློ། །རྣམ་མཁྗེན་

གི་གཞིར་གྱུར་པས་གསང་སྔགས་ཀི་གཞི་ཞྗེས་ཀང་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ས་ཐློབ་ནས་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྔློན་ཐློས་མ་མློང་

བའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གྲངས་གྲངས་མྗེད་པ་བསན་པ་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་

ནུས་པའློ། །བཞི་པ་ནི། རིམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུས་ཆློས་ཀི་དློན་འཛིན་པར་ནུས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་

ཨ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གྗེ་དྗེ་དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྟློགས་པར་བྗེད་པ་ན། 



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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དྲན་ཤྗེས་ཀི་གཟུངས་དྗེ་དག་སྐྗེ་བས་དྗེ་དག་ལ་གཟུངས་ཀི་སྒློ་ཞྗེས་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚེ་འདིར་ཆྗེད་དུ་མ་བརལ་ཀང་སྐྗེ་བ་སྔ་མར་སྦྱངས་པའི་རྣམ་

སྨིན་གིས་ཐློབ་པ་དང༌། འདིར་ཐློས་བསམ་ལ་འབད་པས་ཆློས་ཀི་ཚིག་དློན་དུ་མ་མྱུར་

བར་འཛིན་ནུས་པ་དང༌། སྒློམ་བྱུང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སློབས་ཀིས་འཛིན་པར་ནུས་

པའི་གཟུངས་གསུམ་ལས། དང་པློ་གཉིས་ནི་ཆུང་ངུ་དང་ཕི་མ་ནི་ཆྗེན་པློ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ལ་ཡང་ས་ལ་མ་ཞུགས་པ་མློས་པ་སྤྱློད་པ་རྣམས་ཀི་ཆུང་ངུ། མ་དག་ས་བདུན་གི་

འབྲིང༌དག་པ་ས་གསུམ་གི་ཆྗེན་པློ་སྗེ། མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། རྣམ་སྨིན་ཐློས་ལ་གློམས་

པ་དང༌། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་གཟུངས་དག་ནི། །ཆུང་ངུ་དང་ནི་ཆྗེན་པློ་སྗེ། །ཆྗེན་པློ་དྗེ་

ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡང་དང་ཡང༌། །དྗེ་ལ་ཡང་

དག་བརྟྗེན་ནས་ནི། །རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ཆློས་དག་ཀང༌། །རབ་ཏུ་སློན་ཞིང་འཛིན་པར་

བྗེད། ཅྗེས་པ་ལྟར་རང་གིས་འཛིན་ཅིང་གཞན་ལ་སློན་པའློ། །"གསུམ་པ་ནི།
1

 གསུམ་

གི་གནློད་འཇློམས་ལས། བཟློད་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་གཟུངས་སྔར་བཤད་པ་

དྗེ་ནི་སྔློན་གི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་མློས་པས་སྤྱློད་པའི་ས་ལ་འཐློབ་

བློ༑ །གཞན་གཟུངས་གསུམ་པློ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་པ་དང་པློ་འདས་ནས་ས་དང་

པློ་ལ་སློགས་པ་ལ་འཐློབ་བློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་ཐློབ་པ་ནི་

གཟུངས་ཀི་དབང་དུ་བས་ལ། མློས་སྤྱློད་ནི་ཚོགས་སྦྱློར་གཉིས་ཀ་ལ་བས་ནས་སྔ་མ་

ལ་བཟློད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དང་ཕི་མ་ལ་དྗེ་དང་དྗེའི་རྒྱུའི་གཟུངས་གཉིས་ཀ་བཞག་

1  ཞློལ། ༥༠༩  ཀ ། ༥༤༣   གསུམ་པ་ནི།    བ། ༥༩༤  སྗེ། ༥༥༡   བཞི་པ་ནི།
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གློ །རྣམ་སྨིན་དང་ཐློས་ལ་གློམས་པ་ནི་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་ལ་ཡང་ཡློད་དློ། །གཟུངས་

ཐློབ་པའི་རྟློགས་པའི་གནས་སྐབས་ནི་ཡློན་ཏན་ཕི་མ་ཕི་མའི་རྟྗེན་བྗེད་པས་དྗེ་ནས་ས་

དང༌། མཐློང་སྒློམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་སས་རང་རང་གི་སང་བ་སློང་བའི་གནས་

སྐབས་ཀི་དབྗེ་བས་གཉྗེན་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བས་དྗེ་ནས་གཉྗེན་ཚོགས་བསན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་བློ། །གང་ན། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་དློན་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་

སློགས་པ་མཐའ་དག་གློ །ཇི་ལྟར་ན། དྗེ་ཁློ་ནར་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བྗེད་མི་དམིགས་པར་

རྟློགས་པས་དློན་དམ་དང་ཀུན་རློབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་ལྟར་དམིགས་ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པས་

ཀུན་རློབ་ཀི་བདྗེན་པ་ལས་མི་འདའ་བར་རློ། །གང་དག་དློན་དམ་དུ་བསྒློམ་བ་སློགས་

མི་འབློར་བའམ་མྗེད་པས་ཀུན་རློབ་ཏུ་བསྒློམ་པར་བ་བ་ལ་སློགས་"བརྟགས་པའམ
1

་

འཇློག་པ་ཀུན་རློབ་ལས་མི་འདའ་བའི་དློན་དུ་འདློད་པ་དང༌། ཀུན་རློབ་ལས་མི་འདའ་

བ་ཡང་ངྗེས་ཚིག་གི་ཁློངས་སུ་སྡུད་པ་ནི་དློན་མིན་ནློ། །གང་གིས་ན། བརྗེ་བ་ནས་

གཉྗེན་པློའི་བར་བཅུ་བདུན་གིས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རྒྱན་སང་ལས། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

གློ་རིམ་གིས་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ལས་མི་འདའ་བར་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་

མ་ལུས་པར་སིང་རྗེ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པས། ཞྗེས་སློ། །འདིས་ནི་

ཁ་ཅིག་སིང་རྗེ་སློགས་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཚོགས་བཅུ་བདུན་དུ་བས་ནས་དྗེ་སྒྲུབ་བྗེད་ཀི་

ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་ཟུར་དུ་འཆད་པ་ཡང་བཀག་གློ །

གསུམ་པ་ནི། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པ་ནི་ཚོགས་ཡིན་ཏྗེ། སིང་རྗེ་ལ་

སློགས་པ་བཅུ་བདུན་འདི་དག་གིས་བང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་འཛིན་པའམ་དྗེར་འབིན་པར་

1  བ། ༥༩༤  ཞློལ། ༥༡༠   བརྟགས་པའང    ཀ ། ༥༤༤  སྗེ། ༥༥༢   བཏགས་པའང
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བྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཚོགས་ལ་སཾ་བྷ་ར་ཞྗེས་འབྱུང་ལ་སཾ་ནི་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ། བྷ་

ནི་ངློ་བློ། ར་ནི་འཛིན་པ་སྗེ་མདློར་ན་བང་ཆྗེན་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བྗེད་པའི་ངློ་བློ་

ཡིན་པས་སློ། །འབྲས་བུར་འཛིན་ཚུལ་ཡང་སིང་རྗེ་སློགས་ཀིས་ཐྗེག་ཆྗེན་མ་ལུས་པ་

བདྗེན་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་སྒྲུབ་པས་སློ། །ཡི་གྗེ་ཁ་ཅིག་ལས་འགྲུབ་པའི་ངློ་བློ་ཞྗེས་པ་

མ་དག་སྗེ། ཉི་སང་ལས། སིང་རྗེ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་འདི་དག་ནི་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བྗེད་པའི་ངློ་བློའི་དློན་གིས་ན་ཚོགས་ཞྗེས་བརློད་དློ། 

ཞྗེས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི་དབྗེ་གཞིའློ། །དབྗེ་ན་གྲངས་བཅུ་བདུན་

ནློ༑ །རྒྱུ་མཚན་ནི་སིང་རྗེ་ནས་གཉྗེན་པློའི་བར་བཅུ་བདུན་ནི་ཚོགས་ཡིན་པས་

སློ༑ །གྲངས་ངྗེས་འདི་ནི་འཕགས་པས་མཛད་པ་ལྟར་སློབ་དཔློན་དང་ཤཱནི་ཨ་བྷྱ་རད་

ཀིར་བུད་དྷ་ཤྲིས་ཀང་བཞྗེད་ལ། རྣམ་འགྲྗེལ་དུ། ལམ་དང་ས་བཅུ་གང་ཡིན་དང༌། 

ཞྗེས་ར་བར་གཟུངས་ཚིག་གིས་མ་ཟིན་པར་བས་ཤིང་འགྲྗེལ་པར་དྗེ་ལམ་ཚོགས་ཀི་

ནང་དུ་འདྲྗེན་པ་དང༌། རང་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་ནས་ཡྗེ་ཚོགས་ཉི་ཤུར་གཅིག་གིས་མ་ཚང་བ་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི། མདློ་

དང་བསན་བཅློས་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ཞིང་སློང་ཉིད་ཀི་མདློ་ཚིག་ཙམ་ཡང་མ་

མཐློང་བར་གསལ་ལློ། །

འདིར་ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཞྗེས་པ་སྒྲུབ་པ་གཞི་མཐུན་པར་སྦྱར་ཏྗེ། ཉི་སང་

ལས། ཚོགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏྗེ་འདི་ལྟ་སྗེ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་

པློའི་ཚོགས་དང་ཞྗེས་པ་ནས་གཉྗེན་པློའི་ཚོགས་སློ་ཞྗེས་པའི་བར་དུ་གསུངས་
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སློ༑ །འློ་ན་ལམ་གི་ཚོགས་སྦྱློར་ལམ་ན་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ་མཐློང་བ་ལ་སློགས་པའི་

ལམ་དང་ཞྗེས་པས་ཤྗེ་ན། དྗེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ནི་ཉི་སང་ལས། དྲན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་པ་

ནས་བརམས་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་བར་དྗེ་དག་གིས་ནི་

མཐློང་བ་ལ་སློགས་པའི་ལམ་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལམ་གི་ཚོགས། ཞྗེས་

གསུངས་པ་དང་བསྟུན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡང་མཐློང་སྒློམ་ལམ་ཚོགས་

ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའམ་མཐློང་ལམ་དབུས་ན་གནས་པས་དྗེ་ལ་སློགས་སྒ་སྦྱར་བས་སྔ་

ཕི་གཉིས་ཀ་སྡུད་པའི་ཕིར་ཡིན་པས་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །འདིར་ཐློག་མ་དྲན་ཉྗེ་ནས་ཐ་མ་

མ་འདྲྗེས་པའི་བར་ལ་བཤད་ཀང་ངྗེས་འབྗེད་དང་པློ་གསུམ་དང་ཚོགས་ལམ་གི་

སྐབས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་བསན་པ་ནི་ཞར་བྱུང་གི་མདློ་ཡིན་ཏྗེ། རིགས་

པ་འདི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ལྟར་མངློན་རྟློགས་

ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལ་སྐབས་ཀི་མདློ་དང་ཞར་བྱུང་གི་མདློ་རྗེ་རྗེ་ཡློད་པ་ཕྗེད་དགློས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། ས་དང་། གཉྗེན་པློའི་ཚོགས་རྟློགས་

དཀའ་བ་བྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའློ། །ཕི་མ་འདི་གཉིས་རྟློགས་དཀའ་བར་དགློངས་ནས་རྗེ་

བཙུན་གིས་བྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་མཛད་ལ། སློབ་དཔློན་གིས་དང་པློ་ལ་ཡང་མཛད་

དློ༑ །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཡུལ་ཅན་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། ཡུལ་སློང་ཉིད་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

ཚོགས་བཅུ་བདུན་བསན་པ་དྗེ་ལ་སྗེ་དྗེའི་ནང་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་བྗེ་བྲག་ཏུ་

འཆད་པ་ལ་ནི་ཉི་ཤུ་ཡློད་དྗེ། ནང་སློང་པ་ཉིད་ནས་གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་བར་

ཡུལ་སློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་ཡློད་པའི་བྗེ་བྲག་གིས་སློ། །དྗེ་ཡང་མདློར་སློང་ཉིད་ཉི་ཤུས་ཡུལ་

ཅན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཉི་ཤུ་འཕངས་པ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་འཕངས་པའི་ཚུལ་ནི། སློང་པ་ཉིད་འདི་
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གསུམ་ནི་མློས་པས་སྤྱློད་པའི་ས་ལའློ། ཞྗེས་དང༌། བཞི་པ་ལ་འདི་ནི་སྦྱློར་བའི་ལམ་

ལའློ་ཞྗེས་རྒྱན་སང་དུ་འབྱུང་ལ། དྗེའི་དློན་དང་པློ་གསུམ་གིས་དྗེའི་ཡུལ་ཅན་ཚོགས་

ལམ་དང་བཞི་པས་དྗེའི་ཡུལ་ཅན་ངྗེས་འབྗེད་བཞི་འཕངས་པར་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་

འཆད་ཅིང༌། ཐུབ་དགློངས་སུ། ནང་དང་ཕི་དང་ཕི་ནང་སློང་པ་ཉིད་ནི་སྗེམས་དང་པློ་

བསྐྗེད་པ་ནས་བརམས་ཏྗེ་མློས་པས་སྤྱློད་པའི་ས་ལའློ། །

སློང་པ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ནི་ས་དྗེའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་བར་ཆད་མྗེད་པ་

སྦྱློར་བའི་ལམ་ལའློ། ཞྗེས་དང་པློ་གསུམ་ཚོགས་ལམ་དང་ངྗེས་འབྗེད་དང་པློ་གསུམ་

དང༌། བཞི་པ་ཆློས་མཆློག་ལ་འཆད་དློ། །དྗེ་ལ་སྤྱིར་རྒྱན་སང་དུ་མློས་སྤྱློད་སྦྱློར་ལམ་

ལ་བས་པ་མང་ཡང༌། སྐབས་འདིར་བཞི་པ་ལ་སྦྱློར་བའི་ལམ་ཞྗེས་པ་དང༌། ཚོགས་

ལམ་ན་ཡང་སྒློམ་བྱུང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཕལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར་ནང་དང་ཕི་དང་དྗེ་

གཉིས་ཀ་སློང་ཉིད་གསུམ་གིས་ཚོགས་ལམ་དང་སྦྱློར་ལམ་དང་པློ་གསུམ་དང༌། སློང་

པ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་ཆློས་མཆློག་འཕངས་པ་དགློངས་པར་འཐད་དློ། །ཚོགས་

ལམ་ན་ཚོགས་སྒྲུབ་མྗེད་པས་དྗེ་མི་འཐད་ཅྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་

སུ་བཤད་ཚད་ཚོགས་སྒྲུབ་ཏུ་མི་འདློད་དྗེ། ལམ་གི་ཚོགས་བཞིན་ནློ། །གཞན་དུ་ན་

ཚོགས་ལམ་ལ་མི་འདློད་ཀང་ངྗེས་འབྗེད་དང་པློ་གསུམ་དུ་བཞག་དགློས་པས་དྗེར་

ཡང་ཚོགས་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བཞག །ཆྗེན་པློ་དང་དློན་དམ་པ་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་ས་དང་པློ་

དང་གཉིས་པ་འཕྗེན་ཏློ། །དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་བ་དང་མཆློག་

གི་དློན་དུ་རྟློགས་པ་ན། ཆློས་དབིངས་དྗེ་སློང་པར་རྟློགས་ལ་དྗེའི་ཚེ་རང་བཞིན་ཅན་

ཕློགས་བཅུ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་མཆློག་ཀང་སློང་པར་རྟློགས་པས་སློ། །
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འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་ས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་

འཕྗེན་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཆློས་དབིངས་རྒྱུ་མཐུན་པའི་དློན་གི་མཆློག་དང་ཡློངས་སུ་

འཛིན་པ་མྗེད་པའི་དློན་དུ་རྟློགས་པ་ན་དྗེ་སློང་པར་རྟློགས་ལ། དྗེའི་ཚེ་དྗེའི་རང་བཞིན་

ཅན་འདུས་བས་འཁློར་བ་དང་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་མྗེད་པའི་འདུས་མ་བས་ཀང་སློང་

པར་རྟློགས་པས་སློ། །འདིར་རྒྱུ་མཐུན་པ་ནི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་གི་འདྲ་བའི་འབྲས་བུ་

མིན་ནློ། །མཐའ་ལས་འདས་པ་དང་ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་མྗེད་པ་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་ས་ལྔ་པ་

དང་དྲུག་པ་འཕྗེན་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཆློས་དབིངས་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་མྗེད་པ་དང༌། ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་དག་མྗེད་པའི་དློན་དུ་རྟློགས་པ་ན་དྗེ་སློང་པར་རྟློགས་ལ། དྗེ་

ལྟ་ན་དྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་དབུས་ཀི་རང་བཞིན་དང་

འཁློར་བ་ཆློས་དབིངས་ཀི་རྗེས་སུ་སྐྗེས་པ་གཉིས་ཀང་སློང་པར་རྟློགས་པས་

སློ༑ །དློར་བ་མྗེད་པ་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་ས་བདུན་པ་འཕྗེན་ཏྗེ་དྗེས་ཆློས་དབིངས་མདློ་

སློགས་ཀི་མཚན་མ་ཐ་དད་མྗེད་པའི་དློན་དུ་རྟློགས་པ་ན་དྗེ་སློང་པར་རྟློགས་ལ། དྗེ་ལྟ་

ན་དྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་དློར་བ་མྗེད་པ་ཡང་སློང་པར་རྟློགས་པས་སློ། །

རང་བཞིན་དང་ཆློས་ཐམས་ཅད་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་ས་བརྒྱད་པ་འཕྗེན་ཏྗེ། དྗེས་

ཆློས་དབིངས་བྲི་འཕྗེལ་མྗེད་པའི་དློན་དང་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་དང་ཞིང་དག་པ་ལ་

དབང་བའི་གནས་སུ་རྟློགས་པ་ན་སློང་ཉིད་དུ་རྟློགས་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེའི་རང་གི་ངློ་བློ་རང་

བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་ཆློས་ཐམས་ཅད་སློང་པར་རྟློགས་པས་སློ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་

དང་མི་དམིགས་པ་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་ས་དགུ་པ་འཕྗེན་ཏྗེ། དྗེས་ཆློས་དབིངས་ཡྗེ་ཤྗེས་

ལ་དབང་བའི་གནས་ཉིད་དུ་རྟློགས་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེའི་མཚན་ཉིད་མཐའ་དག་དུས་
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ཐམས་ཅད་དུ་ཤྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་རྟྗེན་དུ་གྱུར་པ་མཚན་ཉིད་དང་དུས་རྣམས་སློང་

པར་རྟློགས་པས་སློ། །དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་དངློས་པློ་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་ས་

བཅུ་པ་འཕྗེན་ཏྗེ། དྗེས་ཆློས་དབིངས་ལས་ལ་དབང་བའི་གནས་སུ་སློང་པར་རྟློགས་

ལ༑ དྗེ་ལྟ་ན་དྗེའི་རིགས་ཅན་ཚོགས་པ་དང་ཡན་ལག་ལས་ཀི་རྟྗེན་ཀང་སློང་པར་

རྟློགས་པས་སློ། །དངློས་པློ་མྗེད་པ་དང་རང་གི་ངློ་བློ་དང་གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་

ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་འཕྗེན་ཏྗེ། དྗེས་ཉློན་སྒིབ་དང་ཤྗེས་སྒིབ་བག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་སངས་པ་དང་རང་བྱུང་ཉིད་ཐློབ་པ་ན་དྗེ་སློང་པར་རྟློགས་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་

དྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་ཆགས་པ་དང་གནློད་པར་བྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉློན་མློངས་

ཀིས་སློང་པའི་ནམ་མཁའ་དང་། གཟུང་འཛིན་ཤྗེས་སྒིབ་དང་བྲལ་བའི་སློང་ཉིད་དང༌། 

གཞན་ལ་མི་ལྟློས་པའི་བྗེད་པ་པློ་སློང་པར་རྟློགས་པས་སློ། །འདི་དག་ནི་བདག་ཉིད་

ཆྗེན་པློའི་དགློངས་པ་སྗེ་སློབ་དཔློན་གིས་ས་མཚམས་མཛད་པའི་དགློངས་པ་མཁྗེན་

པའི་བཤད་པའློ། །ཆྗེན་པློ་སློང་པ་ཉིད་ཕིན་ཆད་ཀི་ས་མཚམས་ནི་ཐུབ་དགློངས་ཀང་

སློབ་དཔློན་འདི་ཡི་རྗེས་སུ་འབྲང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་ས་མཚམས་སློ་སློར་མཛད་པ་ཡང་

རྗེས་ཀི་ཚེ་ཆློས་ཅན་དྗེ་དང་དྗེ་དག་ལ་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་ཚུལ་རྗེ་ཡློད་པས་གཙོ་ཆྗེ་བས་

བཤད་ཀི་ངྗེས་ནས་ནི་མིན་ཏྗེ། སློབ་དཔློན་དང་འཕགས་པ་གཉིས་མཐློང་སྒློམ་གཉིས་

ཀིས་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་མི་བཞྗེད་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དློན་

སྨྲ་དང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ནི། ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་ནི་སློང་པའི་

གཞི་ཡིན་ལ། མུ་སྗེགས་བྗེད་ཀིས་ཀུན་བཏགས་པའི་རྟག་པ་དང་གཅིག་པུའི་གང་
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ཟག་གི་བདག་ནི་དགག་བའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་ནི་མྗེད་ཀི་དྗེའི་བདག་

མྗེད་ནི་ཡློད་ལ་དྗེ་ཡང་དགག་གཞི་ཕུང་སློགས་གསུམ་མམ་བདྗེན་བཞིས་ཁད་པར་

དུ་བས་པའི་དགག་པ་སྗེ། མདློ་ལས། འདི་ན་བདག་དང་སྗེམས་ཅན་མྗེད། །ཆློས་འདི་

རྒྱུ་དང་བཅས་ལས་བྱུང༌། ཞྗེས་དང༌། སྗེམས་འགྲྗེལ་ལས། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཟླློག་

དློན་དུ། །ཕུང་པློ་ཁམས་སློགས་བསན་པ་སྗེ། ཞྗེས་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས་ཀང༌། སློང་

པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན་གང་ན་ཅི་ཞིག་མྗེད་པ་དྗེ་ནི་དྗེས་སློང་པར་ཡང་དག་པར་

རྗེས་སུ་མཐློང་ལ་འདི་ལ་ལྷག་མར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་འདིར་ཡློད་པའློ་ཞྗེས་

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྗེས་སློ། །

གང་ན་ཅི་ཞིག་མྗེད་ཅྗེ་ན་ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་རྣམས་ལ་རྟག་པ་

དང་བརྟན་པ་དང་ཐྗེར་ཟུག་དང་མི་འགྱུར་བའི་ཆློས་ཅན་དང་བདག་དང་བདག་གི་མྗེད་

དྗེ་དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་དག་ནི་དྗེས་སློང་ངློ༌། །ལྷག་མ་ཡང་གང་ཞིག་ཅྗེ་ན། གང་དྗེ་ལྟར་བདག་

ནི་མྗེད་ཀི་བདག་མྗེད་པ་ནི་ཡློད་པར་སློང་པ་ཉིད་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བའློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་

དང༌། བདྗེ་གཤྗེགས་གཞུང་གི་རབ་དབྗེ་ལས། །འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་

མ༑ །བདག་གིས་སློང་ཞིང་བྗེད་པློ་མྗེད། ཅྗེས་དློན་སྨྲའི་འདློད་པ་བཀློད་པ་ལྟར་

རློ༑ །མདློར་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཕལ་ཆྗེ་བར་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་

ལྟར་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ནི་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་རང་

སློང་དུ་འདློད་ལ་ཕུང་སློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་རང་གིས་"མི་སློང་གིས
1

་གཞན་གང་ཟག་

གིས་སློང་པར་འདློད་དློ། །དྗེ་ལས་ཀང་ཞིབ་ཏུ་ཕྗེ་ན། རྟློག་གྗེ་འབར་བ་ལས། དྗེ་རྣམས་

1  བ། ༦༠༢  ཞློལ། ༥༡༦   མི་སློང་གིས    ཀ ། ༥༥༡  སྗེ། ༥༥༩   མི་སློང་གི
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ལས་སྔར་བསན་པའི་དགྗེ་འདུན་ཕལ་ཆྗེན་པ་ལ་སློགས་པ་བརྒྱད་དང༌། ཕིས་བསན་

པའི་"གནས་བསན
1

་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། མང་སློན་པ་དང༌། ཆློས་

མཆློག་པ་དང༌། འློད་སྲུངས་པ་རྣམས་ནི་བདག་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ། མུ་སྗེགས་པའི་

འདློད་པས་བཏགས་པའི་བདག་དང༌། བདག་གི་དང་ནི་སློང་པ་ཡིན་པ་དང༌། ཆློས་

ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ནློ། །ལྷག་མ་གནས་མ་བུ་པ་ལ་སློགས་པ་སྗེ་

ལྔ་ནི་གང་ཟག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ། གང་ཟག་ནི་ཕུང་པློ་དག་ལས་དྗེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་

བརློད་དུ་མྗེད་པ་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དྲུག་གིས་ཤྗེས་པར་བ་བ་འཁློར་བར་གྱུར་པ་

ཡློངས་སུ་གསལ་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྣམ་པ་ཤྗེས་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་སྨྲ་བའི་

ལུགས་སློ། །དང་པློ་ནི། གཞན་དབང་ནི་དགག་གཞི་དང༌། བདག་གཉིས་སུ་ཀུན་

བཏགས་པའི་ཆ་ནི་དགག་བ་དང༌། གཞན་དབང་ཀུན་བཏགས་ཀིས་གདློད་མ་ནས་

སློང་པའི་ཆ་ཡློངས་གྲུབ་ཏུ་འདློད་དྗེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། གྲུབ་ནི་དྗེ་ལ་སྔ་མ་པློ། །རྟག་ཏུ་

མྗེད་པར་གྱུར་པ་གང༌། ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ན་"ཀུན་བརྟགས
2

་རང་གི་ངློ་བློའམ་མཚན་ཉིད་

ཀིས་སློང་ལ་གཞན་དབང་དང་ཡློངས་གྲུབ་ནི་བཏགས་པས་སློང་གི་རང་གི་ངློ་བློས་

ནམ་ཡང་སློང་པར་མི་འདློད། ཤཱནི་པས། ཀུན་བཏགས་པའི་རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡློད་

པ་མ་ཡིན་ཞིང་གཞན་གི་དབང་དང་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་ནི་མྗེད་པ་མ་

ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་བས་ན་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བའློ་ཞྗེས་དང༌། སྔློན་པློ་ལ་སློགས་པ་ལ་ནི་

གནློད་པ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡློད་ཀི་གསལ་བ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྔློ་སློགས་ཀི་

1  ཞློལ། ༥༡༦   གནས་བསན    བ། ༦༠༢  ཀ ། ༥༥༡  སྗེ། ༥༥༩   གནས་བརྟན

2  ཞློལ། ༥༡༧   ཀུན་བརྟགས    བ། ༦༠༣  ཀ ། ༥༥༢  སྗེ། ༥༦༠   ཀུན་བཏགས
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རྣམ་པ་དློན་ལ་ཡློད་པ་བཀག་ནས་རྣམ་པ་དང་བྲལ་བའི་ཤྗེས་པའི་གསལ་ཆ་ལ་

རིགས་པ་གང་གིས་ཀང་མི་གནློད་པར་བསན་པ་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་མི་བདྗེན་པ་

དང་ཡློད་མྗེད་ཀི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་སྨྲ་བ་ལ་མི་འཐད་ཅྗེས་འགློག་སྗེ། ཤཱནི་པས། 

གཞན་ཡང་དབུ་མ་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

ཟྗེར་ཏྗེ། འདི་ལྟར་གལ་ཏྗེ་འདི་དག་ཚད་མས་མྗེད་པར་གྲུབ་ན་འགས་ཀང་ཡློད་པར་

སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སློ། །ཚད་མས་མ་ཡིན་པ་ལ་སང་བ་ཙམ་གིས་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་

དགློས། ཐམས་ཅད་"མྗེད་པ་ཉིད་ནི
1

་ཅི་ཞིག་ཉྗེ་བར་བངས་ནས་ཅི་ཞིག་གདགས་ཡང་

ཐམས་ཅད་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མྗེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྨྲ་

ན༑ དྗེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ་ཡློད་པ་དང་མྗེད་པ་ཕན་ཚུན་གཞན་སྗེལ་བའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་གཅིག་བཀག་པ་ཉིད་ཀིས་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡློད་པའི་ཕིར་

གཉིས་ཀ་དགག་པར་མི་རིགས་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །མདློར་ན་འདིའི་ལུགས་ཀིས་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དགག་བ་ནི་ཆློས་བདག་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་"ཀུན་བརྟགས
2

་འབའ་

ཞིག་ལ་འདློད་ཅིང་མཚན་ཉིད་གཞན་གཉིས་ཐློགས་མྗེད་སྐུ་མཆྗེད་ཀི་གཞུང་རློད་མྗེད་

གང་དུ་ཡང་རང་སློང་དུ་བསྒྲུབས་པ་མྗེད་དློ། །

མཚན་ཉིད་གསུམ་ལས་"ཀུན་བརྟགས
3

་ཁློ་ན་དགག་བ་ཡིན་པ་ཡང་བརྒྱད་

སློང་དློན་བསྡུས་ལས། མྗེད་དློ་ཞྗེས་ལ་སློགས་ཚིག་གིས། །བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་

འགློག་པ་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ནས་སངས་རྒྱས་དྗེ་བཞིན་དུ། །བང་ཆུབ་མ་མཐློང་བར་

1  ཞློལ། ༥༡༨   མྗེད་པ་ཉིད་ནི    བ། ༦༠༤  ཀ ། ༥༥༣  སྗེ། ༥༦༡   མྗེད་པ་ཉིད་ན

2  ཞློལ། ༥༡༨   ཀུན་བརྟགས    བ། ༦༠༤  ཀ ། ༥༥༣  སྗེ། ༥༦༡   ཀུན་བཏགས

3  ཞློལ། ༥༡༨   ཀུན་བརྟགས    བ། ༦༠༤  ཀ ། ༥༥༣  སྗེ། ༥༦༡   ཀུན་བཏགས
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བརློད་པ། །ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་བར་གིས་འདིར། །བཏགས་རྣམས་སྗེལ་བར་ཤྗེས་

པར་བ། ཞྗེས་པ་དང༌། དག་ལྡན་ལས་ཀང༌། ཡློངས་སུ་བཏགས་པའི་ངློ་བློས་ཐམས་

ཅད་མྗེད་དྗེ་མྗེད་པ་དྗེའི་ཕིར་གནས་པ་མྗེད་ཅིང་འཇིག་པ་མྗེད་དྗེ་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་

པ་མྗེད་ཅྗེས་བ་བའི་དློན་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་དྗེ་སློང་པའློ་ཞྗེས་ནང་སློང་པ་ཉིད་ཀི་མདློའི་

འགྲྗེལ་པར་འབྱུང་ཞིང༌། སིང་པློ་མཆློག་ཏུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །

དབུས་མཐའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། གང་ཟག་དང་ཆློས་ཀི་དངློས་པློ་མྗེད་པ་ནི་

སློང་པ་ཉིད་དློ། །དངློས་པློ་མྗེད་པ་དྗེ་ཡི་དངློས་པློ་ཡློད་པ་ཡང་སློང་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་

བདག་གཉིས་དགག་བར་གསུངས་པས་སློ། །དྗེའི་ཕིར་འདུས་བས་མཐའ་དག་གིས་

སློང་པའི་འདུས་མ་བས་ཡློངས་གྲུབ་དློན་དམ་པར་གྲུབ་པ་བམས་ཆློས་ཕི་མ་རྣམས་

དང་སྐུ་མཆྗེད་ཀི་གཞུང་གི་དགློངས་པར་འདློད་པ་བློ་རིང་རྣམས་ཀི་མུན་སྤྲུལ་འབའ་

ཞིག་གློ །གལ་ཏྗེ་གསུམ་གི་གནློད་འཇློམས་སུ་ཆློས་ཉིད་ཀི་མིག་ལ་སློགས་པ་རྣམ་

བཏགས་དང་ཀུན་བཏགས་ཀི་མིག་ལ་སློགས་པས་སློང་པར་གསུངས་པའི་སློང་ཉིད་

དང་ཕློགས་འདི་རྗེས་སུ་མཐུན་ཞྗེ་ན། སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་འདི་འཕགས་ཡུལ་གི་

མཁས་པ་ཞིག་གིས་བཀྲལ་བར་འདློད་ན་གནློད་འཇློམས་འདི་དང་མཐུན་པར་འདློད་

དགློས་ཏྗེ། འདི་དང་འདིའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་དང་མན་ངག་

རྗེས་འབྲང་གསུམ་དུ་ཆློས་ཉིད་སློང་གཞིར་བས་ནས་ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་

གཉིས་ཀིས་སློང་པར་གསུངས་ཀི་གཞན་དབུ་སྗེམས་ཀི་པཎི་ཏ་ཆྗེན་པློ་སུས་ཀང་དྗེ་

ལྟར་མ་བཤད་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཕློགས་འདི་དང་གནློད་འཇློམས་གཉིས་ཡློངས་གྲུབ་

སློང་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་གཞན་གཉིས་གང་གིས་སློང་པའི་ཆློས་སུ་བྗེད་པ་མིང་ཙམ་
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མཐུན་ཀང་དློན་གཏན་ནས་མི་མཐུན་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་གསུམ་གི་གནློད་འཇློམས་སུ། སློང་

པ་ཉིད་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་ནས་འདི་སམ་སྗེམས་ཏྗེ་ཅི་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བ་བ་

ཆློས་ཀི་རྣམ་པར་ཡློད་དམ་འློན་ཏྗེ་མྗེད། གལ་ཏྗེ་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བ་བ་ཞིག་ཡློད་ན་ནི་

སློང་པ་ཉིད་ཡློད་པས་སློང་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀང་ཡློད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། མི་མཐུན་པའི་

ཕློགས་མྗེད་པར་གཉྗེན་པློ་ཡློད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རློ། །

སློང་པ་མ་ཡིན་པ་ཡློད་ན་ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་སློང་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རློ་

ཞྗེས་དྗེ་སམ་དུ་བསམས་ནས་ཡང་འདི་ལྟར་གཏན་ལ་འབྗེབས་ཏྗེ་སློང་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་

ཅི་ཡང་མྗེད་པའློ། །གལ་ཏྗེ་སློང་པ་ཞྗེས་བ་བའི་ཆློས་གཞན་འགའ་ཞིག་ཡློད་པར་གྱུར་

ན་ནི་དྗེ་ལྟ་ན་མི་སློང་པའི་ཆློས་ཀང་ཡློད་པར་འགྱུར་ན་ནང་སློང་པ་ཞྗེས་བ་བའི་ཆློས་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི་གང་ཡང་མྗེད་དྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། དྗེའི་དཔྗེར་འགའ་ཞིག་གིས་

དྲི་ཟའི་གྲློང་ཁྗེར་མཐློང་བ་ན་གྲློང་ཁྗེར་གི་བློ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་ནས་ལྗེགས་པར་བརྟགས་པ་ན་

གྲློང་ཁྗེར་སློང་པའི་བློ་སྐྗེས་ཏྗེ་དྗེ་ཙམ་གིས་གྲློང་ཁྗེར་སློང་པ་ཞྗེས་པའི་ཆློས་གཞན་

མྗེད་པ་དང་འདྲ་བར་གཟུགས་སློགས་ལ་ཆློས་ཀི་བློ་སྐྗེས་པ་ན་ལྗེགས་པར་བརྟགས་

ནས་ཡུལ་དྗེ་དག་མ་རྗེད་པས་ཆློས་ཀི་བློ་མྗེད་པར་སློང་པའི་བློ་སྐྗེ་སྗེ་དྗེ་ཙམ་གིས་

སློང་པ་ཞྗེས་བ་བའི་ཆློས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡློད་པར་མི་རུང་ངློ་ཞྗེས་བཤད་ནས་ཡང་

དྗེ་ཉིད་ལས། སློང་པ་ཉིད་མྗེད་པས་མི་སློང་པ་ཡང་མྗེད་དློ། །

མི་སློང་པ་མྗེད་པས་སློང་པ་ཉིད་ཀང་མྗེད་དློ་ཞྗེས་འདིར་དྗེ་སྐད་བར་ནི་རུང་

ངློ༌། །སློང་པ་ཉིད་མྗེད་དྗེ་ཞྗེས་ཀང་བརློད་པར་མི་བ་སྗེ་འདི་ལྟར་ཆློས་ཐམས་ཅད་སློང་

པའི་ཕིར་རློ། །སློང་པ་ཉིད་ཡློད་ཅྗེས་ཀང་བརློད་པར་མི་བ་སྗེ་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་
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བརྟགས་ན་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བ་བའི་ཆློས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ། 

ཞྗེས་པ་དང༌། གལ་ཏྗེ་སློང་པ་ཉིད་ཀང་སློང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སློང་པ་མ་ཡིན་

ན་དྗེ་ལྟ་ན་ནི་མི་སློང་པའི་ཆློས་ཤིག་ཡློད་པར་གྱུར་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་སློང་ངློ་ཞྗེས་

བ་བ་དང༌། སློང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་འདི་འགལ་བའི་ཕིར་སློང་པ་ཉིད་དང་འགལ་

བར་འགྱུར་པ་ཞིག་ན། འདི་ལྟར་སློང་པ་ཉིད་ཀང་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བ་བའི་ཆློས་གཞན་

དུ་གྱུར་པ་གང་ཡང་མྗེད་པས། སློང་པ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སློང་པར་ཁས་ལྗེན་ཏྗེ། 

ཞྗེས་དང༌། དློན་དམ་པ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་ཡང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་

ངན་ལས་འདས་པས་སློང་ཞྗེས་བ་བ་ནི་དློན་དམ་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཀུན་

བཏགས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་སློང་ངློ༌། །

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྗེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་ཞྗེས་མི་བའམ་ཞྗེ་ན། ཉན་ཐློས་ཀི་

ཐྗེག་པ་པ་རྟློག་པ་དང་བཅས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཚུལ་ནི་དྗེ་ལྟ་ཡིན་གི་དློན་དམ་པར་ནི་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཞྗེས་བ་བའི་ཆློས་གང་ཡང་མྗེད་དློ་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པས་སྐབས་

དུ་མར་དློན་དམ་དང་སློང་ཉིད་རང་གི་ངློ་བློས་སློང་པར་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པ་དང༌། 

དློན་དམ་དང་སློང་ཉིད་ངློ་བློས་མི་སློང་པར་གཤིས་ལ་ཐྗེར་ཟུག་གི་རྟག་པར་འདློད་པ་

གཉིས་ག་ལ་མཚུངས། འདི་ལས་ཆློས་ཉིད་ཀུན་བཏགས་ཀི་རྣམ་པར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་

གཉིས་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་མྗེད་པ་མ་ཡིན་ཞྗེས་པ་ནི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་

བའི་ངློ་བློ་ཉིད་དྗེ་བཀག་ན་དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་མ་སློན་པས་མཐའ་དློན་ལ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་དུ་དློགས་ནས་ཆློས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་དྗེ་ཡིན་པ་ལ་

བསམས་ནས་དྗེ་སྐད་གསུངས་ཀི། དློན་ལ་ཐྗེར་ཟུག་གི་རྟག་པ་གྲུབ་པར་འདློད་ནས་
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མིན་ཏྗེ། འདུས་མ་བས་སློང་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཚུལ་གིས་ཀང་འདི་དག་

དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ན་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ལ་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས་ཏྗེ། 

ཞྗེས་འདུས་མ་བས་དློན་ལ་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་སློ། །སློང་པ་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་མན་

ངག་རྗེས་འབྲང་དུ་ཡང་འདི་ལྟར་བཤད་ལ། འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་སུ་ཡང༌། 

གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་དློན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ལ་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བ་བའི་སློད་

དང་བཅུད་ལྟར་གཅིག་གིས་གཅིག་སློང་པ་ལྟ་བུ་ལ་མི་བའློ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་གང་དང་

ཡང་མི་མཐུན་ལ། འདི་དག་ལས་གཞན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་སུ་ཡང་མི་བཞྗེད་པས་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་དློར་བར་རིགས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། འདུས་བས་བཀག་ནས་འདུས་མ་བས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་དངློས་

པློ་བཀག་ནས་དངློས་མྗེད་དང༌། ཡློད་པ་བཀག་ནས་མྗེད་པ་དང༌། གཞན་དངློས་

བཀག་ནས་རང་དངློས་དང༌། སློང་པ་བཀག་ནས་མི་སློང་པ་ཤུལ་དུ་སྒྲུབ་པ། མདློར་ན་

ཆ་འགའ་ཞིག་འགློག་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་དགག་སྒྲུབ་དང་བང་དློར་ལས་མ་འདས་པ་ཉི་

ཚེ་བའི་སློང་པ་མ་ཡིན་གི། སྤློས་པའི་དྲ་བ་མཐའ་དག་གཅློད་པར་བྗེད་པའི་སློང་པ་

ཉིད་ཆློས་གང་ཡང་མ་བརྟགས་ན་ཉམས་དགའ་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཁྲུལ་ངློར་སང་ཡང་

དློན་དམ་པར་ན་གདློད་མ་ནས་རང་གི་ངློ་བློས་སློང་པས་ཅིའི་ཡང་ངློ་བློར་མི་དམིགས་

པ་ཡིན་ཏྗེ། དབུ་མའི་ར་བ་ལས། འདུས་བས་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན། །འདུས་མ་བས་ལ་

ཅི་ཞིག་འགྲུབ། ཅྗེས་དང༌། གང་དག་རང་དངློས་གཞན་དངློས་དང༌། །དངློས་དང་

དངློས་མྗེད་ཉིད་ལྟ་བ། །དྗེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །དྗེ་ཉིད་མཐློང་བ་མ་ཡིན་ནློ། 

ཞྗེས་དང༌། གལ་ཏྗེ་སློང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡློད། །སློང་པ་ཉིད་ཀང་ཡློད་པར་འགྱུར། །མི་
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སློང་ཅུང་ཟད་ཡློད་མིན་ན། །སློང་པ་ཡློད་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞྗེས་པ་དང༌། སྗེམས་

འགྲྗེལ་ལས་ཀང༌། དམིགས་མྗེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན། །སློང་ཉིད་སིད་པ་འཇིག་བྗེད་

པ༑ །ཞི་བ་ཆློས་རྣམས་ཀུན་གི་གནས། །འདི་ནི་རྟག་ཏུ་སྒློམ་པར་གིས། ཞྗེས་དང༌། 

དགྗེ་དང་མི་དགྗེའི་རྣམ་རྟློག་རྣམས། །རྒྱུན་གཅློད་པ་ཡི་མཚན་ཉིད་འདི། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀིས་སློང་པར་གསུངས། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་ཡློངས་སུ་

རློགས་པ་ནི་ལུགས་འདི་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་དྗེ། ཆློས་མཐའ་དག་རང་བཞིན་མྗེད་པར་སློན་

པས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་སློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་གང་ན། དྗེའི་ལན་སྐབས་འདིར་སྨྲས་པ། 

སློང་པ་ཉིད་ནི་དབྗེ་གཞི། དབྗེ་བའི་ངློ་བློ་གྲངས་ཉི་ཤུར་འདློད་དྗེ། ནང་གི་ཆློས་རྣམས་

ནས་གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་བར་ཉི་ཤུ་རྣམས་རང་རང་ངློ་བློས་སློང་པའི་ཕིར་

རློ༑ །འདི་སློང་ཉིད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གཉིས་སུ་དྲང་ངློ༌། །རང་གི་ངློ་བློས་སློང་

པའི་དློན་ཡང༌། འཇུག་པའི་རང་འགྲྗེལ་དུ། མིག་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མིག་ལ་སློགས་

པས་སློང་པ་ཉིད་སྨྲས་པས་ནི་རང་བཞིན་སློང་པ་ཉིད་ཡློངས་སུ་གསལ་བར་བས་པ་

ཡིན་གི་མིག་ནང་གི་བྗེད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་སློང་ཞིང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་

བདག་ཉིད་ཀིས་སློང་ངློ་ཞྗེས་གཅིག་ལ་གཅིག་མྗེད་པའི་སློང་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནློ། 

ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །སློང་ཚུལ་གཉིས་པློ་དྗེ་ཡང་དྗེའི་འགྲྗེལ་བཤད་དུ། ནང་གི་བྗེད་པའི་

སྐྗེས་བུ་སློང་པ་ཉིད་དམ། ཡང་ན་གཅིག་ལ་སྗེ་མིག་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་གཅིག་

མྗེད་པ་སྗེ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་དངློས་པློས་སློང་པ་ཉིད་དྗེ། ཕི་རློལ་གི་དློན་ཡློད་

པར་སྨྲ་བ་དང༌། སྗེམས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་བཞིན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །ལྗེ་
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བརྒྱད་མར། བང་ཆྗེན་གི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ནི་འདི་ལྟ་སྗེ། ནང་སློང་པ་ཉིད་དང་ཞྗེས་པ་

ནས་གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་ཉི་ཤུ་པློ་ཐམས་ཅད་དཀྱུས་གཅིག་ལ་འབྱུང་

ངློ༌། །མདློ་ལས་ནི་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་དང་ཡང་གུད་དུ་སློང་ཉིད་ཐ་མ་བཞི་གསུངས་ལ། 

གཉིས་ཀ་"སློམས་པས
1

་ཉི་ཤུར་འགྱུར་བ་ལ་དགློངས་ནས། འཕགས་པ་དང་སློབ་

དཔློན་གིས་ཉི་ཤུའི་གྲངས་མཛད་ལ། ཤཱནི་ཨ་བྷྱ་རད་ཀིར་ཛ་ཡ་ཨ་ནན་ཏ་བུད་དྷ་ཤྲི་

རྣམས་ཀང་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལ་རྒྱས་པར་ཕྗེ་ན་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་དང་མདློར་བསྡུ་ན་ཐ་

མ་བཞི་དང༌། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ན་བདག་མྗེད་འདི་གཉིས་ཞྗེས་འཇུག་པའི་འགྲྗེལ་བཤད་

དུ་འབྱུང་བ་ནི་འཇུག་པའི་དགློངས་པའློ། །དྗེ་ལ་ནང་ནི། ནང་སློང་པ་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། 

ནང་གི་ཆློས་རྣམས་ཞྗེས་བ་བ་ནི་མིག་དང་རྣ་བ་དང་ས་དང་ལྕྗེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་ལ་

བརློད་དློ། །དྗེ་ལ་ཐྗེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མྗེད་པ་དང༌། འཇིག་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་མིག་ནི་

མིག་གིས་སློང་ངློ༌། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དྗེའི་རང་བཞིན་དྗེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་རྒྱུ་

མཚན་གཉིས་སྦྱར་བའི་ཚུལ་འདིས་ཉི་ཤུ་པློ་ཐམས་ཅད་སློང་ཉིད་དུ་གསུངས་སློ། །

འདི་ཡང་སློང་པའི་གཞི། སློང་པའི་ཚུལ། སློང་པའི་ཐ་སད། ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་དང་བཞིས་བསན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་དབང་པློ་དྲུག་གློ །གཉིས་པ་ནི། ཉི་སང་དུ། ཀུ་

ཊ་ནི་ཚོགས་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་ཡློད་པའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཨ་ཀུ་ཊ་སྠ་སྗེ་

ཚོགས་པར་གནས་པ་མྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དྗེ་ཅི་ཞིག་འཇིག་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

དྗེས་ན་འཇིག་པ་མྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་དང་འགག་པ་མྗེད་པའི་ཆློས་ཉིད་དྗེ་

ཉིད་ནི་འདི་ཡི་རང་བཞིན་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེའི་ལྟར་ན་ཐྗེར་ཟུག་གི་དློན་ལ་འཇུག་

1  བ། ༦༡༡  ཞློལ། ༥༢༤   སློམས་པས    ཀ ། ༥༦༠  སྗེ། ༥༦༨   བསློམས་པས
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པའི་སྠ་ནི་གནས་པའི་དློན་ཡིན་ལ་དྗེ་ཨས་བཀག་པས་རྒྱུ་རྐྱྗེན་ཚོགས་པར་གནས་པ་

མྗེད་ལ་དྗེ་ལ་སྐྗེ་བ་མྗེད་པས་འཇིག་པ་ཡང་མྗེད་དྗེ། དྗེས་ན་སྐྗེ་འགག་མྗེད་པའི་ཕིར་

མིག་སློགས་དྗེ་དྗེས་སློང་ཞྗེས་པའློ། །འཇུག་པའི་འགྲྗེལ་བཤད་དུ། ཐྗེར་ཟུག་ཏུ་

གནས་པ་དང་འཇིག་པ་མྗེད་པའི་དློན་རིམ་པ་ལྟར་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། འཇིག་

པར་འགྱུར་བ་མྗེད་པ་ལ་བཤད་ཅིང༌། ཐྗེར་ཟུག་མིན་པ་དང་མི་འཇིག་པ་གཉིས་འབྱུང་

བ་ནི་དང་པློས་འགྱུར་བ་བཀག་པ་ན་རྗེ་ཞིག་གནས་ནས་ཕིས་འཇིག་གམ་སམ་པ་

བཟླློག་པའི་ཕིར་འཇིག་པ་མ་ཡིན་ཞྗེས་སྨློས་པས་སློ། ཞྗེས་སློ། །

འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་སུ། དྗེ་གཉིས་མྗེད་པའི་དློན་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པར་

མྗེད་དྗེ་དྗེའི་ཕིར་དབང་པློ་དྲུག་ལ་དློན་དམ་པར་དངློས་པློ་མྗེད་དྗེ་གཞན་དུ་ན་དྗེ་

གཉིས་ཀི་དངློས་པློར་འགྱུར་དགློས་པས་སློ། ཞྗེས་སློ། །རྒྱུ་མཚན་ཕི་མ་ཡང་དྗེ་ཉིད་

ལས། དྗེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྗེས་བ་བ་ནི་མིག་ལ་མིག་གི་དངློས་པློ་མྗེད་པ་

ཉིད་དྗེའི་རང་བཞིན་ཡིན་གི་རྒྱུ་གཞན་གིས་བཤིག་སྗེ་སློང་པར་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་

ཞྗེས་བ་བའི་དློན་ཏྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་བས་མིག་སློགས་ལ་རྟག་མི་རྟག་གི་དངློས་པློ་མྗེད་

པའི་རྟགས་སྒྲུབ་ཏུ་སྦྱར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཆློས་ཅན་ལྷག་མ་བཅུ་དགུ་ལ་ཡང་རྒྱུ་

མཚན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་རྣམས་འདིར་བཤད་པ་བཞིན་བསྒྗེའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ནང་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་པའློ། །བཞི་པ་ནི། མིག་སློགས་རྣམས་ནང་

གི་ཆློས་ཡིན་པས་སློ། །ཕི་རློལ་ནི་སྗེམས་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་ཡུལ་ལྔའློ། །ཕི་ནང་

གཉིས་ནི་དབང་པློའི་རྟྗེན་གིས་བསྡུས་པའི་ཡུལ་ལྔ་སྗེ། དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཀིས་ཟིན་པ་

དང་དབང་པློས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་རློ། །མདློ་ལས་ནི་དབང་པློ་དང་ཡུལ་དྲུག་ལ་ཕི་
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ནང་དུ་མཛད་ནས་དྗེ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་སློང་པར་གསུངས་སློ། །འདིར་ཉི་སང་

ལས། ཆློས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་ལ་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་འདི་དག་གསུམ་ཆར་ཡང་སིད་པ་

དྗེས་ན་འདིའི་ནང་ལ་སློགས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་སིད་པ་བཞིན་རིག་པར་བའློ། ཞྗེས་པ་ནི་

སྗེམས་བྱུང་དང༌། འདུས་མ་བས་དང༌། ཆློས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་པའི་གཟུགས་དང་ལྡན་

མིན་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་པ་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར་ནང་དང་ཕི་དང་ཕི་ནང་ངློ༌། །འདི་གཉིས་

དང་འློག་མ་རྣམས་ཀི་སློང་ཚུལ་ནི་དང་པློ་དང་མཚུངས་ཤིང་ཐ་སད་དང་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་སློང་གཞི་གསུམ་པློ་རིམ་པ་ལྟར་ནང་ཡུལ་ཅན་དང་ཕི་ཡུལ་དང་ཕི་ནང་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་དྗེ་དག་གི་སློང་ཉིད་ལ་ཡང་ནང་དང་ཕི་དང་དྗེ་གཉིས་ཀས་སློང་པ་

ཉིད་དུ་བསན་ཏློ། །སློང་པའི་དངློས་པློ་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སློང་ཉིད་དུ་ཤྗེས་པ་སྗེ་སློང་

གཞིའློ། །འདིས་སློང་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་ཞི་བར་བྗེད་པ་ནི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ནློ། །ཆློས་ཅན་བཞི་པ་འདིའི་འཛིན་ཚུལ་ནི་དབུས་མཐའ་བརྒྱད་སློང་དློན་

བསྡུས་ར་འགྲྗེལ་དང་སློབ་དཔློན་དང་འཕགས་པ་རྣམས་མཐུན་ནློ། །

འཇུག་པ་ལས་ནི། ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད། །མཁས་པས་སློང་པ་

ཉིད་ཅྗེས་བསད། །སློང་ཉིད་དྗེ་ཡང་སློང་ཉིད་ཀི། །ངློ་བློས་སློང་པར་འདློད་པ་ཡིན། །སློང་

ཉིད་ཅྗེས་བའི་སློང་ཉིད་གང༌། །སློང་ཉིད་སློང་ཉིད་དུ་འདློད་དྗེ། །སློང་ཉིད་དངློས་པློའི་བློ་

ཅན་གི། །འཛིན་པ་བཟླློག་ཕིར་གསུངས་པ་ཡིན། ཞྗེས་རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་

སློང་གཞི། དྗེ་ནས་གཉིས་ཀིས་སློང་ཚུལ། དྗེ་ནས་གཉིས་ཀིས་དྗེ་ལ་མིང་འདློགས་

ཚུལ། ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་དྗེ་ལ་སློང་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་དགློས་པ་བསན་ཏློ། །མདློ་ལས་

ཀང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སློང་ཉིད་སློང་གཞིར་གསུངས་པས་འདི་ནི་འཇུག་པར་
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གསུངས་པ་ལྟར་སློང་ཉིད་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་ཟླློག་པའི་ཕིར་ཡིན་པས་སློང་གཞི་འདི་ཉིད་

འཐད་དློ། །ཕློགས་ནི་ཤར་ལ་སློགས་པ་བཅུ་སྗེ་དྗེ་ནི་དབིབས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བའི་ཕིར་ན་

དྗེའི་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བའློ། །མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ནི་མང་འདས་དང་ལམ་གཞི་

མཐུན་པར་བས་ཏྗེ་དྗེ་ནི་ཐློབ་པའི་དློན་དམ་པའློ། །མདློ་དང་ཉི་སང་དང་རྒྱན་སང་དུ་

མང་འདས་ཉིད་ལ་བཤད་ཅིང༌། འགྲྗེལ་པ་གཉིས་སུ་དྗེ་ནི་བྲལ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞྗེས་པ་ནི་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་པ་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྦྱར་ན་འགྲིག་ལ་

བྲལ་བའི་དློན་ནི་ལམ་གིས་སང་བ་བཅློམ་ཙམ་གི་ཆའློ། །རྐྱྗེན་ལས་སྐྗེས་པ་ནི་ཁམས་

གསུམ་སྗེ། དྗེ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པས་གཉྗེན་པློར་བསྒྱུར་ནུས་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་

རྒྱུ་མཚན་ནློ། །

རྐྱྗེན་སྐྗེས་ཀི་ཅིག་ཤློས་མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེ་འགག་དང་གནས་པ་ལས་གཞན་

འགྱུར་བ་མྗེད་པའི་འདུས་མ་བས་ཏྗེ་མཚན་ཉིད་དྗེ་དག་གིས་མཚོན་པའི་ཟླློག་ཕློགས་

སྐྗེ་བ་སློགས་ཀིས་དབྗེན་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །མཐའ་འདས་ནི་རྟག་ཆད་ཀི་

མཐས་སློང་པས་མཐའ་འདས་ཏྗེ། མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ལ། མཐའ་འམ་ཆར་

འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྟློས་ས་དབུས་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྲུབ་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ནློ། །དག་ལྡན་དུ་ལློངས་སྐུ་ལ་བཤད་དློ། །ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནི་ཐློག་མཐའ་དབུས་

དང་བྲལ་བ་འཁློར་བ་སྗེ། དྗེ་ནི་ཐློག་མ་ལ་སློགས་པ་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྗེས་སུ་སྐྗེས་པའམ་

ཆློས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །དློར་བ་མྗེད་པ་ནི་དྗེ་

དག་ཕློགས་དྗེ་དློར་བ་དང་སངས་པ་དང་བཏང་བ་ལས་བཟླློག་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ནློ། །དག་ལྡན་ལས་དློར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་བཤད་ཅིང༌། གནློད་
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འཇློམས་གཉིས་སུ་དློར་བ་ཕུང་པློ་ཡིན་ལ་དྗེ་མྗེད་པ་ལྷག་མྗེད་ཀི་མང་འདས་ཏྗེ། འློད་

སྲུང་གི་གསུང་རབ་ལས་ཕུང་པློ་ལ་དློར་བ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། སྔར་གི་མང་འདས་ལྷག་

བཅས་ཡིན་པས་འདི་དང་མི་ཟླློས་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

རང་བཞིན་ནི་འདུས་བས་འདུས་མ་བས་ཀི་སློང་ཉིད་དློ། །དྗེ་ནི་ཡྗེ་ནས་སློང་

པས་དྗེ་སློང་པར་འཕགས་པ་གང་གིས་ཀང་མ་བས་པས་འདུས་བས་འགྱུར་བ་དང་

འདུས་མ་བས་མི་འགྱུར་བས་གནློད་པར་མི་ནུས་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །ཆློས་

ཀུན་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་རྗེག་པ་ཚོར་བ་གཟུགས་ཡློད་མྗེད་འདུས་བས་འདུས་

མ་བས་ཏྗེ། དྗེས་ཆློས་ཀུན་བསྡུས་པས་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ལ། འདུས་བས་

མ་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟློས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ནི་སློང་པའི་རྟགས་

སྒྲུབ་ཏུ་བའློ། །ཆློས་སྐྗེ་སློགས་ནི་སྐྗེ་བ་དང་འགག་པ་སློགས་དང་གཟུགས་སུ་རུང་བ་

དང༌། ཉམས་སུ་མློང་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེ། སྤྱི་དང་ཁད་པར་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ནི་ཐ་

སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ལ། མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་སྤྱི་དང་ཁད་པར་རྣམས་བཏགས་

པ་ཙམ་ཡིན་པ་ནི་རྟགས་སྒྲུབ་བློ། །འདས་སློགས་ནི་དུས་གསུམ་སྗེ་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་ལ་

གཞན་གཉིས་མ་དམིགས་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ལ། དུས་རྣམས་དངློས་པློ་ལ་

བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ནི་རྟགས་སྒྲུབ་བློ། །

ལྡན་པ་ནི་རྒྱུ་རྐྱྗེན་དུ་མ་སྦྱློར་བའམ་འདུས་པ་ཡིན་ཞིང༌། འདུས་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཙམ་ཡང་དངློས་པློར་མྗེད་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ལ། སྦྱློར་བ་ལས་

བྱུང་བའམ་འདུས་པ་ནི་རྟྗེན་འབྲྗེལ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་གཉིས་མྗེད་དློ། །ལྡན་པའི་

ཅིག་ཤློས་ནི་ཕུང་པློ་ལྔ་སྗེ་ཉྗེར་ལྗེན་གི་དངློས་པློ་ཡིན་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་
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ལ༑ ཕུང་པློའི་དློན་ནི་སྤུངས་པ་ཡིན་ལ། སྤུངས་པ་བློ་ཆློས་ཡིན་གི་དློན་ལ་མྗེད་པས་

རང་བཞིན་གཉིས་མྗེད་དློ། །འདིར་ཅིག་ཤློས་ཞྗེས་པ་སྒས་ཟིན་གི་ལྡན་པའི་བཟླློག་ཟླ་

ལ་བས་ན་མ་འདུས་པ་དང་མ་ཕད་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་ལ་མི་བ་བར་ལྡན་པ་ནི་དངློས་

པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དྗེའི་ཅིག་ཤློས་དངློས་པློ་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་

སྦྱར་རློ། །མཁའ་ནི་མཚོན་པ་སྗེ་འགློག་པ་གཉིས་དང་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཀང་ཡིན་ཞིང་དྗེ་

དག་དངློས་མྗེད་ཡིན་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་རིམ་པ་ལྟར་ཐློགས་

པའི་རྗེག་བའམ་སྒིབ་བྗེད་དང་བྲལ་བ་ཙམ་དང༌། མ་འློངས་པ་སྐྗེ་བའི་རྐྱྗེན་མ་ཚང་

ཙམ་དང༌། ལམ་གིས་སང་བ་བཅློམ་ཙམ་གི་ཆ་དང༌། བདག་གཉིས་ཀིས་སློང་ཙམ་ལ་

བཏགས་པས་རང་བཞིན་མྗེད་དློ། །

འདིར་མཚན་གཞི་དང་གློང་དུ་མཚན་ཉིད་ཀི་ངློས་ནས་བསན་པས་འདུས་མ་

བས་སློང་པ་ཉིད་དང་མི་ཟླློས་ཟྗེར་རློ། །སློང་པ་ཞྗེས་བ་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཕིན་ཅི་མ་

ལློག་པའི་ངློ་བློ་སྗེ། དྗེ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་མཐློང་བས་གསར་དུ་མ་

བས་པར་གདློད་མ་ནས་སློང་པའི་ཕིར་རང་གི་ངློ་བློ་སྗེ། དྗེའི་ཕིར་རང་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་

ཉིད་ཅྗེས་ཐ་སད་དུ་བས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཤྗེས་མཐློང་གིས་མ་བས་པ་རང་བཞིན་ནམ་

རང་གི་ངློ་བློ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྦྱར་གི་རང་བཞིན་དྗེ་རང་གི་ངློ་བློས་སློང་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དུ་མི་སྦྱར་ཏྗེ། འཇུག་པར། རང་བཞིན་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་ནི། །རང་བཞིན་ཞྗེས་

བའི་སློང་ཉིད་དྗེ། །འདི་ལྟར་དྗེ་ནི་མ་བས་པས། །རང་བཞིན་ཞྗེས་ནི་བ་བར་བསད། 

ཅྗེས་སློ། །མདློ་ལས་ཀང༌། དྗེ་ལ་རང་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། རང་གི་ངློ་བློ་ནི་

ཤྗེས་པ་དང་མཐློང་བས་མ་བས་པའི་ཕིར་ན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་རང་བཞིན་ནློ། །ཐྗེར་
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ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མྗེད་པ་དང་འཇིག་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་རང་གི་ངློ་བློ་ནི་རང་གི་ངློ་བློས་

སློང་ངློ༌། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དྗེའི་རང་བཞིན་དྗེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ་འདི་ནི་རང་གི་ངློ་བློ་

སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བའློ། ཞྗེས་པས་སློ། །

གལ་ཏྗེ་ཤྗེས་མཐློང་གི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དྗེ་སློང་པར་མ་བས་ན་དྗེས་

དྗེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྗེད་ཅྗེ་ན། ཤྗེས་མཐློང་གིས་ནི་ཡང་དག་པ་ཕི་ཅི་མ་ལློག་པའི་དློན་དྗེ་

གསལ་བར་བྗེད་པའམ་རྟློགས་པར་བྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཤྗེས་མཐློང་གཉིས་ཀང་འབུམ་

གི་གནློད་འཇློམས་སུ། ཤྗེས་པ་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་བའློ། །མཐློང་བ་

རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་རྗེས་ལས་བྱུང་བ་དག་པ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་

བ་སྗེ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། ཉི་སང་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཤྗེས་པ་བསལ་བའི་དློན་དུ་མཐློང་

བ་སྨློས་ལ། འཁྲུལ་པའི་མཐློང་བ་བསལ་བའི་དློན་དུ་ཤྗེས་པ་སྨློས་ཏྗེ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། 

མངློན་སུམ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་གཉིས་ལ་བཞྗེད་དློ། །འདི་དང་རང་བཞིན་སློང་པ་ཉིད་མི་

ཟླློས་པ་ནི་མདློར་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པར་ཕྗེ་བ་ཐ་དད་པས་སློ། །ཆློས་ཀི་གཞན་གི་ངློ་

བློ་ཉིད་ནི་མདློ་ལས། དྗེ་ལ་གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་སྗེ་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཆློས་ཀི་

དབིངས་དང་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང་གཞན་མ་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཡང་དག་པའི་

མཐའ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་གནས་པ་ཉིད་དྗེ་གཞན་གིས་མ་བས་སློ། །

ཐྗེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མྗེད་པ་དང་འཇིག་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་དྗེ་ནི་དྗེས་སློང་

ངློ༌། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དྗེའི་རང་བཞིན་དྗེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། འདི་ནི་གཞན་གི་ངློ་བློ་

སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་ཆློས་ཉིད་ནས་མ་བས་པའི་བར་གིས་སློང་
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གཞི་དང༌། ཐྗེར་ཟུག་ནས་དྗེའི་རང་བཞིན་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་དང་སློང་ཚུལ་

བསན་ནས་འདི་ནི་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་དློན་བསྡུས་ཏྗེ་ཐ་སད་བཏགས་སློ། །འདི་ཐམས་

ཅད་ལ་སྦྱར་རློ། །འདིར་གཞན་གི་དངློས་པློའི་སྒས་ནི་སློང་པ་ཉིད་ཆློས་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་མཆློག་ཏུ་བསན་པ་དྗེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་བློན་རུང་མ་བློན་རུང་མཆློག་ཉིད་

དུ་གནས་པ་དང༌། ཡང་ན་གཞན་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་དངློས་པློའམ་ངློ་བློ་

ནི་དྗེའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང༌། ཡང་ན་འཁློར་བ་ལས་གཞན་ཏྗེ་ཕ་རློལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡང་

དག་པའི་མཐའ་ལ་བའློ། ཞྗེས་འཇུག་པའི་འགྲྗེལ་པ་དང་འགྲྗེལ་བཤད་དུ་འབྱུང་ངློ༌། །

དག་ལྡན་དུ་ནི། འདི་ནི་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཞན་ཡང་ཡིན་ལ་གཞན་གིས་

མ་བས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པས་འདི་ནི་གཞན་གི་ངློ་བློ་སྗེ། དྗེ་བཞིན་ཉིད་དློ། ཞྗེས་ཏྗེ། 

མདློར་ན་གཞན་གི་ངློ་བློར་འཇློག་ཚུལ་སྔར་ལྟར་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་

གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་ཉིད་དུ་བསན་ལ། སྔ་མར་དྗེ་བཞིན་ཉིད་སློང་ཉིད་ཡིན་པ་དྗེ་

འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་བས་པའི་རང་གི་ངློ་བློར་བསན་ནས་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་

པ་དྗེ་རང་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་དུ་བསན་པ་ནི་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་རློ། །འློ་ན་ཉི་སང་

ལས་བྗེད་པ་པློ་གཞན་གིས་སློང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་གི་དངློས་པློ་སློང་པ་

ཉིད་དྗེ། སློང་པ་ཉིད་ལ་བརྟྗེན་པའི་སྐྗེས་བུའི་བྗེད་པ་ནི་འཕློངས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་

དློ་ཞྗེས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞྗེ་ན། བྗེད་པ་པློ་གཞན་གིས་སློང་ཞྗེས་པ་ནི་འདིའི་སློང་ཚུལ་

མིན་གི་འདིའི་ངློ་བློས་སློང་པ་དྗེ་ལ་གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་པའི་ཐ་སད་

འདློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་འདི་རང་སློང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་

རློ༑ །ཚིག་ཐ་མས་ནི་སློང་ཉིད་དྗེ་གཞན་གིས་བྗེད་ན་རང་ཉིད་ངལ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། 
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དྗེ་སུས་ཀང་བ་མི་ནུས་པས་སློ་ཞྗེས་བསན་ཏློ། །དློན་འདི་ལ་ཤྗེར་སྒློན་དུ། ཐམས་ཅད་

དུ་རང་གི་ཆློས་ཀི་དབྗེན་པས་རང་གི་ངློ་བློ་སློང་པ་ཉིད་དང༌། ཆློས་གཞན་གི་ངློ་བློས་

དབྗེན་པས་གཞན་གི་ངློ་བློ་སློང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི། མདློ་དང་འགྲྗེལ་

ཆྗེན་གཉིས་དང་མི་མཐུན་ལ། གསུམ་གི་གནློད་འཇློམས་སུ་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་པའི་

དངློས་པློ་མྗེད་པའི་དངློས་ཤུགས་ཀིས་དངློས་མྗེད་དང་དངློས་པློ་སློང་པ་ཉིད་གཉིས་

དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་ཅྗེས་པའི་དངློས་ཤུགས་ཀིས་ཉི་ཤུ་པ་དང་བཅུ་དགུ་པ་བསན་པར་

བས་ནས་ཐ་མ་བཞི་ལ་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་འཆད་དློ། །དྗེ་

ལྟར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཉི་ཤུར་ངྗེས་པ་ཡུལ་སློང་ཉིད་ཉི་ཤུ་ཡློད་པས་ཡིན་ལ། ཡུལ་དྗེར་ངྗེས་པ་

ནི་གདུལ་བ་འཁློར་དུ་ཉྗེ་བའི་བསམ་པ་ལ་ལྟློས་པས་ཡིན་གི་དངློས་པློ་ལ་གནས་པ་

མིན་ཏྗེ། སློང་ཉིད་ཉི་ཤུར་བཤད་པ་ཆློས་ཅན་ཉི་ཤུ་ལ་མངློན་ཞྗེན་བཅད་པའི་ཆྗེད་དུ་

ཡུལ་དྗེ་དང་དྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་བསན་པ་ཡིན་ལ་ཆློས་ཅན་གི་དབྗེ་བ་ལ་ནི་དྗེ་

ལས་མང་བ་དང་ཉུང་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ཞྗེན་པ་ཡློད་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང་ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཁད་

པར་གི་གཞི་སའི་ངློ་བློ། ཁད་པར་གི་ཆློས་སའི་རྣམ་གཞག །ཁད་པར་དྗེ་ལྡན་གི་སའི་

ངྗེས་ཚིག་གློ །དང་པློ་ལ་གཉིས། རང་བཞིན་དངློས་དང༌། དབྗེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། 

འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་རྗེ་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པའི་སློབ་པའི་

རྟློགས་པ་གང་ཡློན་ཏན་གི་རྟྗེན་དུ་གྱུར་པ་ནི་སྐབས་འདིའི་སའི་ངློ་བློའ ློ། །གཉིས་པ་ནི། 

དབྗེ་གཞི་བང་འཕགས་ཀི་ས་ཙམ་ཞིག་གློ །དབྗེ་ངློ་བཅུའློ། །ཕྗེ་བའི་ཐ་དད་ནི་དངློས་

པློ་ཐ་དད་དྗེ་སྔ་ཕི་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས་སློ། །གྲངས་ངྗེས་ནི་ཡློངས་སྦྱློང་མི་འདྲ་བ་བཅུ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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ཡློད་པས་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱན་སང་དུ། མཐློང་བ་དང་སྒློམ་པའི་ལམ་ལ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བའི་

ཆློས་ཀི་དབྗེ་བས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སློགས་པའི་ས་བཅུར་རྣམ་པར་བཞག་གློ །ཞྗེས་

སློ༑ །དྗེ་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་དབང་དུ་བས་ལ་ཕལ་པ་ལ་ནི་དད་པ་དང་མློས་སྤྱློད་ཀི་ས་

ཡང་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་བདུན། ཤས་ཆྗེ་བ་དང༌། ཀུན་རློབ་པའི་ཡློན་ཏན་དང༌། སྐྗེ་བ་

འཛིན་པའི་ཚུལ་དང༌། གཉྗེན་པློ་རྟློགས་པ་དང༌། སང་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་དང༌། 

ས་ཐློབ་པའི་རྟགས་དང༌། འབྲས་བུའི་ཁད་པར་རློ། །དང་པློ་ནི། ས་བཅུ་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཕར་

ཕིན་བཅུ་རིམ་པ་བཞིན་ཤས་ཆྗེ་བ་ནི་ཁད་པར་ཅན་དང༌། དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀང་

སྒྲུབ་པ་ནི་ཁད་པར་མྗེད་པ་སྗེ། དབུས་མཐར། ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་མྗེད་ནི། །ས་

བཅུ་དག་ཏུ་ཤྗེས་པར་བ། ཞྗེས་པ་ནི་ཕར་ཕིན་ལ་སློབ་ཚུལ་ལློ། །གཞན་ཡང་མདློ་

སྗེའི་རྒྱན་ལས། ཆློས་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟློགས་ནས་འདིར། །ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྷག་

སྗེམས་དང༌། །ལྷག་པའི་ཤྗེས་རབ་ལ་རྗེས་སློབ། །ཤྗེས་རབ་སྤྱློད་ཡུལ་གཉིས་ཡིན་

ཏྗེ༑ །ཆློས་ཀི་དྗེ་ཉིད་དང་དྗེ་ནི། །མི་ཤྗེས་ཤྗེས་སློགས་འཇུག་པ་ཉིད། ཅྗེས་པས་ནི་ས་

དང་པློ་དྲུག་ཏུ་སློབ་ཚུལ་བསན་ཏྗེ། འདིར་ལྟར་ས་དང་པློར་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་ནས་

གཉིས་པར་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། གསུམ་པར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་དྗེ་ནས་ས་གསུམ་དུ་

ཤྗེས་རབ་ལ་སློབ་སྗེ། དྗེ་ཡང་བཞི་པར་ཕློགས་མཐུན་ལ་མཁས་པའི་ཤྗེས་རབ་དང༌། 

ལྔ་པ་དྲུག་པར་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡུལ་གཉིས་ཏྗེ། ཆློས་ཀི་དྗེ་ཉིད་བདྗེན་བཞི་དང༌། དྗེ་མི་

ཤྗེས་སློགས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་མ་རིག་པ་དང་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་སྗེ་རྟྗེན་འབྲྗེལ་

ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མི་མཐུན་ནློ། །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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དྗེ་བས་ན་ས་གཉིས་པ་ལ་ཡང་ཤྗེས་རབ་བཞག་གློ །ས་ལྷག་མ་བཞིར་དྗེ་

གསུམ་ལ་བསབས་པའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་ཡང༌། དྗེ་ཉིད་ལས། མཚན་མྗེད་འདུ་

བྗེད་དང་བཅས་པར། །གནས་པ་འབྲས་བུ་དང་པློ་ཡིན། །དྗེ་ཉིད་མངློན་འདུ་བྗེད་མྗེད་

དང༌། །ཞིང་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་དག །འབྲས་བུ་གཉིས་པར་འདློད་པ་ཡིན། །སྗེམས་

ཅན་སྨིན་པ་འགྲུབ་ཉིད་དང༌། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་ནི། །འགྲུབ་པ་འབྲས་

བུ་དམ་པ་ཡིན། །འབྲས་བུ་རྣམ་པ་འདི་བཞི་ནི། །ས་བཞི་པློ་ལ་ཡང་དག་བརྟྗེན། ཞྗེས་

པ་ནི་བསབ་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་ལློ། །གཞན་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། ཆློས་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟློགས་

ནས་འདིར། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནི་ཕུང་པློ་སྦྱློང༌། །དྗེ་ཡི་འློག་ཏུ་ཏིང་འཛིན་དང༌། །ཤྗེས་

རབ་ཕུང་པློ་རྣམ་པར་སྦྱློང༌། །དྗེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་ནི། །སྒིབ་རྣམ་བཞི་དང་ཐློགས་

པ་ཡི། །སྒིབ་པ་ལས་ནི་རྣམ་གྲློལ་དང༌། །གྲློལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམ་པར་སྦྱློང༌། ཞྗེས་ས་

དང་པློར་ཕུང་པློའི་རྟྗེན་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་ནས་གཉིས་པར་ཚུལ་ཁིམས། གསུམ་པར་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཞི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་རྣམས་སུ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕུང་པློ་སྦྱློང་ལ། ས་ལྷག་མ་

བཞིར་འབྲས་བུ་བཞིའི་གྗེགས་བཞི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཐློགས་སྒིབ་སྦྱློང་

བས་རིམ་པ་ལྟར་རྣམ་པར་གྲློལ་བ་དང༌། གྲློལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་སྦྱློང་བར་གསུངས་

པ་ནི་ཟག་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔ་སྦྱློང་ཚུལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། ས་དང་པློ་ལ་ཡློན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉིས་སྐད་ཅིག་ལ་འཐློབ་

སྗེ༑ ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྒྱ་འཐློབ་ཅིང་དྗེ་དག་ལ་འཇུག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐློང་

བ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀི་བིན་རླབས་ཀང་ཤྗེས་པ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་བརྒྱ་གཡློ་

བར་བྗེད་པ་དང༌། ཞིང་བརྒྱར་ཡང་འགྲློ་བ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་བརྒྱ་སང་བར་
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བྗེད་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་བརྒྱ་སྨིན་པར་བྗེད་པ་དང༌། བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་པར་

བྗེད་པ་དང༌། བསྐལ་པ་བརྒྱ་ལ་སྔློན་དང་ཕི་མའི་མཐར་འཇུག་པ་དང༌། ཆློས་ཀི་སྒློ་

བརྒྱ་འབྗེད་པ་དང༌། ལུས་བརྒྱ་ཀུན་ཏུ་སློན་པ་དང༌། "ལུས་རྗེ་ལ
1

་འཁློར་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་བརྒྱ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པར་སློན་པའློ། །འདི་ནི་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ཡིན་

ལ༑ ཡློན་ཏན་དང་པློ་ལ་འཇུག་པར། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་འཇུག་ལྡང་བྗེད་པར་བཤད་

ཅིང༌། འགྲྗེལ་བཤད་དུ། ཡློན་ཏན་གསུམ་པའི་དྗེ་རྣམས་ཞྗེས་པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ལ་བཤད་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་བིན་རླབས་ཞྗེས་"རིགས་རལ
2

་འདློད་པ་ནློར་རློ། །

ཡློན་ཏན་དགུ་པ་ནི་བང་ས་ལས། སྔློན་གི་མཐའ་དང་ཕི་མའི་མཐའ་བསྐལ་པ་

བརྒྱར་ཡང་ཡྗེ་ཤྗེས་མཐློང་བས་འཇུག་པར་བྗེད་དློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལ་གཡློ་

བས་ནི་གདུལ་བ་འདུན་པར་བྗེད་ལ། འགྲློ་བ་དང་སང་བས་ནི་གདུལ་བའི་གནས་སུ་

སློང་སྗེ་མཐློང་ནས་སྨིན་པར་བྗེད་དློ། །སྔློན་དང་ཕི་མཐའ་ལ་འཇུག་པས་ནི་སྗེམས་

ཅན་གི་སིག་པ་བྲལ་བའི་ཆྗེད་དུ་ལས་ཀིས་འཁློར་བར་འགྲློ་བའི་ཚུལ་སློན་ནློ། །ཆློས་

སྒློ་བརྒྱ་འབྗེད་པས་ནི་རང་གི་བློ་གྲློས་སྨིན་པའི་ཆྗེད་དུ་ཆློས་ཀི་རྣམ་གྲངས་རྣམས་ཀི་

དློན་སྗེམས་པའློ་ཞྗེས་ཐུབ་དགློངས་དང་འཇུག་པའི་འགྲྗེལ་བཤད་དུའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

ས་གཉིས་པ་ལ་ཡློན་ཏན་དྗེ་དག་སློང་འགྱུར་དང༌། གསུམ་པ་ལ་འབུམ་དང༌། བཞི་པ་

ལ་བྗེ་བ་ཕག་བརྒྱ་དང༌། ལྔ་པ་ལ་བྗེ་བ་ཕག་སློང་དང༌། དྲུག་པ་ལ་བྗེ་བ་བརྒྱ་ཕག་སློང་

དང༌། བདུན་པ་ལ་བྗེ་བ་ཁག་ཁིག་འབུམ་ཐློབ་བློ། །ས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་ནི་བྗེ་

བ་ལ་སློགས་པའི་གྲངས་ཀིས་མི་ཆློད་པས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀིས་བསན་ཏྗེ། བརྒྱད་པ་ལ་

1  ཞློལ། ༥༣༥   ལུས་རྗེ་ལ    བ། ༦༢༤  ཀ ། ༥༧༣  སྗེ། ༥༨༡   ལུས་རྗེ་རྗེ་ལ

2  ཞློལ། ༥༣༦  བ། ༦༢༤   རིགས་རལ    ཀ ། ༥༧༣  སྗེ། ༥༨༡   རིག་རལ
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སློང་གསུམ་གི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་འབུམ་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་

དང༌། དགུ་པ་ལ་སློང་གསུམ་གི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་གྲངས་མྗེད་པ་འབུམ་ཕག་

བཅུའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རྡུལ་ཇི་སྗེད་པ་དྗེ་སྗེད་དང༌། བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

བརློད་དུ་མྗེད་པའི་ཡང་བརློད་དུ་མྗེད་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རྡུལ་སྗེད་དང་མཉམ་པའི་

ཡློན་ཏན་རྣམས་འཐློབ་པར་འཇུག་པ་ལས་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དབང་དང༌། རྣམ་སྨིན་གི་སྐྗེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། མློས་སྤྱློད་

པ་རྣམས་འདློད་པར་སྐྗེ་བ་ལས་དང༌། ས་ཐློབ་པ་རྣམས་དུད་འགྲློ་སློགས་དམན་གནས་

སུ་སྐྗེ་བ་སྨློན་ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་གི་དབང་གིས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྗེ་བ་

བཟླློག་ནས་འདློད་པར་སྐྗེ་བ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང༌། སྤྲུལ་པས་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ལ་

སློགས་པར་སྐྗེ་བ་སློན་པ་དབང་འབློར་པའི་དབང་གིས་སྐྗེ་བ་སྗེ། མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། 

བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ལས་དང་ནི། །གཞན་ཡང་སྨློན་ལམ་དག་དང་ནི། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་

དབང་འབློར་བའི། །དབང་གིས་སྐྗེ་བར་འདློད་པ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ས་བཅུ་ལ་གནས་པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཕལ་ཆྗེར་འཛམ་བུའི་

གིང་དང༌། གིང་བཞི་དང༌། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང༌། འཐབ་བྲལ་དང༌། དགའ་ལྡན་དང༌། 

འཕྲུལ་དགའ་དང༌། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྗེད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང༌། སློང་གི་བདག་པློ་དང༌། 

སློང་གཉིས་ཀི་བདག་པློ་ཚངས་པ་དང༌། གནས་གཙང་མའི་ལྷའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་སུ་སྐྗེ་

བ་འཛིན་ནློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། རྟློགས་ཚུལ་དང༌། དྗེ་མཉམ་རྗེས་གང་ཡིན་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ནི། ས་དང་པློར་ཆློས་དབིངས་དྗེ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་མྗེད་པར་

ཀུན་ཏུ་འགྲློ་བའི་དློན་དུ་དང༌། ས་གཉིས་པར་དྗེ་སྒིབ་པ་སང་རུང་དུ་རྟློགས་པས་
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མཆློག་གི་དློན་དང༌། ས་གསུམ་པར་ཐློས་པ་ཚོལ་བ་ནི་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་པའི་རྒྱུ་

མཐུན་པ་སྗེ་རྒྱུའི་མཆློག་ཏུ་རིག་པས་རྒྱུ་མཐུན་པ་དློན་གི་མཆློག་ཏུ་དང༌། ས་བཞི་

པར་ཆློས་ལ་སྗེད་པ་ཡང་ལློག་པས་ཆློས་ཉིད་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་མྗེད་པའི་དློན་དུ་

དང༌། ས་ལྔ་པར་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཆློས་ཉིད་དུ་རྟློགས་པས་དྗེ་

རྒྱུད་ཐ་དད་པ་མྗེད་པའི་དློན་དུ་དང༌། ས་དྲུག་པར་རྟྗེན་འབྲྗེལ་གི་ཆློས་ཉིད་ལ་ཉློན་

མློངས་རྣམ་བང་དུ་འགྱུར་བའི་ཆློས་གང་ཡང་མྗེད་པར་རྟློགས་པས་དྗེ་ཉློན་མློངས་དང་

རྣམ་དག་མིན་པའི་དློན་དུ་དང༌། ས་བདུན་པར་ཆློས་དབིངས་ལ་མདློ་ལ་སློགས་པའི་

ཆློས་ཀི་མཚན་མ་ཐ་དད་པ་མི་འབྱུང་བས་དྗེ་ཐ་དད་མྗེད་པའི་དློན་དུ་དང༌། ས་བརྒྱད་

པར་མི་སྐྗེ་བའི་ཆློས་ལ་བཟློད་པ་ཐློབ་པས་ཀུན་བང་བྲི་འཕྗེལ་མྗེད་པར་རྟློགས་པས་

དྗེ་བྲི་མྗེད་འཕྗེལ་མྗེད་ཀི་དློན་དུ་དང༌། ཉློན་ཡིད་དང་འཛིན་པ་སྒློ་ལྔའི་ཤྗེས་པ་ཡུལ་

དང་བཅས་པ་གནས་གྱུར་པས་རིམ་པ་བཞིན་ཆློས་ཉིད་མི་རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ཞིང་དག་

པ་ལ་དབང་བའི་གནས་སུ་དང༌། ས་དགུ་པར་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ཐློབ་

པས་ཆློས་ཉིད་དྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་དབང་བའི་གནས་སུ་དང༌། ས་བཅུ་པར་ཇི་ལྟར་བཞྗེད་པ་

བཞིན་སྤྲུལ་ནས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྗེད་པས་ཆློས་ཉིད་ལས་ལ་དབང་བའི་གནས་

ཉིད་དུ་རྟློགས་ཏྗེ། དབང་དྗེ་གཉིས་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཡིད་ཤྗེས་གནས་གྱུར་པ་ལས་

འབྱུང་བའློ། །

དྗེ་ལྟར་ཆློས་དབིངས་བཅུ་ལ་སྒིབ་པའི་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤྗེས་

པ་ཤྗེས་སྒིབ་བཅུ་ཡང་གཉྗེན་པློ་ས་བཅུས་རིམ་པ་ལྟར་སློང་སྗེ། དྗེ་དག་གི་མི་མཐུན་

པའི་ཕློགས་ཡིན་པས་སློ། །དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་དབུས་མཐའ་ལས། ཀུན་ཏུ་འགྲློ་དློན་
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མཆློག་གི་དློན། །རྒྱུ་མཐུན་དློན་གི་མཆློག་ཉིད་དང༌། །ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་མྗེད་དློན་

དང༌། །རྒྱུད་རྣམས་ཐ་དད་མྗེད་དློན་དང༌། །ཉློན་མློངས་རྣམ་དག་མིན་དློན་དང༌། །ཐ་

དད་མྗེད་པའི་དློན་ཉིད་དང༌། །བྲི་མྗེད་འཕྗེལ་བ་མྗེད་དློན་དང༌། །དབང་ནི་རྣམ་པ་བཞི་

ཡི་གནས། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་མ་རིག་པ། །ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་སྒིབ་པ་བཅུ། །ས་

བཅུའི་མི་མཐུན་ཕློགས་རྣམས་ཀི། །གཉྗེན་པློ་དག་ནི་ས་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དབང་

བཞི་ས་གསུམ་པློ་དྗེར་ཐློབ་པར་ཡང་མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། ཡིད་དང་འཛིན་དང་རྣམ་

པར་རྟློག །གྱུར་ཕིར་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ། །ཞིང་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ལས་དག་ལ། །དབང་ནི་

རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནློ། །དབང་དྗེ་མི་གཡློ་ལ་སློགས་པའི། །ས་གསུམ་ལ་ནི་རྣམ་བཞི་

སྗེ༑ །གཅིག་ལ་རྣམ་གཉིས་དྗེ་ལས་གཞན། །དབང་ནི་རྗེ་རྗེར་འདློད་པ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འཐད་པའི་ཕློགས་དགློད། དྗེ་མི་འཐད་པར་འདློད་པ་

དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི། དབུས་མཐར་བཤད་པའི་རྟློགས་ཚུལ་དྗེ་དག་མཉམ་གཞག་

དང་རྗེས་ཐློབ་ཀི་རྟློགས་ཚུལ་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། རྗེས་ཐློབ་ཀི་ཚེ་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་ཚུལ་ཐ་

དད་པ་རྗེ་ཡློད་པས་དྗེའི་རྟློགས་ཚུལ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱན་སང་ལས། གང་གི་ཚེ་ཆློས་ཐམས་

ཅད་བདག་མྗེད་པའློ་ཞྗེས་བསྒློམས་པས་ཆ་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཆློས་ཀི་དབིངས་བདག་

ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྟློགས་སུ་ཟིན་ཀང་ངྗེས་པ་སྐྗེད་པ་ལ་ལྟློས་ནས་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་བའི་

དློན་གིས་སློ་སློར་རྟློགས་པའི་ཕིར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་མངློན་སུམ་

དུ་བྗེད་པའི་ཤྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་དྗེའི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སྐློན་མྗེད་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པས་མཐློང་བའི་ལམ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། 

ཞྗེས་དང༌། དགྗེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་གིས་ཇི་སྗེད་པ་རྟློགས་པའི་རྒྱུད་བའི་འགྲྗེལ་
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པར། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་མཐློང་བ་དྗེ་ཡང་ས་དང་པློ་ཉིད་ལ་སྐྗེ་སྗེ་ཆློས་ཀི་

དབིངས་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་བའི་དློན་དུ་རྟློགས་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་པས་སློ། །ལུང་ཕི་མ་འདི་

ཤྗེས་བྗེད་དུ་འགྲློ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཇི་སྗེད་པ་རྟློགས་པ་རྗེས་ཐློབ་ལ་འདློད་དགློས་

པའི་ཕིར་རློ། །

མཉམ་གཞག་ཏུ་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཚུལ་ལ་ནི་མི་འདྲ་བ་ཁས་བང་དུ་མི་

རུང་སྗེ། རུང་ན་མཐློང་སྒློམ་གི་རྟློགས་བ་ཆློས་ཉིད་རྣམས་མི་འདྲ་བའི་ངློ་བློར་གནས་

པས་ཡིན་ནམ། ཆློས་ཉིད་ལ་དྗེ་ལྟར་མྗེད་ཀང་བློས་མི་འདྲ་བར་རྟློགས་པས་ཡིན་གྲང༌། 

དང་པློ་ལྟར་ན། ཆློས་ཉིད་ལ་དབྗེ་བ་ཕྗེད་པ་རྣམས་ཆློས་ཅན་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཀིས་ཡིན་

གི་ཆློས་ཉིད་ཀི་ངློས་ནས་མིན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་ལ། ཆློས་ཉིད་ཀང་

བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལྟར་ཆ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་པས་འདི་ལ་ཆློས་ཅན་ལ་མ་

ལྟློས་པར་དབྗེ་བ་རང་རྒྱུད་དུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལློང་ཞིག །

གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དྗེ་དག་ཆློས་ཉིད་ལ་

འཁྲུལ་ཤྗེས་སུ་འགྱུར་ཏྗེ། ཡུལ་དང་རྗེས་སུ་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པའི་ཕིར་ཟླ་གཉིས་

ཀི་ཤྗེས་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེའི་ཕིར་ས་བཅུའི་མཉམ་གཞག་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཉིད་ལ་

མཐའ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་སྤློས་པ་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་ཞིང་དྗེ་མཐའ་དག་ཉྗེ་བར་ཞི་

བ་ཙམ་ལ་སྤློས་བྲལ་ལམ་གཤིས་ལུགས་མཐློང་ཞྗེས་བཏགས་པ་ཙམ་སྗེ། ཡློན་ཏན་

རིན་ཆྗེན་སྡུད་པ་ལས། གཟུགས་རྣམས་མི་མཐློང་ཚོར་བ་དག་ཀང་མི་མཐློང་

ཞིང༌། །འདུ་ཤྗེས་མཐློང་བ་མྗེད་ལ་"སྗེམས་དཔའ
1

་མཐློང་མྗེད་པ། །འདི་ནི་ཆློས་མཐློང་

1  ཞློལ། ༥༤༠   སྗེམས་དཔའ    བ། ༦༣༠  ཀ ། ༥༧༩  སྗེ། ༥༨༧   སྗེམས་པའང
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ཡིན་ཞྗེས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་བསན། །ནམ་མཁའ་མཐློང་ཞྗེས་སྗེམས་ཅན་ཚིག་

ཏུ་རབ་བརློད་པ། །ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟར་མཐློང་ཡིན་དློན་འདི་བརྟག་པར་གིས། །མཐློང་

བ་དཔྗེ་གཞན་གིས་ནི་བསད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །དྗེ་ལྟར་ཆློས་མཐློང་བ་ཡང་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པས་བསན། ཞྗེས་རི་ལ་སློགས་པའི་སྒིབ་གཡློགས་མ་མཐློང་བ་ལ་ནམ་

མཁའ་མཐློང་བར་ཐ་སད་བྗེད་པ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པས་སློ། །

འློ་ན་མཉམ་གཞག་གི་ཡུལ་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་མཉམ་གཞག་གི་ཡུལ་སང་མྗེད་

དང༌། སང་བཅས་སུ་འདློད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སྤྱློད་འཇུག་ལས། སློང་ཉིད་

བག་ཆགས་གློམས་པས་ནི། །དངློས་པློའི་བག་ཆགས་སློང་འགྱུར་ཞིང༌། །ཅི་ཡང་མྗེད་

ཅྗེས་གློམས་པས་ནི། །དྗེ་ཡང་ཕི་ནས་སློང་བར་འགྱུར། །གང་ཚེ་གང་ཞིག་མྗེད་དློ་

ཞྗེས། །བརྟག་བའི་དངློས་པློ་མི་དམིགས་པ། །དྗེ་ཚེ་དངློས་མྗེད་རྟྗེན་བྲལ་བ། །བློ་ཡི་

མདུན་ན་ཇི་ལྟར་གནས། །གང་ཚེ་དངློས་དང་དངློས་མྗེད་པ། །བློ་ཡི་མདུན་ན་མི་

གནས་པ། །དྗེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མྗེད་པས། །དམིགས་པ་མྗེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི། ཞྗེས་

དང༌། ཐུབ་དགློངས་སུ་ཡང་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་

པའི་སྤློས་པ་མཐའ་དག་ལྡློག་པས་དམིགས་པ་ལ་སློགས་པ་ཅི་ཡང་མྗེད་དློ་ཞྗེས་པ་

དང༌། འློ་ན་མཐློང་བའི་དློན་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། ཡུལ་དྗེ་ལ་ཤྗེས་པ་མི་སྐྗེ་བའི་དློན་ཏྗེ་མཐློང་

བ་མྗེད་པ་ཁློ་ནའི་སྒློམ་པ་ནི་མཐློང་བའློ་ཞྗེས་བརློད་དྗེ། ཤྗེས་པའི་སྐད་ཅིག་རྣམས་

དྗེའི་རྗེས་སུ་བྗེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མཐློང་བའློ་ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར་བཞྗེད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འཕགས་གྲློལ་དང་སློབ་དཔློན་གཉིས་ཀིས་ཆློས་ཉིད་ཙམ་མཉམ་

གཞག་གི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང༌། མཉམ་གཞག་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། ཡུལ་
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དང་བྲལ་བ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་དམིགས་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་སྐབས་སུ་བཀག་

ནས་བདྗེན་དངློས་མྗེད་པའི་རྟྗེན་འབྲྗེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་དགག་མཉམ་གཞག་གི་

དམིགས་པར་བཤད་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་པར་སང་བ་ནི་མིན་གི་

མཉམ་གཞག་རང་རིག་གི་ཚུལ་གིས་ཉམས་སུ་མློང་བའི་སང་བ་རང་བཞིན་གིས་སློང་

པ་ཡིན་ནློ། །ཆློས་ཉིད་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་ནི་སང་བ་གྲུབ་པ་ཡང་མི་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་སྔ་མ་ནི་

རློད་པའི་གནས་ཆྗེ་བས་རྗེ་ཞིག་ཕི་མ་ཁས་བང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་ན་ཇི་ལྟ་བ་རྟློགས་པ་ནི་

མཉམ་གཞག་ན་ཆློས་རྣམས་ལ་འཛིན་པ་མཐའ་དག་ཉྗེ་བར་ཞི་བས་ཅིར་ཡང་མི་

འཛིན་པ་ལ་འདློགས་པས་ས་བཅུ་གཅིག་མཉམ་གཞག་གི་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་ཚུལ་ལ་

ཁད་པར་མྗེད་ལ། དྗེའི་ཕིར་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཇི་ལྟར་བའི་རྟློགས་པ་རློགས་པ་ཡང་ས་དང་

པློ་ནས་འདློད་པ་འཐད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྟར་སང་གི་རློད་པ་དགློད། ཡང་དག་གི་ལན་གིས་

དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའི་རྟློགས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

ཆློས་ཉིད་རྟློགས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཤྗེས་སྒིབ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་

སངས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སྤློས་བྲལ་རྟློགས་པ་

མྗེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་རྟློགས་

པ་གློང་ནས་གློང་དུ་བགྲློད་པའི་རྟྗེན་དུ་མི་འཐད་དྗེ་ཆློས་ཉིད་ལ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་མྗེད་

པའི་ཕིར། མཉམ་གཞག་གི་ཡུལ་གི་སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དྗེ་དློན་དམ་དུ་ཡློད་པར་འགྱུར་

ཏྗེ༑ ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ཡུལ་ན་ཡློད་པས་སློ། །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། 

དྗེ་ནི་དློན་དམ་དཔྱློད་བྗེད་ཀི་རིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་སློ། །ཆློས་ཉིད་དྗེ་ས་
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བཅུའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཀང་ཕློགས་རྗེ་ལས་མ་རྟློགས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཁློ་

ནས་མཐའ་དག་རྟློགས་པར་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་མི་འཐད་དྗེ། ས་དང་པློ་ནས་ཇི་ལྟ་བ་

རྟློགས་པ་རློགས་པས་ཤྗེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཐལ་བ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ཆློས་ཉིད་མ་

རྟློགས་"ཞྗེས་པའི་དློན་ནི།
1

 ཆློས་ཉིད་མཉམ་གཞག་གིས་གཉིས་སང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་

དློན་ལ་བྗེད་ན་ནི་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ཡང་རྟགས་མ་གྲུབ་པའི་ལན་མི་འདྗེབས་

ཀི༑ ཁབ་པ་མ་ངྗེས་ཏྗེ་ཆློས་ཉིད་རྟློགས་པའི་དློན་སྤློས་པའི་ཆློས་གང་ཡང་མ་གཟིགས་

པ་ལ་འདློད་པས་སློ། །འློན་ཏྗེ་མཉམ་གཞག་གིས་སྤློས་པ་མཐའ་དག་ཉྗེ་བར་ཞི་བའི་

ཚུལ་གིས་མ་རྟློགས་པ་ལ་བྗེད་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བློ། །

མདློར་ན་གཤིས་ལུགས་དང༌། ཆློས་ཉིད་དང་རང་བཞིན་སྤློས་བྲལ་དློན་དམ་

པའི་བདྗེན་པ་རྣམས་རྟློགས་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་འཛིན་པ་མཐའ་དག་ཉྗེ་བར་ཞི་

བས་དྗེ་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་ཤྗེས་པ་མི་སྐྗེ་བ་ལ་བྗེད་ཀི། དངློས་སུ་ན་འགའ་ཞིག་

འགའ་ཞིག་གིས་དམིགས་བ་དམིགས་བྗེད་དུ་བས་པ་མིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཤྗེས་པ་ཡུལ་

ཇི་འདྲ་བ་དྗེའི་རྣམ་པར་སྐྗེས་པ་ན་རང་དུས་ལ་ཡུལ་དྗེ་མྗེད་ཀང་དྗེ་རྟློགས་པར་འཇློག་

པ་དང་འདྲ་བར་མཉམ་གཞག་གིས་ཆློས་ཉིད་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མི་གནས་པ་དང་རྗེས་

སུ་མཐུན་པར་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པ་ན་དྗེ་དང་དྗེ་རྟློགས་པར་ཐ་སད་བས་པ་

སྗེ༑ དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། གང་ཚེ་སྐྗེ་མྗེད་དྗེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་བློ་ཡང་སྐྗེ་བ་དང་བྲལ་

བ༑ །དྗེ་ཚེ་དྗེ་རྣམས་བསྗེན་ལས་དྗེ་ཡིས་དྗེ་ཉིད་རྟློགས་པར་བརློད་བ་སྗེ། །ཇི་ལྟར་

སྗེམས་ནི་གང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དྗེ་ཡིས་ཡུལ། །དྗེ་ཡློངས་ཤྗེས་པ་དྗེ་བཞིན་ཐ་

1  ཞློལ། ༥༤༢   ཞྗེས་པའི་དློན་ནི།    བ། ༦༣༣  ཀ ། ༥༨༡  སྗེ། ༥༨༩   ཞྗེས་པའི་དློན་ཅི།
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སད་ཉྗེ་བར་བརྟྗེན་ནས་རིག་པ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །

རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ཡང་མྗེད་དྗེ། ཆློས་ཉིད་

ནི་རང་བཞིན་སྤློས་བྲལ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་སྤློས་པ་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས་མཁྗེན་

པས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་གློང་དུ་འཕྗེལ་བ་ཙམ་ལ་བསམས་ནས་རྟྗེན་

དང་བརྟྗེན་པར་བཤད་ཀི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

ཆློས་ཉིད་ཀིས་རྟློགས་པ་ལ་ཁད་པར་མི་སྐྗེད་ན་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་མཚན་ཉིད་པར་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་འབྲྗེལ་མྗེད་དློན་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པར་ཧ་

ཅང་ཐལ་ལློ། །སྐྗེད་ན་ཡང་ཆློས་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་རུང༌། སང་བ་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའི་

མཉམ་གཞག་གི་ཡུལ་དུ་ཡློད་ཀང་དློན་དམ་དུ་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེས་དྗེ་བདྗེན་

པར་མ་གཞལ་གི་བདྗེན་མྗེད་དུ་གཞལ་བས་སློ། །

དྗེ་ལྟ་མིན་ན་ཐུབ་པའི་མཁྗེན་པ་ལ་ཡུལ་མྗེད་དགློས་ཏྗེ་དྗེ་དློན་དམ་དཔྱློད་

བྗེད་ཀི་རིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དྗེའི་ཡུལ་ཡིན་ན་དློན་དམ་པར་གྲུབ་

པར་ཐལ་ལློ། །མདློ་གང་དག་ལས། སློབ་ལམ་ན་ཆློས་ཉིད་ཀི་ཕློགས་རྗེ་བ་དང་སངས་

རྒྱས་སར་ཡློངས་རློགས་རྟློགས་པར་གསུངས་པ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཟབ་བ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་

བའི་ཚུལ་ལ་མི་མློས་པ་དམན་པའི་རིགས་ཅན་ཁ་ཅིག་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་དྲང་བའི་ཕིར་དུ་

ཆློས་ཉིད་དྗེ་རྟློགས་དཀའ་བ་དང༌། རྟློགས་པའི་ཕན་ཡློན་ལ་སློགས་བཤད་ཀི་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་ཆློས་ཉིད་ཆ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ཐ་དད་

མྗེད་པར་ཡང་མདློ་དྗེ་དང་དྗེ་ལས་གསུངས་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཆློས་ཉིད་ནི་ཀུན་རློབ་

པའི་ངློས་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། དྗེ་རྟློགས་སློ་ཞྗེས་ཉྗེ་བར་གདགས་ཀི་
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དློན་དམ་པར་ནི་དྗེ་ལྟར་མིན་པར་འཕགས་པ་བདྗེན་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ལས་

གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། ལྷའི་བུ་གལ་ཏྗེ་དློན་དམ་པར་ན་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ལུས་

དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ན་ནི་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ཞྗེས་

བ་བའི་གྲངས་སུ་མི་འགྲློ་སྗེ་ཀུན་རློབ་ཀི་བདྗེན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །

འློན་ཀང་ལྷའི་བུ་དློན་དམ་པར་ན་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ནི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་

ལས་འདས་པ་བྗེ་བྲག་མྗེད་པ་མ་སྐྗེས་པ་མ་འགགས་པ། སྨྲ་བར་བ་བ་དང༌། སྨྲ་བ་

དང༌། ཤྗེས་པ་དང༌། ཤྗེས་པར་བ་བ་དང་བྲལ་བའློ། །ལྷའི་བུ་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ནི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་གི་

བར་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པ་མཐའ་ཡས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ས་བཅུ་

ནི་མཉམ་གཞག་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་ཁད་པར་མྗེད་ཀང་རྗེས་ཐློབ་ཏུ་ཁད་པར་འཇློག་པའི་ཚུལ་

ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ཀིས། གལ་ཏྗེ་འློ་ན་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་སྐབས་ཁློ་ནར་ཕར་

ཕིན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་ས་གཞན་དག་དློན་མྗེད་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། 

བདྗེན་ཏྗེ་ས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་ཉིད་གཅིག་པའི་ཕིར་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་

གནས་སྐབས་ལ་ལྟློས་ནས་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མྗེད་དློ། །དག་པ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་གནས་

སྐབས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཁ་ཅིག་ནི་མཐློང་བའི་སྐད་ཅིག་མས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། ཁ་

ཅིག་སྒློམ་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །སའི་ཁད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་དྗེ་ལ་

ལྟློས་པའི་ཕིར་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། ཤྗེས་སྒིབ་ཕལ་ཆྗེ་བ་དང༌། ཉློན་སྒིབ་ཀི་དབང་དུ་བས་

པའློ། །དང་པློ་ཐུན་མློང་བ་ནི། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རྟློག་བརྒྱ་
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ར་བརྒྱད་རྣམས་སློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི་ས་བཅུ་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྨློངས་པ་

གཉིས་གཉིས་དང༌། དྗེའི་གནས་ངན་ལྗེན་མི་མཐུན་ཕློགས་རྗེ་རྗེ་སྗེ། འདི་ལྟར་ས་དང་

པློ་ལ་གང་ཟག་དང་ཆློས་ལ་མངློན་ཞྗེན་དང་ངན་སློང་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དང༌། གཉིས་

པ་ལ་ལྟུང་བ་ཕ་མློའི་འཁྲུལ་པ་དང༌། ལས་ཀི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ལ་དང༌། གསུམ་པ་ལ་

འདློད་ཆགས་ཀི་དང་ཐློས་པའི་གཟུངས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ལ་དང༌། བཞི་པ་ལ་

སློམས་འཇུག་ལ་སྗེད་པ་དང་ཆློས་ལ་སྗེད་པ་དང༌། ལྔ་པ་ལ་འཁློར་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་མི་

ཕློགས་ཤིང་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དང༌། མང་འདས་ལ་གཅིག་ཏུ་མི་

ཕློགས་ཤིང་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དང༌། དྲུག་པ་ལ་འདུ་བྗེད་ཀི་འཇུག་

པ་མངློན་སུམ་དུ་བ་བ་ལ་དང་མཚན་མ་མང་པློ་འབྱུང་བ་དང༌། བདུན་པ་ལ་མཚན་མ་

ཕ་མློ་འབྱུང་བ་དང༌། མཚན་མྗེད་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ཐབས་དང༌། བརྒྱད་པ་ལ་མཚན་

མྗེད་ལ་རློལ་བ་དང་མཚན་མ་རྣམས་ལ་མི་དབང་བ་དང༌། དགུ་པ་ལ་ཆློས་བསན་པ་

དང་ཆློས་ཀི་ཚིག་དང་ཡི་གྗེ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དང་གློང་ནས་གློང་དུ་ཤྗེས་རབ་དང་

སློབས་པ་ལ་གཟུངས་ཀི་དབང་ལ་དང༌། སློབས་པའི་དབང་ལ་དང༌། བཅུ་པ་ལ་མངློན་

ཤྗེས་ཆྗེན་པློ་ལ་དང༌། གསང་བ་ཕ་མློ་ལ་འཇུག་པ་ལ་དང༌། བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཤྗེས་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་མློ་དང་ཐློགས་པ་ཤིན་རྨློངས་གཉིས་སློ། །དྗེ་ལྟར་

ས་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་རློགས་གྱུར་པས། །རབ་དགའ་ལ་སློགས་

ས་བཅུ་གཅིག །རྨློངས་གཉིས་གནས་ངན་ལྗེན་གཅིག་པ། །མི་མཐུན་ཕློགས་ཏྗེ་ཐ་དད་

འདློད། ཅྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། མཐློང་སང་ལློག་ཞུགས་དང༌། སྒློམ་སང་སའི་སྒློ་ནས་དབྗེ། 
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དྗེ་ལྟར་ཕྗེ་བའི་རྣམ་གཞག་དཔྱད། ཇི་ལྟར་སློང་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་

གྲངས་དང༌། ལློག་པར་འཇུག་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་བཤད་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་

ནི་ཀུན་བཏུས་སུ། འདློད་པའི་ཁམས་ན་སྡུག་བསྔལ་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་དག་ནི་

བཅུའློ། །སྡུག་བསྔལ་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་ལ་ཇི་ལྟ་བར་ཀུན་འབྱུང་དང་འགློག་པ་

དང་ལམ་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་སྡུག་

བསྔལ་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་དག་ནི་དགུའློ། །སྡུག་བསྔལ་མཐློང་བས་སང་བར་

བ་བ་ཇི་ལྟ་བར་ཀུན་འབྱུང་དང༌། འགློག་པ་དང་ལམ་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་ཡང་དྗེ་

བཞིན་ནློ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ཇི་ལྟ་བར་གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་ན་ཡང་དྗེ་

བཞིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་མདློར་བསྡུ་ན་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་བརྒྱ་ར་

བཅུ་གཉིས་སློ་ཞྗེས་ཁམས་གློང་གི་རྟྗེན་ལ་ཁློང་ཁློའི་ས་བློན་ཡློད་ཀང་མངློན་དུ་རྒྱུ་

མྗེད་པའམ། ས་བློན་དྗེ་འཇློག་བྗེད་འདློད་པའི་སར་གཏློགས་ཁློ་ན་ཡིན་ཞིང་དྗེའི་རྣམ་

སྨིན་ཀང་འདློད་པ་ཁློ་ནར་མློང་བ་ལ་དགློངས་ནས་གློང་མའི་ས་ལ་ཁློང་ཁློ་བློར་ནས་

འདློད་པ་དང་གློང་མའི་ས་ལ་ཡློད་པའི་ཕ་རྒྱས་བཅུ་དང་དགུ་རྣམས་བདྗེན་པ་བཞི་ཀ་

ལ་ཁད་པར་མྗེད་པར་ལློག་ཞུགས་སུ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དྗེ་ལ་འདློད་པ་ན་སྤྱློད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་བཅུ་པློ་ཐམས་ཅད་ལློག་པར་ཞུགས་པར་རིག་

པར་བའློ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་མ་

གཏློགས་པ་བརྒྱད་ལློག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

འགློག་པ་དང་ལམ་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །གློང་མ་ལ་ནི་བདྗེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁློང་ཁློ་
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བ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་འདློད་པའི་ཁམས་ན་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་ལློག་པར་འཇུག་

པར་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ་ཞྗེས་ཁམས་གསུམ་གའི་བདྗེན་པ་ལྷག་མ་ལ་ལྟ་

བ་དང་པློ་གཉིས་འཇུག་པ་དློར་བས་སྤྱིར་ན་མཐློང་སང་གློ་བཞིར་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། མཛོད་ལས། དྗེ་དག་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་བརྒྱད། །ལྟ་བ་

གསུམ་གཉིས་མ་གཏློགས་པ། །འདློད་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་སློགས་པ། །མཐློང་བས་རིམ་

བཞིན་སློང་བར་བྗེད། ཅྗེས་དང༌། ཁློང་ཁློ་མ་གཏློགས་དྗེ་དག་ཉིད། །གཟུགས་ཁམས་

གཟུགས་མྗེད་དྗེ་དང་འདྲ། ཞྗེས་འདློད་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་བཅུ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་དང་

འགློག་པ་གཉིས་ལ་ལྟ་བ་དང་པློ་གཉིས་དང༌། མཆློག་འཛིན་ཐ་མ་སྗེ་གསུམ་དང་ལམ་

ལ་ལྟ་བ་དང་པློ་གཉིས་ཁློ་ན་དློར་བས་བདྗེན་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་བཅུ་དང་བདུན་

བདུན་བརྒྱད་ཡིན་ལ། གློང་མར་ཁློང་ཁློ་ཡང་དློར་བས་བདྗེན་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་

དགུ་དང་དྲུག་དྲུག་བདུན་ལློག་པར་འཇུག་པས་སྤྱིར་ན་ག་བརྒྱད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་མཐློང་སང་རྣམས་ལློག་ཞུགས་ཀི་སྒློ་ནས་འཆད་ན། 

འཇུག་མཁན་ནི་དུ། འཇུག་ཡུལ་ནི་གང༌། འཇུག་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། འཇུག་པ་པློ་ནི་

ར་ཉློན་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་འབྱུང་བའི་ཉྗེ་ཉློན་དང༌། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་སྗེམས་བྱུང་

གཙོ་བློ་སྗེམས་དང་བཅས་པ་མཐའ་ཡས་ཀང་གཙོ་བློ་དང་རིགས་བསྡུ་ན་བཅུ་སྗེ། 

འདློད་ཆགས་ཁློང་ཁློ་ང་རྒྱལ་མ་རིག་པ། ཐྗེ་ཚོམ་ལྟ་བ་མཆློག་འཛིན་ཚུལ་ཁིམས་

བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན་ལློག་ལྟ་སྗེ་མདློར་ན་ལྟ་མིན་ལྔ་དང་ལྟ་བ་ལྔའློ། །འཇུག་

པའི་ཡུལ་ཡང་གསལ་བའི་དབྗེ་བ་མཐའ་ཡས་ཀང་བདྗེན་པ་བཞིའློ། །འཇུག་ཚུལ་ནི་

ཀུན་བཏུས་སུ། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་དྗེའི་རྒྱུ་དང་གཞིའི་གནས་ཀིས་
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ཀང་ལློག་པར་རྟློག་གློ །ཉློན་མློངས་པ་བཅུ་པློ་ཐམས་ཅད་ནི་འགློག་པ་དང་ལམ་ལ་

ཡང་དྗེ་ལ་སྐྲག་པ་སྐྗེད་པས་ལློག་པར་ཞུགས་པའློ་ཞྗེས་པ་འདི་ཡིན་ནློ། །

འདིའི་དློན་ནི། བདྗེན་པ་བཞིའི་ཐུན་མློང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཟག་གི་བདག་

གིས་སློང་པ་དྗེ་ཇི་སིད་མངློན་སུམ་དུ་མ་བས་པ་དྗེ་སིད་དུ་བཅུ་པློ་འདིས་ཟག་བཅས་

ཀི་ལས་དངློས་སུ་སྐྗེད་ཅིང་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མས་ཕི་མ་རྣམས་སྐྗེད་པ་དང་ཕི་

མའི་རྣམ་སྨིན་འཕྗེན་པ་དང་འགྲུབ་པར་བྗེད་པས་སྡུག་བསྔལ་འཕྗེན་པར་བྗེད་པའི་

ཕིར། སྡུག་ཀུན་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་དང་། དྗེ་གཉིས་ལ་དམིགས་ནས་ཀང་འདི་དག་འཕྗེལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཀང་བཅུ་པློ་འདིའི་རྒྱུ་དང་གཞི་བྗེད་ལ་གང་གི་

ཚེ་བདྗེན་པ་བཞི་གང་ཟག་གིས་སློང་པར་མངློན་དུ་བས་པ་དྗེའི་ཚེ་དྗེ་དག་གིས་ཕན་

ཚུན་དུ་འཕྗེལ་བར་བྗེད་པ་ལྡློག་པའི་ཕིར་བཅུ་པློ་འདི་སྡུག་ཀུན་ལ་ལློག་པར་ཞུགས་

པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་མཐློང་བས་སློང་བའི་ཕིར་རློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་བདྗེན་བཞི་བདག་མྗེད་པར་མ་མཐློང་ན་འཁློར་བ་ལ་མངློན་པར་

དགའ་བའི་དབང་གིས་ཐར་པ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་གཡང་སར་འདུ་ཤྗེས་ནས་སྐྲག་པར་

འགྱུར་ལ། མཐློང་བ་ན་སྐྲག་པ་དྗེ་ཡང་ཉློན་མློངས་བཅུ་སློང་བའི་སྒློ་ནས་ལྡློག་པའི་

ཕིར་འགློག་ལམ་སྐྲག་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་སྐྲག་སྗེ་སློང་བའི་ཉློན་མློངས་བཅུ་དྗེ་

གཉིས་ལ་ལློག་པར་ཞུགས་པའློ། །དྗེ་ཡང་དངློས་སུ་དང༌། བརྒྱུད་ནས་སམ་ལློག་པ་ལ་

དང༌། དབང་གི་ལློག་ཞུགས་དང་གསུམ་གིས་རིག་པར་བའློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་ལྟ་བ་

དང་པློ་གཉིས་དང༌། ལྟ་བ་ཐ་མ་སྗེ་གསུམ་དང༌། མ་རིག་པ་དང་ཐྗེ་ཚོམ་སྗེ་ལྟ་མིན་གི་

གཉིས་དང་ལྔ་ནི་བདྗེན་པ་ལ་དངློས་སུ་ལློག་ཞུགས་ཏྗེ། རིམ་པ་ལྟར་བདྗེན་པ་ལ་
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བདག་དང་བདག་གི་བར་འཛིན་པ་དང༌། དྗེ་ཉིད་ལ་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་འཛིན་པ་

དང༌། བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་དྗེ་དང་དྗེ་དག་མྗེད་དློ་ཞྗེས་སྐུར་བའམ་དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་

གསུངས་པ་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པར་སྒློ་འདློགས་པ་དང༌། བདྗེན་པའི་རང་བཞིན་ལ་

རྨློངས་པ་དང༌། དྗེ་དག་དྗེ་ལས་བསན་པ་ལྟར་ཡིན་མིན་ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་བདྗེན་པ་

ལ་ཉློན་མློངས་པ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཕིར་རློ། །

ཀུན་བཏུས་ལས་ཐྗེ་ཚོམ་གཉྗེན་པློ་ལ་ལློག་ཞུགས་སུ་བཤད་པ་ནི་བདྗེན་བཞི་

གཉྗེན་པློའི་ཡུལ་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི་ལྟ་བ་ལ་མཆློག་འཛིན་གཉིས་

དང༌། ལྟ་མིན་ལ་འདློད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་གཉིས་ཏྗེ་བཞི་ནི་བརྒྱུད་ནས་ལློག་ཞུགས་

ཡིན་ཏྗེ། རིམ་པ་ལྟར་དངློས་སུ་ལློག་ཞུགས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་མཆློག་ཏུ་སྒློ་འདློགས་པ་དང༌། 

ལྟ་ངན་དང་འབྲྗེལ་བའི་སྤྱློད་ངན་ལ་དག་གྲློལ་ངྗེས་འབིན་དུ་ལྟ་བ་དང༌། ལྟ་ངན་གིས་

སྗེམས་ཁྗེངས་པ་དང༌། ལྟ་ངན་ལ་སྗེད་པར་བྗེད་པས་བདྗེན་པ་དང་བར་དུ་དམིགས་

ཚུལ་གཞན་གིས་ཆློད་པའི་ཉློན་མློངས་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་དམིགས་པའི་ཕིར་

རློ༑ །གསུམ་པ་ནི། ཁློང་ཁློ་རྣམས་ནི་དབང་གི་ལློག་ཞུགས་ཡིན་ཏྗེ་རང་གི་ལྟ་བ་དང་མི་

མཐུན་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཀུན་ནས་མནར་བ་སྗེམས་པའི་དབང་གིས་ལློག་པར་ཞུགས་པའི་

ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་དབྗེ་བའློ། །དང་པློ་ལ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི། 

མི་ཤྗེས་པ་གང་ཞིག་སྒློམ་ལམ་གི་གཞློམ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་པ། དྗེའི་ཉློན་སྒིབ་དང་

ཤྗེས་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་མི་ཤྗེས་པ་གང་ཞིག་སྒློམ་ལམ་གི་གཞློམ་བར་གྱུར་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་འཆད་
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ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ་ངློ་བློའི་སྒློ་ནས་དྲུག་ཁམས་ཀི་སྒློ་ནས་བཅུ་དྲུག་སྗེ། ཀུན་

བཏུས་ལས། འདློད་པའི་ཁམས་ན་སྒློམ་པས་སང་བར་བ་བ་དྲུག་སྗེ་འཇིག་ཚོགས་ལ་

ལྟ་བ་དང༌། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པ་དང༌། འདློད་ཆགས་དང་ཁློང་ཁློ་

བ་དང་ང་རྒྱལ་དང་མ་རིག་པའློ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ཁློང་ཁློ་བ་མ་གཏློགས་པ་

ལྔའློ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ཇི་ལྟ་བར་གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་ན་ཡང་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ་

དྗེ་དག་མདློར་བསྡུ་ན་ཉློན་མློངས་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་སྒློམ་པས་སང་བར་བ་བའི་རིགས་

སློ༑ ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་སས་ཕྗེ་ན་ཞྗེ་དྲུག་སྗེ་འདློད་པ་ན་དྲུག་བསམ་གཏན་བཞི་ན་ལྔ་

བཞི་ཉི་ཤུ། གཟུགས་མྗེད་བཞི་ནའང་དྗེ་བཞིན་དུའློ། །ས་ལ་ཆྗེ་འབྲིང་གི་རྣམ་པའི་སྒློ་

ནས་ཕྗེ་ན་ས་དགུ་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཁློང་ཁློ་མ་གཏློགས་པ་ལྔ་ལ་དགུ་དགུར་ཕྗེ་བས་ག་

གཅིག་པ་ལྔ་དང༌། འདློད་པར་ཁློང་ཁློ་དགུར་ཕྗེ་བས་བཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞིའློ། །

གཉིས་པ་ནི། མཛོད་ལས། བཞི་ནི་སྒློམ་པས་སང་བ་ཡིན། ཞྗེས་ངློ་བློའི་སྒློ་

ནས་ཕྗེ་ན་འདློད་ཆགས་ཁློང་ཁློ་ང་རྒྱལ་མ་རིག་པ་བཞི་བཤད་ལ། གློང་མར་ཁློང་ཁློ་

བློར་བས་གསུམ་གསུམ་སྗེ་ཁམས་ཀིས་ཕྗེ་ན་བཅུའློ། །བཅུ་པློ་དྗེ་ས་ལ་ཆྗེ་འབྲིང་གི་

རྣམ་པས་སྔར་ལྟར་ཕྗེ་བས་ཉིས་བརྒྱ་དང་ང་གཉིས་སློ། །འདི་ནི་བྗེ་སྨྲ་ལྟ་བ་དང་པློ་

གཉིས་མཐློང་སང་ཁློ་ནར་འདློད་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། སྔ་མ་ནི་ཕུང་པློ་ལྔའི་རབ་བྗེད་

ཀི་འགྲྗེལ་པར་ལྟ་བ་ཐ་མ་གསུམ་དང༌། ཐྗེ་ཚོམ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ལ་

ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

པ་ལྟར་ཏྗེ་མདློ་སྗེ་པ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་མཐློང་སང་རྣམས་བདྗེན་པ་ལ་ལློག་ཞུགས་དང་སྒློམ་
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སང་རྣམས་སའི་སྒློ་ནས་འབྗེད་ཅྗེ་ན། མཐློང་སློང་ནི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་ཡིད་བསད་

པས་སྐྗེད་པའི་རགས་པའི་ཆ་ཡིན་པས་བདྗེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་

སློང་བའི་ཕིར་བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་ལ་ལློག་ཞུགས་ཀི་སྒློ་ནས་བཤད་ལ། སྒློམ་སང་ནི་

གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་ཀུན་བཏགས་པ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་རྗེས་སུ་

ཞུགས་པ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཆ་ཕ་བ་ཡིན་པས་བདྗེན་པ་མཐློང་བ་གློམས་པས་ཆྗེ་འབྲིང་

ནས་སང་དགློས་ཀི་མཐློང་ཙམ་ནས་སང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་སའི་སྒློ་ནས་ཆྗེ་འབྲིང་དུ་

བཞག་གློ །

མཐློང་སང་དང་སྒློམ་སང་ལ་ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐྗེས་ཞྗེས་པའི་དློན་ནི། ཕི་

རློལ་བའི་གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་བ་དང་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་བའི་མངློན་གྱུར་དང་བག་ལ་

ཉལ་ལ་མི་བའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མཐློང་སང་བདྗེན་པ་དང་སྒློམ་སང་ཡུལ་ལ་ལློག་ཞུགས་

ཡིན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་བསྡུ་བ་དང་ཀུན་བཏུས་སུ་མཐློང་སང་ལ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་

བསན་ཞྗེ་ན། དློན་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་བསན་བཅློས་ཐ་དད་ཀི་དགློངས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་

མདློ་སྗེ་པ་དང༌། སྗེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་ཀི་དབང་དུ་བས་པར་འཆད་པ་ནི་

དློན་མིན་ནློ། །འློ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན། ཀུན་བཏུས་སུ་བཤད་པ་ནི། ཉློན་མློངས་པ་དྗེ་དག་ཀུན་

ཀང་བདྗེན་པའི་གནས་ལུགས་མ་མཐློང་བར་དུ་འཇུག་ཅིང་མཐློང་བ་ན་ལྡློག་པ་ལ་

དགློངས་ནས་བདྗེན་པ་རྣམས་ལ་ལློག་ཞུགས་སུ་བཤད་ལ། བསྡུ་བར་གློ་བཞི་བཤད་

པ་ནི་རགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་གི་ཞིབ་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཀུན་བཏུས་ལྟར་དུ་

འཇུག་པར་བསྡུ་བ་ཉིད་ལས་གསུངས་ཤིང༌། འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཀུན་བཏུས་

ལྟར་བཤད་པས་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་དློ། །ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྐབས་སུ་ཉློན་སྒིབ་ཀི་
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དབང་དུ་བས་པའི་མཐློང་སང་དང་སྒློམ་སང་གཉིས་ལུགས་དྗེ་དག་གང་གི་རྗེས་སུ་

འབྲང་ཞྗེ་ན། རྒྱན་གི་སང་བ་དང་ཐུབ་དགློངས་སུ་ཀུན་བཏུས་ཀི་ལུགས་འདི་བང་

སྗེམས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུངས་པས་འདི་ཉིད་ཁས་བང་ངློ༌། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། མཐློང་སང་དང༌། སྒློམ་སང་ཇི་ལྟར་སློང་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། ལུགས་གཞན་བསན། རང་ལུགས་བཞག་པའློ། །དང་བློ་ནི། བསྡུ་བ་དང་

མཛོད་ལས། འདློད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐློང་སང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་བཟློད་ཆློས་

ཤྗེས་གཉིས་དང༌། ཁམས་གློང་གི་སྡུག་བསྔལ་མཐློང་སང་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྗེས་བཟློད་

དང་རྗེས་ཤྗེས་གཉིས་ཀིས་སློང་ལ། བདྗེན་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ་

ཁམས་གློང་འློག་གཉིས་ཀི་མཐློང་སང་གི་གཉྗེན་པློ་རྣམས་ཐ་དད་པར་བཤད་དློ། །དྗེ་

ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཡིན་པར་འབྲྗེ་བཞྗེད་དློ། །བློད་འགའ་ཞིག་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྐབས་སུ་ཀུན་

བཏུས་ནས་འབྱུང་བའི་མཐློང་སང་གི་རྣམ་གཞག་ཁས་བངས་ནས་སློང་ཚུལ་འཆད་པ་

ན་མཛོད་དང་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ནི། ཀུན་བཏུས་ཀི་སློང་ཚུལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་མ་གློ་

ནས་རང་གི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་སློན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་ཀང༌། མཐློང་སང་

གི་གྲངས་དང་ལློག་པར་འཇུག་ཚུལ་ཀུན་བཏུས་ལྟར་བརྒྱ་ར་བཅུ་གཉིས་སུ་བས་

ནས་ཆློས་བཟློད་བཞིས་འདློད་པའི་མཐློང་སང་བཞི་བཅུ་དང་། རྗེས་བཟློད་བཞིས་

ཁམས་གློང་གི་མཐློང་སང་དློན་གཉིས་སློང་བར་འདློད་དྗེ། འདི་ནི་པཎི་ཏ་ཆྗེན་པློའི་

གསུང་ཡིན་ཡང་མངློན་པ་གློང་འློག་གི་མཐློང་སང་གི་གྲངས་མི་མཐུན་པ་ཙམ་ཤྗེས་

ཀང་སློང་ཚུལ་གི་རྣམ་དབྗེ་མ་མཁྗེན་པས་དློར་བར་བའློ། །འློ་ན་ཀུན་བཏུས་ཀི་

ལུགས་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ནི་ལམ་ཤྗེས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ་གཞན་ཡང་ཀུན་བཏུས་
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ཀི་མཐློང་ལམ་གི་སྐབས་ཀི་བཤད་པ་ལ་ལློག་པར་བཤད་པའི་ཆ་འགའ་ཞིག་ཐུབ་

དགློངས་སུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་སྐབས་དྗེར་དགག་པར་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། བདྗེན་

པ་བཞི་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བའི་མཐློང་སང་བཞིའི་དངློས་ཀི་གཉྗེན་པློ་ནི་འཆད་

པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆློས་མངློན་པ་ནས་གསུངས་པའི་ཚུལ། དྗེའི་དགློངས་

པ་གང་ཡིན་བརྟག་པ། སང་གཉྗེན་གི་ཁད་པར་གཞན་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཉློན་

མློངས་པ་རྣམས་ལ་སློང་བའི་ཚུལ་གཉིས་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ས་གློང་འློག་ལ་ཞི་རགས་སུ་

བསྒློམས་ནས་དང༌། ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མ་རིག་པ་དང་འཛིན་སངས་

འགལ་བ་ཕུང་བློ་བདག་དང་བདག་གི་བས་སློང་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་བསྒློམས་

ནས་སློང་བ་སྗེ། དྗེ་ཡང་ས་དགུ་ལ་སྒློམ་སང་དགུ་དགུར་ཕྗེ་བའི་གཉྗེན་པློ་འཇིག་རྟྗེན་

པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་སྒློམ་ལམ་ལ་ཡང་རས་དྗེ་སྗེད་དྗེ། འློན་ཀང་སིད་

རྗེའི་སང་བ་དགུ་ལ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་སྒློམ་ལམ་གིས་སློང་བ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་དང་པློས་

ནི་མངློན་གྱུར་དང་གཉིས་པས་ནི་བག་ལ་ཉལ་སློང་ཞིང་དང་པློ་ནི་མུ་སྗེགས་དང་ཡང་

ཐུན་མློང་བ་དང་གཉིས་པ་ནི་ཆློས་འདི་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་མློ། །འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་སྒློམ་ལམ་གིས་ཁམས་གསུམ་གི་སང་བ་སློང་ཚུལ་ཡང་གཉིས་

ཏྗེ༑ ཉན་ཐློས་འགའ་ཞིག་གིས་ཁམས་དང་ས་མ་ཕྗེ་བར་བསློམས་ནས་གང་ཟག་གི་

བདག་མྗེད་པར་བསྒློམས་པས་ཁམས་གསུམ་གི་ཉློན་མློངས་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེན་པློ་

རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་སློང་བ་དང༌། ཕྗེ་སྗེ་ས་རྣམས་ལ་རིམ་ཅན་དུ་བསྒློམས་པས་རིམ་

གིས་སློང་བའི་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་གསལ་
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པློར་མ་མཛད་དློ། །འློན་ཀང་ཀུན་བཏུས་སུ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ཇི་འདྲ་བས་སློང་ཞྗེ་ན། 

འདྲྗེས་པ་ལ་དམིགས་པ་སྗེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བའློ། །མི་རྟག་པ་

ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་བདག་མྗེད་པའི་རྣམ་པ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བར་

བྗེད་དྗེ་ཞྗེས་ཅིག་ཅར་བའི་དམིགས་རྣམ་ལྟར་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མྗེད་པར་ཡིད་

ལ་བྗེད་པའི་འདྲྗེས་པའམ་བསློམས་པ་ལ་དམིགས་པས་སློང་བར་བཤད་པ་འཇིག་རྟྗེན་

པའི་ལམ་གིས་སངས་པ་བརའམ་མིང་གིས་སངས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པས་ཞི་རགས་

ཀི་རྣམ་པའི་སྒློ་ནས་སློང་བ་བཏགས་པ་བ་དང༌། བདག་མྗེད་པའི་རྣམ་པའི་སྒློ་ནས་སློང་

བ་མཚན་ཉིད་པར་མངློན་པ་ལས་དློན་གིས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་གིས་ཁམས་རྣམས་ལས་

འདའ་བར་ཆློས་མངློན་པའི་མདློ་དྗེ་དང་དྗེ་ལས་གསུངས་པ་ནི། གདུལ་བ་དབང་རྟུལ་

སིད་པ་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་ལྟ་ཞིང་སློང་བའི་བློ་མི་འཇུག་པ་རྗེ་ཞིག་བདག་མྗེད་པ་བསན་

པའི་སློད་དུ་མི་རུང་བ་ལ། རིམ་གིས་བདག་མྗེད་པའི་ལམ་ལ་དྲང་བའི་ཕིར་ཐབས་

མཁས་པས་ས་གློང་མ་གློང་མ་རྣམས་ལ་མཆློག་ཏུ་བསན་པའི་སྒློ་ནས་ས་དྗེ་དག་ལ་

ཆགས་པ་མངློན་གྱུར་པ་བཟླློག་ནས་དྗེ་དག་སིད་པ་མི་འདློད་ཅིང་སིད་པ་དང་བྲལ་བ་

འདློད་པ་དྗེའི་ཚེ་བདག་མྗེད་པའི་ལམ་སློན་ནློ། །ལམ་སྔ་མས་ནི་ས་དྗེ་དག་ཏུ་ཉློན་

མློངས་མངློན་གྱུར་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལྟ་ཞློག །ས་དྗེ་དག་ལ་སྗེད་པའི་སྒློ་ནས་མཆློག་

ཏུ་ལྟ་བ་ཙམ་ཞིག་ཉམས་སྨློད་པར་བྗེད་ཀི་སྗེད་པ་མངློན་གྱུར་བ་ཐམས་ཅད་འགློག་

པར་མི་ནུས་ཏྗེ། བདག་དང་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་ནི་ལམ་དྗེ་དང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་

དུས་གཅིག་ཏུ་མངློན་གྱུར་དུ་འཇུག་པ་དང༌། དྗེས་དྗེའི་རྒྱུ་བདག་དང་བདག་གིར་
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འཛིན་པ་ལ་མི་གནློད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་ངྗེས་པའི་དློན་དུ་ན་གློང་མའི་སྗེམས་ཐློབ་

ཀང་འློག་སའི་ཉློན་མློངས་མངློན་གྱུར་པ་ཀུན་ལྡློག་མི་དགློས་ཏྗེ། འློག་མའི་རྟྗེན་ལ་

གློང་མའི་སྗེམས་ཐློབ་པའི་ཚུར་མཐློང་གི་ཉློན་ཡིད་བཞིན་ནློ། །གཞན་ཡང་མཐློང་སང་

རྣམས་འཇློམས་པ་ལ་བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་དགློས་ཏྗེ་བདྗེན་པ་

མཐློང་བས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པས་སློ། །

དྗེའི་ཕིར་འློག་སའི་མཐློང་སང་གི་ཉློན་མློངས་ཀང་ལམ་དྗེས་ཇི་ལྟར་སློང༌། 

མཛོད་ལས། ལྷག་སྐྗེས་མཐློང་དང་སྒློམ་གཉིས་ཀིས། ཞྗེས་སིད་རྗེ་མ་གཏློགས་པའི་

མཐློང་སང་མཐློང་ལམ་དང་འཇིག་རྟྗེན་པའི་སྒློམ་ལམ་གིས་སང་བར་བཤད་པས་ནི་མི་

གནློད་དྗེ་དྗེ་ནི་བྗེ་སྨྲས་ཀུན་བཏགས་པ་ཡིན་པས་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་གཉིས་

པས་ཀང་བཀག་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་རྒྱུད་སློད་དུ་རུང་

བར་བྗེད་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ཐྗེག་པ་གསུམ་གའི་ཉློན་མློངས་ལས་གྲློལ་བར་བྗེད་པའི་

ལམ་ནི་བདག་མྗེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཏྗེ། གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སློང་པར་ཡིད་

ལ་བྗེད་པ་ནི་མ་རིག་པ་དང་དངློས་སུ་འཛིན་སངས་འགལ་བས་མ་རིག་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ཉྗེས་པ་རྣམས་འཇློམས་པ་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། སློང་

ཉིད་ལྟ་དང་དྗེ་འགལ་ཕིར། །དྗེ་ཡི་རང་བཞིན་ཉྗེས་ཀུན་དང༌། །འགལ་བར་རབ་ཏུ་གྲུབ་

པ་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། སློང་ཉིད་ལྟ་བས་གྲློལ་འགྱུར་གི། །སྒློམ་པ་ལྷག་མ་དྗེ་དློན་ཡིན། 

ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེའི་ཕིར་ཉློན་མློངས་མངློན་གྱུར་དང་བག་ལ་ཉལ་གཉིས་ཀ་ཡང་

གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་མློས་པ་ཡིད་བྗེད་དང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡིད་བྗེད་ཀིས་སློང་བར་

ཤྗེས་པར་བའློ། །རྣམ་གཞག་འདི་སྔར་གང་ཟག་གི་སྐབས་དང་བསམ་གཏན་དང་
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གཟུགས་མྗེད་པའི་སྐབས་སུ་སང་བ་འཇློམས་ཚུལ་བསན་པ་རྣམས་དང་འགལ་བར་

མི་བསམ་སྗེ། དྗེ་ནི་མངློན་པ་ནས་སྒས་ཟིན་ཚོད་ཀིས་བསན་པ་རྣམས་ལྟར་བཤད་ཀི་

དགློངས་པ་གང་དུ་འཐད་དཔྱད་པ་མིན་པས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་སློང་བ་དང༌། སང་བའི་ངློ་བློ་དང་

དུས་དང༌། སངས་ཤིང་གྲློལ་བའི་དློན་གང་ཡིན་བརྟག་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། འདློད་

པ་དགློད། གནས་དློན་བསམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཉི་སང་དུ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་སྒློམ་ལམ་གི་

སང་བ་དགུ་པློ་རྣམས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་སྔློན་དུ་སློང་ན་སིད་རྗེའི་སང་བ་མ་

གཏློགས་པ་རྣམས་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་སློང་བ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་

སྒློམ་ལམ་གིས་ཀང་འདློད་པ་ནས་སིད་རྗེའི་བར་གི་ཉློན་མློངས་པ་དགུ་རྣམས་རིམ་

གིས་སློང་བར་བཤད་ལ། ཐུབ་དགློངས་སུ་ཡང་སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་

པའི་ས་དགུས་འདློད་པའི་སང་བ་དགུ་དང༌། རྣམ་དག་སྒློམ་ལམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་

ཁད་པར་གི་ལམ་ས་བཅུ་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་ཀི་

སང་བ་དགུ་ཚན་རྣམས་རིམ་གིས་སློང་བར་འདློད་ཅིང་དྗེ་ཡང་འཕགས་པའི་དགློངས་

པར་འཆད་དློ། །བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ནི་ཉི་སང་གི་དྗེ་ཉན་ཐློས་དང་ཚུལ་བསྟུན་ནས་

བརློད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་བང་སྗེམས་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་སྦྱར་དུ་མི་རུང་སྗེ། ཆགས་

བྲལ་སྔློན་སློང་ཉློན་སྒིབ་ལ་འདློད་ན་ནི་སིད་རྗེའི་ཉློན་མློངས་བརྒྱད་པ་སངས་པ་སྐྗེ་བ་

གཅིག་གིས་ཐློགས་པའི་རྒྱལ་སས་སུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དློ། །ཉན་ཐློས་ཀི་དགྲ་བཅློམ་

ཞུགས་པ་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕིར་རློ། །ཤྗེས་སྒིབ་ལ་འདློད་ན་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། 

དྗེ་ནི་མཐློང་ལམ་གི་སྔར་གི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གི་སང་བར་འགལ་ཏྗེ། ལམ་དྗེ་ཉིད་
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ཤྗེས་སྒིབ་ཡིན་པས་སློ། །འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་སྒློམ་ལམ་གིས་ས་དགུའི་སང་

བ་དགུ་ཚན་རྣམས་རིམ་གིས་སློང་བར་འདློད་ན་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། སིད་རྗེའི་ཉློན་

མློངས་དགུ་པ་སངས་པ་སངས་རྒྱས་སུ་དང༌། བརྒྱད་པ་སངས་པ་ས་བཅུ་པ་བཤད་པ་

མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏྗེ་སྔར་ལྟར་རློ། །ཤྗེས་སྒིབ་ལ་ལྟློས་ནས་དྗེ་ལྟར་འཇློག་ན་ཡང་མི་

འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་འདློད་པའི་སང་བ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སངས་པ་ཕིར་མི་འློང་བར་

བརློད་པ་འགལ་ཏྗེ། དྗེ་སངས་ན་ཁམས་གསུམ་པའི་སང་བ་མཐའ་དག་ཅིག་ཅར་དུ་

སངས་པས་སངས་རྒྱས་སུ་རིགས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་སངས་པ་ལ་ལྟློས་ནས་ཀང་

བང་སྗེམས་ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འློང་ལ་སློགས་པར་བཞག་པ་ནི། དྗེ་

དག་ལ་དྗེ་དག་གི་མིང་གིས་འདློགས་པའི་ཆློས་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁད་པར་ཅན་

བསན་པར་འདློད་ནས་རྣམ་གཞག་བས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། ཉན་ཐློས་ཀི་སངས་པའི་རིམ་

པ་ཇི་བཞིན་དུ་འདློད་ནས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ངྗེས་སློ་ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པའི་དགློངས་པ་ལྗེན་ཚུལ་ལ་ཨ་བྷྱ་དང་བདག་ཉིད་

ཆྗེན་པློ་གཉིས་མི་མཐུན་ཡང་ཕི་མའི་རྗེས་སུ་འབྲང་སྗེ། ཐུབ་དགློངས་ལྟར་བས་ན་

འགལ་བ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏྗེ་འདི་ལས་ནི་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་དགུ་སངས་པ་

དང༌། དྲི་མ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པས་དགུ་རྗེ་རྗེ་ནས་སྦྱར་བ་འཕགས་པའི་དགློངས་པར་

བས་པ་དང༌། ཉི་སང་གི་གང་ཟག་གི་སྐབས་ཀི་སངས་པ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

འཆད་པ་གཉིས་འགལ་ཏྗེ། ཉི་སང་གི་སྒས་ཟིན་ལ་ནི་སིད་རྗེ་མ་གཏློགས་པའི་ཉློན་

མློངས་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་ཡང་སངས་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར། མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་

ཡང་ས་བཅུ་པ་ཐློབ་པར་ཐལ་བ་དང༌། འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་དགུ་པ་སངས་པ་ས་བཅུ་
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པ་ཡིན་ན་སིད་རྗེའི་བརྒྱད་པ་སངས་པའི་དགྲ་བཅློམ་ཞུགས་པ་འབའ་ཞིག་ལ་ས་བཅུ་

པ་ལ་གནས་པར་གསུངས་པ་མི་རིགས་པ་དང༌། ས་བཅུ་པ་མ་ཐློབ་གློང་དུ་ཁམས་

གློང་མའི་སང་བ་སངས་པ་མྗེད་ན་འཕགས་པའི་གཉྗེན་ཚོགས་ཀི་མཐློང་སྒློམ་གཉིས་

ཀི་སང་བར་གྱུར་པའི་རྟློག་པ་བཞི་ལ་ཁམས་གསུམ་པའི་དབྗེ་བ་གསུངས་པ་འགལ་

བ་དང༌། ཡང་རྗེ་སྦྱློར་དུ་མཐློང་ལམ་རྗེ་མློའི་ངློ་བློ་འཆད་པ་ན་དྗེས་ཁམས་གསུམ་གི་

རྟློག་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །གལ་ཏྗེ་མཐློང་ལམ་དྗེ་

གཉིས་ས་བཅུ་པའི་ཁད་པར་ལམ་ལ་འདློད་པས་མི་འགལ་སམ་ན་བཟང་པློའི་ཞབས་

ཀིས་རྣམ་ཀུན་གི་སྐབས་ཀི་ལམ་རྣམས་ཁད་པར་ལམ་ལ་འདློད་པ་ལ་འཕགས་པའི་

ལུང་གིས་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་མགློ་ལ་འཁི་བའི་བཤད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། རང་

ཉིད་ཀིས་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་པའི་ཐློགས་མྗེད་ཀི་སྒྲུབ་པ་བཞིའི་ས་མཚམས་སློན་པའི་

ལུང་གིས་རང་ཉིད་འཇློམས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ནི་གཉྗེན་པློའི་ཚོགས་སྒྲུབ་མཐློང་སྒློམ་གཉིས་

ཀ་དང༌། ངྗེས་སྒྲུབ་སྒློམ་ལམ་འབའ་ཞིག་ལ་བཞག་ལ་ཁྗེད་ལྟར་ན་གཉིས་ཀ་ཡང་སྒློམ་

ལམ་ལ་བཞག་དགློས་པས་སློ། །

གཞན་ཡང་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་འཇུག་འགྲྗེལ་གི་ལུང་རིམ་པ་ལྟར་ས་བརྒྱད་

པར་བག་ལ་ཉལ་ཕ་མློ་ཡང་མྗེད་པས་ཉློན་མློངས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་མྗེད་ཅིང་ཤྗེས་སྒིབ་ཀི་

རྟྗེན་ཙམ་དུ་བསན་པ་དང༌། ས་དྗེར་ཁམས་གསུམ་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་

འཁློར་བ་འགག་པར་བསན་པ་རྣམ་འཐད་ཕློགས་སུ་དྲངས་ནས་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་

དགུ་ས་དགུ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སློང་བར་བཞྗེད་པའི་པཎི་ཏ་དྗེ་ནི་ངློ་མཚར་རློ། །དྗེས་

ན་ཉི་སང་དང་རྒྱན་སང་དུ་ཁམས་གསུམ་གི་བྗེ་བྲག་ལ་གསལ་ཁ་མྗེད་པར་སྤྱིར་སྒློམ་
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སང་རྣམ་རྟློག་ཆུང་འབྲིང་དགུའི་གཉྗེན་པློར་སྒློམ་ལམ་ས་དགུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་

བ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བང་སྗེ་དྗེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་ལ་མ་ཕྗེ་བར་སྤྱིར་སྒློམ་སང་

རྣམ་རྟློག་ལ་སང་དཀའ་ས་དགུ་ཡློད་པས་གཉྗེན་པློ་ཆྗེ་ཆུང་དགུས་སང་བར་བསན་

པའློ། །འདི་དག་ཀང་བང་སྗེམས་ཀིས་ཁམས་གསུམ་གི་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེན་པློ་རྣམས་

ཐད་སློ་ཐད་སློར་དྲིལ་ཏྗེ་ཅིག་ཅར་དུ་སློང་སྗེ་ཁམས་གསུམ་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

བདག་གཉིས་ཀིས་སློང་པའི་སྤློས་པ་དང་བྲལ་བར་བསྒློམས་པས་དངློས་པློར་མངློན་

པར་ཞྗེན་པ་ལྡློག་ལ་དྗེ་ལློག་པ་ན་དྗེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་ཁམས་གསུམ་གི་གཟུང་འཛིན་གི་

རྟློག་པ་མཐའ་དག་ཀང་འགག་པར་འགྱུར་ཏྗེ། བུད་ཤིང་ཟད་པའི་མྗེ་བཞིན་ནློ། །

ཉི་སང་ལས། དྗེ་ཡང་འདློད་པའི་ཁམས་དང་གཟུགས་ཀི་ཁམས་དང་གཟུགས་

མྗེད་པའི་ཁམས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ས་དགུ་པློ་རྣམས་སློ་སློར་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་རྣམ་

པ་ཆྗེན་པློའི་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པ་དགུའི་གཉྗེན་པློ་སྒློམ་པའི་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་

སློགས་པ་རྣམ་པ་དགུར་ཕྗེ་བ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སང་བའི་རྟྗེན་ས་དགུ་པློ་སློ་སློར་རམ་རྗེ་

རྗེ་ལ་དགུ་དགུ་ཞྗེས་སྒློམ་སང་དང་གཉྗེན་པློ་ག་གཅིག་རྗེ་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱན་དུ་དྗེ་

ལ་ཡང་ཉློན་མློངས་པ་དྲུག་ཅི་རིགས་པར་རིམ་གིས་སློང་ངློ་ཞྗེས་པ་དང་ཡང་མི་

འགལ་ཏྗེ། སྔ་མས་ནི་ག་གཅིག་པ་རྗེ་རྗེར་ཕྗེ་བ་གསུངས་ཀང་རིམ་ཅན་དུ་སློང་བར་

མ་བསན་གི་སང་བའི་ས་བསན་པའི་སྒློ་ནས་རབ་དབྗེ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ལ། ཕི་མས་

ནི་ཉློན་མློངས་དྲུག་ལ་དགུར་བས་པ་རིམ་ཅན་དུ་སློང་བར་བསན་གི་ས་རྗེ་རྗེ་ལ་

བརྟྗེན་པའི་སང་བ་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་སློང་བར་གསུངས་པ་མིན་ནློ། །

རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་བང་སྗེམས་དབང་པློ་ཤིན་ཏུ་རྟུལ་པློ་འགའ་ཞིག་ལ་
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ཁམས་གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་བདག་མྗེད་པར་སྒློམ་པ་སིད་པ་དང་ཆློས་མངློན་པར་རིམ་

ཅན་དུ་སློང་བར་བཤད་པ་གྲགས་ཆྗེ་བས་དྗེ་དག་དང་བསྟུན་པའློ་ཞྗེས་བཤད་ཀང་

རུང་བ་ཙམ་མློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་དགློངས་པ་འཆད་མི་ཤྗེས་པར་འཕགས་པ་དང་སློབ་

དཔློན་ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་སངས་པ་བང་སྗེམས་ལ་སྦྱར་བ་ནློར་རློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་རང་ཉིད་

ཀི་བློའི་དྲི་མ་གཞན་ལ་འགྗེལ་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། ཅི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་སློང་བར་

བྗེད་དམ་འློན་ཏྗེ་བག་ལ་ཉལ་སློང་བར་བྗེད། གང་ལས་སངས་ན་སངས་པ་ཞྗེས་བརློད་

པར་བ་ཞྗེ་ན། བག་ལ་ཉལ་ལས་སློང་བར་བྗེད་དྗེ་ཀུན་དཀྲིས་པ་ནི་དང་པློ་ཉིད་ནས་

སངས་ཟིན་པའི་ཕིར་རློ། །བག་ལ་ཉལ་སངས་ན་སངས་པ་ཞྗེས་བརློད་པར་བའློ། །དྗེ་

ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ལས་སངས་ལ་བག་ལ་ཉལ་ལས་མ་སངས་ན་ནི་

ཡང་དང་ཡང་དུ་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གི། བག་ལ་ཉལ་ལས་སངས་ན་

ནི་བག་ལ་ཉལ་དང་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་གཉིས་ཀ་གཏན་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །འློ་ན་སང་བ་དུས་གསུམ་ལས་གང་སློང་ཞྗེ་ན། ཀུན་བཏུས་

ལས། འདས་པ་ནི་འགགས་པའི་ཕིར་མ་ཡིན་ནློ། །མ་འློངས་པ་ནི་མ་སྐྗེས་པའི་ཕིར་མ་

ཡིན་ནློ། །ད་ལྟར་བ་ནི་ལམ་དང་མཉམ་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་མ་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་

གནས་ངན་ལྗེན་གི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལས་སློང་སྗེ་གནས་ངན་ལྗེན་གི་རྣམ་པ་

གང་གི་གཉྗེན་པློའི་རྣམ་པ་དྗེ་འབྱུང་བ་དང༌། གནས་ངན་ལྗེན་གི་རྣམ་པ་དྗེ་འགག་པ་ནི་

མཉམ་པས་མཉམ་སྗེ་དཔྗེར་ན་སང་བ་དང་མུན་པ་འབྱུང་བ་དང་འགག་པ་བཞིན་ནློ། 

ཞྗེས་སློ། །དྗེའི་དློན་ནི་མངློན་གྱུར་པ་འདས་མ་འློངས་ནི་ཞིག་ནས་དང༌། མ་སྐྗེས་ནས་
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མྗེད་པས་སང་མི་དགློས་ལ། ད་ལྟ་བ་ནི་གཉྗེན་པློ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་འཇུག་པས་

མངློན་གྱུར་མི་སློང་ཡང་སང་བའི་ས་བློན་དང་གཉྗེན་པློ་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དུས་

གཅིག་ཏུ་འཇུག་པ་མི་འགལ་བས་གནས་ངན་ལྗེན་སློང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་རྣམ་གྲློལ་ལམ་

རྒྱུད་དྗེ་ལ་སྐྗེ་བ་དང་སང་བ་འགག་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་ལ་དྗེའི་ཕིར་རྣམ་གྲློལ་ལམ་

རློགས་པར་སྐྗེས་པ་དང་སང་བ་ཡང་རློགས་པར་འགག་གློ །དྗེ་ལྟར་ན་སང་བ་གང་

དང་གང་གི་ངློ་སྐལ་གི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་སྐྗེས་ཟིན་པ་ན་ངློ་སྐལ་གི་སང་བ་རྒྱུད་ལ་མྗེད་

པ་ཡིན་ནློ། །སློང་བའི་དློན་ནི་གཉྗེན་པློ་མ་སྐྗེད་ན་རྒྱུད་དྗེ་ལ་སང་བའི་རིགས་འདྲ་ཕི་

མ་མཚམས་སྦྱློར་བ་ལས་དྗེ་སྐྗེས་སློབས་ཀིས་ཕི་མའི་རྒྱུན་འཐུད་པ་འགློག་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། གཉྗེན་པློ་ནུས་ལྡན་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་སློབས་ཀིས་ཤྗེས་རྒྱུད་སྔར་

སང་བ་དྗེའི་སློད་དུ་གྱུར་པ་སློད་མ་ཡིན་པར་གནས་གྱུར་ནས་སང་བ་དྗེའི་རྒྱུན་སྐྗེ་

བའི་སྐབས་མྗེད་པར་བས་པ་ནི་སངས་པའི་དློན་ཡིན་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། གནས་

ངན་ལྗེན་གི་རྣམ་པ་དང་བྲལ་བས་མ་འློངས་པ་ན་ཉློན་མློངས་པ་མི་སྐྗེ་བའི་ཆློས་ཅན་

དུ་གནས་པ་དྗེ་ནི་སློང་བའློ། ཞྗེས་སློ། །མཛོད་ལས་ནི་གང་གྲློལ་ན་སྐྗེ་འགྱུར་མ་འློངས་

པ་མི་སློབ་པའི་སྗེམས་གྲློལ་ལ་གང་གིས་སློང་ན་འགག་འགྱུར་ད་ལྟ་བའི་ལམ་གིས་

སྒིབ་པ་སློང་ཞྗེས་འདློད་དྗེ། མཛོད་ལས། མི་སློབ་སྗེམས་ནི་སྐྗེས་འགྱུར་བ། །སྒིབ་པ་

ལས་ནི་རྣམ་གྲློལ་འགྱུར། །འགག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་གིས་ནི། །དྗེ་ཡི་སྒིབ་པ་རབ་ཏུ་

སློང༌། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་འགག་འགྱུར་གཉྗེན་པློ་འགགས་པ་དང་སང་བ་

འགགས་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་པ་ལ་འདློད་པ་ནི་དློན་མིན་གི། ཐུབ་དགློངས་སུ། འློ་ན་

འདས་པའམ་མ་འློངས་པའམ་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སྗེམས་རྣམ་པར་གྲློལ་ཞྗེ་ན་མ་འློངས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 533  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

པའི་སྗེམས་སྐྗེ་བཞིན་པ་མི་སློབ་པ་སྒིབ་པ་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་གྲློལ་ལློ། །དྗེ་སྐྗེས་

པས་སྒིབ་པ་སློང་བའི་ལམ་ནི་གནས་སྐབས་ཅི་ཡིན་ཞྗེ་ན། འགག་བཞིན་པ་ཉིད་ཀིས་

ན་ད་ལྟར་བའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཏྗེ། རང་འགྲྗེལ་ལས། འགག་པ་ནི་འགག་པ་ལ་མངློན་དུ་

ཕློགས་པ་སྗེ་ད་ལྟར་བའློ་ཞྗེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ །ཞྗེས་སློ། །

གལ་ཏྗེ་གཉྗེན་པློ་སྐྗེ་བ་དང་སང་བ་འགག་པ་དུས་མཉམ་ན་སྒློམ་ལམ་ཆྗེན་

པློའི་ཆྗེན་པློ་རློགས་པར་སྐྗེས་པ་ན་སྒློམ་སང་ཐ་མ་མ་ལུས་པར་འགག་དགློས་པས་

རྒྱུན་མཐར་སྒིབ་པ་མ་ལུས་པ་སང་དགློས་ཏྗེ། མཐློང་སང་དང་སྒློམ་སང་མ་ཡིན་པའི་

སྒིབ་པ་མྗེད་པས་སློ། །འདློད་མི་ནུས་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྨློངས་པ་

གཉིས་དང༌། དྗེའི་གནས་ངན་ལྗེན་གཅིག་རྣམས་དགློངས་འགྲྗེལ་ལས་གསུངས་པ་

དང༌། མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས་ཀང༌། ས་དྗེ་ལ་ཐློགས་པའི་སྒིབ་པ་བཤད་པ་དང༌། གཏན་ལ་

དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ཀང༌། ཟག་པ་པའི་གནས་ངན་ལྗེན་ནི། བག་ལ་ཉལ་སངས་ཀང་

སྔློན་ཟག་པས་བསྐྗེད་ཅིང་ཟག་པས་ཡློངས་སུ་བསྒློས་པ་སྗེ་དྗེ་དང་འདྲ་བའི་ལས་སུ་

མི་རུང་བའི་ཚུལ་གིས་རང་བཞིན་གིས་ངན་པར་གནས་པ་དང༌། ངན་པར་ཞུགས་ལ་

ཆྗེས་སབ་པ་དང༌། ཆྗེས་ཆུང་བ་གང་ཡིན་པའློ། །

ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་གནས་ངན་ལྗེན་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་ཞྗེས་

བ་སྗེ། དྗེ་ཡང་དགྲ་བཅློམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་མ་སངས་ཀི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཉག་གཅིག་གིས་སངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་

བཅློམ་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲྗེས་པ་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་ཟག་

པའི་གནས་ངན་ལྗེན་དང༌། ཟག་བཅས་ཀི་གནས་ངན་ལྗེན་གཉིས་ལས། དང་པློ་ཉན་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 534  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཐློས་དགྲ་བཅློམ་གིས་སངས་ཤིང་ཕི་མ་སངས་རྒྱས་ཁློ་ནས་སངས་པར་བཤད་པའི་

ཕིར་ཏྗེ། འདི་དང་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་གཉིས་དློན་གཅིག་གློ །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་

རྒྱུན་མཐར་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ་ཡློད་ན་གནས་མ་ལུས་

པར་གྱུར་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡློད་པར་ཐལ་བ་དང༌། བག་ཆགས་ཡང་དག་བཅློམ་པ་

ཐུབ་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཡློན་ཏན་མིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུ་

མངློན་དུ་བས་པར་ཐལ་བ་སློགས་མཐའ་ཡས་སློ། །སངས་རྒྱས་སའི་སང་བ་ཡློད་ན་

སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་དྲི་བཅས་ཡློད་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། ཉྗེས་པ་དྗེར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ས་

བཅུ་པ་ན་ཡློད་པའི་གནས་ངན་ལྗེན་རྣམས་ཇི་སིད་ཀུན་མཁྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་པློ་མ་

སྐྗེས་པ་དྗེ་སིད་དུ་སྔ་ཕི་མཚམས་སྦྱློར་ནས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་ཡང་གང་གི་ཚེ་ཡྗེ་

ཤྗེས་དྗེ་ཐློབ་པ་དྗེའི་ཚེ་རྒྱུན་ལྡློག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་སངས་པར་འདློད་ཀི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་པའི་རྗེས་ལ་སློང་བར་མི་འདློད་དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ས་སྔ་

མ་ན་ཡློད་པའི་སང་བ་རྣམས་ས་ཕི་མ་རྣམས་མ་སྐྗེས་ན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཇུག་པས་ས་

ཕི་མ་སྐྗེས་སློབས་ཀིས་ས་ཕི་མའི་སྐབས་དྗེར་སྐྗེ་བའི་གློ་"མ་རྗེད་པ་ལ་ས
1

་ཕི་མས་

སངས་པར་བཞག་གི །གཉྗེན་པློའི་རྗེས་སུ་སང་བ་ཡློད་པ་སློང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

དྲུག་པ་ནི། ས་དང་པློ་ལ་སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆྗེན་པློའི་འཇིག་རྟྗེན་འདི་གཏྗེར་

བྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་གིས་ཡློངས་སུ་གང་བ་དང༌། གཉིས་པ་ལ་འཇིག་རྟྗེན་དྗེ་

ལག་མཐིལ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་བྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་དུ་མས་ལྗེགས་

པར་བརྒྱན་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ་བདག་ཉིད་དཔའ་ཞིང་ལག་ཆ་དང་གློ་ཆ་ས་བ་ཐློག་

1  བ། ༦༦༠  སྗེ། ༦༡༥   མ་རྗེད་པ་ལས
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ནས་ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བ་དང༌། བཞི་པ་ལ་ཕློགས་བཞི་ནས་རླུང་གི་

དཀིལ་འཁློར་བཞིས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ས་ཆྗེན་པློ་ལ་མྗེ་ཏློག་ས་ཚོགས་ཀིས་

མངློན་པར་འཐློར་བ་དང༌། ལྔ་པ་ལ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པའི་བུད་མྗེད་ཀིས་

མགློ་ལ་མྗེ་ཏློག་ཙམ་པ་ཀའི་འཕྗེང་བ་འདློགས་པ་དང༌། དྲུག་པ་ལ་ཐྗེམ་སྐས་བཞི་དང་

ལྡན་པའི་རིང་གསྗེར་གི་བྗེ་མ་བདལ་བ་དང་ཞིང་རློག་མ་མྗེད་ལ་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་

དང་ལྡན་པས་ཡློངས་སུ་གང་བ་མྗེ་ཏློག་ཨུཏྤ་ལ་དང་ཀུ་མུ་ཏ་དང་པདྨ་དཀར་པློས་

བརྒྱན་པའི་ཆུ་མཐློང་ནས་དྗེ་ལ་བདག་ཉིད་རྗེ་དགའ་བས་ལློངས་སྤྱློད་པར་མཐློང་

ངློ༌། །བདུན་པ་ལ་ངློས་གཡས་གཡློན་གཉིས་ན་སྗེམས་ཅན་དམལ་བའི་གཡང་ས་

མཐློང་སྗེ་དྗེ་ལ་བདག་ཉིད་མ་སྨས་མ་ཉམས་པར་སར་ལྡློག་པ་དང༌། བརྒྱད་པ་ལ་ཕག་

པ་གཉིས་ན་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་སྗེང་གྗེ་རལ་པ་ཅན་ཅློད་པན་ཐློགས་པ་གཅན་གཟན་

ཕ་མློ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་བྗེད་ཅིང་གནས་པ་དང༌། དགུ་པ་ལ་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་

བའི་རྒྱལ་པློ་མཐློང་སྗེ་སྐྗེ་བློ་བྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་དུ་མས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཞིང་

མདུན་གིས་བལྟས་ཏྗེ་མགློ་བློའི་སྗེང་ན་རིན་པློ་ཆྗེ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པའི་

གདུགས་དཀར་པློ་འཛིན་པ་དང༌། བཅུ་པ་ལ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་མཐློང་སྗེ་

མདློག་གསྗེར་ལྟ་བུ་འློད་འདློམ་གང་བ་ཚངས་པ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་དུ་མས་ཡློངས་

སུ་བསྐློར་ཞིང་མདུན་གིས་བལྟས་ནས་ཆློས་སློན་པར་རྨི་ལམ་ན་མཐློང་ང་ློ། །

ལྟས་འདི་དག་ཀང་ས་བཅུ་ལ་ཕར་ཕིན་བཅུ་ཤྗེས་ཆྗེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ལྟས་

སུ་ཤྗེས་པར་བ་ཞིང༌། ས་དྲུག་པའི་ལྟས་ལ། རིང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ། ཐྗེམ་སྐས་

བཞི་ནི་དྗེ་ལ་འཇུག་བའི་སྒློ་གྲུབ་མཐའ་བཞི། གསྗེར་གི་བྗེ་མ་བདལ་བ་གཞི་རིགས་
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དང་ཞིང་རློག་པ་མྗེད་པ་རང་བཞིན་དང་གློ་བུར་རྣམ་དག །ཇི་སྐད་དུ། བསིལ་དང་ཞིམ་

དང་ཡང་དང་འཇམ། །དྭངས་དང་དྲི་ང་མྗེད་པ་དང༌། །འཐུངས་ན་ལྟློ་ལ་མི་གནློད་

དང༌། །མགྲིན་པ་ལ་ནི་མི་གནློད་པའློ། ཞྗེས་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ཆུས་གང་བ་ནི་

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དློ། །

མྗེ་ཏློག་རིགས་གསུམ་གིས་གང་ཟག་གསུམ་མཚོན་ཏྗེ། ཨུཏྤ་ལ་ནི་ཉི་མས་

ཀང་འབྗེད་ལ། གཞན་གི་ཚེ་ཡང་འབྗེད་སིད་པས་ཉན་ཐློས་དང༌། ཀུ་མུ་ཏ་ཉི་མས་

ཟུམ་པ་དང་ཟླ་བས་འབྗེད་པར་བྗེད་པས་ཉི་མ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་མ་བློན་པའི་ཚེ་

འབྱུང་བས་དྗེས་རང་རྒྱལ་དང༌། པདྨ་དཀར་པློ་ལྟ་བུའི་བང་སྗེམས་ནི་བང་སྗེམས་

མཆློག་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །འདི་དག་རྨིས་ལྟས་ཀི་རྟགས་ཡིན་ན་དྲློད་ནས་གཉིད་

ལ་སློགས་པའི་སྒིབ་པ་ལྔ་དང་མི་འགྲློགས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། གཉིད་ལ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་

ཤྗེས་པ་རང་དབང་མྗེད་པར་བྗེད་པ་ཉློན་མློངས་ཅན་དང༌། ལུས་རྟས་པར་བྗེད་པ་དགྗེ་

བར་བགྲངས་པའི་གཉིད་གཉིས་ཡློད་པས་སྔ་མ་མྗེད་ཀང་ཕི་མ་ཡློད་པས་སྐློན་མྗེད་དློ་

ཞྗེས་པ་ལན་དློན་མཐུན་དང༌། གཞན་དག་ནི་གློ་བུར་བའི་ཤྗེས་པའི་སང་བ་རྨི་ལྟས་

བཞིན་དུ་བྱུང་བ་ལ་རྨི་ལམ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པར་ལན་འདྗེབས་པ་ནི་དྗེ་ལ་རྨི་

ལམ་གིས་བཏགས་པ་ལ་དགློས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར། ཞྗེས་དང༌། མཚན་མ་འདི་དག་

སྐབས་མ་ཡིན་པར་བྱུང་ན་སྔགས་སམ་བདུད་ཀི་མཐུར་ཤྗེས་པར་བའློ། ཞྗེས་ཚིག་

གསལ་ལས་སློ། །

བདུན་པ་ནི། མཐར་ཐུག་པའི་འབྲས་བུ་ནི་སངས་རྒྱས་ས་དང༌། གནས་སྐབས་

ཀི་འབྲས་བུ་ནི་ས་ཕི་མ་རྣམས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། ཚིག་དློན་དུ་སློན་ནློ། །
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། སའི་ཚོགས་དངློས་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། གསུངས་སློ། །གང་ན་བར་ཞྗེས་སློགས་སློ། །ཡློངས་སྦྱློང་སློན་པ་ལ་

ཉྗེར་གཉིས་ལས་མྗེད་ཀང༌། འབྲས་བུའི་སའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་དྗེར་བསྡུས་པ་ནི་

སྤྱི་ལ་མཚམས་སྦྱློར་གཅིག་བྗེད་པ་ན་སློ་སློར་ཕལ་བ་མ་བདྗེ་བས་དློར་བའློ། །དགློས་

པ་གང་ན། ས་དགུ་པློ་གང་གི་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བར་འགྱུར་བའི་ཡློངས་སྦྱློང་གི་ཆློས་

སློ༑ །གང་དུ་ན་སའི་ཚོགས་ལ་སྗེ་དྗེའི་སྐབས་སུའློ། །

མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། ཚོགས་སྤྱིར་བསན་གི་དྲི་བ་ལྔའི་གཉིས་པའི་ལན་དུ་ཇི་ལྟར་

ན་བང་ཆྗེན་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། རབ་འབློར་འདི་ལ་བང་ཆྗེན་

ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྱློད་ཅིང་ས་ནས་སར་འཕར་ཏྗེ་ཞྗེས་ས་བཅུས་བསྡུས་པའི་སྤྱིན་སློགས་

རྣམས་ལ་ཤས་ཆྗེ་བར་གྱུར་པ་བཅུའི་སྒློ་ནས་རིམ་གིས་འཇུག་གློ་ཞྗེས་ས་ཡི་འབྲས་

བུའམ་རྟྗེན་པའི་ཡློན་ཏན་བསན་པའི་སྒློ་ནས་གསུངས་སློ། །འཇུག་སྒྲུབ་དང་ཚོགས་

སྒྲུབ་ལས་འཕློས་པ་ནི་མདློ་དང་རྒྱན་གི་ཁད་པར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་ས་དགུའི་ཡློངས་སྦྱློང༌། འབྲས་བུ་ས་བཅུ་པའི་མཚན་

ཉིད་དློ། །དང་པློ་ལ་དགུ །ས་དང་པློ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། 

བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པའི་ཡློངས་སྦྱློང་ངློ༌། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲྗེལ་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། མདློར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། སྦྱློང་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་

ནི། ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་རྣམ་བཅུ་ཡིས་ནི་འཐློབ་བྗེད་དློ། །ས་ནི་དང་པློ་ཐློབ་བའློ། །ཐློབ་

པར་བྗེད་ཚུལ་ནི། ཁ་ཅིག་ཐློབ་འགྱུར་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་དང་ས་ལྔ་པ་དང་བདུན་པར་མི་དགྗེ་

བ་བཅུ་དང༌། བདག་དང་སྗེམས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་སློགས་སློང་བར་བཤད་པས་མ་ཐློབ་
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པ་ཐློབ་བྗེད་ཡིན་ཞྗེས་འདློད་ཀང་མི་འཐད་དྗེ། ཐློབ་འགྱུར་ཞྗེས་པ་ནི་མདློ་ལས། ས་

དང་པློ་ལ་གནས་པའི་བང་སྗེམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་འདི་དག་བ་སྗེ་ཞྗེས་པའི་

དློན་བསྡུས་པ་ཡིན་པ་དང༌། ས་ལྷག་མའི་ཆློས་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ས་

དྗེ་དང་དྗེ་ལ་གནས་པས་འདི་བ་སྗེ་མི་བ་སྗེ་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། མི་དགྗེ་བ་དང་

བདག་འཛིན་སློགས་ཀི་གནས་ངན་ལྗེན་ས་དྗེ་ལ་སློང་བ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །

དྗེ་ནས་ཐློབ་ཟིན་ཁད་པར་ཅན་དུ་བྗེད་པ་ལ་ས་དྗེ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་དང་ཐློབ་

པར་འགྱུར་བའི་མིང་གིས་བསན་ཏྗེ། རྒྱན་སང་དུ། དྗེ་ལ་ཡང་ས་གང་གི་ཡློངས་སུ་

སྦྱློང་བར་འགྱུར་བའི་ཆློས་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ཇི་སིད་མ་རློགས་པ་དྗེ་སིད་དུ་ས་དྗེ་

ཡིན་ལ་ཡློངས་སུ་རློགས་ན་ནི་ས་གཞན་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། ཞྗེས་སློ། །འདིར་

སྦྱང་བར་བ་བ་ནི་ས་རྣམས་སློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་ན། ཅི་རིགས་པར་ས་རྣམས་ཀི་ཡློན་

ཏན་གི་ཆ་སྐྗེད་པ་དང་སྐློན་གི་ཆ་བསལ་བའི་སྒློ་ནས་སློ། །གང་གིས་ན། རྒྱུའི་ཁད་

པར་བཅུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མི་དམིགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པར་གྱུར་པ་

རྣམས་ཀིས་སློ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ས་རྣམས་སྦྱང་གཞིར་བས་ནས་ཡློན་སྐློན་

གཉིས་སྦྱང་བར་བ་སྗེ། ཡློན་ཏན་སྦྱློང་བའི་དློན་ནི་ཁང་བཟང་སྦྱློང་བ་ལྟར་རློགས་པར་

བྗེད་པ་ཡིན་ལ། སྐློན་སྦྱློང་བའི་དློན་ནི་རིན་པློ་ཆྗེའི་གཡའ་སྦྱློང་བ་ལྟར་སྗེལ་བའློ། །

དྗེ་ལྟར་གྲངས་ཀི་སྒློ་ནས་མདློར་བསན་པ་འདི་ནི་ས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་

རང་གི་སྐབས་དང་སྦྱར་བ་རིག་པར་བ་སྗེ། མདློ་ལས་ས་དགུ་ལ་ཆློས་ཀི་གྲངས་སྨློས་

ནས་འདི་དང་འདི་བ་བ་འདི་དང་འདི་མི་བ་ཞྗེས་མདློར་བསན་རྒྱས་བཤད་གཉིས་

གཉིས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལས་ས་ཁ་ཅིག་ལ་ཡློངས་སྦྱློང་ཉུང་བ་དང་ཁ་
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ཅིག་ལ་མང་བར་གསུངས་པ་ནི་གདུལ་བ་ཉྗེ་བའི་བསམ་པ་ལ་ལྟློས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། 

ས་ཁ་ཅིག་ལ་སང་བ་སློང་བ་དང་གཉྗེན་པློ་བསྐྗེད་པ་གཉིས་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་

གསུངས་པ་ནི་མ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མཚོན་པ་ཡིན་པར་སྗེམས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསམ་དང་ཞྗེས་སློགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཏྗེ། དྗེ་མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་དང༌། མཚན་མ་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་ཕན་པའི་དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྗེམས་མཉམ་པ་ཉིད་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་

དང༌། སྦྱིན་པ་དང་གཏློང་བ་དང་ལྗེན་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་གཏློང་བ་ཡློངས་སུ་

སྦྱང་བ་དང༌། དྗེས་རླློམ་སྗེམས་སུ་མི་བ་བའི་ཕིར། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་པ་

ཡློངས་སུ་སྦྱང་བ་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཆློས་བཙལ་བ་ཡློངས་

སུ་སྦྱང་བ་དང༌། ཁིམ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཡང་དང་ཡང་འབྱུང་བ་ཡློངས་སུ་སྦྱང་བ་

དང༌། མཚན་དང་དཔྗེ་བྗེད་བཟང་པློ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་

འདློད་པ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་དང༌། ཆློས་ཀི་དབྗེ་བ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཆློས་རྣམ་

པར་འགྲྗེལ་བ་ཡློངས་སུ་སྦྱང་བ་དང༌། ཚིག་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་བདྗེན་པའི་ཚིག་

ཡློངས་སུ་སྦྱང་བ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །མདློ་འདིས་ནི་བཅུ་ཉིད་སྦྱང་བར་གསུངས་ཏྗེ་སྦྱློང་

བྗེད་དང་གཞི་མཐུན་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཤྗེས་པར་བའློ། །གང་ཡིན་པར་ནི། ཡློངས་སྦྱློང་ཡིན་པར་

རློ༑ །ཇི་ལྟར་བས་པས་ན་བཅུ་པློ་འདི་དག་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་

རྟློགས་པས་སློ། །འདི་ནི་མཚོན་པ་སྗེ་ཀུན་རློབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་ལྟར་དམིགས་པ་ཡང་དགློས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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ཏྗེ༑ དག་ལྡན་ལས། ཇི་ལྟར་འཕློ་ཞྗེ་ན། ཐབས་ལ་མཁས་པས་སློ། །དྗེ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན། 

བདྗེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་པར་བརྟྗེན་པ་སྗེ་ཀུན་རློབ་ཀི་བདྗེན་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བའི་ཕིར་དང༌། དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་དག་དབྗེར་

མྗེད་པར་མཐློང་བའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་པློ་འདི་ནི་མདློ་

ལས་ཆློས་བཅུ་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་མི་དམིགས་པ་སྦྱར་བ་བསྡུས་ལ། འདི་ས་ལྷག་མ་རྣམས་

ལ་ཡང་རིག་པར་བ་སྗེ། འགྲྗེལ་པ་འདིས་བསན་པ་བཞིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡློངས་སྦྱློང་སློ་སློའི་ངློ་བློ། ཡློངས་སྦྱློང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་

ལློ༑ །དང་པློ་ནི། ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཞྗེས་པ་མཚམས་སྦྱློར་དུ་གསུངས་པ་ལ། ཞྗེས་པ་སྤྱིའི་

ཡློངས་སྦྱློང་གསུངས་པའི་ནང་ནས་སློ་སློའི་ཡློངས་སྦྱློང་སློན་པ་ནི་ཞྗེས་པའི་དློན་ཏྗེ། 

ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །ལྷག་བསམ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་ནི། དང་པློར་གཞན་

དློན་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་རིམ་པ་དྗེ་ལས་མ་འདས་པར་བང་

ཆུབ་ཀི་གཞིའམ་རྒྱུ་དགྗེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དློན་ལྷུར་ལྗེན་གི་ག་གྱུ་བ་ཉན་

རང་གི་ཡིད་བྗེད་མྗེད་པའི་བསམ་པ་དང༌། ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་ནི་ཞྗེས་འློག་མ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །ཡང་ན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཞྗེས་པ་ར་བའི་གྲངས་ཀི་རིམ་པ་བཞིན་

འགྲྗེལ་པར་ཡང་འཆད་ཅྗེས་པའློ། །མདློ་དང་རྒྱན་སང་གཉིས་ཀར་དགྗེ་བ་ཐམས་ཅད་

སྒྲུབ་པ་ཞྗེས་བཤད་པས་གཞི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་འཆད་པ་ནློར་རློ། །

ཕན་དངློས་ནི་རང་དང་གཞན་གི་དགློས་པའི་དློན་ལ་ཕན་པའི་རྣམ་མཁྗེན་གི་

ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་དུ་གཉྗེར་ཞིང་དྗེའི་རྒྱུར་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཆློས་འཛིན་པ་

དང༌། སྗེམས་ཅན་ལ་སྗེམས་མཉམ་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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བསྐྗེད་དྗེ་དང་ལྡན་པས་ཚད་མྗེད་བཞི་སྒྲུབ་པས་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པ་སྗེ་རིས་སུ་ཆད་

པ་མྗེད་པ་དང༌། དག་ཟླ་གཉིས་སུ་སྔ་མ་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་འདློད་པ་དང༌འདི་

དྗེའི་རྒྱུར་བཤད་དློ། །གཏློང་བ་ནི་འཁློར་གསུམ་དུ་མི་རྟློག་པའི་སྦྱློར་བས་བདློག་པ་

ཐམས་ཅད་གཏློང་བ་དང༌། བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་པ་ནི། རྣམ་མཁྗེན་དུ་བསྐུལ་བའི་དགྗེ་

བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མགུ་བར་བྗེད་པ་དང༌། དམ་ཆློས་ཀི་

དམིགས་པ་ཚོལ་བ་ནི། རྣམ་མཁྗེན་ཡིད་བྗེད་ཀིས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་སློགས་པ་

ཕློགས་རྗེ་བས་ཆློག་པར་མི་འཛིན་པར་ཐྗེག་པ་གསུམ་དུ་གཏློགས་པའི་དམ་ཆློས་ཀི་

དམིགས་པ་ཚོལ་བར་འདློད་ཅིང་ས་གཉིས་སུ་མི་ལྟུང་བ་དང༌། རྟག་ཏུ་ངྗེས་འབྱུང་གི་

སྗེམས་ནི། ཁིམ་ན་གནས་པ་སྡུག་བསྔལ་དུ་མའི་གཞིར་མཐློང་ནས་དྗེར་གནས་པ་ལ་

མངློན་པར་མི་དགའ་ཞིང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་བསན་པ་

ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་དྗེ་ལ་ཡང་བར་ཆད་མྗེད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་སྐུར་འདློད་དགའ་

བ་ནི། བ་ན་མྗེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་འདློད་ཅིང་དྗེ་མཐློང་ན་སངས་རྒྱས་

ཀི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དང་མི་འབྲལ་བ་དང༌། སྔ་མའི་རྟག་ཏུ་ཞྗེས་པ་

འདིར་ཡང་སྦྱར་རློ། །

འདིར་མདློ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་འདློད་པ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་ཞྗེས་འབྱུང་

བས་སྐུ་འདློད་ཅྗེས་པར་བསྒྱུར་ན་བདྗེའློ། །གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས་སྐུར་རྟློགས་ཞྗེས་དང༌། 

སྐུར་གཏློད་ཅྗེས་པ་ལྟར་ན་དང་པློ་ལ་རྟློགས་པ་སྗེ། མཐློང་ན་དགའ་བ་དང་ཕི་མ་ལ་སྐུ་

དྗེར་སྗེམས་གཏད་ནས་དྗེ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ལ་བཤད་དྗེ། མདློ་ལས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་མཐློང་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་དུ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དང་མི་འབྲལ་བ་ལ་གསུངས་
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པས་སློ། །གྲགས་ཆར་ནི། སངས་རྒྱས་ཏྗེ་ཆློས་ལློངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུམ་དུ་འདློད་

པ་ལ་འཆད་དློ། །ཆློས་སློན་པ་ནི། ཐློག་མཐའ་བར་དུ་དགྗེ་བའི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་ཀི་དམ་པའི་ཆློས་ཇི་བཞིན་ཏུ་རབ་ཏུ་སློན་པ་དང༌། བདྗེན་ཚིག་ནི། དམ་

བཅས་པ་ལྟར་གཞན་ལ་མི་སླུ་བའི་བདྗེན་སྨྲ་སྗེ་ཞྗེས་བ་བ་རྗེ་རྗེའི་མཐར་སྦྱར་བའི་

འློག་ཏུ་ཡང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། འཐློབ་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ན། ཡློན་ཏན་གི་རྟྗེན་བྗེད་པས་

སློ༑ །གྲངས་བཅུའི་དང་པློ་མིང་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞྗེས་པ་དྗེའློ། །ཅིའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། 

བང་ཆུབ་ལ་ནི་ཉྗེ་བ་དང༌། །སྗེམས་ཅན་དློན་སྒྲུབ་མཐློང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྗེ་

འགྱུར་ཏྗེ། །དྗེའི་ཕིར་རབ་དགའ་ཞྗེས་བརློད་དློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །གང་གིས་ན། གློང་

དུ་བསན་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློས་ཡློངས་སྦྱློང་བཅུས་སློ། །ཇི་ལྟར་བས་པས་

ས་དང་པློའི་ཡློངས་སྦྱློང་དུ་འགྱུར་ན་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བའི་རྒྱུའི་ཁད་པར་བཅུ་པློ་དྗེ་

བདྗེན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་དག་ཁློ་ནས་ས་དྗེ་འཐློབ་ཀི་མི་དམིགས་པ་སློང་ཉིད་

རྟློགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡློངས་སྦྱློང་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

བཅུ་པློ་དྗེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་ཞྗེས་བ་ཞྗེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

སྗེ་རློགས་པར་བསྐྗེད་བའམ་སྦྱང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། རྟློག་ལྡན་རྣམས་བསབ་བའི་

གནས་མཐར་ཕིན་པར་སྒྲུབ་པ་ན་དྗེ་ལ་སྦྱློང་ཞྗེས་བརློད་པ་བཞིན། ཡང་ན་ས་དང་པློ་

དྗེ་ཆློས་བཅུ་ཡི་ཐློབ་བར་མི་རུང་སྗེ། "བཅུ་པློ་འདི་ས
1

་དྗེ་ཐློབ་པའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་པས་

1  བ། ༦༧༡  ཀ ། ༦༡༧  སྗེ། ༦༢༥   བཅུ་པློ་འདིས
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ཤྗེ་ན། ས་དྗེ་ནི་སྔར་མ་ཐློབ་པའི་ཐློབ་བ་མ་ཡིན་ཀང་ཐློབ་ཟིན་རློགས་པར་བསྐྗེད་བ་

ཡིན་པས་སློ། ཞྗེས་བཤད་དློ། །འདིར་མདློར་བསན་དུ་བས་ནས་སྔློན་ལ་བཤད་ཀང་

སློབ་དཔློན་གིས་སྔློན་དུ་ཆློས་བཅུ་བཤད་ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཐ་མ་

གཉིས་དང་སྦྲྗེལ་ཏྗེ་བཅུ་པློ་དྗེ་ཡློངས་སྦྱློང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་བསན་པས་འདིར་དྗེ་དང་

མཐུན་པར་བ་སྗེ་གཉིས་ཀ་ཤྗེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་སྗེ། བང་ཆྗེན་ས་གཉིས་པ་ལ་གནས་པས་ཆློས་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་ཡང་དང་

ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བ་ཞིང་དྗེ་དག་ལ་ནན་ཏན་དུ་བའློ། །བརྒྱད་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། ཚུལ་

ཁིམས་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་ཕར་ཕིན་རྣམས་ལ་བརློན་པས་ཚོལ་བ་སྗེ་

ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱློང་བྗེད་སློ་སློའི་ངློ་བློ། ཡློངས་སྦྱློང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་

ལློ༑ །དང་པློ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ནི་རང་རྒྱུད་ལ་ཡློན་ཏན་མཐའ་དག་སྐྗེད་པར་བྗེད་པ་

དགྗེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པ་དང༌། གདུལ་བའི་སྗེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྗེད་པ་སྗེམས་ཅན་གི་

དློན་བྗེད་པ་དང༌། ཉྗེས་སྤྱློད་མཐའ་དག་ལས་ལྡློག་པ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་

དག་པ་ཉན་རང་གི་ཡིད་བྗེད་སངས་ཤིང་ཚུལ་ཁིམས་ངན་པར་བྗེད་པ་དང༌། རྣམ་

མཁྗེན་གི་གྗེགས་སུ་གྱུར་པའི་ཆློས་གཞན་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྗེད་པའློ། །བས་པ་གཟློ་བ་

ནི༑ གཞན་གིས་ཕན་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བས་ཀང་ཆུངས་པར་མི་རི་ཞིང་བརས་པར་མི་

བྗེད་པས་དྲན་པ་དང༌། བཟློད་པ་ནི། གཞན་གིས་ལུས་ཀིས་གནློད་པ་བས་པ་དང་

སློགས་པས་ངག་གིས་གཤྗེ་བ་རྣམས་བཟློད་ཅིང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནློད་སྗེམས་
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མི་སྐྗེད་ལ་ཆློས་རྣམས་མ་སྐྗེས་པར་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དང༌། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནི། དགྗེ་

བའི་ཆློས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཐྗེག་གསུམ་ལ་འགློད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་འགློད་པ་མྗེད་ཅིང་

སྤློ་བ་དང༌། སིང་བརྗེ་བ་ནི་སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེའི་ཕིར་ཡང་བསྐལ་པ་མང་པློར་དམལ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་མློང་བ་ལ་མི་སྐློ་བའི་ཚུལ་གིས་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པ་དང༌། 

བཀུར་སི་ནི། མཁན་པློ་དང་སློགས་པས་སློབ་དཔློན་དང་དྗེ་མ་ཡིན་པ་སྐྗེ་བློ་ཐམས་

ཅད་ལ་ང་རྒྱལ་བཅག་པའི་སྒློ་ནས་འདུད་པ་དང༌། བ་མ་ལ་གུས་པར་ཉན་པ་ནི་དགྗེ་

བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་སློན་པར་འདུ་ཤྗེས་ནས་དྗེས་བསན་པའི་ཆློས་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

སྦྱིན་སློགས་ལ་བརློན་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་ལས་གཞན་མྗེད་པར་སྦྱིན་སློགས་

དྲུག་སྒྲུབ་པ་ལ་སྤློ་བ་ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་བརྒྱད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། འཐློབ་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ན་

ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མྗེད་པའློ། །ཅིའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། འཆལ་ཚུལ་རློལ་བའི་དྲི་བྲལ་

ཕིར། །དྲི་མ་མྗེད་པའི་ས་ཞྗེས་བ། ཞྗེས་ཏྗེ། རློལ་བའི་དྲི་མ་ནི་ཐྗེག་པ་གཞན་ཡིད་ལ་

བྗེད་པའློ། །གང་གིས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློགས་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་སྔ་མ་

ས་དང་པློར་བསན་པ་བཞིན་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པས་ཡློངས་སུ་སྦྱང་བ་བས་པའི་

ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་སློ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐྗེད་པར་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྗེས་པ་འདིར་ཡང་སྦྱར་ཏྗེ་འློག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཐློས་པས་ཞྗེས་པའི་རང་པ་དྲུག་སྗེ། 

བང་ཆྗེན་ས་གསུམ་པ་ལ་གནས་པས་ཆློས་ལྔ་ལ་གནས་པར་བ་སྗེ། ལྔ་གང་ཞྗེ་ན། 

འདི་ལྟ་སྗེ་མང་དུ་ཐློས་པས་མི་ངློམས་ཤིང་དྗེ་ལ་ཡང་ཡི་གྗེར་མངློན་པར་མ་ཞྗེན་པ་

དང་ཞྗེས་པ་ནས་ངློ་ཚ་ཤྗེས་ཤིང་ཁྗེལ་ཡློད་པ་ལ་གནས་ཀང་དྗེས་རླློམ་སྗེམས་སུ་མི་
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འགྱུར་པ་སྗེ་ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །འདིར་མདློ་ལས་དང་པློ་ལ་རླློམ་སྗེམས་མྗེད་པས་

སྒས་མ་ཟིན་ཀང་སྦྱར་དགློས་ཏྗེ་རླློམ་མྗེད་བདག་ཉིད་དྗེ་རྣམ་ལྔ་ཞྗེས་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱློང་བྗེད་སློ་སློའི་ངློ་བློ། ཡློངས་སྦྱློང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་

ལློ༑ །དང་པློ་ནི། ཐློས་པས་མི་ངློམས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཕློགས་བཅུ་ཀུན་

ཏུ་ཆློས་ཅི་གསུངས་པ་གཟུང་བར་སྗེམས་པས་དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པས་ངློམས་མི་

ཤྗེས་པ་དང༌། ཟང་ཟིང་མྗེད་པར་ཆློས་སྦྱིན་པ་ནི། ཡློན་འབུལ་བ་སློགས་ཀི་རྗེད་པ་

དང་སློགས་པས་གདན་སློབ་པ་སློགས་ཀི་བཀུར་སི་ལ་མི་ལྟ་བའི་སྗེམས་ཀིས་དམ་

པའི་ཆློས་རབ་ཏུ་སློན་པ་སྗེ་ཐ་ན་ཆློས་བཤད་པའི་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ལ་ཡང་རང་དློན་

དུ་མི་རྗེ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྦྱློང་བ་ནི་ཞིང་དག་བྗེད་ཀི་དགྗེ་ར་རྣམས་ཞིང་

དག་པའི་རྒྱུར་བསྔློས་ཏྗེ་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྟྗེན་སློད་དང་བརྟྗེན་པ་བཅུད་

ཀུན་ཏུ་སྦྱློང་བ་དང༌། འཁློར་བས་ཡློངས་སུ་མི་སྐློ་བ་ནི་རང་གིས་ཕན་བཏགས་པའི་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་རང་དང་མི་མཐུན་པའི་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སློན་པ་དང་སློགས་

པས་དངློས་སུ་གནློད་པ་བྗེད་པ་དང་ངག་གིས་མི་སན་པར་བརློད་པ་རྣམས་མཐློང་

བས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒིད་ལུག་པའི་སྒློ་ནས་ཡློངས་སུ་མི་སྐློ་བའློ། །

མདློ་ནས་ནི་སྗེམས་ཅན་སྨིན་པ་དང་ཞིང་དག་པའི་དགྗེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཁློར་

བར་གནས་ཀང་རྣམ་མཁྗེན་རློགས་ཀི་བར་དུ་མི་སྐློ་བ་ལ་གསུངས་ཤིང༌། རྒྱན་སང་

དུ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་ཕིར་ནམ་ཡང་སྗེམས་སྐློ་བ་མྗེད་པ་ཞྗེས་པ་དང་འདི་

གཉིས་མི་འགལ་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་ཀིས་ནི་གཞི་གང་ལ་དང༌། འདིར་ནི་རྐྱྗེན་གང་གིས་མི་

སྐློ་བ་བསན་ཏློ། །ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རང་ལ་ལྟློས་ནས་མི་དགྗེ་བའི་ཆློས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 546  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཉན་རང་གི་སྗེམས་ཡིད་ལ་མི་བྗེད་པ་དང༌། གཞན་ལ་ལྟློས་ནས་དྗེ་ཡིད་ལ་མི་བྗེད་པ་

ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་ལྔའློ། །གཉིས་པ་ནི། རྟློགས་པ་སྗེ་འཐློབ་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ན། ས་གསུམ་

པ་འློད་བྗེད་པའློ། །ཅིའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། ཆློས་ཀི་སང་བ་ཆྗེན་པློ་ནི། །བྗེད་པའི་ཕིར་

ན་འློད་བྗེད་པ། ཞྗེས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སློབས་ཀིས་ཆློས་ཚད་མྗེད་པ་ཚོལ་བའི་ཕིར་

གཞན་དག་ལ་ཆློས་ཀི་སང་བ་ཆྗེན་པློ་བྗེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །གང་གིས་ན་

སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཡློངས་སྦྱློང་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་སྔ་མས་དང་པློར་བསན་པ་བཞིན་

དུ་བདྗེན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་མི་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་བས་པ་ངྗེས་

སློ༑ །དྗེ་ལྟར་ན་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་མི་རྟློག་པ་ཞྗེས་པ་ནི། གྲགས་ཆར་རླློམ་མྗེད་བདག་ཉིད་ནི་

རྣམ་པར་རྟློག་པ་མྗེད་པའི་ལས་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་ལྟར་རླློམ་མྗེད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་སང་ལ། དག་

ལྡན་ལས་ནི། རླློམ་མྗེད་བདག་ཉིད་ཅྗེས་བ་བ་ནི་དྗེས་ཁྗེངས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་

ཆློས་ལྔས་མ་ཁྗེངས་པ་ལ་གསུངས་སློ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ནགས་གནས་ཞྗེས་སློགས་ཀི་རང་པ་དྲུག་

སྗེ༑ བང་ཆྗེན་ས་བཞི་པ་ལ་གནས་པས་ཆློས་བཅུ་པློ་འདི་དག་ཡློངས་སུ་བངས་ཤིང་

གནས་པར་བ་སྗེ་དྗེ་དག་ཡློངས་སུ་གཏང་བར་མི་བའློ། །བཅུ་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ་

དགློན་པ་ལ་གནས་པ་དང་ཞྗེས་པ་ནས། དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟློས་པ་མྗེད་པ་སྗེ། 

ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱློང་བྗེད་སློ་སློའི་ངློ་བློ། ཡློངས་སྦྱློང་དུ་

འགྱུར་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི་ནགས་གནས་ནི། ཐྗེག་དམན་ཡིད་བྗེད་ཀིས་དབྗེན་པ་ལ་

རྒྱན་སང་དུ་བཤད་ལ། མདློ་ལས་ཀང་དྗེ་ལ་དགློན་པར་གནས་པའི་དློན་དུ་གསུངས་

པ་ནི་དབྗེན་པ་མཆློག་ཡིན་ལ། ཕལ་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དགློན་པར་གནས་པ་ནི་
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གྲློང་ལས་རྒྱང་གྲགས་ཀིས་བཅད་པའི་གནས་ཏྗེ། མཛོད་ལས། གཟུགས་མིང་དུས་

མཐའ་རྡུལ་ཡིག་དང༌། །སྐད་ཅིག་ཕ་རབ་རྡུལ་དང་ནི། །རྡུལ་ཕན་དང་ནི་དྗེ་བཞིན་

དུ༑ །ལྕགས་ཆུ་རི་བློང་ལུག་དང་གང༌། །ཉི་ཟྗེར་རྡུལ་དང་སློ་མ་དང༌། །དྗེ་ལས་བྱུང་དང་

དྗེ་བཞིན་ནས། །སློར་ཚིགས་ཞྗེས་བ་གློང་བདུན་བསྒྱུར། །སློར་མློ་ཉི་ཤུ་བཞི་ལ་

ཁྲུ༑ །ཁྲུ་བཞི་ལ་ནི་གཞུ་གང་ངློ༌། །དྗེ་དག་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ལ་ནི། །རྒྱང་གྲགས་དྗེ་ལ་

དགློན་པར་འདློད། །དྗེ་བརྒྱད་དཔག་ཚད་ཅྗེས་བའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

བང་སྗེམས་ཀིས་མཆློག་དམན་གི་དབྗེན་པ་བསྗེན་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་སྦྱང་

དགློས་པའི་ཕིར་མདློ་དང་མི་འགལ་ལློ། །འདློད་ཆུང་ནི། རྗེད་པ་སྔར་མ་ཐློབ་པ་ལ་ཐློབ་

ན་ཅི་མ་རུང་སམ་དུ་ཐློབ་པར་མངློན་པར་འདློད་པ་མྗེད་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་འདིར་ནི་རང་

དློན་དུའམ་དམིགས་པའི་སྒློ་ནས་བང་ཆུབ་ལ་ཡང་འདློད་པ་མྗེད་པའློ། །ཆློག་ཤྗེས་པ་

ནི༑ རྗེད་པ་ཐློབ་པ་ལ་དྗེ་བས་ཀང་ལྷག་པར་ཐློབ་ན་སམ་དུ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་མྗེད་པ་སྗེ། 

འདིར་ནི་ཐློབ་བའི་དངློས་པློ་ཁད་པར་ཅན་རྣམ་མཁྗེན་ལྟ་བུ་ཐློབ་ཀང་དྗེས་རླློམ་

སྗེམས་མྗེད་པའློ། །འདི་ནི་མཛོད་ལས། རྗེད་ལ་ཡང་སྗེད་ཆློག་མི་ཤྗེས། །མ་རྗེད་པ་ལ་

འདློད་ཆྗེན་ཅན། །བཟླློག་པ་དྗེ་ཡི་གཉྗེན་པློ་ཡིན། ཞྗེས་པ་དང་མཐུན་ལ་དྗེ་ཡང་ཉི་སང་

དུ་མཛད་པ་ཉིད་བཀློད་པའློ། །

སློབ་དཔློན་དབིག་གཉྗེན་གིས་དྗེ་གཉིས་ཀ་ཡང་མ་རྗེད་པ་ལ་སྗེད་པར་

མཚུངས་པའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་དྗེས་འབྗེད་མི་ནུས་པས། ངན་ཉུང་རྗེད་པས་ཡིད་མི་

བདྗེ་བ་དང༌། བཟང་མང་རྗེད་ཀང་དྗེས་མི་ཚིམ་པ་ལ་མཛད་དློ། །འློན་ཀང་མདློ་ལས་

བང་ཆུབ་ལ་ཡང་འདློད་པ་མི་སྐྗེད་པ་དང་རྣམ་མཁྗེན་ཐློབ་ཀང་རླློམ་པ་མྗེད་པ་གཉིས་
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ལ་བཤད་པས་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གིས་བཤད་པ་ཡང་མདློ་ལ་ཞུགས་སློ། །

སྦྱངས་པ་ཡང་དག་སློམ་བསྗེན་ལ་ཡང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་མཆློག་དང༌། ཐུན་

མློང་བ་ཕལ་པའི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སྤློས་བྲལ་ཟབ་མློའི་དློན་ལ་

མི་སྐྲག་པའི་ངྗེས་རྟློག་གི་བཟློད་པ་མི་གཏློང་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། བསློད་སློམས་པ་

ཉིད་ལ་སློགས་པ་སྦྱངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཡང་དག་པར་སློམ་པ་སྗེ་དྗེའི་ཡི་

དམ་ལ་གནས་པའློ། །བཅུ་གཉིས་པློ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། སློ་སློའི་དབྗེ་བ་དང༌། ཐུན་མློང་གི་

སྒ་བཤད་པ་གཉིས་ཀིས་རིག་པར་བའློ། །དང་པློ་ནི་བསློད་སློམས་དང༌། ཆློས་གློས་

དང༌། གནས་མལ་གི་དབང་དུ་བས་པ་གསུམ་དང༌། གསུམ་དང་དྲུག་སྗེ། ཟས་བཟང་

པློ་ལ་ཆགས་པའི་གཉྗེན་པློར་འདྲིས་པའི་ཁིམ་ནས་ཅི་སྗེད་པ་ཙམ་ཟ་བའི་རྗེད་པས་

ཆློག་པ་དང༌། ཁིམ་རྣམས་སུ་མཐར་གིས་བངས་ཤིང་བརྒྱུས་ཏྗེ་ཅི་ཐློབ་པ་ཟའི་བདག་

གིས་ཁིམ་འདི་ནས་ཅི་ཙམ་འདློད་པའི་བཟའ་བཅའ་འཐློབ་པློ་སམ་ནས་མགློ་འཕངས་

བསློད་དྗེ་མི་འགྲློ་བ་མཐར་གིས་སློང་བའི་བསློད་སློམས་པ་སྗེ། འདི་གཉིས་ཕྗེ་ན་

སྦྱངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་གསུམ་དང་མ་ཕྗེ་ན་བཅུ་གཉིས་སློ། །ཟས་མང་པློ་ལ་

ཆགས་པའི་གཉྗེན་པློར་སན་གཅིག་ལ་འདུག་ནས་ཟའི་དྗེ་ལས་ལངས་ནས་མ་ཡིན་

པའི་སན་གཅིག་པ་དང༌། ཟས་ཀི་ཕིར་འདུག་ནས་ཅི་ཙམ་གིས་བདག་འཚོ་བའི་ཟས་

ཐམས་ཅད་མ་བངས་པའི་བར་དུ་མི་ཟ་ཞིང་འདིས་འཚོའློ་སམ་དུ་དང༌། དྗེའི་འློག་ཏུ་

ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་བངས་ནས་ཟ་བའི་ཕིས་མི་ལྗེན་པ་གཉིས་སློ། །

གློས་མང་པློ་ལ་ཆགས་པའི་གཉྗེན་པློར་སམ་སྦྱར་བ་གློས་མཐང་གློས་གསུམ་

གིས་འཚོ་བར་བྗེད་ཅིང་དྗེ་ལས་ལྷག་པའི་གློས་མི་འཆང་བའི་ཆློས་གློས་གསུམ་པ་
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དང༌། ཆློས་གློས་གསུམ་དང་གློས་ལྷག་ཅི་འཆང་བ་ཐམས་ཅད་བལ་ལས་བས་པ་ཤ་

སག་འཆང་བའི་ཕིང་པ་པའམ། ཟླ་འློད་དུ་བལ་གི་དང་གསློ་མ་ལ་སློགས་པ་གློན་པས་

ཕིང་པ་པའློ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཕག་དར་ཁློད་དུ་བློར་བའི་གློས་བཤང་གཅི་སློགས་

ཀིས་གློས་པའི་མི་གཙང་བ་རྣམས་བློར་ནས་ཐག་གི་བ་བངས་ནས་བཀྲུས་ཤིང་

དྲུབས་ཏྗེ་ཁ་དློག་བསྒྱུར་ནས་འཆང་བའི་ཕག་དར་ཁློད་པའློ། །

འདི་གཉིས་ནི་ཆློས་གློས་འཇམ་པློ་དང་བཟང་པློ་ལ་ཆགས་པ་སང་བའི་ཕིར་

རློ༑ །འདུ་འཛི་ལ་ཆགས་པ་སང་བའི་ཕིར་གྲློང་ལས་རྒྱང་གྲགས་ཀིས་བཅད་པར་

གནས་པའི་དགློན་པ་པ་དང༌། ཤིང་དྲུང་ན་གནས་འཆའ་བའི་ཤིང་དྲུང་པ་དང༌། སྗེང་མ་

གཡློགས་པར་གནས་པའི་བ་གབ་མྗེད་པ་དང༌། སྐྗེ་བློ་ཤི་བློ་ཅློག་འདློར་བའི་གནས་སུ་

གནས་འཆའ་བའི་དུར་ཁློད་པ་སྗེ། དྗེ་གསུམ་ནི་གནས་མལ་ལ་ཆགས་པ་སང་བར་བ་

བའི་ཕིར་རློ། །གློས་འབྗེབས་པ་དང་ཉལ་བའི་བདྗེ་བ་ལ་ཆགས་པའི་གཉྗེན་པློར་ཁིའམ་

ཁིའུའམ་རྩྭ་བཏིང་པ་ལ་ཙོག་པུར་བསད་ནས་དུས་ཡློལ་བར་བྗེད་ཅིང་རྒྱབ་བམ་གློས་

མི་བརྟྗེན་པའི་ཙོག་པུ་པ་དང༌། ལན་ཅིག་རྩྭ་དང་ལློ་མ་ཇི་ལྟར་བཏིང་བ་ལ་མལ་འཆའ་

བར་བྗེད་ཀི་ཡང་ཡང་མི་བརྗེ་མི་འཆློས་པའི་གཞི་ཇི་བཞིན་པ་ནི་སན་དང་གདིང་བ་

དང་དགབ་པ་ལ་ཆགས་པ་སང་བའི་ཆྗེད་དློ། །འདི་དག་ནི་ཉན་ས་དང་ཟླ་འློད་ལྟར་རློ། །

ཁ་ཅིག་ཕི་མ་འདི་གཉིས་སྤྱློད་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པར་མཛད་ནས་གནས་

མལ་གི་དབང་དུ་བས་པ་བཞིར་འཆད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། དཔྗེར་ན་བལ་མ་བཤིག་མ་

སྨྗེལ་བ་ན་སྐུད་པར་མི་རུང་ལ། དྗེ་ལས་ཟླློག་པ་ན་རུང་བ་བཞིན་དུ། བསློད་སློམས་

ཆློས་གློས་གནས་མལ་ལ་ཆགས་པ་ན་སྗེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ལ་ཡློན་ཏན་འདི་
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དག་གིས་ཚངས་སྤྱློད་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་སྗེམས་ལས་རུང་དུ་སྦྱློང་པས་སྦྱངས་

པའི་ཡློན་ཏན་ཞྗེས་བའློ། །བསབ་པ་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བ་ནི། རང་གིས་བསབ་པའི་

སློམ་པ་བངས་པ་སློག་དང་སློགས་པས་ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་ཀི་ཕིར་ཡང་ཡློངས་སུ་

མི་གཏློང་བའློ། །མདློར་བསབ་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་བ་མྗེད་པ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ན་བསབ་པ་

རྣམས་ལ་མཚན་མར་མི་འཛིན་པའློ། །

འདློད་པ་རྣམས་ལ་སྨློད་པ་ནི། འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་གཟུགས་སྒ་སློགས་ལ་

ཉྗེས་དམིགས་སུའམ་མི་འདློད་པའི་རྣམ་པར་ལྟ་བས་སྨློད་པ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་

པ་ནི། གདུལ་བའི་བློ་དང་འཚམ་པར་གདུལ་བ་རྣམས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་

གཞློལ་བ་སྗེ་འགློད་པར་བྗེད་པའློ། །མདློར་ནི་བང་ཆྗེན་གི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་གང་ཞྗེ་ན་འདི་ལྟར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་མངློན་པར་འདུ་བྗེད་པ་མྗེད་

པ་གང་ཡིན་པ་སྗེ་ཞྗེས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་རྒྱན་སང་དང་ཟླ་འློད་དུ་ཡང་འབྱུང་ལ། དློན་ནི་

ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྤློས་པ་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་ལ་བློས་

ཀང་མཚན་མར་འདུ་མི་བྗེད་པའློ། །

ཤཱནིས། སྐློ་བ་དང་ནི་བདློག་ཀུན་གཏློང༌། ཞྗེས་ཡིད་འབྱུང་བ་ལ་གསུངས་

ཤིང་ས་ལྔ་པའི་ཡློངས་སྦྱློང་གི་གྲངས་ལ་བཅུ་གསུངས་པ་འདིར་ཡང་སྦྱར་ཞྗེས་

སློ༑ །མདློ་ཡི་དྗེ་ནི་བང་སྗེམས་རང་གི་ཡིད་ལ་བྗེད་ཚུལ་དང༌། འགྲྗེལ་པ་དྗེས་ཡིད་

བྗེད་དྗེས་གཞན་མང་འདས་ལ་འགློད་ཚུལ་བསན་པས་འགལ་བ་མྗེད་དློ། །བདློག་ཀུན་

གཏློང་བ་ནི། ལུས་སློགས་ཕི་ནང་གི་ཆློས་རྣམས་ལ་མཚན་མར་མི་འཛིན་པའི་སྒློ་

ནས་བདློག་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་གཏློང་བ་དང༌། མི་ཞུམ་པ་ནི། དགྗེ་པའི་ཆློས་
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སྒྲུབ་པ་ལ་སྗེམས་མི་ཞུམ་ཞིང་ཡུལ་ལ་ཞྗེན་ནས་མི་གནས་པ་དང༌། ལྟ་བ་མྗེད་པ་ནི། 

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་མར་མི་ལྟ་བ་ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་བཅུའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གནློན་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ནས་བཞི་པ་འློད་འཕློ་བ་ཅན་ནློ། །ཅིའི་

ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་ཕློགས་མཐུན་ཆློས། །རབ་ཏུ་སྗེག་བྗེད་འློད་ལྟ་

བུ༑ །དྗེ་དང་ལྡན་ཕིར་ས་དྗེ་ནི། །གཉིས་པློ་སྗེག་པས་འློད་འཕློ་ཅན། ཞྗེས་ཕློགས་

མཐུན་གི་བདག་ཉིད་ཀི་ཤྗེས་རབ་དྗེས་སྒིབ་གཉིས་སྗེག་པ་ཉྗེ་བར་གནས་པར་

གསུངས་སློ། །གང་གིས་ན། གློང་གི་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཡློངས་སྦྱློང་བཅུས་སློ། །ཡློངས་སྦྱློང་

དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི་སྔ་མ་ལྟ་བུའློ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འདྲིས་དང་ཞྗེས་

སློགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་ས་ལྔ་པ་ལ་གནས་པས་ཆློས་བཅུ་པློ་འདི་

དག་ཡློངས་སུ་སང་བར་བ་སྗེ། བཅུ་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང་"སྗེན་པ
1

་ཡློངས་སུ་སང་བར་བ་བ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ཁྗེངས་

པ་དང་ཕིན་ཅི་ལློག་རྣམས་དང་ཐྗེ་ཚོམ་དང་འདློད་ཆགས་དང་ཞྗེ་སང་དང་གཏི་མུག་

ཉམ་རངས་སུ་བཞག་པ་ཡློངས་སུ་སང་བར་བའློ། ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱློང་བྗེད་ཀི་ངློ་བློ་སང་གཉྗེན་དང༌། འཐློབ་བྗེད་ཀི་ངློ་བློ་

སྦྱློང་ཚུལ་དང་བཅས་པའློ། །དང་པློ་ནི། འདྲིས་པ་ནི་རྗེད་པ་དང་སློགས་པས་བཀུར་

སིའི་དློན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་སློགས་པས་ཁིམ་པ་དང་འགྲློགས་ཤིང་འདྲིས་བཤྗེས་

བྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་སློང་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་བརྒྱུད་མར་འགྲློ་ཞིང་རྫུས་ཏྗེ་སྐྗེ་

ལ་སྐྲ་བྲྗེགས་ནས་ངུར་སྨྲིག་གི་གློས་བགློ་བ་དང༌། དགྗེ་སློང་མ་དང་སྗེ་གློལ་གཏློགས་

1  ཀ ། ༦༢༨  སྗེ། ༦༣༦   སྗེན་པ    བ། ༦༨༢   སློན་པ
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པ་ཙམ་ཡང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་ལ་མི་སྗེད་ཅིང་དྗེ་ལས་གློས་ཐློབ་པར་མི་བྗེད་པའློ། །

ཁིམ་ལ་འཁྗེན་པ་ནི། གཞན་གིས་རྗེད་པ་ཐློབ་པ་ལ་ཕག་དློག་ནས་རབ་བྱུང་ལ་

དད་པ་ཅན་གི་ཁིམ་ཉྗེ་བར་མི་སློན་པ་སྗེ། གཉྗེན་པློ་ནི་བདག་གིས་སྗེམས་ཅན་ལ་བདྗེ་

བ་སྒྲུབ་དགློས་ན་སྗེམས་ཅན་རྣམས་རང་གི་བསློད་ནམས་ཀིས་བདྗེ་བ་ལ་སྗེར་ས་

སྐྗེད་དུ་ག་ལ་རུང་སམ་པའློ། །འདུ་འཛིར་གྱུར་པའི་གནས་ལ་གཉིས་ལས། ཕིའི་ནི་སྐྗེ་

བློ་མང་པློ་གནས་པའི་གྲློང་དང་སློགས་པས་གྲློང་ཁྗེར་རྣམས་ཡིན་ལ། ནང་གི་ནི་ཉན་

རང་ཡློད་པ་དྗེའི་གཏམ་ཐློས་པ་དྗེའི་སྗེམས་སྐྗེ་བའི་གནས་ཡིན་ཏྗེ། གཉྗེན་པློ་ནི་དྗེ་

གཉིས་ལུས་སྗེམས་ཀིས་སངས་པའློ། །མདློར་ཕི་མ་གསུངས་ཀང་བང་སྗེམས་ཀིས་

གཉིས་ཀ་ལས་དབྗེན་པར་བ་དགློས་པས་མི་འགལ་ཏྗེ། མདློ་ཡི་དྗེ་ནི་གཙོ་བློའི་དབང་

དུ་བས་པའློ། །

བདག་བསློད་གཞན་ལ་བརས་པ་གཉིས་ནི། ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་བརློད་པའི་སྒློ་

ནས་བདག་ལ་བསྔགས་པ་དང་གཞན་ལ་སྨློད་པ་སྗེ། གཉྗེན་པློ་ནི་བདག་གཞན་དུ་

གདགས་པའི་གཞི་ཕི་ནང་གི་ཆློས་མི་དམིགས་པའློ། །མི་དགྗེའི་ལས་ཀི་ལམ་བཅུ་ནི། 

རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་སྗེར་བས་མི་དགྗེ་བ་ལུས་ངག་གི་བདུན་ནི་ལས་སྗེམས་

པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ཞིང་ལམ་ཡང་ཡིན་ལ་ཡིད་ཀི་གསུམ་སྗེམས་པའི་ངློ་བློ་མ་ཡིན་ཀང་

དྗེ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པས་དྗེའི་ལས་ཀི་ལམ་བཅུ་སྗེ། གཉྗེན་པློ་ནི་འདིས་བདྗེ་འགྲློ་

ལ་ཡང་སྒིབ་ན་འཕགས་ལམ་ལ་སྨློས་ཅི ་དགློས་ཞྗེས་དྗེ ་བཅུའི ་ཉྗེས་པ་རིག་

པའློ། །རླློམ་པས་ཁྗེངས་པ་ནི། ཐློས་པ་དང་སློགས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློགས་པས་

རླློམ་ཞིང་ཡློན་ཏན་ཅན་གཞན་ལ་མི་འདུད་པ་སྗེ། གཉྗེན་པློ་ནི་ཆློས་གང་ཡང་"མ་
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དམིགས་ན
1

་ཡློན་ཏན་འདིས་བདག་ལྷག་ཅྗེས་པའི་རླློམ་པའི་གཞི་དང་ཁྗེངས་པ་གང་

ཡང་མི་དམིགས་པའློ། །ཕིན་ཅི་ལློག་ནི་དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་རིམ་པ་བཞིན་བསྗེན་

བ་དང་དློར་བ་ཡིན་པ་ལས་གློ་བཟླློག་སྗེའམ། ཡང་ན་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཆློས་ལ་བདྗེན་

དངློས་སུ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་སྗེ་གཉྗེན་པློ་ནི་དངློས་པློར་དམིགས་པ་དང་བྲལ་

བའློ། །མདློའི་དགློངས་པ་ལ་ཕི་མ་ཐློབ་ཀང་སྔ་མ་ནི་ཕིན་ཅི་ལློག་གི་དློན་ལ་རྣམ་པ་

གསལ་བས་མཛད་པའི་ཕིར་འགལ་བ་མྗེད་དློ། །

བློ་ངན་ནི། རྒྱན་སང་དུ་འཇིགས་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སློགས་པ་བློ་གྲློས་ངན་པ་

དང་ཞྗེས་པའི་སློགས་ཁློང་ནས་མཐར་ལྟ་བཏློན་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་ལ་སྒློམ་སང་ཡང་ཡློད་

པས་སྤྱི་སྐད་དང་མི་འགལ་ཀང༌། འདིར་ལློག་པར་ལྟ་བ་ལ་སློགས་པ་བློ་གྲློས་ངན་པ་

ཞྗེས་པས་སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པ་ལྟ་བ་ལྔ་ཀ་ལ་གསལ་ལློ། །དྗེ་ཡང་ལྟ་བ་རྣམས་

ཤྗེས་རབ་ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིན་ལ། ར་བར་བློ་ངན་ཞྗེས་བློ་གྲློས་ངན་པ་ལ་བཤད་པས་

དྗེ་གཉིས་དློན་གཅིག་པས་སློ་སམ་དུ་དགློངས་པར་མངློན་ནློ། །ཡང་ན་འདིའི་མདློར་ཐྗེ་

ཚོམ་དང་ཞྗེས་འབྱུང་ལ་མཐློང་སང་ཡིན་པས་མི་འདྲྗེན་ན་དྗེ་ཡང་མ་འདྲྗེན་དགློས་པ་

ལ་དྲངས་པའི་ཕིར་ལྟ་བ་ལྔ་ཡང་དྲང་བར་བ་སྗེ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་སློ་སམ་དུ་

དགློངས་སློ། །

འློ་ན་ཉློན་མློངས་རྣམས་ལས་ལྟ་བ་གསུམ་དང་ཐྗེ་ཚོམ་མཐློང་སང་ཁློ་ནར་

གསུངས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། འཇིག་ལྟ་ལ་ཕུང་པློ་ཆློས་ཙམ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང༌། ཆློས་

ཙམ་ལ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐར་ལྟ་བ་དང༌། ལྟ་བ་དྗེ་དག་ལ་མཆློག་ཏུ་སྒློ་འདློགས་པ་

1  བ། ༦༨༤  ཀ ། ༦༣༠  སྗེ། ༦༣༨   མི་དམིགས་ན
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སློགས་ཡློད་པས་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་ཡང་དྗེ་དང་མིང་མཐུན་པའི་རྣམ་གཞག་ཏུ་

རུང་བའི་ཕིར་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །ཡང་ན་མཐློང་སང་དུ་གསུངས་པ་རགས་པ་ཙམ་དང༌། 

འདིར་བཤད་པ་གནས་ངན་ལྗེན་ས་དྗེ་དག་ཏུ་སློང་བ་སིད་པ་ལ་དགློངས་པའི་ཕིར་

སྐློན་མྗེད་དློ། །ཡིད་གཉིས་དང་ནི་ཞྗེས་འདྲྗེན་པ་ནི་མདློ་ལས་ཐྗེ་ཚོམ་དང་ཞྗེས་པ་དང་

མཐུན་ཏྗེ། གཉྗེན་པློ་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡིད་གཉིས་དང་བྲལ་བར་མཐློང་བའློ། །ཉློན་

མློངས་བཟློད་ནི། འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངློན་དུ་

ཕློགས་པར་བྗེད་པ་སྗེམས་བག་ཡངས་སུ་གཏློང་བ་ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་བཅུ་ཡིན་ལ། 

གཉྗེན་པློ་ཆགས་སློགས་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་འཐློབ་པ་ཡིན་

ནློ༑ །གང་ན་ས་སློགས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སྨིན་

བྗེད་ཅིང༌། །རང་གི་སྗེམས་ཀང་སྲུང་བའི་ཕིར། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་སྦྱང་དཀའ་

བ༑ །དྗེ་ཕིར་སྦྱང་དཀའ་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་སྗེམས་ཅན་སྨིན་པ་ལ་བརློན་པ་དང་དྗེའི་

ལློག་སྒྲུབ་ཀིས་རང་གི་སྗེམས་ཉློན་མློངས་པར་མི་འགྱུར་པ་སྗེ་བ་བ་གཉིས་བྗེད་པར་

གསུངས་པས་སློ། །གང་གིས་ན་གློང་གི་དྗེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སང་བའི་ཆློས་བཅུ་

རྣམ་པར་སློང་ཞིང་སང་བ་ལས་བཟླློག་པ་གཉྗེན་པློའི་ཆློས་སང་བའི་དློན་ནམ་ཤུགས་

ཀིས་འཕངས་པའི་ཡློངས་སྦྱློང་རྣམ་པ་བཅུས་སློ། །འཕངས་པ་ནི་བསན་བཅློས་སུ་

ཡིན་ཏྗེ། མདློར་ནི་གཉྗེན་པློ་དངློས་སུ་གསུངས་པས་སློ། །ཚུལ་ནི་སྔ་མ་ལྟ་བུའློ། །

དྲུག་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འཐློབ་བློ། །གང་ན། ས་ནི་དྲུག་པའློ། །ཇི་

ལྟར་ན། ཡང་དག་སྗེ་རློགས་པར་རློ། །གང་གིས་ན། སྦྱིན་པ་ནས་ཤྗེས་རབ་ཀི་བར་

རབ་ཏུ་རློགས་པས་དང༌། སློབ་མ་ཉན་ཐློས་དང་བསྗེ་རུ་རང་རྒྱལ་གི་ས་ལ་ཐློབ་འདློད་
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ཀི་དགའ་བ་གཉིས་དང༌། ཟབ་དློན་ལ་སྐྲག་པའི་སྗེམས་རྣམས་སངས་པ་དང༌། ལློངས་

སྤྱློད་ཀིས་འབློར་བ་ན་སློང་བ་པློས་བསངས་པའི་ཚེ་དང་པློར་གཏློང་མི་འདློད་པ་མྗེད་

པས་བསངས་ན་མི་ཞུམ་པ་དང་། བདློག་པ་ཀུན་བཏང་ཡང་མཐར་འགློད་པ་མྗེད་པས་

མི་དགའ་བ་མྗེད་པ་དང༌། དབུལ་ཞིང་ལློངས་སྤྱློད་ཀིས་བཀྲྗེན་ཡང་སློང་བ་པློ་ཡལ་

བར་འདློར་བའི་བློ་མི་སྐྗེ་བས་སློང་བ་མི་སློང་བས་སང་བ་དྲུག་སངས་པས་ཏྗེ། བང་

ཆྗེན་ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པས་ཆློས་དྲུག་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་སྗེ། དྲུག་གང་ཞྗེ་ན་

འདི་ལྟ་སྗེ་ཕར་ཕིན་དྲུག་གློ །གཞན་ཡང་ཆློས་དྲུག་ཡློངས་སུ་སང་བར་བ་སྗེ་དྲུག་གང་

ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ་ཉན་ཐློས་ཀི་སྗེམས་ཡློངས་སུ་སང་བར་བ་སྗེ་ཞྗེས་པ་ནས་སློངས་མློ་

བ་མཐློང་ན་སློངས་མློ་བས་འཁྲུག་པར་མི་བ་སྗེ་འཁྲུག་པའི་སྗེམས་ཡློངས་སུ་སང་

བར་བའློ། ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །སྐབས་འདིར་མདློ་ལས་ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པས་

རློགས་བའི་ཕིན་དྲུག་སྦྱིན་པ་ནས་ཤྗེས་རབ་ཀི་བར་ལ་བཤད་ནས། དྗེའི་འཐད་པར་

ཕར་ཕིན་དྲུག་པློ་འདི་དག་ལ་གནས་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་ཉན་

ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཤྗེས་པར་བ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལྔའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པར་

གྱུར་ཏློ། །ཕིན་པར་འགྱུར་རློ། །ལྔ་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། འདས་པ་དང༌། མ་འློངས་པ་

དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང༌། བརློད་དུ་མྗེད་པ་དང༌། འདུས་མ་བས་པ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱློང་བྗེད་ཀི་ངློ་བློ་དང༌། ཡློངས་སྦྱློང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་

ལློ༑ །དང་པློ་ནི་མདློ་ལས་ས་འདི་ལ་གནས་པས་ལམ་དྲུག་སྐྗེད་པ་དང༌། ལམ་མིན་

དྲུག་སློང་བར་བས་ནས་ཚན་པ་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་དང་བསྟུན་ནས། བསམ་གཏན་

ཤྗེས་རབ་རབ་རློགས་པས། །ས་ནི་དྲུག་པ་འཐློབ་ཅྗེས་དང༌། །དགའ་དང་སྐྲག་པའི་
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སྗེམས་སངས་པས། །ས་ནི་དྲུག་པ་འཐློབ་ཅྗེས་སྦྲྗེལ་ནས་བཤད་པར་ཡང་ནུས་མློད། 

འློན་ཀང་སློབ་དཔློན་གིས་ས་བདུན་པའི་སྐབས་དང་མཐུན་པར་ཕིན་དྲུག་རློགས་

པས་སང་བ་དྲུག་སློང་བ་ལ་གསུངས་པས་འདིར་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །

ཕར་ཕིན་དྲུག་ལས། གཞན་དློན་དུ་ཟང་ཟིང་དང་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་རང་གི་

ལུས་སློག་གཏློང་བའི་གཏློང་བ་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་སྦྱིན་པའི་ཕར་

ཕིན་རློགས་པས་ཉན་ཐློས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་སྗེམས་སློང་བ་དང༌། 

གཙོ་བློར་རང་དློན་ཡིད་བྗེད་སློང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་རློགས་པས་རང་རྒྱལ་གི་བང་

ཆུབ་ལ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་སྗེམས་སློང་བ་དང༌། འདི་སྔ་མས་སང་ནུས་ཀང་རང་

རྒྱལ་ཉན་ཐློས་ལས་མཆློག་ཡིན་པས་དྗེ་འདློད་པ་སྔ་མ་འདློད་པ་ལས་བཟླློག་དཀའ་

ཞིང་ཚུལ་ཁིམས་སྦྱིན་པ་ལས་རློགས་དཀའ་བ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་རློགས་པ་ན་བང་

སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ནི་དྗེའི་སྐློན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རློ། །སློང་ཉིད་ལ་མི་སྐྲག་

པའི་བཟློད་པ་རློགས་པས་ངློ་བློ་ཉིད་མི་དམིགས་པ་ལ་སྐྲག་པའི་སྗེམས་སློང་བ་དང༌། 

གཏློང་བ་ལ་སྤློ་བའི་བརློན་འགྲུས་རློགས་པས་ཐློག་མར་སློང་བ་པློའི་སྐྗེ་བློས་བངས་ན་

སྗེར་སས་ཟིལ་གིས་ནློན་པའི་ཞུམ་པའི་སྗེམས་སློང་བ་དང༌། གཏློང་བ་ལ་ཡིད་རྗེ་

གཅིག་པའི་བསམ་གཏན་རློགས་པས་བར་དུ་བདློག་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངང་གིས་

གཏློང་བར་ཞུགས་པ་ལ་མི་དགའ་བའི་སྗེམས་སློང་བ་དང༌། སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡློན་

རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་རློགས་པས་ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མཐར་རང་ཉིད་བཀྲྗེན་ཡང་

སློང་བ་པློའི་སྐྗེ་བློ་ཐློབ་པ་མྗེད་པར་སློང་བའི་སྗེམས་སློང་བ་སྗེ་བཅུ་གཉིས་སློ། །

སང་བ་ཐ་མ་གསུམ་ཤྗེར་སྒློན་དུ་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྦྱར་བ་ལྟར་
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བཤད་ལ། དྗེར་ཡང་ཕིན་དྲུག་རློགས་པའི་རྒྱུས་སང་བ་དྲུག་སློང་བར་བཤད་དློ། །འློན་

ཀང་མདློ་ལས་ནི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་བཏང་བས་ཡིད་མི་བདྗེ་བར་མི་བ་སྗེ། ཞྗེས་

དང༌། ར་བར་ཡང་བདློག་པ་ཀུན་བཏང་ཡང་མི་དགའ་མྗེད་ཅྗེས་འབྱུང་བས་སང་བ་

བཞི་ལྔ་གཉིས་སློང་བའི་དློན་བངས་པའི་ཚེ་སྗེར་མི་འདློད་པ་དང༌། དྗེར་མ་ཟད་བིན་

ཟིན་ནས་ཀང་དྗེ་ལ་འགློད་པ་མྗེད་པ་ཞྗེས་བཤད་ཀི་ལྔ་པ་འདི་སྗེར་བཞིན་པའི་ཚེ་མི་

དགའ་བ་ལ་མ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་གཉིས་ནི་སྦྱིན་རྒྱུ་ཡློད་པའི་དབང་དུ་བས་ལ་དྲུག་པ་ནི་མྗེད་པའི་དབང་དུ་

བས་པ་སྗེ། དབུལ་ཡང་ཞྗེས་པ་ནི་སྦྱིན་རྒྱུ་ཡློད་ན་སློང་བ་མི་འདློར་བར་མ་ཟད་དྗེ་

དབུལ་ཡང་དྗེ་ལ་ཡིད་འཁྲུག་པ་སློང་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་པས་བློས་མི་སློང་བ་ལ་ཡིན་

གི་རས་ཀིས་མི་སློང་བ་ཡིན་ན་ནི་སྦྱིན་རྒྱུས་དབུལ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

གཏློང་བ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་མི་དགའ་བ་སློང་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡང་བཏང་ཟིན་པ་ལ་བས་ན་

བདྗེའློ། །གངས་ཅན་གི་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློས་ནི་གཞན་དློན་ལ་རྗེ་གཅིག་པའི་བསམ་

གཏན་དང༌། རང་དློན་ཡིད་བྗེད་སློང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་གཉིས་ཀིས་སང་བ་དང་པློ་

གཉིས་དང༌། སྦྱིན་པ་དང་བརློན་འགྲུས་གཉིས་ཀིས་བཞི་ལྔ་གཉིས་དང་ལྷག་མ་གཉིས་

སྔར་ལྟར་སང་གཉྗེན་དུ་མཛད་ནས། ཐ་མ་གསུམ་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་གྗེགས་

དང་དྲུག་པའི་མི་སློང་བ་རས་ཀིས་མི་སློང་བ་ལ་འཆད་པ་ནི་མི་བདྗེ་སྗེ། སང་གཉྗེན་

ཚན་པ་གཉིས་པློ་དྗེ་སྦྱློར་ན་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་དགློས་ཏྗེ་ས་བདུན་པའི་སང་གཉྗེན་

བཞིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་ཤྗེས་པ་སྗེ་འཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །གང་ན་ས་སློགས་
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སློ༑ །ཅིའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་རྟྗེན་ནས། །འཁློར་བ་དང་ནི་མ་

ངན་འདས། །གཉིས་འདིར་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། །མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཞྗེས་

བཤད། ཅྗེས་ཡུམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སིད་ཞིའི་མཐར་མི་གནས་པའི་འཁློར་འདས་མཉམ་

པ་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་པར་གསུངས་པས་སློ། །གང་གིས་ན། དྗེ་ལྟ་བུ་སློགས་སློ། །ཚུལ་

ནི༑ སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །

བདུན་པ་ལ་ཡང་གཉིས། སང་བ་དང༌། གཉྗེན་པློའ ློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། ཉྗེས་པ་ཉི་ཤུ་གང་ལ་འཆད་པ་སྗེ་སངས་པ་དྗེ་ཡིས་ས་ནི་བདུན་པ་འཐློབ་

བློ༑ །ཉི་ཤུ་གང་ལ་བདག་དང་སྗེམས་ཅན་ཞྗེས་སློགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྗེ། བང་

ཆྗེན་ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པས་ཆློས་ཉི་ཤུ་མི་བ་སྗེ། ཉི་ཤུ་གང་ཞྗེ་ན་འདི་ལྟ་སྗེ། 

བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་སློང་པ་ཉིད་དང་འགལ་བ་ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སང་བ་ཉི་ཤུའི་ངློ་བློ་དང༌། དྗེ་སངས་པས་འཐློབ་ཚུལ་

ལློ༑ །དང་པློ་ནི། དང་པློ་བཅུ་བཞི་དང་ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་མཐར་འཛིན་པ་དང༌། སྐབས་

གསུམ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཏྗེ་བཞིའི་མཐར་ལྟ་བའི་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ཞྗེས་རྒྱན་སང་

ལྟར་སྦྱར་རློ། །འདི་དང་འློག་གི་གཉྗེན་པློ་གཉིས་ལློགས་ལློགས་སུ་གཞན་དག་འཆད་

ཀང་སློབ་དཔློན་གིས་སང་གཉྗེན་རིམ་པ་ལྟར་སྦྱར་ལ། དྗེ་དང་མཐུན་པར་ཤྗེར་སྒློན་

དུ་ཡང་འབྱུང་བས་ཉྗེས་པ་ཉི་ཤུ་ནི་གཉྗེན་པློ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཤད་པར་བ་སྗེ་

ངལ་བ་ཆུང་བའི་ཕིར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། ཀུན་ཤྗེས་པ་སྗེ་འཐློབ་བློ། །གང་ན་ས་སློགས་

སློ༑ །ཅིའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། བགྲློད་གཅིག་ལམ་དང་འབྲྗེལ་བའི་ཕིར། །རིང་དུ་སློང་

བའི་སར་འདློད་དྗེ། ཞྗེས་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ས་བརྒྱད་པ་ལ་བར་མ་ཆད་དུ་
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འབྲྗེལ་བས་འབད་རློལ་གིས་འདུ་བྗེད་པའི་སྦྱློར་བའི་མཐར་ཕིན་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་

པས་སློ། །གང་གིས་ན། ཉྗེས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ཉི་ཤུ་དང་བྲལ་ནས་སང་བ་ལས་བཟླློག་པ་

གཉྗེན་པློའི་ཆློས་སང་བའི་དློན་གི་ཤུགས་ཀིས་འཕངས་པའི་ཡློངས་སྦྱློང་ཉི་ཤུས་

སློ༑ །ཚུལ་ནི་སྔ་མ་ལྟར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ནི། ཤུགས་ལ་འཕངས་

པ་རྣམས་གང་ན། སང་བའི་དློན་གིས་འཕངས་པའི་ཆློས་གཉྗེན་པློ་ཉི་ཤུ་ཉིད་བསན་

པའི་ཕིར་འཆད་དློ། །འདིར་ཤུགས་ལ་འཕངས་ཞྗེས་པ་ཉྗེས་པ་ཉི་ཤུ་བསན་པའི་

སྐབས་ཉིད་ལ་གཟུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ནི། རྣམ་ཐར་ནས་ཉི་ཤུའློ་ཞྗེས་པའི་བར་ཏྗེ། དྗེས་

ཉི་ཤུ་པློ་འདི་དག་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་སྗེ་ཉི་ཤུ་གང་ཞྗེ་ན། སློང་པ་ཉིད་རློགས་

པར་བ་བ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་དྗེར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

གནས་ནས་བདག་གི་དངློས་པློ་སློན་པ་སྗེ་ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྦྱློང་བྗེད་སློ་སློའི་ངློ་བློ། སྦྱངས་པས་འཐློབ་ཚུལ་

ལློ༑ །དང་པློ་ནི། རྣམ་ཐར་སྒློ་གསུམ་ཤྗེས་པ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངློ་བློས་སློང་

པར་ཤྗེས་པ་དང༌། ཆློས་རྣམས་ཀི་མཚན་མ་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྗེད་པ་དང་ཁམས་

གསུམ་ལ་སྗེད་པའི་སྒློ་ནས་སྗེམས་མི་གནས་པས་རིམ་པ་ལྟར་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒློ་

སློང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མྗེད་པ་དང་སྨློན་པ་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་ཤྗེས་པ་སྗེ། རིམ་

པ་ལྟར་བདག་སྗེ་ངློ་བློར་གྲུབ་པ་དང་འདི་སྐྗེས་པའློ་འདི་བུད་མྗེད་དློ་ཞྗེས་སློགས་

སྗེམས་ཅན་གི་མཚན་མ་དང་ཁམས་གསུམ་དུ་གནས་བྗེད་སློག་ལ་མཆློག་ཏུ་འཛིན་

པ་སློང་ངློ༌། །རྣམ་ཐར་གི་སྒློ་དང་པློ་ཤྗེས་པ་ལ་མདློར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཉྗེ་བར་བཟུང་ནས་རློགས་པ་ཞྗེས་པས་འདིའི་སང་བའི་བདག་
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འཛིན་གིས་ཡུལ་དྗེ་གང་ཟག་གི་བདག་འབའ་ཞིག་ལ་མི་བ་བར་སྤྱིར་ངློ་བློ་བདྗེན་

པར་གྲུབ་ཙམ་ལ་བའློ། །ཤྗེར་སྒློན་དུ་ཕུང་སློགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་བདག་མྗེད་པ་

དང་རྒྱུས་དབྗེན་པ་དང་འབྲས་བུས་དབྗེན་པར་རྟློགས་པ་ལ་འཆད་དློ། །

འཁློར་གསུམ་རྣམ་དག་ནི། ལས་སུ་བ་བ་གང་གསད་པར་བ་བ་དང༌། བྗེད་པ་

པློ་གང་གིས་གསློད་པ་པློ་དང་བ་བའི་རང་བཞིན་བསད་པ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་འཁློར་གསུམ་དུ་

མི་དམིགས་པར་སློག་གཅློད་པ་སློང་བ་དང་སློགས་པས་དྗེ་བཞིན་དུ་རང་རང་གི་

སྐབས་ཀི་འཁློར་གསུམ་དུ་མི་རྟློག་པར་མ་བིན་པར་ལྗེན་པ་ནས་ལློག་ལྟའི་བར་སློང་

བ་དགྗེ་བ་བཅུའི་ལས་ལམ་ལ་འཇུག་པ་སྗེ། སློང་བ་པློ་དང་གསློད་པ་པློའི་གང་ཟག་

གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་སློང་ངློ༌། །སིང་རྗེ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུངས་པའི་སྐྗེ་བློ་ཐམས་

ཅད་ལ་ད་ལྟར་དང་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདློད་པའི་རྣམ་པར་

དམིགས་པའི་སིང་བརྗེ་བ་སྗེ་བརྗེ་ཡུལ་སྗེམས་ཅན་ཚེ་འཕློས་ནས་རྒྱུན་ཆད་པར་

འཛིན་པ་སློང་ངློ༌། །རླློམ་མྗེད་ནི། ཞིང་དག་པར་བྗེད་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་ཆློས་རྣམས་ལ་

བདྗེན་པའི་དངློས་པློར་དམིགས་པ་མྗེད་པ་སྗེ་རང་བཞིན་ནམ་ཡང་མི་དློར་བར་གྲུབ་

པའི་རྟག་པར་འཛིན་པ་སློང་ངློ༌། །མདློར་བརས་མྗེད་དུ་བས་ནས་བམས་པ་རློགས་པ་

ལ་བཤད་ལ་དྗེ་དང་མཐུན་པར་སིང་རྗེ་དང་ནི་བརས་མྗེད་དང་ཞྗེས་ཀང་འདློན་

ནློ༑ །ཆློས་མཉམ་ཉིད་ནི། སིད་ཞིའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་གདློད་མ་ནས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

རྟློགས་པ་སྗེ་དྗེ་གཉིས་ལ་བང་དློར་གི་མཚན་མར་འཛིན་པ་སློང་ངློ༌། །ཚུལ་གཅིག་

ཤྗེས་པ་ནི། མཐར་ཐུག་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རིགས་སུ་གཅིག་པར་རྟློགས་པ་སྗེ་རྒྱུ་རིགས་ཐ་

དད་པ་གསུམ་དུ་ངྗེས་པར་འཛིན་པ་སློང་ངློ༌། །
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མི་སྐྗེ་བ་ཤྗེས་པ་ནི། མིང་གཟུགས་གདློད་མ་ནས་མི་སྐྗེ་བར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་

པ་སྗེ། ཕུང་པློ་ལ་སྐྗེ་བར་འཛིན་པ་སང་ངློ༌། །བཟློད་པ་ཤྗེས་པ་ནི། ཆློས་ཟབ་མློ་ཁམས་

ཀི་རང་བཞིན་སྤློས་བྲལ་ལ་མི་སྐྲག་པའི་སྒློ་ནས་ངྗེས་པར་རྟློགས་པའི་བཟློད་པ་ཁློང་དུ་

ཆུད་པ་སྗེ། ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ལ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འཛིན་པ་སློང་ངློ༌། །ཆློས་རྣམས་རྣམ་པ་

གཅིག་ཏུ་སློན་པ་ནི། ཤྗེས་བ་ཐམས་ཅད་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ཐབས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་

མྗེད་ཀི་སྒློ་ནས་རབ་ཏུ་སློན་པ་སྗེ་སྐྗེ་མཆྗེད་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕི་ནང་དུ་འཛིན་པ་སློང་

ངློ༌། །རྟློག་པ་ཀུན་ཏུ་འཇློམས་པ་ནི་གཟུང་འཛིན་དུ་མངློན་པར་ཞྗེན་པའི་རྟློག་པ་ཐམས་

ཅད་གཅློད་པའམ་འཇློམས་པ་སྗེ་ཁམས་གསུམ་པློ་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་

རྟློག་ལ་བདྗེན་པར་འཛིན་པ་སློང་ངློ༌། །འདུ་ཤྗེས་ལྟ་བ་ཉློན་མློངས་གསུམ་སློང་བ་ནི། 

མཚན་མར་འཛིན་པའི་རྟློག་པ་མྗེད་པ་དང༌། འཇིག་ལྟ་སློགས་ལྟ་བ་ལྔ་འདློར་བ་དང༌། 

འདློད་ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་རྣམས་སློང་བ་སྗེ་ཁམས་གསུམ་པློ་ལ་བང་དློར་གི་

སྒློ་ནས་ཆགས་པའི་འཛིན་པ་སློང་ངློ༌། །གྲགས་ཆར་གནས་པ་ལུས་དང་ཆགས་པ་

སྗེམས་ཀིས་ཡིན་ལ་ཞུམ་པ་ནི་གཉིས་ཀའློ་ཞྗེས་སློ། །ཞི་གནས་སྗེམས་པ་ནི། གཞན་

དློན་དུ་རྣམ་མཁྗེན་ལ་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་སྒློམ་པ་སྗེ་རྣམ་མཁྗེན་ཐློབ་པར་

མི་ནུས་པར་སྗེམས་ཞུམ་པའི་འཛིན་པ་སློང་ངློ༌། །

ལྷག་མཐློང་ལ་མཁས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟར་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་

རབ་དང་ཐབས་སིང་རྗེ་གཉིས་ལ་མཁས་པར་བྗེད་པ་སྗེ་སངས་རྒྱས་སུ་ལྟ་བའི་མངློན་

ཞྗེན་སློང་ངློ༌། །སྗེམས་དུལ་བ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་བསྒློམས་

པས་སྗེམས་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་ཐློབ་པ་སྗེ་ཆློས་སུ་ལྟ་བ་ཆློས་དཀློན་མཆློག་ལ་མངློན་ཞྗེན་
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སློང་ངློ༌། །ཐམས་ཅད་ལ་ཐློགས་པ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི། བདྗེན་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་

གཟུགས་སློགས་ལ་ཐློགས་མྗེད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་པ་སྗེ་དགྗེ་འདུན་དུ་ལྟ་བ་དགྗེ་འདུན་

དཀློན་མཆློག་ལ་མངློན་ཞྗེན་སློང་ངློ༌། །ཆགས་པའི་ས་མིན་ནི། ཆློས་གང་ཡང་མངློན་

པར་ཞྗེན་བའི་གནས་མ་ཡིན་པར་རྟློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ་ཚུལ་ཁིམས་སུ་ལྟ་བ་ཉྗེས་

སྤྱློད་མཐའ་དག་ལས་ལྡློག་པའི་སློམ་པ་ལ་མངློན་ཞྗེན་སློང་ངློ༌། །ཤྗེར་སྒློན་དུ། 

གཟུགས་སྐུ་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དང༌། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་དམ་

པའི་ཆློས་དང༌། སྐྗེས་བུ་ཟུང་བཞི་ལ་དགྗེ་འདུན་དང༌། ཚུལ་འཆལ་གི་གཉྗེན་པློ་ལ་

ཚུལ་ཁིམས་སུ་ལྟ་བ་རྣམས་སློང་བར་འཆད་དློ། །

གར་འདློད་པར་ཞིང་གཞན་དུ་འགྲློ་བ་ནི། ཆློས་ཡང་དག་པར་འབྗེད་པའི་དློན་

དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་རང་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་དུས་མཉམ་དུ་འགྲློ་བ་སྗེ་

སློང་པ་ཉིད་ལ་རློད་པར་འཛིན་པ་དྗེ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་སློང་ངློ༌། །ཀུན་ཏུ་བདག་གི་ངློ་བློ་

སློན་པ་ནི། མངློན་ཞྗེན་ཅན་གི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་བསྒལ་བའི་ཕིར་དུ་གདུལ་བའི་བློ་

དང་མཐུན་པར་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་ལུས་རབ་ཏུ་སློན་པ་

ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་དྗེས་སློང་ཉིད་འགལ་བར་བརློད་པ་དངློས་པློར་འཛིན་པའམ་སློང་ཉིད་ཀི་

མཚན་ཉིད་དང་འགལ་བ་ལུས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མི་ནུས་པའི་ཉྗེས་པ་སློང་ངློ༌། །སང་

གཉྗེན་གི་སྦྱློར་ཚུལ་འདི་ནི་རྒྱན་སང་དང་ཤྗེར་སྒློན་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་

བཤད་པ་ལྟར་རློ། །རྟློགས་དཀའ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལས་སང་གཉྗེན་གི་གྲངས་སྦྱར་བ་རྒྱན་

སང་དང་མི་མཐུན་ཞིང་འགྲྗེལ་བཤད་དྗེ་ཉིད་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པ་ས་ཚོགས་སང་ལ། 

ཁ་ཅིག་ལ་ནི་རྒྱན་སང་དང་སང་གཉྗེན་དང་སྦྱློར་ལུགས་ཁད་མྗེད་པར་སང་བ་ནི་
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འགྱུར་ཁད་མིན་པའི་ཕིར་འགྱུར་བསན་ལ་ཞུ་ཆྗེན་བས་མ་བས་གཉིས་ལས་མཆྗེད་

པར་མངློན་པས་རྒྱན་སང་དང་མཐུན་པ་ཉིད་འདིའི་དགློངས་པར་གསལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། སང་བ་ཉི་ཤུ་སངས་པས་འཐློབ་པར་མ་ཟད་ཡློངས་སྦྱློང་གཉྗེན་

པློ་ཉི་ཤུ་པློ་འདིས་ཀང་སློགས་སློ། །བརྒྱད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སྗེམས་ཅན་

ཞྗེས་སློགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པས་ཆློས་

བཞི་པློ་འདི་དག་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་སྗེ་བཞི་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་

བསྗེན་བཀུར་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརྟག་པ་སྗེ་ཞྗེས་

དང༌། གཞན་ཡང་བང་ཆྗེན་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པས་ཆློས་བཞི་ཡློངས་སུ་རློགས་

པར་བ་སྗེ་བཞི་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ་དབང་པློ་མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་པ་ཤྗེས་པ་

དང་ཞྗེས་པ་ནས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དགྗེ་བའི་ར་བ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་ལུས་ཡློངས་སུ་གྲུབ་ཅིང་ཆྗེད་དུ་བསམས་ཤིང་སིད་པ་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པ་

སྗེ་ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །འདི་ལ་ཡློངས་སྦྱློང་ཚན་པ་གཉིས་པློ་སློ་སློར་བས་པ་ནི་རྗེ་

རྗེས་ཀང་ས་དྗེ་སྦྱློང་ནུས་པར་བསན་པའི་ཆྗེད་དུ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི་དྲུག་བདུན་

གཉིས་ལ་ཡང་རིག་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱློང་བྗེད་ཀི་ངློ་བློ། སྦྱངས་པས་འཐློབ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་

ནི། སྗེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཤྗེས་པ་ནི། སྗེམས་གཅིག་གིས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་སྗེ་བཟང་ངན་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྗེས་པ་དང༌། མངློན་

ཤྗེས་ཀིས་བརྗེ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་སུ་དྗེ་བལྟ་
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བའི་ཕིར་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངློན་ཤྗེས་ཀིས་བརྗེ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་མངློན་པར་འདུ་མཛད་ཀང་

སངས་རྒྱས་སུ་དམིགས་པ་མྗེད་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བཟང་སྒྲུབ་པ་ནི། སློང་

གསུམ་ལ་དབང་བའི་འཁློར་སྒྱུར་གི་ས་ལ་གནས་པ་སྗེ་རྟྗེན་སློད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་གསྗེར་དང་སློགས་པས་བཻཌཱུརྱ་ལ་སློགས་པའི་ངློ་བློ་དག་པར་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་

བའི་ཕིར་སློང་གསུམ་ཐམས་ཅད་གཏློང་ཞིང་དྗེས་ཀང་མི་རླློམ་པ་དང༌། ཡློངས་སུ་

བརྟག་ཕིར་སངས་རྒྱས་བསྗེན་པ་ནི། མདློར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བརྟག་པ་དང༌། དྗེ་བསྗེན་བཀུར་བ་གཉིས་སློ་སློར་གསུངས་ནས་དྗེའི་དློན་

རིམ་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སྐུ་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པར་བྗེད་པ་དང༌། 

སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕིར་ཆློས་ལ་བཀུར་སི་བྗེད་པ་ལ་བཤད་ལ། ཤཱནིས་

ཀང་ར་བར་འགྱུར་འདི་བཞིན་ཡློད་ཀང་འགྲྗེལ་པར་སངས་རྒྱས་བསྗེན་པ་དང་ཡློངས་

སུ་བརྟག་པ་ཞྗེས་བ་བ་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ཞྗེས་ཕལ་ནས་ཆློས་བརྒྱད་ཀི་གཅིག་ཏུ་

བགྲང་ངློ༌། །

བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་ཀང་མདློ་ཚིག་དང་མཐུན་པར་སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་

པའི་དློན་དུ་ཆློས་ལ་བསྗེན་བཀུར་བྗེད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟློགས་

པར་བྗེད་པ་དང་ཞྗེས་ཕལ་བའི་བཤད་པ་མཛད་དློ། །སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པ་ནི་

སངས་རྒྱས་བསྗེན་པའི་དློན་མཉྗེས་པར་ཡང་བྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་གང་གིས་ན་

དུས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མ་ནློར་བར་

བརྟག་པས་སངས་རྒྱས་མཉྗེས་པར་བྗེད་ཅྗེས་པ་ནི་འདིའི་དགློངས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱན་

སང་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆློས་ཡློངས་སུ་བརྟག་པར་བ་བའི་ཕིར་དྗེ་བཞིན་
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གཤྗེགས་པ་མཉྗེས་པར་བྗེད་པ་དང་ཞྗེས་པས་ནི་མཉྗེས་པར་བྗེད་པའི་དགློས་པ་

བསན་ནློ། །དྗེ་གཉིས་ཀ་ཡང་གཉིས་ཀར་དགློས་པས་མཚོན་པ་ཡིན་ཏྗེ། མཉྗེས་པར་

བས་པའི་དགློངས་པ་ནི་ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ལ་

མཉྗེས་པར་བྗེད་པའི་ཐབས་ཀང་དྗེ་ལས་མྗེད་པས་སློ། །

མདློར་སངས་རྒྱས་བསྗེན་བཀུར་བའི་དློན་དུ་བཤད་པའི་ཆློས་ལ་རིམ་གྲློ་བྗེད་

པ་ནི། ཆློས་ལ་གཅྗེས་སུ་བྗེད་པ་ཡིན་ལ། ཆློས་སྐུ་རྟློགས་པ་དྗེའི་དགློས་པ་དང༌། དྗེའི་

སྒློ་ནས་གཅྗེས་སུ་བྗེད་པ་དང༌། གཅྗེས་སུ་བྗེད་པ་ཉིད་སངས་རྒྱས་མཉྗེས་བྗེད་ཡིན་

པའི་ཕིར་མདློ་དང་སློབ་དཔློན་ལ་འགལ་བ་མྗེད་དློ། །དབང་པློ་ཤྗེས་པ་ནི། ལྷའི་མིག་

བསྐྗེད་པའི་སྒློ་ནས་སྗེམས་ཅན་གི་སྐྗེ་འཆི་དང་ལས་ལྗེགས་ཉྗེས་སྤྱད་པས་བདྗེ་འགྲློ་

དང་ངན་འགྲློར་འགྲློ་བ་སློགས་ཤྗེས་པའློ། །ཡང་ན་མདློ་ལས་སློབས་བཅུ་ལ་གནས་

ནས་དབང་པློ་མཆློག་དམན་རློགས་པར་ཤྗེས་པ་ལ་གསུངས་པས་ལྷའི་མིག་ནི་

སློབས་དགུ་པ་ཡིན་པས་དྗེས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་མཚོན་པར་བའློ། །རྒྱལ་བའི་ཞིང་

སྦྱློང་ནི། བརྟྗེན་པ་བཅུད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སྗེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་མི་དམིགས་པའི་

ཚུལ་གིས་སྦྱློང་བ་དང༌། སྒྱུ་མ་ལྟར་གནས་ནི། མཉམ་རྗེས་"ཐམས་ཅད་དུ
1

་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་གནས་པ་སྗེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་ནས་བང་སྗེམས་ཀི་བ་བ་

ཐམས་ཅད་བྗེད་ཀང་དྗེ་ལ་དམིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནློ། །བསམས་

བཞིན་སིད་པ་ལྗེན་པ་ནི། ལུས་གང་གིས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཚུལ་དྗེ་མཐློང་ནས་བློ་སྔློན་དུ་བཏང་ཞིང་ཆྗེད་དུ་བསམས་པའི་སྐྗེ་བ་ཡློངས་སུ་

1  བ། ༧༠༠   ཞློལ། ༥༩༨   ཐམས་ཅད་དུ    ཀ ། ༦༤༥  སྗེ། ༦༥༣   ཐམས་ཅད
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འཛིན་པ་ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་བཞི་ཕག་གཉིས་བསློམས་པས་བརྒྱད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉམས་སུ་སློགས་སློ། ཅིའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། འདུ་ཤྗེས་གཉིས་

ཀིས་མི་གཡློའི་ཕིར། །མི་གཡློ་བ་ཞྗེས་ངྗེས་པར་བརློད། ཅྗེས་མཚན་མ་དང་མཚན་

མྗེད་གཉིས་ལ་རློལ་བའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་མི་གཡློ་བར་གསུངས་པས་སློ། །དགུ་པ་ལ་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སྨློན་ལམ་ཞྗེས་སློགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཏྗེ། ཤཱནིས་ཕི་

མ་དགུའི་མཐར་ཕུན་ཚོགས་སྦྱར་བ་ནི་མདློའི་སྒས་ཟིན་དང་མཐུན་ལ། གྲགས་ཆར་

ཕི་མ་བཅུའི་མཐར་སྦྱར་ཡང་འདི་དང་རྒྱན་སང་གི་དགློངས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་

རློ༑ །བང་ཆྗེན་ས་དགུ་པ་ལ་གནས་པས་ཆློས་བཅུ་གཉིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་

སྗེ༑ བཅུ་གཉིས་གང་ཞྗེ་ན། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་སྨློན་པ་དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

འགྱུར་བ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་སྗེ་ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྦྱློང་བྗེད་ཀི་ངློ་བློ་སྦྱངས་པས་འཐློབ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་

ནི་སྨློན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་ནི། ཕིན་དྲུག་རློགས་པས་ཇི་ལྟར་སྨློན་པ་མཐའ་ཡས་པ་

འགྲུབ་པ་དང༌། ལྷ་ལ་སློགས་པའི་སྐད་ཤྗེས་པ་ནི། ངྗེས་པའི་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་

རིག་པས་ལྷ་དང་སློགས་པས་ཀླུ་དང་གནློད་སྦྱིན་སློགས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྐད་ཤྗེས་པ་དང༌། སློབས་པ་ཆུ་བློ་ལྟ་བུ་ནི། སློབས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་

ཐློབ་པས་སློབས་པ་ཆུ་བློའི་རྒྱུན་ལྟར་མི་ཟད་པར་འཇུག་པའློ། །དྗེ་གཉིས་འཆད་བྗེད་

ཡིན་པས་བཤད་བའི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་གཉིས་ཀང་མཚོན་ནློ། །མངལ་

མཇུག་མཆློག་ནི། སྐྗེ་བློ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྔགས་པའི་བུད་མྗེད་ཡུམ་སྒྱུ་
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འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་མངལ་དུ་འཇུག་པའློ། །

མདློར་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྫུས་ཏྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་མངལ་དུ་འགྲློ་བ་ཕུན་ཚོགས་སུ་

གསུངས་པ་ནི་རྫུས་སྐྗེས་མངལ་འཇུག་མིན་ཀང་སྐྗེ་གནས་ཕུན་ཚོགས་སུ་སློན་པའི་

སྐབས་ཡིན་ལ། རྫུས་སྐྗེས་སྐྗེ་གནས་བཞིའི་མཆློག་ཡིན་པས་མི་འགྲིག་པ་མྗེད་ཅིང༌། 

འདིར་མངལ་འཇུག་མཚན་ཉིད་པ་ལ་བཤད་ཀང་མདློ་དང་མི་འགལ་ཏྗེ། མདློ་ལས་

སྤྱིར་སྐྗེ་གནས་བཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཙམ་ཞིག་དངློས་སུ་བསན་པ་ནི་སྐྗེ་གནས་གཞན་

རྣམས་ཀི་ཡང་མཆློག་མཚོན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མིན་ན་"ས་དགུ་པ་བ
1

་སྐྗེ་གནས་

གཞན་དུ་སྐྗེ་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རློ། །རིགས་ནི་རྒྱལ་པློ་དང་སློགས་པས་བྲམ་ཟྗེར་

གནས་པ་སྗེ་སྐྗེ་བའློ། །རུས་ནི་ཉི་མ་དང་སློགས་པས་བུར་ཤིང་ལས་སྐྗེས་པས་ཉི་མ་

གཉྗེན་པ་དང༌། བུ་རམ་ཤིང་པ་ལྟ་བུ་སྗེ། དྗེ་ཡང་གཽ་ཏ་མའི་ཁུ་བ་ཁག་དང་འདྲྗེས་པའི་

ཐིགས་པ་གཉིས་ལྷུང་བ་དྲང་སློང་མདློག་ནག་གིས་བུར་ཤིང་གི་ཚལ་དུ་བསྐངས་

པས། སྒློ་ང་གཉིས་བྱུང་བ་ལས་ཁྗེའུ་གཉིས་བྱུང་སྗེ་དྗེ་ལ་བུར་ཤིང་གི་ཚལ་དུ་

བསྐངས་པས་བུ་རམ་ཤིང་པ་ཉི་འློད་ཀིས་སྨིན་པར་བས་པས་ཉི་མ་གཉྗེན་པར་དྲང་

སློང་གིས་བཏགས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ཏྗེ་རྒྱས་པར་ལུང་ལས་ཤྗེས་པར་བའློ། །

དྗེ་དག་མའི་མངལ་དུ་མ་བཙས་པས་དང་པློའི་རིགས་བཙུན་པར་གྲགས་

པའློ། །ཁ་ཅིག་ཉི་མ་གསྗེར་ནློར་བུ་ལ་སློགས་པའི་འློད་ལྟ་བུའི་སྐུ་མདློག་ཅན་དུ་སྐྗེས་

པ་ཞྗེས་འདློད་ཅིང་དྗེ་ལྟར་བས་ན། མདློ་ཁ་ཅིག་ལས། ཁློད་སྐུ་གསྗེར་མདློག་འློད་

གསལ་བའི། །ཚད་ནི་དམིགས་སུ་མ་མཆིས་ཏྗེ། །"སྐད་ཅིག་མདློག་གསྗེར་ཙོང་ཁ་

1  བ། ༧༠༢  ཀ ། ༦༤༧   ས་དགུ་པ་བ    ཞློལ། ༥༩༩  སྗེ། ༦༥༥   ས་དགུ་པ
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དང༌། །
1

མྱུར་བར་ཤྗེལ་འློད་འདྲ་བར་གདའ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡང་ལྗེགས་པར་དྲངས་

པར་འགྱུར་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཉི་མ་ལ་སློགས་པ་ལས་སྐྗེས་ཞྗེས་པའི་ལས་ཀི་ཡི་

གྗེའི་དློན་ལ་མ་ཞུགས་པའློ། །ཆློ་འབྲང་ནི། མ་དང་སློགས་པས་ཕའི་བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་

ཆད་དུ་ལྗེགས་པར་འབྲྗེལ་བའི་གཉྗེན་ནློ། །མདློར་དྗེ་གསུམ་ལ་རིགས་ཆྗེན་པློ་དང་

རྒྱལ་རིགས་དང་བྲམ་ཟྗེའི་རིགས་ཆྗེ་ཞིང་མཐློ་བ་དང་སྔློན་བང་སྗེམས་བྱུང་བའི་རྒྱུད་

དུ་སྐྗེ་བ་ལ་གསུངས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་ན་རིགས་སྤྱི་དང་རུས་བྗེ་བྲག་ལ་གསལ་ལློ། །

རིགས་རུས་མི་འགལ་བའི་ཕིར་འདིར་རྒྱལ་རིགས་སློགས་རིགས་ལ་བཤད་

པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །གྲགས་ཆར་རྗེའུ་རིགས་སློགས་རུས་ཀི་དློན་དུ་འདློད་

དློ༑ །འཁློར་ནི་རང་དབང་བའི་འཁློར་རང་གིས་ཇི་ལྟར་བསྒློ་བ་ལྟར་རིམ་གྲློ་སྒྲུབ་

པའློ། །མདློར་རང་གིས་བང་ཆུབ་ལ་བཀློད་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་འཁློར་ལ་བཤད་

དློ༑ །སྐྗེ་བ་ནི་བརྒྱ་བིན་དང་སློགས་པས་ཚངས་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་སྐློང་བ་རྣམས་ཀིས་

མངློན་པར་བསློད་ནས་སྐྗེ་ལ་སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་རྟྗེན་ཀི་ཁམས་སང་བས་བཀང་

ཞིང་དྗེ་དག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡློ་བར་བྗེད་པའློ། །རད་ཀིར་གིས་དབང་པློ་ལ་སློགས་

པར་སྐྗེས་པ་ནི་སྐྗེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། སློབ་དཔློན་གིས་འདིར་

བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་པ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཚིག་ཙམ་ཞིག་མཐློང་བར་གདློན་མི་ཟའློ། །

ངྗེས་འབྱུང་ནི། སངས་རྒྱས་སློགས་པས་གནས་གཙང་གི་ལྷའི་བུ་ལ་སློགས་

པས་ཡིད་འབྱུང་བའི་གཏམ་ཀིས་བསྐུལ་ཏྗེ་འཁློར་བ་ལས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་སྗེ་དྗེ་

ཡང་སློག་ཆགས་བྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་མང་པློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་དྗེ་དག་

1  བ། ༧༠༣  ཀ ། ༦༤༧   སྐད་ཅིག་མདློག་གསྗེར་ཙོང་ཁ་དང༌། །    ཞློལ། ༦༠༠   སྐད་ཅིག་གསྗེར་མདློག་ཙོང་ཁ་དང༌། །    སྗེ། ༦༥༥   

སྐད་ཅིག་གསྗེར་མདློག་བཙོང་ཁ་དང༌། །
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ཀང་ཐྗེག་པ་གསུམ་ལ་འགློད་པའློ། །བསྐུལ་བའི་ཚུལ་ནི་རྒྱ་རློལ་ལས། འདུས་བས་

ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འཇིག་པ་སྗེ། །མཁའ་ལ་ཀློག་རྒྱུན་རིང་དུ་མི་གནས་བཞིན། །ཁློད་

ཀི་དུས་འདི་ཉྗེ་བར་གནས་གྱུར་གིས། །བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པློ་མངློན་བྱུང་དུས་ལ་

བབ། ཅྗེས་པ་ལྟ་བུའློ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་ནི་ར་བ་གསྗེར་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། ལྷུན་བཻ་

ཌཱུརྱར་འདུག་པ། ཡལ་ག་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་མདུན་ལས་གྲུབ་པ། མྗེ་ཏློག་དང་ལློ་མ་རིན་པློ་

ཆྗེ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲུབ་པ། དྲི་ཞིམ་པློ་དང་འློད་བཟང་པློས་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་

རྒྱས་པར་འགྗེངས་པ། དགློས་འདློད་ཀུན་འབྱུང་བས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང་འདྲ་

བའི་ཤིང་ཨ་ཤྭད་ཐ་དང་སློགས་པས་ཀླུ་ཤིང་སློགས་ཡིན་ཏྗེ། མདློར་ན་དྗེ་འདྲ་བའི་

བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་འགྲུབ་བྗེད་ཀི་སྨློན་ལམ་དང༌། དགྗེ་བ་གཞན་རྣམས་ཡློངས་སྦྱློང་

ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ཡང་འཁློར་འཇིག་གི་བ་ཀ། གསྗེར་ཐུབ་ཀི་ཨུ་དུམ་ཝ་ར། འློད་སྲུང་གི་ནྱ་

གྲློ་ཏ། བདག་ཅག་གི་སློན་པའི་ཨ་ཤྭད་ཐ། བམས་པའི་ཀླུ་ཤིང་ལ་སློགས་པ་ཡིན་

ནློ༑ །འདི་ཤིང་གཅིག་ལ་སློན་པ་ཐ་དད་ཀི་སྒློ་ནས་མིང་འཕློ་བར་འདློད་པ་ལ། དྗེ་མི་

འཐད་དྗེ། སློན་པ་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། བལྟམས་པ་དང༌། བང་ཆུབ་པ་དང་དུས་

མཚུངས་པར་ཤིང་དྗེའི་ར་བ་འཛུགས་པ་དང༌། ཁ་འབུས་པ་དང༌། སློང་པློ་རྒྱས་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །སྔར་ལྟར་སློན་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་མི་འདྲ་བ་རྗེ་རྗེ་ཡློད་པས་རིགས་

གཅིག་པའང་མིན་གསུང་པ་ནི་ལྗེགས་པར་བརྟགས་པའློ། །ཡློན་ཏན་ནི་རྟྗེན་སངས་

རྒྱས་དང་བརྟྗེན་པ་སློབས་ལ་སློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་

ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་སྗེ་བཅུ་གཉིས་
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སློ༑ །གཉིས་པ་ནི་མངློན་སློགས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། སློ་སློ་ཡང་དག་རིག་བློ་

བཟང༌། །ས་དྗེ་ལྗེགས་པའི་བློ་གྲློས་ཡིན། ཞྗེས་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་བློ་

གྲློས་བཟང་བའི་ཕིར་ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། །གང་གིས་ན་གློང་གི་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡློངས་སྦྱློང་བཅུ་གཉིས་པློ་དག་གིས་སློ། །སྦྱློང་ཚུལ་

ནི་སྔ་མ་སློགས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། རྒྱུའི་ས་དགུ་པློ་རྣམས་ཀི་ཡློངས་སུ་

སྦྱློང་བ་རྣམས་སྦྱློང་བྗེད་ཀི་ངློ་བློ་དང་སྦྱློང་ཚུལ་ཤྗེས་རབ་གཉིས་ཀིས་དྗེ་ལྟར་ངྗེས་

པར་བསན་ཞིང་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་འབྲས་བུའི་ས་འཆད་པའི་སྐབས་ཉིད་དུ་ཡློངས་

སྦྱློང་དྗེ་དག་མ་བཤད་པར་ས་བཅུ་པའི་མཚན་ཉིད་ཙམ་ཞིག་གསུངས་སློ། །གང་གི་

སྒློ་ནས་ན། ཐྗེག་དམན་དང་བང་སྗེམས་ཀི་ས་ཐམས་ཅད་ཡར་ལྡན་དུ་བསྡུ་བའི་སྒློ་

ནས་སློ། །དྗེས་ན་ས་དགུ་འདས་པ་ནི་དྗེ་དློར་བ་མ་ཡིན་གི། དྗེ་དག་ལྷག་པར་ཡར་

ལྡན་དུ་ཐློབ་པ་ལ་བའློ། །ཡློངས་སྦྱློང་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཤྗེར་སྒློན་དུ་རྒྱུའི་ས་

ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་འབྲས་བུའི་ས་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་དགློངས་ཏྗེ་འདིར་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་གཞན་བཅུ་པ་ནི་

མ་གསུངས་སློ། ཞྗེས་དང་གྲགས་ཆ་ལས་ས་དགུ་པློ་གང་རྣམས་ཀི་ཚོགས་དྗེ་ཐམས་

ཅད་བསློམས་པ་ནི་ས་བཅུ་པའི་ཚོགས་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་དློན་གི་ཤུགས་ཀིས་ཤྗེས་པར་

བ་བས་དྗེའི་ཚོགས་ལློག་ཤིག་ཏུ་ནི་བརློད་པར་མི་བའློ་ཞྗེས་ཏྗེ་དྗེ་གཉིས་གནད་

གཅིག་གློ །དྗེ་གཉིས་ལྟར་ན་ས་དགུ་པ་ལ་ཡང་འཆད་མི་རིགས་ཏྗེ། བརྒྱད་པ་མན་

ཆད་ཀི་ཡློངས་སྦྱློང་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་དྗེ་དགུ་པའི་ཡང་དྗེར་འགྱུར་བས་སློ། །
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དྗེ་བཞིན་དུ་ས་དང་པློའི་བར་དུ་བགྲྗེའློ། །དྗེས་ན་བཅུ་པ་ལ་བཤད་མི་དགློས་

ཏྗེ༑ ཡློངས་སྦྱློང་བཤད་པའི་དགློས་པ་ས་འློག་མ་ལས་ཐ་དད་པར་བསན་པའི་ཆྗེད་

ཡིན་ལ་འདི་འབྲས་བུའི་སར་བསན་པས་འློག་མ་ལས་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པས་སློ་ཞྗེས་

བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློས་མཛད་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་སའི་ཚོགས་ནི་བང་སྗེམས་ཀི་ས་

འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ་དྗེ་ལ་ཡང་མཐར་ཐུག་པ་དང་མ་ཐུག་པའི་ས་གཉིས་ལས་མ་ཐུག་

པ་རྣམས་ཐུག་གི་བར་དུ་སྦྱང་དགློས་པས་དང་པློ་དགུ་ལ་བཤད་ཅིང༌། མཐར་ཐུག་པ་

ལ་ཁད་པར་དུ་འགྲློར་མྗེད་པས་སྦྱློང་བྗེད་མྗེད་པར་མཚན་ཉིད་ཙམ་ཞིག་གསུངས་

སློ༑ །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འགྲློ་དགློས་པས་མི་རིགས་ཤྗེ་ན། སྐློན་

མྗེད་དྗེ། སྗེམས་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ལྟློས་ནས་ནི་

འདི་ཡང་རྒྱུའི་སར་བཤད་དགློས་ཀི་འབྲས་བུའི་སར་མི་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་དང་པློ་

དགུ་ལ་ཡློངས་སྦྱློང་གི་སྒློ་ནས་གློང་མར་བགྲློད་ཚུལ་དང༌། འདི་ལ་ས་འློག་མའི་ཡློན་

ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་འདུས་པའི་སྒློ་ནས་རང་གི་སར་གནས་ཚུལ་གཉིས་མདློ་དང་རྒྱན་

ལས་གསུངས་པ་གློ་བ་ནི་གནད་ཀི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། རིགས་ཀི་ས་ལ་སློགས་པའི་ས་དགུ་འདས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་

གིས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་གནས་པར་འགྱུར་བར་བྗེད་པ་དྗེ་

ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་བཅུ་པའློ་ཞྗེས་ཤཱནིས་སློ། །རྣམ་འགྲྗེལ་དུ། བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ས་བཅུ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན་ས་དགུ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ས་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས་འཆད་ཅིང་རིགས་ཀི་ས་དློར་ནས་དཀར་པློ་རྣམ་པར་

མཐློང་བའི་ས་བགྲངས་ནས་དགུར་བྗེད་དློ། །གྲགས་ཆར་ས་དགུ་པློ་འདི་རྣམས་ལས་
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ཡང་དག་པར་འདས་ནས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་གིས་ཀུན་ཏུ་འློད་ཀི་

སངས་རྒྱས་ཀི་སར་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདག་ཉིད་དྗེ་ནི་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ས་བཅུ་པའློ་ཞྗེས་ཏྗེ། འདི་གསུམ་གས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་གནས་པ་

གནས་འགྱུར་ལ་འདློད་ཀི་གནས་བཞིན་པ་ལ་མིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ས་བཅུ་པ་མཚན་གཞིའི་སྒློ་ནས་ངློས་གཟུང༌། འདའ་བ་

ས་དགུའི་རང་བཞིན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཤྗེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །གང་ཡིན་པར་

ན༑ བང་སྗེམས་ཀི་ས་བཅུ་པ་ཆློས་ཀི་སྤིན་ཡིན་པར་རློ། །ཅིའི་ཕིར་དྗེ་སྐད་བ་ན། སྤིན་

བཞིན་གཉིས་ཀིས་ནམ་མཁའི་ཆློས། །ཁབ་པའི་ཕིར་ན་ཆློས་ཀི་སྤིན། ཞྗེས་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་དང་གཟུངས་ཀི་སྤིན་གིས་ཐློབ་པའི་རྟྗེན་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་ཁབ་པས་ཆློས་ཀི་

སྤིན་ནློ། །གང་ན་གློང་དུ་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་རམ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ས་དགུ་འདས་པ་སྗེ་དྗེ་རྣམས་

ཀི་སངས་རྟློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཡར་ལྡན་དུ་རློགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བཅུ་པ་དྗེ་ལ་

སྨློན་ལམ་ཤྗེས་པ་གང་གིས་གནས་པ་དྗེ་ནིའློ། །སྨློན་ལམ་ཤྗེས་པ་གང་ན། འདི་ལ་

རྒྱན་སང་དུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་གང་ལ་ལས་ལ་དབང་བའི་རྟྗེན་ཉིད་ལ་སློགས་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་གང་གིས་གནས་པ་དྗེ་ནི་ཞྗེས་དབང་བཞི་པའི་རྟྗེན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་གསུངས་

ལ༑ ཚིག་གསལ་ལས། སྨློན་ལམ་ཤྗེས་པས་གནས་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་ད་དུང་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀི་བང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་མ་ཐློབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་སྨློན་ལམ་གི་མཐུས་ནི་དགའ་ལྡན་གི་གནས་

ནས་འབབ་པ་ལ་སློགས་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་མངློན་པར་རློགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བའི་སྦྱློར་བ་ཤྗེས་པས་གནས་པའློ་ཞྗེས་སྨློན་ལམ་གི་མཐུས་མཛད་པ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་ཤྗེས་པ་ལ་བཤད་ནས། དྗེ་ལྟ་ན་ས་བཅུ་པའི་
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མདློ་ལས། ས་དང་པློ་ལ་ཡང་སྨློན་ལམ་གི་མཐུས་ནི་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཇི་ལྟར་ན་དྗེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་མི་བགྲང་ཞྗེ་ན། དྗེར་སངས་རྒྱ་བ་ནི་བརྒྱ་

ལ་སློགས་པའི་གྲངས་ཀིས་དམན་པའི་ཕིར་འདི་དང་ག་ལ་མཉམ་ཞྗེས་རློད་པ་སློང་

ངློ༌། །འློ་ན་ས་འདི་ལ་བསན་བཅློས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཞྗེས་བརློད་ཀི། ཡང་དག་

པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་མི་བ་བ་ཅི་ཞྗེ་ན། ས་བཅུ་པའི་བང་སྗེམས་ལ་

སངས་རྒྱས་ཁློ་ནར་བརློད་པར་བའི་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་ནི་

བརློད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་མདློ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དྗེ་དང་མཐུན་པར་མཛད་

དློ༑ །དྗེ་ལྟར་སྦྱར་ན་ལུང་འདི་ཤྗེས་བྗེད་དུ་འགྲིག་གློ །གང་དག་བང་སྗེམས་ཀི་ས་བཅུ་

པ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འགལ་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་ས་བཅུ་པ་ལ་ནི་བང་སྗེམས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཞུགས་པས་སངས་རྒྱས་ཁློ་ནར་བརློད་པར་བའི། སློབས་

སློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་རྣམས་མ་རློགས་པས་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཉི་ཁི་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འཐད་

དྗེ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་ནི། ཚིག་སྔ་མའི་ཁློ་ནའི་རྣམ་བཅད་ཚིག་ཕི་མ་འདི་ས་བཅུ་པ་

དང་སངས་རྒྱས་ས་མི་འགལ་བའི་ཤྗེས་བྗེད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྲིག །

མདློ་གང་ལས་ན་རྒྱན་སང་དུ། ཉི་ཁི་ལས་གསུངས་སློ་ཞྗེས་པ་ནི་ཚིག་སྔ་མ་

དངློས་དང་ཕི་མའི་དློན་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་ཏྗེ། དློན་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མདློ་དྗེར་

སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་གནས་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉིད་དུ་བརློད་དློ་ཞྗེས་

གསུངས་ཀི་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒ་མ་སྦྱར་ལ། དྗེའི་དགློངས་

པ་ཡང་དཔྱད་ན་སློབས་ལ་སློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་མ་
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རློགས་པ་ལ་འདློད་དགློས་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ཉི་སང་དུ། བང་ཆྗེན་ས་བཅུ་པ་ལ་

གནས་པ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉིད་དུ་བརློད་དློ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བརྗེས་པའི་སློབས་ལ་སློགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཡློད་པ་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །

སྗེ་པ་གཞན་དག་ལས་ཀང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཞྗེས་བརློད་པར་བའི་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་ནི་བརློད་པར་མི་བའློ་ཞྗེས་བཤད་དློ་ཞྗེས་

སློ༑ །འློ་ན་ས་བཅུ་པ་འདི་སངས་རྒྱས་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དངློས་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་

ན༑ འདི་ལ་ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་དངློས་ཡིན་ཀང་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པ་

སྔར་གི་ལུང་དློན་དུ་འདློད་ཀང༌། ས་འདིར་སངས་རྒྱས་དང་ཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་

མི་འཆད་དུ་མཚུངས་པ་ཐློབ་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཞྗེས་

གསུངས་ཀི་དྗེ་དག་གིས་བརྗེས་པའི་སངས་རྟློགས་མ་ཐློབ་པའི་ཕིར་དངློས་མིན་ཏྗེ། 

ཉི་སང་ལས། ས་བཅུ་པ་ལ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བཤད་པའི་ཕིར་

རློ༑ །དློན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་མཛད་པས་ཉྗེ་བར་གནས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཞྗེས་བརློད་ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། རྣམ་འགྲྗེལ་ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་འདི་གཉིས་དང་ཤཱནི་རད་ཀིར་ཆློས་བཤྗེས་རྣམས་ཀིས་སངས་

རྒྱས་དངློས་མིན་པར་གསལ་པློར་བཤད་དློ། །དྗེ་གཉིས་དངློས་མིན་པར་མཚུངས་

བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཞྗེས་བཏགས་ནས་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་མ་གསུངས་པ་ནི་ཕིན་ལས་མཉམ་པ་དང་སངས་རྟློགས་
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མི་མཉམ་པར་བསན་པའི་ཕིར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། འདའ་བ་ས་དགུ་གང་ཞྗེ་ན། ཉན་

ཐློས་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་འཐློབ་པའི་རིགས་སུ་དང་པློར་ངྗེས་པའི་རིགས་ནི་

རིགས་ཀི་ས་དང་འདིར་ཉན་ཐློས་ཀི་སློགས་པས་གང་བསྡུས་པ་དང་ས་འདི་གང་ལ་

བྗེད་ན། ཤཱནིས་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་རིགས་ཅན་ནི་རིགས་ཀི་སའློ་ཞྗེས་པ་ཙམ་

ལས་མ་བཤད་ཅིང་གྲགས་ཆར་ཡང་ངློ༌། །ཟླ་འློད་དུ་དྗེ་ལ་རིགས་ཀི་ས་ནི་མ་ངན་

ལས་འདའ་བའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀི་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་གནས་

སྐབས་སློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་པློ་གསུམ་ནི་

དཀར་པློ་རྣམ་པར་མཐློང་བའི་ས་ལ་རིགས་ཀི་ས་ནི་ཆློས་མཆློག་གི་གནས་སྐབས་སློ་

ཞྗེས་རྣམ་པར་བཞག་སྗེ་དྗེ་འདིར་སྒྲུབ་པར་མི་བའློ་ཞྗེས། རང་ལུགས་སྦྱློར་ལམ་ལ་

རིགས་ཀི་སར་བཞག་ནས་གཞན་ལུགས་བཀག་གློ །གནློད་འཇློམས་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་

སུ་སྐབས་འདིར་རིམ་པ་ལྟར་མློས་སྤྱློད་དང་བཟློད་པ་ཆྗེན་པློ་དང་དྲློད་རྗེ་དང་བཟློད་

མཆློག་གཉིས་ལ་རིམ་པ་ལྟར་དཀར་པློ་རྣམ་པར་མཐློང་བ་དང་རིགས་ཀི་སར་བཤད་

ནས། ཆུང་བ་ལས་དང་པློར་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆློས་དཀར་པློ་མཐློང་བའི་ཕིར་དཀར་

པློ་རྣམ་པར་མཐློང་བའི་ས་ཞྗེས་བའློ་ཞྗེས་སློ། །

རིགས་ཀི་ས་འདི་བང་ཆུབ་གསུམ་གའི་ཡིན་པར་འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་

ལས། མློས་པས་སྤྱློད་པའི་ས་ལ་དྲློད་དང་རྗེ་མློ་དང་བཟློད་པ་དང་ཆློས་ཀི་མཆློག་ལ་

གནས་པའི་ཚེ་བང་ཆུབ་གསུམ་གི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རིགས་ཀི་ས་ཞྗེས་བའློ་

ཞྗེས་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ས་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡློད་ཀང༌། འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་

གཉིས་ཀས་སློགས་ཀི་སྒ་སྦྱར་བའི་དློན་ནི་རང་རྒྱལ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གཉིས་ཀ་སྡུད་པ་
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ཡིན་ལ། རིགས་ཀི་ཞྗེས་པ་ཡང་ཚོགས་དང་མློས་སྤྱློད་ཀི་སར་རྟློགས་པ་གང་སྐྗེས་

ནས་རང་གི་བང་ཆུབ་མ་ཐློབ་བར་དུ་གཞན་དུ་མི་ལྡློག་པ་ནས་བཟུང་དགློས་པས་དྗེ་

ལྟར་བས་ན་ཉན་ཐློས་ལ་གཉིས་ལས་ཞི་བ་བགྲློད་པ་ནི་ཚོགས་ལམ་ནས་ངྗེས་པས་དྗེ་

ནས་ཆློས་མཆློག་ཕིན་ཆད་ལ་བཟུང་སྗེ་མཐློང་ལམ་ནས་བརྒྱད་པའི་ས་ལ་སློགས་

པར་འགྱུར་བས་སློ། །བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ངྗེས་པ་ཡིན་པས་མི་བགྲང་ངློ༌། །རང་

རྒྱལ་ལ་གཉིས་ལས་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་སྔར་དང་འདྲ་ལ། ཚོགས་དང་སྤྱློད་པ་ནི་མ་ངྗེས་

པའློ། །

ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་དབང་པློ་ཤིན་ཏུ་རྣློ་ན་ཚོགས་ལམ་ནས་ངྗེས་པས་དྗེ་ནས་ཆློས་

མཆློག་ཕིན་ལ་བ་ཞིང་འབྲིང་རྟུལ་ནི་དྗེར་མ་ངྗེས་སློ། །འབྲས་བུ་དང་པློ་རྒྱུན་ཞུགས་

ཀི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པའི་རྟློགས་པ་ནི། བརྒྱད་པའི་ས་སྗེ། དགྲ་བཅློམ་ནས་ཡས་

བགྲངས་ན་གྲངས་བརྒྱད་པ་ལ་འབབ་པས་སློ། །ཞུགས་པ་དང་པློ་སྦྱློར་ལམ་ནས་

འཛིན་ན་མཐློང་ལམ་གིས་མ་ཁབ་ཅིང་སྒ་བཤད་དང་བསྟུན་ན་ཅིག་ཅར་བའི་ཞུགས་

པ་ལ་སྒའི་དློན་མྗེད་དློ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཙམ་གི་རྟློགས་པ་ནི། མཐློང་

བའི་ས་སྗེ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་གང་ཟག་ལ་བདག་མྗེད་པ་མཐློང་

བས་སློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །ཡང་ན་བདྗེན་པ་བཞི་མཐློང་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དང་པློ་

ཡིན་པས་སློ་ཞྗེས་བའློ། །ལན་ཅིག་ཕིར་འློང་བའི་འབྲས་བུ་ཙམ་གིས་རྟློགས་པ་ནི་

བསབས་པའི་ས་སྗེ། འདློད་ཉློན་གི་སུམ་གཉིས་སངས་པས་སློ། །

ཕིར་མི་འློང་བའི་འབྲས་བུ་ཙམ་གི་རྟློགས་པ་ནི། འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་

ས་སྗེ། འདློད་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བས་སློ། །དགྲ་བཅློམ་པའི་རྟློགས་པ་ནི་བས་པ་
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རྟློགས་པའི་ས་སྗེ། རང་ལམ་གི་བ་བ་རློགས་པར་བས་པར་རྟློགས་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་

ས་དྲུག་གློ །ཞུགས་པ་དང་པློའི་ལྷག་མ་ཞུགས་པ་ཕི་མ་གསུམ་གི་རྟློགས་པ་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་པ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་སའློ། །ཉན་ཐློས་ཀི་སའི་དློན་དྗེ་ཡིན་པར་ཅིས་ཤྗེས་ཤྗེ་ན། 

ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ཞྗེས་པ་ཁད་པར་གི་ཚིག་དང་མ་འབྲྗེལ་བས་སྤྱིའི་སྒ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་

བྗེ་བྲག་ལ་འཇུག་པ་མི་འགལ་བས་སློ། །མི་འགལ་མློད་དྗེ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ཅིས་

ཤྗེས་ཞྗེ་ན། སྐབས་ཀི་ས་ཏྗེ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཞུགས་གནས་ཀི་རྟློགས་པ་གང་རུང་ལ་

བཤད་དགློས་ཤིང་གསུམ་པློ་དྗེ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ལས་རྗེ་རྗེ་བཤད་ཟིན་པའི་

ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་ལྷག་མར་གྱུར་པའི་ཕིར་ཡང་གློ་ནུས་སློ། །འློ་ན་ས་གློང་མའི་ཕློགས་

གཅིག་དང་ལྷག་མ་ལྔ་ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ཡིན་བཞིན་དུ་གུད་དུ་སྨློས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། སྐབས་

འདིར་ཐྗེག་གསུམ་གི་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་མཛད་དགློངས་ནས་ཉན་ཐློས་

ཀི་ས་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །མདློར་ན་དྗེའི་མིང་མ་སྨློས་ན་གློང་མ་ལ་སའི་མིང་འདློགས་

མི་འདྲ་བ་རྗེ་རྗེ་ཡློད་པས་ཐྗེག་པ་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པར་གློ་དཀའ་ལ་དྗེ་སྨློས་ན་

རང་རྒྱལ་དང་བང་སྗེམས་ཀི་ས་ཞྗེས་ཀང་སྨློས་པས་རྣམ་གཞག་དྗེ་གློ་ས་ཞྗེས་པ་སྗེ། 

ཉི་སང་ལས། ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ནི་ཐྗེག་པ་གསུམ་གསལ་བར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་

དགློངས་པ་སྗེ་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཞྗེས་པ་འདི་ནི་ས་རྣམ་པར་བཞག་

པའི་ཚིག་བ་དྭགས་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

ཐྗེག་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བས་པའི་དགློས་པ་ཡང་ས་བཅུ་པར་དྗེ་གསུམ་གི་

ཡློན་ཏན་རྣམས་ཡར་ལྡན་དུ་འདུས་པར་ཤྗེས་པའི་ཆྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་སློབ་དཔློན་འདིས་

ཞུགས་གནས་དྗེ་དག་རིམ་གིས་པ་ལ་མཛད་པར་མངློན་པས་དྗེའི་ལུགས་ལ་འབྲས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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བུ་དང་པློ་གསུམ་ཁད་པར་ཅན་ལ་གནས་པ་ནི་ཞུགས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་ཡིན་པས་

འབྲས་གནས་ཙམ་པློར་བཤད་ཀི་ཐློད་རྒལ་བ་དང་ཅིག་ཅར་བ་ཡང་སྡུད་ན་སྐབས་

དང་སྦྱར་ལ་བཤད་དློ། །ཤཱནིས་སྔར་གི་དྲུག་པློ་ཉིད་དང་ཟླ་འློད་དུ་དྲུག་པློ་དྗེ་དང༌། 

ཞུགས་པ་གསུམ་གི་རྟློགས་པ་ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་སར་བཤད་དློ། །རང་སངས་རྒྱས་བསྗེ་

རུ་ལྟ་བུ་དང་ཚོགས་དང་སྤྱློད་པའི་རྟློགས་པ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང༌། གློང་དུ་

ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་ས་དགུ་པློ་གྲངས་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ཁློ་ན་སྗེ་

དགུའློ། །

འདི་དག་ཀང་མདློ་ལས་བང་ཆྗེན་ཐབས་མཁས་པས་ཕར་ཕིན་རྣམས་ལ་སྤྱློད་

པ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་ཆློས་མ་འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་སྤྱློད་པའི་ཚེ། རིགས་ཀི་ས་དང་

བརྒྱད་པའི་ས་དང་མཐློང་བའི་ས་དང་བསབས་པའི་ས་དང་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་

བའི་ས་དང༌། བས་པ་རྟློགས་པའི་ས་དང༌། ཉན་ཐློས་ཀི་ས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་

དང་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏྗེ། རབ་འབློར་དྗེ་ལྟར་བང་

ཆྗེན་ས་དགུ་ལས་ཡློངས་སུ་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་གནས་པ་སྗེ་རབ་

འབློར་འདི་ནི་བང་ཆྗེན་གི་ས་བཅུ་པའློ། ཞྗེས་པ་སྗེ་འདས་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་དློན་

ནི་ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པ་ནས་གཅིག་ཁློ་ན་སྗེ་ཞྗེས་པའི་བར་དང༌། མདློ་ལྷག་མའི་དློན་

དྗེ་ལྟར་ས་དགུ་སློགས་ཀི་དློན་ནློ། །ཉི་སང་དང་ལྗེ་བརྒྱད་མར་མདློ་དྲངས་པ་ལ་ཐློག་

མ་རིགས་ཀི་ས་ལ་མཛད་ནས་དཀར་པློ་རྣམ་མཐློང་མ་བགྲངས་ཤིང་མདློ་གཞན་ལས་

དཀར་པློ་རྣམ་མཐློང་ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །འདིའི་ཁད་པར་ནི་རྗེ་བཙུན་གིས་ས་དགུ་ཞྗེས་

གསུངས་པས་དྗེ་བགྲངས་ན་བཅུར་འགྱུར་བས་མ་དག་པར་དགློངས་པའམ་ཡང་ན་དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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རིགས་ཀི་སར་འདུག་པར་དགློངས་སློ། །སྐབས་འདིའི་ས་དགུ་འདྲྗེན་པའི་རྒྱན་འགྲྗེལ་

རྣམས་ལ་ཉན་ས་དློར་ནས་དཀར་པློ་རྣམ་མཐློང་རྗེས་འབྲང་གཉིས་དང་མློས་སྤྱློད་ལ་

བས་ནས་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེན་པ་རྣམ་འགྲྗེལ་མ་གཏློགས་པ་མྗེད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གཉྗེན་པློའི་ཚོགས་སྗེན་པ་ལ་བར་

སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། མཐློང་དང་གློམས་པ་

སྒློམ་པའི་ལམ་དག་ལ་གཉྗེན་པློ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡློད་པར་ཤྗེས་པར་བའློ། །དྗེ་དག་སང་

བ་གང་སང་བའི་དློན་དུ་"ཡིན་ནློ། །
1

དངློས་པློ་ཙམ་དང༌། གཉྗེན་པློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་

གཟུང་བའི་རྣམ་རྟློག་གཉིས་དང༌། གང་ཟག་རས་སུ་ཡློད་པ་དང༌། སྐྗེས་བུ་བཏགས་

པར་ཡློད་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟློག་གཉིས་རྣམས་མཐློང་སྒློམ་ལ་སློ་སློར་

ཉྗེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་དུའློ། །རྟློག་པའི་མིང་འདློགས་འདི་རྒྱན་སང་ཟླ་འློད་ཤཱནི་

གྲགས་ཆ་རྣམས་སུ་འབྱུང་ལ། ཉི་སང་ལས་མཐློང་སང་འདི་དང་འདྲ་ཞིང་སྒློམ་སང་ལ་

དངློས་པློ་ཙམ་དང༌། གཉྗེན་པློའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་དང༌། འཕགས་པའི་གང་ཟག་

ཐམས་ཅད་དུ་བཏགས་པ་དང༌། བཏགས་པ་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟྗེན་པ་ཞྗེས་པའི་བར་

མཛད་དློ། །འདིར་རྣམ་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་ནི་མཐློང་སང་ལས་ཕ་བར་སློན་པའློ་ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །མཐློང་སང་གི་རྟློག་པ་བཞིའི་དང་པློ་ནི་དྲི་བ་གསུམ་པའི་ལན་དུ་མི་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཁམས་གསུམ་ནས་ངྗེས་པར་འབྱུང་ཞིང་རྣམ་མཁྗེན་དུ་

གནས་པར་གསུངས་པའི་འཐད་པར་ཐྗེག་ཆྗེན་དང་རྣམ་མཁྗེན་གཉིས་ལ་ལྡན་མི་ལྡན་

སློགས་བཀག་ནས་རབ་འབློར་གང་མཚན་ཉིད་མྗེད་པའི་ཆློས་རྣམས་ངྗེས་པར་འབྱུང་

1  ཞློལ། ༦༡༢   ཡིན་ནློ། །    བ། ༧༡༨  ཀ ། ༦༦༡  སྗེ། ༦༦༧   ཡིན་ན།
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བར་འདློད་པ་དྗེ་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་འདློད་དུ་ཟད་དློ། ཞྗེས་ཏྗེ། 

དྗེ་ལ་གཟུང་བའི་དངློས་པློར་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉྗེན་པློའ ློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕར་ཕིན་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་ལ་སྔར་བཞིན་ཏྗེ། རྣམ་བང་

འདི་དག་ལ་གཟུང་བའི་དངློས་པློར་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉྗེན་པློའ ློ། །གསུམ་པ་ནི། དགྲ་

བཅློམ་རང་རྒྱལ་བང་སྗེམས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ལ་སྔར་བཞིན་ཏྗེ། དགྲ་

བཅློམ་སློགས་ལ་གང་ཟག་གི་རས་སུ་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉྗེན་པློའ ློ། །བཞི་པ་ནི། མིང་

མཚན་མ་བར་ཐ་སད་རྣམས་ལ་སྔར་བཞིན་དྗེ་མིང་ལ་སློགས་པར་བཏགས་པའི་གཞི་

ལ་བཏགས་པར་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉྗེན་པློའ ློ། །སྒློམ་སང་བཞིའི་དང་པློ་ནི། དྲི་བ་བཞི་

པའི་ལན་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་དྗེས་གང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་

ན༑ འདི་ལྟ་སྗེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་གནས་པ་སྗེ། རབ་འབློར་འློན་ཀང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་

དྗེ་ནི་མི་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པར་འགྱུར་རློ། །རབ་འབློར་འདི་ལྟ་སྗེ་དཔྗེར་ན་

ཆློས་ཀི་དབིངས་ནི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །རབ་འབློར་

དྗེ་བཞིན་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཡང་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ་

ཞྗེས་ཆློས་དབིངས་སློགས་གནས་པ་དང་མི་གནས་པ་མྗེད་པ་དང་འདྲ་བར་གཟུང་

བའི་དངློས་པློར་ཡང་དྗེ་ལྟར་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉྗེན་པློའ ློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྲི་བ་ལྔ་པའི་ལན་དུ་ཐྗེག་པ་དྗེས་གང་ཡང་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། རབ་འབློར་དྗེ་ནི་འདི་ལྟར་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་

གང་ཡིན་པ་དང༌། གང་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་གང་གིས་ངྗེས་པར་འབྱུང་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། གང་ནས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཆློས་དྗེ་དག་ཐམས་
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ཅད་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ཆློས་ཐམས་ཅད་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་

ན༑ ཆློས་གང་ཞིག་ཆློས་གང་གིས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྗེས་ཕར་ཕིན་སློགས་

གཉྗེན་པློ་ལ་གཟུང་བའི་དངློས་པློར་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉྗེན་པློའ ློ། །གསུམ་པ་ནི། 

མཐའ་ལས་འདས་པས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དམིགས་སུ་མྗེད་དློ་

ཞྗེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་བདུན་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་སློགས་

ཀི་གང་ཟག་གི་རས་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉྗེན་པློའ ློ། །བཞི་པ་ནི། མཐའ་ལས་འདས་

པས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མི་དམིགས་པས་རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དམིགས་སུ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་ནས་དྗེ་བཞིན་དུ་སངས་

རྒྱས་སའི་བར་ལ་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཏྗེ་ཞུགས་གནས་ཀི་འཕགས་པར་གདགས་པའི་

གཞི་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉྗེན་པློའ ློ། །

གསུམ་པ་ནི། ལམ་གཞན་གིས་རྟློག་པ་འདི་དག་གཏན་ཞི་བར་མི་ནུས་པས་

མཐློང་སྒློམ་གི་ལམ་གཉིས་པློ་ཁློ་ནའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་དབྗེ་གཞིའློ། །ཁད་

པར་དྗེ་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ལམ་གཉིས་ཀི་མཉམ་གཞག་ཁློ་ན་ཡིན་གི། མཐློང་

ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱད་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་རློབ་བདྗེན་པ་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་མིན་པ་

དང༌། སྒློམ་ལམ་ལ་ཡང་ཟག་མྗེད་ཀི་སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་འཆད་པ་ནི་མཉམ་གཞག་

དགློས་པའི་ཞིབ་ཆ་རུང་ཡང༌། ལམ་ཤྗེས་སུ་རྣམ་དག་སྒློམ་ལམ་ཁམས་གསུམ་གི་

རྣམ་རྟློག་དགུ་འཇློམས་བྗེད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་ཁློ་ནར་འདློད་པ་

མི་འཐད་དློ། །དབྗེ་ངློ་ནི་སང་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་དབྗེ་བས་ཕྗེ་ན་གཉྗེན་པློ་རྣམ་

པ་བརྒྱད་དློ། །འབྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་
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རྟློག་པ་བརྒྱད་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་ཏྗེ། གཟུང་བའི་རྣམ་རྟློག་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པའི་དངློས་པློ་ཙམ་སྗེ་རྣམ་བང་མ་འདྲྗེས་པ་དང༌། གཉྗེན་པློའི་རྟྗེན་ཅན་ཏྗེ་ཡུལ་

ཅན་གཉིས་དང༌། འཛིན་པའི་རྣམ་རྟློག་གང་ཟག་རས་སུ་ཡློད་པ་དང༌། སྐྗེས་བུ་

བཏགས་པར་ཡློད་པའི་རྟྗེན་ཅན་ཏྗེ་ཡུལ་ཅན་བཞི་པློ་དྗེ་མཐློང་ལམ་དང་སྒློམ་ལམ་སློ་

སློར་ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་བཞི་བཞི་སློང་བས་སློ། །གཉྗེན་པློ་བརྒྱད་པློ་དྗེ་མདློ་ལས་ཇི་ལྟར་

བསན་ཞྗེ་ན། ཁམས་གསུམ་ནས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བང་སྗེམས་ངྗེས་པར་

འབྱུང་ཞིང་རྣམ་མཁྗེན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པའི་ཚིག་བཞིས་ཀུན་རློབ་ཀི་

བདྗེན་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་སྗེ་ལྟློས་ནས་དྗེ་བཞི་ཡློད་པར་བསན་པས་གཉྗེན་པློ་བཞི་ཚན་

དང་པློ་བསན་པར་མངློན་དུ་བ་བ་སྗེ་རྟློགས་པར་བའློ། །དྗེ་ནས་སྔར་གི་བ་བ་བཞི་

བཀག་པ་བརློད་པའི་ཚིག་བཞིས་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་སྗེ་ལྟློས་ནས་དྗེ་

བཞི་མྗེད་པར་བསན་པས་བཞི་ཚན་ཕི་མ་བསན་པར་མངློན་དུ་བ་བ་སྗེ་རྟློགས་པར་

བའློ། །འདི་ནི་བརྒྱད་སློང་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་རྒྱན་སང་དུ་བཀློད་པ་ལྟར་ཡིན་

ལ་དྗེ་ལྟར་སློན་པ་ཡང་དྗེ་གཉིས་ལ་དམན་མཆློག་གམ་རགས་ཕ་གཉིས་ཡློད་པ་ལ་

དགློངས་སློ། །གལ་ཏྗེ་གཉྗེན་ཚོགས་ལམ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་སློན་པ་ན་དྗེ་སའི་

ཚོགས་སུ་འདུས་པས་དྗེ་ལས་ལློགས་སུ་བཤད་པ་དློན་མྗེད་ཅྗེ་ན། གཉྗེན་ཚོགས་

ལམ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་མ་བསན་ན་དྗེ་གཉིས་ལས་ལློགས་ན་ཡློད་དམ་

སམ་པའི་དློགས་པ་སིད་པས་དྗེ་སང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་སུ་བསན་པ་དྗེ་ལྟར་

རིམ་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི་འབྱུང་ས་མཐར་ཐུག་ཏུ་ངྗེས་པར་འབྱུང་
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བས་དྗེའི་འློག་ཏུ་བཞི་པ་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་སློན་ཏློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། ཐྗེག་

ཆྗེན་གི་མཚན་ཉིད་སྔར་གསུངས་པ་དང་འཆད་འགྱུར་རྣམས་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཐྗེག་ཆྗེན་

ཞྗེས་བ་སམ་པའི་ཁློང་གནས་ཀི་དྲི་བའི་ལན་དུ་གསུངས་པ་ཤཱནིའི་དགློངས་པར་

གནས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། གྲངས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་འདི་ནི་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བའློ། །ཇི་ལྟར་བརྒྱད་ཡིན་ན་ཡུལ་ལམ་འབྱུང་ས་བརྒྱད་ཡློད་

པས་སློ། །དྗེ་ཡང་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་པློར་ཆྗེད་དུ་བ་བ་གསུམ་དུ་འབྱུང་བ་

བཤད་དྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་བགི་བ་འདི་ནི་ལྷ་

དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ཟིལ་གིས་མནན་ཏྗེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བ་དྗེའི་སད་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་བགིའློ། ཞྗེས་སློ། །

འདིར་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་གཟུང་འཛིན་མྗེད་པ་བཞིན་དུ་དྗེར་

ལློག་པར་སང་བའི་རང་བཞིན་ཁམས་གསུམ་པའི་འཇིག་རྟྗེན་རྣམས་བདྗེན་མྗེད་དུ་

རྟློགས་པས་ཟིལ་གིས་མནན་ཏྗེ་བགྲློད་བའི་གནས་ཆྗེན་པློ་གསུམ་དུ་ངྗེས་པར་འབྱུང་

བའི་ཕིར། ཐྗེག་ཆྗེན་ནློ་ཞྗེས་བརློད་དློ། །མཉམ་པ་ཉིད་རྟློགས་པ་མྗེད་པར་ཆྗེད་དུ་བ་

བར་འབྱུང་མི་ནུས་པས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་སྗེ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ནི་

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་སྗེ་ཞྗེས་སློ། །འདིར་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་སློང་

ཉིད་རྟློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྲི་མྗེད་ཀིས་ཤྗེས་བ་མཐའ་དག་ལ་ཁབ་པར་བྗེད་པའི་ཕིར་

ཐྗེག་ཆྗེན་ནློ་ཞྗེས་འབྱུང་ས་བསན་པས་འབྱུང་བྗེད་ཀང་བསན་ཏློ། །སྗེམས་ཅན་གི་

དློན་བས་པའི་སྒློ་ནས་བསློད་ནམས་མ་བསགས་པར་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པར་ངྗེས་

པར་མི་འབྱུང་བས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློབ་བའི་དློན་དུ་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་སྗེ། 
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དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་སྗེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མ་མཆིས་གྲངས་དང་ཚད་མ་མཆིས་པའི་

གློ་སྐབས་འབྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་འདི་ཡང་སྗེམས་ཅན་ནས་འབྗེད་དྗེ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་གྲངས་དྗེས་ན་བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལགས་སློ་

ཞྗེས་སློ། །འདིར་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་སྗེམས་ཅན་ཚད་མྗེད་ཐར་ལམ་དུ་འཁིད་པའི་གློ་སྐབས་

ཡློད་པར་བསན་པས་དྗེས་དྗེ་དག་གི་དློན་དུ་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་བསན་ཏྗེ། གཞན་དུ་

ན་དློན་བ་བས་སློང་པས་གློ་སྐབས་དྗེ་ཡང་ཡློད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །འབད་མྗེད་དུ་

འབྱུང་བ་མྗེད་ན་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་འབྱུང་བ་རློགས་པར་མི་འགྱུར་བས་འབད་

མྗེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་སྗེ། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་འགྲློ་བ་མི་

མཐློང་འློང་བ་དང་གནས་པ་ཡང་མི་མཐློང་ངློ༌། །

དྗེ་བཞིན་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་འདི་ལ་འགྲློ་བ་མི་དམིགས་འློང་བ་མི་དམིགས་

གནས་པ་མི་དམིགས་སློ་ཞྗེས་སློ། །འདིར་ཐྗེག་ཆྗེན་དྗེ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་འགྲློ་

འློང་གི་འབད་རློལ་དང་བྲལ་བར་བསན་པས་དྗེར་འབྱུང་བྗེད་ཀང་བསན་ཏློ། །རྟག་ཆད་

ཀི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་འབྱུང་བ་མྗེད་པར་འབད་མྗེད་དུ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བས་

མཐའ་ལས་འདས་པར་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་སྗེ། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་དུས་གསུམ་

མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་སད་དུ་སྔློན་གི་མཐའ་མི་དམིགས། ཕི་མའི་མཐའ་མི་དམིགས་

དབུས་མི་དམིགས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་འདི་ཡང་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་

ཉིད་ཀི་སད་དུ་སྔློན་གི་མཐའ་མི་དམིགས། ཕི་མའི་མཐའ་མི་དམིགས་དབུས་མི་

དམིགས་ཏྗེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་ལྟར་ན་འདི་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་

བགིའློ། ཞྗེས་སློ། །འདིར་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་སྔློན་མཐའ་རྟག་པ་དང་ཕི་མཐའ་ཆད་པ་དང་དྗེ་
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གཉིས་ཀིས་བཞག་པའི་དབུས་ཀང་མྗེད་པར་བསན་པས་མཐའ་འདས་མི་གནས་པའི་

མང་འདས་བསན་པས་དྗེར་འབྱུང་བྗེད་ཀང་བསན་ཏློ། །

ཐྗེག་གསུམ་སློ་སློའི་ཡློན་ཏན་གི་རིགས་རློགས་པའི་གནས་སྐབས་ཁད་པར་

ཅན་དུ་འབྱུང་བ་མྗེད་པར་མཐའ་འདས་སུ་འབྱུང་བ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཐློབ་པའི་མཚན་

ཉིད་དུ་འབྱུང་བ་སྗེ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་འདི་ལ་བསབས་ཤིང་འདས་པའི་བང་ཆྗེན་རྣམས་

ཀིས་ཀང་ཐྗེག་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསབས་ཤིང་རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་

སློ༑ །འདིར་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་བསབས་པས་རྣམ་མཁྗེན་དུས་གསུམ་དུ་ཐློབ་པར་བསན་

པས་དྗེའི་ངྗེས་འབྱུང་བསན་ཏློ། །རྣམ་མཁྗེན་དུ་ངྗེས་འབྱུང་མྗེད་པར་ཐློབ་པར་ངྗེས་

འབྱུང་མྗེད་པས་རྣམ་མཁྗེན་དུ་ངྗེས་འབྱུང་སྗེ། བང་ཆུབ་དྗེས་ཀང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་ཏྗེ་ཆློས་དྗེ་དག་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་སློ། །

འདིར་ཆློས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་ཡང་ཞྗེན་པ་མྗེད་པའི་རྣམ་མཁྗེན་

བསན་པས་དྗེར་འབྱུང་བྗེད་ཀང་བསན་ཏློ། །རྣམ་མཁྗེན་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་ལམ་གི་ངྗེས་

འབྱུང་མྗེད་པར་མྗེད་པས་ལམ་གི་ཡུལ་ཅན་ཏྗེ་དྗེ་ཡུལ་དུ་བས་ནས་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་

པ་སྗེ། ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆྗེན་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྱློད་པའི་ཚེ་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་

བ་ཡིན། རབ་འབློར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ནི་

འཇིག་རྟྗེན་པ་ཡང་ཡློད་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡློད་ཅྗེས་སློ། །འདིར་འཁློར་

གསུམ་དུ་དམིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིན་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་ཁད་པར་གི་ལམ་

བསན་པས་དྗེར་འབྱུང་བྗེད་ཀང་བསན་ཏློ། །འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་

པའི་ཁད་པར་ནི་འཁློར་གསུམ་དུ་དམིགས་པ་ཡློད་མྗེད་ལ་བཤད་དློ། །ཐ་མའི་ཡུལ་
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ཅན་ནི་གློང་མ་བདུན་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི་དབྗེ་གཞི། དབྗེ་བའི་ངློ་བློ་རྣམ་

པ་བརྒྱད་ཡིན་ནློ། །འབྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་གཞི་རྣམ་པ་བརྒྱད་

ཡིན་པས་སློ། །ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་

པར་རྟློགས་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །གཞི་བརྒྱད་པློ་གང་ན་ཆྗེད་དུ་བ་བ་གསུམ་སྔར་ཇི་སྐད་

བཤད་པ་དང་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

རྟློགས་པ་དང༌། སིང་རྗེས་སྗེམས་ཅན་གི་"དློན་ཕད་པར
1

་རམ་མཐའ་ཡས་པར་བྗེད་པ་

དང༌། དྗེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲྗེལ་བས་འབད་རློལ་གི་མཚན་མ་མྗེད་པར་བྗེད་པ་སྗེ་

གཞན་དློན་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཟུང་འཇུག་

གི་ལམ་དྗེས་རྟག་པ་སྔློན་མཐའ་འཁློར་བ་དང་ཆད་པ་ཕི་མཐའ་མང་འདས་ཀི་མཐའ་

གཉིས་དང་བྲལ་བར་བས་པའི་ངློ་བློའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་མི་གནས་པའི་མང་

འདས་དང༌། ཡུམ་རྒྱུར་ཡློད་པ་ལས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཐློབ་བའི་དློན་སངས་རྟློགས་ཀི་

རིགས་ཐམས་ཅད་འཐློབ་པ་དང༌། རྣམ་པ་གང་དག་དང་ཞྗེས་སློགས་སམ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བ་མྗེད་པའི་རྟྗེན་ཅན་ཞྗེས་པར་ཇི་

སྐད་བཤད་པའི་མི་རྟློག་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་རྣམ་མཁྗེན་དང༌། ཚིག་གསལ་ལས། ཇི་སྐད་

བཤད་པ་གཉྗེན་ཚོགས་ཡན་ཆད་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ལ་བས་ནས། རྣམ་མཁྗེན་དྗེར་

བཤད་པ་རྣམས་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་འདུན་ལྡན་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་སློགས་པ་དང་སྦྱློར་ལམ་

ལ་སློགས་པ་ནི་དྗེའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྗེ་སྐད་བ་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་དྗེའི་ངློ་བློ་སྗེ་སྗེམས་བསྐྗེད་

1  བ། ༧༢༧   དློན་བྗེད་པར    ཞློལ། ༦༡༩  ཀ ། ༦༦༩  སྗེ། ༦༧༥   དློན་ཁད་པར
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པ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་སློགས་པའློ་དྗེ་ལྟར་དྗེ་དག་མ་ལུས་པ་སྔར་སྦྱངས་པ་དང་ཕིས་ཐློབ་

པ་ལ་དམིགས་ནས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་སྗེ་ཚུལ་འདི་བརྒྱད་

ཆར་ལ་སྦྱར་རློ་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་པ་རྟློགས་སའློ། །རྣམ་མཁྗེན་དྗེའི་ཁད་པར་

གི་ལམ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་བརྒྱད་དློ། །དྗེ་ནི་རྣམ་མཁྗེན་གི་རྒྱུའི་ལམ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་བར་

ཆད་མྗེད་རྗེའློ། །གལ་ཏྗེ་འབྱུང་གཞི་བརྒྱད་པློ་དྗེ་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང་ཡློད་

པས་གཞི་བརྒྱད་དུ་མ་ངྗེས་ཤྗེ་ན། ངྗེས་པར་ཞྗེས་སློགས་སྦྱར་རློ། །

འདི་ལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་ཉིད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

ཆློས་གཞན་མྗེད་པའི་ཕིར་མི་དམིགས་པའི་རང་བཞིན་ཁློ་ནས་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བར་

བྗེད་ཅྗེས་སམ། དྗེ་ལྟར་བློས་ཤིག་ཅྗེས་ཚིག་ཟུར་གིས་གདམས་པ་སྗེ་ཚིག་འདི་ནི་

བྱུང་བ་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་རིལ་ལ་སྦྱར་བ་ཤྗེས་པར་བའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། དྗེ་

ལྟར་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའི་གཞི་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆློས་

གཞན་མྗེད་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མྗེད་པས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་དྗེ་

ལྟ་བུའི་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་ཉིད་ཀིས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་ནི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་

པར་ཤྗེས་པར་བའློ་ཞྗེས་རྒྱན་སང་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་དློར་བར་བའློ། །

སྒྲུབ་པ་འདི་འབྱུང་ས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འབིན་བྗེད་ཡིན་ལ་དྗེ་ལ་ཡང་སློབ་པ་དང་

མི་སློབ་པའི་སྒློ་ནས་མཐར་ཐུག་པ་གཉིས་སུ་ཡློད་པའི་ཕིར། མི་སློབ་ལམ་ན་བདུན་

དང༌། སློབ་ལམ་ན་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ནི་རིགས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། ཤྗེས་ནས་འློའི་བར་

ཏྗེ་ལས་ཞྗེས་པ་ནི་ཡུམ་གི་རྒྱན་ལ་སྐབས་བརྒྱད་ཡློད་པའི་ནང་ནས་ཞྗེས་པའི་དློན་

ཡིན་ལ། སྐབས་ནི་ལྗེའུ་དང༌། དང་པློ་ནི་མཆློག་གི་དློན་ནམ་གཉིས་པ་ལ་ལྟློས་ནས་
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དང༌། འགྲྗེལ་པ་ནི་དློན་ཙམ་གི་དང༌། འློ་ནི་རློགས་ཚིག་སྗེ་འློག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་དྗེ་

ལྟར་རློ། །     ། །

༈ གཉིས་པ་ཐློབ་བྗེད་ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

འབྲྗེལ་བརློད་པས་མཚམས་སྦྱར། ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཆློས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་བསྡུ་

བའློ། །

དང་པློ་ནི། རྣམ་མཁྗེན་གི་འློག་ཏུ་ལམ་ཤྗེས་འཆད་དློ། །འབྲྗེལ་ནི་ལམ་ཡློངས་

སུ་ཤྗེས་པ་སྗེ་ཐློབ་པ་མྗེད་པར་རྣམ་མཁྗེན་རྟློགས་པ་སྗེ་ཐློབ་པ་ནི་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ་རྒྱུ་

ཡིན་པས་སློ། །མདློ་འབྲྗེལ་ནི་རྣམ་མཁྗེན་བཤད་ཟིན་པ་དང་རྒྱལ་ཆྗེན་བཞི་ནས་

གནས་གཙང་མའི་བར་གི་ལྷའི་བུ་རྣམས་འཁློར་དུ་འདུས་པ་ན་གསུངས་སློ། །གཉིས་

པ་ལ་གཉིས། ལམ་གི་ཡན་ལག་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་གི་ལམ་མློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

ར་བས་བསན། འགྲྗེལ་བས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལམ་ཤྗེས་ཀི་རྟྗེན་དང༌། 

བརྟྗེན་པ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཁད་པར་རློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་འློད་ཀིས་

འདློད་གཟུགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་འློད་མློག་མློག་པློར་ཏྗེ་གཟི་མྗེད་པར་མཛད་པ་ནི། དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རང་བཞིན་གི་འློད་ཀི་དྲུང་ན་ལྷ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་

སྐྗེས་པའི་འློད་ནི་ལྷམ་མྗེ་མ་ཡིན། ལྷན་ནྗེ་མ་ཡིན་ལྷང་ངྗེ་མ་ཡིན་གི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་འློད་འབའ་ཞིག་རབ་ཅྗེས་བའློ། ཞྗེས་འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསྗེར་གི་དྲུང་

ན་ལྕགས་ནག་པློ་ལྷམ་མྗེ་མ་ཡིན་པ་སློགས་དཔྗེ་དློན་དུ་སྦྱར་ནས་གསུངས་སློ། །

འདློད་གཟུགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་སློད་དུ་རུང་བར་བས་པ་ནི། བརྒྱ་བིན་

གིས་རབ་འབློར་ལ་ལྷ་འདི་རྣམས་ཁློད་ཀིས་ཡུམ་བསན་པ་ཉན་འདློད་ནས་ལྷགས་ན། 
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བང་ཆྗེན་ཇི་ལྟར་ཡུམ་ལ་གནས་པར་བ། དྗེའི་ཡུམ་གང་ཞྗེས་དྲིས་པ་འདིའི་མདློར་ལྗེ་

བརྒྱད་མར་སྦྱར་ནས་རང་པ་འདི་གཉིས་སློ་སློ་ལ་མདློ་སྦྱར་རློ། །དྗེའི་དགློངས་པ་ནི་

གློང་དུ་འློད་ཟིལ་གིས་མནན་པ་ན་ང་རྒྱལ་ཆག་སྗེ། མཐུ་ཁད་ཅན་དྗེ་ལ་དད་ནས་

སངས་རྒྱས་ཐློབ་ཕིར་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ། དྗེའི་ཚེ་རབ་འབློར་ལ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཡུམ་

ཉན་པའི་སློད་དུ་གྱུར་པ་ལ་དགློངས་སློ། །ཉི་སང་དང་རྣམ་འགྲྗེལ་དུ། ང་རྒྱལ་བཅློམ་

པའི་ར་བའི་དགློས་པ་དང་ལམ་ཤྗེས་སྐྗེ་རུང་དྗེའི་དགློས་པར་མཛད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྐྗེ་ཚུལ་དང༌། ངློ་བློ་དང༌། བྗེད་ལས་ཀི་ཁད་པར་

རློ༑ །དང་པློ་ལ་གཉིས། གནས་སྐབས་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་སྐྗེ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། 

གནས་སྐབས་སྐྗེ་བའི་ཡུལ་སློ་སློར་ངྗེས་པ་ནི། ལྷའི་བུ་གང་དག་གིས་བ་མྗེད་རློགས་

བང་དུ་སྗེམས་མ་བསྐྗེད་པ་དྗེ་དག་གིས་ཀང་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་

པར་བའློ། །གང་ཡང་དག་པར་སྐློན་མྗེད་པར་ཞུགས་པ་དྗེ་ལ་ནི་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་མཐུ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དྗེ་དག་གིས་འཁློར་བའི་རྒྱུད་

ཀིས་མཚམས་བཅད་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་སློ། །འདིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་མ་བསྐྗེད་པ་

ལ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཡུམ་ལ་གནས་པའི་སྐལ་བ་མྗེད་པས། དྗེ་ལ་གནས་པ་ལ་སྗེམས་

བསྐྗེད་དགློས་པར་བསན་པས་བང་སྗེམས་ལམ་ཤྗེས་ཀི་སློད་དང་ཉན་རང་རྣམས་དྗེ་

མིན་པར་གསུངས་སློ། །སིང་མཆློག་ཏུ་ཡང་དག་པར་སྐློན་མྗེད་པར་ཞུགས་པ་དམན་

ལམ་གིས་མང་འདས་ཐློབ་པ་དང༌། མཚམས་བཅད་པ་འཁློར་བའི་ཟམ་པ་བཅད་པ་སྗེ། 

དཔྗེར་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ལན་བདུན་པ་དང༌། རིགས་ནས་རིགས་སྐྗེས་བ་མྗེད་བང་ཆུབ་

ཐློབ་པར་བྗེད་མི་ནུས་ཏྗེ་ནམ་ཡང་བང་ཆུབ་ལ་འདློད་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ་ཉན་ཐློས་ཞི་
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བ་བགྲློད་པ་གཅིག་པུ་བ་ཡིན་པས་སློ་ཞྗེས་དང༌། དག་ལྡན་ལས་ཀང་ཞི་བགྲློད་ལ་མི་

སྐྗེ་བ་དྗེ་ཡི་དློན་དུ་བཤད་ཅིང་ཁབ་པའི་དློན་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཉན་

ཐློས་ལ་འདློད་དྗེ་གྲགས་ཆར་ཡང་ངློ༌། །རྒྱན་སང་དུ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ངྗེས་པའི་དློན་

ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་ལ་སློགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་རྟློགས་པ་དང༌། མཚམས་

བཅད་པའི་དློན་ཉློན་མློངས་མ་ལུས་པར་སངས་པས་འཁློར་བར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་ལློག་པ་ལ་

བཤད་དློ། །གསུམ་གི་གནློད་འཇློམས་སུ་ལློག་པ་ཉིད་དུ་ངྗེས་པའི་སྗེམས་ཅན་ལ་

བཤད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནློར་ཏྗེ། དྗེ་ལ་མཚམས་བཅད་པ་མྗེད་པས་སློ། །གནློད་འཇློམས་

ཆུང་བར་རྒྱུན་ཞུགས་ཡན་ཆད་ཡང་དག་པར་ངྗེས་པ་ལ་བཤད་ནས་མཚམས་བཅད་

པའི་དློན་ཉན་ཐློས་འཁློར་བ་ལ་སྐྲག་ནས་དྗེ་སངས་ཏྗེ་ཞི་བ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ལ་འདློད་

དློ༑ །གཉིས་པ་ནི། མཐར་རིགས་ཅན་གསུམ་གས་ལམ་ཤྗེས་སྒློམ་པས་ཁབ་པ་ནི། 

འློན་ཀང་གལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་ཀང་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ན་དྗེ་དག་ལ་ཡང་

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བའློ་ཞྗེས་སློ། །འདི་སྔར་མི་ནུས་པར་བསན་པ་དྗེས་ཀང་སྗེམས་

བསྐྗེད་པར་བསན་པས་ཁབ་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འཁློར་བ་མི་འདློར་བའི་རང་བཞིན་ནི། ཁློ་བློ་ནི། དྗེ་དག་གི་དགྗེ་

བའི་ཕློགས་ལ་བར་ཆད་མི་བྗེད་དྗེ། ཞྗེས་པ་ནི་ཉན་ཐློས་དྗེ་དག་གི་དགྗེ་བ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པའི་ཕློགས་ལ་སྐྗེད་མི་ནུས་ཞྗེས་བར་ཆད་མི་བྗེད་དློ་ཞྗེས་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། 

ལམ་ཤྗེས་དྗེ་ཡི་བྗེད་ལས་ནི། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ལས་མཆློག་ཏུ་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཐློབ་པར་བའློ་ཞྗེས་སློ། །ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རྒྱུ་དུས་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་
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ཐྗེག་ཆྗེན་བཟུང་བར་སིང་མཆློག་དང༌། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་བང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་སློགས་ལ་རྒྱན་སང་དུ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལམ་ཤྗེས་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན། བརྟྗེན་པ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཁད་པར་

རློ༑ །དང་པློ་ནི། མློག་མློག་པློར་ཏྗེ་དྲི་མ་ཅན་ལྟ་བུར་མཛད་དློ། །གང་གིས་ན། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་རང་བཞིན་གི་འློད་དྗེ་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རྣམ་སྨིན་གི་འློད་ཀིས་

སློ༑ །གང་ན། ལྷ་དང་སློགས་པས་ཀླུ་དང་དྲི་ཟ་ལ་སློགས་པའི་ཟག་བཅས་དགྗེ་བའི་

རྣམ་སྨིན་གི་འློད་དློ། །གང་གི་དློན་དུ་ན། ལམ་སློགས་སློ། །མློག་མློག་པློར་བས་པས་

ལམ་ཤྗེས་སྐྗེ་རུང་དུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ན། འདློད་ལྷ་དྲུག་དང་གཟུགས་ཁམས་པ་རྣམས་ལ་

རིམ་པ་ལྟར་འཇིག་རྟྗེན་སྐློང་བ་དང༌། ལློངས་སྤྱློད་ཆྗེ་བ་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་མི་

དགློས་པ་དང༌། བམས་པ་བཞུགས་པ་དང༌། རང་གིས་སྤྲུལ་པ་དང༌། གཞན་གིས་སྤྲུལ་

པ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་ཐློབ་པ་ལ་སློགས་པའི་རླློམ་པ་སློ་སློ་བ་དང༌། 

ཐུན་མློང་དུ་རང་རང་གི་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་འློད་དང་ལྡན་པས་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ང་

རྒྱལ་ཡློད་པ་རྣམས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་འློད་ཀིས་ཟིལ་གིས་མནན་པས་རླློམ་པ་

རྣམས་ཞི་བར་བས་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །གལ་ཏྗེ་ལམ་ཤྗེས་སྐྗེ་རུང་གི་དློན་དུ་འློད་མློག་

མློག་པློར་མཛད་པར་བསན་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དགློས་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅྗེ་ན། དྗེའི་དློན་དུ་

དྗེ་ལྟར་མཛད་པར་བསན་པའི་དགློས་པ་ནི། རྗེས་འཇུག་གི་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀང་ང་

རྒྱལ་བཅློམ་པའི་རྒྱུད་ཁློ་ན་ལ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་རྟློགས་པ་སྐྗེ་བས་ལམ་ཤྗེས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་

བར་འདློད་ན་ང་རྒྱལ་སང་དགློས་སློ་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བ་བའི་ཕིར་མཛད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ང་

རྒྱལ་དང་ཞུམ་པ་གཉིས་ཀ་བསལ་དགློས་ཀི་གང་རུང་གཅིག་དང་ལྡན་པ་ལ་མི་སྐྗེ་བ་
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ནི་མངློན་པར་འབྱུང་བའི་མདློར་རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་གིས་ལམ་ཇི་ལྟར་སྐྗེད་པ་ལྟ་

བུའློ། །འདིར་ལྷ་རྣམས་ཞུམ་པ་མྗེད་ཅིང་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་དྗེ་སང་དགློས་པར་

བསན་ཏློ་ཞྗེས་འཆད་དྗེ། དྗེ་ཡང་མཚོན་པ་ཡིན་གི་ཆགས་སློགས་གང་ཤས་ཆྗེ་བ་

སང་དགློས་སློ། །འློད་ཀིས་མློག་མློག་པློར་མཛད་པ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་རྟྗེན་དུ་སྒྲུབ་པའི་

ཆྗེད་དང༌། དྗེ་ལྟར་བསན་པས་ལམ་ཤྗེས་སྐྗེ་བ་ལ་ང་རྒྱལ་སང་དགློས་པར་ཤྗེས་པར་

འགྱུར་བ་དྗེའི་ཕིར། འློད་ཀི་ཆྗེ་བ་སློན་པའི་མདློས་ལམ་ཤྗེས་ཀི་རྟྗེན་བརློད་པ་ཡིན་

ནློ༑ །ཇི་ལྟར་ན་ཚིག་ཟུར་གིས་ཏྗེ་ཤུགས་ཀིས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་ར་བ་ལྟར་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ལམ་

ཤྗེས་དྗེ་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་ཡུལ་ཏྗེ་རྟྗེན་སློ་སློར་ངྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། བང་སྗེམས་ཁློ་ནའི་

རྒྱུད་ལ་སྐྗེའི་ཉན་རང་གི་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྗེ་བས་སློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སློང་ཉིད་སིང་རྗེའི་

སིང་པློ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་མཆློག་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཁློ་ན་ལ་སྐྗེ་བ་ཡིན་པས་

སློ༑ །ཁབ་སྗེ། དྗེར་སྗེམས་མ་བསྐྗེད་པ་ལ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཡུམ་ལ་གནས་པའི་སྐལ་བ་

མྗེད་པས་སློ། །ཡང་ནི་ང་རྒྱལ་བཅློམ་པར་མ་ཟད་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀང་དགློས་

པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ནང་པའི་ལམ་གིས་ཁམས་གསུམ་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་

ཉན་རང་དགྲ་བཅློམ་པ་དང་དྗེའི་ཅིག་ཤློས་ཕི་རློལ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་སངས་རྒྱས་

ནས་ཡིན་ཏྗེ། སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་མཐར་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཏུ་མཐར་ཐུག་པ་སྗེ་འགྲློ་བ་ཅན་ཡིན་ཏྗེ་དྗེའི་ཕིར་རློ། །ཀང་ནི་སྔ་མས་སྒློམ་པར་

མ་ཟད་པའློ། །ཚིག་གསལ་ལས། འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འཕགས་པ་ཉན་ཐློས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི་ཞི་བའི་དབིངས་ནས་ལངས་ཏྗེའློ། །ཅིག་ཤློས་བང་
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ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་སློ་ཞྗེས་གང་ཟག་དྗེ་གཉིས་ཀིས་

དུས་དྗེ་དག་ནས་སྒློམ་པར་བཤད་ཀང་བང་སྗེམས་ལ་དློགས་པ་མྗེད་ཅིང་སྐྗེ་བློ་

ཐམས་ཅད་ཅྗེས་པའི་གནད་ཀིས་སྔར་ལྟར་བཤད་ན་རློམ་པ་པློའི་དགློངས་པའློ། །གལ་

ཏྗེ་ཉན་རང་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་འཇུག་ན་ཐྗེག་པ་གསུམ་ཐ་དད་པར་གསུངས་

པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། ཉན་རང་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཐྗེག་པ་གསུམ་ཐ་དད་པར་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ནི་དགློངས་པ་ཅན་དྲང་དློན་ཡིན་གི་མཚན་ཉིད་པ་ངྗེས་པའི་དློན་མིན་ཞྗེས་

ལུགས་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །ལུགས་གང་ལས་ན་པད་དཀར་ལས། 

མ་འློངས་དུས་ན་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁློད་ཀང༌། །རྒྱལ་བ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པར་འབྱུང་འགྱུར་

ཏྗེ༑ །པདྨའི་འློད་ཅྗེས་བ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱན། །སློག་ཆགས་བྗེ་བ་སློང་དག་རྣམ་པར་འདུལ། 

ཞྗེས་དང༌། ཐྗེག་པ་ནི་གཅིག་སྗེ་གཉིས་པ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་དང༌། ལང་གཤྗེགས་ལས་

ཀང༌། བློ་གྲློས་ཆྗེན་པློ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་བ་རྣམས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པས་གྲློལ་བ་མ་

ཡིན་གི་འློན་ཀང་དྗེ་དག་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ། ཐྗེག་གསུམ་ལ་དྲང་ངྗེས་སུ་འདློད་ཚུལ། 

ཉན་རང་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་གང་ནས་འཇུག་པ། འཁློར་བ་ལ་མཐའ་ཡློད་མྗེད་དློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། ངྗེས་དློན་དང༌། དྲང་དློན་དུ་འདློད་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མདློ་

གང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་དང༌། དྗེའི་དློན་ཇི་ལྟར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དགློངས་

འགྲྗེལ་ལས། ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་ཀི་གང་ཟག་ཞི་བ་བགྲློད་པ་གཅིག་པུ་ནི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརློན་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཀང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པློ་ལ་བཞག་སྗེ་

བ་མྗེད་རློགས་བང་ཐློབ་པར་བར་མི་ནུས་སློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟར་དྗེ་ནི་སིང་
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རྗེ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གིས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་གི་

རིགས་དམན་པ་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་དང༌། ཉན་ཐློས་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་

འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་ངས་རྣམ་གྲངས་ཀི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡིན་པར་

བསན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དྗེ་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲློལ་ནས། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྐུལ་ན་ཤྗེས་བའི་སྒིབ་པ་ལས་སྗེམས་རྣམ་པར་གྲློལ་བར་

བྗེད་པའི་ཕིར་ཞྗེས་མདློ་དྗེ་ལས་ཞི་བ་བགྲློད་པ་དང་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བ་གཉིས་ཐྗེག་

ཆྗེན་དུ་ལྡློག་མི་སིད་པ་དང་སིད་པ་དང༌། ཐྗེག་པ་གཅིག་དང་གསུམ་དྲང་དློན་དང་ངྗེས་

དློན་དུ་གསུངས་པ་དང༌། ཆློས་བཅུ་པ་དང་དཀློན་མཆློག་སྤིན་གཉིས་ཀི་མདློ་རྣམས་

ཀི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པར་འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རང་གི་ལུགས་དགློད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་ནང་འགལ་སང་བ། 

མདློ་གཞན་དང་འགལ་བ་སང་བའློ། །དང་པློ་ནི། བསྡུ་བར། ཉན་ཐློས་བང་ཆུབ་ཏུ་

ཡློངས་སུ་འགྱུར་བ་ཅི་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་

དབིངས་ལ་གནས་ཤིང་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་

བྗེད་དམ། འློན་ཏྗེ་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མྗེད་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་ལ་གནས་

ཤིང་བྗེད་ཅྗེ་ན། སྨྲས་པ། ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་

དབིངས་ལ་གནས་ཤིང་བྗེད་དྗེ། འདི་ལྟར་ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་མྗེད་པའི་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་དབིངས་ལ་གནས་པ་ནི། རློམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་འབད་པ་ཐམས་ཅད་

རྒྱུན་བཅད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ལྷག་མྗེད་ནས་མི་ལྡློག་པ་དང༌། ལྷག་བཅས་ནས་ལྡློག་པའི་

ཚུལ་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མཐུས་ཚེ་བསིངས་ནས་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལ། རང་གི་ལུས་མ་
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ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བིན་གིས་རླློབ་ཅིང་སྤྲུལ་པའི་ལུས་ཀིས་གཞན་ངློར་ལྷག་མྗེད་

དུ་འདའ་ཚུལ་བསན་ནས་ལུས་སྔ་མ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་མཐློང་བར་དབྗེན་པར་

གནས་ཏྗེ་ཚོགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྗེད་དློ། །དྗེའི་ཚེ་རང་དློན་ལ་དགའ་བས་

ལམ་སྒློམ་པ་ལ་བག་མྗེད་པར་གྱུར་པ་དང་སངས་རྒྱས་བང་སྗེམས་ཀིས་བསྐུལ་བར་

བཤད་ཅིང༌། ལྷག་མྗེད་ན་རིག་པ་ཕི་མ་མཚམས་མི་སྦྱློར་བས་འདུས་མ་བས་ཀི་

དབིངས་དྲི་མ་མྗེད་པ་འབའ་ཞིག་ལུས་ལ་སྒིབ་པ་མ་ལུས་པ་ལློག་པར་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་དང་། ཁད་པར་མྗེད་ཀང་སྔློན་སྨློན་ལམ་མ་བཏབ་པ་དང༌། ལྡང་བའི་

བསམ་པ་མྗེད་པར་མ་ངན་ལས་འདས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་མཛད་པ་ནི་མི་

བྗེད་དློ། ཞྗེས་འདུས་བས་རྒྱུན་ཆད་དུ་བཤད་ཅིང༌། ཤཱནི་པས་ཀང༌། ཐྗེག་གསུམ་ངྗེས་

དློན་ཡིན་པར་སྒྲུབ་བྗེད་དུ་མས་སྒྲུབ་པར་བྗེད་དློ། །འློ་ན་ངྗེས་དློན་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྗེད་

གང་ཞྗེ་ན། ལུང་དང་རིགས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི་སྔར་དྲངས་པ་དང༌། ལང་

གཤྗེགས་ལས་རིགས་ལྔར་གསུངས་པ་དང༌། བློ་གྲློས་མི་ཟད་པས་བསན་པ་ལས་

ཀང༌། གསུམ་པློ་འདི་དག་ནི་ངྗེས་པར་འབིན་པར་བྗེད་པའི་ཐྗེག་པ་ཡིན་ནློ། །

འདི་ལྟ་སྗེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྗེག་པ་དང་ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པློའ ློ། ཞྗེས་པ་དང༌། ཁམས་ས་ཚོགས་པའི་མདློ་ལས་ཀང༌། སྗེམས་ཅན་རྣམས་

ཁམས་ས་ཚོགས་པར་བསན་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་མདློ་སྗེ་གཞན་ལས་ཀང་ཐྗེག་

གསུམ་སློ་སློར་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ནི་

གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཅན་དང༌། གཞན་དག་ནི་ཕ་རློལ་པློ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་

མངློན་པར་དགའ་བ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ཁ་ཅིག་ནི་སིད་པའི་བདྗེ་བ་ཙམ་འདློད་ཅིང་
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བསློད་ནམས་བྗེད་ལ། གཞན་དག་ནི་དྗེ་ལས་བཟླློག་ནས་བདག་ཐར་བར་བ་བའི་ཕིར་

བརློན་པ་དང༌། ལ་ལ་ནི་གཞན་ཁློ་ན་གྲློལ་བར་བ་བར་སྗེམས་ཤིང་རློགས་བང་གི་

རྒྱུར་སྦྱིན་སློགས་སྒྲུབ་པ་དམིགས་ལ། དྗེས་ནི་སྗེམས་ཅན་ལ་དྗེའི་རྒྱུ་འདློད་པ་ཐ་དད་

ཡློད་པར་དཔློག་སྗེ། འབྲས་བུའི་གཅིག་ཐ་དད་ནི་རྒྱུའི་དྗེས་བས་པའི་ཕིར་རློ། །འདློད་

པ་ཐ་དད་པ་དྗེ་ཡང་རིགས་ཀི་བྗེ་བྲག་མྗེད་ན་མྗེད་པས་རིགས་ཐ་དད་པར་གྲུབ་ལ། དྗེ་

ལྟར་ན་འབྲས་བུ་ཐྗེག་པ་ཡང་ས་ཚོགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པ་དང༌། དགྲ་བཅློམ་པས་

སིད་པའི་ཀུན་སྦྱློར་མ་ལུས་པ་སངས་པས་དྗེར་སྐྗེ་བ་མི་ལྗེན་ལ། དྗེའི་ཕིར་སྐྗེ་བ་དུ་མ་

བརྒྱུད་ནས་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་མི་སིད་ཅྗེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་ས་སྗེར་དགྲ་བཅློམ་པ་སྐྗེ་བ་མི་ལྗེན་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་

རིགས་ཐ་དད་པར་བཤད་པ་དང༌། རྒྱུད་བའི་འགྲྗེལ་པར། དཔལ་ཕྗེང་གི་མདློ་དྲངས་

ནས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་འཆི་འཕློ་དང༌། སྐྗེ་བ་ཡློད་པར་བསན་པ་དང༌། དགྲ་

བཅློམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྗེས་བགི་བ་འདི་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀི་

ཐབས་ལགས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདིས་ནི་ལམ་རིང་པློས་དུབ་པ་རྣམས་

ལ་འབྲློག་དགློན་པའི་དབུས་སུ་གྲློང་ཁྗེར་སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ། འདི་ནི་ཆློས་ཀི་དབང་

ཕྱུག་དམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་

ཐབས་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བསན་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་ཐྗེག་པ་གཉིས་རྗེ་ཞིག་པའི་ལམ་དུ་བསན་

པ་དང༌། ར་བར་ཡང༌། ཞི་བའི་ལམ་ལ་རབ་ཞུགས་པ། །མ་ངན་འདས་ཐློབ་འདུ་ཤྗེས་

ཅན། །དམ་ཆློས་པདྨ་དཀར་ལ་སློགས། །ཆློས་ཀི་དྗེ་ཉིད་བསན་པ་ཡིས། །དྗེ་དག་སྔར་
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འཛིན་ལས་བཟླློག་སྗེ། །ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཡློངས་བཟུང་བས། །ཐྗེག་པ་མཆློག་ལ་

སྨིན་མཛད་དྗེ། ཞྗེས་པད་དཀར་དུ། འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་ཁྗེད་ཐར་

ཡང༌། །ཁྗེད་ནི་ད་དུང་མ་ངན་ཡློངས་མ་འདས། །སངས་རྒྱས་ཐྗེག་པ་འདི་ནི་བཙལ་

བར་གིས། ཞྗེས་པའི་ཚིག་གིས་བསྐུལ་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་འཛུད་པར་གསུངས་པ་

རྣམས་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། དང་པློ་དང་མི་འགལ་ཏྗེ། བསྡུ་བ་དང་རྒྱུད་བའི་འགྲྗེལ་པ་

གཉིས་ཀས་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་དཔལ་ཕྗེང་གི་དློན་བཀྲལ་བས་གཉིས་ཀ་ཡང་ཐྗེག་

ཆྗེན་གི་མདློའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པར་མཚུངས་ལ། འགལ་བ་ལྟར་སང་བ་ནི་བསྡུ་བར་

བཤད་པ་ལས་ཉློན་གི་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་དང༌། རྒྱུད་བའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ནི་ལས་ཉློན་གི་སྐྗེ་

འཆི་དང་ཆ་མཚུངས་པའི་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་པས་སློ། །

ཡང་ན་སྔར་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཉན་ཐློས་ལ་བཤད་པ་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་ལུས་

ཀིས་འདའ་ཚུལ་བསན་ཅིང༌། དབང་པློའི་ལུས་ཀིས་དབྗེན་པར་གནས་པ་ན། ཁམས་

གསུམ་པའི་སྐྗེ་འཆི་ལས་འདས་ཀང་ཤྗེས་སྒིབ་ཀི་རྟྗེན་བག་ལ་ཉལ་དང༌། དྗེས་ཀུན་

ནས་བསང་བའི་ལས་དང་དྗེ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཡིད་ལུས་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་ནས་

མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་དང༌། ཟག་མྗེད་ཀི་ལས་ཀིས་རྒྱུ་རྐྱྗེན་བས་པའི་ཡིད་ལུས་

ཀི་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པར་བཤད་ཀི། དགྲ་བཅློམ་པ་ཤི་ནས་རིག་པ་ཕི་མ་མཚམས་མི་སྦྱློར་

བ་འདི་དག་གི་ར་བའི་གྲུབ་མཐའློ། །གཉིས་པ་ཡང་མི་འགལ་ཏྗེ། མདློ་དྗེ་དྲངས་ནས་

ཉན་རང་ལ་སངས་པ་ཉི་ཚེ་བ་ལས་མྗེད་པའི་ཕིར། མང་འདས་མཚན་ཉིད་པ་ཡློད་པ་

དྲང་དློན་དུ་བསན་གི་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་ཟླློག་པའི་སྒློ་ནས་ཐྗེག་གསུམ་

དྲང་དློན་དུ་བསན་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། བང་སྗེམས་ཀིས་ཞི་བ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་
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གནས་པའི ་མི ་མཐུན་དཔྗེར་ཞི ་བགྲློད་ཀི ་ཉན་ཐློས་དྗེ ་ཉིད་ལས་བཤད་པས་

སློ༑ །གསུམ་པ་ཡང་མི་འགལ་ཏྗེ། དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བསྡུ་བ་གཉིས་ཀར་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་བསྐུལ་བའི་ཉན་ཐློས་ནི་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་བཤད་ཀི་

ཞི་བགྲློད་ལ་མིན་ལ། འདིར་ཡང་དམིགས་བསལ་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་འདི་པའི་

ལུགས་ལ། ཟག་མྗེད་ཀི་དབིངས་ལ་གནས་པའི་ཉན་རང་དགྲ་བཅློམ་ཡིད་ལུས་ཀི་སྐྗེ་

བ་ལྗེན་པར་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་གནས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བང་སྗེམས་ཀིས་བསྐུལ་

བར་གསུངས་པ་རྣམས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་ཡིན་གི། ཞི་བགྲློད་

ཀི་ལྷག་མྗེད་ཀི་དབིངས་ལ་མི་བཟུང་ངློ༌། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་ཐྗེག་གསུམ་ངྗེས་དློན་ཡིན་ན། པད་དཀར་སློགས་ལས་

ཐྗེག་པ་ནི་གཅིག་ཁློ་ནའློ། ཞྗེས་ཐྗེག་པ་གཅིག་ངྗེས་དློན་དང༌། ཐྗེག་གསུམ་དྲང་དློན་དུ་

གསུངས་པ་དང༌། ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སློགས་པ་ཉན་ཐློས་ཆྗེན་པློ་རྣམས་སངས་རྒྱས་སུ་

འགྱུར་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞྗེ་ན། མདློ་སྗེ་རྒྱན་ལས། ཆློས་དང་བདག་

མྗེད་གྲློལ་བ་རྣམས། །མཚུངས་ཕིར་རིགས་ནི་ཐ་དད་ཕིར། །བསམ་གཉིས་ཐློབ་ཕིར་

སྤྲུལ་པའི་ཕིར། །མཐར་ཐུག་ཕིར་ན་ཐྗེག་གཅིག་ཉིད། ཅྗེས་པ་འདིའི་སྒློ་ནས་འགལ་བ་

སློང་བར་བྗེད་དྗེ། དྗེ་ལ་ཐྗེག་པ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ནི་དགློངས་གཞི་བདུན་པློ་འདི་

ལ་དགློངས་ནས་ཡིན་ཏྗེ། བདུན་ནི་བགྲློད་བའི་ཐྗེག་པ་གང་ཟག་གསུམ་གི་ཆློས་ཀི་

དབིངས་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཐ་དད་མྗེད་པར་མཚུངས་པ་དང༌། བགྲློད་པ་པློའི་ཐྗེག་པ་

གང་ཟག་གསུམ་བདག་མྗེད་པར་མཚུངས་པ་དང༌། གང་གི་ཆྗེད་དུ་བགྲློད་པའི་ཐྗེག་པ་

འབྲས་བུ་རྣམ་གྲློལ་རྣམས་མཚུངས་པ་དང༌། རིགས་ཐ་དད་པར་མཚུངས་པ་ནི། ཉན་
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ཐློས་ཀི་རིགས་མ་ངྗེས་པ་རྣམས་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱ་བར་འགྱུར་བས་

རིགས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཀང་ལམ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། བསམ་པ་གཉིས་ཐློབ་པ་

ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་ས་དང་པློ་ནས་བདག་དང་སྗེམས་ཅན་ཀི་རང་བཞིན་ལ་

གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་དགློངས་པ་བརྗེས་པ་དང་ཉན་ཐློས་སུ་རིགས་

ངྗེས་པ་ཁ་ཅིག་རྗེ་ཞིག་བང་སྗེམས་ཀི་སྤྱད་པ་སྤྱློད་པ་ན་དྗེ་བཏང་ནས་ཉན་ཐློས་ཀི་

ཐྗེག་པར་ཞུགས་ཏྗེ་དྗེའི་མང་འདས་ཐློབ་པ་ན། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་སྔློན་བདག་

གིས་བང་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་སྤྱད་པས་སངས་རྒྱས་སློ། ཞྗེས་དགློངས་པ་བཞིན་དུ་དྗེ་

ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་བདག་སྔློན་བང་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་སྤྱད་པས་འཚང་རྒྱ་

བར་འགྱུར་རློ་སམ་པའི་བསམ་པ་མཚུངས་པ་ཐང་ཅིག་ཙམ་རྗེད་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ནི་

གདུལ་བའི་དློན་དུ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པས་ལན་དུ་མར་མ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསན་

པ་དང༌། མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་དྗེ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆློས་མྗེད་པ་སྗེ། 

དྗེས་ན་བདུན་པློ་དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་ཐྗེག་པ་གཅིག་ཏུ་ངྗེས་པར་གསུངས་པའི་དགློས་

པ་ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། ཁ་ཅིག་དག་ནི་དྲང་ཕིར་དང༌། །གཞན་དག་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་

ཕིར། །རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི། །མ་ངྗེས་རྣམས་ལ་ཐྗེག་གཅིག་བསན། 

ཞྗེས་པ་སྗེ་ཁ་ཅིག་ནི་ཉན་ཐློས་དང༌། གཞན་དག་ནི་བང་སྗེམས་རིགས་མ་ངྗེས་

པའློ། །ཉན་ཐློས་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པ་དང་མི་འགལ་ཏྗེ། དྗེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་ཉན་

ཐློས་སམ་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཉན་ཐློས་ལ་དགློངས་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

གཞན་ཡང་འདི་དག་གིས་ཡུལ་ངྗེས་ཀི་མདློ་ངྗེས་དློན་དང༌། ཁབ་པའི་མདློ་

དྲང་དློན་དང༌། དྗེའི་དློན་རིགས་ཀིས་ཁབ་པ་ལ་འདློད་པར་རྒྱན་སང་དུ་བཤད་ཅིང༌། 
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འདློད་མཁན་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་དྗེའི་གཞུང་

གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཐྗེག་པ་ས་ཚོགས་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་གཞན་དུ་འཆད་དྗེ། ཞྗེས་

སློ༑ །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདློ་གང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང༌། ཇི་ལྟར་རྣམ་གཞག་

བ་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། ལང་གཤྗེགས་ལས། ལྷ་ཡི་ཐྗེག་དང་ཚངས་པའི་ཐྗེག །དྗེ་

བཞིན་དུ་ནི་ཉན་ཐློས་དང༌། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པར་རང་རྒྱལ་གི། །ཐྗེག་པ་འདི་དག་

ངས་བཤད་དློ། །ཇི་སིད་སྗེམས་ནི་འབྱུང་གི་བར། །ཐྗེག་པ་རྣམས་ལ་ཐུག་པ་

མྗེད། །སྗེམས་ནི་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ན། །ཐྗེག་པ་མྗེད་ཅིང་འགྲློ་བ་མྗེད། །ཐྗེག་པའི་རྣམ་

གཞག་ཡློད་མིན་ཉིད། །ཐྗེག་པ་གཅིག་ཏུ་ང་སྨྲའློ། །བིས་པ་རྣམས་ཡློངས་དྲང་དློན་

དུ༑ །ཐྗེག་པ་ཐ་དད་ང་སྨྲའློ། ཞྗེས་དང༌། པད་དཀར། བདྗེན་པ་པློའི་ལྗེའུ་ལ་སློགས་པའི་

མདློ་རྣམས་ཀི་རྗེས་སུ་འབྲང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སློབ་དཔློན་གིས་མདློའི་དློན་ཇི་ལྟར་བཤད་པ། རྗེས་

འཇུག་གིས་དྗེ་ལ་རློད་པ་སངས་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། བང་ཆུབ་སྗེམས་འགྲྗེལ་

ལས། ཐྗེག་པ་གཉིས་པློ་དག་ཀང་ནི། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློར་འབྱུང་བས་ན། །སིད་པའི་

ལམ་གིས་དུབ་རྣམས་ལ། །ངལ་བསློའི་དློན་དྗེ་དྗེ་ཉིད་མིན། ཞྗེས་དང༌། དཔྗེ་མྗེད་པར་

བསློད་པ་ལས་ཀང༌། ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་དབྗེར་མྗེད་ཕིར། །གཙོ་བློའི་ཐྗེག་དབྗེར་མ་

མཆིས་ཀང༌། །ཁློད་ཀིས་སྗེམས་ཅན་གཞུག་ཕིར་དུ། །ཐྗེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་

པའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་སྔ་མས་ནི་ཉན་རང་རྣམས་མཐར་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་འཇུག་དགློས་

པས་ཐྗེག་གསུམ་དྲང་དློན་དང༌། ཕི་མས་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་མ་རྟློགས་ན་སིད་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 601  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ལས་འདའ་བའི་ཐྗེག་པ་མཚན་ཉིད་པར་མི་རུང་ལ། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དབྗེར་མྗེད་པས་

དྗེ་རྟློགས་པའི་བློ་ལ་ཡང་རྟློགས་ཚུལ་ཐ་དད་མྗེད་པའི་ཕིར། ཐྗེག་ཆྗེན་དང་ཐྗེག་དམན་

གཉིས་རྟློགས་ཚུལ་ཐ་དད་པའི་སྒློ་ནས་ཐྗེག་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་དྲང་དློན་དུ་བསན་

ཏྗེ་དྲང་དློན་དུ་འཇློག་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་སློ། །ཕི་མ་འདི་ཉན་རང་གི་ཐྗེག་པས་ཆློས་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པའི་ཁུངས་སུ་ཡང་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ཡང་པད་དཀར་སློགས་

ནས་གསུངས་པ་ངྗེས་དློན་དང༌། དགློངས་འགྲྗེལ་སློགས་ནས་གསུངས་པ་དྲང་དློན་དུ་

འགྲྗེལ་པའི་ལུགས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་དྲངས་པའི་ལུང་གནློད་བྗེད་དུ་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། ཐང་ཅིག་ཙམ་རིགས་སློ་སློར་ངྗེས་པ་ལ་དགློངས་ནས་ཐྗེག་གསུམ་དུ་

གསུངས་ཀི་གཏན་དུ་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ལང་གཤྗེགས་

ལས། རིགས་མྗེད་པར་གསུངས་པ་ལ་ཡང་ནམ་ཞིག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་

དགྗེ་ར་སློང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །རིགས་པས་ཀང་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། སྒྲུབ་

པ་དང་མློས་པ་ཐ་དད་པའི་སྒློ་ནས་ཐྗེག་གསུམ་དུ་ངྗེས་པར་འདློད་ན། དྗེའི་ཚེ་སྗེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་མློས་ཚུལ་བགྲང་ལས་འདས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཐྗེག་

པའི་བྗེ་བྲག་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཁས་བང་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །སྒྲུབ་ཚུལ་དང་འདློད་

པའི་བྗེ་བྲག་ངྗེས་པ་ཡང་མ་གྲུབ་སྗེ། གཞན་ལ་ཕན་པར་འདློད་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཁ་

ཅིག་སིག་གྲློགས་དང་ཕད་པ་ལ་སློགས་པའི་སྒློ་ནས་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མངློན་

པར་དགའ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སང་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མངློན་

པར་དགའ་བ་དྗེ་དག་ཀང་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་ཕད་པ་ལ་སློགས་པའི་སྒློ་ནས་
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དྗེ་ལས་བཟླློག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་མཐློང་བའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ན་མ་ངྗེས་པའི་སྒྲུབ་

ཚུལ་འདློད་པ་ཐ་དད་པ་ལས་རིགས་གསུམ་དང་དྗེ་ལས་ཀང་ཐྗེག་པ་གསུམ་དུ་ངྗེས་

པ་འགྲུབ། དགྲ་བཅློམ་པའི་སྐྗེ་བ་ཆད་པར་འདློད་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། ཡུམ་དང་

དཔལ་ཕྗེང་དུ། ལས་ཉློན་གི་སྐྗེ་འཆི་ཆད་ཀང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་བསྒྱུར་བའི་སྐྗེ་

འཆི་ཡློད་པ་དང༌། དྗེ་དག་གི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྗེ་བ་ཤྗེས་པ་ཡང་དྲང་དློན་དུ་གསུངས་

པའི་ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་སིད་པ་གསུམ་གི་ཉློན་མློངས་སངས་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྗེ་

བ་ལྡློག་གི་དག་པའི་ཞིང་གི་པདྨའི་སྦུབས་སུ་རྫུས་ཏྗེ་སྐྗེས་ནས་ཟག་མྗེད་ཀི་དབིངས་

ལ་གནས་པ་ནི་མི་ལྡློག་གློ །

འདི་དག་དང་མཐུན་པར་འཕགས་པས་ཀང་ཁབ་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཐྗེག་གསུམ་

དྲང་དློན་དུ་གསུངས་ལ། སློབ་དཔློན་འདིས་ཀང་དྗེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་མདློ་སྔ་མ་

དྲང་དློན་དང་ཕི་མ་ངྗེས་དློན་དུ་བཞྗེད་ཅིང༌། འཕགས་པ་ནཱ་ག་རྫུ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་

དྗེའི་ལུགས་ཀི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཐྗེག་པ་གཅིག་གི་ཚུལ་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

གསུངས་པ་ནི། བང་ཆུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཐློབ་ནས། །སིད་པས་སྐྲག་ཡིད་དྗེ་དག་

ནི༑ །ཚེ་ཟད་ལ་དགའ་མ་ངན་ལས། །འདས་ཐློབ་འདུ་ཤྗེས་ཅན་དུ་འགྱུར། །དྗེ་ལ་མ་

ངན་འདས་ཡློད་མིན། །འློན་ཀང་སིད་གསུམ་ཁམས་སུ་ནི། །སྐྗེ་བ་དྗེ་ལ་ཡློད་མ་

ཡིན། །ཟག་མྗེད་དབིངས་ནས་དྗེ་དག་ཀང༌། །མི་ཤྗེས་ཉློན་མློངས་མི་སང་ཕིར། །ཕིས་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསྐུལ་ནས། །བང་ཆུབ་ཀི་ནི་ཚོགས་བསགས་ཏྗེ། །དྗེ་ཡང་

འཇིག་རྟྗེན་འདྲྗེན་པར་འགྱུར། ཞྗེས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དྲངས་ནས་དྗེ་ཉིད་ལ་ཚད་

མར་མཛད་དློ། །དག་ལྡན་དང་གྲགས་ཆར། མདློ་སྔ་ཕི་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་ཞི་བགྲློད་
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དང༌། ཡློངས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་འདློད་པ་ནི་མི་འགྲིག་སྗེ། འློན་ཀང་དྗེ་དག་ཅྗེས་གཞི་

གཅིག་ལ་གསུངས་པ་དང༌། ཁློ་བློ་ནི་བར་ཆད་མི་བྗེད་ཅྗེས་སྔར་གི་དྗེ་དྲང་དློན་དུ་

མདློ་ཉིད་ལས་གསལ་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཐྗེག་པའི་དྲང་ངྗེས་ལ་ནི་ཤིན་རྟ་ཆྗེན་པློ་

རྣམས་ཀང་ལུགས་ཐ་དད་པར་སང་ཞིང་བློ་གསལ་རྣམས་ཀིས་བསམ་པར་བ་བའི་

གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་འདིར་ས་བློན་ཙམ་ཞིག་བཀློད་ཀི། རྒྱས་པར་ནི་དབུས་སྗེམས་

ཀི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རྣམས་དང༌། མཁས་མཆློག་པད་མའི་ངང་ཚུལ་གི་

གསུང་ལས་ཤྗེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དགློངས་འགྲྗེལ་གི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་རྒྱ་ནག་མ་ལས། དགྲ་བཅློམ་པ་

ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་ལྡློག་པའི་ཚེ་ས་བརྒྱད་པར་འཇུག་པར་བཤད་ཀང་ཚོགས་ལམ་ནས་

འཇུག་པ་འཐད་གསུང་པ་ལྟར། ཚིག་གསལ་ལས་ཀང༌། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་དྗེ་དག་ཞི་བའི་དབིངས་ནས་ལངས་ཏྗེ། ལམ་མཆློག་ཤྗེས་པར་བྗེད་པ་ན་སྐབས་

དང་པློ་ནས་བསན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཐློག་མ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་

པློར་བས་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཁས་བང་ངློ༌། །འློ་ན་འདི་དག་ཟག་མྗེད་ཀི་དབིངས་ནས་

ལྡང་བའི་ཚུལ་དང༌། དུས་ཇི་ལྟར་ཙམ་གིས་བང་ཆུབ་ཐློབ་ཅྗེ་ན། ལྡང་ཚུལ་ནི། ལང་

གཤྗེགས་ལས། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ལུས་ཐློབ་ནས། །བསྐལ་བའི་བར་དུ་མི་སད་

དློ༑ །དཔྗེར་ན་སྐྗེས་བུ་མློས་པ་ནི། །མློས་འགྱུར་མྗེད་ན་སངས་པ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་དྗེ་

དག་ང་ཡི་སྐུ། །སངས་རྒྱས་ཆློས་ཤྗེས་བ་བ་འཐློབ། ཅྗེས་པ་ལྟར་རློ། །དུས་ཇི་ཙམ་

གིས་བང་ཆུབ་འཐློབ་པ་ནི། ཐུབ་དགློངས་ལས། གཉིས་པློ་དྗེ་དག་ཀང་བསྐལ་པ་

གྲངས་མྗེད་པ་བཞི་མངློན་པར་རློགས་ནས་ཡང་དག་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་
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ཉིད་འབའ་ཞིག་གློ །ཞྗེས་དང༌། དགྗེ་བའི་ལྷས། འདི་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་སློབས་

ཀིས་ཉན་ཐློས་དག་ལས་ཀང་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐ་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་པ་

བཞི་བཅུས་མྱུར་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་ཏྗེ། སྔ་མ་ལྟར་ན་གྲངས་མྗེད་གཅིག་དང༌། ཕི་མ་

ལྟར་ན་གྲངས་མྗེད་བཞི་བཅུས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལས་བུལ་ལློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱན་སང་དུ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། གང་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་འདི་

ཐློག་མ་མྗེད་པ་ཡིན་པའམ་སངས་རྒྱས་རྗེ་རྗེ་བྱུང་བ་ན་སྗེམས་ཅན་གྲངས་མྗེད་པ་

ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་མློད་ཀི་དྗེ་ལྟར་ན་ཡང་འཁློར་བ་ལ་ཟད་པ་མྗེད་པས་

མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་སྗེ། རི་བློ་ལ་སློགས་པའི་སྒིབ་གཡློགས་དུ་

མ་ཡློད་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ཡློངས་སུ་ཟད་པ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ་ཞྗེས་མཐའ་མྗེད་

ཀི་ལུགས་དང༌། གཞན་དག་ན་རྗེ། གང་གཉྗེན་པློའི་ཆློས་དང་ཕད་པ་ན་འབྲི་བའི་ཆློས་

ཅན་དུ་སང་བ་དྗེ་ནི་གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་ཤིན་ཏུ་འཕྗེལ་བ་ན་ཤིན་ཏུ་འགྲིབ་པར་འགྱུར་

བ་སིད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་གསྗེར་གི་དྲི་མ་ལ་སློགས་པ་བཞིན་ནློ། །

འཁློར་བ་ཡང་བདག་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་

མངློན་དུ་གྱུར་པ་ན་འགྲིབ་པའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བའི་རང་བཞིན་ཀི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་སློབས་ཀིས་འཁློར་བ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འདློད་དློ་ཞྗེས་མཐའ་ཡློད་

ཀི་ལུགས་གཉིས་མཛད་དློ། །འགྲྗེལ་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་སུ་ཡང་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་

འབྱུང་བས་སློབ་དཔློན་འདི་ནི་ཕློགས་ཕི་མ་བཞྗེད་པར་མངློན་ནློ། །ཨ་བྷྱས་ཀང་ཕི་

མའི་སྦྱློར་བ་འདི་བཀློད་ནས། འགྲློ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་འགྱུར། ཞྗེས་

བ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལུང་ལས་ཀང་ངློ༌། ཞྗེས་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀས་མཐའ་ཡློད་དུ་
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སྒྲུབ་པར་བྗེད་དློ། །

འདིར་གང་གཟུང་ཞྗེ་ན། ཕིས་ཀི་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་དག་འཁློར་བ་ལ་མཐའ་

ཡློད་མྗེད་གཉིས་ཀ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གྲུབ་

མཐའ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་ཡློད་མྗེད་གཉིས་ཀ་བསན་བཅློས་སུ་བཤད་ལ། 

ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་སྒྲུབ་བྗེད་ཡློད་ཀང་འཁློར་བ་ལ་མཐའ་ཡློད་མྗེད་འདྲི་ན་ལན་མི་

གདབ་ཅྗེས་མདློ་ལས་གསུངས་པ་དང༌། ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་མྗེད་པ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་སློང་

རྒྱུ་ཆློས་ཅན་འཁློར་བ་ཡིན་པར་བཤད་པས། སྤྱི་མཚན་ལ་མཐའ་མྗེད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་

"སྐྗེང་བདྗེ་བར
1

་བཞྗེད་པ་ལྟར་ཁས་བང་ལ། འློན་ཀང་མཐའ་ཡློད་ལ་ལན་མི་གདབ་པ་

བཞིན་དུ་མཐའ་མྗེད་ལ་ཡང་གསུངས་པས་དྗེ་ནི་སྒྲུབ་བྗེད་དུ་ཡང་མི་ཆྗེའློ། །

དྗེ་ལ་མཐའ་ཡློད་རྣམས་ཀིས་བཀློད་པའི་རིགས་པ་ནི། རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། 

འགྲིབ་དང་ཕུལ་བྱུང་བསྗེན་པ་ཀུན། །མི་མཐུན་ཕློགས་དང་བཅས་ཉིད་ཕིར། །དྗེ་

གློམས་པ་ལས་བདག་འགྱུར་བས། །ལ་ལར་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར། ཞྗེས་པའི་དློན་དུ་

སང་ལ། དྗེ་ཡང་ཤྗེས་རྒྱུད་ལ་ལར་ཆགས་སློགས་ཀི་ཉྗེས་བྲལ་འབྱུང་སིད་པ་ཙམ་དུ་

སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། མཐའ་ཡློད་ལ་ནི་སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེ་ཞིང་འཚང་རྒྱ་ངྗེས་སུ་སྒྲུབ་

དགློས་ལ། དྗེ་འབྱུང་དུ་རུང་བས་དྗེར་འགྱུར་བར་མ་ངྗེས་པའི་ཕིར་སྒྲུབ་བྗེད་དུ་མི་

འགྲློའ ློ། །དྗེས་ན་འཁློར་བ་ལ་མཐའ་ཡློད་པའི་སྒྲུབ་བྗེད་མཐར་ཐུག་པ་ནི་དྲི་མ་བློ་བུར་

བ་དང་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་འློད་གསལ་ཡིན་པས་རྐྱྗེན་དང་ཕད་ན་སྒིབ་པ་སང་རུང་

གཉྗེན་པློ་སྐྗེ་རུང་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ལ་དྗེ་ཙམ་གིས་འཁློར་བ་ལ་མཐའ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་མི་

1  བ། ༧༥༣  ཀ ། ༦༩༤   སྐང་བདྗེ་བར    ཞློལ། ༦༣༩  སྗེ། ༧༠༠   སྐློང་བདྗེ་བར
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ནུས་ཏྗེ། འབྲས་བུ་འབྱུང་རུང་འབྱུང་ངྗེས་ལ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ས་བློན་

རྟགས་སུ་བཀློད་ནས་མྱུ་གུ་སྐྗེ་ངྗེས་སུ་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནློ། །

གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་བང་སྗེམས་རྗེ་རྗེས་ཀང་སྗེམས་ཅན་དུ་མ་ཞིག་མང་

འདས་ལ་འགློད་པའི་ཕིར། འཁློར་བ་སློངས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། སློན་པ་མྗེད་ལ་འགྲིབ་པ་

དང་བཅས་པའི་ཕིར་དཔྗེར་ན་འབྲུའི་ཕུང་པློ་བཞིན་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། 

སྗེམས་ཅན་ཉུང་དུ་སློང་བའི་བྲི་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏྗེ། མང་ཉུང་དུ་འགྲློ་བའི་གཞི་ལ་

ནི་འདི་ཙམ་ཞྗེས་ཚད་ངྗེས་པ་ཅན་ཞིག་དགློས་ལ། སྗེམས་ཅན་ཀི་ཁམས་ལ་ནི་དྗེ་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནློ། །དློན་འདི་ལ་དགློངས་ནས་སྡུད་པར། 

མ་རིགས་འཁྲུལ་འཁློར་འདི་ལ་ཟད་མྗེད་འཕྗེལ་བ་མྗེད། ཅྗེས་དང༌། བཟང་སྤྱློད་དུའང༌། 

ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་པར། །སྗེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དྗེ་

བཞིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ན་འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པ་ནི། རྐྱྗེན་

དང་ཕད་ན་དྗེར་འགྱུར་རུང་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་ཏྗེ། ཐློགས་མྗེད་ཀིས། ཐློགས་མྗེད་

གྱུར་ཀང་ཐ་མ་དང་ལྡན་པ། ཞྗེས་པའི་མདློ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་མྗེད་

པར་རྣམ་པར་དག་རུང་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་པར་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། བ་མྗེད་བང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ནི༑ ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ལ་རང་དབང་ཐློབ་པར་བས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པློར་བང་

ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བྗེད་དྗེ། ལམ་ཤྗེས་ཀིས་འཁློར་བར་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པའི་རྒྱུ་ཉློན་མློངས་པ་

ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆྗེད་དུ་གཉྗེར་ནས་སངས་པ་མིན་པ་

སྗེ་སློང་བར་མི་བྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་ནི་དྗེའི་རྒྱུད་ཀི་ལམ་ཤྗེས་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་ངང་
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ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། འཁློར་བ་ཇི་སིད་གནས་ཀི་བར་དུ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྗེད་

པར་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །

སྔ་མ་ལ་ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། གཞན་དུ་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སྤྱློད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་

པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །འདིར་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཞྗེས་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་བཟུང་

ནས་ངློ་བློ་དང་བྗེད་ལས་སྗེམས་བསྐྗེད་དང༌། རྒྱན་སང་དུ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་བཤད་པ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚོན་པའི་དློན་དུ་འཆད་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། འདིར་རུང་བ་ཡུལ་ངྗེས་ཁབ་

པ་གསུམ་ག་ལ་ལམ་ཤྗེས་སྦྱར་བས་ལྷག་མ་གཉིས་ལ་ཡང་སྦྱར་དགློས་ཏྗེ། རྒྱུ་

མཚན་ཁད་པར་མྗེད་པས་སློ། །བང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཞྗེས་པས་སྗེམས་

བསྐྗེད་ཀི་ཡིན་པར་སྦྱློར་ན། རྒྱན་སང་དུ་ཡང་བང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་ལམ་

ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀིས་ཉློན་མློངས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སློང་བར་མི་བྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་

འདིའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཞྗེས་འབྱུང་བས་དྗེ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །

འློ་ན་མི་སློང་བའི་ཉློན་མློངས་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་གཉིས། སྐྗེ་བ་ལྗེན་

པའི་རྒྱུ་བསན། དྗེ་བརྒལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས་

བསན་བཅློས་ནས་བཤད་པ་ནི། ཉི་སང་ལས། བག་ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་ནས་ཐམས་

ཅད་དུ་མྗེད་པ་ནི་མ་རིག་པ་དང་ལྟ་བའི་ཟག་པས་བསྡུས་པའི་བག་ལ་ཉལ་ཡིན་གི། 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་སིད་པ་ལྗེན་པའི་ཕིར། འདློད་པ་དང་སིད་

པའི་ཟག་པས་བསྡུས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། བག་ལ་ཉལ་དྗེ་གཉིས་ཀང་

འདློད་པ་དང་ཁམས་གློང་གི་འདློད་ཆགས་གཉིས་ཀི་གནས་ངན་ལྗེན་ལ་བཤད་པས་

དྗེ་ལ་འདློད་དགློས་སློ། །གཉིས་པ་མདློ་ནས་བཤད་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས། བློ་གྲློས་
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རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། དྗེ་དག་གི་འཁློར་བའི་རྒྱུ་དགྗེ་བའི་ར་

བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཉློན་མློངས་པ་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ། བསློད་ནམས་ཀི་

ཚོགས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བས་མི་ངློམས་པ་དང༌། བསམས་བཞིན་དུ་སིད་པར་སྐྗེ་བ་

ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་ཕད་པ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་དང་སྗེམས་ཅན་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕིར་མི་སྐློ་བ་དང༌། དམ་པའི་ཆློས་འཛིན་པ་ལ་བརློན་པ་

དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་བ་བ་ཅི་ཡློད་པ་ལ་འགྲུས་པ་དང༌། ཆློས་ལ་ཆགས་པའི་བསམ་

པ་དང་མ་བྲལ་བ་དང༌། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱློར་བ་རྣམས་མི་འདློར་བ་སྗེ། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་འདི་བརྒྱད་དློ། །

འདི་དག་ནི་དགྗེ་ར་ཡིན་ན་ཉློན་མློངས་མིན་པས་དགྗེ་ར་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་

ཉློན་མློངས་ཞྗེས་པ་མི་འཐད་པར་དྲིས་པ་ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་གང་གི་

ཚེ་དགྗེ་བའི་ར་བ་ལགས་ན་དྗེ་རྒྱུ་ཅིའི་སད་དུ་ཉློན་མློངས་པ་ཞྗེས་བགི། ཞྗེས་

པའློ། །ལན་དུ་ཉློན་མློངས་དངློས་མིན་ཀང་དྗེའི་མིང་གིས་འདློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

དྗེ་དང་བྗེད་ལས་མཚུངས་པས་ཡིན་ཏྗེ། ཉློན་མློངས་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྦྱློར་བ་

འདིས་ཀང་དྗེར་སྦྱློར་བས་སློ། །དངློས་ལ་གནློད་བྗེད་ནི། སྗེམས་ཉྗེ་བར་ཉློན་མློངས་

པར་བྗེད་མི་ནུས་པས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། བློ་གྲློས་རྒྱ་མཚོ་འདི་ལྟར་དྗེ་ལྟ་བུའི་

རང་བཞིན་གི་ཉློན་མློངས་པ་དྗེ་དག་གིས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཁམས་གསུམ་དུ་

ཀུན་ཏུ་སྦྱློར་ལ། "ཁམས་གསུམ་པ
1

་ཡང་ཉློན་མློངས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་

དང༌། ཇི་སིད་ཁམས་གསུམ་པར་ཀུན་ཏུ་སྦྱློར་བས་ཡིན་གི་སྗེམས་ཉྗེ་བར་ཉློན་མློངས་

1  བ། ༧༥༧  ཀ ། ་༦༩༨   ཁམས་གསུམ་པ    ཞློལ། ༦༤༣  སྗེ། ༧༠༤   ཁམས་གསུམ་པློ
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པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །བཏགས་པའི་དགློས་པ་ནི། མདློ་ལས་མ་ཟིན་ཀང་འདི་

ཡིན་ཏྗེ། བང་སྗེམས་ནི་གཞན་དློན་ལྷུར་ལྗེན་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བསན་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

གཞན་དློན་དུ་སིད་པར་ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་བའི་ཕིར་རང་དློན་དུ་ཉློན་མློངས་པ་ཡང་

མི་སློང་བར་ཤྗེས་པའློ། །

གཉིས་པ་དཔལ་ཕྗེང་གི་མདློ་ལས་འབྱུང་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བཅློམ་ལྡན་འདས་

དཔྗེར་ན་ལྗེན་པའི་རྐྱྗེན་གིས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་ཀི་རྒྱུ་ལས་སིད་པ་གསུམ་

འབྱུང་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་སའི་རྐྱྗེན་གིས་

ཟག་པ་མྗེད་པའི་ལས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དགྲ་བཅློམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་

དབང་ཐློབ་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་གསུམ་

འབྱུང་སྗེ། ཞྗེས་པ་སྗེ། འདིས་ཀང་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ཉློན་ལ་མི་འདློད་དློ། །དྗེ་ལ་མ་

རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ས་ནི། བསྡུ་བ་ལས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཉག་

གཅིག་གིས་སློང་བར་བཤད་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་གནས་ངན་ལྗེན་ཕ་མློ་སྗེ། དྗེའི་དཔྗེ་

ལ་སྔ་རབས་པ་དག །ག་རི་བླུགས་པའི་སློད་ན་དྗེ་མྗེད་ཀང་དྲི་མནམ་པ་བཞིན་དུ་ཉློན་

མློངས་དང་ཉྗེ་ཉློན་རྣམས་སངས་ཀང་དྗེ་དག་གི་རྟྗེན་བས་པའི་བག་ལ་ཉལ་ལློ་ཞྗེས་

འཆད་དློ། །ཟག་མྗེད་ཀི་ལས་ནི་ཉློན་མློངས་དང་མ་འདྲྗེས་ལ་སིད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་

སྗེམས་པ་སྗེ་སྔར་བསན་པ་བརྒྱད་པློ་ལྟ་བུར་མངློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཏགས་པའི་མཐའ་དགག །གནས་པའི་དློན་དགློད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། བློད་སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅིག་ཉློན་མློངས་མི་སློང་བའི་དློན་ནི། བང་

སྗེམས་ཀིས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྗེད་པ་ལ་སིད་པར་སྐྗེ་བ་ལྗེན་དགློས་ལ་དྗེ་ལ་ཡང་
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རྒྱུ་ཉློན་མློངས་དགློས་པས་དྗེ་རབས་དང་རུ་མ་བཞིན་དུ་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ་ཟྗེར་བ་

དང༌། ཨ་དུ་ལ་དྷ་ཤ་ནི། ཉློན་མློངས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པ་དང༌། གཉྗེན་པློ་སྐྗེ་བའི་

གྗེགས་བྗེད་པ་དང༌། སིད་པར་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་དང༌། རང་གི་རིགས་འདྲ་སྐྗེད་པའི་ནུས་

པ་བཞི་ཡློད་པ་ལས། དང་པློ་གཉིས་སློང་ཞིང་ཕི་མ་གཉིས་མི་སློང་ཞྗེས་འདློད་པ་ལ། 

ཉན་ཐློས་ཀིས་དྗེ་གང་གིས་སློང༌། ཉློན་མློངས་ཀི་ར་བ་མ་རིག་པ་དང་འཛིན་སངས་

འགལ་བའི་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་ལ་གློམས་པས་ཤྗེ་ན། འློ་ན་བང་སྗེམས་ཀིས་དྗེའི་

སྗེང་དུ་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་ལ་ཡང་གློམས་པར་བས་པས་འཇློག་པར་འདློད་ཀང་སློང་

དགློས་ཏྗེ། འགལ་ཟླ་སློབས་ལྡན་གྲུབ་པས་སློ། །

གཞན་ཡང་ལམ་ཤྗེས་ཟག་བཅས་སུ་བཤད་པའི་ཟག་པ་དྗེ་ཡང་མ་རིག་པ་

དང་སྗེད་པ་སློགས་ལ་འདློད་དགློས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་ཡློད་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་ལམ་

ཤྗེས་ཀིས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སློང་ལ་གཉྗེན་པློ་གཞན་ཡང་མྗེད་པས་

སློ༑ །གཞན་ཡང་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་ལ་རྒྱུ་མ་རིག་པ་དང་སྗེད་སློགས་དགློས་ན། ཉན་རང་

དགྲ་བཅློམ་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་ཞུགས་པས་སིད་པ་ཇི་ལྟར་འཛིན། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་

དང་ཟག་མྗེད་ཀི་ལས་ཀིས་སློ་ཞྗེ་ན། བང་སྗེམས་ལ་དྗེ་གར་སློང༌། དྗེས་ན་བང་

སྗེམས་ཀི་དྗེ་ནི་སིང་རྗེ་དང་སྨློན་ལམ་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་སློགས་ཀི་དགྗེ་ར་ཉིད་ཡིན་

ལ༑ དྗེ་ཡང་ཉློན་མློངས་དང་བྗེད་ལས་མཚུངས་པས་དྗེར་བཏགས་པའློ་ཞྗེས་སྔློན་གི་

མཁས་པ་བང་ཡྗེ་གསུང་བ་ནི། "མདློ་འབྲྗེལ་གི
1

་གནད་མཁྗེན་པའི་བཤད་པར་སང་

ཡང་ཕི་རབས་པ་དག་གིས་ལྗེགས་བཤད་དུ་མ་གློའ ློ། །དྗེ་ལ་འདི་སྐད་ཀང་བརློད་པར་

1  ཞློལ། ༦༤༥   མདློ་འབྲྗེལ་གི    བ། ༧༥༩  ཀ ། ༧༠༠  སྗེ། ༧༠༦   མདློ་འགྲྗེལ་གི
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བ་སྗེ། གལ་ཏྗེ་སྐྗེ་བ་དྗེའི་རྒྱུ་ལས་ཉློན་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན། བང་སྗེམས་འཕགས་པ་

དྗེ་དག་ལས་དབང་གིས་སྐྗེ་བར་ཐལ་བ་དང༌། སྐྗེ་བ་བངས་པ་དྗེ་ལ་འགྲློ་བ་དྗེ་དང་དྗེའི་

སྡུག་བསྔལ་གིས་གནློད་པར་འགྱུར་ན། དྗེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། རྒྱུད་བ་མར། འཕགས་

པས་འཆི་དང་རྒ་བ་དང༌། །ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སངས། །ལས་དང་ཉློན་མློངས་

དབང་གིས་སྐྗེ། །དྗེ་ལ་དྗེ་མྗེད་ཕིར་དྗེ་མྗེད། ཅྗེས་དང༌། འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། འཁློར་བ་ནི་

འདིར་ཟག་པ་མྗེད་པའི་དབིངས་ན་ཁམས་གསུམ་པའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པར་

འདློད་དློ། །དྗེ་ནི་ཟག་པ་མྗེད་པས་མངློན་པར་འདུས་བས་པའི་ཕིར་འཁློར་བ་ཡིན་ལ། 

ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པས་མངློན་པར་འདུས་མ་བས་པའི་ཕིར་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དྗེ་ཉིད་དྗེ། ཞྗེས་པས་སློ། །གཞན་ཡང་བློ་གྲློས་རྒྱ་མཚོའི་

མདློ་ལས་བསན་པའི་སྐྗེ་རྒྱུ་དང༌། འདིར་བསན་པའི་ཉློན་མློངས་གཅིག་ཏུ་སྒིག་པ་དང་

ཉློན་མློངས་བཏགས་པ་བ་མིན་པར་འདློད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་འགལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གིས་བང་སྗེམས་དང་ཉན་རང་གིས་

ཉློན་མློངས་མི་སློང་བ་དང་སློང་བར་གསུངས་པའི་དློན་ཅི། ཉློན་མློངས་པ་དྗེ་ཡང་གང་

ཞྗེ་ན། དྗེའི་དློན་ནི་སྤྱིར་ཉློན་མློངས་པ་དང་བྗེ་བྲག་ཏུ་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པའི་རྒྱུ་ཉློན་མློངས་པ་

མི་སློང་བ་ནི་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་ལ་ཉློན་མློངས་རྒྱུར་དགློས་ནས་མི་སློང་བར་བཤད་པ་མ་

ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་སང་བ་མ་ཡིན་ན་ཉློན་མློངས་ཡིན་པར་འགལ་ལ། ཡིན་ན་ཡང་ལམ་

ཤྗེས་ཀིས་མི་སློང་ཞིང་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་གཉྗེན་པློ་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་

ས་ན་ཡང་ཡློད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། འདིའི་སྐྗེ་རྒྱུ་ལ་ཉློན་མློངས་མཚན་ཉིད་པ་དགློས་

ན་མདློ་གཉིས་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རློ། །འློ་ན་ཅི་ཞྗེ་ན། ཉློན་མློངས་ཀི་འབྲས་བུ་སིད་
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པ་ལ་སྐྲག་ནས་དྗེ་བློས་འདློར་བ་ཉན་ཐློས་ལྟར་མ་ཡིན་པར་གཞན་དློན་དུ་སིད་པར་

ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་བ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ལ་བསམས་ནས་ཉློན་མློངས་མི་སློང་བར་

བཤད་དྗེ། མདློར་ན་དྗེའི་འབྲས་བུ་དང་འདྲ་བའི་སིད་པ་མི་སློང་བ་ལ་དྗེ་མི་སློང་བར་

བཏགས་པ་ཙམ་མློ། །

དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། མ་རིག་པའི་བག་ལ་ཉལ་མ་ལུས་པར་སངས་ན་འདློད་སྗེད་

ཀི་བག་ལ་ཉལ་མ་སངས་པ་འགལ་ཏྗེ། རྒྱུ་ལློག་ན་འབྲས་བུ་ལྡློག་པའི་ཕིར་རློ། །ཉི་སང་

ལས་ཀང་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་སིང་རྗེ་དག་གིས་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་བང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མ་བཅིངས་མ་གྲློལ་བར་ཤྗེས་པར་བ་བས་ན་འདི་ནི་གནས་ཉིད་དུ་

གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སིང་རྗེ་ནི། །སིད་པར་དགའ་བར་བྗེད་པ་

སྗེ༑ ཞྗེས་སིང་རྗེས་བང་སྗེམས་རྣམས་སིད་པ་ལས་མི་གྲློལ་བར་བྗེད་པར་གསུངས་

པས་སིང་རྗེ་ཉིད་སིད་པར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྗེ། རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་ལས། འློན་ཀང་དྗེ་ནི་

སིང་རྗེ་ཡིས། །བང་ཆུབ་བར་དུ་སིད་མཚམས་སྦྱློར། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

གཞན་ཡང་བང་སྗེམས་ཀིས་ཐབས་ཤྗེས་ཀིས་ཉློན་མློངས་ལ་དབང་དུ་བས་

པས་ཉྗེས་པ་མི་སྐྗེད་ཅིང་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲློགས་སུ་ཡང་འགྱུར་བས་ཉན་ཐློས་ལྟར་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་མཐུན་པར་བཟུང་ནས་མི་སློང་བ་ཡང་ཉློན་མློངས་མི་སློང་བའི་

དློན་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ས་ཐློབ་ཀི་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པའི་རྒྱུ་བཤད་པ་འདི་ནི་མདློ་དང༌། 

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད། འཕགས་གྲློལ། སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀི་

དགློངས་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་མདློ་འགྲྗེལ་གི་དགློངས་པ་སྗེ། བང་སྗེམས་སིང་རྗེས་

ཞི་བ་ལ་མི་གནས་པའི་གནད་མཐར་ཐུག་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། སིད་པར་སྐྗེ་བ་གཞན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 613  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

དློན་དུ་མི་སློང་བ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཅན་ལམ་ཤྗེས་ཀི་བྗེད་ལས་ནི་སྗེམས་ཅན་

འཁློར་དུ་ཡློངས་སུ་མ་བསྡུས་པ་ཡློངས་སུ་སྡུད་པ་དང་སློགས་པས་དྗེ་སྨིན་པ་དང་

གྲློལ་བར་བྗེད་པས་དྗེ་ནི་དྗེའི་བྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་དློན་དུ་ཡང་དག་

པའི་མཐའ་མངློན་དུ་མི་བྗེད་པ་དང༌། རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་ཤྗེས་རབ་དང་ཐབས་

ལ་མཁས་པ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པས་སློ། །དྗེའི་འློག་ཏུ་ཞྗེས་པ་བཤད་པའི་རིམ་

པ་སློན་པ་ཡིན་པས་གློང་མ་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཉན་ཐློས་དང༌། རང་རྒྱལ་དང༌། བང་སྗེམས་ཀི་ལམ་

མློ༑ །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལམ་གི་ངློ་བློ་དང༌། དྗེའི་རྒྱུ་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་ནློ། །དང་པློ་

ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གློང་གི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་ལམ་ཤྗེས་ཀི་རྟྗེན་དང་སློགས་པས་

བྗེད་ལས་ཀི་བར་བརློད་ནས་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་གསུངས་སློ། །ལམ་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་སུ་

ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་འཆད་པ་མི་རིགས་ཤྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ། ལམ་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་སུ་

བང་སྗེམས་ཀིས་རང་ལམ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་སྐྗེད་དགློས་ཤིང་ལམ་གཞན་

ཐམས་ཅད་རློགས་པར་ཤྗེས་པར་བ་དགློས་པས་སློ། །ལམ་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་ཞྗེས་པ་

སྐབས་དང་སྦྱར་ལ་སྒློམ་པ་དང་བཤད་པའི་སྐབས་གཉིས་ཀ་ལ་གཟུང་ངློ༌། །མདློ་

འབྲྗེལ་ནི། བརྒྱ་བིན་གིས་རབ་འབློར་ལ་ཡུམ་གང་ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་

སློ༑ །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་མདློ་དང་སྦྱར་བ། ལམ་དྗེ་མདློ་བསན་བཅློས་

ནས་གསུངས་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། ཤྗེས་པར་བའློ། །གང་དུ་ན། ལམ་ཤྗེས་ཉིད་སྒློམ་

པའི་ཚུལ་ལ་སྗེ་སྐབས་སུ་ནིའློ། །གང་ན། ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་བདྗེན་བཞི་མི་རྟག་སློགས་

བཅུ་དྲུག་ཏུ་རྟློགས་པ་འདིའློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་ན། འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་དག་གི་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 614  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

རྣམ་པ་ཁད་ཆློས་བཅུ་དྲུག་པློ་རྟློགས་པར་བྗེད་པ་ན་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་སྒློ་

ནས་སློ། །མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྗེ་མདློ་ནས་གསུངས་པའི་སྦྱློར་

བའི་དུས་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་མཇུག་གི་བསྔློ་བ་དང་བཅས་པའློ། །འདིར་བཞི་ལས་

སྡུག་ཀུན་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི། བང་ཆྗེན་གིས་རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་དང་

ལྡན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པས་དྗེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟུགས་ནི་མི་རྟག་པ་

ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བའློ། །

སྡུག་བསྔལ་བ་ཉིད་དང༌། བདག་མྗེད་པ་ཉིད་དང༌། ཞི་བ་ཉིད་དང༌། ནད་ཉིད་

དང༌། འབྲས་ཉིད་དང༌། ཟུག་རྔུ་ཉིད་དང༌། སིག་པ་ཉིད་དང༌། ཕ་རློལ་ཉིད་དང༌། འཇིག་

པའི་ཆློས་ཅན་ཉིད་དང༌། གཡློ་བ་ཉིད་དང༌། རབ་ཏུ་འཇིག་པ་ཉིད་དང༌། འཇིགས་པ་

ཉིད་དང༌། འགློ་བའི་ནད་ཉིད་དང༌། ཉྗེ་བར་འཚེ་བ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་

ལ་དང་པློའི་བཞི་ཚན་གཉིས་ཀིས་ནི་སློ་སློའི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་དྗེ་ནས་བདུན་གིས་

དྗེ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་གི་རྣམ་པ་བསན་ཏློ། །འགློག་པའི་རྣམ་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི། 

རྣམ་མཁྗེན་ནས་ཚུལ་གིས་མ་རིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྗེད་འགག་པ་ནི་བདག་མྗེད་

པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བའློ། །ཞི་བ་ཉིད་དང༌། དབྗེན་པ་ཉིད་དང༌། སློང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་

མ་མྗེད་པ་ཉིད་དང༌། སྨློན་པ་མྗེད་པ་ཉིད་དང༌། མངློན་པར་འདུ་བ་བ་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་

ཡིད་ལ་བའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་སྡུག་ཀུན་འགགས་པ་ནི་འགློག་པ་ཡིན་ལ། ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་ཀང་སྡུག་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དྗེ་འགགས་པ་འགློག་པར་འཐད་

ཅིང་དྗེ་ཡང་དང་པློ་གསུམ་གིས་རྣམ་པ་དང་པློ་གསུམ་དང་དྗེ་ནས་བཞིས་ངྗེས་འབྱུང་

གི་རྣམ་པ་བསན་ཏྗེ། གསུམ་ནི་ཇི་ལྟར་དང་ཐ་མ་ནི་གང་ངྗེས་འབྱུང་ཡིན་པས་
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སློ༑ །ལམ་བདྗེན་གི་རྣམ་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི། བང་ཆྗེན་རྣམ་མཁྗེན་ནས་ཚུལ་གིས་

དྲན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་པ་བཞི་སྒློམ་མློ། ཞྗེས་པ་སྗེ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕློགས་མཐུན་ལྷག་མ་

དང་སློམས་འཇུག་གསུམ་དང༌། སློབས་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་ལ་གསུངས་ཏྗེ། 

འདིས་ནི་ལམ་གི་རྣམ་པ་བསན་ཏྗེ། ཕློགས་མཐུན་སློགས་དྗེ་རྣམས་ནི་ཐར་པར་ཕིན་

བྗེད་ཡིན་པས་སློ། །ཡང་ཐློག་མ་སྔར་བཞིན་ལ་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤྱློད་ཞྗེས་དང་

དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་གསུངས་པས་ནི་"རིགས་པ
1

་བསན་ཏྗེ། ཕིན་དྲུག་གིས་ནི་

རྟློགས་བ་མ་ལུས་པ་རྟློགས་པ་ཡིན་ལ་"རིགས་པའི
2

་དློན་ཡང་དྗེ་ཡིན་པས་སློ། །

ཡང་བང་ཚེ་ཆློས་གང་གིས་ཆློས་རྣམས་སྦྱློར་བར་བྗེད་པ་དང༌། ཆློས་ཀིས་

ཆློས་རྣམས་སློམས་པར་བྗེད་པ་དང༌། ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྗེད་པ་དང༌། ཡློངས་སུ་

རྒྱས་པར་བྗེད་པ་ལ་སློ་སློར་བརྟགས་པས་བདག་མྗེད་པ་ན་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་འདི་

ཙམ་སྗེ་བདག་གམ་བདག་གི་བ་དང་བྲལ་བའློ། ཞྗེས་གསུངས་ནས་དྗེའི་འཐད་པར་

བང་ཆུབ་དང༌། དགྗེ་ར་དང༌། ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་སྗེམས་གསུམ་མི་འགྲློགས་པ་དང༌། 

དྗེའི་འཐད་པར་དྗེ་གསུམ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མྗེད་པའི་ཕིར་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། 

འདིས་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་བསན་ཏྗེ། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་རྟློགས་པར་བྗེད་པ་ནི་དྗེའི་དློན་

ཡིན་ལ་འདིས་ཀང་དྗེ་བསན་པས་སློ། །

ཡང་བཙུན་པ་རབ་འབློར་ཇི་ལྟར་ན་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་སྗེམས་བང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་དང་འགྲློགས་པ་མ་ཡིན། ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་

སྗེམས་དང་འགྲློགས་པ་མ་ཡིན། ཇི་ལྟར་ན་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་སྗེམས་བང་ཆུབ་ཀི་

1  བ། ༧༦༤  ཞློལ། ༦༥༠   རིགས་པ    ཀ ། ༧༠༥  སྗེ། ༧༡༡   རིག་པ

2  བ། ༧༦༤  ཞློལ། ༦༥༠   རིགས་པའི    ཀ ། ༧༠༥  སྗེ། ༧༡༡   རིག་པའི
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སྗེམས་ལ་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས། ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་

སྗེམས་ལ་མྗེད་ཅིང་མི་དམིགས་ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། དྗེ་དག་སྗེམས་མིན་པས་

གཅིག་གིས་གཅིག་བསྔློ་མི་ནུས་པར་བསན་ཏྗེ། འདིས་མངློན་ཞྗེན་མྗེད་པར་ཐར་པར་

འགྲློ་བ་བསན་པས་ངྗེས་འབིན་བསན་ཏློ། །མདློ་སྦྱློར་ཚུལ་འདི་ནི་ཉི་སང་ལྗེ་བརྒྱད་མ་

རྣམ་འགྲྗེལ་རྣམས་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་ལ། ཤཱནི་པས་རྟྗེན་འབྲྗེལ་བཅུ་གཉིས་འགགས་

པར་བསན་པ་ལ་གང་འགློག་པ་དང་། གང་གིས་འགློག་པ་གཉིས་སུ་བས་ནས་འགློག་

ལམ་གཉིས་ཀ་ལ་བདུན་བདུན་སྦྱར་ནས་རྣམ་པ་ཉྗེར་དགུར་བཤད་དྗེ། ཟླ་འློད་དུ་ཡང་

འགློག་པའི་བདུན་ཐློབ་བ་དང་ལམ་གི་བདུན་ཐློབ་བྗེད་དུ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདློའི་སྒས་ཟིན་གིས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དང༌། དློན་དྗེ་ར་

བས་ཇི་ལྟར་བསྡུས་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་འགྲྗེལ་བྗེད་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྦྱར་

བའློ། །དང་པློ་ནི། གཟུགས་སློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་མི་རྟག་སློགས་ཀི་རྣམ་པར་

ཡིད་ལ་བའློ་ཞྗེས་གསུངས་ལ་དྗེ་ཡང་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་པློ་བང་སྗེམས་དང༌། ཀུན་སློང་

ཐྗེག་དམན་འདློད་པ་དང༌། མ་འདྲྗེས་པའི་རྣམ་མཁྗེན་ཡིད་བྗེད་དང་ཡིད་ལ་བྗེད་ཚུལ་

མི་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཡིད་ལ་བ་བར་གསུངས་ཤིང༌། ལམ་བདྗེན་གི་མདློར་དློན་

དམ་པའི་བསྔློ་བ་ཡང་བཤད་པས་དྗེ་གློང་དུ་བངས་པས་མཐར་བསྔློ་བ་ཡང་གསུངས་

སློ༑ །དྗེས་ན་འདིའི་སྒས་ཟིན་ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་མྗེད་དྗེ། ཡློད་ན་མི་རྟག་སློགས་སུ་

ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ལ་འདློད་དགློས་ན། དྗེ་ནི་སྔར་ལྟར་རྟྗེན་ཀུན་སློང་ཡིད་བྗེད་མཐར་

བསྔློ་ཚུལ་རྣམས་བང་སྗེམས་འབའ་ཞིག་དང་འབྲྗེལ་བར་གསུངས་པས་སློ། །དྗེས་ན་

མདློའི་དངློས་བསན་ནི་ཡུལ་ཅན་ལམ་ཤྗེས་ཉིད་དློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་དྗེ་མི་འཐད་དྗེ། 
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ལམ་ཤྗེས་ཀི་ཡུལ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ཡིན་དགློས་ལ། འདིར་ནི་བདྗེན་བཞིའི་རྣམ་པ་

ཉིད་བཤད་པས་སློ་ཞྗེས་སུན་འབིན་པ་ནི་ལྟར་སང་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་ལམ་ཤྗེས་པར་བྗེད་

པ་ན་ཡང་དམིགས་ཡུལ་འདི་ལ་རྣམ་པ་འདི་ལྟར་དམིགས་པ་ཞིག་ཅྗེས་ཤྗེས་པར་

བྗེད་ཀི་ཡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡན་གར་བ་དྗེའི་དམིགས་རྣམ་བཅད་པར་མི་

ནུས་པ་དང་དམིགས་རྣམ་མ་བཅད་པར་ཡང་ཤྗེས་པའི་རབ་དབྗེ་རྟློགས་པར་མི་ནུས་

པས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་གིས་མི་རྟག་སློགས་སུ་ཡིད་ལ་བ་བའི་གཞི་རྣམས་

བདྗེན་བཞི་དང༌། གང་གི་ངློ་བློར་ཡིད་ལ་བ་རྒྱུ་རྣམས་བདྗེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་

དང༌། ཡིད་ལ་བྗེད་དུས་ལམ་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་དང་ཤྗེས་པར་བ་རྒྱུ་དྗེ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་

ཡིན་པར་"བསྡུས་སློ། 
1

།ཤྗེས་པར་བྗེད་པ་པློ་བང་སྗེམས་ཡིན་ཡང་ས་བར་དགློངས་

ནས་མ་བསྡུས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མདློའི་དློན་འདིར་བཀྲལ་ཏྗེ། མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་

ཏུ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་སྗེ་ཤྗེས་པར་བ་རྒྱུའློ། །བདྗེན་བཞིའི་རྣམ་པ་

རྣམས་མི་དམིགས་པར་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ནི་ལམ་ཤྗེས་ཀིས་ལམ་དྗེ་ཤྗེས་པར་བྗེད་

པའི་སྒློའམ་ཐབས་སློ། །

ར་བའི་གཞུང་ཡང་ལམ་ཤྗེས་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ལ་ནི། །འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་

དག་གི །རྣམ་པ་མི་དམིགས་སྒློ་ནས་ནི། །ཉན་ཐློས་ལམ་དུ་ཤྗེས་པར་བ། "ཞྗེས་སྦྱར་

བས
2

་ཡུལ་དང་གཞུང་སློར་བཞག་པས་ཡུལ་ཅན་བསན་པར་འགྱུར་རློ། །མདློའི་སྒས་

ཟིན་ལ་རྣམ་པ་རྣམས་ཤྗེས་རྒྱུ་དང༌། མི་དམིགས་པ་ཤྗེས་ཚུལ་ལ་སྦྱར་ཡང༌། བསན་

བཅློས་སུ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ཤྗེས་པར་བ་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་རྣམས་མི་དམིགས་པར་

1  བ། ༧༦༧  ཞློལ། ༦༥༢   བསྡུས་སློ། །    ཀ ། ༧༠༧  སྗེ། ༧༡༣   འདུས་སློ། །

2  སྗེ། ༧༡༣   ཞྗེས་བསྒྱུར་བས
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རྟློགས་པ་ཤྗེས་ཚུལ་ལ་མཛད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བྱུང་ཡང་མི་མཐུན་པར་མི་བསམ་སྗེ། 

མངློན་རྟློགས་ཀི་དློན་ནི། མདློའི་ནང་དུ་གབ་པས་དྗེ་འགྲྗེལ་པ་ལ་རྗེ་བཙུན་ཉིད་ཚད་མ་

ཡིན་པས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཉི་སང་ལས། ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་གི་བདྗེན་པ་བཞི་ལ་དམིགས་

པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟིན་ཏློ། ཞྗེས་བདྗེན་བཞི་ལ་མི་རྟག་

སློགས་ཙམ་དུ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་དང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་

བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ནི་ཐྗེག་དམན་འདློད་པ་དང༌། མ་འདྲྗེས་པའི་རྣམ་

མཁྗེན་ཡིད་བྗེད་དང་འབྲྗེལ་བར་གསུངས་ཤིང་རྣམ་འགྲྗེལ་དུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །རྒྱན་

སང་ལས་ཀང༌། དྗེ་ལྟར་རིམ་པ་འདིས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློར་རྣམ་པ་ལ་ལ་རྣམ་གྲངས་ཀིས། 

ལ་ལ་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བསན་པས་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་མི་

འགྱུར་རློ། ཞྗེས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པར་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློར་རྣམ་པ་

སློ་གསུམ་བཤད་པ་གཉིས་གྲངས་མ་མཐུན་པས་འདིར་བསན་དྗེའི་ལམ་མ་ཡིན་ནམ་

སམ་པའི་དློགས་གཅློད་མཛད་པ་དང༌། དག་ལྡན་ལས་ཀང༌། འདིར་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་

དགུ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །

དྗེ་ནི་དྗེ་དག་མི་དམིགས་པས་ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་སྗེ། སྔར་ཡང་བང་

ཆུབ་ཆྗེན་པློ་ལ་སྨློན་པའི་ཕིར་དང་ཕིས་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་དུ་

བསྡུས་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་དང་པློར་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་མཐར་རྣམ་མཁྗེན་དུ་སློབ་པའི་

བསྔློ་བ་དང་ལྡན་པས་དངློས་གཞིའི་ཚེ་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པས་ལམ་ཤྗེས་སྒློམ་

པ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཉྗེར་དགུ་རྟློགས་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ལ་གསུངས་པའི་
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ཕིར་རློ། །དྗེས་ན་སྤྱིར་བང་སྗེམས་ལ་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་རྟློགས་པའི་རྣམ་པ་

ཡློད་ཀང་སྐབས་འདིར་ནི་མི་རྟག་སློགས་སུ་མི་དམིགས་པ་ཆློས་ལ་བདག་མྗེད་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་དྗེ་བང་སྗེམས་དང༌། མི་རྟག་སློགས་སུ་དམིགས་པ་གང་ཟག་ལ་

བདག་མྗེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་ཉན་ཐློས་ལ་བཞག་གློ །

ཁ་ཅིག་འདིར་ཉན་ཐློས་རང་རྒྱུད་པའི་ལམ་བསན་པ་བཀག་ནས། དམིགས་

ཡུལ་གི་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ཞིག་བསན་གསུང་བ་བིས་པ་འདྲིད་པའི་ཚིག་སྗེ། བསན་པ་

དྗེ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་མིན་ན་དྗེའི་ལམ་བསན་པར་འདློད་པ་ཉམས་ལ། ཡིན་ན་ཉན་ཐློས་

རང་རྒྱུད་པའི་ལམ་དུ་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏྗེ་བང་སྗེམས་ཀིས་མི་རྟག་ལ་སློགས་བཅུ་

དྲུག་རྟློགས་པའི་ཚེ་དྗེ་ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ཟྗེར་ན་དྗེ་ལ་ཡང་ཡིན་མིན་བརྟགས་ན་

འཇིག་གློ །འདི་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་དུ་འདློད་ན་སྦྱློར་ལམ་ཡང་འདློད་དགློས་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་

ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་འགལ་ཞྗེ་ན། མི་འགལ་ཏྗེ། བདྗེན་

པའི་དམིགས་རྣམ་ཅན་དུ་གསུངས་པས་འདི་དང་དམིགས་རྣམ་མཚུངས་སློ། །ཆློས་

ཀི་བདག་མྗེད་ཀི་རྣམ་པ་ལྟར་བསན་པ་ནི། མདློའི་ཚིག་ནས་བྱུང་ཚོད་བསྡུས་པ་ཡིན་

ལ༑ དྗེ་ཡང་གང་ཟག་ལ་བདག་མྗེད་པའི་སྗེང་ནས་བཀྲལ་དགློས་ཏྗེ། ཉན་ཐློས་འཕགས་

ལམ་གི་རྒྱུའི་དབང་དུ་བས་པས་སློ། །དཔྗེར་ན། དྗེ་ནི་མཚན་མར་དམིགས་སྒློ་ནས། 

ཞྗེས་པའི་མདློ་དང་རང་རྒྱལ་ལམ་གི་རྟྗེན་གི་སྐབས་སུ་བང་སྗེམས་ཀིས་ཡུམ་འདི་

འདློར་བ་དང་ལྗེན་པ་ལ་བང་སྗེམས་ཕིར་མི་ལྡློག་པ་རྣམས་བསན་པ་ཉན་རང་ལ་སྦྱར་

དགློས་པ་བཞིན་ནློ། །ཡང་ན་ར་བས་བསན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་བང་སྗེམས་ཀིས་ཉན་

ཐློས་ཀི་སྦྱློར་ལམ་ཤྗེས་པར་བྗེད་པའི་རྣམ་པ་ལ་བའློ། །



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 620  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཤྗེས་པར་བ་བའི་ལམ། དྗེ་ཤྗེས་པར་བྗེད་པའི་ཚུལ་

ལློ༑ །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཀུན་ཉློན་དང༌། རྣམ་བང་གི་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པའློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། སློ་སློ་བ་དང༌། ཐུན་མློང་གི་རྣམ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་

དང༌། ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། བདྗེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བསན་དགློས་པ་དྗེ་

ལ་སྗེ་དྗེའི་ནང་ནས་དང་པློར་སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི་མདློར་

གསུངས་པའི་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་བརློད་པར་བའློ། །འདི་འློག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་

རློ༑ །གང་ཞྗེ་ན། སྐྗེ་ཞིང་འཇིག་པས་མི་རྟག་པ་དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་ཤིང་འཕགས་

པ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པའམ་དྗེའི་ངློར་མི་འདློད་པའི་རྣམ་པར་སང་བས་སྡུག་བསྔལ་

བ་དང༌། དློན་གཞན་གི་བདག་གིས་སློང་པས་བདག་མྗེད་པ་དང༌། ངློ་བློར་གྱུར་པའི་

བདག་མྗེད་པས་བདག་མྗེད་དྗེའི་མཚན་ཉིད་དྗེ་རང་བཞིན་ཞི་བའི་རྣམ་པ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་

བཞིའློ། །འདིར་གཞུང་ལས་སློང་པ་དང་བདག་མྗེད་པ་སྗེ་དྗེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཞི་བའི་

རྣམ་པ་བཞི་དག་དང་ཞྗེས་པ་ནི་མ་དག་སྗེ། འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་དང་མདློ་གང་དང་ཡང་

མི་མཐུན་པས་སློ། །དྗེས་ན་རྟློགས་དཀར་སློང་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བདག་མྗེད་པ་དང་

དྗེའི་མཚན་ཉིད་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་གཟུང་ངློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བདག་མྗེད་

དང་ཞི་བ་གཉིས་སློང་པ་དང༌། བདག་མྗེད་ཀི་རྣམ་གྲངས་སློ། །ཤཱནིས། ཐ་མ་གཉིས་

བདག་དང་བདག་གི་བ་མྗེད་པ་ལ་བཤད་ཀང་མངློན་པ་ནས་གློང་མ་བཤད་དློ། །བདག་

མྗེད་ངློ་བློའི་རྣམ་པར་མི་བྗེད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། མདློ་ནས་དྗེ་བཞི་པར་བཤད་ན་དྗེ་ལྟར་ཡིན་

ཀང་གསུམ་པར་བཤད་པ་ལ་དགློངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྗེན་པའི་ངློ་བློའི་རྣམ་པ་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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སྡུག་བསྔལ་གི་ར་བའི་རྒྱུ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པས་ནད་ལྟ་བུ་དང༌། གཉིས་པ་ནི། སྡུག་

བསྔལ་གི་ཕུང་པློ་ཀུན་འབྱུང་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་འབྲས་ལྟ་བུ་དང༌། གསུམ་པ་ནི། 

སྡུག་བསྔལ་དྲག་པློ་འཕལ་དུ་སྐྗེ་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ཟུག་རྔུ་ལྟ་བུ་དང༌། བཞི་པ་ནི། 

སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བས་ཤིན་ཏུ་འཇློམས་པའི་རྐྱྗེན་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་སིག་

པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་བཞི་རྣམས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ནད་ལ་སློགས་པ་བཞིས་ནི་དཔྗེའི་སྒློ་ནས་

དྗེ་བཞི་བསན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྗེན་པ་དྗེ་དག་ཉིད་ལ་སློ་སློར་

ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འགློག་པའི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློད་པ་

ལས། དང་པློའི་མཚན་ཉིད་དྗེ་ངློ་བློ་ནི་ཕིར་རྒློལ་བས་ཕ་རློལ་དང༌། ཕིར་རྒློལ་བས་

འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་པས་འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན་གི་རྣམ་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དག་སྗེ་

གཉིས་སློ། །ཕིར་རྒློལ་གནློད་པར་ཞུགས་པས་ཕ་རློལ་དགྲ་ལྟ་བུ་དང༌། གནློད་པས་

འཇིགས་ཤིང་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བས་འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན་ཞྗེས་ཀང་ཟྗེར་

རློ༑ །འདི་གཉིས་སུ་ཡིད་ལ་བས་པས་སྡུག་ཀུན་ལ་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། མི་སྐློ་

བ་ནི་དྗེ་ལ་རིང་དུ་གནས་པ་དང་སྐློན་དང་ལྡན་པར་མ་མཐློང་བས་ཡིན་ལ་འདིས་མི་

གནས་པ་དང་གནློད་པར་མཐློང་བས་སློ། །གཉིས་པའི་ངློ་བློ་ནི་རང་གི་ངློ་བློར་རིང་དུ་

མི་གནས་པས་སམ་དགྲ་བཅློམ་ཀི་ལམ་རྣལ་མས་རད་ནས་སློང་བས་གཡློ་བ་དང༌། 

འཇིག་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟློས་པར་རང་གིས་འཇིག་པའམ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ངློ་སྐལ་གི་གཉྗེན་

པློས་འཇིག་པས་རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་རྣམ་པ་དག་སྗེ་གཉིས་སློ། །འདི་གཉིས་སུ་ཡིད་ལ་

བས་པས་སྡུག་ཀུན་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཆགས་པ་ནི་མི་འབྲལ་བའི་
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རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ལ་འདིས་མྱུར་དུ་འབྲལ་བར་རྟློགས་པས་སློ། །གསུམ་པའི་རང་གི་ངློ་

བློ་ནི་འདི་ཕི་གཉིས་སུ་གནློན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་འཇིགས་པ་དང༌། སིན་པློ་ལ་

སློགས་པའི་སྗེམས་ཡློད་ཀི་ཉྗེར་འཚེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་འགློ་ནད་ལྟ་བུ་དང༌། འབྱུང་

བ་འཁྲུག་པ་དང་ཐློག་འབབ་པ་སློགས་སྗེམས་མྗེད་ཀི་གནློད་གནས་ཡིན་པས་ཉྗེ་བར་

འཚེ་བའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཏྗེ་གསུམ་མློ། །འདི་གསུམ་དུ་ཡིད་ལ་བས་པའི་སྒློ་ནས་སྡུག་

ཀུན་གཉིས་འགློག་པར་འགྱུར་ཏྗེ། མི་འདློར་བ་ནི་དྗེའི་ཉྗེས་པ་མ་མཐློང་བས་ཡིན་ལ་

འདི་དག་གི་ཉྗེས་དམིགས་མཐློང་བའི་ཕིར་རློ། །འློ་ན་སྡུག་ཀུན་ལ་རྣམ་པ་དྗེ་གསུམ་

ཡློད་པར་ཅིས་ཤྗེ་ན། ལུང་ལས་སློ་ཞྗེས་སློན་པ་ནི། དྗེ་གཉིས་ལ་འཕགས་པ་ཉན་ཐློས་

རྣམས་ཡིད་འབྱུང་བ་སྗེ་སྐློ་བར་བ་བ་དང༌། འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྗེ། ཡུལ་ལ་

རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པར་བ་བ་དང༌། འགློག་པ་སྗེ་ཟག་བཅས་ཀི་སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་མི་

རྒྱུ་བའམ་ཕ་བར་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་གསུམ་པློ་དྗེའི་ཕིར་དུ་ཞུགས་པ་སྗེ་ལམ་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་ན་དྗེས་གྲུབ་བློ། །

གང་ལས་འབྱུང་ན་རྟློགས་དཀར་ཉན་ཐློས་ཀི་ལུང་ལས་ཞྗེས་ཟྗེར་ཡང༌། རྣམ་

གྲངས་བསྡུ་བ་ལས། ཡིད་འབྱུང་བ་ནི་མཐློང་བའི་ལམ་ལའློ། །འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་

བ་ནི་སྒློམ་པའི་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དག་ལའློ། །འགློག་པ་ནི་ཕུང་པློ་ཐམས་ཅད་

འགློག་པའློ། །ཡིད་འབྱུང་བ་དང་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་

ཀི་སྦྱློར་བ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །འགློག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་མི་སློབ་པ་རྣམས་

ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་སྒློམ་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ནི་སྒློམ་ལམ་ཐ་མ་ཡིན་ལ། 

སྦྱློར་བ་ལ་གནས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སྦྱློར་ལམ་དང་མཐློང་ལམ་ལ་མངློན་ནློ། །འདི་ལ་
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བང་ཡྗེས། ཉན་ཐློས་རྣམས་མཐློང་ལམ་དུ་སྡུག་ཀུན་གི་སྐློན་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་

བས་ཡིད་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་སྦྱློར་ལམ་དུ་དྗེའི་ཕིར་ཞུགས། སྒློམ་ལམ་དུ་དྗེ་དག་སང་

རུང་དུ་མཐློང་ནས་ཅི་རིགས་པར་སློང་ཞིང་རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པར་བྗེད་པས་འདློད་

ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཡིན་པས་མཐློང་ལམ་དུ་དྗེའི་ཕིར་ཞུགས། མི་སློབ་ལམ་ན་ལྷག་

བཅས་སུ་ཀུན་འབྱུང་དང་ལྷག་མྗེད་དུ་སྡུག་བསྔལ་འགློག་པ་ཡིན་པས་སྒློམ་ལམ་དུ་

དྗེའི་ཕིར་ཞུགས་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི། དང་པློ་གཉིས་སྦྱར་དུ་རུང་ཡང་ཐ་མ་འདི་རྣམ་

གྲངས་བསྡུ་བ་དང་འགལ་བས་མི་འཐད་དློ། །

འདིར་ལུང་འདི་འདྲྗེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མདློ་ནས་གསུངས་པའི་རྣམ་པ་བཅློ་

ལྔ་པློ་དྗེ་བདྗེན་བཞིའི་རྣམ་པ་ལ་ནི་སྦྱར་དགློས་ལ། ཟག་མྗེད་གཉིས་ལ་མི་འགྲིག་པས་

ཟག་བཅས་གཉིས་ལ་སྦྱར་བ་ན་དྗེ་གཉིས་ཀི་ངློ་བློའི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ལ་རྗེ་རྗེ་སྦྱར་ཟིན་

པའི་རྗེས་སུ་བདུན་ལུས་པ་སྡུག་ཀུན་གཉིས་ལ་ཐུན་མློང་དུ་སྦྱློར་བར་"དགློངས་པ་

ན།
1

 སྦྱར་བའི་གཞི་གཟུང་བའི་ཕིར། དྗེ་གཉིས་ལ་རྣམ་པ་དྗེ་གསུམ་ཡློད་པར་ལུང་

གིས་སྒྲུབ་དགློས་པས་ལུང་འདི་དྲངས་པ་ཡིན་ཏྗེ་འདི་ཡང་དང་པློར་འཕགས་པས་

མཛད་དློ། །ལུང་འདི་འདྲྗེན་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། གང་གི་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་པ་

རྣམས་ནི་ཊི་ཀ་རློམ་པ་རྣམས་ཀི་བློ་ལ་གསལ་པློར་མ་ཤར་པས་ཞིབ་པར་བྲིས་

སློ༑ །ཤཱནི་པས་ནད་ཀི་རྣམ་པ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་གཅིག་པློ་དྗེ་ཀུན་བདྗེན་ཉིད་ལ་སྦྱློར་

ཏྗེ༑ དྗེ་ཡང་དང་པློ་བཞི་དང་དྗེ་ནས་བཞི་དང་དྗེ་ནས་གསུམ་གིས་རིམ་པ་ལྟར་དྗེ་སང་

དགློས་པ་དང༌། སང་ནུས་པ་དང༌། མྱུར་དུ་སང་དགློས་པར་བསན་པར་འཆད་དློ། །

1  བ། ༧༧༤  ཀ ། ༧༡༤   དགློངས་པ་ན།    ཞློལ། ༦༥༩  སྗེ། ༧༢༠   དགློངས་པ་ནི།
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འགློག་པ་དང་ལམ་གི་རྣམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། འགློག་པའི་

བདྗེན་པའི་ངློ་བློའི་རྣམ་པ་བཞི་ལས། འགློག་པའི་རང་གི་ངློ་བློ་བདག་འཛིན་གི་ཉློན་

མློངས་སམ་སྡུག་བསྔལ་གི་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ཕིར་བདག་མྗེད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་

ལམ་ཉློན་མློངས་ཞི་བའི་ཕིར་ཞི་བ་དང༌། ག་ནློམ་པའི་བདག་ཉིད་བདྗེ་གཙང་གི་དངློས་

པློ་ཡིན་པས་སམ་མི་གཙང་བས་དབྗེན་པའི་ཕིར་དབྗེན་པ་དང༌། ངློ་བློའི་རྣམ་པ་ངྗེས་

པར་འབྱུང་བ་རྟག་ཕན་གི་མཚན་ཉིད་ནི་བདག་དང་བདག་གི་བ་དང་བྲལ་བས་སློང་པ་

དང༌། འདུས་བས་ཀི་མཚན་མ་དང་བྲལ་བས་མཚན་མ་མྗེད་པ་དང༌། ཁམས་གསུམ་

པ་ལ་སྨློན་པ་ཟད་པས་སྨློན་པ་མྗེད་པ་དང༌། མ་འློངས་པའི་སྐྗེ་འགྱུར་གི་ལས་མངློན་

པར་འདུ་མི་བྗེད་པས་མངློན་པར་འདུ་བྗེད་པ་མྗེད་པའི་རྣམ་པ་དག་སྗེ། དང་པློ་གསུམ་

ཇི་ལྟར་དང་ཐ་མ་གང་ངྗེས་འབྱུང་ངློ་། །དྗེ་ལ་འདིའི་ངྗེས་འབྱུང་ནི་ཐློབ་བ་ཡིན་ལ། ཇི་

ལྟར་དང་གང་གི་དློན་ནི་ཇི་ལྟར་ན་ངྗེས་འབྱུང་ཞྗེས་འཐློབ་ཚུལ་དང༌། ངྗེས་འབྱུང་གང་

ཞྗེས་ངློ་བློ་གཉིས་ལ་བཤད་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལམ་གི་བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི། ཐར་པར་ཕིན་པར་བྗེད་པས་

ལམ་དང༌། ཉློན་མློངས་ཀི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་པས་"རིགས་པ་དང༌།
1

 སྗེམས་ཕིན་ཅི་མ་

ལློག་པར་སྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་པ་དང༌། བདག་ཏུ་མངློན་པར་མ་ཞྗེན་པས་མང་འདས་རྟག་

གནས་སུ་འགྲློ་བས་ངྗེས་པར་འབིན་པ་སྗེ་རྣམ་པ་ཞྗེས་གློང་མ་ཀུན་ལ་ཡང་སྦྱར་

རློ༑ །གཉིས་པ་ནི། ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པར་བའློ། །གང་ན་སྡུག་ཀུན་སློ་སློའི་རྣམ་པ་བརྒྱད་

ཐུན་མློང་དུ་བཅུ་བཞི་འགློག་པའི་བདུན་ལམ་གི་བཞི་སྗེ་རྣམ་པ་སློ་གསུམ་རྟློགས་པའི་

1  ཞློལ། ༦༦༠   རིགས་པ་དང་།    བ། ༧༧༦  ཀ ། ༧༡༥  སྗེ། ༧༢༡   རིག་པ་དང་།
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ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་པ་རྣམས་སློ། །འདིར་རྟློགས་དཀར་ངྗེས་འབྱུང་གི་བཞི་གཅིག་ཏུ་

བས་ནས་སུམ་ཅུར་དང༌། ཤྗེར་འབྱུང་གིས་སྡུག་ཀུན་གཉིས་ལ་ལྷག་པ་བདུན་དང༌། 

འགློག་པ་ལ་མཚན་མྗེད་སྨློན་མྗེད་འདུ་བ་བ་མྗེད་པ་གསུམ་ལྷག་པར་བས་ནས་ལྷག་

པ་བཅུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའམ་མི་འདྲ་བ་བཞི་བཞི་སྗེ་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་པས་ཉྗེར་

དྲུག་ཏུ་འདློད་པ་ནི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་ཀི་དགློངས་པར་མི་སང་ངློ། །གང་གིས་ན། བང་

སྗེམས་སློགས་སློ། །གང་དུ་ན། ལམ་སློགས་སློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་ན་སྦྱློར་བའི་དུས་

སུ་སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ། མཇུག་ཏུ་བསྔློ་བ། དངློས་གཞིའི་དུས་སུ་དྗེ་དག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་

ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་སྒློ་ནས་སློ། །གང་

ཡིན་པར་ན། ཉན་ཐློས་སློགས་སློ། །འདི་ལ་ཤཱནིས་ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་དུ་བཤད་

པའི་རྗེས་སུ་ཨ་བྷྱས་འབྲངས་ཀང་ལམ་གསུམ་ག་དགློས་ཏྗེ། བང་སྗེམས་ཀིས་ཉན་

ཐློས་ཀི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པར་བ་དགློས་པས་སློ། །ཚུལ་ནི། 

མདློ་བསན་བཅློས་སུ་ཤྗེས་པར་བྗེད་ཚུལ་བསན་པ་དྗེ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། འབྲས་བུ་ཉན་ཐློས་ཀི་འཕགས་ལམ་

བརློད་ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་དྗེའི་རྒྱུ་ངྗེས་ཆ་གསུངས་ཏྗེ། བདྗེན་པ་བཞི་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པ་

སྗེ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ལ་ནི་དྗེའི་རྒྱུ་ངྗེས་ཆ་རྟློགས་པ་སྗེ་ཐློབ་

པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་ཡིན་པས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་གི་

རྒྱུ་སྦྱློར་ལམ་ལ་ནི་བཞི་ཡློད་པ་ལས་དང་པློ་གཟུགས་སློགས་རང་རང་གིས་སློང་པའི་

ཕིར། དྗེ་དག་གིས་སློང་ཉིད་རྣམས་དབྗེར་མྗེད་པར་བསན་པས་བཤད་པའི་དྲློ་བ་ནི། 

ཀཽ་ཤི་ཀ་གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀིས་སློང༌། ཀཽ་ཤི་ཀ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྗེས་དང༌། འདུ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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བྗེད་རྣམས་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པས་སློང་ངློ༌། །བང་སྗེམས་ནི་

བང་སྗེམས་ཀིས་སློང་ངློ༌། །ཀཽ་ཤི་ཀ་གཟུགས་ཀི་སློང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དང༌། ཚོར་

བ་དང་འདུ་ཤྗེས་དང་འདུ་བྗེད་རྣམས་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའི་སློང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་

དང༌། བང་སྗེམས་ཀི་སློང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལ་གཉིས་སུ་མྗེད་ཅིང་གཉིས་སུ་བར་

མྗེད་དློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་གཟུགས་སློགས་དྗེ་དག་རང་གི་ངློ་བློར་མི་དམིགས་པས་དྗེ་དག་ལ་

སྤྱིར་མི་གནས་པས་བཤད་པ་ནི་རྗེ་མློར་གྱུར་པ་དག་ཏུ་འདློད་དྗེ། ཀཽ་ཤི་ཀ་འདི་ལ་

བང་ཆྗེན་གིས་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟུགས་ལ་གནས་པར་མི་བའློ། །ཚོར་བ་

དང་འདུ་ཤྗེས་དང་འདུ་བྗེད་རྣམས་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ལ་གནས་པར་མི་བའློ། ཞྗེས་

སློ༑ །གསུམ་པ་གཟུགས་སློགས་དྗེ་དག་ལ་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་

གིས་གནས་པ་བཀག་པ་སྗེ་མི་གནས་པར་བསན་པས་བཤད་པའི་བཟློད་པ་ནི། 

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟུགས་རྟག་ཅྗེས་བ་བར་གནས་པར་མི་བའློ། ཞྗེས་དང༌། 

དྗེ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་དང༌། བདྗེ་སྡུགབདག་ཡློད་མྗེད། ཞི་མ་ཞི། དབྗེན་མི་དབྗེན། 

སློང་མི་སློང༌། མཚན་མ་ཡློད་མྗེད། སྨློན་པ་ཡློད་མྗེད་ཅྗེས་བ་བར་གནས་པར་མི་བ་

བར་གསུངས་སློ། །བཞི་པ་རབ་དགའ་སློགས་ས་བཅུ་དག་ལས་བརམས་པ་སྗེ་དྗེ་

ཐློག་མར་བས་ནས་ནི་མི་གནས་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་པ་ཡིས་བཤད་པའི་ཆློས་

ཀི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ཀཽ་ཤི་ཀ་གཞན་ཡང་བང་ཆྗེན་གིས་ས་དང་པློ་ལ་དམིགས་

པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པར་མི་བའློ། ཞྗེས་སློ། །

ཆློས་དྗེ་དག་ལ་གནས་པར་མི་བ་བ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། སངས་རྒྱས་སློགས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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སློ༑ །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་

ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་པའློ། །འདི་བཞི་ཀ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་སྦྱློར་བ་ཉི་སང་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་རང་པ་གཉིས་པས་ཡུལ་མི་

དམིགས་པ་དང༌། ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་ཡུལ་ཅན་གི་མ་དམིགས་པའི་སྒྲུབ་བྗེད་བསན་

པས་གཉིས་ཀ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་ན་ལྗེགས་སློ། །ཤཱནིས་འཕགས་པ་ཉན་ཐློས་

ལམ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཐ་མར་འདློན་ནློ། །མདློ་དྗེ་དག་གིས་སྦྱློར་ལམ་བཞི་བསན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་དྗེ་དག་གིས་དྗེ་བཞི་ཤྗེས་པའི་"ལམ་ཤྗེས་བསན་ལ་ཡུལ་དྗེ་བཞི་ལ
1

་ཁད་

པར་དུ་གྱུར་པའི་རིམ་པ་བཞི་ཡློད་པ་ལྟར། མདློ་ཚན་པ་བཞི་པློ་དྗེར་ཡང་རིམ་པ་ལྟར་

ཡུལ་སློང་ཉིད་དུ་བསན་པ་ཙམ་དང༌། ཡུལ་ལ་སྤྱིར་མངློན་ཞྗེན་ཙམ་དང་བྗེ་བྲག་གི་

མངློན་ཞྗེན་དུ་མ་དང་དྗེ་ལས་ཀང་རྣམ་གྲངས་མང་བའི་མངློན་ཞྗེན་གི་ཆ་བཀག་པའི་

རིམ་པ་བཞི་གསུངས་པ་དང་ཆ་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནམ་སམ་མློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྐྗེ་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །གང་ན། ཉན་ཐློས་ཀི་ངྗེས་ཆ་

བཞི་དང་དྗེ་ཤྗེས་པའི་ལམ་ཤྗེས་གཉིས་སློ། །གང་ལ་ན། ཉན་ཐློས་དང་བང་སྗེམས་

ལའློ། །ཡུལ་གང་ལ་རྣམ་པ་གང་གིས་དམིགས་པས་སྦྱློར་ལམ་སྐྗེ་ན། བདྗེན་པ་བཞིའི་

དམིགས་པ་ལ་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དམིགས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློ། །ལམ་ཤྗེས་

སྐྗེ་བའི་དམིགས་པ་གང་ན། ཉན་ཐློས་ཀི་སྦྱློར་ལམ་ཡུལ་དང་བཅས་པའློ། །དྗེའི་རྣམ་

པ་གང་ན། རྟློགས་བ་གཟུགས་སློགས་དང༌། རྟློགས་པ་པློ་བང་སྗེམས་ཀི་སློང་པ་ཉིད་

1  བ། ༧༧༩  ཞློལ། ༦༦༣   ལམ་ཤྗེས་བསན་ལ་ཡུལ་དྗེ་བཞི་ལ    ཀ ། ༧༡༨  སྗེ། ༧༢༤   ལམ་ཤྗེས་བསན་ལ་དྗེ་བཞི་ལ། 
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རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐ་དད་པ་མྗེད་པར་མདློ་ལས་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་

ཞྗེས་བ་བའི་རྣམ་པ་དྗེས་དམིགས་པས་དྲློད་སྐྗེ་བར་ཤྗེས་སློ། །ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་

ཞྗེས་པ་ནི་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །ཐ་དད་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཟུགས་

སློགས་ཕུང་པློ ་དང་བང་སྗེམས་རྣམས་རང་རང་གི ་ངློ ་བློས་སློང་པའི ་ཕིར་

རློ༑ །གཟུགས་ལ་སློགས་པ་སྔ་མ་དྲློད་དུ་བསན་པ་བཞིན་དུ་རང་རང་གི་ངློ་བློར་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་ན། དྗེ་དག་ལ་སྤྱིར་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་བཀག་པ་

ཞྗེས་བ་བའི་རྣམ་པས་དམིགས་པས་རྗེ་མློ་སྐྗེ་བར་ཤྗེས་སློ། །རྗེ་མློ་རང་གི་ངློ་བློས་

སློང་པས་མི་གནས་པར་བསན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ལ་རྟག་མི་རྟག་

སློགས་ཁད་པར་གི་ཆློས་སུ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་བཀག་པ་ཞྗེས་བ་

བའི་རྣམ་པས་དམིགས་པས་བཟློད་པ་སྐྗེ་བར་ཤྗེས་སློ། །ཁད་ཆློས་སུ་ཞྗེན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་

བཀག་ཅྗེ་ན། གཟུགས་སློགས་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་རྟག་ཅྗེས་གནས་པར་བ་

བ་མ་ཡིན་མི་རྟག་ཅྗེས་གནས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་

སློ༑ །འདིར་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ལ་མ་ཡིན་ཞྗེས་དགག་སྒ་འབྱུང་བ་ནི་མདློ་དང་ར་བ་

རྒྱན་སང་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པས་འགྱུར་འདི་མི་བདྗེའློ། །

གང་དག་འགྲྗེལ་ཚིག་འདི་སློར་བཞག་བཞིན་དུ་གཞུང་འདི་ཁད་ཆློས་སུ་ཞྗེན་

ཚུལ་ལ་འཆད་པ་ནི། ཞིབ་ཏུ་མ་དཔྱད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྟག་མི་རྟག་གི་མཐའ་བཀག་པ་དྗེ་

དྗེ་གཉིས་ཀི་མཐར་ཞྗེན་པ་ལ་སྦྱར་བས་སློ། །ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་

རྣམས་ལ་ཞྗེན་ནས་མི་གནས་པ་སྗེ་གནས་བར་མི་རུང་བ་རྒྱས་པར་མདློ་ལས་ཇི་སྐད་

དུ་བསན་པ་ཞྗེས་བ་བའི་རྣམ་པ་དྗེས་དམིགས་པས་ཆློས་མཆློག་སྐྗེ་བར་ཤྗེས་པ་ཡིན་
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ནློ༑ །དྗེ་དག་ལ་ཞྗེན་ནས་གནས་བར་མྗེད་པ་གང་གི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

བ་མྗེད་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆློས་རྣམས་བདྗེན་པར་

རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་གཟིགས་པས་སློ། །ཁབ་པར་ཡློད་དྗེ། ཞྗེས་བ་བའམ་དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་ནི་

ཤྗེས་བ་ཀུན་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་སྐྗེས་བུས་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་

འཐད་པ་ཡིན་པས་སློ། །བརྒྱད་སློང་པར་ཉན་ཐློས་ཀི་ཞུགས་གནས་བརྒྱད་དང་རང་

རྒྱལ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་སྗེ་བཅུ་ལ་བཤད་དློ། །

དྗེ་དག་གི་དློན་མདློར་བསྡུ་ན། བང་སྗེམས་ཀིས་ལམ་ཤྗེས་སྒློམ་པའི་སྐབས་

སུ་ཉན་ཐློས་ཀི་སྦྱློར་ལམ་དྗེ་བདྗེན་བཞི་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དམིགས་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་སྐྗེའློ་ཞྗེས་སྔར་གི་རྣམ་པ་བཞི་པློ་དྗེའི་སྒློ་ནས་མི་དམིགས་པར་ཤྗེས་པར་

བྗེད་ཅྗེས་པ་སྗེ། རྒྱན་སང་ལས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྲློ་བ་རྟློགས་པར་བ་བའི་དློན་

དུ་གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་སློང་པ་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། གཉིས་སུ་མྗེད་

ཅིང་གཉིས་སུ་བར་མྗེད་དློ་ཞྗེས་དབྗེར་མྗེད་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། ཞྗེས་པ་དང༌། རྗེ་

མློ༑ རྟློགས་པར་བ་བའི་ཕིར། གཟུགས་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་

དམིགས་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། ཞྗེས་དང༌། བཟློད་པ་རྟློགས་པར་བ་བའི་ཕིར། 

གཟུགས་སློགས་ལ་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ཞྗེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པས་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པར་མི་བའློ། ཞྗེས་དྗེ་

ལྟར་བསྒློམ་པར་བའློ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། འློག་གི་མཐློང་ལམ་བཤད་ཟིན་པའི་

མཐར་བང་སྗེམས་ཀི་སྦྱློར་ལམ་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པའི་ལན་དུ་སྐབས་དང་

པློར་བཤད་ཟིན་པའི་སྦྱློར་ལམ་ལ་ཁ་འཕངས་ཤིང་འདི་དང་འློག་གི་སྦྱློར་ལམ་ལ་ཁ་
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མ་འཕངས་པའི་ཕིར་རློ། །འཕགས་པས་ཀང་སྦྱློར་ལམ་རྣམས་ཀི་ཟླློས་སློང་གི་སྐབས་

སུ་རྣམ་མཁྗེན་དུ་གསུངས་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་ངྗེས་ཆ་དང༌། ལམ་ཤྗེས་སུ་གསུངས་

པའི་ཉན་ཐློས་ཀི་ངྗེས་ཆ་དང༌། རང་རྒྱལ་ལམ་དུ་གསུངས་པའི་ངྗེས་ཆ་ཞྗེས་གསུངས་

པས་སྦྱློར་ལམ་འདི་གཉིས་ཐྗེག་དམན་ལ་མཛད་དློ། །

འློན་ཀང་དྗེར་རྣམ་པ་འདི་དག་སྦྱློར་ལམ་དྗེ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་པའི་

དགློངས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་དྗེ་དང་དྗེ་དག་ངློ་

བློས་སློང་པ་སློགས་སུ་བས་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་ཀི་དམིགས་རྣམ་ཅན་དུ་

བཤད་དློ། །མདློ་ལས་ཡུམ་གང་དྗེ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པར་བ་བ་གཉིས་དྲིས་པའི་ལན་

དུ་རིམ་པ་ལྟར་འབྲས་བུ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་དང་སྦྱློར་ལམ་འདི་གཉིས་གསུངས་ལ། 

གནས་པར་བ་བ་ནི་ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་བྗེད་པ་ཡིན་པས་དྗེ་ཡང་གློང་དུ་མི་དམིགས་པའི་

ཚུལ་གིས་ཞྗེས་ཟུར་ཙམ་འབྱུང་བ་འདིར་རྒྱས་པར་བསན་པས་ལམ་ཤྗེས་གཙོ་བློར་

བསན་ཅིང༌། ཤྗེས་བ་སྦྱློར་ལམ་ནི་འཕགས་ལམ་དང་མི་རྟག་སློགས་སུ་དམིགས་རྣམ་

མཚུངས་པས་དྗེ་སྔར་བསན་པས་འདི་དྲློད་སློགས་ཀི་མིང་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་

དམིགས་རྣམ་གསལ་བར་མ་བཤད་པ་འགྲྗེལ་པས་ཁ་བསྐངས་ནས་བཀྲལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱི་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་བདུན། རིགས་

པ་དང༌། ལམ་དང༌། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང༌། ཚོགས་བསློག་པ་དང༌། གནས་པ་

དང༌། རྒྱུ་བ་དང༌། སྒ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སྗེ། དང་པློ་

ནི༑ རང་བཞིན་གིས་ཉློན་མློངས་པ་ཤས་ཆུང་བ་སྗེ། དྗེས་ན་དྗེའི་སྗེམས་འདུ་འཛི་ལ་

མི་དགའ་ཞིང་གཅིག་པུ་ལ་དགའློ། །གཉིས་པ་ནི་སིང་རྗེ་ཤས་ཆུང་བས་ཏྗེ། དྗེས་ན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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དྗེའི་སྗེམས་ཆློས་སློན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བ་ལ་མི་འཇུག་གི་སྗེམས་ལས་

ཆུང་ངུར་གནས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་དབང་པློ་འབྲིང་དུ་གྱུར་ཅིང་ང་རྒྱལ་སྤྱློད་པ་ཅན་ཏྗེ། 

དྗེས་ན་སློབ་དཔློན་མྗེད་ཅིང་འགྲན་ཟླ་མྗེད་པར་བང་ཆུབ་པར་འདློད་པའློ། །ཁད་པར་

འདི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་གཅིག་པུ་ལ་སྦྱར་ཡང༌། ས་ཡི་དངློས་གཞིར་

གསལ་ཁ་མྗེད་ཅིང་ལམ་དང་འགྲུབ་པ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་དུ་བས་ནས་བསྗེ་རུ་ལྟ་

བུ་དང་ཚོགས་སྤྱློད་ལ་ཐུན་མློང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། གནས་པ་དང་རྒྱུ་བ་གཉིས་ལ་མི་

འདྲ་བའི་ཁད་པར་སློ་སློར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐུན་མློང་གི་རྣམ་གཞག་ཏུ་གསལ་

ལློ༑ །འློན་ཀང་གཅིག་པུ་ལ་དགའ་བ་ནི་ཚོགས་སྤྱློད་ལ་དློར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་དྗེས་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། ལམ་ལ་ཡང་

གསུམ་ལས། ལམ་དང་པློ་ནི། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ལ་གནས་ནས་བསྐལ་བ་

བརྒྱར་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མཉྗེས་པར་བས་ཏྗེ་རང་བང་ཆུབ་ཏུ་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྗེད་

ཅིང་ཕིས་རང་གི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར། མཁས་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་དྲུག་

ལ་མཁས་པར་བྗེད་པ་སྗེ། དྲུག་ནི་ཕུང་པློ། སྐྗེ་མཆྗེད། ཁམས། རྟྗེན་འབྲྗེལ། གནས་

དང་གནས་མ་ཡིན་པ། བདྗེན་པ་རྣམས་ལ་མཁས་པའློ། །འདི་ནི་བསྗེ་རུའི་ལམ་

མློ༑ །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཉན་ཐློས་ཀི་སྗེ་སློད་ལ་དམིགས་ནས་བསྐལ་བ་བརྒྱའི་བར་དུ་

ཐློས་བསམ་བས་ཤིང་ད་དུང་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པར་ཤྗེས་པ་ན་སྔར་གི་ལམ་སྦྱངས་ནས་

འཆི་འཕློ་ཀར་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐློས་མྗེད་པའི་ཞིང་དུ་སྐྗེ་བ་དང༌། དྗེར་ཡང་གཞན་

ལ་མ་ལྟློས་པར་རང་གིས་ཐློབ་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ལམ་བགྲློད་པ་དང༌། བང་ཆུབ་ཐློབ་

པ་ན་ཡང་གདུལ་བ་ལ་ངག་གིས་མིན་པར་ལུས་ཀིས་སིང་བརྗེ་བར་བྗེད་པར་གྱུར་
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ཅིག་ཅྗེས་སྨློན་ལམ་གསུམ་འདྗེབས་ཤིང༌། ཤི་འཕློས་ནས་ཞིང་སློང་པར་གིང་གསུམ་

གི་སྐྗེས་པ་དམངས་རིགས་མིན་པ་གཅིག་ཏུ་སྐྗེས་ཏྗེ། ཁིམ་ནས་ཁིམ་མྗེད་པར་རང་

བྱུང་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྗེན་པར་རློགས་ནས་དུར་ཁློད་དུ་ཕིན་ཏྗེ། རུས་པ་འདི་

ཅི་ལས་བྱུང་བསམས་པས་མ་རིག་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་རྟྗེན་འབྲྗེལ་ལུགས་འབྱུང་

ལུགས་བཟླློག་རྟློགས་པའི་དློན་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངློས་གཞི་ལ་བརྟྗེན་ནས་

བསྒློམས་པས་ལམ་ཕི་མ་བཞི་ཚེ་གཅིག་ལ་མངློན་དུ་བྗེད་དློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

ལམ་གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མཉྗེས་པར་བས་ཤིང་སྐྗེས་བུ་དམ་

པ་ལ་བརྟྗེན་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆློས་ཉན་པ་དང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བས་པ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་སྔར་མ་སྐྗེད་པའི་སྦྱློར་ལམ་དང་པློ་གསུམ་སྐྗེད་ནས་ཚེ་དྗེ་ལ་ཆློས་མངློན་པར་

རྟློགས་པར་བ་བའམ། དགྗེ་སྦྱློང་གི་འབྲས་བུ་ཐློབ་པར་བྗེད་མི་ནུས་ལ། ཕིས་དྗེ་

གཉིས་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དངློས་པློ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྗེད་པའློ། །སའི་དངློས་

གཞིར་བཟློད་པ་འདི་ལ་གསལ་ཁ་མྗེད་ཀང་བ་མ་རྣམས་བཟློད་འབྲིང་མན་ཆད་སྐྗེད་

པ་ལ་བཞྗེད་དྗེ། དྗེ་ཡང་བཟློད་ཆྗེན་ནས་ཆློས་མཆློག་དང་མཐློང་ལམ་བར་མ་ཆད་དུ་

སྐྗེ་ལ་འདིས་ཚེ་དྗེ་ལ་མཐློང་ལམ་སྐྗེད་མི་ནུས་པས་སློ་སམ་པའློ། །ལམ་གསུམ་པ་ནི། 

རྒྱུ་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཆློས་མངློན་པར་རྟློགས་པར་བྗེད་ཅིང་དགྗེ་སྦྱློང་གི་

འབྲས་བུ་ནི་འཐློབ་ལ། དགྲ་བཅློམ་ནི་འཐློབ་མི་ནུས་པས་འདས་ལམ་གིས་ཕིས་དྗེ་

ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དངློས་པློ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བྗེད་པའློ། །འབྲས་བུ་ནི་དང་པློ་

གཉིས་གང་རུང་ཡིན་གི་ཕིར་མི་འློང་མིན་ཏྗེ། མངློན་པའི་སྤྱི་སྐད་ལ་ཕིར་མི་འློང་ཐློབ་

ནས་འདློད་པར་ཉན་མློངས་ཀི་དབང་གིས་སྐྗེ་མི་སིད་པ་འདི་སང་བ་ལྷག་མའི་དབང་
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གིས་འདློད་པར་སྐྗེ་དགློས་པས་སློ། །

འདི་ལ་བློད་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་དབང་པློ་འབྲིང་གི་འབྲིང་དང་འབྲིང་གི་རྟུལ་པློ་

དང༌། ཚོགས་སྤྱློད་ཆྗེ་ཆུང་གི་ཐ་སད་བྗེད་དློ། །བསན་བཅློས་ལས་ནི་སྦྱློར་ལམ་སྔློན་

དུ་བཏང་ཞིང་འབྲས་བུ་སྔློན་དུ་མ་བཏང་བའི་ཚོགས་སྤྱློད་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀ་སྔློན་དུ་

བཏང་བའི་ཚོགས་སྤྱློད་ཅྗེས་འབྱུང་སྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་

མཐུན་པ་སྔློན་མ་སྐྗེད་པ་དང་སྐྗེད་པ་དང་སྔློན་འབྲས་བུ་མ་ཐློབ་པ་དང་ཐློབ་པ་ཡང་

རུང་སྗེ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྗེད་པར་བདག་ཉིད་ཀིས་ལམ་མངློན་དུ་བས་ནས་

བསྗེ་རུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏྗེ་གཅིག་པུར་གནས་པའམ། རང་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏྗེ། ཚོགས་

དང་སྤྱློད་པ་གང་སྡུག་བསྔལ་གི་མཐར་ཕིན་པ་ཐློབ་པའློ་ཞྗེས་སྦྱློར་ལམ་མ་སྐྗེད་པས་

ལམ་མངློན་དུ་བས་ནས་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏྗེ་གཅིག་པུར་གནས་པ་དང༌། ལྷག་

མས་ལམ་མངློན་དུ་བས་ནས་རང་རྒྱལ་དུ་གྱུར་ནས་ཚོགས་དང་སྤྱློད་པར་གསུངས་

པས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། ལམ་གསུམ་པློ་དྗེ་ལ་བསབས་པས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། འགྲུབ་ཚུལ་དང་པློ་ནི། བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཚོགས་

བསགས་པའི་འློག་ཏུ་སངས་རྒྱས་མི་འབྱུང་བ་ན་སློབ་དཔློན་མྗེད་པར་བང་ཕློགས་སློ་

བདུན་བསྒློམས་ནས་ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་དགྲ་བཅློམ་ཐློབ་པར་བྗེད་

དློ༑ །འགྲུབ་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཡང༌། སྔར་ལམ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་

པའི་རྒྱུ་རྐྱྗེན་དྗེ་དང་དྗེས། སངས་རྒྱས་མི་འབྱུང་བ་ན་སློབ་དཔློན་ལ་མ་ལྟློས་པར་

ཆློས་སློ་བདུན་བསྒློམས་ནས་རིམ་པ་ལྟར་ཆློས་མངློན་པར་རྟློགས་པར་བྗེད་ཅིང་དགྲ་
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བཅློམ་པའི་བར་དུ་ཐློབ་པར་བྗེད་པ་དང༌། འབྲས་བུ་ལྷག་མ་ནས་དགྲ་བཅློམ་གི་བར་

ཐློབ་པར་བྗེད་དློ། །འདིའི་ལྟར་ན་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཚོགས་

བསགས་ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་དངློས་པློ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་དྗེ་ནས་ཚེ་འཕློས་པའི་

ཕི་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་ལམ་ལྷག་མ་བཞི་སྐྗེད་པར་བཞྗེད་ཀི། མཛོད་པ་ལྟར་གདན་ཐློག་

གཅིག་ལ་ངྗེས་པར་སྐྗེད་པ་མི་འདློད་དློ། །ལྷག་མ་གཉིས་ཀང་སྔར་བཞིན་དངློས་པློ་

དྲུག་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་པའི་ཚེ་ཕི་མ་དྗེ་ལ་བཟློད་འབྲིང་ནས་དགྲ་བཅློམ་གི་བར་

དང་ཕིར་འློང་ངམ་ཕིར་མི་འློང་ནས་དགྲ་བཅློམ་གི་བར་སྐྗེད་པར་བཞྗེད་དྗེ། སིདཔ་ཐ་

མ་པའི་ཚེ་གཅིག་ལ་ལམ་མང་བ་དང་འབྲིང་བ་དང་ཉུང་བ་བསྐྗེད་ནུས་པའི་སྒློ་ནས་

འདི་དག་གི་ཁད་པར་བསན་ཏློ། །འདི་གསུམ་ལ་ཡང་སང་བ་ཅིག་ཅར་དང་རིམ་གིས་

སློང་བ་གཉིས། ཕི་མ་ལ་ཡང་མཐློང་ལམ་གི་སྔློན་དུ་དང༌། བཅུ་དྲུག་པ་རློགས་རྗེས་སུ་

སྒློམ་སང་སློང་ཚུལ་གསུངས་པའི་རྣམ་གཞག་མ་མཐློང་ཡང༌། བང་ས་ལས། རང་རྒྱལ་

བ་ནི་ཉན་ཐློས་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་ཉན་

ཐློས་རྣམས་དང་ལམ་གིས་རང་བཞིན་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞྗེས་བཤད་པས་ཞུགས་

གནས་བརྒྱད་ཀ་རིར་རུང་ཞིང་སང་བ་ཡང་རིམ་གིས་སློང་ཞིང་དྗེ་ཡང་བཅུ་དྲུག་པའི་

རྗེས་སུ་སྒློམ་སང་རྣམས་སློང་སམ་མློ། །

དང་པློ་ལ་མཛོད་ལས་ནི། སློན་དང་བསྗེ་རུ་བང་ཆུབ་པ། །བསམ་གཏན་མཐའ་

རྟྗེན་གཅིག་ལ་ཀུན། །དྗེ་ཡི་སྔློན་དུ་ཐར་ཆ་མཐུན། ཞྗེས་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེ་མཐློང་

ལམ་གི་སྔློན་དུ་སིད་རྗེའི་"ཉྗེར་སློགས
1

་ཐློབ་ནས་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་མན་ཆད་ལ་ཆགས་

1  ཞློལ། ༦༧༡   ཉྗེར་སློགས    བ། ༧༨༩  ཀ ། ༧༢༧  སྗེ། ༧༣༣   ཉྗེར་བསློགས
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པ་དང་བྲལ་ཞིང༌། བསམ་གཏན་གི་མཐའ་བཞི་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལམ་ལྷག་མ་བཞི་སན་

གཅིག་ལ་མངློན་དུ་བྗེད་ཅིང་དྗེའི་ཚེ་མཐློང་སང་རྣམས་དང་སིད་རྗེའི་སྒློམ་སང་དགུ་

ཙམ་ཞིག་སློང་བར་བཤད་དྗེ། འདིའི་ལྟར་ན་ཆགས་བྲལ་སྔློན་སློང་ཡིན་ཞིང་ཕིར་མི་

འློང་ཞུགས་གནས་ཀང་འློང་ངློ༌། །བཞི་པ་ནི། དྗེ་གསུམ་གིས་ཚོགས་གསློག་པའི་དུས་

ནི་མཛོད་ལས། བསྗེ་རུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཡི་རྒྱུས། ཞྗེས་དང༌། ས་ལས་ཀང་དྗེ་ལ་

བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཚོགས་སློགས་པར་གསུངས་ནས་གཞན་གཉིས་ལ་བཤད་པ་མྗེད་

དློ༑ །སྔ་མ་རྣམས་ན་རྗེ། ཕི་མ་གཉིས་ལ་བརྒྱ་ཡི་སུམ་གཉིས་དང་སུམ་ཆ་ཞྗེས་ཟྗེར་

ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ཉིས་བརྒྱ་དང་སུམ་བརྒྱའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། སྔ་མས་ནི་དྗེ་གསུམ་ཕི་མ་ཕི་

མ་རྣམས་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེ་བསྐྗེད་བའི་ལམ་གྲངས་ཉུང་བ་ལ་བསམས་པར་སང་

ལ༑ ཕི་མས་ནི་དྗེ་དག་མཆློག་འབྲིང་དམན་གསུམ་ཡིན་པས་སམ་དུ་བསམས་ཏྗེ་སྒྲུབ་

བྗེད་མྗེད་པས་དློར་བར་བའློ། །

འློ་ན་གང་ཞྗེ་ན། ས་ལས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཕ་མློ་རྣམས་ཀང་བསན་ལ། 

ཚོགས་གསློག་པའི་དུས་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་ལ་བཤད་ནས་གཞན་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བ་མ་

བཤད་པ་དང༌། དྲིན་ལན་བསབ་པ་ལས། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བསྐལ་པ་ཆྗེན་པློ་

བརྒྱས་ཚར་ཕིན་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་སྤྱིར་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་དུས་

མཚུངས་གསུང་བ་ལྟར་འཐད་དློ། །བསྐལ་པ་ལ་བང་ཡྗེས་བར་བསྐལ་དུ་བཤད་པ་

ནློར་ཏྗེ། ས་ལས་གསལ་ཁ་མྗེད་ཀང་མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། བསྐལ་པ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱར་

བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་དག་ལ་སྤྱད་པས་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་པས་སློ། །དྗེ་

གསུམ་ལས་ཕི་མ་གཉིས་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་ཅན་མ་ངྗེས་པ་འགའ་ཞིག་རང་རྒྱལ་
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དུ་སློང་བ་ཡིན་པར་མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། 

ཚོགས་ཤིང་སྤྱློད་པ་དང་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་སློ། །དྗེ་ལ་ཚོགས་ཤིང་སྤྱློད་པ་རྣམས་

ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་རང་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་

དང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་བཤད་དུ། གང་དག་གིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ལན་ཅིག་ཕིར་

འློང་བའི་འབྲས་བུ་བསྐྗེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ནུབ་པ་དང་བདག་ཉིད་ཀིས་

འདིར་དགྲ་བཅློམ་པ་ཉིད་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དྗེ་དག་ནི་ཚོགས་ཤིང་སྤྱློད་པ་ཡིན་ལ་

ཞྗེས་སློ། །སྦྱློར་ལམ་ཙམ་སྐྗེད་པའི་སློ་སྐྗེ་སྔློན་དུ་བཏང་བའི་རང་རྒྱལ་ཡང་ཡློད་པར་

གཞན་དག་ཟྗེར་ཞྗེས་མཛོད་འགྲྗེལ་ལས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་ས་ཡི་

དངློས་གཞིའི་རང་ལུགས་ལ་ལམ་གཞན་སྔློན་དུ་མ་སློང་བའི་རང་རྒྱལ་ལ་ཡང་དྗེ་

གསུམ་འབྗེད་པར་མངློན་ལ། དྗེ་ཡང་དང་པློ་རིགས་ངྗེས་པ་དང་ཕི་མ་གཉིས་མ་ངྗེས་

པར་ཀུན་བཏུས་ལས། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྗེག་པ་པ་གང་ཞྗེ་ན། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆློས་ཉིད་ངྗེས་པའམ་མ་ངྗེས་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། ཞྗེས་སློ། །

ལྔ་པ་ལ་ཐུགས་དང༌། ལུས་ཀི་གནས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཆློས་ཟབ་མློ་

ལ་མློས་པ་དང་རྟྗེན་འབྲྗེལ་ཟབ་མློ་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པ་ལྷུར་ལྗེན་པ་དང༌། རྣམ་ཐར་སྒློ་

གསུམ་ཡིད་ལ་བྗེད་ཅིང་གནས་པ་ནི་གསུམ་ག་ལ་འདྲའློ། །གཉིས་པ་ནི། བསྗེ་རུ་ལྟར་

སྤྱློད་པ་ནི་གཅིག་པུ་ལ་དགའ་ཞིང་གཅིག་པུར་གནས་ལ། ལྷག་མ་གཉིས་ནི་དྗེ་ལས་

བཟླློག་ནས་ཚོགས་དང་གནས་པར་འགྱུར་རློ། །དྲུག་པ་ནི་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་

གྲློང་ངམ་གྲློང་རལ་གང་དུ་རྟྗེན་ཅིང་གནས་ཀང་རུང་སྗེ། ལུས་ཤིན་ཏུ་བསྲུངས་པ་དང༌། 

དབང་པློ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བསམས་པ་དང་དྲན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གནས་པས་གྲློང་ལ་སློགས་
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པར་བསློད་སློམས་ལ་འཇུག་སྗེ། དམན་པ་རྣམས་ལ་བརྗེ་བར་བྗེད་པ་ན་ཡང་ལུས་

ཀིས་ཡིན་གི། ངག་གིས་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ཀང་ལུས་ཀིས་ཆློས་སློན་གི། ངག་

གིས་མི་སློན་པའི་ཕིར་དང་ཞྗེ་འགྲས་པ་རྣམས་བཟླློག་པའི་ཕིར་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མ་སློན་

པར་མཛད་དློ། །བདུན་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤྱིའི་སྒ་བཤད་པ་ནི། མཛོད་འགྲྗེལ་ལས། 

ལུང་མྗེད་པར་བདག་གཅིག་པུའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་པས་རང་སངས་རྒྱས་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་

ལྟར་ཡིན་ལ། བྗེ་བྲག་ཏུ་དང་པློའི་སྒ་བཤད་པ་ནི། འགྲྗེལ་བཤད་ལས། བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཇི་ལྟར་བསྗེ་རུ་དག་གཉིས་པ་མྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་དྗེ་དག་ཀང་ཁིམ་

པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་གཞན་དག་དང་མི་འདྲྗེ་བར་

གནས་པས་ན་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཞྗེས་བའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །ཕི་མ་གཉིས་ལ་ནི་

བློད་སྔ་མ་རྣམས་ཚོགས་ན་སྤྱློད་པས་ཚོགས་སྤྱློད་ཅྗེས་འཆད་ཀང༌། གཞུང་རྣམས་

ལས་ཚོགས་དང་སྤྱློད་པ་དང་ཚོགས་ཤིང་སྤྱློད་པ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏྗེ། གྲློགས་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤྱློད་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བགྲློད་པ་པློ་རྟྗེན་གི་ཁད་པར། བགྲློད་པར་བ་བ་ལམ་གི་

ངློ་བློ། དྗེའི་རྒྱུ་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཁད་པར་དངློས་དང༌། དྗེ་

ལ་རློད་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། དམན་མཆློག་གི་"རིམ་པ་

ལྟར་ན།
1

 ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་གི་མཇུག་ཐློགས་སུ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་གི་ངློ་བློ་

བརློད་པར་རིགས་མློད་ཀི་འློན་ཀང་རྗེ་ཞིག་ཉན་ཐློས་ལས་རང་རྒྱལ་ཁད་ཞུགས་པ་

ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་གསུངས་ཏྗེ། དགློས་པ་ནི། ཉན་རང་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

1  བ། ༧༩༣  ཀ ། ༧༣༠   རིམ་པ་ལྟར་ན།    སྗེ། ༧༣༦  རིམ་པ་ལྟར་ནི།    ཞློལ། ༦༧༤   རིམ་པ་ལྟར།
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མྗེད་ན་དྗེའི་ལམ་ཉན་ཐློས་ལས་ལློགས་སུ་འཆད་མི་རིགས་ལ། ཁད་པར་དུ་བྗེད་ཆློས་

གང་གིས་ན་རང་རྒྱལ་དྗེ་དག་གི་ལམ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ལས་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་

བ་ཉན་ཐློས་རྣམས་ལས་རང་རྒྱལ་དྗེ་དག་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

འཕགས་པ་ཡིན་སམ་པའི་དློགས་པ་བསུ་བར་ཏྗེ་དྗེ་བསལ་བའི་ཕིར་རློ། །མདློ་འབྲྗེལ་

ནི༑ སྦྱློར་ལམ་དུ་ཆློས་རྣམས་ལ་གནས་པ་དང་མི་གནས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡུམ་ལ་

གནས་པར་གསུངས་པ་ན་འཁློར་གི་ནང་ན་ལྷའི་བུ་ཁ་ཅིག་གནློད་སྦྱིན་གི་སྐད་ལ་

སློགས་པ་ནི་ཤྗེས་པར་ནུས་ཀི། རབ་འབློར་གིས་ཡུམ་ལ་གནས་པར་གསུངས་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནློ་སམ་པ་དང་དྗེའི་བསམ་པ་རིག་ནས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་བྱུང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་ཚེ་གཞན་ལ་

མ་ལྟློས་པར་བདག་ཉིད་ཀིས་རང་གིས་བང་ཆུབ་རྟློགས་པའི་ཕིར་དྗེ་ལ་གཞན་གིས་

བསན་མི་དགློས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཡང་འཁློར་དྗེ་རྣམས་ལས་ལྷའི་བུ་ཁ་ཅིག་འདི་སམ་དུ་

སྗེམས་པར་གྱུར་ཏྗེ། གང་གནློད་སྦྱིན་རྣམས་ཀི་སྐད་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། གནློད་སྦྱིན་

རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བསད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ནི་སྨྲས་པར་གྱུར་ན། ཤྗེས་པར་རུང་

གི་གང་འཕགས་པ་རབ་འབློར་ཡུམ་འཆད་པ་དང་རབ་ཏུ་བརློད་པ་དང་སློན་པ་དང་ཉྗེ་

བར་སློན་པ་དྗེ་ནི་ཤྗེས་པར་མི་རུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་ཡང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབློར་གིས་

ལྷའི་བུ་དྗེ་དག་གི་སྗེམས་ཀི་རྟློག་པ་སྗེམས་ཀིས་ཤྗེས་ནས་ལྷའི་བུ་དྗེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། 

ལྷའི་བུ་དག་གང་སྨྲས་པ་དྗེ་ཤྗེས་པར་མི་རུང་ངམ། ལྷའི་བུ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། 

འཕགས་པ་རབ་འབློར་ཤྗེས་པར་མི་རུང་ངློ༌། །རབ་འབློར་གིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་དག་

འདི་ལྟར་ཡི་གྗེ་གཅིག་ཀང་མ་བརློད་ཀི་གང་མ་བརློད་པ་དྗེ་ནི་ཐློས་པར་མི་རུང་
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ངློ༌། །གང་ཐློས་པར་མི་རུང་བ་དྗེ་ནི་ཤྗེས་པར་མི་རུང་ངློ༌། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་རབ་འབློར་

གིས་ཉྗེ་བར་བསན་པའི་དློན་མི་རིག་པ་དྗེ་ནི་ཤྗེས་པ་ཟབ་པ་ཡིན་ལ། ཡི་གྗེ་གཅིག་

ཀང་མ་བརློད་པ་ནི་མ་བརློད་པ་ཟབ་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

དྗེའི་དློན་ཡང་མཉམ་གཞག་ཏུ་བརློད་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དློན་རྟློགས་པ་ནི་

ཤྗེས་པ་ཟབ་སྗེ་གཞན་གིས་རང་ལ་བསན་མི་དགློས་པའློ། །རྗེས་ཐློབ་ཏུ་ངག་གི་འབྲས་

རྟགས་ལས་གཞན་གིས་མི་རྟློགས་པ་ནི་མ་བརློད་པ་ཟབ་པ་སྗེ། ར་བའི་ཡང་སྒས་

བསྡུས་པ་གཞན་ལ་རང་གིས་བསན་མི་དགློས་པའློ། །ཟབ་པ་སྔ་མ་ལ་ནི་ཕི་མས་ཀང་

ཁབ་ལ་དྗེ་ལ་ནི་སྔ་མས་མ་ཁབ་བློ་ཞྗེས་གསུང་བ་ལྟར་རློ། །ཟབ་པ་དྗེ་གཉིས་དང་ལྡན་

པའི་ཕིར་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟབ་པ་ནི། ཀྗེ་མ་འཕགས་པ་རབ་

འབློར་འདི་ནི་ཡུམ་གསལ་བར་བྗེད་པ་སྗེ་ཟབ་པ་བས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་སློན་པར་

བྗེད་ཕ་བ་བས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སློན་པར་བྗེད་པའློ། ཞྗེས་པའློ། །དྗེ་ལ་ཟབ་པ་ནི། 

གཞན་གི་སྒ་ལས་བདྗེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྟློགས་པའི་ཕིར་ཉན་ཐློས་ཀི་ཡྗེ་

ཤྗེས་སློ། །དྗེ་བས་ཟབ་པ་ནི་རང་གི་རྟློགས་པའི་རྐྱྗེན་འདི་ཙམ་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་

པའི་རང་རྒྱལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །ཕ་བ་ནི་ཉློན་སྒིབ་ཙམ་སངས་པའི་འབྲས་བུ་ཉིད་ཀིས་

ན་ཉན་ཐློས་ཀི་ཤྗེས་པའློ། །

དྗེ་བས་ཕ་བ་ནི། ཤྗེས་སྒིབ་གཟུང་རྟློག་སངས་པས་ལྷག་པའི་རང་རྒྱལ་གི་ཡྗེ་

ཤྗེས་སློ། །བརྒྱད་སློང་པར་རིང་བ་བས་ཀང་ཆྗེས་རིང་བ་ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་བས་དྗེ་ལ་

རིང་བ་ནི་མུ་སྗེགས་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཤྗེས་པའློ། །ཆྗེས་རིང་བ་

ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཡུལ་མིན་པས་རང་རྒྱལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །ཉི་སང་དང་ལྗེ་བརྒྱད་མ་
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གཉིས་ཀར་བསན་མི་དགློས་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟབ་པའི་མདློ་གཉིས་སྦྱར་བས་དྗེའི་ལྟར་

ན་རང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟབ་པ་དང༌། དང་པློ་གཉིས་བསན་མི་དགློས་པའི་དློན་

ཅན་དུ་འཆད་ཅིང༌། ཁད་པར་དུ་ཉི་སང་ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟབ་པའི་མདློའི་སྔློན་དུ་གང་གང་

ཞྗེས་སློགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་བངས་ནས་འཆད་དློ། །འགྲྗེལ་པ་འདི་ལྟར་ན་རང་ལ་

གཞན་གིས་བསན་མི་དགློས་པ་རང་པ་དང་པློ་གཉིས་དང་རང་གིས་སློན་པ་སྒ་ལ་མི་

ལྟློས་པ་ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་བསན་ཏློ། །ཁ་ཅིག་ཟབ་པ་ཉིད་དུ་བརློད་པ་གློང་མ་ལ་ཡང་

སྦྱློར་ཡང་རྒྱན་སང་དང་བསྟུན་ན་ཕི་མ་ཉིད་ལ་སྦྱློར་བ་འཐད་དློ། །ཤྗེར་སྒློན་དུ། ར་

བའི་ཡང་སྒས་ཁད་པར་ཕི་མ་འཕངས་པར་བས་ནས་ཟབ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལམ་བགྲློད་པ་དང་ཆློས་སློན་པའི་ཁད་པར་རློ། །དང་པློ་

ནི༑ ཉན་ཐློས་ལས་རང་རྒྱལ་ཁད་ཞུགས་པ་ཉིད་གཅིག་སྗེ་དང་པློ་ཡིན་ནློ། །གང་ན། 

རང་རྒྱལ་སིད་མཐའ་བ་དྗེ་དག་ལ་བང་ཆུབ་མངློན་དུ་བྗེད་པ་སངས་རྒྱས་དང་སློགས་

པས་བང་སྗེམས་ཉན་ཐློས་ཀིས་བསན་པ་ལ་ལྟློས་མི་དགློས་ཞྗེས་བ་བ་ནིའློ། །རྒྱུ་

མཚན་ནི། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སིད་མཐའི་ཚེ་སློབ་དཔློན་གཞན་གིས་བསན་པ་

ལ་མི་ལྟློས་པར་བདག་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ཐློབ་བའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རྟློགས་པར་

འགྱུར་ཏྗེ་དྗེའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ནི། སྔློན་བསྐལ་པ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱར་ཉན་

ཐློས་ཀི་སྗེ་སློད་ལ་དམིགས་པའི་ཐློས་པ་དང་སློགས་པས་བསམ་པ་དང་སྨློན་ལམ་ལ་

སློགས་པའི་དགྗེ་ར་མངློན་པར་འདུ་བས་ཤིང་སྐྗེད་པའི་མཐུས་སློ། །

བང་ཆུབ་མངློན་དུ་བྗེད་པ་སློབ་དཔློན་གིས་བསན་པ་ལ་མི་ལྟློས་པས་ཉན་

ཐློས་ལས་ཁད་ཞུགས་པར་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་ན། ལུང་ལས་ཉན་ཐློས་རྣམས་ནི་སིད་མཐའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 641  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཚེ་ཡང་གཞན་གིས་སྒས་བསན་པ་ལ་ལྟློས་ནས་རང་གི་བང་ཆུབ་རྟློགས་པར་འགྱུར་

ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །ལུང་གང་ལས་ན། བང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་ལས། ཉན་ཐློས་

རྣམས་ནི་རྣམ་གྲློལ་སྒ་ཕིར་འགྲློ། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་སྗེ་དྗེའི་ཕིར་འདི་དག་ལ་སློབ་མ་ཞྗེས་

ཀང་བརློད་དྗེ། ངྗེས་པར་སློབ་དཔློན་དགློས་པས་སློ། །འདིར་གཞན་དག་ཀང་ཞྗེས་

སློགས་ནི་ཆློས་སློན་པའི་འཕགས་གཞི་ཡིན་པས་འློག་ཏུ་འབྲྗེལ་ལ་རྒྱན་སང་ལས་

ཀང་འདི་གཉིས་ཕལ་ནས་གློང་འློག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་བ་སྗེ། འདིར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

གསུངས་པ་ནི་ཚིག་ཚོགས་སྐྱུང་བ་ལ་དགློངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉན་ཐློས་ལས་རང་རྒྱལ་ཁད་ཞུགས་པ་ཉིད་གཉིས་པ་ཡིན་

ནློ༑ །གང་ན། རང་རྒྱལ་དྗེ་དག་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་གདུལ་བ་གཞན་གིས་སྒ་ལས་མི་རྟློགས་

ཤིང་སྒ་མྗེད་ལས་རྟློགས་པའི་ཟབ་པ་ཉིད་ནིའློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། སྒར་བརློད་པ་མྗེད་པའི་

ཆློས་སློན་པས་གདུལ་བ་གཞན་དག་མངློན་མཐློའི་ལམ་དགྗེ་བ་བཅུ་དང་སློགས་པས་

ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་ལམ་བདག་མྗེད་རྟློགས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྗེད་དྗེ་དྗེའི་ཕིར་རློ། །དྗེའི་

རྒྱུ་གང་ན། རང་རྒྱལ་དྗེ་དག་གིས་རང་གིས་ཐློབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཟུང་རྟློག་སངས་པས་

གཟུང་མྗེད་རྟློགས་པ་དང་སློགས་པས་དྗེའི་རྒྱུ་ཚོགས་བསགས་ཤིང་སྨློན་ལམ་བཏབ་

པའི་མཐུས་སློ། །རང་གི་གདུལ་བས་བསན་བའི་དློན་གློ་བ་སྒ་ལ་མི་ལྟློས་པས་ཉན་

ཐློས་ལས་ཁད་ཞུགས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ན། ཉན་ཐློས་རྣམས་ནི་འཆད་པ་པློས་སྒར་

བརློད་པའི་ཆློས་བསན་པའི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་འཆད་པ་པློའི་ཤྗེས་པའི་

རལ་བརློད་འདློད་རྟློགས་པར་"བྗེད་ནའི
1

་ཕིར་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་ནི་ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་དང་

1  སྗེ། ༧༤༡   བྗེད་པའི
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བཅས་པའི་ཆློས་བསན་པས་གདུལ་བ་གཞན་དག་དགྗེ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྗེད་པ་ཡིན་

པས་སློ། །འདི་ནི་རྒྱན་སང་གི་དགློངས་པ་སྗེ། འགྲྗེལ་པ་འདིའི་ཡང་དགློངས་པ་མཐར་

ཐུག་པའློ། །ལུགས་ལས་དང་འབྱུང་ཞྗེས་པ་འདིར་ཡང་སྦྱར་ལ་ཀང་ནི་ཉན་ཐློས་རང་

གི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་སྒ་ལ་ལྟློས་པར་མ་ཟད་པའློ། །ཁ་ཅིག་སྒ་མྗེད་དུ་སློན་ན་བསན་བ་

སྒ་ལས་མི་རྟློགས་པའི་ཁབ་སྒྲུབ་ཏུ་གཞུང་འདི་སྦྱློར་བ་ནི། སློབ་དཔློན་གིས་ཁད་ཆློས་

གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་ཁད་གཞི་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་བགྲློད་ཚུལ་དང༌། ཆློས་སློན་ཚུལ་དྗེ་

སྔློན་ལ་བཀློད་ནས་དྗེ་ལས་ཁད་ཞུགས་པར་སྒྲུབ་པ་མ་མཁྗེན་པའློ། །གཞན་ཡང་

རིགས་བིན་གིས། ཉན་པ་པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་སློགས་པས་འཆད་པ་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་

སློགས་པའི་ཤྗེས་པའི་ནུས་པ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྗེད་ཅྗེས་པ་ཡང་སྐབས་དློན་མ་

མཁྗེན་པ་སྗེ། ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀིས་སྒ་བཅས་སུ་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་སྒློ་ནས་ཉན་

ཐློས་འཆད་པ་པློའི་ཤྗེས་པ་རྟློགས་པར་བྗེད་པར་འཆད་དགློས་པ་ལ་བང་སྗེམས་

ཀིས་སྒ་བཅས་སུ་བཤད་ཉན་བྗེད་ཚུལ་ལ་སྦྱར་བས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རློད་པ་དང༌། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། སྒ་མྗེད་པ་དང་ཆློས་

སློན་པ་གཉིས་འགལ་བར་བསམས་ནས་ཇི་ལྟར་ན་སྒ་མྗེད་པའི་ཆློས་སློན་པ་རུང་སྗེ། 

དྗེ་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར་སམ་པའི་དློགས་པ་ཁློང་ན་གནས་པ་བསུ་བར་བཞྗེད་ནས་

གསུངས་སློ། །ཡང་ནི་གློང་དུ་རང་རྒྱལ་ཉན་ཐློས་ལས་ཁད་པར་དུ་བྗེད་པའི་ཆློས་གང་

སམ་པའི་དློགས་པ་བསུ་བར་མ་ཟད་དློགས་པ་འདི་ཡང་བསུ་བའློ། །འཕགས་པས་ནི་

གཞན་གིས་བསན་མི་དགློས་པའི་མདློར་ཚིག་གིས་བརློད་པ་མྗེད་བཞིན་དུ་ཡང་ཆློས་

སློན་པར་བཀྲལ་ནས་དྗེ་རློད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སང་ངློ༌། །གང་
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ལ་ན། རང་རྒྱལ་གི་གདུལ་བ་གང་བརློད་བའི་དློན་ནི། གང་དང་གང་ལ་རང་རང་གི་

མློས་པ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཉན་འདློད་པ་དྗེ་དང་དྗེ་ལའློ། །གང་ན། བསན་བའི་དློན་དྗེ་དང་

དྗེའློ། །ཇི་ལྟར་ན། བརློད་པའི་སྒ་མྗེད་ཀང་བརློད་བ་དྗེ་ཉན་པ་པློས་ཇི་ལྟར་ཉན་འདློད་

པ་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེའི་ཕིར་སྒ་མྗེད་ཀང་ཆློས་སློན་པར་མི་འགལ་ལློ། །འདི་ལ་མདློ་མྗེད་

དློ༑ །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་མྗེད་ཀང་ཆློས་སློན་པ་མི་འགལ་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་སངས་རྒྱས་

བཞིན་ནློ། །འདི་ལ་གཉིས། རྒྱུ་དུས་ཀི་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་ཚུལ་དང༌། འབྲས་དུས་སུ་

སྨློན་ལམ་གྲུབ་ཚུལ་མཚུངས་པར་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། འློ་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་དྗེ་

ལྟར་ཆློས་སློན་པའི་རྒྱུ་གང་ན། དྗེའི་རྒྱུར་ཚོགས་བསགས་ཤིང་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་སྗེ། 

དྗེ་ཡང་སྨློན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔར་གྱུར་པ་ན་བདག་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་བརློད་པའི་སྒ་ལ་ལྟློས་པ་

མྗེད་པར་ཆློས་སློན་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་སྨློན་ལམ་བཏབ་བློ། །དྗེ་ལྟར་འདྗེབས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་ནི་ཡིད་ཕི་རློལ་ཏུ་རྣམ་པར་གཡྗེང་བྗེད་ཡིན་ལ་

དྗེ་ཡང་རྒྱུད་འཁྲུག་པ་སྗེ་མ་ཞི་བར་བྗེད་པ་ཡིན་པས་ཉྗེས་པ་དྗེ་མཐློང་ནས་སློ། །དྗེ་

གཡྗེང་བ་ཡིན་པ་ཡང་རྟློག་པས་ངློ་བློ་ལ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་སྤྱློད་པས་ཁད་པར་ལ་

རྣམ་པར་མ་དཔྱད་པར་ཚིག་ཏུ་མི་སྨྲ་བ་སྗེ་སྨྲ་བར་མི་ནུས་ཏྗེ། རྟློག་དཔྱློད་ངག་ཀུན་

སློང་ཡིན་པས་སློ། །ཁ་ཅིག་བརློད་པ་ནི་ནང་གི་བརློད་པ་རྟློག་དཔྱློད་ལ་འདློད་པ་དློན་

མིན་ཏྗེ། ཉི་སང་ལས། ཆློས་སློན་པ་ནི་བརློད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་རྣམ་པར་

གཡྗེང་བ་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་ལ། ཞྗེས་གསུངས་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་ཀང་དྗེ་བཀློད་པས་
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སློ༑ །སྔར་གི་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་རང་རྒྱལ་གིས་ཀང་བཏབ་པ་དྗེ་བས་ན་

སངས་རྒྱས་དང་རང་རྒྱལ་གཉིས་སྒ་མྗེད་དུ་ཆློས་སློན་པའི་རྒྱུ་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་

ཚུལ་འདྲ་བའི་ཕིར་སྒ་མྗེད་ཀང་ཆློས་སློན་པ་ཞྗེས་བའློ་ཞྗེས་སྦྲྗེལ་ལློ། །རྒྱན་སང་དུ། 

སངས་རྒྱས་དང་མཚུངས་པར་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཏབ་པ་

ཡིན་ནློ། ཞྗེས་པ་འདི་ལྟར་འབྱུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། སང་བར་འགྱུར་རློ། །གང་ལ་ན་གདུལ་བ་གང་ཞིག་བསན་བའི་

དློན་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ཉན་འདློད་པ་དྗེའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ལའློ། གང་ན། 

བསན་བའི་དློན་དྗེའློ། །ཇི་ལྟར་ན། སྒ་མྗེད་ཀང་ཇི་ལྟར་བསན་འདློད་ཀི་རྣམ་པའམ་

ཚུལ་དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་རློ། །རྒྱུ་གང་གིས་ན། སྔློན་གི་སྨློན་ལམ་དང་སློགས་པས་

"གཟུགས་མྗེད
1

་རྟློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མཐུས་སློ། །གནས་སྐབས་གང་དུ་ན། སངས་

རྒྱས་ཀིས་སྔློན་སྨློན་ལམ་བཏབ་ནས་ཕིས་བང་ཆུབ་པ་ན་དྗེའི་མཐུས་སྒ་མྗེད་ཀང་

གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་བསན་འདློད་པའི་དློན་དྗེ་ལྟར་སང་བར་བྗེད་ནུས་པ་དྗེ་

བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་མ་ཟད་རང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པའི་གནས་

སྐབས་ན་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེ་བས་ན་སྒ་མྗེད་ཀང་ཆློས་སློན་པ་མི་འགལ་ཞྗེས་བ་སྗེ། 

ཆློས་སློན་པ་ཞྗེས་པའི་སྒའི་དློན་ནི་བརློད་པའི་སྒ་ཡློད་དམ་མྗེད་ཀང་བའི་འདི་ལྟར་

བརློད་བའི་ཆློས་གློ་བ་གདུལ་བ་ཉན་པའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྗེ་ལྗེགས་པར་

དང་པློར་བསྐྲུན་ཞིང་ཕིས་གློང་ནས་གློང་དུ་སྐྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པའི་

ཕིར་རློ། ཞྗེས་པ་ནི་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པའློ། །སྐབས་འདིའི་དཔྗེ་ནི་ཡང་སྒས་ཁློང་ནས་

1  ཞློལ།  གཟུགས་མྗེད    བ། ༨༠༡  ཀ ། ༧༣༧  སྗེ། ༧༤༣   གཟུང་མྗེད
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འཕངས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཉན་ཐློས་ལས་རང་རྒྱལ་ཁད་

ཞུགས་པ་བརློད་ནས་རྣལ་མ་སྗེ་དཀྱུས་མ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་གི་ངློ་བློ་གསུངས་

སློ༑ །ཇི་ལྟར་ན། ཉན་ཐློས་ལས་ཁད་ཞུགས་པ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་ཉན་ཐློས་

ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་པས་ལམ་ཡང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་

ནློ་ཞྗེས་སློན་ཏློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱུ་ལམ་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་ན་འབྲས་བུའི་དུས་སུ་

དྗེ་མངློན་དུ་བས་ཚུལ་དང་ཆློས་སློན་ཚུལ་གི་ཁད་པར་གཉིས་མི་འཐད་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤྗེས་པར་བའློ། །གང་ན། བསྗེ་རུ་ལྟ་བུས་མཚོན་པའི་རང་རྒྱལ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ལམ་མློ། །གང་གིས་དང་གང་དུ་ཤྗེས་པར་བ་བ་ནི། ཉན་ཐློས་ཀི་སྐབས་

བཞིན་ནློ། །ཚུལ་ནི། བརྟྗེན་པ་སངས་རྟློགས་ཀི་ཁད་པར་གཉིས་དང༌། རྟྗེན་རིགས་ཀི་

ཁད་པར་གསུམ་གིས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པར་རློ། །དང་པློ་ལ་ཡང་བདག་མྗེད་

གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཁད་པར་ཡློད་ཀང༌། གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་ཀི་རྟློགས་

ཚུལ་ནི་ཉན་ཐློས་དང་མཚུངས་པས་དྗེ་བཤད་ཟིན་པ་ལ་དགློངས་ནས་འདིར་རྗེ་བཙུན་

གིས་མ་གསུངས་པ་སློབ་དཔློན་གིས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པར་ཁ་བསྐང་

བ་མཛད་དློ། །ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་སངས་རྟློགས་ལ་ཡང་སངས་

པའི་ཁད་པར་གིས་རྟློགས་པའི་ཁད་པར་གློ་ས་བར་དགློངས་ནས་སངས་པའི་ཁད་

པར་ཙམ་ཞིག་གསུངས་སློ། །

དྗེ་ལ་གཟུང་རྟློག་སངས་པ་དང་འཛིན་རྟློག་མ་སངས་པའི་ཁད་པར་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ཕི་རློལ་གི་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པས་གཟུང་བ་ཕི་རློལ་
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གི་དློན་ནམ་ཡུལ་ལ་བདྗེན་པར་ཞྗེན་པའི་རྟློག་པ་སངས་པ་ནི། ལྷའི་བུ་དག་གཟུགས་

ནི་ཟབ་པ་མ་ཡིན་ཕ་བ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་པ་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་ཟབ་པ་དང་ཕ་

བ་བཀག་པའློ། །འདིས་གཟུང་བས་སློང་པའི་རང་བཞིན་དྗེ་རང་རྒྱལ་གི་བློ་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་

ཟབ་པ་དང་ཕ་བ་མིན་པར་བསན་པ་ནི་དྗེ་དྗེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟློགས་པའི་ཕིར་

རློ༑ །གཉིས་པ་ནང་གི་ཤྗེས་པ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་མ་རྟློགས་པས་འཛིན་པ་ཡུལ་ཅན་

དུ་སང་བ་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་གི་རྟློག་པ་མི་སློང་བ་ནི། རབ་འབློར་གིས་སྨྲས་པ་ལྷའི་བུ་དག་

དྗེ་དྗེ་བཞིན་ནློ་དྗེ་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྗེ་ཆློས་ཉན་པ་དྗེ་

དག་ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའློ། །སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ནི་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་སྗེ་ཆློས་ཉན་པ་དྗེ་དག་

ཀང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའློ། །ལྷའི་བུ་དག་གཟུགས་ཀང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའློ། ཞྗེས་

སློ༑ །

འདི་དག་གིས་དཔྗེར་ན་སྒྱུ་མ་དང་སྤྲུལ་པ་ནི་ཡུལ་མྗེད་ཀང་དྗེར་སང་བའི་རྣམ་

རིག་ཡློད་པ་ལྟར་རང་རྒྱལ་དྗེ་དག་གིས་ཡུལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་ཀང་འཛིན་

པ་མྗེད་པ་མ་རྟློགས་པར་བསན་ཏློ། །ཁད་པར་དྗེ་གཉིས་ཀིས་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་དྗེ་ཉན་

ཐློས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་ལས་དམན་པའི་ཁད་པར་བསན་

ཏློ༑ །གལ་ཏྗེ་སུམ་ཅུ་པར། གཟུང་བ་མྗེད་པས་དྗེ་འཛིན་མྗེད། ཅྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་

གཟུང་རྟློག་སློང་ན་འཛིན་རྟློག་མི་སློང་བ་འགལ་ཞྗེ་ན། དློན་འདི་ལ་ཚིག་གསལ་ལས། 

རང་སངས་རྒྱས་འདི་དག་གིས་ནི་སློད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་རྣམས་འཇིག་པ་དང་འཆགས་

པའི་དབང་གིས་རྟློགས་པར་ས་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཡང་ལུས་ནི་

རབ་ཏུ་འཇིག་པས་བདག་མྗེད་པར་རྟློགས་པས། ཞྗེས་དང༌། འཛིན་པའི་ངློ་བློ་ཕུང་པློ་
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ལྷག་མ་བཞི་པློ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །འཁློར་བ་རྣམས་སུ་"རྒྱུན་རབ་ཏུ་བསན་པས
1

་བདག་

མྗེད་ཅྗེས་དྗེ་དག་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་མི་འཇུག་གློ །ཞྗེས་གཟུང་བ་གཟུགས་ཕུང་དང་འཛིན་

པ་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་བཞི་ལ་རྒྱུན་བརྟན་མི་བརྟན་ཡློད་པས་རྟློགས་དཀའ་ས་ཡློད་པའི་

ཕིར་རྟློགས་མ་རྟློགས་ཀི་ཁད་ཡློད་པར་འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་འཆད་ཀང་སློབ་དཔློན་གི་

བཞྗེད་པ་ནི་རྒྱན་སང་དུ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་དངློས་པློ་ཡློད་ན་དྗེ་འཛིན་པར་བྗེད་པ་

རྣམས་པར་རྟློག་པ་མྗེད་པའི་ཤྗེས་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་སྐྗེ་ཞིང་དྗེ་མྗེད་པར་མ་ཡིན་

པ་ཞྗེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་དངློས་པློའི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་ན། ཐློག་མ་མྗེད་པའི་དུས་

ཅན་གི་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་འཛིན་པར་བྗེད་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་ཤྗེས་པ་འགག་

བཞིན་པས་འཕངས་པའི་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་སྐྗེ་བའི་ཕིར། 

འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ལ་ནི་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཡློད་པ་ཁློ་ན་ལས་སྐྗེ་བ་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བའི་ངྗེས་པ་འདི་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

དྗེའི་དློན་ནི་གཟུང་བ་རང་མཚན་དུ་ཡློད་ན་རང་མཚན་རྣམ་རྟློག་ལ་མི་སང་

བས་དྗེ་འཛིན་པའི་རྟློག་མྗེད་མ་འཁྲུལ་བའི་འཛིན་པ་ཡློད་ལ། དྗེ་ཡང་དྗེ་ལྟ་བུའི་གཟུང་

བ་མྗེད་ན་མྗེད་པ་ཡིན་ཀང༌། གཟུང་བར་སང་བའི་འཛིན་པ་ནི་ཐློག་མྗེད་ནས་བརྒྱུད་

པའི་རང་གི་རྣམ་རྟློག་སྔ་མས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལས་སྐྗེས་པས་ན། གཟུང་བ་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པས་འཛིན་པ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རྟློགས་དགློས་པའི་ངྗེས་པ་མྗེད་

དློ༑ །རྟྗེན་གི་ཁད་པར་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པ་པློའི་རྟྗེན་གི་གང་ཟག་དང༌། སྒྲུབ་པའི་

དམིགས་པ་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྟྗེན་ནློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབློར་གིས་

1  བ། ༨༠༤  ཞློལ་། ༦༨༤    རྒྱུན་རབ་ཏུ་བསན་པས  ཀ ། ༧༤༠  སྗེ། ༧༤༦   རྒྱུན་རབ་ཏུ་བརྟན་པས
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ཉན་ཐློས་ཆྗེན་པློ་དྗེ་དག་དང་ལྷའི་བུ་དྗེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་རྣམས་སམ། བདྗེན་པ་མཐློང་བའི་གང་ཟག་གམ། དགྲ་བཅློམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་

བསམ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའམ། སྔློན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་པ་སངས་རྒྱས་

བློན་པ་མང་པློ་ལ་དགྗེ་བའི་ར་བ་སྐྗེད་པ་དག་གམ། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་

ཡློངས་སུ་ཟིན་པའི་རིགས་ཀི་བུ་དང་རིགས་ཀི་བུ་མློ་དག་ཡུམ་འདི་ལྟར་ཟབ་པ། 

ཞྗེས་པ་ནས། འདི་ལྟར་མཁས་ཤིང་མཛངས་པས་རིག་པར་བ་བ་འདི་ལྗེན་པར་འགྱུར་

ཏ༑ ཞྗེས་སློ། །བརྒྱད་སློང་པར། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་བང་ཆྗེན་རྣམས་

སམ། ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་སམ། དགྲ་བཅློམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་

གང་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ཡུམ་འདི་ལྟར་བཤད་པ་འདི་ལ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་

རློ༑ ཞྗེས་ཡུམ་འདི་ལྟར་བསན་པ་འདི་ལ་སུ་དག་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞྗེས་

རབ་འབློར་ལ་དྲིས་པ་དང༌། ཀུན་དགའ་བློ་ལ་ལན་དུ་སྨྲས་སློ། །

སྡུད་པ་ལས། རྒྱལ་སས་བདྗེན་ལ་མཁས་དང་ཕིར་མི་ལྡློག་པ་དང༌། །དགྲ་

བཅློམ་དྲི་མ་བསལ་ཞིང་སློམ་ཉི་སངས་པ་དང༌། །བཞི་པ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་ཀིས་

ཡློངས་སུ་ཟིན་པའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཉི་ཁི་ལས་གང་ཟག་ལྔ་དང༌། བརྒྱད་སློང་པར་

གསུམ་དང༌། སྡུད་པར་བཞི་གསུངས་ཤིང་དྗེ་ཡང་དང་པློར་བདྗེན་མཐློང་བཤད་

དློ༑ །འློ་ན་བང་བའི་ཡུལ་དྗེ་གང༌། ལྗེན་མཁན་གི་གང་ཟག་དྗེ་དག་ཀང་ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། 

ཉི་སང་དང་རྣམ་འགྲྗེལ་དུ་ཡུམ་ལྗེན་པར་བསན་པ་རྣམས་རང་སངས་རྒྱས་བསན་པར་

བཤད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ཉི་ཁིའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་སུ་བཤད་པ་མྗེད་དློ། །
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རྒྱན་སང་ལས། དང་པློ་ནི། སངས་པ་ཁད་པར་གཉིས་ལྡན་གི་རང་རྒྱལ་གི་

ལམ་དང༌། གཉིས་པ་ནི། ཕིར་མི་ལྡློག་པ་ནི་རང་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་སྦྱློར་

ལམ་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཉིད་རང་གི་བང་ཆུབ་འདློད་པས་བང་སྗེམས་སངས་རྒྱས་མི་

བཞུགས་པའི་ཞིང་དུ་ལུས་ཀིས་ཆློས་བསན་ནས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྗེད་འདློད་པས་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློའ ློ། །ལྟ་བ་ཕུན་ཚོགས་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ལྟ་བ་བར་མ་དང་ལྡན་པ་

སྗེ༑ ཐྗེག་འབྲིང་གི་ཤྗེས་རབ་བློ། །དགྲ་བཅློམ་པ་ཟག་ཟད་ནི་མཐློང་ལམ་གིས་མཐློང་

སང་གི་ཟག་པ་རྣམས་སངས་པས་མཆློད་པར་འློས་པ་སྗེ། མཐློང་ལམ་པའློ། ཞྗེས་

འཆད་ལ། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། ཚིག་གསུམ་གིས་ནི་རང་བང་ཆུབ་ལ་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་

ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་དང་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པའི་རིགས་དང་དྗེ་ཉིད་

ལ་ངྗེས་པའི་རིགས་ཀི་གང་ཟག་ཅྗེས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དང་པློ་ཡང་དག་པར་

བསྒྲུབས་པའི་རིགས་ཀི་གང་ཟག་དང༌། བར་པ་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པའི་རིགས་ཀི་

དང༌། ཐ་མ་རང་རྒྱལ་དུ་ངྗེས་པའི་རིགས་ཀི་གང་ཟག་ལ་བཤད་ཅིང༌། ལྟ་བ་ཕུན་

ཚོགས་ལམ་གང་ལ་གནས་གསལ་ཁ་མྗེད་དློ། །

གལ་ཏྗེ་རིགས་དྗེ་དག་ཀང་རྒྱས་འགྱུར་དང༌། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང༌། 

ལམ་གང་དུ་ཕིར་མི་ལྡློག་ཐློབ་པའི་རིགས་ཡིན་པས་གསུམ་པ་འདིའི་དང་པློ་ལ་སྦྱར་

བས་ཆློག་ཀང་མ་སྦྱར་བ་དང༌། དང་པློ་གཉིས་གློ་རིམས་བཟླློག་ནས་བཤད་པ། ལམ་

ཐ་མ་གཉིས་ལ་གནས་པ་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞྗེ་ན། ཉི་ཁི་དང་བརྒྱད་སློང་པའི་

གང་ཟག་གཉིས་པ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཡིན་ཞིང་དྗེ་སྡུད་པར་བཤད་པའི་དང་པློ་དང་

ཡང་གཅིག་ཡིན་ཏྗེ། སྡུད་འགྲྗེལ་ལས། དྗེ་ལ་ཤྗེས་རབ་འབྲིང་གི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས་
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ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་དབྗེ་བ་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པའི་མཁས་པ་ནི་རྒྱལ་སས་སློ། 

ཞྗེས་བརྒྱད་སློང་པའི་གང་ཟག་གཉིས་པའི་བཤད་པ་འདི་ལ་མཛད་ཅིང་ཕིར་མི་ལྡློག་

པ་རང་རྒྱལ་སྦྱློར་ལམ་པ་ལ་བཤད་པས། ལྟ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་གང་ཟག་ཚོགས་ལམ་

པར་བརྟག་ནུས་པའི་ཕིར་རིགས་དང་པློ་གཉིས་ཀི་གློ་རིམས་འཆློལ་པ་མྗེད་དློ། །ཕིར་

མི་ལྡློག་གི་རིགས་སྦྱློར་ལམ་ནས་ཐློབ་ཀང་མཐློང་ལམ་ནས་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་

པའི་ཕིར་དྗེར་བཞག་པ་མི་འགལ་ལློ། །

ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆློད་པས་ན་དགྲ་བཅློམ་པ་སྗེ་མཐློང་

བའི་ལམ་ལ་སློགས་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་སངས་པས་རིམ་པ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྲི་མ་བསལ་བ་དང་། དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་བས་

པས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པའི་ཕིར། སློམ་ཉི་སངས་པ་ནི་གསུམ་པའློ། ཞྗེས་མཐློང་ལམ་ལ་

སློགས་ཀི་སྒ་སྦྱར་བས་མཐློང་ལམ་པ་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ལམ་ཐ་མ་གཉིས་ལ་

གནས་པ་ཡང་བཤད་དློ། །སྡུད་པའི་དཀའ་འགྲྗེལ་དུ། གང་ཟག་དང་པློ་མཐློང་ལམ་པ་

ལ་སྦྱར་བ་ནི་སློབ་དཔློན་དང་མི་མཐུན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་གང་ཟག་བཞི་ལས་དང་པློ་གསུམ་

ནི་རང་རྒྱུད་དང༌། ཐ་མས་ནི་གཞན་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་པའི་རྟྗེན་བསན་ཏློ། ཞྗེས་ཀང་

འཆད་དློ། །དགྗེ་བཤྗེས་ཀིས་ཟིན་པས་ནི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་པ་སློགས་ཀང་མཚོན་

ཏྗེ་དྗེ་དག་ནི་ཀུན་ལ་སྦྱར་རློ། །ཁ་ཅིག་སྦྱློར་ལམ་པ་ཚོགས་སྤྱློད་ཆྗེ་བ་དང་ཚོགས་

སྤྱློད་ཆུང་བའི་མཐློང་ལམ་དང་པློ་བཅློ་ལྔ་ལ་གནས་པ་ནི་བདྗེན་མཐློང་དང༌། བཅུ་དྲུག་

པ་ལ་གནས་པ་དགྲ་བཅློམ་དང༌། རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་པ་སློགས་བསྗེ་རུ་ལྟ་བུའི་

ཚོགས་ལམ་པར་བཞྗེད་དློ། །སྐབས་འདིའི་ལམ་འཕགས་ལམ་ཡིན་པས་སྦྱློར་ལམ་པ་
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སློགས་སྤྱིར་རྟྗེན་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཀང་འདིར་ནི་ཞར་བྱུང་དུ་ཤྗེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་དང་སློང་གསུམ་གི་སློང་

ཆྗེན་པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་ཆྗེན་བཞིའི་ལྷ་ནས་བརམས་ཏྗེ། འློག་མིན་གི་

བར་གི་ལྷ་དྗེ་དག་གིས་ལྷ་རས་ཀི་མྗེ་ཏློག་མན་དྷ་ར་བ་མང་པློ་མངློན་པར་སྤྲུལ་ཏྗེ། མྗེ་

ཏློག་དྗེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དང༌། བང་ཆྗེན་དང༌། དགྗེ་སློང་གི་

དགྗེ་འདུན་རྣམས་དང༌། གནས་བརྟན་རབ་འབློར་དང༌། ཡུམ་འདི་ལ་མངློན་པར་

གཏློར་བར་གྱུར་ཏློ། ཞྗེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའློ། །འདི་དག་གིས་ནི་སྤྲུལ་པའི་མྗེ་ཏློག་

རང་བཞིན་མྗེད་ཀང་མ་བརྟགས་པའི་ངློར་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་སློ་སློར་ངྗེས་པར་

སང་ཞིང་མཆློད་པའི་བ་བ་བྗེད་པ་ལྟར་སང་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། རང་རྒྱལ་གི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་

ཀང་དངློས་པློར་གྱུར་པའི་རྟྗེན་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་དུ་དྗེ་རྟློགས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

རྟློགས་པའི་ཆློས་སློ་སློར་ངྗེས་པ་འཐློབ་པའི་རྟྗེན་དུ་རུང་བར་ཤུགས་ཀིས་མཚོན་

ནས་བསན་པས་ཆློས་ཉིད་ཀི་རྟྗེན་བསན་པའློ། །དག་སིང་ཟླ་འློད་རྣམས་སུ་ཕི་མ་འདི་

གཅིག་པུ་རང་རྒྱལ་གི་རྟྗེན་དང་སྦྱློར་ཡང༌། སློབ་དཔློན་འདིས་གང་ཟག་དང་དྗེ་བཞིན་

ཉིད་ཀི་རྟྗེན་གཉིས་མཛད་པ་མདློའི་དློན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་ལྡན་པའི་

ཁད་ཆློས་རྟློགས་པར་ཏྗེ་ཐློབ་པར་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཤྗེས་པར་བའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དྗེ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་མངློན་དུ་བ་བའི་ཚུལ་གིས་ཤྗེས་པར་བ་བ་ནི་མ་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བའི་ཡུལ་དྗེ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་མློ། །ཁད་ཆློས་དུ་དང་ལྡན་

ན༑ རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ལ་སྗེ་ལམ་དུ་ཉན་ཐློས་ཀི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་
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བདྗེན་པ་བཞི་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྒློམ་པ་ཁློ་ན་སྗེ་མི་སྒློམ་པ་རྣམ་པར་བཅད་

པ་དང༌། གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པའི་གཟུང་བའི་དངློས་པློ་རྣམས་སྒྱུ་མ་བྗེད་པས་སྤྲུལ་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ལས་སྐྗེས་ཤིང༌། ཡང་དག་པར་ན་སྐྗེ་

བ་མྗེད་པའི་རྟྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་དློན་བསྒློམས་པས་གཟུང་བའི་དློན་གི་

རྣམ་པར་རྟློག་པ་སློང་བ་དང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་གློམས་པར་མ་

བས་པས་འཛིན་པའི་དློན་གི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དག་མི་སློང་བ་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཐྗེག་པས་བསྡུས་པའི་རྟྗེན་པའི་ཆློས་ལམ་གི་གཞིའམ། རྟྗེན་བྗེད་པའི་རིགས་

གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཏྗེ། དྗེ་གསུམ་གིས་རིམ་པ་ལྟར་ཉན་ཐློས་དང་སངས་རྒྱས་ལས་

དང་རྟློགས་པའི་རྒྱུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྗེ་ཁད་པར་དུ་བྗེད་དློ། །འདིར་རང་རྒྱལ་

གི་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་དངློས་སུ་བསན་ནས་དྗེ་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་ལམ་

ཤྗེས་ཤུགས་ལ་བསན་ཏློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། རང་རྒྱལ་གི་འཕགས་ལམ་གི་འློག་ཏུ་

དྗེའི་རྒྱུ་ངྗེས་ཆ་གསུངས་ཏྗེ། ངྗེས་ཆ་ཐློབ་ན་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་འཕགས་ལམ་སྐྗེ་བས་

སློ༑ །གཉིས་པ་ནི། མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡང་མི་འདློར་ལ་ཆློས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་

སློན་པའི་རྣམ་པས་ཤྗེས་པར་བ་བའི་དྲློད་ནི། གཟུགས་ནི་བཏགས་པ་ཙམ་མློ་

བཏགས་པ་ཙམ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་ཆློས་ཉིད་དྗེ། དྗེ་ནི་གནས་བརྟན་རབ་འབློར་གིས་

མི་འགལ་བར་བསན་ཏློ། ཞྗེས་སློ། །གཟུགས་སློགས་ལ་འགྲིབ་པ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་

པས་ཕྗེ་བ་སྗེ་དྗེས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་རྣམ་པས་རྟློགས་པར་བ་བ་རྗེ་མློར་གྱུར་པ་ནི། 

གཟུགས་འཕྗེལ་བ་དང་འགྲིབ་པར་བ་བའི་ཕིར་མི་སློབ་བློ། ཞྗེས་སློ། །གཟུགས་
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སློགས་ནང་སློང་པ་ཉིད་ནས་སློགས་པས་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཀི་

བར་ཡིན་པས་ཡློངས་སུ་མི་འཛིན་པའི་རྣམ་པས་རྟློགས་པར་བ་བ་བཟློད་པ་ནི། འདི་

ལྟར་གཟུགས་ཡློངས་སུ་གཟུང་དུ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ནང་སློང་པ་ཉིད་ནས་

དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གཟུགས་ཀིས་གཟུགས་ཡློངས་སུ་

བཟུང་དུ་མྗེད་པས་སློ། ཞྗེས་སློ། །

གཟུགས་སློགས་སྐྗེ་བ་མྗེད་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་རྟློགས་པར་བ་བ་

ཆློས་མཆློག་ནི། བང་ཚེ་གཟུགས་ཀི་སྐྗེ་བ་མི་མཐློང་འགག་པ་དང་བང་བ་དང་དློར་བ་

དང་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་དང་སློགས་པ་དང་འབྲི་བ་དང་

འགྲིབ་པ་དང་འཕྗེལ་པ་མི་མཐློང་ངློ༌། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དྗེ་

ནི་འདི་ལྟར་གཟུགས་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་གིས་མྗེད་པས་སློ། ཞྗེས་སློ། །མདློ་འདི་

དག་གིས་ངྗེས་ཆ་བཞི་བསན་པ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་གློང་གི་མདློ་

ལམ་གི་ངློ་བློ་དང༌། འློག་གི་མདློ་མཐློང་ལམ་ལ་སྦྱར་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་སང་བ་ན། བར་

གི་འདི་ལྟ་བུ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་མྗེད་ཀང་འློས་མྗེད་ཀི་རིགས་པས་ཤྗེས་པར་

བྗེད་པར་ཆློས་ཤྗེས་འཆད་དྗེ། འདི་འདྲ་བའི་རིགས་རྣམས་ལ་དྲན་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནློ། །གང་ན། ངྗེས་ཆ་བཞི་དང༌། དྗེ་ཤྗེས་པའི་ལམ་

ཤྗེས་གཉིས་སློ། །གང་ལ་ན། རང་སངས་རྒྱས་དང་བང་སྗེམས་ལའློ། །སྦྱློར་ལམ་སྐྗེ་

བའི་དམིགས་རྣམ་གང་ན། བདྗེན་པ་བཞིའི་དམིགས་པ་ལ་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

དམིགས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློ། །ལམ་ཤྗེས་ཀི་དམིགས་པ་གང་ན། སྦྱློར་ལམ་ཡུལ་

བཅས་སློ། །རྣམ་པ་གང་ན། གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་མིང་
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གི་བར་ལས་བྱུང་བའི་བཏགས་པ་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང༌། དྗེ་དག་གི་རང་

བཞིན་བརློད་པའི་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཆློས་ཉིད་གཉིས་མི་འགལ་བར་

རབ་ཏུ་སློན་པ་སྗེ་རྟློགས་པའི་རྣམ་པས་དམིགས་པས་དྲློད་སྐྗེ་བར་ཤྗེས་པ་ཡིན་

ནློ༑ །དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བའློ། །གཟུགས་སློགས་ལ་དློན་

དམ་པར་སྔར་ཡློད་འགྲིབ་པ་དང་སྔར་མྗེད་འཕྗེལ་པ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པར་རྟློགས་

པའི་དློན་དུ་སློབ་པ་ཞྗེས་བ་བའི་རྣམ་པ་དང༌། རང་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་སློང་པའི་

ཕིར་ནང་དང་ཕི་དང་སློགས་པས་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཀི་བར་

ཡིན་པས་གཟུགས་སློགས་ལ་བདྗེན་པར་ཡློངས་སུ་མི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་དང༌། 

གཟུགས་སློགས་ལ་དང་པློར་སྐྗེ་བ་དང་མཐར་འགག་པ་ལ་སློགས་པ་མྗེད་པ་ཞྗེས་བ་

བའི་རྣམ་པས་སློ། །མདློར་ན་བང་སྗེམས་ཀིས་ལམ་ཤྗེས་སྒློམ་པའི་ཚེ་རང་རྒྱལ་གི་

སྦྱློར་ལམ་བཞི་བདྗེན་བཞི་ལ་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དམིགས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

སྐྗེའློ་ཞྗེས་རྣམ་པ་འདི་བཞིའི་སྒློ་ནས་མི་དམིགས་པར་ཤྗེས་པའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། སློ་སློའི་ངློ་བློ་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། དམན་མཆློག་གི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་གི་

མཇུག་ཐློགས་སུ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ལམ་གི་ངློ་བློ་འཆད་དློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། 

བརྒྱ་བིན་གིས་ཡུམ་གང་ནས་བཙལ་བ་དྲིས་པ་དང༌། ཤཱ་རིའི་བུས་རབ་འབློར་གི་

ལྗེའུ་ལས་བཙལ་བར་གསུངས་པ་ལས་འཕློས་ནས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཐློང་ལམ་དང༌། སྒློམ་ལམ་མློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱི་

དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མཐློང་ལམ་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན། བརྟྗེན་པ་
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མཐློང་བའི་ལམ་མློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལུས་རྟྗེན་དང༌། སྗེམས་རྟྗེན་ནློ། །དང་པློ་ནི། 

སྒ་མི་སན་པ་མ་གཏློགས་པའི་མི་དང་འདློད་ལྷའི་རྟྗེན་ལ་སྐྗེ་སྗེ། ངན་སློང་དང་སྒ་མི་

སན་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་སྒིབ་པ་ཅན་ཡིན་ལ་ཁམས་གློང་མ་རྣམས་ལ་སྐློ་བ་མྗེད་

ཅིང་མི་སྐློ་བར་ཡང་དང་པློར་བདྗེན་པ་རྟློགས་པར་བྗེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། བསྡུ་བ་

ལས། གཟུགས་ཀི་ཁམས་དང་གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་གློང་མར་སྐྗེས་པས་ཀང་

དང་པློར་བདྗེན་པ་རྣམས་མངློན་པར་མི་རྟློགས་ཏྗེ། འདི་ལྟར་གནས་དྗེ་དག་ནི་སྐློ་བར་

འགྱུར་དཀའ་བ་ཡིན་པས། རྗེ་ཞིག་སྐློ་བ་ཆུང་ངུས་ཀང་བདྗེན་པ་རྣམས་མངློན་པར་

མི་རྟློགས་ན་གང་ན་སྐློ་བ་ཆུང་ངུ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མྗེད་པས་ལྟ་སྨློས་

ཀང་ཅི་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་དང༌། མཛོད་ལས། གློང་ན་མཐློང་ལམ་མྗེད། །མི་སྐློ། 

ཞྗེས་ལུང་རིགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་ལྟར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་

རུང་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ། བསྡུ་བར། བདྗེན་པ་མངློན་པར་རྟློགས་པ་ནི་བསམ་གཏན་རྣམས་ཁློ་

ན་དང་བསམ་གཏན་དང་པློའི་"ཉྗེར་སློགས
1

་མི་ལྕློགས་པ་མྗེད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་

མངློན་པར་རྟློགས་པར་འགྱུར་གི། གཟུགས་མྗེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་

ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་གཟུགས་མྗེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པའི་ལམ་ནི་ཞི་

གནས་ཤས་ཆྗེ་བ་ཡིན་ལ། ལྷག་མཐློང་ཤས་ཆུང་བ་ཡིན་པས་ལྷག་མཐློང་ཆུང་བའི་

ལམ་གིས་ནི། བདྗེན་པ་རྣམས་མངློན་པར་རྟློགས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་

སློ༑ །ཐྗེག་ཆྗེན་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངློས་གཞི་ལ་བརྟྗེན་ཞྗེས་ཀང་འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཐློང་ལམ་གི་སྐད་ཅིག་མ་དུར་བཤད་པ་དང༌། མཐློང་

1  ཞློལ། ༦༩༣ ཉྗེར་སློགས    བ། ༨༡༤  ཀ ། ༧༥༠  སྗེ། ༧༥༦   ཉྗེར་བསློགས
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སང་སློང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དང༌། སྐད་ཅིག་མ་དུར་སྐྗེ་བ་དཔྱད་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

སྗེ་པ་རྣམས་ལ་གྲངས་མང་ཉུང་འདློད་ཚུལ་དུ་མ་བཤད་ཀང༌། གྲགས་ཆྗེ་བ་ལ་མཛོད་

དུ༑ དྗེ་ལ་སྐད་ཅིག་བཅློ་ལྔ་ནི། །མ་མཐློང་མཐློང་ཕིར་མཐློང་བའི་ལམ། ཞྗེས་བཅློ་ལྔར་

བཤད་པ་དང༌། ཡུམ་གི་རྒྱན་འདི་དང་ཀུན་བཏུས་ལ་སློགས་པར་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་

ཏུ་བཤད་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཤད་ཚུལ་དགློད། འཐད་མི་འཐད་བསམ་པའློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། ཆློས་མངློན་པ་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དང༌། རྗེས་འབྲང་གིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་

བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། མཛོད་དུ་ཆློས་བཟློད་བཞི་འདློད་པའི་མཐློང་སང་སློང་བའི་

བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང༌། ཆློས་ཤྗེས་བཞི་དྗེའི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་དང༌། རྗེས་བཟློད་བཞི་

ཁམས་གློང་གི་མཐློང་སང་སློང་བའི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་རྗེས་ཤྗེས་བཞི་དྗེའི་རྣམ་

གྲློལ་ལམ་དུ་བཤད་དློ། །ཀུན་བཏུས་ཀི་ལུགས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་ཆློས་བཟློད་ཀིས་

ཁམས་གསུམ་གའི་སྡུག་བསྔལ་མཐློང་སང་སློང་ཞིང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་

ཀིས་རྣམ་གྲློལ་ལམ་མངློན་དུ་བྗེད་ལ་ལྷག་མ་གསུམ་གི་ཆློས་བཟློད་ཆློས་ཤྗེས་ཀང་

དྗེ་བཞིན་ནློ། །སྡུག་བསྔལ་རྗེས་བཟློད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་ཆློས་བཟློད་ཆློས་ཤྗེས་

གཉིས་ལ་དམིགས་ནས་འདི་ནི་འཕགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྒྱུའློ་ཞྗེས་འཛིན་ལ། 

སྡུག་བསྔལ་རྗེས་ཤྗེས་ཀིས་རྗེས་བཟློད་ལ་དམིགས་ནས་སྔར་ལྟར་འཛིན་པའློ་ཞྗེས་

ངྗེས་པར་བྗེད་པ་སྗེ། ལྷག་མ་གསུམ་གི་རྗེས་བཟློད་དང་རྗེས་ཤྗེས་ཀང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །

དྗེས་ན་རྗེས་བཟློད་རྗེས་ཤྗེས་གཉིས་སང་བའི་གཉྗེན་པློར་མ་བཤད་དྗེ། ཀུན་

བཏུས་ལས། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་གང་ཞྗེ་ན། སྔར་རྣམ་པར་དཔྱད་
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པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སློ་སློ་རང་ལ་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་པ་མྗེད་པའི་ཤྗེས་

རབ་སྗེ། གང་གིས་སྡུག་བསྔལ་མཐློང་བས་སང་བར་བ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་སློང་བ་དྗེ་

སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་ཞྗེས་བའློ། །ཆློས་ཤྗེས་པ་གང་ཞྗེ་ན། ཤྗེས་པ་

གང་གིས་བཟློད་པའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་རྣམ་པར་གྲློལ་བ་མངློན་སུམ་དུ་བྗེད་

པའློ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་རྗེས་སུ་རྟློགས་པར་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་གང་ཞྗེ་ན། སྡུག་བསྔལ་

ལ་ཆློས་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་པ་འདི་གཉིས་འཕགས་

པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྒྱུའློ་ཞྗེས་སློ་སློ་རང་ལ་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་པ་མྗེད་པའི་

ཤྗེས་རབ་བློ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་རྗེས་སུ་རྟློགས་པར་ཤྗེས་པ་གང་ཞྗེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ལ་

རྗེས་སུ་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་དྗེ་ངྗེས་པར་འཛིན་པའློ། །བདྗེན་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་

བཟློད་པ་དང་ཤྗེས་པ་རྣམས་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱར་བ་ཤྗེས་པར་བའློ། ཞྗེས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་དག་གི་ཡུལ་ནི་ཆློས་བཟློད་ཆློས་ཤྗེས་ཀིས་བདྗེན་པའི་

ཆློས་ཉིད་ལ་དམིགས་པས་གཟུང་བ་དང༌། རྗེས་བཟློད་རྗེས་ཤྗེས་ཀིས་ཡུལ་ཅན་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལ་དམིགས་པས་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། སྐད་ཅིག་གི་ཚད་ནི་ཇི་ཙམ་

གིས་རང་ཡུལ་རྟློགས་པ་རློགས་པའི་བར་ཏྗེ། བ་རློགས་ཡིན་གི་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་

ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཐ་སད་དུ་མི་རུང་བས་སློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་དག་གི་ངློ་བློ་ཡང་མིང་གི་

མཚན་མ་དང་མ་འདྲྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། དྗེ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་

དང་ཤྗེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཟུང་བ་རྟློགས་སློ། །རྗེས་སུ་རྟློགས་པའི་བཟློད་པ་དང་

ཤྗེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་འཛིན་པ་རྟློགས་སློ། །བཟློད་པ་དང་ཤྗེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

མཚན་མ་མྗེད་པར་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་ཅན་དུ་རིག་པར་བའློ། ཞྗེས་དང༌། སྗེམས་
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ཀི་སྐད་ཅིག་ནི་ཤྗེས་བ་ལ་ཤྗེས་པ་སྐྗེ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་རིག་པར་བའློ། ཞྗེས་

སློ༑ །

གཉིས་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་ཀིས་མཛད་ཟྗེར་བའི་ཕུང་པློ་ལྔའི་རབ་

བྗེད་ལས་སང་བའི་གྲངས་གཉྗེན་པློས་སློང་ཚུལ་རྣམས་མཛོད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

འབྱུང་ངློ༌། །སློབ་དཔློན་འདིས་སང་བའི་གྲངས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀུན་བཏུས་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན། ཐྗེག་ཆྗེན་མཐློང་ལམ་གི་སྐབས་སུ་གསུངས་སློ། །ཐུབ་དགློངས་ཀི་ལྗེའུ་

གཉིས་པར། སང་བའི་གྲངས་གཉྗེན་པློས་སློང་ཚུལ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་རྣམ་གྲློལ་

ལམ་དུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་པློ་བཅློ་ལྔ་མཐློང་ལམ་བཅུ་དྲུག་པ་སྒློམ་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་

མཛོད་ལྟར་བཤད་ནས། ལྗེའུ་གསུམ་པར་སང་བའི་གྲངས་ཀུན་བཏུས་ལྟར་དང་

གཉྗེན་པློས་སློང་ཚུལ་དང་ལམ་གཉིས་སུ་འཇློག་ཚུལ་རྣམས་མཛོད་ལྟར་བས་

སློ༑ །འཇུག་ཊིཀ་ཏུ་རང་ལུགས་ལ་ཀུན་བཏུས་ལྟར་བཤད་ནས་གཞན་གིས་ནི་གཞན་

དུ་འཆད་དྗེ། ཞྗེས་གཞན་འདློད་བཀློད་པ་ནི་ཐུབ་དགློངས་ཀི་ལྗེའུ་གསུམ་པའི་དློན་

དྗེར་སང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། བསྡུ་བར་ཁམས་གློང་འློག་གི་མཐློང་སང་གི་གཉྗེན་པློ་ཐ་དད་

པར་བཤད་པ་ནི་སྔར་ཁམས་གློང་འློག་གི་བདྗེན་པ་སློ་སློར་གཏན་ལ་དབབ་པའམ། 

ཡང་ན་གློང་འློག་གི་སང་བ་སློང་བའི་བྗེད་ལས་ཀི་སྒློ་ནས་ཆློས་ཤྗེས་དང་རྗེས་ཤྗེས་

ཕློགས་མཐུན་དུ་བཤད་དློ། །ཆློས་བཟློད་ཉིད་ཁམས་གསུམ་གའི་མཐློང་སང་གི་གཉྗེན་

པློར་གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་བཟང་པློའི་ཞབས་ལ་སློགས་པ་མཁས་པ་དུ་མ་ཞིག་གིས་

འབྲངས་སློ། །དྗེ་ལ་ཨ་བྷྱས་སང་བ་ཀུན་བཏུས་ལྟར་བས་ནས་སློང་ཚུལ་མཛོད་བཞིན་
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འཆད་པ་ནི། ཐུགས་རིངས་པ་སྗེ། ཀུན་བཏུས་ཀི་ལུགས་དང་འགལ་བས་སློ། །ཕུང་པློ་

ལྔའི་རབ་བྗེད་ཅྗེས་པ་དྗེར་ནི་ཆློས་གསུམ་ལ་ཕལ་ཆྗེར་བྗེ་སྨྲའི་འདློད་པ་བཀློད་པའི་

བཤད་པ་བས་ཤིང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་ནི་དློན་སྨྲ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྣམས་

ཀུན་རློབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཙམ་དུ་གྲུབ་པར་འདློད་པ་ལ་ཡང་དགག་པ་མཛད་པས་འདི་

དྗེས་མཛད་པ་མིན་པ་ལ་མངློན་པ་འློག་མའི་རྒྱུས་ཡློད་གཅིག་གིས་ཁ་གཡར་དུ་སང་

ངློ༌། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འདློད་པ་དགློད། འཐད་ཕློགས་བསན། ལུང་ནས་

གསུངས་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། ལུགས་དང་པློ་ནི། འབྲས་བུའི་མངློན་

རྟློགས་ལ་ལྟློས་ནས་མཐློང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་ལ། སློ་སློར་རྟློགས་པའི་

མངློན་རྟློགས་ལ་ལྟློས་ནས་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་གློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་དང་པློའི་དློན་

ནི་བདྗེན་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་ཤྗེས་པ་དང་སློང་བ་དང་མངློན་དུ་དང༌། སྒློམ་པར་བྗེད་

པ་ནི་མཐློང་ལམ་གི་བ་བའི་ལམ་ཡིན་པས་དྗེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། དྗེའི་དབང་དུ་བས་

ན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཡིན་ཏྗེ། སྡུག་བསྔལ་མཐློང་བའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་མཐློང་སང་སློང་

ལ་དྗེ་ཀུན་འབྱུང་ཡིན་པས་ཀུན་འབྱུང་ཡང་སློང་ངློ༌། །དྗེ་སངས་པ་འགློག་པ་ཡིན་པས་

འགློག་པ་ཡང་མངློན་དུ་བྗེད་དློ། །དྗེ་ཡང་ལམ་སྒློམ་པ་མྗེད་ན་མྗེད་པས་དྗེ་དག་དུས་

གཅིག་གློ །གཉིས་པའི་དློན་ནི་དྗེ་ལྟར་གཅིག་ཡིན་ཀང་བདྗེན་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་སྒློ་འདློགས་

ཀི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་བཅད་ནས་རྗེས་སུ་ངྗེས་པ་སྐྗེས་པའི་རིམ་པ་ལ་ལྟློས་ནས་བཅུ་

དྲུག་ཏུ་བཞག་པའློ་ཞྗེས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་བདྗེན་བཞི་ལ་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་ཚུལ་གི་སྒློ་ནས་

བཅུ་དྲུག་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་ལ། ཤྗེས་སློང་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་བྗེད་ཚུལ་གི་སྒློ་ནས་
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རིམ་པ་མྗེད་པས། འདིའི་ལྟར་ན་མཐློང་ལམ་ལ་ཞུགས་གནས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྣམས་

ཀང་རུང་བ་ཡིན་ནློ། །ལུགས་གཉིས་པ་ནི། སློ་སློར་རྟློགས་པའི་མངློན་རྟློགས་ལ་ཡང་

སྐད་ཅིག་གཅིག་ཡིན་ཏྗེ། ཆློས་མཐའ་དག་དངློས་པློ་མྗེད་པའློ་ཞྗེས་བསྒློམས་པས་

སྒློམ་པ་མཐར་སློན་པ་ན། དློན་གི་རང་གི་ངློ་བློ་གཅིག །བདག་ཉིད་མངློན་སུམ་ཡིན་པ་

ལ༑ །ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་བརྟག་བ་གང༌། །མ་མཐློང་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡློད། ཅྗེས་པའི་

ཚུལ་གིས་བདྗེན་པ་བཞི་ཀའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཟག་མྗེད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་བས་

སར་ཡང་མ་མཐློང་བ་མཐློང་བར་བ་བ་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །སང་བ་སློང་ཚུལ་ཡང་

འཇིག་ལྟ་དང་ཆགས་སློགས་ཀི་ཉློན་མློངས་དངློས་པློར་མངློན་པར་ཞྗེན་པས་ཀུན་

ནས་བསང་ལ། དྗེ་ལས་གྲློལ་བ་ནི་ཞྗེན་པ་ལྟར་མྗེད་པར་མཐློང་བ་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དྗེ་ལ་ཡང་རིམ་པ་མྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུགས་ཕི་མ་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་

མཐློང་ལམ་གི་རྟློགས་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རློགས་པས་རྣམ་པ་ལྷག་མའི་སྒློ་ནས་

མཐློང་ལམ་སྒློམ་པ་མྗེད་པའི་ཕིར། མཐློང་ལམ་ལ་ཞུགས་གནས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཇི་

ལྟར་རུང༌། གཞན་ཡང༌། གཟུགས་ཆློས་མཐུན་པ་མཐློང་བ་ལས། །ཉ་ཕིས་ལ་དངུལ་

རྣམ་པ་ལྟར། །གལ་ཏྗེ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། །ཡློན་ཏན་གཞན་སྦྱློར་མི་བྗེད་ན། 

ཞྗེས་པ་ལྟར་བདྗེན་བཞིའི་དྗེ་ཉིད་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་བཟླློག་ཕློགས་སུ་སྒློ་འདློགས་

པར་མི་བྗེད་ན། སློ་སློར་རྟློགས་པའི་མངློན་རྟློགས་ལ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཡང༌། 

གང་གི་ཚེ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་ལས་བཟླློག་ཕློགས་སུ་སྒློ་འདློགས་པའི་རྣམ་པ་

གཞན་དག་ཡློད་པའི་ཕིར། དྗེ་དྲུངས་ནས་དབྱུང་བའི་དློན་དུ་རྣམ་པ་གཞན་དག་གིས་
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སྒློམ་པ་གཞན་ཡང་ཡློད་པའི་ཕིར། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང་འབྲས་གནས་ཀི་

གནས་སྐབས་ཀང་འཐད་པ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་བས་ན་རྣམ་པར་ཤྗེས་པས་བདྗེན་བཞིའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

བཟུང་ཡང༌། ཆ་གང་ལ་གློམས་པ་གསལ་པ་ལ་སློགས་པའི་མཐུས་སྒློ་བཏགས་པའི་

རྣམ་པ་སྗེལ་ནུས་པ་དྗེ་ཉིད་དྗེའི་གྗེགས་སུ་གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་སྗེལ་པས་དྗེ་ལ་ཚད་མ་

ཡིན་གི་ཆ་གཞན་ལ་མིན་ཏྗེ། སྔློན་པློ་དང་སྐད་ཅིག་མ་མཐློང་བར་ཁད་པར་མྗེད་ཀང་

སྔློ་མིན་དུ་སྒློ་འདློགས་སྗེལ་གི་རྟག་འཛིན་སྗེལ་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནློ། །མཐློང་ཡང་

ངྗེས་པ་མི་འདྲྗེན་ན། འཕགས་པ་དང་སློ་སྐྗེ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅྗེས་ཀང་བརློད་

པར་མི་བ་སྗེ། རྣམ་པ་ཅི་ཙམ་ཞིག་གསལ་བས་དྗེ་དག་གི་ཤྗེས་པ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་དང་

གཏན་བྲལ་བ་དྗེས་དྗེ་དག་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕིར་རློ། །

འདློད་པ་དགློད་པ་དང༌། དྗེ་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་པའི་བརྒལ་ལན་འདི་དག་

རྒྱན་སང་དུ་འབྱུང་སྗེ། འདི་ལྟར་ན་བདྗེན་བཞིའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་ཆ་མྗེད་པས་མཐློང་

བའི་ཚེ་མཐའ་དག་མཐློང་ཡང་མཐློང་བ་ལ་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར། སྒློ་

འདློགས་བསལ་ཞིང་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཕིར་དུ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཐློང་ལམ་

སྒློམ་པར་བཞྗེད་པས་མཉམ་བཞག་ལ་བཟློད་ཤྗེས་བཅུ་དྲུག་རིམ་ཅན་དུ་སྐྗེ་ཡང༌། 

ཡུལ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་རྟློགས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མྗེད་པ་རྒྱུན་གཅིག་ཡིན་པས་སྐད་ཅིག་

གཅིག་དང་རྟློགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བར་བཤད་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་རྗེས་ཐློབ་ཀི་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་

ཚུལ་ལ་བཞག་གློ །དྗེའི་ཕིར་རྒྱན་སང་དུ། བདྗེན་པ་རྣམས་ཀི་མངློན་པར་རྟློགས་པ་ནི་

གཅིག་པའི་ཕིར་ས་དང་པློའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པློ་ནི་མཐློང་བའི་ལམ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལས་
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གཞན་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་སློགས་པ་ནས་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་བར་ནི། མཆློག་གི་དློན་

ལ་སློགས་པར་ཆློས་ཀི་དབིངས་སློ་སློར་རྟློགས་པའི་ཕིར། སྒློམ་པའི་ལམ་ཡིན་པར་

བཤད་དློ། ཞྗེས་པ་ནི། ས་བཅུའི་དབང་དུ་བས་ནས་ས་གཉིས་པ་ནས་གཟུང་བ་ཡིན་

གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་ནས་མིན་ཏྗེ། ཀུན་ཏུ་འགྲློ་དློན་དུ་རྟློགས་པ་ལ་སློགས་པ་

རྗེས་ཀི་ཚེ་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་ཚུལ་ལ་བཤད་ཅིང༌། ཆློས་ཤྗེས་ཀི་ཚེ་མཆློག་གི་དློན་ལ་

ངྗེས་པ་འདྲྗེན་པར་མི་བཞྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །

སློབ་དཔློན་གིས་བཞྗེད་པ་འདི་རྣམས་ཁུངས་སུ་བས་ནས་འཇུག་ཊིཀ་ཏུ་

བཀློད་པ་ནི་འདིའི་བཞྗེད་པ་མ་ནློར་བར་བཤད་ལ། ཐུབ་དགློངས་སུ་སློ་སློར་རྟློགས་

པའི་མངློན་རྟློགས་ལ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་བཤད་ནས་མདློ་དང་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་

ལུང་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་ཞུགས་པ་ལ་སློགས་པ་མཐློང་ལམ་དྗེ་བཞག་ཏུ་

མི་རུང་བར་བརད་པའི་ལན་དུ། མཐློང་སང་སྒློ་འདློགས་ཡློད་པས་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་མི་

ནུས་པ་ལ་སློགས་པ་རྒྱན་སང་གི་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་དུ་བཀློད་ཅིང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མ་

ལུས་པ་མཐློང་ཡང་ངྗེས་པ་ལ་ལྟློས་ནས་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་དློན་དུ་རྟློགས་པར་བཤད་པའི་

སློབ་དཔློན་གི་ལུང་ཤྗེས་བྗེད་དུ་འདྲྗེན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་ཏྗེ། རྒྱན་སང་དུ་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་སློ་སློར་རྟློགས་པའི་མངློན་རྟློགས་ལ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་འདློད་ན་

ཞུགས་པ་སློགས་མི་འཐད་པར་གསུངས་ཤིང་གཞན་ཡང་མཐློང་བ་ཙམ་ནས་སྒློ་

འདློགས་མི་སྐྗེ་ཞིང་ངྗེས་པ་སྐྗེ་ན། སློ་སློར་རྟློགས་པའི་མངློན་རྟློགས་ལ་དྗེར་འགྱུར་

ཡང༌། སྒློ་འདློགས་སྐྗེ་ཞིང་ངྗེས་པ་མི་སྐྗེ་བའི་ཕིར། དྗེའི་དློན་དུ་རྣམ་པ་གཞན་གིས་

མཐློང་ལམ་སྒློམ་པ་ཡློད་པས་རང་ལུགས་ལ་ཞུགས་གནས་འཐད་ཅྗེས་གསུངས་པས་
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འདློད་པ་དྗེ་ལ་གནློད་བྗེད་དུ་བཀློད་པ་སྒྲུབ་བྗེད་དུ་དྲངས་པས་སློ། །གཞན་ཡང་ཐུབ་

དགློངས་སུ། ཆློས་ཤྗེས་ལ་སློགས་པ་སྐད་ཅིག་མ་བཅློ་ལྔ་པློ་རྣམས་ཀང་མཐློང་བའི་

ལམ་མློ་ཞྗེས་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་བཤད་པ་ཁློ་ནའློ། །སྒློམ་པའི་ལམ་དུ་གསུངས་པས་ཀང་

འདི་རྣམས་མཐློང་བའི་ལམ་བཏགས་པ་བའློ་ཞྗེས་གསལ་བར་བས་སློ། །གཞན་དུ་ན་

ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློར་མཐློང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་གློ་

ཞྗེས་མང་དུ་བསན་པ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་ཞྗེས། དྗེ་ལས་གཞན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་

ཞྗེས་སློགས་ཀི་ལུང་གིས་ཐ་མ་བཅློ་ལྔ་སྒློམ་ལམ་དུ་གསུངས་པར་བསམས་ནས་དྗེ་

དག་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏྗེ། གལ་ཏྗེ་མཐློང་ལམ་བཏགས་པ་བ་མ་ཡིན་ན་དངློས་ཀང་

མ་ཡིན་པས་མཐློང་ལམ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞྗེས་བཤད་པ་ནི། 

རང་ཉིད་ཀིས་ཚད་མར་བས་པའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ར་འགྲྗེལ་དང་སློབ་དཔློན་

འདིའི་བཞྗེད་པར་མི་སང་སྗེ། ཕི་མ་ནི་བརློད་ཟིན་ལ་སྔ་མ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དབུ་མ་ནས་བཤད་པ་ནི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། 

ཆློས་ཤྗེས་པ་ཡི་མཇུག་ཐློགས་སུ། །འདི་ལ་བྗེ་བྲག་ཡློད་ན་ནི། །དངློས་པློ་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བ་ཡང༌། །གང་གིས་སྐྗེ་བར་རྣམ་བཏགས་པ། །རྣམ་པར་མི་མཁས་དྗེ་ཡིས་ནི། །རྐྱྗེན་

ལས་བྱུང་བའི་དློན་མ་མཐློང༌། ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར། དྗེ་ལྟར་རྟྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བར་

འབྱུང་བ་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་དང་འགག་པ་མྗེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཆློས་ཤྗེས་པས་བདྗེན་

པ་གསུམ་པློ་རྟྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བར་འབྱུང་བ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྗེས་པས། མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཡང་དྗེའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པར་མཐློང་བས་མངློན་པར་རྟློགས་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་

དློ༑ །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་ན་མཐློང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅློ་ལྔར་ཇི་ལྟར་བཞག །སྗེ་པ་ཁ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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ཅིག་ནི་མཐློང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅློ་ལྔར་མི་འདློད་ཀི་མངློན་པར་རྟློགས་པ་

གཅིག་ཏུ་ཟད་པར་འདློད་དྗེ། དྗེ་དག་གི་འདློད་པ་དང་བཤད་པ་འདི་མི་འགལ་ལློ། །གང་

དག་སྐད་ཅིག་མ་བཅློ་ལྔར་འདློད་པ་དྗེ་དག་གི་ལྟར་ན་ཡང༌། དྗེ་ལྟ་བུས་འདུལ་བའི་སྐྗེ་

བློ་ལ་དྗེ་བསན་པས་ཕན་གདགས་པའི་ཕིར། ཤྗེས་པའི་ངློ་བློ་གཅིག་ལ་ཆར་ཕྗེ་ནས་

ཆ་བཅློ་ལྔར་རྣམ་པར་བཞག་གློ །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

དྗེའི་དློན་ནི། རྟྗེན་འབྲྗེལ་གི་ཆློས་ལ་སྐྗེ་འགག་མྗེད་པར་ཤྗེས་པས་སྡུག་

བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ཡང་སྐྗེ་འགག་མྗེད་པར་རྟློགས་

ལ༑ རང་བཞིན་དྗེ་ཡང་འགློག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་བདྗེན་པ་བཞིའི་རང་བཞིན་

ཅིག་ཅར་རྟློགས་ཀི། ཆློས་ཤྗེས་ཀི་མཇུག་ཏུ་རྟློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་བའི་ཚུལ་

གིས་རིམ་ཅན་དུ་རྟློགས་པ་མིན་ནློ། །དྗེའི་ཕིར་མངློན་རྟློགས་གཅིག་ཏུ་ཟད་དློ། །

འློན་ཀང་སྐད་ཅིག་བཅློ་ལྔའམ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་ནི་སྤློས་པ་ལ་དགའ་བ་

རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕིར་བཞག་སྗེ། བདྗེན་བཞིའི་རང་བཞིན་ལ་མི་སྐྲག་པས་

ཆློས་བཟློད་ཚུལ་བཞིན་དུ་རིག་པས་ཆློས་ཤྗེས། རྗེས་ཤྗེས་ཀི་ཚེ་ཡང་དྗེ་ལྟར་མི་

སྐྲག་ཅིང་རིག་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པས་རྗེས་བཟློད་དང་རྗེས་ཤྗེས་སློ་ཞྗེས་བཞྗེད་

དློ༑ །བསྡུ་བ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བསན་པ་གནས་པ་རྒྱས་པ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་སྤློས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། དློན་དམ་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་སློ་སློ་རང་རིག་

པ་སྤློས་པ་མྗེད་པའློ། །དྗེ་ལ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་པློའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཆློས་ཤྗེས་

པའི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་སྗེམས་བཞི་དང༌། རྗེས་སུ་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་པའི་ཕློགས་

དང་མཐུན་པའི་སྗེམས་བཞི་དང༌། དུས་ཇི་སིད་དུ་སྗེམས་བརྒྱད་པློ་དྗེ་དག་འབྱུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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བར་འགྱུར་བའི་དུས་དྗེ་སིད་དུ་དྗེའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་ཡློངས་སུ་བསྒློམས་པའི་

སྗེམས་ཞི་གནས་འབའ་ཞིག་ལ་ཞུགས་པ་གཅིག་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་

བསྡུས་ན་སྗེམས་དགུར་འགྱུར་བས་དྗེ་དག་གིས་མཐློང་བའི་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་ཆློས་ཤྗེས་ཀི་ཕློགས་མཐུན་ཆློས་བཟློད་བཞི་དང་རྗེས་ཤྗེས་

ཕློགས་མཐུན་རྗེས་བཟློད་བཞི་སྗེ་བརྒྱད་དང༌། ཞི་གནས་ཀི་སྗེམས་གཅིག་སྗེ་དགུས་

ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་ཤྗེས་པ་ཡློད་པས་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་གློ །

ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། རྣམ་པར་བཞག་པ་གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དྗེ་བཞིན་

ཉིད་ཤྗེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་གཅིག་ཁློ་ནས་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལས་

བརམས་ཏྗེ་མཐློང་བའི་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་

ཡུལ་ཅན་གི་སྗེམས་གཅིག་གིས་རློགས་པར་བཤད་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་དང་པློ་བསན་པ་

གནས་པའི་ཕིར་དུ་གདུལ་བའི་ངློར་བཤད་པ་སྤློས་བཅས་དང༌། གཉིས་པ་ནི། རྣལ་

འབློར་པའི་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པའི་ཚུལ་ངྗེས་དློན་སྤློས་མྗེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཛད་ཅིང༌། 

ཀུན་བཏུས་འགྲྗེལ་པར་ཡང་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་རྣམ་གཞག་ཙམ་དུ་མཛད་དློ། །དྗེ་

ལྟར་ན་ཕི་མའི་བཞྗེད་པ་སྔར་བཤད་པའི་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་

བས་ནས་ཁས་བངས་ན་རྗེ་ཞིག་ལ་བསྐང་བདྗེའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཐློང་ལམ་གི་ངློ་བློ་མདློར་བསན། སྒློམ་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་

རྒྱས་པར་བཤད། རྣམ་པ་མ་བཤད་པར་འདློད་པ་དགག་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། བཤད་དློ། །གང་ན། མཐློང་བའི་ལམ་འདི་ཕིའི་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་

འདིའློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་ན་ཟག་བཅས་ཀི་བདྗེན་པ་གཉིས་དང་ཟག་མྗེད་ཀི་བདྗེན་པ་
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གཉིས་ཏྗེ་བཞི་ལ་བཟློད་ཤྗེས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་རྣམ་པ་བཞི་བཞིར་བསན་པའི་སྒློ་ནས་

སློ༑ །གང་དུ་ན། ལམ་ཤྗེས་ཉིད་ལ་སྗེ་སྐབས་སུའློ། །

གཉིས་པ་ནི། མཐློང་བའི་ལམ་ཕན་ཡློན་ཆྗེན་པློ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བརློད་དློ། །གང་

ན་བསྒློམ་པར་བ་བ་ནིའློ། །འདི་ལ་བཞི་ལས་གང་གིས་ན། བང་སྗེམས་མཐློང་ལམ་

པས་སློ། །གང་དུ་ན། ལམ་ཤྗེས་པའི་སྐབས་སུའློ། །གང་ན། ཕིར་མི་ལྡློག་པ་སློགས་

ཚེ་འདིའི་ཡློན་ཏན་དང་སྐྗེ་བ་དྲན་པ་སློགས་ཚེ་གཞན་གི་ཡློན་ཏན་དག་དང་ལྡན་པ་

འདིའློ། །གང་དང་ལྡན་ན། བཟློད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་དང་ཤྗེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་

གཉིས་ཏྗེ་བཞི་པློ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སློགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་སློ་སློར་ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་དང་ཡུལ་

དང་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲྗེལ་པ་དག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནློ། །སྐད་ཅིག་མ་བཞི་གང་ན་ཆློས་

ཤྗེས་པ་སློགས་སློ། །ཚུལ་ནི། མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། བཅུ་དྲུག་པློ་དྗེ་རྣམས་སྒློམ་ཚུལ་གི་རྣམ་

པ་ཇི་ལྟ་བུར་བསྒློམ་པར་བ་ཞྗེ་ན། དྗེའི་ལན་དུ་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། ལམ་ཤྗེས་

པ་ཉིད་ཀི་མཐློང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་དག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་གང་ན། རྟློགས་བའི་རྣམ་

པ་བསན་པས་ཤུགས་ལ་འཕངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ནི། དྗེ་བཞིན་

ཉིད་ནས་ཚད་མྗེད་ཀི་བར་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་མི་

དམིགས་སློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ཉིད་མི་དམིགས་སློ། ཞྗེས་དང༌། 

གཟུགས་ཆྗེན་པློ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ཕར་ཕིན་དྗེ་ནི་ཆྗེན་པློའ ློ། 

ཞྗེས་དང༌། གཟུགས་ལ་ཚད་མ་མྗེད་པའི་ཕིར། བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ཕར་ཕིན་འདི་ནི་

ཚད་མ་མྗེད་པའློ། ཞྗེས་དང༌། གཟུགས་ཚད་མྗེད་པའི་ཕིར། བང་ཆྗེན་གི་ཕར་ཕིན་
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འདི་ཚད་མྗེད་པའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་ཚད་ནི་ཤཱནི་དང་ཨ་བྷྱས་འདི་ཙམ་ཞྗེས་གྲངས་

ཀིས་མི་ཆློད་པ་ལ་བཤད་ལ། ཉི་སང་ལས་ནི། ཚད་ཅྗེས་བ་བ་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་

མཐར་ཐུག་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་དབིབས་ལ་བརློད་དྗེ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་

ནི་ཚད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། རྒྱན་སང་ལས། གཟུགས་

ཅན་རྣམས་ལ་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་དབིབས་ཚད་ཡིན་ལ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་

མཚན་ཉིད་ཚད་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་མི་མཐུན་པ་འབྱུང་ཡང་འགྱུར་སྔ་མ་ལྟར་ལྗེགས་ཏྗེ། 

ཚད་ནི་བློང་ཚད་ཡིན་ལ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་དྗེ་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །གཟུགས་

ཅན་གི་ཚད་ལ་ཡང་མངློན་པ་ནས་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་དབིབས་མྗེད་པར་བཤད་པས་དྗེ་

ལ་བརྟྗེན་པའི་ཚད་ནི་དབིབས་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་རང་གི་ལུས་ཀིས་གློ་ས་གང་ནློན་ཙམ་

ལ་བའློ། །རྟློགས་བ་དང་ཕན་ཡློན་དང་སིད་ཞིའི་མཐར་ལྟུང་བ་འགློག་པའི་རྣམ་པ་

བཞིས་བསན་པའི་ཀུན་འབྱུང་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ནི། མཐའ་མྗེད་ནས་བམས་སློགས་

ཀི་བར་ཏྗེ། གཟུགས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ཕར་ཕིན་འདི་ནི་མཐའ་

ཡས་པའློ། ཞྗེས་དང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ཀང་བང་ཆྗེན་གང་ཡུམ་འདི་དང་

མ་བྲལ་བར་གྱུར་པ་དྗེ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་བའློ། ཞྗེས་དང༌། 

བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ཡུམ་འདི་ནི་གཟུགས་མི་ལྗེན་མི་འདློར་བའི་ཚུལ་དང༌། ཞྗེས་དང༌། 

རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མློ་དྗེ་དག་གིས་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲུང་དུ་བམས་པ་དང་སིང་རྗེ་དང་དགའ་བ་དང་བཏང་སློམས་ཤིན་

ཏུ་བསྒློམས་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་སློ། །

དྗེར་གནས་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་ངྗེས་འཛིན། ཞྗེས་
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པ་ནི་མདློའི་ཚིག་ཟིན་དང་བསྟུན་ན་གཟུགས་སློགས་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་

ཆློས་ཤྗེས་དྗེར་གནས་པའི་བང་སྗེམས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་གཞན་གིས་སངས་རྒྱས་སུ་

གཟུང་དུ་རུང་བའི་ཕན་ཡློན་བསན་ལ། གྲགས་ཆར་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ཞྗེས་པའི་

ཚིག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་"ཚིག་རང་ལ
1

་སྦྱར་བར་བའློ། ཞྗེས་གློང་འློག་གི་རྟློགས་བའི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱློར་བར་འདློད་དློ། །སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱད་པ་འདིར་བམས་

སློགས་སྒློམ་པར་གསུངས་པ་ནི། འདིར་སྡུག་ཀུན་གི་སྐློན་རློགས་པར་རིག་ཅིང་དགུ་

པར་འགློག་པའི་ཡློན་ཏན་མཐློང་བ་ན་སིད་པར་གནས་ནས་གཞན་དློན་བྗེད་པ་དློར་

ནས་ཞི་བ་ལ་གཞློལ་བས་དྗེ་དགག་པའི་ཕིར་ཡིན་ནློ། །

རྟློགས་བ་དང་འབྲས་བུ་འཐློབ་པའི་ཕན་ཡློན་དང་གཉྗེན་པློ་སྡུད་པའི་བྗེད་ལས་

དང་ཕི་ནང་གི་གནློད་པ་སྗེལ་བའི་ཕན་ཡློན་གི་རྣམ་པས་བསན་པའི་འགློག་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་བཞི་ནི། སློང་ཉིད་ནས་ནད་ཀུན་སྗེལ་གི་བར་ཏྗེ། རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་

བུ་མློ་དྗེ་དག་གིས་ནང་སློང་པ་ཉིད་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཤིན་ཏུ་བསྒློམས་པའི་

ཕིར་རློ། ཞྗེས་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་བར་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས། ཡུམ་

འདྲི་བ་སློགས་ལ་འཇིགས་པ་དང་རྗེངས་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་

མི་འདློད་པ་ཐློག་ཏུ་བབ་ཀིས་དློགས་པ་ནི་འཇིགས་པ་དང༌། དྗེ་བསལ་ཐབས་མི་སྒྲུབ་

པ་ནི་རྗེངས་པའློ། །ཤཱནིས་སློང་ཉིད་ཁབ་པ་དང་ཞྗེས་བཏློན་ནས་སློང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་

མཐློང་བ་ལ་བྗེད་དློ། །བང་ཆྗེན་ཡུམ་འདི་འཛིན་པའམ། ཞྗེས་པ་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་

ཡིད་ལ་བགིད་པ་དྗེ་དག་གིས་མཐློང་བའི་ཆློས་འདི་ལ་ཡློན་ཏན་འདི་དག་ཡློངས་སུ་

1  བ། ༨༣༠  ཞློལ། ༧༠༦   ཚིག་རང་ལ    ཀ ། ༧༦༤  སྗེ། ༧༧༠   ཚིག་གང་ལ
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འཛིན་པར་འགྱུར་ཞིང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བགིད་པ་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡློངས་སུ་དག་པར་བགིད་པ་དང༌། ཞྗེས་དང༌། ཡུམ་ཟབ་མློ་ཡློངས་སུ་

བཟུང་ན་ཕར་ཕིན་དྲུག་པློ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་གཟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྗེ་

སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་དང༌། ཞྗེས་དང༌། ཡུལ་འདི་ལ་སྗེམས་རྣམ་པར་གཡྗེངས་པའམ་

བརྒལ་བའམ་བརད་པའམ་འགལ་བར་བ་བའི་ཕིར་འློང་བར་མི་ནུས་ཏྗེ། དྗེའི་འློག་ཏུ་

དྗེ་དག་ལ་ཡློན་ཏན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ནི་ཡུམ་འདི་མཉན་པའི་རིམ་གིས་ཐྗེག་པ་

གསུམ་གིས་ངྗེས་པར་བྱུང་ནས་སྡུག་བསྔལ་མཐར་འབིན་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །

ཡུལ་ལ་ཞྗེན་པ་ཞི་བ་དང༌། གཞན་གིས་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡློན་དང༌། བདག་

གཞན་དགྗེ་བ་ལ་འགློད་པ་དང༌། དྗེའི་དགྗེ་བ་རློགས་བང་དུ་བསྔློ་བའི་རྣམ་པ་བཞིས་

བསན་པའི་ལམ་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ནི། མང་འདས་ནས་བསྔློ་བའི་བར་ཏྗེ། ཡུམ་ནི་

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་བྗེད་པ་སྗེ་རྣམ་པར་འཕྗེལ་པར་བྗེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། 

ཞྗེས་དང༌། རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མློ་གང་ཡུམ་འདི་འཛིན་ཞིང་འཆང་བ་དང༌། 

ཀློག་ཅིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྗེད་པ་དང༌། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དྗེ་ལ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་

མི་འཆད་པར་བསྲུང་བ་དང༌། "བསྐབ་པ་དང༌། སྦ་བ་མཛད་དྗེ།
1

 ཞྗེས་དང༌། བདག་

ཀང་སློག་གཅློད་པ་སློང་བར་འགྱུར་གཞན་ཡང་སློག་གཅློད་པ་སློང་བ་ལ་ཡང་དག་

པར་བསྐུལ་བར་འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། བང་ཆྗེན་ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྱློད་པའི་ཚེ་སྦྱིན་པ་

ཡློངས་སུ་གཏློང་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མློང་དུ་བས་

ཤིང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བར་བྗེད་དློ། 

1  བ། ༨༣༢   སྐབ་པ་དང་། ས་བ་མདད་དྗེ།
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 670  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་སྲུང་བ་སློགས་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལྷས་བས་པ་དང༌། འབྱུང་བ་

ལས་གྱུར་པ་དང༌། ནང་གི་བར་ཆད་སྗེལ་བའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། སྡུག་

བསྔལ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་དང༌། འགློག་པ་དང༌། ལམ་བདྗེན་གི་རྣམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

སྡུག་བསྔལ་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཞིས་སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པ་རྟློགས་པར་བྗེད་ཚུལ་གི་

རྣམ་པ་དག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་གང་ན། རིམ་པ་ལྟར་དློན་དམ་པའི་ཚུལ་གིས་ཏྗེ་དློན་དམ་

པར་ནི་རང་བཞིན་ཐ་དད་མྗེད་པས་སྡུག་བདྗེན་གི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། དྗེ་རྟློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཤྗེར་ཕིན་དྗེ་དག་ལ་རྟྗེན་སློགས་མྗེད་པས་དྗེའི་ཕིར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དྗེ་

དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཐ་དད་ཀིརྣམ་གྲངས་ཀིས་གནས་པར་ཁས་མི་ལྗེན་པ་སྗེ་བང་

བར་མྗེད་པ་དང༌། ར་བར་ཕན་ཚུན་རྟགས་ལ་སྦྱར་བ་འགྲྗེལ་པས་དམ་བཅའ་ལ་སྦྱློར་

བ་ནི་མཚོན་པའློ། །སྡུག་བདྗེན་གི་གཟུགས་སློགས་སྐྗེ་འཇིག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་

བའི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངློ་བློ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཆྗེན་པློ་དང༌། ཆློས་ཤྗེས་སུ་ཡུལ་

གཟུགས་སློགས་མཐའ་དབུས་མི་དམིགས་པར་བསན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བདྗེན་གི་

གཟུགས་སློགས་དྗེ་དག་འཇལ་བྗེད་ཀི་ཚད་མ་ཡུལ་ཅན་ཡང་དྗེ་ཁློ་ནར་དམིགས་སུ་

མྗེད་པ་དང༌། རྗེས་བཟློད་ཀི་སྔ་མ་ཆློས་ཤྗེས་སུ་བསན་པ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལྟར་

ཚད་མྗེད་པའི་ཆློས་དབིངས་ཀི་ངློ་བློ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་སྡུག་བདྗེན་གི་གཟུགས་

སློགས་དྗེ་དག་གཟུགས་ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀི་ཚད་མྗེད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་བདྗེན་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཞིས་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྗེན་པ་

རྟློགས་པར་བྗེད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་དག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དག་གང་ན། རིམ་པ་ལྟར་ཀུན་
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འབྱུང་གི་གཟུགས་སློགས་ལ་བདྗེན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་རྟག་ཆད་ཀི་

མཐའ་དང་སློགས་པས་ཡློད་མྗེད་ཀི་མཐའ་ལ་སློགས་པ་མྗེད་པ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་ལ་

ཆློས་ཤྗེས་ཀི་ཡུམ་ལ་གནས་པ་ནི་དློན་དམ་པར་ཆློས་དབིངས་སྤློས་བྲལ་གི་ངློ་བློ་

ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་དྗེ་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རང་བཞིན་དབྗེར་མྗེད་པའི་ཕིར། 

ཀུན་འབྱུང་གི་གཟུགས་སློགས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རང་བཞིན་

དུ་ངྗེས་པར་འཛིན་པ་སྗེ་དྗེར་རྟློགས་པ་དང༌། འདི་ནི་རྒྱན་སང་གི་དགློངས་པ་སྗེ་ར་

བར་བཤད་པ་དང་གཉིས་ཀ་ཤྗེས་པར་བའློ། །ཆློས་ཤྗེས་ལ་གནས་པས་ནི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པར་བཟུང་བའི་སྒློ་ནས་ཀུན་འབྱུང་ལ་དམིགས་པར་བསན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་

ཀུན་འབྱུང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཡུམ་དྗེ་ལ་གནས་པས་ནི་ཀུན་འབྱུང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

ལ་བང་དློར་མྗེད་པར་སྒློམ་པ་དང་སློགས་པས་སྐྗེ་འགག་མྗེད་པར་སྒློམ་པ་དང༌། 

བདྗེན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་མློས་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་སྗེ་དྗེས་ཟིན་པའི་ཚད་མྗེད་པ་

བཞི་བསྒློམ་པར་བ་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། འགློག་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཞིས་འགློག་པའི་བདྗེན་པ་རྟློགས་

པར་བྗེད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་དག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་གང་ན། རིམ་པ་ལྟར་གཟུགས་སློགས་ཀི་

ངློ་བློ་གཉུག་མ་སྗེ་གདློད་མ་ནས་རང་བཞིན་ཏྗེ་རང་གི་ངློ་བློ་ཁློ་ནས་སློང་པའི་སློང་པ་

ཉིད་བཅུ་དྲུག་བསྒློམས་པ་དང༌། ཆློས་ཀི་དབིངས་དང་མི་ཟད་ཅིང་གྲངས་མྗེད་པར་

མཉམ་པའི་དགྗེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉིད་འཐློབ་པ་དང་

རྒྱན་སང་དུ། ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་བསྔློས་པའི་དགྗེ་བ་ཞྗེས་འབྱུང་སྗེ། དྗེའི་ལྟར་ན་མི་

ཟད་པར་བསྔློས་པའློ། །འགློག་པའི་རྗེས་བཟློད་ཀི་ཤྗེར་ཕིན་དུ་གཉྗེན་པློ་རྣམ་བང་གི་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 672  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

རིགས་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྗེ་རློགས་པར་བསྡུས་པ་དང༌། འགློག་པ་ལ་རྗེས་

ཤྗེས་ཀི་ཡུམ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ་དྗེ་ཁློ་ནས་ཡ་ང་བ་སློགས་ཕི་དང་ནང་སློགས་ནང་གི་

འཚེ་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྗེད་པའློ་ཞྗེས་པའློ། །

བཞི་པ་ནི། ལམ་བདྗེན་གི་སྐད་ཅིག་མ་བཞིས་ལམ་གི་བདྗེན་པ་རྟློགས་པར་

བྗེད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་བཞི་དག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དག་གང་ན། རིམ་པ་ལྟར་ཆློས་རྣམས་ཀི་

ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་རྟློགས་པའི་ཡུམ་སྒློམ་པ་ཁློ་ནས་གཟུགས་སློགས་དང་མང་འདས་

གཉིས་ཀི་བར་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ཞི་བར་བྗེད་པ་དང༌། ཤྗེས་རབ་དང་ཐབས་

མཁས་ཀི་ཡུམ་འཛིན་པ་སློགས་ལ་ཞུགས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་ལྷ་རྣམས་ཀིས་རང་

གི་རྐྱྗེན་དང་སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བའི་རྐྱྗེན་དང༌། ཕ་རློལ་སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བ་མ་

ཡིན་པའི་རྐྱྗེན་ལས་བྱུང་བའི་གནློད་པ་ལས་སམ་མཐློང་ཆློས་དང་སྐྗེས་ནས་དང༌། 

ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མློང་འགྱུར་གི་མི་དགྗེ་བའི་ལས་གསུམ་ལས་རིམ་པ་ལྟར་སྲུང་

བ་སློགས་མཛད་པ་དང༌། ཡུམ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་སློབས་ཀིས་འཚང་རྒྱ་བ་ཉིད་དུ་

མངློན་པར་འདློད་པས་སློག་གཅློད་སློང་བ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་མཁྗེན་གི་རྒྱུ་ལ་བདག་

ཉིད་གནས་ནས་གདུལ་བ་གཞན་དག་དྗེ་ལ་འགློད་པ་དང༌། སྦྱིན་སློགས་ཀི་དགྗེ་ར་མི་

ཟད་པར་བྗེད་འདློད་པས་དྲན་པ་དང་བམས་པའི་སློབས་ཀིས་ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔློ་བར་བའློ་ཞྗེས་པའློ་ཞྗེས་བ་བ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ནི་ཞྗེས་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཐར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་བཅུ་དྲུག་ནི་ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀི་མཐློང་

ལམ་གི་སྐད་ཅིག་མ་དག་ཡིན་ནློ། །རྒྱན་སང་དུ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པློ་དྗེའི་སྒློ་ནས་ཆློས་
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ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་བཅུ་དྲུག་སྐྗེ་བར་བསན་པ་ལ། གལ་ཏྗེ་ཆགས་

སློགས་ཀི་ར་བ་ནི་དངློས་པློ་ལ་མངློན་ཞྗེན་ཡིན་ལ། དྗེ་དང་འགལ་བ་ཡང་དངློས་པློ་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་གློམས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་བས་ན་དྗེ་མྗེད་པར་སྔར་བཤད་པའི་རྣམ་

པ་དྗེ་དག་གི་སྒློ་ནས་དམིགས་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་ལ་

སློགས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་གདུལ་བ་འཁློར་དུ་

ཉྗེ་བ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་བཤད་ཀི། ངྗེས་པའི་དློན་དུ་ན་གཞུང་དྗེ་དག་གིས་རྣམ་པ་བཅུ་

དྲུག་རྟྗེན་འབྲྗེལ་ཡིན་པར་བསན་པས་དྗེ་ལ་སྤློས་བྲལ་དུ་གློམས་པར་བས་པས་མཐློང་

ལམ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ། སྐབས་གཞན་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བའློ། 

ཞྗེས་འཆད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཁས་བངས་བརློད་པ་དང༌། དྗེ་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

རྒྱན་གི་ཊིཀ་བྗེད་ཀི་སློབ་དཔློན་ཁ་ཅིག་ནི། ལམ་ཤྗེས་ཀི་མཐློང་ལམ་གི་སྐབས་

འདིར་བདྗེན་དང་ཞྗེས་སློགས་མདློར་བསན་གི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པའི་དློན་མཐློང་

ལམ་བཅུ་དྲུག་ཉྗེ་བར་མཚོན་པ་སྗེ། འཆད་པ་ལྷུར་ལྗེན་པ་སྗེ། གཙོ་བློར་བྗེད་པའི་

རྒྱས་བཤད་ཀི་གཞུང་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ལམ་ཤྗེས་ཉིད་ཀི་སྐད་

ཅིག་མ་ཞྗེས་སྨློས་ཀི་རྣམ་པའློ་ཞྗེས་མ་སྨློས་པའི་ཕིར། མཐློང་ལམ་ལ་བདྗེན་པ་ལ་

དམིགས་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་ཇི་སྗེད་ཡློད་པའི་དློན་ནི་མ་བཤད་པར་མཐློང་ལམ་གི་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པར་ཉྗེ་བར་མཚོན་པ་སྗེ་བཤད་པ་ཉི་ཚེ་

བ་ཁློ་ན་མཛད་པར་ཟད་དྗེ། སྔར་བཤད་པའི་དམིགས་པ་དང་ནི་རྣམ་པ་དང་ཞྗེས་

སློགས་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་མ་བཤད་པ་གཟུགས་རྟག་མ་ཡིན་
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ཞྗེས་སློགས་ཀི་མཐློང་ལམ་གི་དློན་བརློད་བར་བྗེད་པ་ཅན་གི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་

རྣམས་སུ་རྣམ་པ་མ་བཤད་པར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐད་ཅིག་དང་ཆྗེ་འབྲིང་གི་དློན་བསན་པ་

དྗེ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། རྣམ་པ་རྣམས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་སློན་པས་སློ་སམ་

དུ་བསམས་པའློ། །འདི་ནི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཞྗེས་སློགས་འདིར་རྣམ་པ་མ་བཤད་པར་

མ་ཟད་པའློ། །ངྗེས་ཆ་མཐའི་གསལ་བྗེད་དུ་བས་ནས་མ་བཤད་པ་ལ་ཡང་སྦྱློར་

དགློས་པ་ལྟར་སང་ཡང་སློབ་དཔློན་ཆློས་ཤྗེས་མཛད་པ་ལྟར་མ་བཤད་པ་མཐློང་ལམ་

ལ་བའི་ངྗེས་ཆ་ལ་མི་བ་སྗེ། བྗེད་ན། དྲློ་བ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་འདིར། ཞྗེས་སློགས་

ལ་བ་དགློས་ན་དྗེར་ནི་སྦྱློར་ལམ་བཞིས་བདྗེན་བཞི་ལ་རྣམ་པ་འདི་ལྟར་དམིགས་སློ་

ཞྗེས་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །རྟློགས་དཀར་ཉན་ཐློས་སློགས་ཀི་མཐློང་ལམ་ཇི་སྗེད་

བཤད་པ་ལ་ཆློས་བཟློད་སློགས་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཉི་ཚེ་མཚོན་ཞིང་སྦྱར་བར་

ཟད་པས་འདིར་ཡང་བང་སྗེམས་ཀི་མཐློང་ལམ་ལ་རྣམ་པ་སྨློས་ཞྗེས་སྦྱར་བར་མི་

བའློ་ཞྗེས་འཆད་ཅིང༌། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། བཤད་པ་དང་མ་བཤད་པའི་རབ་ཏུ་བྗེད་པ་

མ་ལུས་པ་ནི་མཐློང་བའི་ལམ་སློན་པར་བྗེད་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང༌། དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང་

སངས་རྒྱས་དག །ཅྗེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པ་རྣམས་དང་སྦྱར་

བར་བལྟའློ། ཞྗེས་འབྱུང་སྗེ། འདིའི་ལྟར་ན་གཞུང་ཉིད་ལ་བཤད་པ་དང་མ་བཤད་པའི་

རབ་ཏུ་བྗེད་པ་མ་ལུས་པ་ཞྗེས་པ་ཡློད་པར་གསལ་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་ཀ་ཡང་འགྲྗེལ་པ་ཆྗེ་

ཆུང་གཉིས་དང་མི་མཐུན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རིགས་པ་དང༌། ལུང་གིས་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི། རྣམ་

པ་མ་བསན་པར་འདློད་པ་ལས་གཞན་སློབ་དཔློན་དང་དྗེའི་ཕློགས་པ་དག་ན་རྗེ། དྗེ་
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བཞིན་ཉིད་དང་ཞྗེས་དག་གིས་ནི་མཉམ་གཞག་ཏུ་མཐློང་ལམ་རིམ་གིས་སྒློམ་པའི་

རིམ་པ་དང་སློགས་པས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་དུས་ན་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བ་བའི་

རིམ་པ་མ་བསན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། བདྗེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་སྒློམ་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་མ་

བསན་པའི་ཕིར་རློ། །འདློད་ན། མཐློང་ལམ་གི་དམིགས་རྣམ་གློང་ནས་གློང་དུ་བགྲློད་

པའི་མངློན་རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློར་མ་ཟད་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་པར་འགྱུར་

ལ༑ མངློན་རྟློགས་རྒྱན་ཞྗེས་པའི་ཚིག་ལྗེའུར་བས་པའི་སྒ་དློན་ཡང་ཇི་ལྟར་བཤད་

པར་བ། རྟློགས་དཀའ་ལས། མངློན་རྟློགས་གསུངས་པའི་རིམ་པ་ལྟར་སྒློམ་ཞིང་བསབ་

པའི་གློ་རིམས་དང་སློགས་པས་སྒློམ་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་

མ་བཤད་པས་སྗེམས་བསྐྗེད་སློགས་དང་ལམ་དང་དྗེའི་རབ་ཀི་མཐའ་སངས་རྒྱས་

ཉིད་འགྲུབ་པའི་མངློན་རྟློགས་ཀི་གློ་རིམས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར། མངློན་

རྟློགས་ཁིགས་ཆགས་སུ་འབྲྗེལ་བར་བསན་པའི་གློ་རིམ་མྗེད་པའི་སློང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་

སློགས་པའི་མདློ་ལྟར་"འཆློལ་བར་འགྱུར་རློ།
1

 ཞྗེས་འཆད་དྗེ་འགྲིག་པར་མ་མཐློང་

ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། རིགས་པས་གནློད་པ་ལས་གཞན་ལུང་གིས་གནློད་པ་ཡང་ཡློད་

དྗེ༑ ཇི་ལྟར་ན། དམིགས་པ་དང་ནི་རྣམ་པ་དང༌། ཞྗེས་བ་བ་དང་སློགས་པས། རྣམ་པ་

མངློན་ཞྗེན་ལ་སློགས་འགློག །ཅྗེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་དྲང་སྗེ་ཅི་

ལྟར་བཤད་དུ་རུང་སྗེ་མི་རུང་ངློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཀང་ནི་རྣམ་པ་མ་བསན་ན་དྗེ་བཞིན་

ཉིད་དང་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་སློགས་ཀི་གཞུང་གིས་མངློན་རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་ཅུང་ཟད་

1  ཞློལ། ༧༡༤   འཆློལ་བར་འགྱུར་རློ། །    བ། ༨༣༩  ཀ ། ༧༧༣  སྗེ། ༧༧༩   འཚོལ་བར་འགྱུར་རློ། །
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ཀང་མ་བཤད་པས་དློན་བཤད་དུ་མྗེད་པར་མ་ཟད་པའློ། །

རྟློགས་དཀར་ལུང་དྗེས་དྲློད་སློགས་དམིགས་རྣམ་གི་སྒློ་ནས་ཉན་ཐློས་ལས་

ཁད་པར་བསན་པ་དྗེ་ཡང་མྗེད་པར་འགྱུར་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །མདློར་ན་དམིགས་བྗེད་ཀི་

རྣམ་པ་གང་གི་སྒློ་ནས་དམིགས་བ་བདྗེན་པ་ལ་དམིགས་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་བཅུ་དྲུག་སྐྗེ་བའི་

ཚུལ་དྗེ་བསན་པར་སློབ་དཔློན་བཞྗེད་ཅིང་ཕློགས་སྔ་ལས་ནི་མ་བསན་པར་འདློད་པ་

ཡིན་ནློ། །ཕློགས་སྔ་འདི་འཕགས་པའི་བཞྗེད་པར་སྨྲ་བ་ནི་རྒྱན་སང་མ་མཐློང་བས་

ནློངས་ལ། མདློར་བསན་དུ་ཡུལ་བདྗེན་བཞི་བསན་ལ་དྗེ་ལ་དམིགས་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་

ཡང་བསན་དགློས་པས་སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པ་འདི་ལྗེགས་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་ཆྗེན་པློ་

དག་འདི་ལ་ལྗེགས་ཆར་མི་མཛད་པ་ནི་མི་འཐད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། དློན་དངློས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་

ནི༑ སྐྗེ་རིམ་དང་བསྟུན་ན་མཐློང་ལམ་གི་མཇུག་ཐློགས་སུ་སྒློམ་པའི་ལམ་བརློད་པར་

བ་བ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒློམ་ལམ་གི་བྗེད་པ་དང༌། བྗེད་པ་ཅན་གི་སྒློམ་

པའི་ལམ་མློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཡང་དྗེ་མ་བརློད་

པར་རྗེ་ཞིག་སྒློམ་ལམ་དྗེའི་བྗེད་པ་གསུངས་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་དང་དགློས་པ་ནི་རིམ་པ་

ལྟར་བྗེད་པ་དྗེ་སྒློམ་ལམ་ལས་བརློད་པར་བ་བ་ཉུང་བ་སྗེ་བཤད་གཞི་ཆུང་བ་དང༌། 

གདུལ་བ་སྒློམ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་བྗེད་པ་བསན་པ་ལ་བྲློད་པ་སྐྗེད་ནས་རྒྱུ་སྒློམ་ལམ་

ལ་གཞློལ་བ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་གཞུག་པའི་ཕིར་རློ། །ཚིག་གསལ་ལས། 

གདུལ་བ་བརློད་པར་བ་བ་ཉུང་བ་ཉིད་དང་འབྲས་བུ་ལ་གཞློལ་བར་ཞུགས་པར་བ་

བའི་ཕིར་ཞྗེས་བཏློན་ནས་གདུལ་བ་གང་སྒློམ་ལམ་གི་བྗེད་རྒྱུ་ལ་གནས་པར་བརློད་
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དུ་རུང་བ་ནི་ཆྗེས་ཉུང་སྗེ་དཀློན་ནློ། ཞྗེས་ལམ་འདི་རྗེད་དཀའ་བར་བསན་པ་དང༌། 

འབྲས་བུ་སྒློམ་ལམ་ལ་མློས་པ་སློགས་ཡིད་བྗེད་གསུམ་གི་འཇུག་པར་འདློད་པས་

དྗེའི་རྒྱུ་བྗེད་པ་དྲུག་པློ་འདིར་གཞློལ་བར་བའློ་ཞྗེས་ལམ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་བསན་པས་དྗེ་

དག་ལ་གདམས་པར་འཆད་པ་ནི་དློན་མིན་ཏྗེ། འདི་ནི་བྗེད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་འདྲ་

བར་འབྲས་བུ་ལ་བཞྗེད་པས་སློ། །ཤཱནིས་མདློ་ཉུང་བས་དང་པློར་བྗེད་པ་འཆད་པར་

འདློད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་རློད་བྗེད་ཉུང་བས་སློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། ལམ་ལ་རྗེས་ཤྗེས་སུ་

ཡུམ་གིས་བང་སྗེམས་རྣམས་ཀིས་རང་གི་སྐློན་རིག་པར་བས་ནས་ལམ་ལ་སློབ་པར་

གསུངས་པ་ལ་འཕློས་ནས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། བྗེད་པ་ནི་དྲུག་གློ །གང་ན་ཀུན་ནས་

དུལ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །དྗེ་དྲུག་ཀང་གཉིས་སུ་འདུ་སྗེ་རང་དང་གཞན་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་

པའི་བྗེད་པ་ལྔ་དང་གཅིག་གློ །དང་པློ་ལ་ཡང་གནས་སྐབས་ཀི་བྗེད་པ་བཞི་དང་

མཐར་ཐུག་གི་གཅིག་གློ །བཞི་ལ་ཡང་ནང་དུ་སྗེམས་དུལ་བས་ཕི་རློལ་དུ་གཞན་ལ་

འདུད་པ་དང༌། ནང་དུ་ཆགས་སློགས་ཞི་བས་ཕི་རློལ་གི་གནློད་པས་མི་རི་བའློ། །འདི་

དག་ཀང་ཤཱནིས་ཟག་མྗེད་སྒློམ་ལམ་གི་བྗེད་པར་འཆད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཉློན་མློངས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་དུ་བས་པའི་སྒློ་

ནས་ལམ་གི་རྣམ་པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་གི་སྗེམས་ལ་རང་དབང་ཉིད་

དུ་བྗེད་པ་ནི། ཡུམ་འདི་དྗེ་ལྟར་བང་ཆྗེན་རྣམས་ཡློངས་སུ་དུལ་བ་དང་ང་རྒྱལ་མ་

མཆིས་པའི་དློན་དུ་ཉྗེ་བར་གནས་པ་ནི་ངློ་མཚར་ཆྗེའློ། ཞྗེས་སློ། །དུལ་པའི་རྗེས་ལ་

ཁད་ཞུགས་པ་ཐློབ་པ་ལ་རླློམ་པ་བཀག་པས་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་སློགས་

པས་གྲློགས་དམ་པ་སློགས་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ལ་འདུད་པ་ནི། བང་ཆྗེན་འཇིག་རྟྗེན་
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ལས་འདས་པའི་ཆློས་ལ་སྤྱློད་ཅིང་སྦྱིན་པ་གཏློང་བ་ན་སྦྱིན་པ་ཡང་མི་དམིགས་

གཏློང་བ་ཡང་མི་དམིགས་ལྗེན་པ་ཡང་མི་དམིགས་ཏྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་ལྟར་ན་

ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པའི་བང་ཆྗེན་ཡློངས་སུ་དུལ་བ་དང་ང་རྒྱལ་མ་མཆིས་པའི་སད་དུ་ཉྗེ་

བར་གནས་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །གློང་དུ་དུལ་བ་དང་འདིར་འདུད་པ་གཙོ་བློར་

བསན་ཏློ། །

གཉྗེན་པློ་སློབས་ལྡན་ཐློབ་པས་བདག་གཞན་གི་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་

ཉློན་མློངས་པ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་ནི། བདག་གི་འདློད་ཆགས་ཀི་མཚོན་དང་འདློད་

ཆགས་ཀི་མདའ་ཡང་བཅློམ། གཞན་གི་འདློད་ཆགས་ཀི་མཚོན་དང་འདློད་ཆགས་ཀི་

མདའ་ཡང་བཅློམ་ཞྗེས་སློ། །ཡུམ་གཟུང་བས་ཕ་རློལ་གིས་བས་པའི་དུག་མཚོན་ལ་

སློགས་པས་གནློད་པ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ནི། དྗེ་ལ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་

དུག་གཏློར་ཏམ་"བྗེད་བས་སམ
1

་མྗེའི་འློབས་སུ་གཏློར་ཏམ་མཚོན་གིས་བཏབ་བམ་

དུག་བླུད་དམ་ཆུར་བློར་ཡང་རུང་སྗེ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་དྗེ་ལ་གནློད་པར་མི་

འགྱུར་རློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ཀཽ་ཤི་ཀ་འདི་ལྟ་སྗེ་ཡུམ་འདི་ནི་རིག་སྔགས་ཆྗེན་མློའློ། 

ཞྗེས་སློ། །ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་"སྒྲུབ་པ
2

་སྗེ་ཐློབ་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་

ལ་ལྟ་བ་ནི། བ་མྗེད་རློགས་བང་ཐློབ་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྗེམས་ལ་རྣམ་

པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །ཤྗེར་སྒློན་དུ་བང་ཆུབ་ལ་ཉྗེ་བ་ལ་བཤད་དློ། །སྒློམ་

ལམ་པ་གང་དུ་གནས་པའི་རྟྗེན་གི་ཡུལ་ས་ཕློགས་ལ་ལྷ་ལ་སློགས་པས་མཆློད་པར་

བ་བའི་གནས་ཉིད་དུ་བཟུང་ནས་ཕག་འཚལ་བ་ལ་སློགས་པས་མཆློད་པ་བྗེད་པ་ནི། 

1  ཞློལ། ༧༡༧   བྗེད་བས་སམ    བ། ༨༤༢  ཀ ། ༧༧༦  སྗེ། ༧༨༢   བད་བས་སམ

2  ཞློལ། ༧༡༧  ཀ ། ༧༧༦   སྒྲུབ་པ    བ། ༨༤༢  སྗེ། ༧༨༢   བསྒྲུབ་པ
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ཡུམ་འདི་ཉིད་ཀིས་སའི་ཕློགས་དྗེ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་རྟྗེན་དུ་འགྱུར་

བར་བས་པས་མྗེ་ཏློག་དང་སློས་དང་ཞྗེས་པ་ནས་བཀུར་སི་བ་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་

སློ༑ །ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་རློ། །འདིར་མཆློད་རྟྗེན་དུ་གྱུར་པ་ཞྗེས་མདློ་

ལས་གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ཕག་བ་བ་ལ་སློགས་པས་བསློད་ནམས་གསློག་པའི་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕིར། མཆློད་རྟྗེན་གཞན་དང་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ལ་མཆློད་རྟྗེན་ཞྗེས་བ་

སྗེ༑ དཔྗེར་ན་ཕ་དང་འདྲ་བ་ལ་ཕར་གྱུར་པ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །བཙུན་པ་ཟླ་བ་ནི། 

གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་ཙམ་སློན་པ། ཆློས་གང་རྒྱུས་བྱུང་དྗེ་དག་གི །ཞྗེས་སློགས་

ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ས་ཕློགས་ཀང་མཆློད་རྟྗེན་ཡིན་ན། དངློས་པློ་མཐའ་

དག་རང་བཞིན་མྗེད་པར་སློན་པའི་ཡུམ་འཛིན་པ་སློགས་དང་ལྡན་པའི་ཕློགས་ནི་

ཆྗེས་མཆློད་རྟྗེན་ཡིན་ཏྗེ། དཔང་པློ་ཉིད་ལ་དཔང་པློར་གྱུར་པ་ཞྗེས་པ་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་

ཟྗེར་བའི་ཕི་མ་འདི་ལྗེགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཀུན་ནས་དུལ་བའི་བྗེད་པ་ནས་རྟྗེན་གི་

བྗེད་པའི་བར་བྗེད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར། སློ་སློའི་ངློ་བློའ ློ། །དང་པློ་ནི། འབྲས་བུ་

བྗེད་པ་བསན་པའི་འློག་ཏུ་རྒྱུ་སྒློམ་པའི་ལམ་འཆད་དྗེ། དྗེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཕྗེ་

ནས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན་ཟག་པ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །ཡང་ནི་སྒློམ་ལམ་གི་ངློ་བློ་ཙམ་ཞིག་

བཤད་བར་བཀློད་པར་མ་ཟད་དབྗེ་བ་ཡང་འགློད་པའློ། །ཟག་པ་དང་བཅས་མ་བཅས་

ཀི་དློན་གང་ཞྗེ་ན། ལམ་ཤྗེས་དང་གཞི་ཤྗེས་ལ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མྗེད་དུ་བཤད་པ་

ནི་མི་གཟུང་སྗེ། ཟག་མྗེད་ལ་ཡང་ཐལ་བས་སློ། །དྗེས་ན་གཉིས་སང་གི་རྟློག་པ་དང་

བཅས་པའི་རྗེས་ཐློབ་དང༌། དྗེ་མྗེད་པའི་མཉམ་གཞག་ལ་བཞྗེད་དྗེ། ཚིག་གསལ་ལས། 
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ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མྗེད་པའི་བྗེ་བྲག་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་བཅས་པ་

དང་དྗེ་དང་བྲལ་བ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའློ། །འདིར་བསྡུས་པའི་དློན་ནི་མློས་པ་དང་བསྔློ་

བ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དག་ནི་དག་པ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་གནས་སྐབས་

རྗེས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་སྦྱློར་བ་ཡིན་ལ། མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་མཉམ་པར་བཞག་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །རྟློག་པ་དྗེ་ཡང་ཟག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྗེར་བཞག་པར་

འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཟག་བཅས་དང༌། ཟག་མྗེད་ཀི་སྒློམ་ལམ་མློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ། དབྗེ་བ་བསན་ཏྗེ་མཚམས་སྦྱར། ཕྗེ་བ་སློ་སློའི་རང་བཞིན་བཤད། བྗེད་ལས་

ཀི་སྒློ་ནས་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དངློས་དང༌། ས་མཚམས་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ནི། ཟག་བཅས་ཟག་མྗེད་གཉིས་ཡློད་པ་དྗེའི་ཕིར་དམན་མཆློག་གི་རིམ་

པས་སྒློམ་ལམ་ཟག་བཅས་འཆད་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་མློས་པ། བསྔློ་བ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་

ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་ཡིད་བྗེད་གསུམ་ཡློད་དློ། །དྗེ་ལྟར་འབྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

དགྗེ་ར་གསློག་པ་དང་མི་ཟད་པ་དང་འཕྗེལ་བར་བྗེད་པས་ཡིན་ནློ། །ཤྗེར་འབྱུང་ནི་

སྦྱློར་དངློས་རྗེས་གསུམ་གི་དབྗེ་བས་ཕྗེ་བར་འདློད་དློ། །འདི་གསུམ་དངློས་པློ་ཐ་དད་

པ་སྗེ། འཛིན་སངས་ཐ་དད་པས་ཕྗེ་བའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀུ་མ་ར་ཤྲིས། མློས་པ་ནི་ས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་བཞི་

པས་བསྡུས་སློ། །བསྔློ་བ་ནི་ས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་དང་བདུན་པས་བསྡུས་སློ། །རྗེས་སུ་

ཡི་རང་བ་ནི་ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པས་བསྡུས་སློ། ཞྗེས་དང་ཐུབ་དགློངས་སུ། དྗེ་ལ་

དྲློད་གསུམ་པློ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྗེན་པློའི་མློས་པའི་རང་
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བཞིན་ལ་སར་ཡང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སློགས་པའི་དབྗེ་བས་མློས་པ་དགུ་རྣམས་

རང་གི་དློན་གིས་ཏྗེ། ཞྗེས་དང༌། རྗེ་མློ་གསུམ་པློ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ལ་དྗེ་ལྟ་བུའི་

མློས་པ་དགུ་རྣམས་རང་གཞན་གི་དློན་གི་སྗེ། ཞྗེས་དང༌། བཟློད་པ་གསུམ་པློ་དྗེ་ལྟ་

བུའི་རང་བཞིན་ལ་དྗེ་ལྟ་བུའི་མློས་པ་དགུ་རྣམས་གཞན་གི་དློན་གི་སྗེ་ཞྗེས་འབྱུང་

ཞིང༌། ཆློས་མཆློག་གསུམ་ལ་ཡི་རང་དང་བསྔློ་བ་དང་བྗེད་པ་དྲུག་འཇློག་གློ །

དྗེ་ལ་དང་པློ་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་འདློད་པ་ལ་སྒྲུབ་བྗེད་མྗེད་ཅིང་བསྔློ་བ་དང་

ཡི་རང་ས་གཉིས་པ་ནས་ཡློད་པ་དང་མློས་པ་ས་ལྔ་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཡློད་པ་ལ་གནློད་

བྗེད་མྗེད་པས་སློ། །གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། འཕགས་པས་གཞན་དློན་མློས་པ་

སྦྱློར་བ་བར་ཆད་མྗེད་པ་ལ་བཤད་ལ་སྦྱློར་ལམ་ན་དྗེ་འགལ་བ་དང༌། བྗེད་པ་ཡང་

འཕགས་པའི་དགློངས་པས་སྒློམ་ལམ་གཉིས་ཀའི་བྗེད་པར་བཞྗེད་ཅིང་སྒློམ་ལམ་

འཕགས་ལམ་ཉིད་ལ་འདློད་ཅིང་སློ་སྐྗེའི་ས་ལ་མི་བཞྗེད་དྗེ། དྗེ་ལ་སྒློམ་ལམ་གི་ཐ་

སད་བས་པ་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་སུས་ཀང་མ་མཛད་པས་སློ། །ཤྗེར་སིང་རྒྱ་

ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས་ཀང༌། སྤྱད་པ་ནི་རྣམ་པ་མང་སྗེ་སློ་སློ་སྐྗེ་བློའི་ས་སྦྱློར་བའི་ལམ་ལ་

ནི་མློས་པའི་སྤྱད་པའློ། །

དྗེ་ལ་མློས་པའི་སྤྱད་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྗེ། རང་གི་དློན་དང༌། གཞན་གི་དློན་

དང༌། རང་གཞན་གི་དློན་ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་སློ་སློར་ཆུང་ངུ་ལ་སློགས་པའི་དབྗེ་བས་

རྣམ་པ་དགུ་དགུ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་ན་མློས་པ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ནི། ཞྗེས་འཆད་དྗེ། འདི་ཡང་རྗེ་

བཙུན་གིས་མློས་པ་སློགས་སྒློམ་ལམ་དུ་གསུངས་ནས། མཐློང་ལམ་དང་སྐྗེ་རིམ་

གིས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །དྗེས་ན་རང་ལུགས་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། ཁ་ཅིག་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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ནི་འདིར་རང་གི་དློན་ནི་ས་རིང་དུ་སློང་བའི་བར་དུའློ། །ས་མི་གཡློ་བ་ནས་བརམས་ཏྗེ་

ནི་གཞན་གི་དློན་དྗེས་དྗེ་ལ་རང་གི་དློན་དུ་ཞི་བ་ལ་གནས་པ་ལས་གཞན་གི་དློན་ཁློ་

ནར་སར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བསང་བའི་ཕིར་རློ། །

ས་བཅུ་པ་ལ་ནི་རང་དང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དློན་ཏྗེ་ས་འདི་ལ་གནས་པ་ནི་རྒྱུ་

མཚན་འདིས་ན་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་བསན་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ་ཞྗེས་པཎི་ཏ་ཞིག་

གིས་འདློད་པ་བསན་པ་ལྟར་འཐད་དློ། །འློན་ཀང་འདི་ལས་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གཞན་དློན་

དང༌། བཅུ་པ་ལ་གཉིས་དློན་བཞག་པ་ནི་འགྱུར་རམ་ཡི་གྗེ་མ་དག་པར་གསལ་ཏྗེ། རྒྱུ་

མཚན་དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཤྗེས་སློ། །དྗེས་ན་དྗེ་གློ་བཟླློག་ནས་བརྒྱད་དགུ་གཉིས་ལ་

གཉིས་དློན་བཅུ་པ་ལ་གཞན་དློན་བཞག་གློ །དང་པློའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱན་སང་དུ། 

བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བའི་ས་བློན་མ་ཟད་པ་ཉིད་ཀིས་དང་པློ་ཁློ་ནར་རང་གི་དློན་གི་མློས་

པ་རྣམ་པ་དགུ་བསན་ནས། ཞྗེས་འབྱུང་ལ། ས་བདུན་པའི་བར་དུ་ཉློན་ཡིད་འཇུག་

པས་དྗེ་དྗེར་གཞག་གློ །བསྔློ་བ་དང་ཡི་རང་གཉིས་ནི་ས་དགུ་ཀ་ལ་བཞག་གློ །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མློས་པ། བསྔློ་བ། ཡི་རང་ངློ༌། དང་པློ་ལ་གཉིས། དངློས་

དང༌། ཕན་ཡློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གསུམ་པློ་དྗེ་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་སྒློམ་ལམ་དང་པློ་མློས་པ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་གསུངས་སློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་

ནི༑ བྗེད་པ་དྲུག་པར་ཡུམ་གིས་ས་ཕློགས་མཆློད་པའི་གནས་སུ་བས་པར་གསུངས་

པ་ལ་འཕློས་ནས་ཡུམ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་ལ་མཆློད་པ་བསློད་ནམས་གང་

ཆྗེ་ཞྗེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ར་བ། ཡན་ལག །ཉིང་

ལག་གི་དབྗེ་བ་དང༌། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི། མློས་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤྗེས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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པར་བའློ། །གང་ན་རང་གི་ཞྗེས་སློགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་འབྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞློན་

ནུ་དཔལ་གིས་ཆློས་ལློངས་སྤྲུལ་གསུམ་གི་རྒྱུ་བྗེད་པའི་སྒློ་ནས་ཕྗེ་བར་འཆད་ཀང་

གནས་དློན་ནི་འགྲྗེལ་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ཡང་སློགས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། ཆུང་ངུའི་སློགས་སློ། །བཞི་

པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ན་སློགས་སློ། །འདི་དག་ཀང་ཇི་ལྟར་ཤྗེས་པར་བ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་བཞི། 

མློས་པའི་ཡུལ། མློས་པའི་ངློ་བློ། མློས་པའི་རྒྱུ། མློས་པའི་བྗེད་ལས་སློ། །དང་པློ་ནི། 

རྒྱན་སང་དུ། ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་གཉིས་མྗེད། །ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས། 

ཞྗེས་བ་བའི་ཚུལ་གིས་གཙོ་བློར་ཆློས་ཀི་སྐུའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉིད་ཡུམ་ཡིན་

ནློ༑ །དྗེ་བས་ན་དྗེ་སློན་པར་བྗེད་པའི་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་མཆློད་ན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་ལ་མཆློད་པའི་ཕིར་བསློད་ནམས་མང་དུ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་

གསུངས་ལ། དག་ལྡན་ལས། གང་ལ་མློས་ཤྗེ་ན། མདློ་ལས་བསན་པའི་བཅློམ་ལྡན་

འདས་མ་ལ་འདྲི་བ་དང་ཀློག་པ་ལ་སློགས་པ་དྗེའི་སྤྱློད་པ་དང༌། མྗེ་ཏློག་ལ་སློགས་པ་

ནས་མར་མྗེའི་མཐར་ཐུག་པ་དྗེའི་མཆློད་པ་ལའློ། ཞྗེས་གཞུང་གི་ཡུམ་འདི་འདྲི་ཀློག་

བྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་མྗེ་ཏློག་སློགས་ཀིས་མཆློད་པ་ལ་མློས་པས་དྗེ་མློས་ཡུལ་དུ་འཆད་

པ་ནི། མདློའི་ཚིག་ཟིན་དང་མཐུན་ཡང་ངྗེས་པར་ན་ལམ་དང་འབྲས་བུ་ལ་མློས་པ་

གཙོ་བས་སྔ་མ་ལྗེགས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤྱིའི་ངློ་བློ་ནི། འདིའི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་ངྗེས་པར་བས་

པའི་དངློས་པློ་ལ་ངྗེས་པར་འཛིན་པའློ། ཞྗེས་ཚིག་གསལ་ལས། འབྱུང་བ་ནི་ཀུན་

བཏུས་སུ་སྗེམས་བྱུང་མློས་པ་ངློས་བཟུང་བ་དང་གཅིག་ཏུ་བསམས་སློ། །དག་ལྡན་
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ལས། མློས་པ་ནི་དད་པ་དང་འདུན་པ་སྗེ་ཡིད་ཆྗེས་པ་དང་འདློད་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། 

ཞྗེས་ཡིད་ཆྗེས་ཀི་དད་པ་དང་ཡུལ་དྗེ་འདློད་པ་ལ་བཤད་དློ། །བྗེ་བྲག་གི་ངློ་བློ་ནི། ཉི་

སང་ལས། རང་གི་དློན་གི་མློས་པ་ནི་གང་གིས་རང་གི་དློན་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྗེད་ཅིང་

གཞན་གི་དློན་ཡང་ཆྗེད་དུ་བ་བའི་རང་བཞིན་གིས་བྗེད་པའློ། །རང་དང་གཞན་གི་

དློན་ནི་གང་གིས་གཉིས་ཀའི་དློན་སྒྲུབ་པར་བྗེད་པའློ། །གཞན་གི་དློན་ནི་གང་གིས་

གཞན་ཁློ་ནའི་དློན་དུ་འགྱུར་བ་སྗེ། ཞྗེས་བསམ་པ་གཞན་དློན་དང་མ་བྲལ་ཡང་སྦྱློར་

བའི་ཁད་དང༌། གཉིས་པ་ལ་ནི་སྦྱློར་བ་བར་ཆད་དང་བཅས་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་

སྦྱློར་བ་བར་ཆད་མྗེད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྦྱློར་བ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཇུག་མི་འཇུག་གི་ཁད་

པར་གསུངས་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། ལུང་རིགས་རྣམ་དག་གློ །

བཞི་པ་ནི། སྔ་མ་ལྟར་ན་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་བཟླློག་པ་ཡིན་ལ་ཕི་མ་ལྟར་ན་

ཡིད་མི་ཆྗེས་པ་དང་མི་འདློད་པ་བཟླློག་ནས་ཡུམ་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་དང་དློན་གཉྗེར་ཆྗེན་

པློར་འགྱུར་བའློ། །གསུམ་པ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས། དབྗེ་

གཞི་ནི། སྒློམ་ལམ་མློས་པ་ཙམ་གི་ངློ་བློའ ློ། །ཡང་ན་ཟག་བཅས་སྒློམ་ལམ་ལ་གསུམ་

དུ་ཕྗེ་བར་མ་ཟད་པའློ། །དབྗེ་ངློ་ནི། རང་དློན་གཉིས་དློན་གཞན་དློན་མློས་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་མློ། །འབྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བསམ་པས་གཞན་དློན་ལ་དམིགས་པར་ཁད་

པར་མྗེད་ཀང་སྦྱློར་བས་རང་གི་དློན་ལ་སྗེ་དློན་དུ་དང་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དློན་དུ་

དང་གདུལ་བ་གཞན་གི་དློན་དུ་ཡུམ་ལ་དམིགས་པ་ཉིད་གསུམ་དུ་ཡློད་པས་

སློ༑ །ཡུམ་ལ་མློས་པའི་དགློས་པ་ནི། རང་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཞན་གི་དློན་དུ་ཇི་ལྟར་

མློས་པ་སྒློམ་པ་བཞིན་དགྗེ་བའི་ཆློས་དློན་ཕུན་ཚོགས་གསུམ་མཐློང་བ་སྗེ་ཐློབ་པའི་
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རྟྗེན་ནམ་རྒྱུ་བྗེད་པའློ། །དགློས་པ་ལ་རློད་པ་སང་བ་ནི། འློ་ན་མློས་པ་གསུམ་པློ་དྗེ་

བསྒློམས་མ་ཐག་ཏུ་འབྲས་བུ་མངློན་སུམ་དུ་བྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རང་ཇི་ལྟར་མློས་པ་

བཞིན་དུ་དློན་གསུམ་པློ་དྗེ་ཐློབ་པའི་རྟྗེན་བྗེད་པའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་

ན་ཡང་དང་པློར་མློས་པ་བསྒློམས་མ་ཐག་ཏུ་དློན་གསུམ་མངློན་དུ་མི་བྗེད་དྗེ། མློས་

ཡུལ་ཀི་ཡུམ་ལ་མློས་པ་ཙམ་སྒློམ་པའི་རྒྱུའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་ལས་ཏྗེ་དྗེའི་

ཕིར་རློ། །རྒྱན་སང་དུ། དྗེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་མློས་པ་བཞིན་དུ་མཐློང་བའི་དགྗེ་བའི་ཆློས་

ཀི་རྟྗེན་སྒློམ་པའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པས་དང་པློ་མངློན་དུ་མི་བྗེད་པའི་ངློ་

བློ་མློས་པ་བརློད་པར་བའློ། །དྗེ་ཡང་རང་གི་དློན་དང་རང་དང་གཞན་གི་དློན་དང་

གཞན་གི་དློན་ཞྗེས་བ་བ་ར་བའི་དབྗེ་བས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློད་པ་ལ། ཞྗེས་སློ། །

ཇི་ལྟར་མློས་པ་བཞིན་དྗེ་བདག་མྗེད་པ་ལས་མ་འདས་པར་རམ་བདག་མྗེད་

རྟློགས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

ལམ་ཉིད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་དགྗེ་བའི་ཆློས་ནི་འདློད་ཆགས་མྗེད་པ་ལ་སློགས་

པའི་ངློ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་སློགས་པ་སྗེ། དྗེའི་རྟྗེན་ནམ་གཞི་ཡིན་

ནའང་དང་པློར་ཏྗེ་ཐློག་མར་མངློན་སུམ་དུ་མི་བྗེད་པའི་ངློ་བློ་ནི་དློན་གསུམ་གི་ཕིར་དུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་སློགས་ལ་མངློན་ཞྗེན་གི་རྣམ་པས་དམིགས་པའློ། །

དྗེས་དྗེ་དག་མངློན་དུ་མི་བྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཤྗེ་ན། སྒློམ་པའི་ལམ་

གི་དབང་དུ་བས་པ་ལ་སྗེ། རྒྱུ་ལ་གློམས་པར་བྗེད་པའི་གནས་སྐབས་ཡིན་པས་

སློ༑ །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་མ་ཐློབ་པར་སློབ་པའི་དུས་སུ་སངས་

རྒྱས་ཀིས་བརྗེས་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་སློགས་མཐའ་དག་མངློན་དུ་བ་བ་ནི་སུ་ལ་ཡང་
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ཡློད་པ་མ་ཡིན་པས་སློ་ཞྗེས་པ་ནི་རིགས་བིན་གི་དགློངས་པའློ། །སུ་ག་ཏ་ཤྲིས། 

ཆློས་ཉིད་དང་པློར་མངློན་དུ་མི་བྗེད་དྗེ། ཆློས་མཆློག་མན་ཆད་ཀི་སྒློམ་ལམ་གི་དབང་

དུ་བས་པས་ཟག་བཅས་འདི་དག་ནི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང༌། འབུམ་

པས། མངློན་དུ་བྗེད་དུས་ནི་གཉིས་ཏྗེ་མཐློང་ལམ་གི་ཚེ་ཆློས་དབིངས་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཆློས་སྐུ་སྔར་མ་མཐློང་མངློན་དུ་བྗེད་པ་གཉིས་ལས་འདི་སྒློམ་ལམ་གི་

དབང་དུ་བས་པས་དང་པློ་མངློན་དུ་མི་བྗེད་ཅྗེས་ཟྗེར་བ་གཉིས་ནི་འབློར་བ་མ་ཡིན་ནློ་

ཞྗེས་གསུང་པ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་ནློ། །ཁ་ཅིག་ནི་དགྗེ་བའི་ཆློས་ཞྗེས་པ་བསློད་བཀུར་

བསྔགས་པ་ལ་འཆད་ཀང་བཤད་པ་སྔ་མ་ཉིད་གཞུང་གི་དློན་ལ་ཞུགས་སློ། །གཉིས་

པ་ནི། དྗེ་དག་ཀང་ཞྗེས་སློགས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ཡང་ཞྗེས་སློ། །ཡང་དང་ཀང་ནི་

སྔ་མ་ལ་གསུམ་དུ་མ་ཟད་པའློ། །བཞི་པ་ནི། མློས་པ་གསུམ་ལ་དགུ་དགུར་ཕྗེ་བ་དྗེ་

ལྟར་ན་ཞྗེས་སློགས་སློ། །འདི་དང་ཕན་ཡློན་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་མདློ་དྲངས་ན་འབམས་

ཀས་ཤིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་རྟློགས་པ་སྐྗེད་མི་ནུས་པས་བཞག་གློ །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། མློས་པའི་འློག་ཏུ་དྗེའི་ཕན་ཡློན་བསློད་

བཀུར་བསྔགས་པ་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་སློན་ན། སངས་རྒྱས་དང་སློགས་པ་བང་

སྗེམས་ཀིས་བསློད་པ་ལ་སློགས་པ་མཛད་དློ་ཞྗེས་སློ། །གང་ལ་མཛད་ན། ཡུམ་ལ་

སྔར་བསན་པ་དྗེ་ལྟར་སློགས་སློ། །གང་གི་ཕིར་ན། མློས་པ་གསུམ་པློ་དྗེ་སྒློམ་པའི་

སློགས་སློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། བརྒྱ་བིན་གིས་མློས་པར་བཤད་པའི་ཡུམ་དྗེ་ཡློན་ཏན་

དུ་མ་དང་ལྡན་པར་བསན་པ་ལ་འཕློས་ནས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། བསློད་པ་སློགས་སུ་

འདློད་དློ། །གང་ལ་ན། ཡུམ་ལ་མློས་པའི་གནས་སྐབས་གསུམ་རྣམས་སུའློ། །གང་
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གིས་ན། དགུ་ཚན་གསུམ་གིས་སློ། །ཕན་ཡློན་གསུམ་པློ་འདི་མློས་པ་ལ་མཚོན་པ་

ཙམ་ཡིན་པས་བསྔློ་བ་དང་ཡི་རང་ལ་ཡང་སྦྱར་ཞྗེས་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འཆད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ར་བའི་དློན་དགྲློལ་བ། རང་བཞིན་ངློས་བཟུང་བའློ། །དང་

པློ་ནི། དློན་གསུམ་གི་འབྱུང་གནས་སུ་ཇི་ལྟར་མློས་པ་བཞིན་དུ་མཐློང་བ་སྗེ་མངློན་དུ་

བ་བའི་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད་དམ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཡུམ་ལ་ཞུགས་པའི་མློས་པ་ཡིད་ལ་

བྗེད་པ་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སྗེ་གསུམ་ཡློད་པའི་དང་པློའི་གནས་

སྐབས་དགུ་དག་ཏུ་རྣམ་པ་དགུས་གློང་ནས་གློང་དུ་སྗེ་རང་དློན་མློས་པ་དགུ་སྒློམ་པ་

ལ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ཚུལ་དུ་མངློན་པར་དགའ་བར་བྗེད་ཅིང་བསློད་པར་

འདློད་དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གཉིས་པ་ལ་བཀུར་བ། གསུམ་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྣམས་སྦྱར་

རློ༑ །སློ་སློར་ནི་རྗེ་རྗེ་ལ་ཞྗེས་པའློ། །ཤྗེར་སྒློན་དུ། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་

ཇི་ལྟར་མློས་པ་བཞིན་མཐློང་བའི་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད་མློས་པ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་དང་པློ་

ལ་བསློད་པ་དང༌། ཞྗེས་ཇི་ལྟར་ཞྗེས་སློགས་ཡུམ་ལ་མི་སྦྱློར་བར་མློས་པའི་ཁད་ཆློས་

སུ་སྦྱར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསློད་བཀུར་བསྔགས་གསུམ་མངློན་པར་དགའ་བའི་ཚུལ་གིས་

ཡིན་པ་དྗེས་ན་བསློད་པ་ལ་སློགས་པ་འདི་དག་ནི་དློན་ཡང་དག་པ་སྗེ་མློས་པ་སྒློམ་

མཁན་གི་ཡློན་ཏན་དློན་གནས་མ་ནློར་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པའི་ཆ་དང་དྗེ་ལྟར་

ངྗེས་ནས་བརློད་པའི་མཚན་ཉིད་དམ་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་གི་གཅམ་བུ་སྗེ་ངག་སན་པ་ངློ་

བསློད་ཀི་ངློ་བློ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཚིག་གསལ་ལས། འདི་དག་ནི་ངག་སན་པ་

ངློ་བསློད་ཀི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་གི། ལྗེགས་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་
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དྗེ་ལ་ཐུགས་དགྗེས་པས་གནས་པ་ཁློ་ན་བསློད་པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་ཀང༌། ཉི་སང་ལས། དྗེ་ལྟར་ན་བསློད་པ་ལ་སློགས་པ་འདི་དག་ནི་དློན་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པའི་ཆའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་གི་རིག་བྗེད་ཤྗེས་པ་

རྣམས་ཀིས་དློན་བརློད་པ་ནི་བསློད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་ལྟར་དློན་བརློད་པའི་

མཚན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། ཚད་ཕྗེད་དང་བཞི་པའི་ཨ�་ནི་

བཀུར་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བརློད་པ་དྗེ་དག་གི་ལྟར་ན་ནི་སྒའི་ཚངས་པ་ནི་དམ་པ་ཡིན་

ཞྗེས་བ་བ་དྗེ་ལྟ་བུ་བཀུར་བ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན། འདིར་ནི་ཇི་སྐད་དུ་བརློད་པའི་

རྟློགས་པའི་ཆའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། མར་ལྟ་བུའི་ཚིག་རྗེས་སུ་བརློད་པ་

གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་དྗེ་དག་གི་བསྔགས་པ་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་

དྗེ་དག་གི་ལྟར་ན་ཡང་སྒར་གཏློགས་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་ན། འདིར་ནི་ཆ་དགུ་པའི་རྟློགས་

པའི་མཚན་ཉིད་བསྔགས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་གཉིས་ཀའློ། །

ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་ཉི་སང་ལས། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སྤློ་བ་སྐྗེད་པ་

རྣམས་ལ་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་བསྔགས་པ་བརློད་པས་བསྔགས་པའི་དློན་

ཡློངས་སུ་གསལ་བར་བྗེད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པས་ངག་ཙམ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་

བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱན་སང་ལས། འཕགས་པ་རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་སྗེས་བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ལ་སྤློ་བ་སྐྗེད་པར་བྗེད་པ་ལ་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་བ་བ་ཡིན་པས་

བསློད་པ་དང་བཀུར་བ་དང་བསྔགས་པའི་དློན་ཉྗེ་བར་སྡུད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བཤད་དློ། 

ཞྗེས་པ་ལྟར་རབ་འབློར་གིས་བརྒྱ་བིན་ལ་ཁློད་ཀིས་བང་སྗེམས་ཀིས་ཐྗེག་པ་པ་

རྣམས་ལ་མློས་པ་སྐྗེད་པ་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་སློགས་འདི་གསུམ་
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གི་དློན་བསྡུ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་གི་འདི་གསུམ་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་པའི་ངག་ཙམ་

དུ་སློན་པ་མིན་པས་སློ། །དྗེ་ཡང་ལྗེའུ་བརྒྱད་མར་འདི་གསུམ་གི་དློན་བསྡུའི་མདློ་

སྦྱར་བ་མཐློང་བས་ཤྗེས་སློ། །ཤཱནིས་ནི་ངག་ཏུ་འདློད་དྗེ། སིང་པློ་མཆློག་ཏུ། དྗེ་ལ་

ཡློན་ཏན་བརློད་པ་ནི་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆྗེན་པློའི་དབྗེ་བས་བསློད་པ་དང་བཀུར་

བ་བསྔགས་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། མློས་པའི་འློག་ཏུ་ཟག་བཅས་བསྔློ་བ་

ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་གསུངས་ཏྗེ། གློང་གི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་ཡུམ་ལ་མློས་པ་ལ་དྗེའི་

དགྗེ་ར་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔློ་བ་འབྱུང་བས་སློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། ཕན་ཡློན་དུ་ཡུམ་ཡློད་

པས་མངློན་མཐློ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་བསན་པ་དང༌། བམས་པས་

བང་སྗེམས་ཀི་བསྔློ་བ་དང་ཉན་རང་གི་གཞི་གསུམ་གི་བསློད་ནམས་ཀི་ཁད་པར་

བསན་པའི་སྒློ་ནས་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། བསྔློ་བ་ལ་ཁད་པར་དང་བྗེད་པ་དང་

ངློ་བློ་སྗེ་གསུམ་མློ། །དང་པློ་ནི། རང་པ་དང་པློ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་རང་པ་གཉིས་པ་

དང༌། གསུམ་པ་ནི་རང་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་སློན་ཏྗེ་ངློ་བློ་ལ་བཅུ་གཅིག་གློ །འདི་ནི་

འཕགས་པའི་དགློངས་པ་སྗེ་མདློ་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲིག་གློ །དྗེ་ལ་ཁད་པར་ནི་མདློར་བང་

སྗེམས་ཀིས་དགྗེ་ར་སྗེམས་ཅན་ཀུན་དང་ཐུན་མློང་དུ་བས་ནས་བ་མྗེད་བང་ཆུབ་ཏུ་

མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྔློ་བ་དྗེ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྗེ་བ་དང་ཉན་རང་

གི་དགྗེ་བ་ལས་རབ་ཅྗེས་བའློ་ཞྗེས་པ་ཡིན་ཞིང༌། བྗེད་པ་ནི་དྗེའི་འཐད་པར་ཉན་རང་

རང་ཉིད་གཅིག་པུ་དུལ་བའི་ཆྗེད་དུ་གནས་ལ། བང་སྗེམས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་དློན་དུ་གནས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐྗེག་གསུམ་གིས་
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ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་སློན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པས་སློ། །སློབ་དཔློན་འདི་དང་འགྲྗེལ་

བྗེད་གཞན་རྣམས་ནི་དང་པློ་ཡང་བསྔློ་བ་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་ནས་བཅུ་གཉིས་སུ་བྗེད་

དློ༑ །

གསུམ་པ་ནི། བསྔློ་བ་བྗེད་དློ། །གྲངས་དུ་ན། རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སློ། །འདི་ལ་

དྲུག་ལས། དང་པློ་གང་དུ་ན། བ་མྗེད་སློགས་སློ། །གཉིས་པ་གང་གི་ཆྗེད་དུ་ན། 

སྗེམས་ཅན་སློགས་ཏྗེ། སྤྱློད་འཇུག་ལས། དངློས་སམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་ཀང་

རུང༌། །སྗེམས་ཅན་དློན་ལས་གཞན་མི་སྤྱད། །སྗེམས་ཅན་ཁློ་ནའི་དློན་གི་

ཕིར། །ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཕིར་བསྔློའ ློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་རློ། །གསུམ་པ་དགློས་པ་གང་

གི་དློན་དུ་ན། མི་ཟད་སློགས་ཏྗེ། མདློ་ལས། ཇི་ལྟར་ཆུ་ཐིགས་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ་ནང་

ལྷུང༌། །རྒྱ་མཚོ་མ་སྐམས་བར་དུ་དྗེ་མི་འཛད། །དྗེ་བཞིན་བང་ཆུབ་ཡློངས་བསྔློས་

དགྗེ་བ་ཡང༌། །བང་ཆུབ་མ་ཐློབ་བར་དུ་དྗེ་མི་འཛད། ཅྗེས་པ་ལྟར་རློ། །

བཞི་པ་གང་གིས་ན། ཡུལ་བཅུ་གཉིས་ལ་མ་ཞྗེན་པའི་རྣམ་པར་དམིགས་པའི་

ཤྗེས་རབ་དང༌། སྗེམས་ཅན་ལ་ལམ་མ་ནློར་བར་སློན་པའི་རྒྱུ་སྗེ་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་

དང་ལྡན་པའི་ཡིད་བྗེད་བཅུ་གཉིས་རྣམས་ཀིས་སློ། །དྗེ་གང་ན་དང་པློ་བཅུ་གཉིས་

མིང་དང་ཕི་མ་བཅུ་གཉིས་དློན་ཡིན་པས་མིང་དང་མིང་ཅན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་

བར་བ་སྗེ། མློས་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མློས་ཡུལ་བང་ཆུབ་ལ་མློས་པ་

ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞྗེས་བ་བ་དྗེ་ལྟར་མིང་དུ་བཏགས་པའི་བསྔློ་བ་ཡིད་ལ་

བྗེད་པ་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་བ་ན་མྗེད་པའི་བང་ཆུབ་ཞྗེན་པའི་ཚུལ་གིས་མི་

དམིགས་པར་སྒྱུ་མ་ལྟར་དམིགས་པ་དང༌། ཐྗེག་པ་གསུམ་གིས་གདུལ་བར་བ་བའི་
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སྗེམས་ཅན་རིགས་ཅན་གསུམ་ལ་རང་རང་གི་ལམ་ཉྗེ་བར་སློན་པའི་རྒྱུ་སིང་རྗེའི་ངློ་

བློ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བྗེད་པ་གཉིས་དང་ལྡན་པས་སློ། །ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྔ་མ་

དང་ཕི་མ་རྣམས་ཀི་མཐར་འདི་ཁློ་ན་བཞིན་སྦྱར་རློ། །བང་ཆྗེན་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་

ལྡན་པའི་བསློད་ནམས་བ་བའི་དངློས་པློ་གང་ཡིན་པ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་

མློང་དུ་བས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་ཡློངས་སུ་

བསྔློས་པ་འདི་ཉིད་རབ་ཅྗེས་བའློ། ཞྗེས་སློ། །མི་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནི། དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་སློགས་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཤྗེས་

རབ་རྣམ་པར་གྲློལ་བ་རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཟིགས་པའི་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་

སྗེ༑ ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་རིགས་ཀི་བུ་དང་རིགས་ཀི་བུ་མློ་དྗེ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་མཚན་

མར་བས་ཏྗེ། བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་དངློས་པློ་དྗེ་དག་

དང་དམིགས་པ་དྗེ་དག་དམིགས་སུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

འདི་ལ་རྒྱན་སང་དུ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་མི་དམིགས་པར་

དམིགས་པའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་ལྡན་པའི་བསློད་ནམས་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་

བསྔློ་བར་བའློ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སྔ་མ་ལ་ཡང་བང་ཆུབ་མི་དམིགས་པར་

དམིགས་པ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་གཞུང་འདི་དང་རྒྱན་སང་གི་བསྔློ་བ་ཐ་མ་གསུམ་ལ་མི་

དམིགས་པ་ལ་ཞྗེས་ཡུལ་དུ་བས་ཀང་མི་དམིགས་པར་ཞྗེས་ཡུལ་ཅན་གི་རྟློགས་

ཚུལ་ལ་སྦྱར་ན་ལྗེགས་ཏྗེ། འདི་ཞྗེན་མྗེད་དུ་བསན་བཞྗེད་ནས་མཛད་ལ་བློས་མི་

དམིགས་པར་མ་རྟློགས་ན་ཡུལ་མི་དམིགས་པ་ཡིན་ཀང་ཞྗེན་པར་བྗེད་པས་
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སློ༑ །ལུང་འདིས་ཁད་པར་ཅན་ལ་སློགས་པ་བསྔློ་བར་བྗེད་མཁན་ལ་མི་བྗེད་པར་

བསྔློ་བའི་གྲངས་བཅུ་གཉིས་གང་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་སྦྱློར་བ་ཡང་བཀག་གློ །

བདག་ལྟ་སློགས་མྗེད་པའི་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ནི། གང་གིས་བསྔློ་བར་བྗེད་

པའི་སྗེམས་ཏྗེ། གལ་ཏྗེ་བང་ཆྗེན་དྗེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐློས་ཀི་དགྗེ་

འདུན་དང་བཅས་པ་དྗེ་དག་ལ་སྗེམས་ཀང་དྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་འདུ་ཤྗེས་པར་མི་

འགྱུར། ཉན་ཐློས་སུ་འདུ་ཤྗེས་པར་མི་འགྱུར། དགྗེ་བའི་ར་བར་འདུ་ཤྗེས་པར་མི་

འགྱུར་ཞིང༌། སྗེམས་གང་གིས་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་སྗེམས་དྗེ་ལ་ཡང་སྗེམས་ཀི་འདུ་

ཤྗེས་སུ་མི་འགྱུར་ན་དྗེ་ལྟར་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་བང་ཆྗེན་ལ་འདུ་ཤྗེས་ཕིན་ཅི་ལློག་

ཏུ་འགྱུར་བ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་སྗེམས་དང་ལྟ་བ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་སྦྱར་རློ། །དྗེ་གསུམ་ཡང་

མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤྗེས་དང༌། དམིགས་པར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤྗེས་དང༌། 

ཡློངས་སུ་དཔྱློད་པའི་ལྟ་བ་གསུམ་གིས་དྗེ་མ་ཡིན་ལ་དྗེར་བཟུང་བའློ། །

བསློད་ནམས་མངློན་པར་འདུ་བ་བ་དྗེ་དློན་དམ་པར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

དབྗེན་པར་ཤྗེས་པ་ནི། བདག་དང་སློགས་པས་གཞན་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་རྟློག་སྗེ། བང་

ཆྗེན་གིས་བསློད་ནམས་བ་བའི་དངློས་པློ་མངློན་པར་འདུ་བ་བ་དྗེ་ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་

མཆྗེད་ཀིས་དབྗེན་པར་ཤྗེས། ཞྗེས་སློ། །ཉན་ཐློས་དང་བཅས་པའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པའི་དགྗེ་བའི་ར་བའི་ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་དྲན་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤྗེས་པ་ནི། ཉན་

ཐློས་དང་བཅས་པའི་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་དགྗེ་བ་སྗེ། བང་ཆྗེན་གིས་

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐློས་ཀི་དགྗེ་འདུན་དང་བཅས་པ་དྗེ་དག་གི་དགྗེ་

ར་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བས་ནས་འདི་ལྟར་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བར་བ་སྗེ། 
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ཡློངས་སུ་བསྔློ་བ་ཇི་འདྲ་བ་ཁློ་ནར་གང་གིས་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བར་བྗེད་པའི་སྗེམས་

ཀང་དྗེ་འདྲ་བ་ཁློ་ན་སྗེ། དྗེའི་རིགས་ཅན་དང་དྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་ནློ་ཞྗེས་གལ་ཏྗེ་དྗེ་

ལྟར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་ན་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་བསྔློས་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །ཡུམ་

གིས་སྦྱིན་སློགས་མི་དམིགས་པར་བསྔློ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བཅས་པ་ནི། 

སྦྱིན་སློགས་དྲུག་སྗེ། བང་ཆྗེན་དྗེ་དག་གིས་ཡུམ་འདིར་ཐབས་མཁས་པ་ལ་བསབ་

པར་བའློ། །དྗེས་ན་ཡུམ་འདིར་བང་ཆྗེན་གི་ཐབས་མཁས་རིག་པར་བ་སྗེ། ཡུམ་ལ་མ་

བརྟྗེན་པར་བསློད་ནམས་བ་བའི་དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བར་མི་ནུས་སློ། ཞྗེས་སློ། །

འཁློར་གསུམ་དུ་དམིགས་པའི་མཚན་མ་མྗེད་པ་ནི། བར་གསུམ་གི་དགྗེ་བ་

སློགས་ཀི་མཚན་མ་ནི་འཚང་རྒྱ་བའི་རྒྱུ་སྗེ། འདི་ལྟ་སྗེ་དཔྗེར་ན་ཟས་དུག་ཅན་དྗེ་དང་

འདྲ་བར་དམིགས་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཅན་ལ་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་སློ། །སངས་

རྒྱས་ཀིས་གནང་ཞིང་དགྗེས་པ་ནི་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་དྗེ། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྗེ་དག་གིས་ཀང་

ཡྗེ་ཤྗེས་བ་ན་མྗེད་པས་དགྗེ་བའི་ར་བ་དྗེ་དག་གི་རིགས་གང་ཡིན་པ་དང་རང་བཞིན་

གང་ཡིན་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་མཁྗེན་ཅིང་ཆློས་ཉིད་གང་གིས་ཡློད་པ་དྗེ་

བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བའློ། །ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དྗེ་དག་གིས་མཁྗེན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་ཡློངས་

སུ་བསྔློའ ློ་ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་བང་ཆྗེན་གིས་རློགས་བང་དུ་བསྔློ་བར་བ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །

ཁམས་གསུམ་པར་མ་གཏློགས་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་ཞྗེན་པ་མྗེད་པ་ནི་འདློད་པ་དང་

སློགས་པས་གཟུགས་གཟུགས་མྗེད་ཀི་ཁམས་ཏྗེ། བང་ཚེ་གཟུགས་གང་འདློད་པ་
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དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་སུ་མ་གཏློགས་པ་དྗེ་ནི་འདས་པ་མ་ཡིན་

མ་འློངས་པའང་མ་ཡིན་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་མཚན་མའི་ཚུལ་ལམ་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བར་མི་ནུས་སློ། ཞྗེས་སློ། །

བསློད་ནམས་ཆྗེན་པློ་འབྱུང་བའི་བསྔློ་བ་ཆུང་ངུ་ནི། དགྗེ་བ་བཅུ་དང་སློགས་

པས་ཚད་མྗེད་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་མངློན་ཤྗེས་ལྔ་སྗེ། སློང་གསུམ་གི་སློང་

ཆྗེན་པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀི་སྗེམས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་དགྗེ་

བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ཐློབ་པར་གྱུར། ཚད་མྗེད་བཞི་དང༌། བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། 

གཟུགས་མྗེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་དང༌། མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ལྔ་ཐློབ་པར་

གྱུར་ན་ཞྗེས་རབ་འབློར་ལ་སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་བསློད་ནམས་མང་དུ་འཕྗེལ་ལམ། 

ཞྗེས་དྲིས་ཤིང་འཕྗེལ་བར་ལན་བཏབ་པ་ན་དྗེ་ལས་ཀང་མ་ཆགས་པས་དགྗེ་ར་བསྔློ་

བ་བསློད་ནམས་ཆྗེས་འཕྗེལ་བར་གསུངས་པའློ། །བསློད་ནམས་ཆྗེན་པློ་འབྱུང་བའི་

འབྲིང་ནི། སློང་གསུམ་སྗེམས་ཅན་རྒྱུན་ཞུགས་དང་སློགས་པས་རང་རྒྱལ་གི་བར་

ཐློབ་པ་ལ་རིགས་ཀི་བུ་དང་རིགས་ཀི་བུ་མློས་མཆློད་པ་སྗེ། སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆྗེན་

པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་འདི་ན་སྗེམས་ཅན་ཇི་སྗེད་ཅིག་ཡློད་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་ལན་ཅིག་ཕིར་འློང་བ་དང༌། ཕིར་མི་འློང་བ་དང་དགྲ་བཅློམ་

པར་གྱུར་ཏྗེ་ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་གསུངས་ནས་སྔར་

ལྟར་དྲིས་ལན་མཛད་པའློ། །

འདིར་སློང་གསུམ་གི་སྗེམས་ཅན་གིས་རྒྱུན་ཞུགས་སློགས་ལ་མཆློད་པར་

བཞྗེད་པ་ནི་མདློ་འགྲྗེལ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་ནློ། །བསློད་ནམས་ཆྗེན་པློ་འབྱུང་བའི་
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བསྔློ་བ་ཆྗེན་པློ་ནི། སློང་གསུམ་གི་སྗེམས་ཅན་བ་ན་མྗེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ལ་

གནས་པ་ལ་ཕློགས་བཅུའི་སྗེམས་ཅན་གིས་མཆློད་པ་སྗེ་སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆྗེན་

པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ན་སྗེམས་ཅན་ཇི་སྗེད་ཅིག་ཡློད་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བ་

མྗེད་རློགས་བང་དུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་དྗེ་ལ་ཕློགས་བཅུ་གངྒཱའི་

ཀླུང་གི་བྗེ་མ་སྗེད་ན་ཡློད་པའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆློད་པ་ལ་སྔར་བཞིན་

དྲིས་ལན་མཛད་པའློ། །ཐྗེག་པ་གསུམ་གིས་ཞྗེས་སློགས་འདི་དྗེའི་བྗེད་པ་ཞྗེས་པའི་

འགྲྗེལ་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་བསྔློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཇུག་ཏུ་སྦྱར་དགློས་ཏྗེ། རྒྱན་སང་དུ། 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྗེག་པ་གསུམ་གིས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་ཉྗེ་བར་སློན་

པའི་བ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་གཅིག་ཁློ་ན་འགའ་ཞིག་

འགའ་ཞིག་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ཡིན་པས་དྗེའི་གཉྗེན་པློའི་དློན་དུ་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་

པའི་ཚུལ་གིས་སྐྗེ་བློ་བློ་དམན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རབ་ཏུ་

དབྗེ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་བས་པ་ཡིན་ལ། ཞྗེས་པས་སློ། །འདིས་ནི་བསྔློ་བ་ཐ་མ་

གསུམ་ངློ་བློ་ཐ་དད་པར་འདློད་པ་ཡང་བཀག་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆྗེ་གསུམ་གི་དབྗེ་བ་ཡང་

དཔྗེ་གསུམ་གི་སྗེང་ནས་དྗེ་ཉིད་ལས་གསུངས་པས་སློ། །

ལྔ་པ་བསྔློ་རྒྱུ་ནི། མདློ་ལས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དང༌། དྗེ་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་ཀི་དང༌། དྗེ་ནས་དམ་པའི་ཆློས་

ནུབ་པའི་བར་གི་དགྗེ་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཐྗེག་གསུམ་གིས་སྨིན་པར་བས་པ་

དང༌། སློབ་མི་སློབ་ལ་སློགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་དགྗེ་བ་ཐམས་

ཅད་བསྔློ་བར་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་མདློ་ལས་འདི་དག་དང་པློར་བློས་གཅིག་ཏུ་
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བསློམས་ཤིང་དྗེ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བས་ནས་དྗེའི་དགྗེ་བ་བསྔློ་བར་གསུངས་

པས་གཞན་གི་དགྗེ་ར་བསྔློ་བར་གསུངས་པའི་དློན་ནི། ཕག་དློག་མྗེད་པའི་ཡི་རང་

བས་པ་ན་བྗེད་པ་པློ་དང་མཚུངས་པར་ཐློབ་པའི་དགྗེ་བ་དྗེ་ཉིད་བསྔློ་བ་ལ་བཏགས་

སམ་སམ་མློ། །སྔར་བསྔློ་བ་བཅུ་གཉིས་བྗེད་པར་བསན་པ་ནི། བསྔློ་བའི་གྲངས་ཡིན་

གི་བསྔློ་རྒྱུ་མིན་པས་བསྔློ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་དྗེ་ཉིད་བསྔློའ ློ་ཞྗེས་འཁྲུལ་བར་མི་

བའློ། །དྲུག་པ་ངློ་བློ་ནི། རྒྱན་ལས། "བསན་པ
1

་རྣམས་ཀི་སྨློན་ལམ་ནི། །སྗེམས་པ་

འདུན་དང་བཅས་པ་སྗེ། ཞྗེས་པ་ལྟར་དགྗེ་ར་བང་ཆུབ་ཏུ་སློབ་པར་བྗེད་པའི་སྗེམས་

པ་དང༌། མི་ཟད་པར་འདློད་པའི་འདུན་པ་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་སྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་

རྟློགས་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཀང་དགློས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། བསྔློ་བའི་འློག་ཏུ་ཟག་བཅས་གསུམ་པ་

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བ་གསུངས་ཏྗེ། གློང་གི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་

ལྗེགས་པར་བསྔློས་པའི་དགྗེ་བའི་དངློས་པློ་རྣམས་ཡི་རང་གིས་སྗེལ་བར་བ་བ་ཡིན་

པས་སློ། །འདིར་བསྔློ་བའི་འློག་དང་སྡུད་པར་གློང་དུ་བསན་པ་ནི། "བསྔློས་པའི་དགྗེ་

བ
2

་ཡི་རང་གིས་སྗེལ་བ་དང་ཡི་རང་གིས་དགྗེ་བ་བསྔློ་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚོན་པར་

འཆད་དློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། དགྗེ་ར་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་

བར་གསུངས་ན་ཅི་ཙམ་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞྗེས་རབ་འབློར་

གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་དྲིས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐབས་དག་གིས་དགྗེ་བའི་ར་བ་ལ་ཡི་རང་བ་དང༌། མི་དམིགས་

1  ག། ༨༦༥   བརྟན་པ

2  སྗེ། ༨༠༢   བསྔློས་པའི་དགློས་པ
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པ་དག་གིས་དྗེ་ལ་ཡི་རང་བ་ནི། རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཡིད་ལ་བྗེད་པ་སྒློམ་པ་ཡིན་པར་

བསན་བཅློས་སམ་མདློ་འདིར་བརློད་དློ་ཞྗེས་སྦྱར་བས་དློན་དམ་དང་ཀུན་རློབ་ཡུལ་

ཅན་གི་ཡི་རང་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བང་ཆྗེན་

གིས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤྱློད་པ་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པའི་ཚེ་ཐབས་

མཁས་དགྗེ་བའི་ར་བ་དྗེ་དག་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་བསྔློ་བར་བའློ། ཞྗེས་སློ། །གསུམ་

པ་ནི། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་བསྒློམ་པར་བ་བ་དག་ཡིན་ནློ། །གང་ལ་ན། དགྗེ་ར་རྣམས་

སློ༑ །གང་གིས་ན། ཕག་དློག་ཟད་པའི་རབ་ཏུ་སློགས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན། ཀུན་རློབ་ཏུ་

ཐབས་མཁས་ཀིས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་དམིགས་ནས་དང་དློན་དམ་པར་ཤྗེས་རབ་ཀིས་

ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཟག་བཅས་སྒློམ་ལམ་གསུམ་ཡློད་པ་དྗེ་ལ་སྗེ་དྗེའི་ནང་ནས་

མློས་པ་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི། བསློད་ནམས་དུ་མ་མངློན་པར་འདུ་བྗེད་པ་སྗེ་སྐྗེད་པར་

བྗེད་དྗེ། མདློ་ལས། བསམ་མི་ཁབ་ལ་དད་རྣམས་ཀི། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་བསམ་མི་

ཁབ། ཅྗེས་པ་ལྟར་ཡུལ་བ་ན་མྗེད་པ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པའི་དད་པའློ། །འདུ་བྗེད་པའི་དཔྗེ་

ནི༑ གསྗེར་གི་འབྱུང་ཁུངས་དག་ནས་གསྗེར་གི་གར་བུ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུའློ། །བསྔློ་

བ་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི་མློས་པས་བསྐྲུན་པའི་དགྗེ་བ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་སྗེ་རྒྱུར་བྗེད་དྗེ། ཤྗེས་རབ་དང་སིང་རྗེས་དགྗེ་བ་རྣམས་རློགས་བང་

དུ་སློབ་པའློ། །རྒྱུར་བསྒྱུར་བའི་དཔྗེ་ནི། གསྗེར་མགར་གིས་གསྗེར་སྦྲམ་སྐྗེས་བུའི་རྣ་

རྒྱན་སློགས་སུ་བསྒྱུར་བ་བཞིན་དུའློ། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཡིད་ལ་བྗེད་པས་ནི། ཡི་

རང་སྒློམ་པ་པློ་རང་དང་དགྗེ་བ་སྒྲུབ་པ་པློ་གཞན་གིས་བསློད་ནམས་བ་བ་མཉམ་པ་
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ཉིད་འཐློབ་སྗེ། ཕག་དློག་ཟད་པའི་སྒློ་ནས་གཞན་གིས་བས་པ་ལ་རང་གིས་བས་པ་

ལྟར་གི་དགའ་བ་སྒློམ་པས་སློ། །དྗེ་ཡང་བློ་མཉམ་ན་མཉམ་པློ་དང༌། མི་མཉམ་ན་ཡང་

དྗེ་ལྟར་འཐློབ་ཅྗེས་འཆད་དློ། ཞྗེས་བ་བ་འདི་གསུམ་ནི་ཟག་བཅས་གསུམ་བྗེད་ལས་

ཀི་སྒློ་ནས་དློན་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་དག་ནི་འཕགས་པས་མཛད་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་

དཔློན་འདི་རྣམ་འགྲྗེལ་ཤྗེར་སྒློན་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཀློད་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མློང་གི་མཚམས་སྦྱར། སློ་སློའི་དློན་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། ཟག་བཅས་སྒློམ་ལམ་གི་འློག་ཏུ་དམན་མཆློག་གི་རིམ་པས་ཟག་

མྗེད་སྒློམ་ལམ་འཆད་དྗེ། དྗེ་ལ་ཡློན་ཏན་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་དྲི་མ་རྣམ་པར་དག་

པར་བྗེད་པའི་སྒློམ་ལམ་གཉིས་སློ། །ཡང་ནི་སྔར་བཞིན་ནློ། །འབྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

ཁ་ཅིག་ནི་སངས་རྟློགས་དང་གཞན་དག་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་རྣམ་གྲློལ་ལམ་དང༌། 

ལ་ལ་གཞན་དབང་གི་ཡུལ་ཅན་ཡློན་ཏན་སྒྲུབ་པ་དང་ཡློངས་གྲུབ་ཀི་ཡུལ་ཅན་དྲི་མ་

སྗེལ་བ་གཉིས་ཡློད་པས་སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ལྟར་ན། རྣམ་དག་སྒློམ་ལམ་

སངས་པ་ཡིན་པས་འདུས་མ་བས་སུ་འགྱུར་ལ། དྗེ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་

དག་པ་ཞྗེས་བ་བ་འདི་ནི་སྒློམ་པའི་ལམ། ཞྗེས་སྒློམ་ལམ་དྲི་མ་དགུ་སྗེལ་བྗེད་དུ་

གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ཡང་མི་རུང་སྗེ། ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་དྲི་མ་ཡི། །གཉྗེན་པློ་ཆུང་

ངུའི། ཞྗེས་སང་བ་དགུ་འཇློམས་བྗེད་དུ་གསུངས་ལ། རྣམ་གྲློལ་ལམ་གི་ཚེ་གཉྗེན་

པློའི་བྗེད་པ་ཆད་པས་སློ། །དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་གིས་འབྲས་བུ་ཞྗེས་པ་དང་མི་འགལ་

ཏྗེ༑ དྗེས་ནི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་ཡློད་པ་ཙམ་དུ་བསན་གི་ངྗེས་པར་མིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་ས་

དགུ་ཞྗེས་སློགས་དང་འགལ་བས་སློ། །དྗེས་ན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་
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དང་རྣམ་གྲློལ་ལམ་གཉིས་ཡློད་དློ། །གསུམ་པས་ནི། མཉམ་རྗེས་ལ་འདློད་པར་སང་

བས་དྗེ་ཡང་མི་རུང་སྗེ། ཟག་བཅས་ཟག་མྗེད་གཉིས་ནི་མཉམ་རྗེས་ཀི་དབང་དུ་བས་

པར་སྔར་བསན་པས་སློ། །དྗེས་ན་མཉམ་གཞག་ཟག་མྗེད་གཅིག་ཉིད་ཡུལ་རྟློགས་

ཚུལ་གི་སྒློ་ནས་ཐློབ་བ་འགྲུབ་པར་བྗེད་པ་དང༌། སང་བ་འཇློམས་ཚུལ་གི་སྒློ་ནས་དྲི་

མ་སྗེལ་བར་བྗེད་པ་གཉིས་ཀི་ལྡློག་པ་ནས་བསན་པས་འདི་གཉིས་དངློས་པློ་ཐ་དད་

པར་མི་བསམ་མློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་ཡུམ་གི་དགྗེ་བ་

བསྔློ་བ་དང༌། ཡི་རང་བ་བར་གསུངས་པ་ལ་འཕློས་ནས། ཤཱ་རིའི་བུས་ཡུམ་དྗེ་སང་

བར་བྗེད་པ་དང་ཕག་བ་བར་འློས་པ་ལ་སློགས་པར་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པ་དང༌། རྣམ་དག་སྒློམ་ལམ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། ཟག་མྗེད་ལ་གཉིས་ཡློད་ལ་དྗེའི་ཕིར་བཤད་པའི་རིམ་པས་

དང་པློར་ཡློན་ཏན་མངློན་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྒློམ་ལམ་གསུངས་སློ། །གཉིས་

པ་ནི། སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས། གང་གིས་སྒྲུབ་བྗེད་ཀི་རང་བཞིན་ནི་

དང་པློ་གསུམ་སྗེ། ངློ་བློ་དང་ཁད་པར་དང་བློའི་རྣམ་པའློ། །དྗེའི་ནི་སྒློམ་ལམ་དྗེའི་ཞྗེས་

བཤད་དྗེ་ལུས་རྣམ་གཞག་ལ་"བསག་དགློས་སློ། །
1

གང་བསྒྲུབ་བ་ལ་ལྟློས་པའི་ནུས་

པ་ནི། ཕི་མ་གཉིས་སྗེ། བང་སྗེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ན་"གཏློད་པ་དང
2

་སངས་རྒྱས་

ཐློབ་པར་བྗེད་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་དྗེའི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི། གཟུགས་

སློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་

མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་སྗེ། ཡུམ་ནི་དངློས་པློ་མ་མཆིས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཀི་

1  ཞློལ། ༧༤༠  སྗེ། ༨༠༦   བསག་དགློས་སློ། །    བ། ༨༦༩  ཀ ། ༨༠༠   བསྗེག་དགློས་སློ། །

2  ཞློལ། ༧༤༠   སྗེ། ༨༠༦   གཏློད་པ་དང    བ། ༨༦༩  ཀ ། ༨༠༠   གཏློང་པ་དང
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སད་དུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡང་དག་པར་སློན་པར་བགིད་པའློ། ཞྗེས་

སློ༑ །འདིར་སང་བར་བགིད་པ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་མདློའི་དློན་དྲློད་སློགས་བཞི་དང་

མཐློང་ལམ་བཅུ་དྲུག་དང༌། ཟག་བཅས་སྒློམ་ལམ་ལ་བཤད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་

བཟློད་ཀིས་ཁམས་གསུམ་གི་རང་གི་མཐློང་སང་སངས་པས་ཁམས་གསུམ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རབ་རིབ་དང་བྲལ་བར་བགིད་པ་ལགས་སློ་ཞྗེས་པའི་མདློའི་བཤད་པ་མཛད་

ནས་དྗེ་དག་ཀང་སྔློན་གི་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀི་ལུགས་སུ་རྒྱན་སང་དུ་འབྱུང་བ་ལ། ཨ་

བྷྱས་སྐབས་འདིར་ཟག་མྗེད་སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་ཁློ་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པས་དྗེ་

དྲློད་སློགས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་རིགས་ཞྗེས་པ་དང༌། ཁམས་གློང་མའི་མཐློང་

སང་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྗེས་བཟློད་ཀིས་སློང་བར་སྔློན་གི་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་

བསྒྲུབས་པས་ཆློས་བཟློད་ཀིས་སློང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་ངློ་མཚར་བར་བྗེད་པ་སྗེ་ཞྗེས་

དགག་པ་སྨྲ་བ་ནི། རང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བར་སློན་པ་སྗེ་དྗེ་ཡང་མཐློང་ལམ་དུ་

བརློད་ཟིན་ཏློ། །

གཞན་ཡང་འདིའི་སྐབས་ཀི་མདློའི་དློན་སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་ཁློ་ན་ཡིན་ན་སློབས་

བཅུ་བགིད་པ་དང་མི་ཐུལ་བ་དང་མགློན་བགིད་པ་ལགས་སློ་ཞྗེས་པའི་སྐབས་འདིའི་

མདློ་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སློབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་བཤད་པ་རང་

ཉིད་ཀིས་ཞིབ་པར་བས་པ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ། དྗེས་ན་ཡིད་ཕག་དློག་གིས་

དཀྲུགས་ཀང་དྲན་པ་རྣལ་དུ་བཞག་སྗེ་སྨྲ་དགློས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་པཎི་ཏ་འདིས་སློབ་

དཔློན་གིས་བརྒྱད་སློང་པའི་བཤད་པ་སྔ་ཕི་རྣམས་ལ་ནློར་བ་མང་པློ་སང་བ་ནི་བདག་

གིས་ཚིག་མངས་སུ་དློགས་པས་མ་བྲིས་ལ། ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པ་རྣམས་ཀིས་
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བརྟགས་ཏྗེ་དློར་བར་བའློ་"ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡང
1

་སྔར་ལྟར་སྐློན་མྗེད་པ་ལ་ཕག་དློག་གིས་

སྐློན་འཛིན་འདློད་པ་འབའ་ཞིག་གློ །སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་གི་མཆློག་ཉིད་ནི། འདིས་མ་

ཟིན་པར་ཕར་ཕིན་གཞན་ནམ་ཟག་བཅས་ཀིས་སངས་རྒྱས་མི་འཐློབ་པ་སྗེ། བང་ཆྗེན་

རྣམས་ཀིས་ཡུམ་འདིས་ནི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཟིལ་གིས་གནློན་ཞྗེས་པ་ནས་བསམ་

གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ཟིལ་གིས་གནློན་ནློ་ཞྗེས་དམུས་ལློང་དུ་མ་ཡློད་ཀང་མིག་ལྡན་

མྗེད་ན་གྲློང་དུ་འཇུག་མི་ནུས་པའི་དཔྗེས་གསུངས་སློ། །

སྒློམ་ལམ་དྗེ་ཡིས་ཀུན་ལ་མངློན་པར་འདུ་མི་བྗེད་པ་ནི། ཀུན་བང་གི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཁད་པར་སྐྗེ་འཇིག་དང་དམིགས་པ་མྗེད་པར་རྟློགས་ནས། སྦྱློར་བའམ་

སྒྲུབ་པ་སྗེ། རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་དུ་མངློན་པར་འདུ་བ་བ་མྗེད་པ་དང༌། སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་

དང་དངློས་པློ་མྗེད་པ་དང་འབྱུང་བ་མྗེད་པ་དང་དམིགས་པ་མྗེད་པ་དང་འཇིག་པ་མྗེད་

པས་ཡུམ་མངློན་པར་བསྒྲུབ་པར་བའློ། ཞྗེས་སློ། །སྒློམ་ལམ་དྗེས་གཏློད་པར་བྗེད་པ་

ནི༑ སྔར་གི་དྗེ་ལྟ་བུའི་ངློ་བློ་ཉིད་ལ་སློགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ལམ་གི་ཡློན་ཏན་གི་ཆློས་

རྣམས་མཚན་མར་མི་དམིགས་པ་ཉིད་དུ་རྣལ་འབློར་པ་སྒློམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་

པར་བྗེད་པ་སྗེ། ཇི་ལྟར་མི་དམིགས་པ་དང་མི་ལྗེན་པ་དང༌། མི་གནས་པ་དང་མི་

འདློར་བ་དང་མངློན་པར་མ་ཆགས་པ་དྗེ་ལྟར་གཏློད་པར་བྗེད་དྗེ། ཞྗེས་སློ། །སྒློམ་

ལམ་དྗེས་དློན་ཆྗེན་པློ་ཉིད་དུ་བྗེད་པ་ནི། ཐློབ་བའི་དློན་ནམ་འབྲས་བུ་ཆྗེན་པློ་སངས་

རྒྱས་ཐློབ་པ་ཉིད་དུ་བྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། ཡུམ་འདི་ནི་ཕར་ཕིན་ཆྗེན་མློའ ློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་དང༌། རྣམ་དག་དངློས་སློ། །དང་པློ་ལ་

1  སྗེ། ༨༠༧   ཞྗེས་དྲན་པ་ཡང
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གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་དྗེའི་འློག་ཏུ་ཟག་མྗེད་གཉིས་པ་ཤིན་ཏུ་

རྣམ་པར་དག་པའི་མཚན་ཉིད་གསུངས་སློ། །

ཇི་ལྟར་ན་མཐུན་རྐྱྗེན་གང་ཞིག་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དང་འགལ་རྐྱྗེན་གང་ཞིག་

བློར་བས་འཐློབ་པར་འགྱུར་བའི་རྣམ་དག་སྒློམ་ལམ་འདིའི་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་དང་མི་སྐྗེ་བའི་

རྒྱུ་གང་ཞིག་ཡིན་སམ་པའི་ཐྗེ་ཚོམ་བསལ་བ་སྔློན་དུ་བཏང་བའི་སྒློ་ནས་སློ། །མདློའི་

འབྲྗེལ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མློ་འདི་ལ་མློས་པ་དྗེ་གང་ནས་འདིར་སྐྗེས། ཅི་ཙམ་ནས་རློགས་

བང་དུ་ཞུགས། ཅི་ཙམ་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་བསྗེན་བཀུར། ཅི་ཙམ་ནས་

ཕིན་དྲུག་ལ་སྤྱད་ཅྗེས་ཤཱ་རིའི་བུས་སངས་རྒྱས་ལ་དྲིས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་

སློ༑ །གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་སྒློམ་ལམ་དང་མཐློང་ལམ་གི་ར་བ་ནི་

མློས་པ་ཡིན་ལ་དྗེའི་རྒྱུ་ནི་སངས་རྒྱས་བསྗེན་སློགས་ཡིན་པར་དག་ལྡན་ལས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྐྗེ་བ་དང་མི་སྐྗེ་བའི་རྒྱུའློ། །དང་པློ་ནི། རྣམ་དག་སྒློམ་

ལམ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་དག་ཡིན་ནློ། །གང་ན། གསུམ་ལས་དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས་གྲངས་

མྗེད་པ་ཡུན་རིང་པློར་བསྗེན་བཀུར་བའི་སྒློ་ནས་མཉྗེས་པར་བྗེད་པ་སྗེ། བང་ཆྗེན་དྗེ་

ནི་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚད་མྗེད་གྲངས་མྗེད་པ་བསྗེན་བཀུར་ནས་འདིར་

འློངས་ཤིང་སྐྗེས་པ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཕར་ཕིན་

རློགས་པར་བྗེད་པ་སྗེ། བང་ཆྗེན་དྗེ་བསྐལ་པ་བྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་གྲངས་མྗེད་

ཚད་མྗེད་པ་ནས་བ་མྗེད་རློགས་བང་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་སྗེ་སྗེམས་

དང་པློ་བསྐྗེད་པ་ནས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་སྤྱད། ཅྗེས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། ཕིན་དྲུག་
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སྒྲུབ་པའི་ཚེ་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་སྤློས་བྲལ་གི་ཞི་གནས་སྒློམ་པ་ལ་མཁས་པ་

སྗེ༑ བང་ཆྗེན་གང་སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་པ་ནས་ཉྗེ་བར་བཟུང་སྗེ་ཡུམ་ཟབ་མློ་འདི་ལ་

དྗེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་བརློན་པར་བྗེད་པ་དང༌། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པའི་རྒྱུའམ་རྣམ་དག་སྒློམ་ལམ་

མི་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་དག་ཡིན་ནློ། །གང་ན་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། སྔློན་དགྗེ་ར་མ་བསགས་

པས་བདུད་ཀིས་ཐིབས་ཀིས་ནློན་པ་སྗེ་བདུད་ཀིས་གནློད་པ་བས་ནས་དྗེའི་དབང་དུ་

སློང་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རིགས་མ་སྦྱངས་པས་ཆློས་ཟབ་མློ་སྤློས་བྲལ་

ལ་མ་མློས་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཆློས་ལ་བདག་མྗེད་པའི་དློན་ལ་མ་གློམས་པས་ཕུང་

པློ་སློགས་ལ་དངློས་པློར་འཛིན་པ་སྗེ་ཞྗེན་པའློ། །

བཞི་པ་ནི། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་འདྲིས་པར་མ་བས་པས་མི་དགྗེ་བའི་

གྲློགས་པློ་དང་འགྲློགས་ཤིང་དྗེའི་དབང་དུ་སློང་བ་སྗེ་སྐྗེས་བུ་གྗེན་པ་དྗེ་དག་ནི་བདུད་

ཀི་བིན་གིས་བརླབས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཆློས་ཟབ་མློ་རྣམས་ལ་མློས་པ་མྗེད་ཅིང་

དད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང༌། ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པར་འགྱུར་བ་

དང༌། སིག་པའི་གྲློགས་པློའི་ལག་ཏུ་སློང་བས་ཞྗེ་སང་གི་སྤྱློད་པ་ཅན་བདག་བསློད་

ཅིང་གཞན་སྨློད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ། རབ་འབློར་རྣམ་པ་བཞི་པློ་དྗེ་དག་དང་ལྡན་ན་

སྐྗེས་བུ་གྗེན་པ་དྗེ་དག་ཡུམ་ཟབ་མློ་འདི་སློང་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །

འདི་དག་མདློ་ནས་ཡུམ་ཙམ་ཞིག་གི་མཐུན་རྐྱྗེན་དང་འགལ་རྐྱྗེན་དུ་གསུངས་

པའི་དགློངས་པ་བསན་བཅློས་ཀིས་སྒློམ་ལམ་ལ་སྦྱར་ལ། དྗེ་ཡང་རྣམ་དག་གི་ཡིན་

པར་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གཉིས་བཞྗེད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏྗེ། གློ་རིམ་གིས་ཤྗེས་
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སློ༑ །དྗེ་སྦྱློར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྣམ་དག་འདི་ལམ་གཞན་དང་གཞུང་གི་ཡུམ་ལས་

གཙོ་བློར་གྱུར་པས་གཙོ་བློའི་རྒྱུར་བསན་ཏློ། །ཤཱནིས་ནི་སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་གི་ཡན་

ལག་ལྔ་དང་དྲུག་པ་མློས་པའི་རྒྱུ་བདུན་པ་སློང་བའི་རྒྱུ་སྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་བདུན་

ཞྗེས་གཞུང་འདི་སྒྲུབ་པ་སྒློམ་ལམ་ལ་ཡར་གཅློད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྣམ་དག་སྤྱིར་བསན་པ་དང༌། བྗེ་བྲག་ཏུ་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གློང་གི་དྗེ་ལྟར་འཐློབ་པའི་རྒྱུ་མཐུན་རྐྱྗེན་

དང་མི་འཐློབ་པའི་རྒྱུ་འགལ་རྐྱྗེན་དག་བཤད་ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་རྣམ་

དག་གི་ངློ་བློ་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན། སྤྱིར་ཏྗེ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་དག་སློ་

སློར་མ་ཕྗེ་བར་སློན་ཏློ། །འདིར་རང་བཞིན་རྣམ་དག་དང་འློག་ཏུ་གློ་བུར་དྲི་བྲལ་བསན་

པ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་གི་དློན་དུ་བཞྗེད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདིར་ཡང་གློ་བུར་དྲི་བྲལ་ཉིད་

བསན་པས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། འབྲས་བུ་དག་པ་ནི་གཟུགས་དང་སློགས་པས་རྣམ་

མཁྗེན་གི་བར་དག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན་འབྲས་བུ་དང་གཟུགས་

སློགས་ཀི་དག་པ་དྗེ་གཉིས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཞིང་བཅད་དུ་མྗེད་པས་སློ། །དྗེས་ན་མདློར་

གཟུགས་སློགས་དག་པ་འབྲས་བུ་དག་པར་བརློད་དློ། །གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་

གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་དློ། ཞྗེས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་

གསུངས་ནས། རབ་འབློར་གཞན་ཡང་གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་

འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་དློ། །འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་ཡུམ་

རྣམ་པར་དག་པ་ཡུམ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་སྗེ། 

དྗེ་ལྟར་ན་གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། ཡུམ་རྣམ་
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པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མྗེད་ཅིང་གཉིས་སུ་བར་མྗེད་དྗེ་ཐ་མི་དད་

ཅིང་མ་ཆད་པའློ། ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེས་ན་

དག་པ་ཉིད་དྗེ་ཞྗེས་པ་ཡན་ཆད་ནི་འགྲྗེས་སྔ་མ་དང་དྗེ་གཉིས་ནས་མྗེད་པས་ཞྗེས་པ་

ནི་འགྲྗེས་ཕི་མ་བསྡུས་ལ་དག་པར་བརློད་ཅྗེས་པ་མདློར་དྗེ་ལྟར་བསན་ཅྗེས་དློན་

བསྡུས་པའློ། །འློན་ཀང་འགྲྗེས་ཕི་མའི་ཡུམ་དག་པ་བསན་བཅློས་ཀི་ཚིག་གིས་མ་ཟིན་

ལ་མདློའི་སྒས་ཟིན་ལ་དག་པ་གསུམ་གཅིག་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་གཉིས་མྗེད་

སློགས་བཞི་དམ་བཅའ་ལྟར་བྱུང་ཡང་བསན་བཅློས་ལས་བཟླློག་ནས་འཆད་དློ། །འདི་

ཞིབ་པར་དཔྱད་ན་གསུམ་སྗེ། ཆློས་ཅན་དག་གཞི་གསུམ་གི་ངློ་བློ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་

དག་པ་གསུམ་གཅིག་ཡིན་པ་དང༌། སྒྲུབ་བྗེད་གཉིས་མྗེད་སློགས་བཞིར་ཕྗེ་བའི་དློན་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི་དག་ལྡན་ལས། གང་གི་དག་པ་ཞྗེ་ན། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པ་སྗེ་སྒློམ་པའི་ལམ་གི་ཞྗེས་བ་བའི་དློན་ཏློ། ཞྗེས་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་ནི་དྗེའི་དམིགས་པ་དང་དྗེའི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་

ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་ཡུམ་སྒློམ་ལམ་གཟུགས་སློགས་དྗེའི་ཡུལ་འབྲས་བུ་དྗེའི་འབྲས་བུ་ལ་

བཤད་དློ། །གྲགས་ཆ་ལས་འབྲས་བུ་ནི་བང་ཆུབ་སྗེ། ཞྗེས་སློ། །

ཉི་སང་ལས་ནི། འཕགས་པའི་གང་ཟག་གང་ཡིན་པའི་དགྗེ་སྦྱློང་གི་འབྲས་བུ་

གང་ཡིན་པའི་འབྲས་བུ་དྗེ་ནི་ཞྗེས་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གི་འབྲས་བུ་རྣམ་གྲློལ་ལམ་ལ་

བཤད་ཅིང་དྗེའི་རྗེས་སུ་སློབ་དཔློན་དང་བུད་དྷ་ཤྲི་འབྲང་ངློ༌། །སློབ་དཔློན་གིས་

འབྲས་བུ་དང་ཡུམ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཆད་དྗེ། རྒྱན་སང་ལས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་

སློགས་པའི་འབྲས་བུ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ལ། 
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ཞྗེས་པས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་ལ་ཞྗེན་པ་སྐྗེ་བ་དྗེ་སིད་དུ་མ་དག་པར་འཇློག་ལ་

གང་གི་ཚེ་གཉྗེན་པློས་ཞྗེན་པ་སངས་པ་དྗེའི་ཚེ་དག་བའི་དྲི་མ་གཅིག་ལས་མྗེད་པས་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ཡང་དྲི་མ་དྗེ་མི་སྐྗེ་བའི་དག་པ་ཡིན་མིན་དུ་ཁད་པར་མྗེད་པ་

ནི་འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། གཉིས་མྗེད་ནི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་མྗེད་པའློ། །གཉིས་སུ་

བར་མྗེད་པ་ནི་ལྡྗེམ་པློར་དགློངས་པས་གཉིས་སུ་བར་མི་ནུས་པ་སྗེ་བློས་ཀང་གཟུང་

འཛིན་གཉིས་སུ་བར་མི་ནུས་ཞྗེས་པའློ། །དབྗེར་མྗེད་པའམ་ཐ་མི་དད་པ་ནི་རང་

བཞིན་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་མྗེད་པའློ། །གཅད་དུ་མྗེད་པ་ནི་ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤས་དུ་མ་

མྗེད་པའློ། །ཡང་ན་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་བསན་ནས་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་བཤད་

པའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་ཅན་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་དང་ཡུལ་

གཟུགས་སློགས་རྣམ་པར་དག་པ་དྗེ་གཉིས་ནི་འཆད་འགྱུར་གི་དྲི་མ་དྗེས་དག་པ་

ཡིན་མིན་དུ་ཁད་པར་མྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །གང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ན། དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་

བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་པ་དྗེའློ། །

འདིས་དྗེ་རྣམ་གྲློལ་ལམ་དུ་བསན་ཏློ། །བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡང་སྐྗེ་འཕགས་

གཉིས་ལ་ཡློད་པ་ལས་གང་སམ་ན། འཕགས་པའི་གང་ཟག་གིའློ། །རྣམ་པར་དག་ཚུལ་

གང་ན། རང་རང་གི་ངློ་སྐལ་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཀིས་

དག་པའློ། །ཁད་པར་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དྗེ་དག་གི་

རྣམ་པར་དག་པ་དྗེ་གཉིས་དག་བའི་དྲི་མ་གཅིག་པུ་དྗེས་དག་པ་ཡིན་མིན་དུ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་རས་ལ་ཐ་དད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཞིང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ལྡློག་པ་ལ་ཡང་ཐ་དད་
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པར་གཅད་དུ་མྗེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ་དྗེའི་ཕིར་རློ། །རྟགས་གྲུབ་སྗེ། ཡུལ་ཅན་འབྲས་བུ་

དང༌། ཡུལ་གཟུགས་སློགས་རྣམ་པར་དག་པར་འཇློག་པ་ནི་ཡུལ་ཅན་གིས་ཡུལ་

གཟུགས་སློགས་ལ་བདག་ཏུ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང་སློགས་པས་བདག་གི་བར་ཞྗེན་

པ་སློགས་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བ་སྗེ་དྗེ་ཙམ་གིས་བཞག་པས་སློ། །

དཔྗེར་ན་དགག་བ་གསྗེར་བུམ་གཅིག་གིས་དག་པའི་ཤར་ནུབ་ཀིས་ཕློགས་

དག་གཞི་དྗེ་གཉིས་བུམ་པ་གཅིག་པུ་དྗེས་དག་པའི་དག་པ་ཡིན་མིན་དུ་ཁད་མྗེད་དྗེ། 

དགག་བ་གཅིག་ཡིན་པས་ཞྗེས་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་འདིར་སྗེམས་

ཀི་སང་བ་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་ཕི་རློལ་ན་ཡུལ་མྗེད་པས་"སྗེམས་དག་པ་ན
1

་དྗེའི་སང་

བ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པས་སང་བ་མ་དག་པ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ངློས་ནས་མི་

བཞག་གི་སྗེམས་ཅན་གི་ངློས་ནས་སློ། །སྔ་མ་རྣམས་འདིར་བང་སྗེམས་ཀི་ས་བཅུ་

སངས་རྒྱས་ཀིས་སྗེ་བཅུ་གཅིག་ཉན་ཐློས་ལ་འབྲས་བུ་བཞིའི་རྣམ་གྲློལ་ལམ་བཞི་རང་

རྒྱལ་ལ་འབྲས་བུ་དང་མཐའ་གཉིས་ཀི་གཉིས་དང་བཅུ་བདུན་ནློ་ཞྗེས་འཆད་ཀང་ཡིད་

ཆྗེས་པའི་ཁུངས་མྗེད་ཅིང་དློན་ལ་ཡང་དྗེར་མ་ངྗེས་སློ། །

རྒྱུ་མཚན་དྗེས་དག་པ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པར་བསན་པ་དྗེ་བས་ན་མདློ་ལས་

རྣམ་པར་དག་པར་བརློད་དློ། །ཇི་ལྟར་ན། འབྲས་བུའི་དག་པ་གཟུགས་སློགས་ཀི་དག་

པ་ཡིན་པ་དང་གཟུགས་སློགས་ཀི་དག་པ་འབྲས་བུའི་ཡིན་པ་དྗེ་ལྟར་རློ། །འདིར་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་དག་པ་ཕན་ཚུན་དུ་གཅིག་ཡིན་པར་བསན་པའི་དློན་གློང་གི་འཆད་

ཚུལ་དྗེ་ལྟར་མ་བས་ན་དག་པ་དྗེ་གཉིས་ལ་ལྡློག་པ་ཡང་ཐ་དད་མྗེད་པར་འགྲྗེལ་ཆྗེན་

1  བ། ༨༧༩  ཀ ། ༨༠༨   སྗེམས་དག་པ་ན    ཞློལ། ༧༤༨  སྗེ། ༨༡༤   སྗེམས་དག་པས
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རྣམས་ལས་བཤད་པ་འགྲིག་པར་དཀའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལམ་གི་དབྗེ་བ་དངློས་དང༌། མཐར་ཐུག་པའི་ལམ་གི་

ཁད་པར་རློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། འཕགས་བཞིའི་རྣམ་པར་དག་པ་

སྤྱིར་ཏྗེ་སློ་སློར་མ་ཕྗེ་བར་ཐུན་མློང་དུ་བརློད་ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་ཁད་པར་དུ་ཕྗེ་སྗེ་

གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་ཉམས་པའི་ཕིར་སློབ་མ་ཉན་ཐློས་

རྣམས་ཀི་དག་པ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་འདློད་ཆགས་དང༌། ཞྗེ་སང་དང༌། གཏི་མུག་ཡློངས་སུ་

དག་པ་དང༌། རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་ཀི་བར་དུ་ཡློངས་སུ་དག་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་གཉིས་

སུ་མྗེད་ཅིང་གཉིས་སུ་བར་མྗེད་དྗེ་ཐ་མི་དད་ཅིང་"མ་ཆད་པའློ།
1

 ཞྗེས་སློ། །ཤྗེས་བའི་

སྒིབ་པའི་ཕློགས་གཅིག་གཟུང་རྟློག་ཉམས་པའི་ཕིར་བསྗེ་རུས་མཚོན་པའི་རང་རྒྱལ་

རྣམས་ཀི་དག་པ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་ན་རྒ་ཤི་དང༌། མ་ངན་དང༌། སྨྲྗེ་སྔགས་འདློན་པ་དང༌། 

སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདྗེ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། རྣམ་

མཁྗེན་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མྗེད་ཅིང་མཆད་པའློ་ཞྗེས་སློ། །རང་རྒྱལ་

གཙོ་བློར་རྟྗེན་འབྲྗེལ་བསྒློམས་པས་འདིའི་རྣམ་དག་བསན་ཏློ། །

ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་སྒིབ་པ་སྔར་བཤད་པ་གཉིས་དང་འཛིན་རྟློག་

གསུམ་ཉམས་པའི་ཕིར། རྒྱལ་སས་བང་སྗེམས་རྣམས་ཀི་དག་པ་སྗེ། ཡུམ་རྣམ་པར་

དག་པས་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་རྣམ་པར་དག་པ། ཞྗེས་སློ། །འདིར་ཕིན་དྲུག་གི་

སྒློ་ནས་རྣམ་བང་གི་འགྲྗེས་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་དག་གསུངས་ལ། བང་སྗེམས་ཀིས་

ཀང་རྣམ་བང་མ་ལུས་པ་བསྒློམས་པས་དྗེ་བསན་པར་མངློན་ནློ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་

1  ཀ ། ༨༠༩   མ་ཆློད་པའློ། །
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ཀི་རྣམ་དག་ནི་སྒིབ་པའི་རྣམ་པ་ཀུན་གིས་དག་པའི་ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན་ནློ། །མཐའ་ནི་ཆ་

སྗེ་དྗེ་ལ་གཉིས་དངློས་པློ་དང་དུས་ཀི་མཐའློ། །དྗེ་ལ་ཤྗེས་སྒིབ་སངས་པས་མཐའ་དང་

པློ་དང་རྟག་ཏུ་ཆློས་ཀི་སྐུ་བརྗེས་པས་མཐའ་གཉིས་པ་ལས་འདས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། མཐའ་

ལས་རྒལ་བ་དང༌། མཐའ་ལས་ཤིན་ཏུ་སློང་བ་ཞྗེས་བ་བས་སློ། །འདིར་མཐའ་འདས་

ཀི་བཤད་པ་འློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཨན་ཞྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་དང་མཐའ་འདས་གཉིས་ཀ་ལ་

འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ཞྗེས་ལློཙྪ་བ་ཆྗེན་པློ་བློ་བརྟན་གིས་བཤད་པས་ཕི་

མ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འཕགས་པས་གསུངས་སློ། །རྣམ་དག་འདི་ལ་

ཉི་ཁིའི་འགྲྗེལ་པ་བཞི་དང་བརྒྱད་སློང་པའི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་པློ་གང་ནས་མདློ་སྦྱར་བ་

མྗེད་ལ། སློང་ཕག་བརྒྱ་པའི་བཤད་པ་དང་ཡུམ་གསུམ་དློན་བརྒྱད་ཀིས་མཐུན་པར་

བསན་པ་གཉིས་ཀིས་མདློ་སྦྱར་བ་ནི་གཉིས་ཀ་ཡང་མི་མཐུན་ལ། ཕི་མས་ནི་བང་

སྗེམས་ཀི་རྣམ་དག་གི་མདློ་རྣམ་དག་སྤྱིར་བསན་གི་མདློར་བས་ནས་རྣམ་དག་དང་པློ་

གསུམ་ཤུགས་ཀིས་བསན་པར་འདློད་དློ། །མཁས་པ་དག་འདི་ལ་མཐའ་འདས་ཞྗེས་

སློགས་ཀི་མདློ་སྦྱློར་བ་ནི་མདློ་འགྲྗེལ་སུ་དང་མི་མཐུན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། དང་པློ་གཉིས་གཞི་ཤྗེས་དང་གསུམ་པ་ལམ་ཤྗེས་དང་བཞི་པ་

རྣམ་མཁྗེན་གི་རྣམ་དག་ཡིན་ལ། བཞི་པ་ལ་ཉི་སང་དུ། མཐའ་ལས་འདས་པ་ནི་ཆློས་

ཀི་དབིངས་ལ་བརློད་ལ་དྗེ་ལ་ཡློད་པས་ན་ཤིན་ཏུ་བའློ། ཞྗེས་དང་ཐུབ་དགློངས་སུ་

ཡང༌། ཤིན་ཏུ་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཡིན་ལ་དྗེ་ལ་ཡློད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བའི་རྣམ་པར་དག་

པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིའློ་ཞྗེས་འབྱུང་བས། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་

དག་པ་ཆློས་ཀི་དབིངས་ལས་བྱུང་བ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནི་ཤིན་ཏུ་བས་ཏྗེ། ཆློས་དབིངས་
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ལ་ཡློད་པ་ལ་གློ་དགློས་ཤིང་གཞན་ནི་གློ་བར་ཟད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལམ་གི་

ཁད་པར་དངློས་དང༌། རློད་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དྲི་བ་དང༌། ལན་ནློ། །དང་

པློ་ནི། ལམ་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་སུ་བང་སྗེམས་ཀི་རྣམ་དག་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་དྗེ་སྨློས་

པའི་ཞར་ལ་རྣམ་ཀུན་ཤིན་ཏུ་བ་ཞྗེས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པར་དག་པ་ཤིན་ཏུ་བ་དང་

ཉློན་མློངས་ཤྗེས་བ་ཉམས་ཞྗེས་ཉན་ཐློས་དང་སློགས་པས་རང་རྒྱལ་གི་རྣམ་དག་

ཤིན་ཏུ་བའི་ཅིག་ཤློས་ཕློགས་རྗེ་ཙམ་སངས་པའི་ཉི་ཚེ་བར་བཤད་པ་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་

ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་པ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་འདྲི་བ་ཡང་ལམ་མཐར་ཐུག་པ་རྗེ་རྗེར་

མཚུངས་པས་སློ་སམ་དུ་བསམས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ས་དགུ་ཞྗེས་པ་སང་བའམ་གཉྗེན་པློའི་

རྟྗེན་ཡིན་ཞྗེ་ན། རྒྱན་སང་ལས། འདློད་པའི་ཁམས་དང་གཟུགས་ཀི་ཁམས་དང་

གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་སུ་ཞྗེས་སྨློས་པས་ན་འདློད་པའི་ཁམས་ལ་སློགས་པའི་ས་

དགུ་པློའི་སྒློམ་པའི་ལམ་གཟུང་བར་བའློ། །གང་ཡང་འདློད་པ་ཁམས་དང་སིད་རྗེ་

ན༑ །བང་ཆུབ་ལམ་གི་ལན་ལག་སངས། ཞྗེས་བརློད་པ་ནི་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཉན་ཐློས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པས་དྗེ་དང་འདི་ལ་འགལ་བ་མྗེད་དློ་

ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཁ་ཅིག་གིའློ། །གཞན་ནི་མི་ལྕློགས་པ་མྗེད་པར་གནས་པ་ནས་བརམས་

ཏྗེ་ཅི་ཡང་མྗེད་པའི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་གི་ས་དགུ་ནི་སྒློམ་པའི་ལམ་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །འདློད་པའི་ཁམས་ལ་སློགས་པ་སྨློས་པ་ནི་དྗེར་ཡུམ་དློན་དམ་

པར་གནས་པ་མྗེད་པར་སློན་པ་ལྷུར་ལྗེན་པ་ཡིན་གི། ས་དགུ་བཤད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་

ཞྗེས་གཟུགས་མྗེད་དང་པློ་གསུམ་དང་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་སྗེ་དགུ་དང༌། ཁམས་
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གསུམ་གི་ས་དགུ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ལུགས་གཉིས་བཤད་ཅིང༌། རྣམ་ཀུན་ཏུ་ཡང་འདི་

གཉིས་གདམ་ང་ཅན་དུ་མཛད་པའི་ཕི་མ་ནི་མངློན་པ་གློང་འློག་རྣམས་དང་མཐུན་ལ། 

སྔ་མ་ནི་སིད་རྗེ་ཆྗེས་མི་གསལ་བ་དང༌། འདློད་པ་ཆྗེས་མ་ཞི་བས་དྗེ་གཉིས་ལ་ཟག་

མྗེད་བརྟྗེན་པ་མངློན་པ་ནས་འགློག་གློ །འློན་ཀང་སྔ་མས་ཟྗེར་བ་ལྟར་བང་སྗེམས་

ཐབས་མཁས་པས་སིད་རྗེ་དང་འདློད་པའི་མི་གསལ་བ་དང༌། གཡྗེང་བས་མི་གནློད་

པར་མངློན་པས་ལུགས་སྔ་མ་ཡང་མི་འཐད་པ་མྗེད་པར་སྗེམས་སློ། །སྤྱིར་དྗེ་ལྟར་

ཡིན་ཀང་གཞུང་འདིར་ནི་ས་དགུ་པློ་དྗེ་སང་བ་སློང་བའི་རྟྗེན་ལ་བཤད་ན་འགྲིག་

གློ༑ །དྗེ་ནི་སྒློམ་ལམ་གི་སྗེམས་རྟྗེན་ཡིན་ལ། ལུས་རྟྗེན་ནི་མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན་ལ་

འདློད་པའི་ལྷ་མི་དགློས་ལ། སྐྗེས་ཟིན་གནས་པའི་རྟྗེན་ལ་བང་སྗེམས་འཕགས་པ་

གཟུགས་མྗེད་དུ་མི་སྐྗེ་བས་གཟུགས་ཀི་རྟྗེན་དང༌། ཉན་ཐློས་ལ་ནི་གཟུགས་མྗེད་ཀི་

རྟྗེན་ཅན་ཡང་ཡློད་དློ། །ཉན་ཐློས་ཀི་སྗེམས་རྟྗེན་ནི་ལུགས་ཕི་མ་ལྟར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་བ་ཞྗེས་བ་སྗེ། འདློད་ཁམས་

དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། གཟུགས་མྗེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་བཞི་དག་སྗེ་

ས་དགུ་ལ་བརྟྗེན་པའམ། ཁམས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་སྒློམ་

སང་ཆྗེན་པློའི་ཆྗེན་པློ་དང༌། སློགས་པས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངའི་བར་རྣམ་པ་དགུའི་གཉྗེན་

པློའི་ངློ་བློར་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྒློམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སློགས་པ་

རྣམ་པ་དགུ་ནི། སྒློམ་སང་གི་དྲི་མ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དྗེ་མ་ལུས་པ་དག་པར་བྗེད་པའི་

རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། རྒྱུ་དྗེ་དྲི་མ་མཐའ་དག་དག་བྗེད་ཡིན་ན། 

འབྲས་བུ་དྗེ་དྲི་མ་མ་ལུས་པ་ལས་གྲློལ་དགློས་པས་སློ། །ཉན་རང་དགྲ་བཅློམ་གི་རྣམ་
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དག་ནི་དྲི་མ་མ་ལུས་པས་དག་པའི་ཤིན་ཏུ་བའི་ཅིག་ཤློས་ཉི་ཚེ་བའི་རྣམ་དག་ཅྗེས་བ་

སྗེ༑ ས་དགུ་ལ་བརྟྗེན་པའི་སྒློམ་སང་ཆྗེ་འབྲིང་དགུའི་གཉྗེན་པློར་འབྱུང་བའི་ཉན་རང་

གི་སྒློམ་ལམ་ཆུང་འབྲིང་དགུ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་ཅིག་ཤློས་ཉློན་སྒིབ་ཙམ་དང༌། 

དྗེ་དང་གཟུང་རྟློག་ཙམ་གི་དྲི་མ་ཕློགས་རྗེ་བ་རྣམ་པར་དག་བྗེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། རྒྱུ་དྗེ་དྲི་མ་ཉི་ཚེ་བའི་གཉྗེན་པློ་ཡིན་ན་དྗེས་ཐློབ་པའི་འབྲས་བུ་

ཡང་དྲི་མ་ཕློགས་རྗེ་ཙམ་ལས་གྲློལ་བ་ཡིན་པས་སློ། །ཁ་ཅིག་གཞུང་འདིས་བང་

སྗེམས་ཀི་རྣམ་དག་དྗེ་ཉན་རང་ལས་ཤིན་ཏུ་བར་བསན་པར་འདློད་པ་དང༌། གཞན་

དག་འདིས་བང་སྗེམས་ཀི་རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་བཏགས་པ་བར་འཆད་པ་གཉིས་ཀ་མི་

འཐད་དྗེ། མཚམས་སྦྱར་དུ་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་རང་གི་རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན་མིན་

དུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པའི་ལན་དུ་བཤད་དགློས་པ་དྲིས་ལན་"མ་འབྲྗེལ
1

་བར་

འགྱུར་ཏྗེ། བ་ལང་བ་མིན་གི་ཁད་པར་དྲིས་པ་ལ་རྟ་དང་མ་ཧྗེའི་མཆློག་དམན་དང་རྟ་

མ་ཧྗེ་བཏགས་པ་བར་འཆད་པ་བཞིན་ནློ། །འདིར་སྒློམ་ལམ་དགུའི་མདློ་སྦྱར་ཡང་

འབམས་ཀས་བར་སང་བས་མ་དྲངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རློད་པ་དང༌། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། སྒློམ་སང་ཆྗེ་རིམ་

དགུའི་གཉྗེན་པློར་ཆུང་རིམ་ནས་འབྱུང་བའི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྒློམ་ལམ་དགུ་པློ་དྗེ་དྲི་མ་

མཐའ་དག་དག་བྗེད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཇི་ལྟར་ན་དྗེ་དག་གི་འབྲས་བུ་སངས་

རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་དྗེ་ཉྗེ་བར་མ་བཏགས་པའི་རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན་ཏྗེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སང་གཉྗེན་གི་རིམ་པ་དྗེ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། སང་བ་ཆྗེན་པློ་ཆྗེན་པློས་དང་

1  བ། ༨༨༦  ཞློལ། ༧༥༤   མ་འབྲྗེལ  ཀ ། ༨༡༤  སྗེ། ༨༢༠   མ་འགྲྗེལ
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ཆུང་ངུ་ཆུང་ངུས་གཞློམ་དགློས་པས་ཤྗེ་ནའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པས་

རློད་པ་འདི་ལྟར་ཁློང་ནས་བཏློན་ནས་དྗེའི་ལན་དུ་རློད་པ་འདི་ཁྲུས་མཁན་གི་དཔྗེས་

སངས་པའི་སྒློ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བར་སྒྲུབ་སྗེ། དྗེས་ན་འདི་རློད་

སློང་ཡིན་གི་སྒྲུབ་བྗེད་ནི་གློང་གི་ལས་ལྷག་པ་འདིར་ཅི་ཡང་མྗེད་དློ། །དློགས་པ་འདི་

འློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གློང་དུ་རྣམ་མཁྗེན་ཤིན་ཏུ་བ་དངློས་དང་ཉན་རང་གི་དྗེ་

བཏགས་པ་བར་བཤད་པ་ན། ཁ་ཅིག་འདི་སམ་དུ་དྗེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱུ་སྒློམ་

ལམ་གིས་སང་བ་མ་ལུས་པ་དང་ཕློགས་རྗེ་བ་འཇློམས་པས་ཡིན་ལ། འཇློམས་ཚུལ་

ཡང་སང་བ་ཆྗེ་རིམ་དང་གཉྗེན་པློ་ཆུང་རིམ་ནས་ཡིན་པས་འདི་མི་འཐད་པའི་ཕིར་

འབྲས་བུའི་ཁད་པར་འདི་ཡང་མི་འཐད་དློ་སམ་པ་སྗེ། ཕི་འགྲྗེལ་གི་སང་བ་ལ་ཀན་ཀ་

སློང་ཚུལ་གིས་ཤྗེས་ཏྗེ། དློགས་པ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་མ་བསང་ན་འློག་གི་ལན་མ་འབྲྗེལ་

བ་དང་ཟླློས་པར་འགྱུར་རློ། །དློགས་པ་སློང་ཚུལ་འདི་མི་ཤྗེས་པར་གཞུང་འདིས་ཤིན་

ཏུ་བ་བྗེ་བྲག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་འདློད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་དག་བང་སྗེམས་ཀི་རྣམ་

དག་ལས་ལྷག་པར་སྒྲུབ་པར་འཆད་པ་རྣམས་ཀང་ངལ་བ་ཙམ་ཞིག་འབྲས་བུའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་པར་

འཆད་ལ་འཕགས་པ་ལྟར་ན་གསུམ། གཉྗེན་པློ་བྗེད་ཚུལ། ཡུལ་རྟློགས་ཚུལ། དྗེ་ལ་

རློད་སང་ངློ༌། །དང་པློ་ནི། སྒློམ་པའི་ལམ་ནི་ཁམས་གསུམ་གའི་སྒློམ་སང་གི་གཉྗེན་པློ་

ཉིད་དུ་འདློད་དློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་འདློད་པ་དང༌། གཟུགས་དང༌། 

གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྗེ་བ་མ་ལགས་སློ། ཞྗེས་སློ། །འདིས་སྔར་བཤད་པའི་

གཉྗེན་པློ་བྗེད་ཚུལ་གི་དློན་བསྡུས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བུར་རྟློགས་
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ནས་གཉྗེན་པློ་བྗེད་ཅྗེ་ན། འཇལ་བྗེད་འཛིན་པ་དང་གཞལ་བ་གཟུང་བ་གཉིས་སློ་སློར་

མ་གྲུབ་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་ནས་སང་བ་སློང་སྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་

དག་པ་ནི་འཚལ་བ་མ་མཆིས་པའློ། ཞྗེས་དང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ༑ ཤཱ་རིའི་བུ་ཆློས་རྣམས་བྗེམས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་ཏྗེ། འཚལ་བ་ནི་ཤྗེས་

པའློ། །བྗེམས་པློ་ནི་ཤྗེས་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བསན་པ་དྗེ་ལ་གལ་ཏྗེ་སང་

གཉྗེན་གཉིས་སུ་ཡློད་པའི་སྒློ་ནས་སང་བ་ཆྗེ་རིམ་དང༌། གཉྗེན་པློ་ཆུང་རིམ་ནས་

འགག་པ་དང༌། སྐྗེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་ན་གཉིས་མྗེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ཞྗེ་

ན། དློན་དམ་པར་སྒློམ་ལམ་གི་ཡུམ་གིས་རྣམ་མཁྗེན་ལ་ཕན་གནློད་གང་ཡང་མི་བྗེད་

པས་རྟགས་མ་གྲུབ་ལ། ཐ་སད་དུ་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་བློ། །འློ་ན་རྣམ་མཁྗེན་ལ་མི་ཕན་ན་

ཚོགས་གཉིས་ལ་འབད་པས་ཅི་སྐྗེད་ཅྗེ་ན། སྒློམ་ལམ་གི་ཡུམ་གིས་དློན་དམ་པར་

ཆློས་གང་ཡང་འབྲས་བུར་མ་གཟུང་བས་འདློད་ལ་ཐ་སད་དུ་སྔར་ལྟར་རློ། །ཆློས་གང་

ཡང་མ་གཟུང་ན་ཐློབ་བ་ཐློབ་པ་དང༌། རྟློགས་བ་རྟློགས་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེ་ན། དློན་དམ་པར་

དྗེ་གཉིས་མྗེད་པས་འདློད་ལ། ཐ་སད་དུ་སྔར་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཀན་ཀ་ལན་

གསུམ་གིས་སངས་པའི་སྒློ་ནས་མཉམ་པ་ཉིད་རྟློགས་པའི་ལམ་ཁམས་གསུམ་གི་

གཉྗེན་པློར་གྲུབ་པློ་ཞྗེས་པ་ནི་ཉི་སང་དང་ལྗེ་བརྒྱད་མ་གཉིས་ཀི་བཞྗེད་པ་རློགས་པར་

བཀློད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་བ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་བཞག་གློ །གང་ན། སངས་རྒྱས་

ཀི་རྣམ་པར་དག་པའློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་ནི། སངས་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །གང་ན། སང་བ་
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ཆྗེ་རིམ་དང༌། གཉྗེན་པློ་ཆུང་རིམ་ནས་འགག་སྐྗེ་བྗེད་པར་བསན་པ་དྗེ་ལ་གཉྗེན་པློ་

ཆྗེན་པློའི་ཆྗེན་པློ་དང་སློགས་པས། མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀང་ཆྗེན་པློའི་ཆྗེན་པློ་དང༌། 

མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ནི་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དང་སློགས་པས་གཉྗེན་པློ་ཡང་ཆུང་ངུའི་

ཆུང་ངུ་ལ་སློགས་པར་རིགས་སློ། ཞྗེས་བ་བའི་ཀན་ཀའློ། །སྗེལ་བྗེད་གང་གིས་ན། 

དློན་དམ་པར་ཕན་གནློད་གང་ཡང་མྗེད་པའི་ལན་དང༌། ཀུན་རློབ་ཏུ་གློས་ལ་ཆགས་

པའི་དྲི་མ་ཕ་མློ་བསལ་བར་བ་བ་ལ་བཙོ་བག་མཁན་ཏྗེ་ཁྲུས་མཁན་ཆྗེ་ཐང་དུ་འབད་

ཅིང་རློམ་བ་ཆྗེན་པློ་དགློས་ལ་རགས་པ་སྗེལ་བ་ལ་རློལ་བ་ཆུང་ངུས་ནུས་པའི་

དཔྗེས་སློ། །དྗེས་རློད་པ་སངས་པའི་སྒློ་ནས་རྣམ་དག་དངློས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་ན། དཔྗེ་

དྗེས་སང་གཉྗེན་གི་རིམ་པ་འཐད་པར་གྲུབ་པ་ན། སྒློམ་པའི་ལམ་རྣམ་དག་ཤིན་ཏུ་བའི་

རྒྱུར་སྔར་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པ་བཞིན་དུ་དགུ་པློ་དྗེ་སྒློམ་སང་གི་དྲི་མ་མཐའ་དག་གི་

གཉྗེན་པློའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ན་འགྲུབ་བློ། །

ལམ་དྗེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བུ་ཞྗེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤྗེས་པ་དང༌། 

ཤྗེས་བ་ཡུལ་དག་བདྗེན་པར་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པ་ཉིད་ཀིས། དྗེ་གཉིས་མཉམ་

པ་ཉིད་སྤློས་བྲལ་དུ་རྟློགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་དློ། །རྒྱན་སང་དུ། སྒློམ་པའི་ལམ་

སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མ་ཞྗེས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བའི་རྒྱུ་མཐར་ཐུག་པ་བསན་པ་དང༌། དྗེ་ཡང་སང་

བ་ལྷག་མ་མཐའ་དག་གི་གཉྗེན་པློ་ཡིན་པས། དྗེའི་འབྲས་བུ་རྣམ་དག་དངློས་སུ་བསན་

བཞྗེད་ནས་ཡིན་གི། དྗེ་གཅིག་པུ་འཛིན་འདློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཤྗེས་རབ་སློགས་ཤྗེར་ཕིན་གི་མན་ངག་གི་བསན་བཅློས་

མངློན་རྟློགས་རྒྱན་འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་
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གི་ཕྗེང་བ་ཞྗེས་བ་བ་མང་དུ་ཐློས་པ། བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བ་ལས། 

སྐབས་གཉིས་པའི་འགྲྗེལ་བཤད་དློ། །     ། །

༈ གསུམ་པ་སང་བ་གཞི་ཤྗེས་ཀི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

འབྲྗེལ་བརློད་པས་མཚམས་སྦྱར། གཞི་ཤྗེས་ཀི་ཆློས་རྒྱས་པར་བཤད། སྐབས་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་ནི། ལམ་ཤྗེས་ཀི་འློག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་འཆད་དྗེ། གཞི་ཕུང་

ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པའི་གཞི་ཤྗེས་མྗེད་པར་ལམ་གསུམ་ལྗེགས་པར་

ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པའི་ལམ་ཤྗེས་མྗེད་པས་སློ། །དྗེ་ཡང་ལམ་ཤྗེས་དང་གཞི་ཤྗེས་

གཉིས་སང་གཉྗེན་ཡིན་པས་གཉྗེན་པློ་ནི་སང་བ་ལ་ལྟློས་ནས་འཇློག་པ་དང༌། སང་བ་

མ་ཤྗེས་ན་ལམ་ཤྗེས་དྗེ་གང་གི་གཉྗེན་པློ་ཡིན་པ་ཡང་མི་རྟློགས་པས་སློ། །མདློའི་

འབྲྗེལ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ཡུམ་དྗེ་སིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པར་རབ་འབློར་

གིས་བསན་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །གཞི་ཤྗེས་ཀི་རང་བཞིན། ཉྗེ་རིང་དུ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

སང་བ་དང་གཉྗེན་པློའི་རབ་དབྗེ། ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་ཚུལ། དྗེ་ལྟར་ཉམས་སུ་

བངས་པའི་འབྲས་བུ། མཁྗེན་པ་གསུམ་གི་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། བང་སྗེམས་ཀི་གཞི་ཤྗེས་ཀི་ཡུམ་ནི་ཚུ་རློལ་དང་ཕ་རློལ་སིད་པ་དང་ཞི་

བའི་མཐའ་ལ་གནས་པ་མིན་ཞིང་སིད་ཞི་དྗེ་དག་གི་བར་དྗེ་ལས་གཞན་ནའང་མི་

གནས་པར་འདློད་པ་ཡིན་ཏྗེ། སིད་ཞི་ལ་མངློན་ཞྗེན་གི་དམིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་

ཕིར་ཏྗེ། དུས་གསུམ་གི་ཆློས་རྣམས་མཉམ་པ་ཉིད་སྤློས་བྲལ་དུ་ཤྗེས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ཡུམ་ནི་ཚུ་རློལ་གི་མཐར་མ་ལགས་ཕ་རློལ་གི་མཐར་མ་ལགས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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གཉིས་ཀི་བར་ན་ཡང་མི་དམིགས་ལགས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་

པ༑ རབ་འབློར་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་དང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབློར་དུས་གསུམ་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རློ། 

ཞྗེས་སློ། །ར་བའི་རྟགས་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཞྗེས་པའི་དློན་ཏྗེ་འདི་ནི་ཉི་སང་ལྗེ་བརྒྱད་

མ་རྣམ་འགྲྗེལ་གི་དགློངས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྗེས་འགྲློའི་སྒློ་ནས་བསན་པའི་ཐྗེག་ཆྗེན་དང༌། ལྡློག་པའི་

སྒློ་ནས་བསན་པའི་ཐྗེག་དམན་གི་གཞི་ཤྗེས་སློ། །དང་པློ་ནི། རྟྗེན་སངས་རྒྱས་དང་

བང་སྗེམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཉྗེ་བར་གྱུར་པ་སྗེ་ཡློད་པར་འདློད་པའི་ཡང་དག་པའི་ཡུམ་གང་

ཡིན་པ་དྗེ་ནི་སིད་ཞི་ལ་ཞྗེན་ནས་མི་གནས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སློ་སྐྗེས་བགྲློད་ཅིང་མཐློང་

བས་ཚུ་རློལ་གི་མཐའ་འཁློར་བ་བདག་རྟག་པ་ལ་སློགས་པར་ལྟ་བས་སམ་རྒྱུན་མི་

འཆད་པས་རྟག་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། སློ་སྐྗེས་བགྲློད་མི་ནུས་ཤིང་མི་མཐློང་བས་ཕ་

རློལ་གི་མཐའ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་བདག་ལ་སློགས་པར་མི་ལྟ་བས་སམ་ཕུང་པློའི་

རྒྱུན་ལློག་པས་ཆད་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། འཁློར་འདས་དྗེ་དག་གི་བར་ན་ཡང་མི་

གནས་པའི་ཕིར་ཏྗེ། རིམ་པ་ལྟར་སིད་པ་རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་

དྗེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་མཐློང་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་

ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྗེས་གཞན་དློན་བྗེད་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ལས་གཞན་གནས་བའི་

དངློས་པློར་མྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཡང་དག་པའི་ཡུམ་དྗེ་རྟྗེན་དྗེ་གཉིས་ལ་ཉྗེ་བ་ཅི་ཞྗེ་ན། 

དྗེ་གཉིས་ཀི་གཟུགས་སློགས་དུས་གསུམ་པའི་ཆློས་རྣམས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པའི་རྣམ་པར་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པས་སློ། །འདི་ཁ་ཅིག་སྔར་ལྟར་མི་སྦྱློར་བར་དུས་གསུམ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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ཞྗེས་སློགས་སིད་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགློད་པ་ནི་དློན་མིན་ཏྗེ། དངློས་

བསན་འདིས་དུས་གསུམ་ཞྗེས་སློགས་ཉྗེ་བ་དང་ཤུགས་བསན་དུ་དྗེ་ཉན་རང་ལ་ཡུམ་

རིང་པློའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་སྦྱར་ན། འློག་ཏུ་དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པ་ཡློད་

མྗེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་ལ་ཡུམ་ཉྗེ་རིང་དུ་འཇློག་པ་མི་འཐད་ཅྗེས་རློད་

པ་ཇི་ལྟར་འབྲྗེལ་སྨྲ་དགློས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་ཡུམ་དང་རིང་བར་གྱུར་པའི་ཉན་ཐློས་དང་སློགས་

པས་རང་རྒྱལ་གི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པ་རང་གི་རྟློགས་པ་གང་ཟག་དང༌། གཟུང་བའི་བདག་

མྗེད་རྟློགས་ཙམ་གི་ཉི་ཚེ་བའི་ཡུམ་ནི། འཁློར་འདས་ལ་ཞྗེན་ནས་གནས་པ་ཡིན་པར་

ཤྗེས་པར་བའློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། འཁློར་བ་རྒྱུན་གིས་འཇུག་པས་དྗེ་དངློས་པློ་ཡིན་པ་

དང་མང་འདས་ཕུང་པློ་འགགས་པ་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་དངློས་པློ་མྗེད་པར་དམིགས་པ་སྗེ་

ཞྗེན་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། གཞན་དློན་བྗེད་པའི་སིང་བརྗེ་བ་དང་རང་

བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་ཤྗེས་རབ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་གཉིས་ལ་ཡུམ་རིང་བ་ཅི་

ཞྗེ་ན། གཟུགས་སློགས་དུས་གསུམ་པའི་ཆློས་རྣམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤྗེས་པ་མྗེད་

པའི་ཕིར་རློ། །རྟློགས་དཀར། ཉན་ཐློས་ཀི་ལུགས་ལ་མང་འདས་ནི་དློན་དམ་པར་ཡློད་

པའི་དངློས་པློ་ཡིན་ཏྗེ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །འཁློར་བ་ནི་དངློས་པློ་མྗེད་པ་སྗེ། 

སང་བ་ཡིན་པས་སློ་ཞྗེས་དངློས་པློར་དམིགས་པ་མང་འདས་ལ་སྦྱར་བ་ནི་འདི་དང་

རྒྱན་སང་དུ་སིང་བརྗེ་བ་དང་ཤྗེས་རབ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་སིང་རྗེ་དང་བྲལ་བ་

སྔློན་ལ་བྱུང་བས་དྗེ་དང་མང་འདས་སྦྱར་དགློས་ལ། དངློས་པློར་དམིགས་པ་ཡང་

སྔློན་ལ་བྱུང་བས་སློ་སམ་དུ་བསམས་སློ། །དྗེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། སྔར་འཁློར་འདས་གཉིས་
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ལ་རྟག་ཆད་དུ་བཤད་པ་དང༌། འདིར་ཡང་འློག་ཏུ་འཁློར་བ་དང་ཞྗེས་སྔློན་ལ་བྱུང་བས་

སིང་བརྗེ་བ་དང་བྲལ་བ་སྔློན་ལ་བྱུང་ཡང་སྗེབ་སྦྱློར་གི་ངློར་ཡིན་པས་ཤྗེར་སྒློན་ལྟར་

ཤྗེས་རབ་དང་བྲལ་བ་དང་པློར་གདློན་ནློ། །འློ་ན་ཚུ་རློལ་ཞྗེས་སློགས་འདིར་གཞི་

ཤྗེས་དྗེ་ལྟ་བུ་སྒས་མ་ཟིན་པས་འཆད་པ་སྐབས་མ་ཡིན་ཞྗེ་ན། ཀུན་ཤྗེས་པ་འཆད་

པའི་སྐབས་ལས་ཏྗེ་སྐབས་སུ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་གཞི་ཤྗེས་འཁློར་འདས་བར་གསུམ་དུ་མི་

གནས་པ་དང༌། མཉམ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པར་དངློས་སུ་བསན་པ་དྗེ་ལས་བཟླློག་སྗེ་

ཤུགས་ལ་བསན་པས་ཤུགས་བསན་ལ་ཡློད་དློ། །འདིར་ཉྗེ་རིང་དུ་འགྱུར་པའི་ཡུམ་

འབྲས་ཡུམ་ལ་འདློད་པ་ནི་རྒྱ་ཆུངས་ཏྗེ། ཚིགས་བཅད་འདིས་ཟིན་པའི་ཡུམ་དྗེ་བང་

སྗེམས་ལ་ཡློད་པར་མདློ་འགྲྗེལ་ཐམས་ཅད་ལས་གསུངས་པས་སློ། །དྗེས་ན་རྒྱལ་

བའི་ཡུམ་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་སས་ཀི་གཙོ་བློ་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། འཕློས་དློན་དཔྱད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། རློད་པ་དང༌། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པ་ཡློད་

མྗེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཇི་ལྟར་ན་ཉན་ཐློས་དང་སློགས་པས་རང་རྒྱལ་ལ་ཡང་དག་

པའི་ཡུམ་རིང་བ་དང༌། བང་སྗེམས་དང་སློགས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་རིང་བའི་ཅིག་

ཤློས་ཉྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞི་རྟྗེན་འབྲྗེལ་གི་དློན་རྟློགས་པ་དྗེ་

ཡང་། ཉན་ཐློས་སློགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྗེ་ཡིན་པས་

སློ༑ །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། ཡུམ་ལ་ཉྗེ་བར་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུས་གསུམ་མཉམ་ཉིད་དུ་

ཤྗེས་པའི་དློན་ནི་གཞི་རྟྗེན་འབྲྗེལ་གི་དློན་རྟློགས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ཞིང་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་

མྗེད་པས་སློ། །ཡང་ནི་སྗེབ་སྦྱློར་གི་ངློར་སྔློན་ལ་བས་ཀང༌། དློན་ཐློབ་ལ་ཐམས་ཅད་
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ལ་ཡང་ཞྗེས་པ་འདིར་སྦྱར་རྒྱུ་ཡིན་ལ་དྗེ ་ལྟར་ན་བང་སྗེམས་ཁློ་ནར་མ་ཟད་

པའློ། །མཉམ་ཉིད་དུ་ཤྗེས་པའི་དློན་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྟགས་གྲུབ་སྗེ། ཐམས་ཅད་ཀིས་

འདློད་པར་བ་བས་ལུགས་ཏྗེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པར་བསློད་པ་ལས། 

རྟྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་ཐུབ་པ་ཁློད་སློང་པ་ཉིད་དུ་བཞྗེད་

ཅྗེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །དློན་ནི། རྟྗེན་འབྲྗེལ་དྗེ་སློང་ཉིད་སྤློས་བྲལ་དུ་ལུང་གིས་གྲུབ་

པས་དྗེ་རྟློགས་པ་ཡང་སྤློས་བྲལ་ལམ་མཉམ་ཉིད་རྟློགས་པར་འགྲུབ་སམ་པའློ། །འདིར་

ལུང་ཁུངས་ར་ཤྗེ་ལ་མཛད་པ་དང༌། མཉམ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པ་དྗེ་ཡང་ཞྗེས་གསུང་པ་ནི་

དློན་མིན་ནློ། །

དྗེ་ལྟར་གཞི་རྟྗེན་འབྲྗེལ་རྟློགས་པ་ཁད་མྗེད་དུ་ཡློད་པས་ཉྗེ་རིང་འློང་བ་མི་

འཐད་ཅྗེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་དང༌། འགྲྗེལ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཐྗེག་

དམན་རིང་བ་དང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་ཉྗེ་བར་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཤུགས་བསན་གི་གཞི་

ཤྗེས་དྗེ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཡུམ་ལ་རིང་སྗེ། རྣམ་མཁྗེན་གི་ཐབས་མ་ཡིན་པས་སློ། །དྗེ་

ཡང་མཚན་མར་དམིགས་ཤིང་ཞྗེན་པའི་སྒློ་ནས་སམ་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ཏྗེ། ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པློའི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མློ་ཐབས་མི་མཁས་པས་ཡུམ་འདི་ལ་

དམིགས་པའི་ཚུལ་དུ་ཤྗེས་པར་བགིད་ན་ཡུམ་འདི་འདློར་བར་འགྱུར་རིང་དུ་བགིད་

དློ༑ ཞྗེས་དང༌། རབ་འབློར་མིང་ལས་ཀང་ཆགས་སློ་མཚན་མ་ལས་ཀང་ཆགས་སློ། 

ཞྗེས་སློ། །འདློར་བ་དང་རིང་དུ་བྗེད་པ་ནི་དྗེའི་ཚེ་དང་ཕིས་ཀི་ཚེའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དངློས་བསན་གི་གཞི་ཤྗེས་དྗེ་ནི་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ་སྔར་ལས་

བཟླློག་སྗེ་སྦྱར་ཞིང་བཤད་པ་ནི་མདློ་ལས་ཏྗེ། ཡུམ་འདི་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་དང་
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ལྗེགས་པར་མཐར་ཕིན་པའི་བར་ནི་ངློ་མཚར་ཆྗེའློ། ཞྗེས་སློ། །བཤད་པ་དང་མཐར་

ཕིན་པའི་བར་ནི་ཉན་རང་གི་ལུང་རྟློགས་ལས་བཟླློག་སྗེ་གསུངས་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་

རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པར་རྟློགས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཉན་རང་རིང་བ་དང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་ཉྗེ་བར་བསན་པ་དང༌། 

བསན་པ་དྗེའི་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཉན་རང་དྗེ་དག་ལ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་སིད་ཞིའི་

མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་གཉྗེན་པློ་གཞི་ཤྗེས་དྗེ་རིང་བར་གྱུར་པ་སྗེ་མྗེད་དྗེ། ཉན་ཐློས་

ལ་སློགས་པ་དངློས་པློའི་ངློ་བློ་སྗེ་ཡིན་ལུགས་མི་ཤྗེས་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་སློགས་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་མྗེད་དྗེ་དྗེའི་ཕིར། རྟགས་

གྲུབ་སྗེ། གཟུགས་སློགས་ཀི་དངློས་པློ་མཚན་མ་དང་ལྡན་པར་རྟློགས་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་

བདྗེན་པར་ཞྗེན་པས་སློ། །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་དངློས་པློ་རྟ་

གང་སློགས་སང་བ་ལ་སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་དྗེའི་རང་གི་ངློ་བློ་མི་བདྗེན་པར་མི་ཤྗེས་པས་རྟ་

གང་གི་དངློས་པློ་མངློན་པར་ཞྗེན་སློབས་ཀིས་རྟ་གང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་མི་སང་བ་

བཞིན་དུའློ། །རྟགས་ཕི་མ་གྲུབ་སྗེ། ཕིའི་རྐྱྗེན་ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པར་སློན་

པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་སློགས་པས་དྗེ་ལྟ་བུའི་གྲློགས་དང་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་

པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རློ། །དགྗེ་བཤྗེས་ལ་སློགས་པ་དང་ཞྗེས་

རྒྱན་སང་དུའློ། །

གཉིས་པ་ནི། བང་སྗེམས་དྗེ་དག་ལ་ཡུམ་འདི་ཡང་དག་པར་ཉྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། 

བང་སྗེམས་རྣམས་ལ་ནི་གཟུགས་སློགས་ཀི་ཆློས་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པར་བྗེད་པ་ན་

ཡུལ་དྗེ་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་སྤློས་བྲལ་དུ་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པར་བྗེད་པ་དྗེ་ཡློད་པ་ཡིན་ཏྗེ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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དྗེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སྗེ། གཟུགས་སློགས་ལ་བདྗེན་པའི་དངློས་པློར་མངློན་པར་

ཞྗེན་པའི་འཁྲུལ་པའི་མཚན་མ་བསལ་བ་སྗེ་དྗེ་དག་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་ཕིར་

རློ༑ །ཁབ་པ་ཡློད་དྗེ། སྒྱུ་མ་མཁན་ཞྗེས་སློགས་སྔར་ལས་བཟླློག་སྗེ་སྦྱར་རློ། །ཤྗེར་

སྒློན་དུ་སྔ་མ་སྒྱུ་མའི་ལྟད་མློ་བས་བདྗེན་པར་བཟུང་བ་དང༌། ཕི་མ་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་

རྫུན་པར་ཤྗེས་པའི་དཔྗེར་བཤད་དློ། །རྟགས་ཕི་མ་གྲུབ་སྗེ། དུས་རིང་མློ་བསྐལ་པ་

གྲངས་མྗེད་པ་ཞིག་ནས་ཕིའི་རྐྱྗེན་ཐྗེག་ཆྗེན་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཡང་དག་པར་

མགུ་བར་བས་པའི་མན་ངག་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ཅན་ཏྗེ་ལྡན་ཞིང༌། ནང་གི་རྐྱྗེན་ཀུན་

རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཐློས་པ་དང་སློགས་པས་བསམ་

པ་དང་སྒློམ་པའི་ཤྗེས་པ་སྐྗེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པས་སློ། །

ལན་འདི་གཉིས་ཀི་དློན་མདློར་བསྡུ་ན། ཡུལ་སྤློས་བྲལ་ཡིན་ཀང་བློས་སྤློས་

བྲལ་དུ་རྟློགས་མ་རྟློགས་ཡློད་པས་ཉྗེ་རིང་གི་ཁད་པར་གྲུབ་ཅྗེས་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། 

ཐབས་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ། ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་དང་ཞྗེས་སློགས་ཀི་དློན་བཤད་

པའློ། །འདི་གཉིས་མདློ་ལས་འཕློས་ཚུལ་ནི། སྔ་མར་བསན་པའི་ཡུལ་ལ་མཚན་མར་

བཟུང་མ་བཟུང་གི་ཉྗེས་དམིགས་དང་ཕན་ཡློན་བསན་པའི་སྒློ་ནས་གསུངས་

སློ༑ །གཉིས་པ་ནི། འདིར་ཉན་རང་གིས་ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པར་འདློད་

པ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་འདློད་ཅྗེས་གྲགས་ཀང་དྗེ་ལྟར་འདློད་པའི་དབུ་མ་

པ་དག་གིས་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་བཀློད་ནས་བསྒྲུབས་པ་མི་སང་ངློ༌། །

ཅི་ཉན་རང་གིས་ཀང་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པར་འདློད་པ་ཡློད་དམ་ཞྗེ་ན། 

འདི་ལ་གཉིས། མདློ་དག་ནས་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང༌། བསན་བཅློས་རྣམས་ནས་ཇི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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ལྟར་བཀྲལ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་མ་རྟློགས་པའི་ཚུལ་ནི། 

མང་འདས་དཔལ་འཕྗེང་ལང་གཤྗེགས་དགློངས་འགྲྗེལ་ལ་སློགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་

གསུངས་ཏྗེ་འདི་ནི་གྲགས་ཆྗེ་བས་ཁུངས་སུ་མ་བྲིས་སློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པར་གསུངས་པ་ནི་ས་བཅུ་པ་

ལས། ཀྗེ་རྒྱལ་བའི་སས་དག་འདི་ལྟ་སྗེ་དཔྗེར་ན་རྒྱལ་པློའི་རིགས་སུ་སྐྗེས་པའི་རྒྱལ་

པློའི་བུ་རྒྱལ་པློའི་མཚན་དང་ལྡན་པ་ནི། སྐྗེས་པ་ཙམ་གིས་རྒྱལ་པློའི་བིན་གིས་བློན་

པློའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་གི་རང་གི་བློའི་སློབས་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་

པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ནམ་དྗེ་ནར་སློན་པར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ་རང་གི་བློའི་སློབས་སྐྗེད་

པས་བློན་པློའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ནི་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཡིན་ནློ། །ཀྗེ་རྒྱལ་བའི་སས་

དག་དྗེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡང་སྗེམས་བསྐྗེད་མ་ཐག་ཏུ་ལྷག་པའི་

བསམ་པའི་ཆྗེ་བ་ཉིད་ཀིས་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་

གནློན་གི། རང་གི་བློའི་སློབས་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ས་བདུན་པ་འདི་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི་རང་གི་ཡུལ་

ཤྗེས་པའི་ཆྗེ་བ་ལ་གནས་པས་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་བ་ཐམས་ཅད་

ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་དང༌། ཡུམ་ལས་ཀང་ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ལ་སློབ་པར་

འདློད་པས་ཀང་ཡུམ་ལ་བསབ་པ་བ་ཞྗེས་སློགས་གསུངས་པས་སློ། །

དྗེ་ལ་དང་པློས་ནི་ས་བདུན་པ་མ་ཐློབ་བར་དུ་རྟློགས་པས་ཉན་རང་རྣམས་ཟིལ་

གིས་གནློན་མི་ནུས་པར་གསུངས་པས་ཉན་རང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཡློད་དྗེ། 

གཞན་དུ་ན་དྗེས་ཅིའི་ཕིར་མི་གནློན། གཉིས་པས་ཀང་ཉན་རང་ལ་ཆློས་རང་བཞིན་
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མྗེད་རྟློགས་ཡློད་པར་བསན་ཏྗེ། ཡུམ་ཉིད་ཉན་རང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་གསུངས་ཤིང་

རྟག་མི་རྟག་བདག་ཡློད་མྗེད་གང་དུ་ཞྗེན་ཀང་ཡུམ་ལ་མི་སྤྱློད་པར་གསུངས་པས་

སློ༑ །ཡུམ་ལས་ཉན་རང་གི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་བང་སྗེམས་ཀི་ཉིན་གཅིག་བསྒློམས་པའི་

"བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་འགྲློ་བར
1

་གསུངས་པས་ནི་མི་གནློད་དྗེ། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ཁད་པར་བསན་གི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཁད་པར་མ་བསན་པས་སློ། །"ཉན་

ཐློས་ལས
2

་བསན་པའི་མདློ་ལས་ཀང༌། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རློས་པ་འདྲ། །ཚོར་བ་ཆུ་

ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན། །འདུ་ཤྗེས་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སྗེ། །འདུ་བྗེད་རྣམས་ནི་ཆུ་ཤིང་

བཞིན། །རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟར། །ཉི་མའི་གཉྗེན་གིས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ཞྗེས་ཉན་

ཐློས་རྣམས་ཀིས་ཉློན་སྒིབ་སང་བའི་ཕིར་དུ་བསན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདློ་དང་པློ་དང༌། གཉིས་པའི་རྗེས་འབྲང་ངློ༌། །དང་པློ་ནི། 

མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། ཆྗེར་འློས་སྗེམས་བསྐྗེད་སངས་པའི་སྐྗེ་བློ་དག །གཞན་དློན་

སྗེམས་དང་དྗེ་ཡི་ཐབས་རྗེད་དང༌། །དགློངས་ཆྗེན་དློན་དང་དྗེ་ཉིད་མཆློག་མཐློང་

བའི། །བདྗེ་བ་དྗེ་སངས་ཞི་བར་འགྲློ་བར་འགྱུར། ཞྗེས་ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་སངས་

པ་ལ་དྗེ་ཉིད་མཆློག་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་མཐློང་བའི་བདྗེ་བ་དང་བྲལ་བར་གསུངས་

ཤིང༌། བམས་ཆློས་གཞན་ལས་ཀང་སྒས་ཟིན་ལ་རང་རྒྱལ་ལ་ཁད་པར་ཙམ་མ་

གཏློགས་པ་ཉན་རང་གིས་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པར་བཤད་པ་མྗེད་དློ། །དྗེའི་

རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཐློགས་མྗེད་སྐུ་མཆྗེད་དང་བློ་གྲློས་བརྟན་པ་ལ་སློགས་པའི་

གཞུང་དུ་ཡང་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་ཉན་རང་གིས་རྟློགས་པར་བཤད་པ་མི་སང་

1  ཞློལ། ༧༦༦   བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉྗེ་བར་མི་འགྲློ་བར

2  ཞློལ། ༧༦༦   ཉན་ཐློས་ལས    བ། ༩༠༥  ཀ ། ༨༢༩  སྗེ། ༨༣༥   ཉན་ཐློས་ལ
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ངློ༌། །དབུ་མ་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་ཡང༌། སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ལྗེགས་ལྡན་འབྗེད་དང༌། ཞི་

འཚོ་དཔློན་སློབ་དང༌། འཕགས་སྗེང་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཕར་ཕིན་པ་རྣམས་

ཀིས་ཉན་རང་གིས་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་མ་རྟློགས་པར་གསུངས་ཏྗེ། ཕློགས་འདི་ལ་ནི། 

རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ༌། །ཡུམ་གི་རྒྱན་འདི་ལས་ཉན་རང་གི་སྦྱློར་ལམ་

གི་སྐབས་སུ་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གསུངས་པ་ལྟར་སང་ཡང་སྤྱིའི་ཁློག་

ལ་མི་འགྲིག་གློ །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སློབ་དཔློན་གི་ལུང་དགློད། ལུང་གི་དློན་བཤད། དྗེ་ལ་

རློད་པ་སང་པའློ། །དང་པློ་ནི། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དངློས་པློར་ཁས་ལྗེན་ཡློད་ན་

ནི༑ །འདློད་ཆགས་ཞྗེ་སང་མི་བཟད་འབྱུང༌། །ལྟ་བ་མ་རུངས་ཡློངས་སུ་འཛིན། །དྗེ་

ལས་འབྱུང་བའི་རློད་པར་འགྱུར། །དྗེ་ནི་ལྟ་བ་ཀུན་གི་རྒྱུ། །དྗེ་མྗེད་ཉློན་མློངས་མི་སྐྗེ་

སྗེ༑ །དྗེ་བས་དྗེ་ནི་ཡློངས་ཤྗེས་ན། །ལྟ་དང་ཉློན་མློངས་ཡློངས་སུ་འབྱུང༌། །གང་གིས་

དྗེ་ཤྗེས་འགྱུར་ཞྗེ་ན། །རྟྗེན་ཅིང་འབྲྗེལ་འབྱུང་མཐློང་བ་སྗེ། །བརྟྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་མ་སྐྗེས་

ཞྗེས། །ཡང་དག་མཁྗེན་པའི་མཆློག་གིས་གསུངས། ཞྗེས་དང༌། རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་

ལས། ཇི་སིད་ཕུང་པློར་འཛིན་ཡློད་པ། །དྗེ་སིད་དྗེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡློད། །ངར་འཛིན་

ཡློད་ན་ཡང་ལས་ཏྗེ། །དྗེ་ལས་ཡང་ནི་སྐྗེ་བ་ཡིན། །ལམ་གསུམ་ཐློག་མཐའ་དབུས་

མྗེད་པ། །འཁློར་བའི་དཀིལ་འཁློར་མགལ་མྗེ་ཡི། །འཁློར་ལློ་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་གི། །རྒྱུ་

ཅན་འདི་ནི་འཁློར་བར་འགྱུར། །དྗེ་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་དང༌། །དུས་གསུམ་ཉིད་

དུའང་མ་མཐློང་ཕིར། །ངར་འཛིན་པ་ནི་ཟད་པར་འགྱུར། །དྗེ་ནས་ལས་དང་སྐྗེ་བ་ཡང༌། 

ཞྗེས་སྔ་མས་དངློས་པློར་ཞྗེན་པ་ཡློད་ན་ཆགས་སློགས་རྣམས་འཇུག་པ་དང༌། དྗེ་མྗེད་
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ན་དྗེ་དག་ལྡློག་པར་གསུངས་ལ། ཕི་མས་དྗེ་ཡློད་ན་ངར་འཛིན་འཇིག་ལྟ་ཡློད་ལ་ཉློན་

མློངས་"དྗེ་ལས་དྗེ་བསང་བའི
1

་ལས་དང༌། དྗེ་གཉིས་ལས་སིད་པར་སྐྗེ་བའི་རྗེས་འགྲློ་

དང་དྗེ་དག་བདག་གཞན་དང་དུས་གསུམ་གི་ངློ་བློར་མ་གྲུབ་པར་མཐློང་བས། ངར་

འཛིན་སློགས་དྗེ་དག་ལྡློག་པར་གསུངས་པས་ཉན་རང་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་རྟློགས་

པ་ཡློད་པར་བསན་ཏྗེ། ཉན་རང་དགྲ་བཅློམ་རྣམས་འཇིག་ལྟ་དང་ཆགས་སང་སློགས་

མ་ལུས་པར་སངས་པ་དང༌། ལས་ཉློན་གི་དབང་གིས་མི་སྐྗེ་བ་བཞྗེད་པའི་ཕིར་ཏྗེ། 

སྗེམས་འགྲྗེལ་ལས། མི་ཤྗེས་ཉློན་མློངས་མིན་སངས་ཕིར། ཞྗེས་དང༌། འློན་ཀང་སིད་

གསུམ་ཁམས་སུ་ནི། །སྐྗེ་བ་དྗེ་ལ་ཡློད་མ་ཡིན། ཞྗེས་པས་སློ། །རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་ལས་

གསུངས་པ་བང་སྗེམས་ཀི་དབང་དུ་བས་པར་ཡང་འཆད་མི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་ལས་སྔར་

ལྟར་གསུངས་ཤིང༌། ལྗེན་པ་མྗེད་པར་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བསན་པའི་མཐར། དྗེ་

ལྟར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཀང༌། །མཐློང་ནས་བང་ཆུབ་ངྗེས་པར་འདློད། ཅྗེས་པས་

སློ༑ །

གཞན་ཡང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ལ་སྐྗེ་མྗེད་བསན། །གཞན་གི་ཟད་པ་སློང་པ་ཉིད། །ཟད་

དང་མི་སྐྗེའི་དློན་དུ་ནི། །གཅིག་པ་དྗེ་ཕིར་བཟློད་པར་གིས། ཞྗེས་ཐྗེག་ཆྗེན་དབུ་མ་

པས་གདློད་མ་ནས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་ལ་སློང་པར་བརློད་པ་དང༌། ཉན་ཐློས་སྗེ་པས་དངློས་

པློ་རྣམས་རང་གི་ངློ་བློ་ལ་མི་གནས་པའི་ཟད་པ་ལ་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བརློད་པ་གཉིས་

རང་བཞིན་གྲུབ་ན་ཟད་པ་མི་འཐད་པས་དློན་གཅིག་པར་རིན་ཕྗེང་ལས་གསུངས་པ་

དང༌། ར་ཤྗེ་ལས་ཀང༌། བཅློམ་ལྡན་དངློས་དང་དངློས་མྗེད་པ། །མཁྗེན་པས་ཀ་ཏྱ་ཡ་

1  ཞློལ། ༧༦༨   དྗེ་ལས་དྗེ་བསང་བའི    བ། ༩༠༧  ཀ ། ༨༣༡  སྗེ། ༨༣༧   དྗེ་ལས་དྗེས་བསངས་པའི
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ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡློད་པ་དང༌། །མྗེད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད། 

ཅྗེས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ལ་གདམས་པའི་ཐྗེག་དམན་གི་མདློར་ཡློད་མྗེད་ཀི་མཐའ་བྲལ་བསན་

པས་ཉན་རང་ལ་ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་རྟློགས་པ་ཡློད་པར་བསན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་ཀིས་སྔར་གི་མདློ་རྣམས་དང་སློབ་དཔློན་

གི་བསན་བཅློས་རྣམས་ཤྗེས་བྗེད་དུ་དྲངས་ནས་ཉན་རང་ལ་ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་

པར་རྟློགས་པ་ཡློད་པ་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཞྗེད་པར་འཆད་དྗེ། འཇུག་འགྲྗེལ་ལས། 

ལུང་འདི་ལས་ནི་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་ཤྗེས་པ་ཡང་ཡློད་དློ། ཞྗེས་གསལ་བར་ངྗེས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དངློས་

པློ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་འཇིག་རྟྗེན་པའི་འདློད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལྟར་དྗེ་དག་ཀང་སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་པའི་བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔས་ཀང༌། རང་གི་བློས་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་འགྱུར་ལ་

ཞྗེས་སློགས་གསུངས་ནས་སྔར་གི་ལུང་དྲངས་ཏྗེ་སྔར་ལྟར་དགློངས་པ་བཤད་དློ། །

སྤྱློད་འཇུག་ལས་ཀང༌། བདྗེན་པ་མཐློང་བས་གྲློལ་འགྱུར་གི། །སློང་ཉིད་མཐློང་

བས་ཅི་ཞིག་བ། ཞྗེས་བྗེ་སྨྲ་སློགས་བདྗེན་བཞི་མི་རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་རྟློགས་པ་

ཙམ་དྗེས་གྲློལ་བར་འགྱུར་ལ་དྗེའི་ཕིར་དངློས་པློ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་མཐློང་

བས་ཅི་བ་ཞྗེས་རློད་པའི་ལན་དུ། སློང་ཉིད་མ་རྟློགས་ན་ཉློན་མློངས་བཅློམ་པའི་དགྗེ་

སློང་མྗེད་པ་སློགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང༌། འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་ཀང་རློ་རྗེ་གཅློད་པ་

སློགས་ཀི་མདློ་དྲངས་ནས་བདྗེན་པ་བཞི་མི་རྟག་སློགས་སུ་བསྒློམས་པས་ཉློན་

མློངས་མི་ལྡློག་ཅིང་སིད་པར་སྐྗེ་བ་མི་འཆད་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས་ཉན་རང་ལ་
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ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་ཆྗེས་གསལ་བར་བསྒྲུབས་སློ། །ར་བ་ལས་ཀང༌། 

ཉློན་མློངས་ཤྗེས་བའི་སྒིབ་པ་ཡི། །མུན་པའི་གཉྗེན་པློ་སློང་པ་ཉིད། ཅྗེས་སྒིབ་པ་

གཉིས་ཀའི་གཉྗེན་པློ་ལ་ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་དགློས་པར་གསུངས་

སློ༑ །དྗེ་ལྟར་སྤྱློད་འཇུག་ལས་བྗེ་སྨྲ་དང་མདློ་སྗེ་པ་འདློད་པ་ལྟར་གི་མི་རྟག་སློགས་ཀི་

ལམ་དྗེ་ལས་གཞན་ཉན་རང་ལ་མྗེད་ན་དྗེ་ལ་ཉློན་མློངས་སློང་པ་སློགས་མྗེད་པར་ཐལ་

བའི་གནློད་པ་བརློད་ནས། རང་ལུགས་ལ་དྗེ་དག་གི་ལམ་ཡང་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་

ལམ་དུ་བཞྗེད་པ་འཆད་མི་ཤྗེས་པར་གཞུང་དྗེ་ལས་ཉན་རང་ལ་འཕགས་པ་མྗེད་པར་

བསན་ཅྗེས་པ་ནི་རང་གི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་སློན་པ་སྗེ། འདིར་ནི་མངས་སུ་དློགས་པས་མ་

སྤློས་སློ། །

བདུན་བརྒྱ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀང༌། སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་མཐློང་བ་

ཁློ་ན་ཡང་དག་པར་དགྲ་བཅློམ་པ་ཉིད་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བསན་ཏློ། །སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་ཀང༌། གནས་དང་བཅས་པའི་སྗེམས་ཡློད་པ། །ཉློན་མློངས་དུག་ཆྗེན་ཅིས་མི་

འབྱུང༌། །ཐ་མལ་འདུག་པའང་ཉློན་མློངས་པའི། །སྦྲུལ་གདུག་རྣམས་ཀིས་ཟིན་པར་

འགྱུར། །སྡུག་ཅྗེས་པ་ལས་ཆགས་པ་འགྱུར། །དྗེ་ལས་བཟླློག་པས་འདློད་ཆགས་

བྲལ། །སྒྱུ་མའི་སྐྗེས་བུ་ལྟར་དབྗེན་བར། །མཐློང་ན་མ་ངན་འདས་པར་འགྱུར། ཞྗེས་

བཤད་དློ། །ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་ཡང་དག་པར་མ་སྐྗེས་པ་རྣམས་ལ་མི་རྟག་པའི་རྣམ་

པར་བསྒློམས་པས་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པ་ཞི་བར་འགྱུར་བ་དྗེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་ཏྗེ། ཉན་ཐློས་རྣམས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་གཟུང་པར་དགློངས་ནས་དྗེ་སྐད་བཤད་པ་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས། ཛ་ཡ་ཨ་ནན་ཏ། སློབ་དཔློན་ཞི་བ་
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ལྷ༑ ཤྗེར་འབྱུང༌། དགྗེ་བ་ལྷ། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་རྣམས་ཉན་རང་ལ་ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་

པར་རྟློགས་པ་ཡློད་པར་བཞྗེད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། འློ་ན་མདློ་དང་བམས་པས་ཉན་རང་གིས་ཆློས་བདག་མྗེད་མ་

རྟློགས་པར་གསུངས་པ་དྗེ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞྗེ་ན། འློ་ན་ལུང་གཞན་ལས། ཁུར་ཁྗེར་བ་ཡི་

གང་ཟག་ཡློད། །རྟག་གམ་མི་རྟག་བརློད་མི་བ། ཞྗེས་བརློད་དུ་མྗེད་པའི་གང་ཟག་ཡློད་

པར་གསུངས་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་དྲང༌། དྗེ་ནི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་རྣམས་

དྲང་བར་བ་བའི་ཕིར་གསུངས་པས་དགློངས་པ་ཅན་ནློ་ཞྗེ་ན། འློ་ན་རང་བཞིན་མྗེད་

པར་བསན་པ་ལ་སྐྲག་པའི་དློན་སྨྲ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དྲང་བའི་དློན་དུ་རྗེ་ཞིག་མི་རྟག་

སློགས་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་ཀིས་གྲློལ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཉན་རང་ལ་

མི་རྟག་སློགས་ཀི་ལམ་རྣམ་པར་བཞག་ནས་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་མ་རྟློགས་པར་

བསན་པའི་དགློངས་གཞི་ནི་བདག་མྗེད་དྗེ་རློགས་པར་སྒློམ་པ་མྗེད་པའློ། །དགློས་པ་

ནི་སྨྲས་ཟིན་ཏློ། །དངློས་ལ་གནློད་བྗེད་ནི། གལ་ཏྗེ་ཆློས་སུ་ཞྗེན་པ་དང་བཅས་པའི་མི་

རྟག་སློགས་བཅུ་དྲུག་ལས་དྗེ་དག་ལ་ལམ་གཞན་མྗེད་ན། དྗེ་དག་གིས་ཉློན་མློངས་པ་

རད་ནས་སངས་པ་དང་འཕགས་པ་མཚན་ཉིད་པར་ཁས་བང་དུ་མི་རུང་སྗེ། ལམ་དང་

ཉློན་མློངས་གཉིས་ཀ་དམིགས་ཡུལ་ཕུང་པློའི་ཆློས་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་དྗེའི་

གནས་ལུགས་ལ་ལློག་པར་ཞུགས་པར་མཚུངས་པ་དང༌། བདྗེན་བཞིའི་རང་བཞིན་

ལས་བློ་གློལ་བའི་ཕིར་བདྗེན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐློང་བ་མིན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཞན་ཡང་ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་ནི་ཕུང་པློ་ལ་བདྗེན་འཛིན་གི་རྒྱུ་ཅན་

ཡིན་ལ་དྗེ་དག་གིས་ཕུང་པློ་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་བདྗེན་པར་འཛིན་ན་རྒྱུ་མ་ལློག་པས་
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འབྲས་བུ་མ་ལུས་པ་ཇི་ལྟར་ལྡློག །དྗེས་ན་ལུང་ལས་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་རྟློགས་མ་

རྟློགས་གཉིས་ཀ་ལ་བཤད་ལ། ལུང་གཉིས་ཀས་ཀང་ཉན་རང་ལ་ཉློན་མློངས་སངས་པ་

དང་སིད་པ་ལས་གྲློལ་བ་དང༌། ལས་ཉློན་ཀི་དབང་གིས་མི་སྐྗེ་བ་ཡློད་པ་ངྗེས་དློན་དུ་

འདློད་པའི་ཕིར་མ་རྟློགས་པར་བཤད་པ་དྲང་དློན་དུ་བ་ཞིང༌། རྟློགས་པ་ངྗེས་དློན་དུ་བ་

སྗེ༑ མི་རྟག་སློགས་ལས་གཞན་པའི་ལམ་མྗེད་པ་ཡིན་ན་ཉློན་མློངས་སངས་པ་སློགས་

མི་སིད་པས་དྗེའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་རིགས་པས་གནློད་ལ། ཕི་མའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་

རིགས་པའི་གནློད་པ་མྗེད་པས་སློ། །གནློད་པ་རྒྱས་པར་ནི་འཇུག་ཊིཀ་དང་སྤྱློད་

འཇུག་གི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་བལྟའློ། །

གལ་ཏྗེ་ཉན་རང་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པ་ཡློན་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་དང་ཁད་

མྗེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན། རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་ལས། ཉན་ཐློས་ཐྗེག་པ་དྗེ་ལས་ནི། །བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སྨློན་ལམ་དང༌། །སྤྱློད་པ་ཡློངས་བསྔློ་མ་བཤད་དྗེས། །བང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔར་ག་ལ་འགྱུར། ཞྗེས་ལན་མཛད་ཅིང༌། ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་རློགས་པར་སྒློམ་པ་

ཡང་མྗེད་དློ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །ཁད་པར་འདི་དག་ཤྗེས་ན་ཉན་རང་ལ་འཕགས་པ་

མཚན་ཉིད་པ་འློང་མི་འློང་གི་དློགས་པ་ཡང་ལྡློག་པར་འགྱུར་རློ། །

མདློར་ན། ཉན་རང་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ལ་མངློན་ཞྗེན་མི་སློང་ན་དྗེ་དག་ལ་

འཕགས་པ་མི་འློང་ཞྗེས་ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་ཡློད་པར་འདློད་པ་

རྣམས་སྨྲའློ། །ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་མ་རྟློགས་པར་འདློད་པ་དག་གིས་ཀང་དྗེ་བཞིན་

ཉིད་རྟློགས་པར་ནི་འདློད་དྗེ། བསྡུ་བ་ལས། ཡང་དག་པའི་ཤྗེས་པ་གཅིག་ཏུ་འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་པ་གང་ཞྗེ་ན། གང་གིས་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་
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སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་དྗེ་བཞིན་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟློགས་པར་བྗེད་པའློ། ཞྗེས་པས་སློ། །

གཞན་ཡང་ཉན་རང་དགྲ་བཅློམ་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་རློགས་པར་

རྟློགས་པའི་ཕིར་དྗེ་བཞིན་ཉིད་རྟློགས་ཏྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ཆློས་དགྗེ་བ་རྣམས་ཀི་དྗེ་

བཞིན་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། བདག་མྗེད་པ་གཉིས་དང༌། ཞྗེས་པ་དང༌། དབུས་མཐའ་ལས་

ཀང༌། གང་ཟག་དང་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི། །དངློས་པློ་མྗེད་འདིར་སློང་པ་ཉིད། ཅྗེས་སློང་

ཉིད་བཅུ་དྲུག་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་ཀི་སློང་པ་ཉིད་

གཉིས་བཤད་པ་དང༌། རིགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རྟློགས་ཚུལ་ཐ་དད་

པ་གསུམ་ཡློད་པས་རིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་བཞག་པ་དང༌། ཤཱནི་པས་ཀང་ནམ་

མཁའ་ཐ་དད་པ་མྗེད་ཀང་ལམ་གི་དབྗེ་བས་ཐ་དད་དྗེ། བའི་ལམ་དང༌། བསྗེ་རུའི་ལམ་

དང་། ཉི་མའི་ལམ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་རིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་གི་དཔྗེར་བརློད་དུ་བསན་

པའི་ཕིར་ཏྗེ། རལ་ཆྗེ་ཆུང་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནམ་མཁའ་

ལ་བགྲློད་པར་ཁས་བང་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །

གཞན་ཡང་འདི་དག་གི་མཉམ་གཞག་ན་མི་རྟག་སློགས་སུ་བདྗེན་ནློ་སམ་པའི་

རྟློགས་པ་མངློན་གྱུར་མྗེད་དྗེ། རྣམ་འབློར་མངློན་སུམ་ཡིན་པས་སྒ་རྟློག་དང་བྲལ་བའི་

ཕིར་ཏྗེ། ཚད་མའི་མདློར། རྣལ་འབློར་རྣམས་ཀི་བ་མས་བསན། །མ་འདྲྗེས་པ་ཡི་དློན་

ཙམ་མཐློང༌། ཞྗེས་རྣལ་འབློར་མངློན་སུམ་གིས་བདྗེན་བཞིའི་ཆློས་རྣམས་མིང་དང་མ་

འདྲྗེས་པར་ཡུལ་དུ་བྗེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཀུན་བཏུས་ལས་ཀང༌། འཇིག་རྟྗེན་

ལས་འདས་པའི་ཤྗེས་པས་བདྗེན་པའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན་མི་རྟག་པའི་དློན་མཐློང་

གི་མི་རྟག་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་བ་བར་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་
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རྣམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གཞི་ལམ་དང༌། འབྲས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་གི་སང་

གཉྗེན། དྗེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སང་བ་དང༌། གཉྗེན་པློའ ློ། །དང་

པློ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གློང་གི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་ཉན་ཐློས་དང་སློགས་པས་རང་

རྒྱལ་ཡུམ་ལ་རིང་བར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་པ་སྗེ་སྒྲུབ་བྗེད་མཚན་མར་དམིགས་པ་ཉིད་

གཉྗེན་པློ་གཞི་ཤྗེས་ཀི་མི་མཐུན་ཕློགས་ཡིན་པར་སློན་ཏློ། །ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པའི་

ཡུམ་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་སྔར་ཉན་རང་གཉིས་རིང་བར་བསན་གི་དྗེའི་ཡུམ་རིང་བར་མ་

བསན་པས་དྗེ་ལྟར་བཤད་དློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། བང་ཆྗེན་གི་ཆགས་པ་དང་བཅས་མ་

བཅས་གང་ཞྗེས་ཤཱ་རིའི་བུས་རབ་འབློར་ལ་དྲིས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་དང་སློགས་པས་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་བར་གི་ཕུང་པློ་དང་

སྦྱིན་པ་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་སློང་ངློ་ཞྗེས་མཚན་མར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང༌། དུས་

གསུམ་དུ་གཏློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་དྗེ་དག་ཏུ་མཚན་མར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང༌། སྦྱིན་

པ་དང་སློགས་པས་ལྷག་མ་ལྔ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་སློ་བདུན་དང༌། རྣམས་ཞྗེས་པ་

མང་པློའི་ཚིག་ནི་སློགས་ཀི་དློན་ཡིན་པས་དྗེས་བསྡུས་པ་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་སྤྱློད་

པ་སྗེ་ལམ་དུ་མཚན་མར་འདུ་ཤྗེས་པ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་སློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་

ལམ་གི་ཡུལ་དང༌། ཕི་མ་ནི་ལམ་ལ་ཆགས་པ་དང༌། དང་པློ་ལ་ཡང་སྔ་མས་ནི་ཕུང་པློ་

སློགས་ལ་དློན་གཞན་གི་བདག་གིས་སློང་པར་ཞྗེན་ལ་ཕི་མས་ནི་དྗེ་ལ་དུས་སུ་ཞྗེན་

ཏྗེ༑ བང་ཆྗེན་ཐབས་མི་མཁས་པས་གཟུགས་སློང་ཞྗེས་བ་བར་འདུ་ཤྗེས་ན་ཆགས་

པའློ། ཞྗེས་པ་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་དྗེ་ལྟར་དང༌། གཞན་ཡང་བང་ཆྗེན་ཐབས་མི་
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མཁས་པས་འདས་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་འདས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཞྗེས་བ་བར་འདུ་ཤྗེས་

ན་ཆགས་པའློ། ཞྗེས་དང་གཞན་གཉིས་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་དང༌། གཞན་ཡང༌། བང་ཆྗེན་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྗེམས་དང་པློ་བསྐྗེད་པ་ནས་ཉྗེ་བར་བཟུང་བ་ནས་སྦྱིན་པའི་

ཕར་ཕིན་ལ་སྤྱློད་ན་ཆགས་པའློ། ཞྗེས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་གསུངས་པ་སྗེ་དྗེ་ཡང་

སང་བ་གསུམ་དང་རིམ་པ་ལྟར་རློ། །གྲགས་ཆར། ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པས་གཟུང་

འཛིན་གི་ཕུང་པློ་བདག་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པར་ཤྗེས་པ་དང༌། དྗེ་དག་དྗེས་སློང་

པར་ཤྗེས་པ་དང་དུས་གསུམ་གཅིག་དང་སློ་སློར་འཛིན་པ་དང༌། སྗེར་ས་སློགས་དང་

སྦྱིན་སློགས་དང༌། ཆློས་སློ་བདུན་ལ་ཆགས་པའི་སང་གཉྗེན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ཀང་བང་

སྗེམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕློགས་སློ་ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་མདློ་དང་མི་མཐུན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་སློགས་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་དུས་གསུམ་པའི་ཆློས་མི་རྟག་

སློགས་བདྗེན་པའི་དངློས་པློར་མ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དྗེར་དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས་མུ་

སྗེགས་བྗེད་གཞན་གིས་ཀུན་བཏགས་པའི་བདག་དང་སློགས་པས་མཐློང་བ་པློའི་

བར་གི་ཕུང་སློགས་སློང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་དང༌། སྦྱིན་པ་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་གི་

རྣམ་བང་གི་འགྲྗེས་ལ་ཚོགས་སྦྱློར་ན་ཡློད་པ་ཟག་བཅས་དང༌། མི་སློབ་པའི་ལམ་ན་

ཡློད་པ་ཟག་མྗེད་དང༌། མཐློང་སྒློམ་ན་ཡློད་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་མ་བཅས་གཉིས་ཀའི་

ངློ་བློ་སྤྱད་བའི་དངློས་པློ་བདྗེན་པར་མ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལམ་གི་དངློས་པློར་

དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་པ་སྗེ་སྤྱད་བའི་ལམ་དུ་མཚན་མར་འདུ་ཤྗེས་པ་ནི། གཉྗེན་

པློ་གཞི་ཤྗེས་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཡིན་ཏྗེ། དྗེས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ༑ །དྗེ་ནི་བདག་འཛིན་གི་གཉྗེན་པློ་ཡིན་པས་སང་བ་མིན་ཞྗེ་ན། བདག་འཛིན་
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སློགས་དྗེ་དག་གི་གཉྗེན་པློ་ཡིན་ན་ཡང་གཟུགས་སློགས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ཕིན་ཅི་

ལློག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པའི་སང་བ་མ་ཡིན་ཀང་

ཆློས་རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་སང་བར་མི་འགལ་ལློ། །

ཟག་བཅས་སློགས་གསུམ་ལ་རིམ་པ་ལྟར་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་གི་སློ་སྐྗེ་

འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ཟག་མྗེད་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་ས་འློག་མའི་ཉློན་མློངས་

ཆྗེན་པློ་ལྟ་བུ་ཕློགས་གཅིག་སངས་པའི་སློ་སྐྗེ་ལ་རིགས་བིན་བཞྗེད་ལ། ཕུང་ལྔ་རྒྱུན་

ཞུགས་སློགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཆློས་སློ་བདུན་ནློ་ཞྗེས་འབུམ་པ་འཆད་དློ། །འདིར་ནི་ཟག་

བཅས་ཞྗེས་སློགས། སྦྱིན་སློགས་བང་ཆུབ་ཕློགས་རྣམས་ལ་ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་བ་

དགློས་ལ་དྗེ་དག་ལ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལམ་གི་གནས་སྐབས་གསུམ་ཡློད་པར་

བཤད་པ་སྔ་མ་ཉིད་དགློངས་པའློ། །རྒྱན་སང་དུ་ཡང་ཟག་པ་ཡློད་མྗེད་སློགས་ཕུང་པློ་

དང་དུས་ལ་སྦྱར་བ་ལྟར་སང་ཡང་དགློངས་པ་འདི་ལྟར་བང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། བང་སྗེམས་རྣམས་ཀི་ཡུམ་ལ་ཉྗེ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་མཚན་མར་མི་དམིགས་པ་ནི་སང་བ་ལས་བཟླློག་སྗེ་གཉྗེན་པློ་ཡིན་པར་

སློན་ཏློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་ལྟ་སྒློམ་དང༌། སྤྱློད་པ་ལ་ལྟློས་པའི་སང་གཉྗེན་

ནློ༑ །དང་པློའི་སང་བ་ནི་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ཡིན་ལ། གཉྗེན་པློ་ནི་ཕུང་ལྔ་ལ་གཟུགས་ལ་

སློགས་པའློ་ཞྗེས་ཞྗེན་པ་དང་དུས་གསུམ་ལ་འདས་སློགས་སློ་སམ་པའི་ཞྗེན་པ་མྗེད་

པ་དང༌། སྦྱིན་པ་དང་སློགས་པས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་ངར་འཛིན་པ་སྗེ་བདག་གིས་

འདི་ལ་སྤྱད་པ་དང་འདི་ཐློབ་པར་བའློ་སམ་པའི་མངློན་ཞྗེན་མྗེད་པ་སྗེ། བང་ཆྗེན་

ཐབས་མཁས་པས་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པའི་ཚེ་འདི་སམ་དུ་གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཞྗེས་བ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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བར་འདུ་ཤྗེས་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་དང༌། འདས་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་འདས་པའི་ཆློས་

རྣམས་ཞྗེས་བ་བར་འདུ་ཤྗེས་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་དང་། བང་ཆྗེན་ཐབས་མཁས་པས་ཡུམ་

ལ་སྤྱློད་པའི་ཚེ་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་སྦྱིན་པ་ཞིག་བིན་འདི་ལ་སྦྱིན་པ་བིན་སྦྱིན་པ་

འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྦྱིན་ནློ་ཞྗེའམ། ཞྗེས་པ་ནས་བདག་གིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

ཡློངས་སུ་དག་པར་བའློ་ཞྗེའམ་བདག་གིས་ནི་སྗེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བའློ་

ཞྗེའམ། བདག་གིས་ནི་རྣམ་མཁྗེན་ཐློབ་པར་བའློ་སམ་དུ་སྗེམས་པ་མྗེད་དྗེ་ཞྗེས་པ་སྗེ། 

སང་བ་གསུམ་དང་གྲངས་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་རང་པ་དང་པློ་འདིས་སང་བ་དང་པློ་

གཉིས་ཀི་གཉྗེན་པློ་མ་ཟིན་ཀང་ཤུགས་ལ་བསན་པའློ། །

གཉིས་པའི་སང་བ་ནི། བསྔློ་བར་བྗེད་པའི་སྗེམས་དང་བསྔློ་བའི་དགྗེ་བ་ལ་

མཚན་མར་ཞྗེན་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔློ་བའི་མཚན་བཅས་ཀི་སྤྱློད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་

རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་གཉྗེན་པློ་གསུངས་པའི་ཤུགས་ལ་བསན་ཏྗེ། བང་ཆྗེན་

སྗེམས་སུ་འདུ་ཤྗེས་པ་དང༌། སྦྱིན་པར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆློས་མ་འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་དུ་འདུ་ཤྗེས་པ་དང་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

སུ་འདུ་ཤྗེས་པ་དང་"སངས་རྒྱས་ལ་སྐྗེད་པའི
1

་དགྗེ་ར་གང་དག་ཏུ་འདུ་ཤྗེས་ནས་

དགྗེ་ར་དྗེ་དག་མངློན་པར་བསྡུས་ཏྗེ་གཅིག་ཏུ་བསློམས་ཤིང་གཞལ་ནས་བ་མྗེད་

རློགས་བང་དུ་བསྔློ་བར་བྗེད་པ་འདི། ཀ་ཽཤི་ཀ་བང་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ཆགས་པ་སྗེ། ཞྗེས་

སློ༑ །གཉྗེན་པློ་ནི། རང་ཉིད་ཀིས་བདག་ནི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པའློ་ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བའློ། 

ཞྗེས་སློགས་སུ་དྗེར་རླློམ་པ་བཀག་ནས་སྤྱློད་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་གདུལ་བ་གཞན་དག་ཀང་

1  ཞློལ། ༧༧༩   སངས་རྒྱས་ལ་བསྐྗེད་པའི
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སྦྱློར་བར་བྗེད་པ་དྗེའི་སྒློ་ནས་རང་གཞན་གི་ཆགས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འགློག་པ་

སྗེ༑ "ཇི་ལྟར་བང་ཚེ
1

་བདག་ནི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པའློ་ཞྗེས་པ་ནས་བདག་ནི་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆློས་མ་འདྲྗེས་པ་སྒློམ་མློ། །བདག་ནི་བང་ཆུབ་ལ་སྤྱློད་དློ་ཞྗེས་བ་བར་རྣམ་པར་

རྟློག་པར་མི་འགྱུར་བ་དྗེ་ལྟར་བང་ཆྗེན་གིས་གཞན་ལ་ཡང་དག་པར་བསན་པར་བ། 

ལྗེན་དུ་གཞུག་པར་བ། གཟྗེངས་བསློད་པར་བ། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བ་

སྗེ༑ ཞྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་ཡང་རིམ་པ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པ་དང་བདག་མྗེད་པ་དང་ཀུན་

ཏུ་ཞུམ་པ་དང་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་གདུལ་བ་ལའློ། །རང་པ་གསུམ་པ་དང་པློའི་

མཐར་ཡང་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་པ་དང་པློས་གཉྗེན་པློ་དང་པློ་གཉིས་དང༌། རང་པ་

ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་སང་བ་ཤུགས་ལ་བསན་ནས་གཉྗེན་པློ་དངློས་སུ་སློན་པའི་སང་

གཉྗེན་ཚན་པ་གཉིས་སུ་སྦྱར་བ་འདི་ཉི་སང་རྣམ་འགྲྗེལ་ལྗེ་བརྒྱད་མ་གསུམ་གི་

དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་མློད། གངས་ཅན་པ་རྣམས་ལ་ནི་སློ་སློར་ཕྗེ་ནས་

འཆད་ཤྗེས་པ་ཉིན་མློའི་རྒྱུ་སྐར་བཞིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། འཁློར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་སྗེ་དྗེར་དམིགས་པ་དང་བྲལ་

བས་སྦྱིན་སློགས་ལ་སྤྱློད་པ་པློ་དང་ཐློབ་པ་པློའི་བདག་མྗེད་པར་རྟློགས་པས་སམ་

རྟློགས་ནས་རང་དྗེ་ལ་གནས་ཤིང་གདུལ་བ་གཞན་དྗེ་ལ་སྦྱློར་བ་ནི་ཉན་རང་གི་ལམ་

ལྟར་རྗེས་འགའ་བའི་གཉྗེན་པློ་མིན་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཉྗེན་པློ་ཡིན་ཏྗེ། བང་

བར་བ་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྗེ་གཟུགས་སློགས་ཀི་གནས་ལུགས་ལ་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་དང་ཆགས་པ་མངློན་ཞྗེན་གི་ཚོགས་ཀི་གནས་ས་བློན་

1  ཞློལ། ༧༧༩   ཇི་ལྟར་བང་ཚེ་    བ། ༩༡༩  ཀ ། ༨༤༡  སྗེ། ༨༤༧   ཇི་ལྟར་བང་ཆྗེན



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 737  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

ཐམས་ཅད་གཉྗེན་པློས་བཀག་པའམ་ཞྗེན་བའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་རབ་ཀིས་

བཀག་པ་སྗེ་མ་དམིགས་པས་སློ། །མདློ་ལས་སང་གཉྗེན་འདི་དག་སློ་སློར་ཡློད་ཀང་

འགྲྗེལ་པ་འདིས་གཉྗེན་པློ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་མཛད་ཅིང་སང་བ་དང་པློའི་གཉྗེན་པློ་མ་

ཟིན་པར་གསུངས་པ་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ཚིག་ཚོགས་སྐྱུང་བ་དང་ཤུགས་ཀིས་གློ་ནུས་

པ་ལ་དགློངས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཆགས་པའི་ངློ་བློ། ཆགས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཆགས་

པའི་གཉྗེན་པློ། རྒྱུ་མཚན་ལས་འཕློས་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

རྒྱལ་བ་དང་སློགས་པས་དྗེ་དག་གི་བར་གསུམ་གི་དགྗེ་བ་ལ་རིམ་པ་ལྟར་མཚན་མར་

ཡིད་ལ་བས་ཏྗེ་མཆློད་པ་དང་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔློ་བ་ནི་ཆགས་པ་ཕ་མློ་སྗེ། རིགས་ཀི་

བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མློ་བ་མྗེད་རློགས་བང་དུ་ཞུགས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་

བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་མར་ཡིད་ལ་བྗེད་ན་རབ་

འབློར་ཇི་ཙམ་མཚན་མར་གྱུར་པ་དྗེ་ཙམ་དུ་ཆགས་པའློ། ཞྗེས་དང༌། རྒྱལ་བ་རྣམས་

ཀི་བར་གསུམ་གི་དགྗེ་བ་ལ་དྗེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བས་ནས་"བསྔློ་ན་ཡང
1

་དྗེ་ལྟར་གསུངས་

སློ༑ །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་མཚན་མར་ཡིད་ལ་བས་ནས་ལུས་ཀིས་

ཕག་འཚལ་བ་དང་སློགས་པས་ངག་གིས་བསློད་པ་སློགས་ནི། བང་སྗེམས་ལམ་གི་

མི་མཐུན་ཕློགས་ཡིན་ནློ། །གཉྗེན་པློ་ཡིན་པས་དྗེར་འགལ་ཞྗེ་ན། བསློད་ནམས་ཀི་

ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ལས་སྒིབ་སློགས་འགའ་ཞིག་གི་གཉྗེན་པློ་ཡིན་མློད་

ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཉྗེན་པློ་མིན་པས་སྐློན་མྗེད་དྗེ། ཆགས་པ་སྗེ་ཞྗེན་པ་ཕ་མློའི་

1  ཀ ། ༨༤༣   སྗེ། ༨༤༩   བསྔློ་ན་ཡང    ཞློལ། ༧༨༡  བ། ༩༢༡   སྔློན་ཡང
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ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་སློ། །བམ་པློ་གསུམ་པ་ནི་འཆད་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་ནི། ཆགས་པ་ཕ་མློ་མི་མཐུན་ཕློགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། ཡང་ནི་

ངློ་བློར་མ་ཟད་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འཆད་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཆློས་ཀི་ལམ་སློགས་ཏྗེ། 

ལམ་ནི་དྗེའི་རིགས་ཏྗེ། ཡུམ་ནི་ཟབ་པློ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་

འབློར་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་དབྗེན་པའི་ཕིར། ཞྗེས་སློ། །འདིས་ཆློས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྤློས་བྲལ་དུ་གསུངས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

སློགས་ལ་རང་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ཞྗེན་པ་ཕ་མློར་བསན་ཏློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཟབ་པ་ར་བའི་རྟགས་དང་ངློ་བློས་སློང་པ་རྟགས་སྒྲུབ་ཏུ་སྦྱར་ལ་

བཤད་དློ། །ཡང་ནི་གཟུགས་སློགས་ལ་དམིགས་པ་མི་མཐུན་ཕློགས་ཡིན་པར་མ་

ཟད་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། དྗེ་ཆགས་པ་ཕ་མློ་ཡིན་པ་འློ་ན་སང་

བ་དྗེ་གཉྗེན་པློ་གང་གིས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སློང་ཞྗེ་ན། གཉིས་པ་ནི། ཆློས་རྣམས་རང་

བཞིན་མྗེད་པར་རང་བཞིན་གཅིག་པར་ཤྗེས་པས་ནི་ཆགས་པ་སློང་སྗེ། དྗེ་ནི་འདི་

ལྟར་ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་གཉིས་མ་ཡིན་ཏྗེ། རབ་འབློར་ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་

ཟད་དློ། །ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནློ། །གང་རང་བཞིན་མ་

ཡིན་པ་དྗེ་ནི་རང་བཞིན་ནློ། །གང་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་མངློན་པར་འདུས་མ་བས་

པའློ། །རབ་འབློར་དྗེ་ལྟར་ན་བང་ཆྗེན་གིས་ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་པུ་རང་བཞིན་

མ་ཡིན་པ་མངློན་པར་འདུས་མ་བས་པ་ཤྗེས་ཤིང་མཐློང་ན་ཆགས་པའི་མཐའ་ཐམས་

ཅད་ཡློངས་སུ་སངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཤྗེས་པ་ཡུལ་ཅན་དང་ཤྗེས་བ་ཡུལ་རྣམས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་
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གཅིག་པར་སློགས་སློ། །མཉམ་ཉིད་དུ་གཅིག་པར་ཤྗེས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། གཟུགས་

སློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཁློ་ནར་ཤྗེས་པ་སྗེ་ཤྗེས་ཚུལ་དྗེ་ཡང་

འདི་ལྟ་སྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཞྗེས་བ་བར་མཚུངས་པར་ཤྗེས་པའློ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། ཟབ་པ་དང༌། རྟློགས་དཀའ་བས་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཏྗེ་གདློད་མ་ནས་སྤློས་བྲལ་གི་

ཟབ་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཏྗེ་གང་གི་ཕིར་ཞྗེ་ན། ཡང་ནི་ཆགས་ཕའི་རྒྱུ་

མཚན་བཤད་པར་མ་ཟད་པ་སྗེ་ཡང་འློག་མ་ལ་ཡང་རིག་པར་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། 

མཐློང་བ་སློགས་ཏྗེ། ཡུམ་ནི་རྟློགས་པར་དཀའ་བའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། རབ་འབློར་དྗེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡུམ་ནི་སུས་ཀང་མ་མཐློང་མ་ཐློས་མ་ངྗེས་རྣམ་

པར་མ་ཤྗེས་མངློན་པར་སངས་མ་རྒྱས་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་པར་

ཤྗེས་པ་ནི་ཡུལ་ཅན་གི་བློ་ཐམས་ཅད་དློ། །བཤད་པ་ནི་མདློ་ལས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། རང་བཞིན་དྗེ་བློས་ཡུལ་དུ་བར་མི་ནུས་

པའི ་ཚུལ་དྗེ ་ལྟར་རྟློགས་པར་དཀའ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི ་རྒྱུ་མཚན་ཅི ་ཡིན་ཞྗེ ་

ནའློ། །གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སློགས་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ། ཡུམ་ནི་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབློར་དྗེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡུམ་ནི་

སུས་ཀང་རྣམ་པར་མ་ཤྗེས་ཏྗེ་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྗེས་དང་འདུ་བྗེད་

རྣམས་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པས་མ་ཤྗེས་སློ། ཞྗེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་

འདྲྗེས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀིས་མ་ཤྗེས་སློ། ཞྗེས་སློ། །མདློ་འདི་ལྟར་ན་གཟུགས་ལ་

སློགས་པས་ཞྗེས་བྗེད་པ་པློའི་ཚིག་ཡློད་ན་དག་པར་མངློན་ཡང་གཟུགས་ལ་སློགས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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པ་མི་ཤྗེས་ཞྗེས་དྗེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཤྗེས་བའི་ཡུལ་དུ་འགློག་པ་འགྲྗེལ་ཆྗེན་གཉིས་

ཀི་དགློངས་པར་སང་བས་ཕན་ཚུན་མཚོན་པ་ཡིན་གསུང་བ་ལྟར་བ་ཞིང་མདློ་ནས་

ཤྗེས་པ་པློ་དང་བསན་བཅློས་ནས་ཤྗེས་བ་བཀག་པས་མདློ་བསན་བཅློས་མི་མཐུན་

ཞྗེས་པའི་བདུད་ཚིག་སྨྲ་བར་མི་བའློ། །གཞན་ཡང་ཉི་སང་རྣམ་འགྲྗེལ་དག་ལྡན་

གསུམ་དུ་གཟུགས་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་བར་དུ་ཞྗེས་མདློ་འདྲྗེན་ནློ། །གསུམ་པ་ནི། རང་

བཞིན་དྗེ་ནི་རྟློགས་སློགས་སློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། བསམ་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཉིད་དུ་

འདློད་དྗེ་དྗེའི་ཕིར་རློ། །དྗེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན་གཟུགས་ནས་མ་འདྲྗེས་པའི་

རྣམ་པའི་བར་གི་རང་བཞིན་དྗེ་ཡློངས་སུ་མི་ཤྗེས་པ་དྗེ་དངློས་ཡུལ་དུ་བར་མྗེད་པས་

སློ༑ །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གློང་གི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་མི་མཐུན་པའི་

ཕློགས་དང་སློགས་པས་གཉྗེན་པློའི་ཕློགས་ཀི་གཞི་ཤྗེས་གཉིས་བརློད་ཟིན་ནས་དྗེའི་

འློག་ཏུ་དྗེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བར་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། ཤྗེས་པར་བའློ། །གང་

ན་མི་མཐུན་པ་ནས་མ་ལུས་པའློ། །གང་དུ་ན། ཀུན་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་སྗེ་སྐབས་སློ། །ཇི་

ལྟར་ན་སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། ཤྗེས་པར་བའློ། །གང་

ན་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་དང་གཉྗེན་པློའི་རབ་ཏུ་དབྗེ་བའློ། །དྗེ་གཉིས་གང་གི་ཡིན་ཞྗེ་

ན༑ ཉན་ཐློས་དང་སློགས་པས་རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ནི་དང་པློ་དང༌། བང་སྗེམས་དང་

སློགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ནི་གཉིས་པའློ། །གང་དུ་ན་ཐམས་ཅད་སློགས་

སློ༑ །ཇི་ལྟར་ན་གཟུགས་སློགས་ཕུང་པློ་ཞྗེས་སློགས་དང༌། སྦྱིན་ལ་སློགས་ལ་ཞྗེས་

པར་སང་གཉྗེན་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་གིས་སློ། །
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བཞི་པ་ལ་གཉིས། སྦྱློར་བའི་ངློ་བློ་དང༌། རྣམ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་ནི། གློང་གི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་དང་སློགས་པས་གཉྗེན་པློ་

གཉིས་བརློད་ཟིན་ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ལམ་གསུངས་ཏྗེ། སང་གཉྗེན་དྗེ་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཤྗེས་ནས་དྗེ་དག་མི་དམིགས་པར་རྣམ་པར་སྒློམ་པའི་སྦྱློར་བ་གང་ཡིན་

ཞྗེ་ན། དྗེའི་ལན་དུ་བསན་དགློས་པས་སློ། །སྦྱློར་བའི་ལམ་ཞྗེས་པ་ཡུལ་དྗེ་དང་དྗེ་ལ་

མི་དམིགས་པར་སྦྱློར་བའི་རྣལ་འབློར་ཙམ་ལ་ཟྗེར་གི་ལམ་ལྔའི་ཡ་གལ་ནི་མ་ཡིན་

ནློ༑ །ཚིག་དྗེས་འཁྲུལ་བ་སྐྗེད་པའི་ཀུ་མ་ར་ཤྲི་ན་རྗེ། དྗེ་ལ་སྦྱློར་བ་ནི་དྲློད་དང་རྗེ་མློའི་

དབང་པློ་བཅུའློ། །མཉམ་པ་ཉིད་ནི་བཟློད་པ་དང་ཆློས་མཆློག་གི་སློབས་བཅུའློ་ཞྗེས་

ཟྗེར་བ་ལ་ནི་ཤྗེས་བྗེད་མྗེད་ཅིང༌། རྣམ་བཞི་དྗེའི་མཉམ་ཉིད་ནི་སྦྱློར་བའི་སྒློམ་ཚུལ་ལ་

གསུངས་པས་དྗེ་གཉིས་ས་མཚམས་མི་གཅིག་པ་ལ་གནློད་བྗེད་ཡློད་དློ། །

ཁ་ཅིག་ཤྗེར་འབྱུང་གིས་ནུས་པའི་རྒྱུ་སྦྱློར་བ་རྣམ་པ་བཅུ་ཡློད་ན་འབྲས་བུ་

མཐློང་བའི་ལམ་འབྱུང་བས་ཞྗེས་བཤད་པ་དང༌། སྦྱློར་བའི་མཉམ་པ་ཉིད་སློ་སློར་

རྟློགས་ནས་མཐློང་བའི་ལམ་སྒློམ་དགློས་ཞྗེས་འབྱུང་བས་སྦྱློར་ལམ་ཡིན་པར་འདློད་

པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ནི་མཚམས་སྦྱློར་གི་རིམ་པ་ཙམ་སློན་པ་ཡིན་གི་དྗེར་ངྗེས་

ནས་མིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་ལས་དང་པློ་པ་དྗེ་ལྟར་གདམས་ངག་ཐློབ་པ་ལ་ངྗེས་པར་

འབྗེད་པའི་ཡན་ལག་འབྱུང་བས་ཞྗེས་གསུངས་པས། གདམས་ངག་ཚོགས་ལམ་ཁློ་

ནར་བཞག་དགློས་པར་འགྱུར་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་བུ་མང་ངློ་། །དྗེས་ན་གཞི་ཤྗེས་ཀི་སྦྱློར་བ་འདི་

ནི་ལྟ་སྒློམ་སྤྱློད་འབྲས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དང་བཅས་པ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་གཉྗེན་

པློར་སྒློམ་པ་ར་འགྲྗེལ་གི་དགློངས་པ་ཡིན་པས་ཇི་སིད་མཚན་མ་དྗེ་དག་སྐྗེ་བ་དྗེ་སིད་
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དུ་སྒློམ་དགློས་པར་ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་ལ་བཞག་གློ །དྗེའི་ཕིར་ས་

བདུན་པའི་བར་དུ་སྒློམ་པར་བཞྗེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དློ། །མདློ་འབྲྗེལ་ནི། བང་ཆྗེན་

གིས་ཡུམ་ལ་ཇི་ལྟར་སྤྱད་པར་བ་བ་རབ་འབློར་གིས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་སློན་པས་

གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞི་ཤྗེས་ཀི་སྦྱློར་བ་ནི་དབྗེ་གཞིའློ། །དབྗེ་གྲངས་ནི་བ་དཀའ་

རྣམ་གསུམ་ལ་བ་དཀའ་བའི་སྦྱློར་བ་ཞྗེས་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་བཅུའློ། །འབྗེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་ཡུལ་བཅུར་ཡློད་པའི་སྒློ་ནས་སློ། །འདི་དག་གཅིག་དང་ཐ་དད་པ་ནི་སྦྱློར་བ་

བཅུ་མངློན་ཞྗེན་རྗེ་རྗེ་དློར་ནས་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕྗེལ་བར་ཤྗེར་འབྱུང་འདློད་ཀང༌། 

རིགས་བིན་གིས་ཡུལ་གི་སྒློ་ནས་འདིའི་དབྗེ་བ་འདློད་པ་ལྟར་ངློ་བློ་གཅིག་གློ །འཆད་

ཚུལ་ལ་ཉི་སང་ལས་སྤྱློད་པ་བཀག་པའི་སྦྱློར་བ་དང་ཞྗེས་པ་དང་པློ་བཞི་ཉིད་ལ་སྦྱློར་

བ་མདློའི་ཚིག་ཟིན་དང་མཐུན་ཏྗེ། མདློ་ལས་གཟུགས་སློགས་དང་རྟག་མི་རྟག་

སློགས་དང༌། དྗེ་རློགས་མ་རློགས་དང་དྗེ་ཆགས་བཅས་ཆགས་མྗེད་ལ་དྗེ་ལྟར་མི་

སྤྱློད་ན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་ཅྗེས་བཞི་པློ་དྗེ་ལ་སྤྱློད་པ་བཀག་གི་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དངློས་སུ་

དྗེ་མ་བཀག་པས་སློ། །རྣམ་འགྲྗེལ་དང་ཤཱནི་ཡང་དྗེ་དང་མཐུན་ནློ། །འགྲྗེལ་པ་འདིར་

རང་པ་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་སྦྱར་ཏྗེ། ཤྗེར་སྒློན་དུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །

ཉི་སང་གིས་མདློ་ཚིག་དང་བསྟུན་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་དློན་ཐློབ་ལ་དགློངས་

པས་འགལ་བ་མྗེད་དློ། །འློ་ན་བཅུ་པློ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། གཟུགས་སློགས་ཀི་སྦྱློར་བ་ནི། 

"བང་ཚེ་གལ་ཏྗེ
1

་གཟུགས་ལ་མི་སྤྱློད་ན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་དློ། ཞྗེས་སློ། །གཟུགས་སློགས་

1  བ། ༩༢༨  ཞློལ། ༧༨༦   བང་ཚེ་གལ་ཏྗེ    ཀ ། ༨༤༩  སྗེ། ༨༥༥   བང་ཆྗེན་གལ་ཏྗེ
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དྗེ་མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བ་ནི། གཟུགས་རྟག་ཅྗེས་བ་བའམ་མི་རྟག་ཅྗེས་བ་

བར་མི་སྤྱློད་ན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་དློ་ཞྗེས་སློ། །

གཟུགས་སློགས་དྗེ་རློགས་མ་རློགས་ཀི་སྦྱློར་བ་ནི། "བང་ཚེ
1

་གཟུགས་

ཡློངས་སུ་མ་རློགས་པ་དང་རློགས་པའློ་ཞྗེས་བ་བར་མི་སྤྱློད་ན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པའློ། 

ཞྗེས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་དྗེ་ལྟར་རློ། །གཟུགས་སློགས་དྗེ་ལ་ཆགས་མྗེད་ཀི་སྦྱློར་

བ་ནི། "བང་ཚེ
2

་གཟུགས་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་མ་ཆགས་པའློ་ཞྗེས་བ་བར་མི་

སྤྱློད་ན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པའློ། ཞྗེས་སློ། །གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་སྦྱློར་བ་ནི། ཡུམ་ཟབ་མློ་

འདི་བསན་ཀང་མི་འགྲིབ་མ་བསན་ཀང་མི་འགྲིབ་བསན་ཀང་མི་འཕྗེལ་མ་བསན་ཀང་

མི་འཕྗེལ་ལློ། ཞྗེས་སློ། །བྗེད་པ་པློ་མྗེད་པའི་སྦྱློར་བ་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་གང་

ཡིན་པ་དྗེ་བསན་ཀང་དྗེ་བཞིན་མ་བསན་ཀང་དྗེ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་སློ། །

བ་དཀའ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་སྦྱློར་བ་ནི། གང་གིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

སད་དུ་གློ་ཆ་བགློས་པ་དྗེ་དག་ནི་ནམ་མཁའ་ཡློངས་སུ་དགྲློལ་བར་འཚལ་བའློ་ཞྗེས་

དང༌། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་གློ་ཆ་འཚལ་བ་དྗེ་དག་ནི་ནམ་མཁའ་བར་སང་ལ་

འདྗེགས་པར་འཚལ་བའློ། ཞྗེས་དང༌། བང་ཆྗེན་གང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སད་དུ་བ་

མྗེད་རློགས་བང་དུ་འཚལ་བ་དྗེ་དག་ནི་བརློན་འགྲུས་ཆྗེན་པློ་ཐློབ་པའློ་ཞྗེས་དྗེའི་

འཐད་པར་སློང་གསུམ་འདི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་འདམ་བུའི་ཚལ་ལ་སློགས་པ་

བཞིན་གང་ཞིང་བསྐལ་པའམ་དྗེ་ལས་ལྷག་པར་གནས་ནས་ཆློས་སློན་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་རྗེ་རྗེས་ཀང་སྗེམས་ཅན་མ་ངན་ལས་འདས་ཀང་དྗེ་ལ་བྲི་གང་མྗེད་པས་

1  ཞློལ། ༧༨༦   བང་ཚེ    བ། ༩༢༨  ཀ ། ༨༤༩  སྗེ། ༨༥༥   བང་ཆྗེན

2  ཞློལ། ༧༨༦   བང་ཚེ    བ། ༩༢༨  ཀ ། ༨༤༩  སྗེ། ༨༥༥   བང་ཆྗེན
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སློ༑ ཞྗེས་པ་སྗེ་འདི་གསུམ་གིས་བ་དཀའ་བ་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར་གསུངས་སློ། །

འབྲས་བུ་ཡློད་པའི་སྦྱློར་བ་ནི། དྗེ་ནས་དགྗེ་སློང་གཞན་ཞིག་གིས་འདི་སམ་དུ་

གྱུར་ཏྗེ། གང་ལ་ཆློས་གང་ཡང་སྐྗེ་བའམ་འགག་པ་མྗེད་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློར་

གདགས་སུ་ཡློད་ཅྗེས་པ་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་གདགས་སུ་ཡློད་པའི་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞྗེས་སློ། །འདིར་ཁ་ཅིག་ཅྗེས་མིང་མ་བསན་པར་

ཟད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་རྟློགས་པ་རྣམས་ཡློད་པར་བསན་པས་འཁློར་གཞན་

གིས་ཀང་སྐལ་པ་དང་འཚམ་པར་རྟློགས་པ་ཐློབ་པ་ཡློད་པར་སློན་ཏློ། །གཞན་ལ་རག་

མ་ལས་པའི་སྦྱློར་བ་ནི། རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མློ་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པའི་ཡུམ་

ལ་གནས་ན་དྗེ་ཉིད་དྗེའི་བསྲུང་བ་དང་བསྐབ་པ་དང་སྦ་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །ཤྗེས་

བྗེད་སང་བ་རྣམ་བདུན་ཤྗེས་པའི་སྦྱློར་བ་ནི། བང་ཆྗེན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པ་ན་ཇི་ཙམ་

གིས་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་སྒ་བརན་གཟུགས་བརན་དྲི་ཟའི་གྲློང་ཁྗེར་དང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་

བུར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པར་འགྱུར་ཞྗེས། རབ་འབློར་ལ་བརྒྱ་བིན་གིས་དྲིས་པའི་

ལན་དུ་བདུན་པློ་དྗེ་ལ་རླློམ་པ་བཞི་མྗེད་ན་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་སློ། ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངློས་བསན་སྗེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར། དྗེས་ཤུགས་ལ་

འཕངས་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། དངློས་སུ་བསན་ཏློ། །གང་ན། ཡུལ་དྗེ་དང་དྗེ་ལ་སྦྱློར་

བའི་བང་སྗེམས་ཀི་སྦྱློར་བ་རྣམ་པ་བཅུའློ། །གང་གི་སྒློ་ནས་ན། རྗེས་སུ་འགྲློ་བའི་སྒློ་

ནས་སློ། །ཡུལ་ལ་སྦྱློར་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། གཟུགས་དང་སློགས་པས་རྣམ་མཁྗེན་གི་

བར་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པ་སྗེ་དངློས་པློར་ཞྗེན་

པ་བསལ་བའི་སྒློ་ནས་མ་ཞྗེན་པའི་རྣམ་པས་སྦྱློར་རློ། །ལྷག་མ་དགུ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་
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རློ༑ །གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་དྗེ་དག་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་མི་རྟག་པ་དང་སློང་པ་

ཉིད་དང་བདྗེ་སྡུག་ལ་སློགས་པ་དང་གཟུགས་སློགས་དྗེ་དག་སློ་སློར་ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་མ་

རློགས་པ་དང་རློགས་པ་དང་འདི་གཉིས་ཀི་དློན་ནི་རྒྱན་སང་དུ། མཚན་ཉིད་ཀིས་སློང་

པའི་ཕིར། བཏགས་པའི་གཟུགས་ནི་ཡློངས་སུ་མ་རློགས་པའློ། །ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་

དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཆློས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་རློགས་པའློ། ཞྗེས་པའི་རྗེས་སུ་

འབྲངས་ནས་རྟློགས་དཀའ་ཤྗེར་སྒློན་དུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཤད་དློ། །དློན་ནི། ཀུན་བཏགས་

དང་ཡློངས་གྲུབ་བློས་ཡུལ་དུ་བས་པ་ན་ཡློན་ཏན་མི་སྐྗེ་བ་དང་སྐྗེ་བའི་ཕིར་ཡློན་ཏན་

གི་རྟྗེན་དུ་མ་རློགས་པ་དང་རློགས་པའློ་ཞྗེས་སྔ་མ་དག་འཆད་ཀང་མཚན་ཉིད་ཀིས་

སློང་པ་མ་རློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གསུངས་པས་དགློངས་པ་མིན་ནློ། །

འློ་ན་གང་ཞྗེ་ན་རྟློགས་དཀར། མཚན་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་བཏགས་པ་དང་

ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཆློས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ནི་སློ་སློར་མ་རློགས་

པ་དང་རློགས་པ་ཉིད་དྗེ། གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ཚང་བ་ཉིད་དང་མ་ཚང་བ་ཉིད་ཅྗེས་

པ་ལྟར། ཚང་མ་ཚང་དློན་ལ་མི་གནས་པ་དང་གནས་པ་ལ་བ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་བཏགས་

པའི་གཟུགས་ནི་རྟློག་པས་གཟུགས་སུ་སྒློ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་དམ་

ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དློན་ལ་མྗེད་པའློ། །ཆློས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ནི་

གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་རྟློག་པས་བཏགས་པས་སློང་པ་དྗེ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་རང་

བཞིན་གིས་དག་པའི་ཡློན་ཏན་དབྗེར་མྗེད་པར་གནས་པའི་ཕིར་ཚང་བའམ་དློན་ལ་

གནས་པ་ཞྗེས་ཐ་སད་དུ་བའློ། །རྣམ་པར་བཏགས་པའི་གཟུགས་གཞན་དབང་ནི་

རློགས་མ་རློགས་དཔྱད་པའི་གཞི་ཉིད་ཡིན་པས་མ་བསན་པ་མྗེད་དྗེ། ཀུན་བཏགས་
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ཀི་སྒློ་གདགས་གཞི་དང་ཡློངས་གྲུབ་ཀི་ཆློས་ཅན་ཡིན་པས་སློ། །ཚུལ་འདི་ནི་རྣམ་

མཁྗེན་གི་བར་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏྗེ། མདློར་ན་གཟུགས་སློགས་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ་དུ་མི་

ཞྗེན་ན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་པའློ། །

འབུམ་གི་གནློད་འཇློམས་སུ་ནི། ཀུན་བཏགས་ཀི་གཟུགས་དངློས་པློར་མ་

གྲུབ་པས་ཡློངས་གྲུབ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བར་མི་རྟློག་ན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་དློ་ཞྗེས་འཆད་

ཀང་མདློ་ཡི་འགྲྗེལ་པ་ལ་རྒྱན་སང་ཉིད་ལྗེགས་སློ། །མངློན་ཞྗེན་གིས་དམིགས་པ་

ཡློད་མྗེད་ཀི་ཆགས་བཅས་དང་ཆགས་པ་མྗེད་པ་དང༌། ཚིག་གི་སྒློ་ནས་བསན་མ་

བསན་གིས་འཕྗེལ་འགྲིབ་ཀི་སྒློ་ནས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་གཙོ་བློའི་ཡུམ་རྣམ་པར་

མི་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། བསྔགས་པ་དང་དྗེ་མིན་བརློད་པས་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་

ཁློང་ཁློ་བ་སློགས་སུ་བྗེད་པ་པློ་མྗེད་པ་ཉིད་ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དང༌། བ་དཀའ་

བ་ཉིད་གསུམ་ལ་སྔར་ལྟར་དང༌། དྗེ་དག་གང་ན་སྗེམས་ཅན་གི་ཆྗེད་དུ་རྣམ་མཁྗེན་

ཐློབ་པར་བ་དགློས་ཀང་ནམ་མཁའ་གྲློལ་འདློད་པ་ལྟར་དློན་དམ་པར་དྗེའི་དློན་དུ་ཤྗེས་

རབ་སློགས་ཀི་སྒློམ་པ་ཁད་པར་དུ་འགྲློར་མྗེད་ཅིང་ཐ་སད་དུ་སྗེམས་ཅན་མི་ཟད་པའི་

ཕིར། ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་ནང་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བདག་ཉིད་ནི་ཆྗེད་

དུ་བ་བའི་སྒློ་ནས་བ་དཀའ་བ་ཉིད་དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་ཕིར་དུ་ལམ་ཤྗེས་རྒྱུད་ལ་

སྦྱློར་བའམ་སྐྗེ་དགློས་ཀང་ནམ་མཁའ་བར་སང་ལ་འདྗེགས་འདློད་པར་ལྟར་དློན་དམ་

པར་བསྐྗེད་བར་མྗེད་ཅིང་ཐ་སད་དུ་སྗེམས་ཅན་མི་ཟད་པའི་ཕིར། མཁྗེན་གསུམ་གི་

ནང་ནས་ལམ་ཤྗེས་ཀི་བདག་ཉིད་ནི་རྒྱུད་ལ་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་གིས་བ་དཀའ་བ་ཉིད་

དང༌། གཞི་ཤྗེས་ཀིས་འདུལ་བའི་སྗེམས་ཅན་ལ་དྗེ་ཤྗེས་པར་བས་ནས་སློན་དགློས་
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ཀང་དློན་དམ་པར་བསན་བ་སློགས་མ་གྲུབ་ཅིང་ཐ་སད་དུ་སྗེམས་ཅན་མི་ཟད་པའི་

ཕིར་མཁྗེན་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཞི་ཤྗེས་ཀི་བདག་ཉིད་ནི་སློན་པར་བྗེད་པའི་ཚུལ་

གིས་བ་དཀའ་བ་ཉིད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་བ་དཀའ་རྣམ་པ་གསུམ་སྦྱློར་བ་ཞྗེས་པ་བ་དཀའ་བའི་སྦྱློར་བ་རྣམ་

པ་གསུམ་ཞྗེས་པར་བཏློན་ནས་བ་དཀའ་བ་གསུམ་ཡུལ་དང་སྦྱློར་བ་ཡུལ་ཅན་དུ་

བཤད་ཀི་གཞི་མཐུན་པར་མི་བ་སྗེ། རྣམ་མཁྗེན་དང་ཐྗེག་དམན་གི་གཞི་ཤྗེས་འདིའི་

སྦྱློར་བར་འགལ་བས་སློ། །རྟློགས་དཀར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལམ་དང་གཞི་རྣམས་

དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་མྗེད་ན་ཡང་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་

པ་ལ་སློགས་པ་ལ་འབད་པས་དྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་ལ་སློགས་པས་ནི། 

སྒྲུབ་པར་དཀའ་བ་ཉིད་ཡིན་པར་སྦྱློར་བ་དཀའ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ཞྗེས་མཁྗེན་པ་

གསུམ་གི་ཡུལ་དློན་དམ་པར་མྗེད་ཀང་ཡུལ་ཅན་གསུམ་ལ་འབད་པ་དཀའ་ཞྗེས་

འཆད་ལ། ཤྗེར་སྒློན་དུ་ཡང༌། ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཆྗེད་དུ་

བ་བ་དང་སྦྱློར་བ་དང་རྟློགས་པར་བ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དྗེ་ཁློ་ནར་བ་དཀའ་བ་ཉིད་ལ་

སྤྱློད་པ་དང༌། ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་བ་དཀའ་བའི་དཀའ་ཚུལ་ནི། བདྗེན་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་

སྔར་བཤད་པ་ཉིད་མདློ་དང་འགྲྗེལ་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་དགློངས་པ་ལ་འགྲིག་གློ །

གྲགས་ཆར། སྦྱློར་བ་དཀའ་བ་རྣམ་གསུམ་དང་ཞྗེས་བ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆློས་རྣམས་རྟློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་གློ་ཆའི་དཀའ་སྤྱློད་དང་འཇུག་པའི་དཀའ་སྤྱློད་

དང་སློན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བྗེད་པའི་དཀའ་སྤྱློད་དློ། ཞྗེས་བ་བ་ནི་བ་དཀའ་བ་གསུམ་

དང་སྦྱློར་བ་གསུམ་གཞི་མཐུན་པར་འདློད་པའློ། །ཤཱནི་དང་ཨ་བྷྱས་འདི་གསུམ་
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གསུམ་དུ་བས་སྦྱློར་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་བྗེད་དློ། །

ཡུམ་ལ་བསབས་པས་རང་རང་གི་སྐལ་པ་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་འཐློབ་

པས་འབྲས་ཡློད་འདློད་པ་སྗེ་འབྲས་བུ་འཐློབ་པས་མི་སློང་པ་ཉིད་དང༌། ཡུམ་གི་རྣལ་

འབློར་ལ་བརློན་པའི་གང་ཟག་ལ་དྗེ་ཉིད་བསྲུང་བའི་མཆློག་ཡིན་པས་བསྲུང་བ་གཞན་

གི་རྐྱྗེན་གིས་མི་འགྲློ་བ་སྗེ་རག་མ་ལས་པ་དང༌། ཤྗེས་པ་ལ་སང་བའི་སང་བ་བདུན་ལ་

སྔར་ལྟར་དང༌། དྗེ་དག་གང་ན་འདི་ལ་བཞི། གང་ལ་སང་ན། སྗེམས་དཔའི་རྗེས་ཐློབ་

ལའློ། །གང་ན། ཕི་ནང་གི་དངློས་པློ་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་ན། རྨི་ལམ་ལྟ་བུའློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི་

བག་ཆགས་ཀི་གཉིད་ཀིས་རྣམ་ཤྗེས་དྗེ ་དང་དྗེར་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བར་སང་

བའློ། །ཁད་པར་བཞི་པློ་དྗེ་འློག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །

མ་རིག་པའི་སྔགས་དང་སྨན་མཉམ་དུ་འཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བས་སྒྱུ་མ་དང༌། 

བདྗེན་པར་སང་ཡང་མྗེད་པའི་ཕིར་འགལ་བ་སང་བས་སྨིག་རྒྱུ་དང༌། རྐྱྗེན་ལ་རག་

ལས་ཏྗེ་སང་བས་སྒ་བརན་དང་ཤྗེས་བའི་ཚུལ་གཟུགས་བརན་འཇློག་བྗེད་ལྟ་བུའི་

ནང་གི་བག་ཆགས་ཀིས་ཇི་ལྟར་འཕངས་པ་ལས་མ་འཕློས་པའམ་མི་འདའ་བར་སང་

བས་མིག་ཡློར་དང༌། འདི་ལ་མདློར་གཟུགས་བརན་ཞྗེས་དང༌། རྒྱན་སང་དུ་མིག་ཡློར་

ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེ་ཡང་གནློད་འཇློམས་ཆུང་བར་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་འཛག་

པར་སང་བ་ལ་བཤད་ཅིང་བག་འདྲའི་རྗེད་མློའ ློ་ཞྗེས་བཤད་སྦྱར་ལས་འབྱུང་བས་ཁ་

ཅིག་མགལ་མྗེ་མྱུར་དུ་བསྐློར་བ་སློགས་ལ་འཆད་དློ། །གནས་པར་བ་བའི་རྟྗེན་མྗེད་

པར་སང་བས་དྲི་ཟའི་གྲློང་ཁྗེར་དང༌། ལུས་ངག་གི་བྗེད་པ་དྗེ་ཁློ་ནར་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་

སང་བས་སྤྲུལ་པ་སྗེ་བདུན་ནློ། །བདུན་པློ་འདིའི་སྒློ་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་འདི་དག་དང་
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མཚུངས་པར་བང་སྗེམས་ཀིས་ཤྗེས་པར་བྗེད་པས་ཤྗེས་བྗེད་སང་བ་བདུན་ཞྗེས་

བའློ། །སྦྱློར་བ་བཅུ་པློ་འདི་རྗེས་ཐློབ་གཙོ་ཆྗེ་སྗེ། རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་ལ་འཇུག་པའི་

གཟུངས་ལས། རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་

དཀིལ་དང་མཚུངས་པར་མཐློང་ངློ༌། །དྗེའི་རྗེས་ལ་ཐློབ་པས་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་

དང་སྨིག་རྒྱུ་དང་རྨི་ལམ་ལ་སློགས་པ་དང་མཚུངས་པར་མཐློང་ངློ༌། ཞྗེས་གསུངས་

པས་སློ། ཞྗེས་གསུང་བ་ནི། སློབ་དཔློན་གིས་འདི་བདུན་ཡུལ་དུ་བས་ནས་དྗེ་ལ་ཞྗེན་

པ་འགློག་པར་བཤད་པ་ལྟར་ན་མི་འགྲིག་པ་ལྟར་སང་ཡང༌། མདློ་ནས་བང་སྗེམས་

ཀིས་ཆློས་ཤྗེས་པར་བྗེད་ཚུལ་ལ་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་སློབ་དཔློན་གིས་ཀང་བཞྗེད་

དགློས་པས་ལྗེགས་བཤད་དུ་སང་ལ། སིང་པློ་མཆློག་ཏུ་ཡང་སྐབས་འདིར་མདློ་དྗེ་

དྲངས་ནས་བཤད་པ་མཛད་པའི་དློན་དུ་ཡང་སང་ངློ༌། །དྗེས་ན་སློབ་དཔློན་གིས་ཡུལ་

དུ་མཛད་པ་ནི། ཆློས་རྣམས་དྗེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ཤྗེས་པར་བྗེད་པ་ན་ཡང་དྗེ་

དག་ཏུ་ཞྗེན་ན་དྗེ་ཡང་དགག་དགློས་པ་ལ་དགློངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྦྱློར་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བསན་ཏློ། །ཇི་ལྟར་ན། སྔར་ཇི་སྐད་དུ་ཞྗེན་

སྤྱློད་བཀག་ནས་སྒློམ་མློ། ཞྗེས་བསན་པ་ལས་བཟླློག་སྗེ་ཞྗེན་ནས་སློ། །གང་ཟག་གང་

གི་ན། ཉན་ཐློས་དང་སློགས་པས་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀི་སྦྱློར་བ་ནིའློ། །ཚིག་གང་གིས་ན། 

བང་སྗེམས་ཀི་སྦྱློར་བ་བཅུ་མི་དམིགས་པར་སྒློམ་མློ་ཞྗེས་རྗེས་འགྲློའི་སྒློ་ནས་དངློས་

སུ་བསན་པས་དྗེའི་ཤུགས་ཀིས་ནའློ། །མཉམ་ཉིད་ལ་ཡང་ཤུགས་བསན་འདི་ལྟར་

སྦྱློར་བ་ཀུ་མ་ར་ཤྲི་འཆད་པ་ནི་འཐད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། སྦྱློར་

བ་བཤད་པའི་འློག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་མཉམ་པ་ཉིད་གསུངས་ཏྗེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་མཉམ་པ་
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ཉིད་དུ་རྟློགས་པའི་སྒློ་ནས་སྦྱློར་བ་སྒློམ་དགློས་པས་སློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི་སང་བ་རྣམ་

བདུན་ལ་རླློམ་པ་བཀག་པ་ལ་འཕློས་ནས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། སྦྱློར་བ་དྗེའི་མཉམ་ཉིད་

ཡིན་ནློ། །གང་ན། གཟུགས་དང་སློགས་པས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་གཟུགས་སུ་དང་

གཟུགས་ཀིས་དང་གཟུགས་བདག་གི་ཞྗེས་དང་གཟུགས་ལ་རླློམ་པ་སྗེ་ཞྗེན་པ་མྗེད་

པ་དྗེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་བཞི་སྗེ། གཞན་ཡང་བང་ཚེ་གཟུགས་རླློམ་སྗེམས་སུ་མི་བྗེད་

གཟུགས་ཀིས་རླློམ་སྗེམས་སུ་མི་བྗེད། གཟུགས་བདག་གིས་རླློམ་སྗེམས་སུ་མི་

བྗེད། གཟུགས་ལ་རླློམ་སྗེམས་སུ་མི་བྗེད་ཅྗེས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེ་

ལ་གཟུགས་དློན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པས་འདི་གཟུགས་སློ་ཞྗེས་དང༌། གཟུགས་འདིས་

དངློས་པློ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྒྲུབ་པློ་ཞྗེས་དང༌། གཟུགས་ལ་ཕན་གནློད་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བ་

ཞྗེས་མི་རླློམ་པར་གནློད་འཇློམས་ཆུང་བར་བཤད་ལ། གསུམ་པ་ལ་ཆྗེ་བར་རྗེ་ཁློལ་

གི་དངློས་པློར་མི་རླློམ་པར་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སློ་སློར་མ་གྲུབ་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟློག་པ་

ཡིན་ནློ། །གང་ན། གཟུགས་དང་"སློགས་པ
1

་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ལ་དྗེ་དང་དྗེའློ་ཞྗེས་

ངློ་བློ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང༌། སྔློན་པློ་དང་སློགས་པས་སྗེར་པློ་དང་བདྗེ་སྡུག་ལ་

སློགས་པའི་གཟུགས་སློགས་ཀི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་མ་ལ་རླློམ་པ་དང༌། གཟུགས་

རྣམ་གཉིས་དང་རྣམ་ཉི་ཤུ་ཞྗེས་པ་ལྟར་གཟུགས་སློགས་ཀི་དབྗེ་བའི་སྤློས་པ་ལ་རླློམ་

པ་དང༌། ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་སློགས་རྟློགས་པའི་རླློམ་པ་བཀག་པས་རྟློགས་པ་པློ་

དང་ཤྗེས་བའི་ཆློས་རྣམས་མི་དམིགས་པ་ནིའློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། སྦྱློར་བཅུའི་མཉམ་པ་

1  བ། ༩༣༨  ཀ ། ༨༥༧   སློགས་པ    ཞློལ། ༧༩༥  སྗེ། ༨༦༣   སློགས་པས
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ཉིད་ཡིན་པས་སློ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། མཉམ་

པ་ཉིད་ཀི་འློག་ཏུ་མཐློང་བའི་ལམ་འཆད་དློ། །སྦྱློར་བའི་མཉམ་པ་ཉིད་བཞི་པློ་སློ་སློར་

ཏྗེ་མ་འདྲྗེས་པར་རྟློགས་ནས་མཐློང་བའི་ལམ་སྒློམ་དགློས་པས་སློ། །མདློའི་འབྲྗེལ་ནི། 

མཉམ་པ་ཉིད་རློགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་འདློད་གཟུགས་ཀི་ལྷའི་བུ་ཐམས་

ཅད་འཁློར་དུ་འདུས་པ་དང༌། དྗེ་དག་གིས་ཕློགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་

སློང་གིས་ཡུམ་འདི་ཡི་གྗེ་དང་མིང་འདི་ཉིད་དང༌། རབ་འབློར་དང་བརྒྱ་བིན་གིས་ཞུ་

བ་བས་ནས་སློན་པ་མཐློང་བར་བས་སློ། །དྗེ་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་རབ་འབློར་

ལ་བམས་པ་ལ་སློགས་པ་བསྐལ་བཟང་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ས་

ཕློགས་འདི་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་ཡུམ་སློན་པར་གསུངས་པའི་ཚེ། བམས་པས་ཇི་

ལྟར་སློན་པ་རབ་འབློར་གིས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་སློང་

དང་བམས་པ་སློགས་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་རྣམ་པ་འདི་ལྟར་ཆད་ལྷག་

མྗེད་པར་ཡུམ་སློན་པར་གསུངས་པས་ནི་མཐློང་ལམ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་ལས་

གཞན་མྗེད་པར་བ་བ་ལ་དབང་པློ་བསན་པའི་ཆྗེད་དློ། །

འཁློར་བ་འཇིག་སློགས་འདས་པ་མ་སྨློས་པ་ནི། དྗེའི་བསན་པ་རློགས་པར་

ཤྗེས་པར་བ་བའི་དློན་ནློ། །བམས་པ་ལ་སློགས་པ་མ་འློངས་པ་བརློད་པ་ནི་སྗེམས་

ཅན་གི་དློན་གི་དགློས་པ་བསན་པའི་ཕིར་རློ། །གྲངས་སློང་གི་ངྗེས་པ་མཛད་པ་ནི། མི་

མཇྗེད་དུ་བསྐལ་པ་བཟང་པློ་ལ་སངས་རྒྱས་སློང་ཉིད་དུ་གྲགས་པས་དགག་སྒྲུབ་མྗེད་

པར་བ་བའི་ཕིར་རློ། །ཤཱནི་པས་ནི། བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སློང་དང་ཕློགས་
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བཅུའི་སངས་རྒྱས་སློང་ཕིན་ལས་མཉམ་པར་བསན་པའི་ཕིར་རློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཐློང་ལམ་མདློར་བསན། རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། 

སྒློམ་ལམ་མི་སློན་པའི་འཐད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི་གློ་བར་ཟད་

དློ༑ །གཉིས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་བསན་པའི་མཐློང་བའི་ལམ་

ཡིན་ནློ། །གང་ན། སྐད་ཅིག་སློགས་སློ། །བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། བདྗེན་པ་བཞི་པློ་

སློ་སློར་ཏྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་ནས་རྗེས་སུ་ཤྗེས་པ་སྗེ་སྐད་ཅིག་བཞི་

བཞིར་བས་པ་དྗེ་ལྟར་རློ། །འདི་ལ་ཉི་ཁི་དང་བརྒྱད་སློང་པའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ཀིས་

མདློ་མ་སྦྱར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་བཅུ་དྲུག་གིས་བདྗེན་བཞི་

རྟློགས་པར་བྗེད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཤད་པ་དང༌། 

བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི། གཟུགས་རྟག་ཅྗེས་པ་ནས་ཤྗེས་པ་སྐྗེ་བ་མྗེད་པའི་བར་

རློ༑ །གཉིས་པ་ནི། ཀུན་ཤྗེས་ཞྗེས་པའློ། །སློབ་དཔློན་འདིས་རྣམ་པ་དང་པློ་ལ་གཟུགས་

རྟག་མ་ཡིན་མི་རྟག་མ་ཡིན། ཞྗེས་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་བཟླློག་ཟླའི་

མཐའ་དང་བྲལ་བར་སློན་པའི་མཚོན་བྗེད་དུ་དགློངས་ནས་"སྒློ་འདློགས་སློ། །གཉིས་

དང
1

་བྲལ་བའི་རྣམ་པ་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངློས་བསན་བང་སྗེམས་དང༌། ཤུགས་བསན་ཉན་རང་

གི་མཐློང་ལམ་མློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སློ་སློར་བཤད་པ་དང༌། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་

ལ་བཞི། སྡུག་བསྔལ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་དང༌། འགློག་པ། ལམ་གི་རྣམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

1  བ། ༩༤༠  ཞློལ། ༧༩༧   སྒློ་འདློགས་སློ་་་་གཉིས་དང    ཀ ། ༨༥༩  སྗེ། ༨༦༥   སྒློ་འདློགས་སློ་གཉིས་དང
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སྡུག་བསྔལ་གི་བདྗེན་པ་རྟློགས་པར་བྗེད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་བཞི་དག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་གང་

ན་དང་པློ་ནི་སྡུག་བདྗེན་གི་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་རྟག་ཅིང་བརྟན་པ་དང༌། མི་

རྟག་ཅིང་འཇིག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བས་དྗེ་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བ་བའློ། །ཡང་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་བསྡུ་བའློ། །རྟགས་གྲུབ་སྗེ། གཟུགས་

སློགས་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་སློང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །འདི་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟགས་

སྒྲུབ་ཏུ་སྦྱར་རློ། །སྡུག་བསྔལ་ཡིན་མིན་སློགས་དང་བྲལ་བར་སློན་པ་ན་ཡང་རང་རང་

གི་སྐབས་ཀི་བདྗེན་པ་དང་སྦྱར་བར་བའློ། །འདིར་བང་ཆྗེན་བམས་པ་བ་མྗེད་རློགས་

བང་དུ་མངློན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གཟུགས་རྟག་ཅྗེས་བ་བའམ་མི་རྟག་ཅྗེས་བ་བར་

ཆློས་སློན་པར་མི་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚོར་བ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་མ་ཡིན་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཀིས་བཅིངས་ཐར་མྗེད་པའི་ཕིར། རྟག་

ཆད་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པའམ་དྗེ་དང་བྲལ་བ་སྗེ་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་གློ་

ཞྗེས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆློས་སློན་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་དློན་

གཞན་གི་བདག་གིས་སློང་པ་དང་དྗེ་མིན་པའི་མི་སློང་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། 

མཐའ་དྗེ་གཉིས་ཀིས་རྣམ་པར་དག་པ་སྗེ། གཟུགས་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཕིར་ཡུམ་

ཡློངས་སུ་དག་པའློ། ཞྗེས་སློ། །བཞི་པ་ནི། ངློ་བློར་གྱུར་པའི་བདག་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་

བདག་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་རང་གཞན་ལས་མ་སྐྗེས་པ་དང༌། དྗེ་

མྗེད་པས་མ་འགགས་པ་དང༌། ཆགས་སློགས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

དྗེ་མྗེད་པའི་རྣམ་པར་བང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་སློགས་པས་ཉམས་འཕྗེལ་མི་རིགས་པ་
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སྗེ༑ གཟུགས་ཀི་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་དང་འགག་པ་མྗེད་པ་དང་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མྗེད་

པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་མྗེད་པ་ནི་གཟུགས་ཡློངས་སུ་དག་པའློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདྗེན་པ་རྟློགས་པར་བྗེད་ཚུལ་གི་

རྣམ་པ་བཞི་དག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དག་གང་ན། དང་པློ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་བྗེད་རྒྱུ་དང་དྗེ་

མྗེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་གསློག་སྗེ་རྫུན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་སྗེ། 

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་ནམ་མཁའ་ལྟར་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་དང་འགག་པ་མྗེད་པ་

དང་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མྗེད་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡློངས་

སུ་དག་པའློ། ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་ཀུན་འབྱུང་བ་མྗེད་པ་

དང་མི་ལྡན་པ་སྗེ་བྲལ་བའི་ཕིར། ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་པ་དང་ཁློ་བ་དང་ཁློན་

འཛིན་སློགས་ཉྗེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་སྗེ། ནམ་མཁའ་ལྟར་

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་གློས་པ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡློངས་སུ་དག་པའློ། 

ཞྗེས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་དྗེའི་ཚེ་དང་ཡུན་རིང་པློའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་སྐྗེ་བ་དང་དྗེ་

མྗེད་པའི་རབ་ཏུ་མི་སྐྗེ་བ་དང་མ་འབྲྗེལ་བ་སྗེ་དྗེ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ཡློངས་སུ་

འཛིན་པ་ལས་གྲློལ་བ་སྗེ། ནམ་མཁའ་ལྟར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་དུ་

གཟུང་དུ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡློངས་སུ་གཟུང་དུ་མྗེད་པའློ་ཞྗེས་སློ། །

བཞི་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་རྐྱྗེན་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་

རྐྱྗེན་མ་ཡིན་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་ཕིར། རང་གི་ངློ་བློ་སྒས་བརློད་དུ་མྗེད་པ་སྗེ། 

དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་བྲག་ཆ་གཉིས་ཀི་སྒ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་རབ་འབློར་ནམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽

 755  

དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

མཁའ་ལྟར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་དུ་ཐ་སད་མྗེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡློངས་སུ་

དག་པའློ། ཞྗེས་སློ། །སྒ་བརན་གཉིས་དཔྗེར་མཛད་པ་ནི། འཆད་ཉན་གཉིས་ཀིས་ལན་

འདྗེབས་པ་དང་འདྲི་བའི་ཐ་སད་གཉིས་དང་ཚུལ་བསྟུན་པའི་དློན་དུའློ། །

གསུམ་པ་ནི། འགློག་པའི་བདྗེན་པ་རྟློགས་པར་བྗེད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་བཞི་དག་

ཡིན་ནློ། །གང་ན། དང་པློ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ཉློན་མློངས་པ་དང་བྲལ་བའི་འགློག་

པ་དང༌། དྗེ་མྗེད་པའི་འགློག་པ་མྗེད་པ་དང་མ་འབྲྗེལ་བ་སྗེ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་དྗེའི་

ཕིར། འགློག་བདྗེན་གི་དློན་ཉློན་མློངས་དང་བྲལ་བ་དྗེ་ཚིག་ཏུ་བརློད་པས་འགྲློ་བ་

གཞན་གི་རྒྱུད་དག་ལ་སྦྱིན་དུ་མྗེད་པ་སྗེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་དུ་བརློད་

དུ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡློངས་སུ་དག་པའློ་ཞྗེས་སློ། །འདིས་བརློད་པ་བཀག་པས་དྗེའི་

སྒློ་ནས་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་ཡང་བཀག་གློ །གཉིས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་ན་སྡུག་བསྔལ་

ཞི་བ་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་མ་ཞི་བའི་མཐའ་གཉིས་མྗེད་པས། དམིགས་པ་མྗེད་པར་བྗེད་

པ་སྗེ་མི་དམིགས་པར་ཤྗེས་པར་བ་བ་སྗེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་དུ་

དམིགས་སུ་མྗེད་པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡློངས་སུ་དག་པའློ། ཞྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི་བདྗེ་གཙང་གིས་ག་ནློམ་པ་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་ག་ནློམ་པ་མ་ཡིན་

པའི་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་སྗེ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའི་

དྲི་མ་ལས་འདས་པ་སྗེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྗེན་གི་བར་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་

པའི་ཕིར་ཡུམ་ཡློངས་སུ་དག་པའློ། ཞྗེས་སློ། །བཞི་པ་ནི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་མང་

འདས་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཏྗེ། མཐའ་དྗེ་

གཉིས་དང་བྲལ་བར་རྟློགས་ན། མིག་གི་ནད་ལ་སློགས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་མི་སྐྗེ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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ཞིང་ལྷ་དུ་མ་ཕི་བཞིན་དུ་འབྲང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཕན་ཡློན་དུ་མ་སྐྗེད་པའློ། །

རྟློགས་དཀར་ཕི་ནང་གི་མུ་སྗེགས་པའི་ལྟ་བ་འཇིག་པ་ནད་མི་སྐྗེ་བའི་དློན་དུ་

འདློད་པ་མདློ་དང་མི་མཐུན་ནློ། །མདློ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་ལ་མིག་གི་ནད་འབྱུང་

བར་མི་འགྱུར་རློ་རྣ་བའི་ནད་དང༌། སའི་ནད་དང༌། ལྕྗེའི་ནད་དང༌། ལུས་ཀི་ནད་འབྱུང་

བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཡིད་ཀི་ནད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་མི་

འགྱུར་རློ། །ལུས་རྒས་པ་དང་འཁློགས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །རིགས་ཀི་བུ་འམ་རིགས་

ཀི་བུ་མློ་དྗེ་ནི་མི་བདྗེ་བ་སངས་ནས་དུས་བྗེད་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་དང༌། ལྷ་རྣམས་

ཀང་དྗེའི་ཕི་བཞིན་འབྲང་བ་དང༌། ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅློ་ལྔ་དག་ལ་ཆློས་

བསན་པས་བསློད་ནམས་ཆྗེས་འཕྗེལ་བ་དང་དྗེའི་འཐད་པར་དྗེའི་ཚེ་དྗེར་ལྷ་རྣམས་

མཆློད་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ཉྗེ་བར་གནས་པར་གསུངས་པའློ། །བཞི་པ་ནི། ལམ་གི་བདྗེན་

པ་རྟློགས་པར་བྗེད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་བཞི་དག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དག་གང་ན། དང་པློ་ནི་ཐར་

པར་འཁིད་པའི་ལམ་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་ལམ་མ་ཡིན་པའི་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་

ཕིར་ཏྗེ་བྲལ་བར་རྟློགས་པ་ན། ངན་སློང་གསུམ་དུ་སྐྗེ་བ་ཆད་ཅིང་བདྗེ་འགྲློར་སྐྗེ་བ་

འཛིན་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆློས་ཀུན་གི་རྒྱུ་བྗེད་ནུས་པ་སྗེ། ཡུམ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་

བསྗེན་པར་གྱུར་ན་སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ལས་ཡློངས་སུ་གྲློལ་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་

སློ༑ །འདི་དང་འགློག་པའི་རྣམ་པ་ཐ་མ་གཉིས་ཕན་ཡློན་གི་རྣམ་པས་བསན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི་ཉློན་མློངས་ཀི་གཉྗེན་པློ་བྗེད་པའི་རིགས་པ་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་

རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་མ་འདྲྗེས་པ་སྗེ་བྲལ་བའི་ཕིར། འབྲས་བུ་མངློན་དུ་བ་བའི་

ཐབས་ལ་འཁློར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་ཉིད་དྗེ། ཕར་ཕིན་རིན་པློ་ཆྗེ་དྗེ་ལ་ནི་
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ཆློས་གང་ཡང་སྐྗེ་བའམ་འགག་པའམ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའམ་"རྣམ་པར་བྗེད་

པའམ
1

་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའམ་འདློར་བ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་རྟློག་པ་དྗེ་དག་མྗེད་པར་བསན་

པའློ། །གསུམ་པ་ནི་སྗེམས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་སྒྲུབ་པ་མ་

ཡིན་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲློལ་བ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་སློགས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་

མ་སྔློ་སློགས་དང་མ་འབྲྗེལ་བ་སྗེ། ཕར་ཕིན་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ཆློས་གང་གིས་ཀང་གློས་

པ་མྗེད་པའློ་ཞྗེས་སློ། །ཤཱནི་པས་ངན་སློང་ཆད་དང་མི་རྟློག་དང༌། །འབྲས་བུ་མངློན་དུ་

བ་བ་ལ། །མཚན་མ་དག་དང་མ་འབྲྗེལ་དང༌། ཞྗེས་འདློན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི་རྟག་ཕན་གི་གནས་སུ་འགྲློ་བའི་ངྗེས་འབིན་དང་དྗེ་མྗེད་པའི་ངྗེས་

འབིན་མ་ཡིན་པའི་མཐའ་གཉིས་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་བརློད་པར་བ་བའི་དངློས་པློའི་

མཚན་ཉིད་ཤྗེས་བ་སྗེ་དློན་དང་རློད་པར་བྗེད་པའི་ངློ་བློའི་མཚན་ཉིད་སྒ་གཉིས་ལ་

བརློད་བ་རློད་བྗེད་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་ཤྗེས་པ་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ་སྗེ། བང་ཚེ་དྗེ་ལྟར་རྣམ་

པར་མི་ཤྗེས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་རྣམ་པར་རྟློག་པར་མི་བྗེད་ཅིང་དྗེ་ལྟར་མི་དམིགས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་

འཕློ་བར་ཡང་མི་བྗེད་ན་ཡུམ་ལ་སྤྱློད་ཡུམ་ལ་སྒློམ་པའློ། ཞྗེས་སློ། །ཤཱནི་པས། དངློས་

དང་མིང་ནི་མིང་དློན་དང༌། །གཉིས་པློ་ལ་ཞྗེས་པ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ་ཞྗེས་

བཞྗེད་དློ། ཞྗེས་བ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒློ་འདློགས་སློ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཀུན་

ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་ནི་བང་སྗེམས་རྣམས་ཀི་མཐློང་བའི་

ལམ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ལ་ཡུལ་གི་དློན་རྣམ་དང་ཡུལ་ཅན་བཅུ་དྲུག་གིས་

1  ཞློལ། ༨༠༡   རྣམ་པར་བྗེད་པའམ    བ། ༩༤༥  ཀ ། ༨༦༤  སྗེ། ༨༧༠   རྣམ་པར་བང་བའམ
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རྟློགས་ཚུལ་གི་ཤྗེས་རྣམ་གཉིས་གཉིས་ཡློད་པ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། མཐློང་བའི་

ལམ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །གང་དུ་ན། ཀུན་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་སྗེ་དྗེའི་སྐབས་སུའློ། །གང་ན། 

ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་སྒློ་འདློགས་སློ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་དྗེ་ལས་བཟླློག་

པ་མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་ཞྗེན་ནས་བསྒློམ་པར་བ་བ་

ནིའློ། །ཚིག་གང་གིས་ན། གཟུགས་རྟག་མ་ཡིན་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་དངློས་སུ་བང་

སྗེམས་ཀི་མཐློང་ལམ་རྗེས་འགྲློའི་སྒློ་ནས་བསན་པས་དྗེའི་ཤུགས་ཀིས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གཞན་དང༌། རང་གི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ནི། འདིར་མ་

བསན་པའི་སྒློམ་ལམ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་སྒློམ་ལམ་ཉི་ཚེ་ལ་བས་ནས་དྗེ་བང་སྗེམས་ཀིས་

སྒློམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསན་མི་རིགས་ལ་ཤྗེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཐློང་ལམ་བསན་

པ་ཉིད་ཀིས་ཆློག་ཅྗེས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་འཆད་དློ། །ཐུབ་དགློངས་སུ་ཡང༌། བང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཤྗེས་པར་བ་ཡི་མངློན་དུ་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འདི་

རྣམས་ཀི་སྒློམ་པའི་ལམ་བཅློམ་ལྡན་འདས་མར་མ་བསན་ཏློ། །བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀིས་གཞན་གི་དློན་དུ་ནི་ཇི་ལྟར་མཐློང་བ་ཁློ་ནའི་དློན་ཡང་དང་ཡང་དུ་མངློན་

དུ་ཕློགས་པར་བ་བ་ནི་བསྒློམ་པའི་ལམ་མློ་ཞྗེས་ཉྗེ་བར་བསན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཡང་

བཅློམ་ལྡན་འདས་མར་མ་གསུངས་པ་ནི་རྟློགས་པར་ས་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་ཉན་

ཐློས་ཀི་སྒློམ་ལམ་བང་སྗེམས་ལ་རང་དློན་དུ་བསན་མི་དགློས་ཤིང༌། གཞན་དློན་དུ་ནི་

མཐློང་ལམ་གིས་མཐློང་བའི་དློན་གློམས་པར་བྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་སྒློམ་ལམ་མློ་ཞྗེས་བསན་

པས་ཆློག་པས་རྟློགས་ས་བའི་ཕིར་མ་གསུངས་སློ་ཞྗེས་འདློད་དློ། །དྗེ་གཉིས་ཀ་ཡང་

འཕགས་པ་དང་སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །
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གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་བཞྗེད་པ་གང་ན་སྤྱིར་གཞུང་འདིའི་རྣམ་གཞག་དང་པློར་

འཕགས་པས་མཛད་ལ། དྗེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་སློབ་དཔློན་དང་རྣམ་འགྲྗེལ་གིས་

ཀང་བཀློད་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཉི་སང་ལས། ཡང་ཅིའི་དློན་གིས་ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་བཞིན་

ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་སྒློམ་པའི་ལམ་ལློགས་ཤིག་པ་མྗེད་ཅྗེ་ན། ཉན་ཐློས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཤྗེས་པ་དང་

མཐློང་བས་བལྟས་ནས་འདའློ་ཞྗེས་གསུངས་པས་ན་འདི་ནི་གཞན་གཙོ་བློར་བྗེད་པའི་

ཕིར་རློ། ཞྗེས་བ་བར་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞྗེས་པ་ནས་

བཟློད་པ་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན་ཞྗེས་སློགས་དྲངས་ཤིང་བཤད་དློ། །

འདིའི་དགློངས་པ་ནི། གཞི་ཤྗེས་སུ་བང་སྗེམས་ཀི་སྒློམ་ལམ་མི་སློན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དུ་སང་སྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ནི་ཞྗེས་སློགས་དྲངས་ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་ཤྗེས་པ་དང་མཐློང་བའི་ཚིག་གིས་ཉན་ཐློས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དག་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྒློམ་ལམ་ཡློད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བ་བའི་དློན་ཏྗེ། ཡང་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་གི་ཕིར་དྗེ་ལ་འདིའི་སྒློམ་པའི་

ལམ་བཀག་ཅྗེ་ན། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཤྗེས་པ་དང་

སངས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བཟློད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་

ཡིན་ཏྗེ། གཞན་གཙོ་བློར་བྗེད་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ་ཞྗེས་རྣམ་འཕྗེལ་

གི་ཐད་དུ་ཉན་རང་གི་ས་ལ་བང་སྗེམས་ཀི་སྒློམ་ལམ་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྔར་ལན་

དུ་དྲངས་པའི་མདློ་གཉིས་པ་བཀློད་པས་སློ། །རྒྱན་སང་དུ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་ལམ་ཤྗེས་པ་

ལ་ཇི་སྐད་བསན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་ཡང་སྒློམ་པའི་ལམ་
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ལློགས་ཤིག་པ་མྗེད་ཅྗེ་ན། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཤྗེས་པ་དང་མཐློང་བས་བལྟས་ནས་འདའ་བར་བའློ། ཞྗེས་

གསུངས་པས་མངློན་སུམ་དུ་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་

མ་བསན་ཏློ། །ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་མཐློང་བའི་དློན་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་

དུ་མངློན་དུ་བྗེད་པ་སྒློམ་པའི་ལམ་ཡིན་པས་གློ་ས་བའི་ཕིར་མ་གསུངས་སློ་ཞྗེས་པའི་

ལན་དང་པློ་ནི་ཉི་སང་དང་མཐུན་ལ་ཉན་ཐློས་ཞྗེས་སློགས་ཁ་བསྐང་ནས་བཤད་དློ། །

ལན་དྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་ཡང་རྟློགས་དཀའ་ལས། ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟ་བ་

དྗེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་ཉན་ཐློས་དང་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དག་གི་

སྒློམ་པའི་ལམ་སློ་སློར་མྗེད་ཅྗེ་ན། ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་རྒྱན་སང་ལྟར་བཀློད་ནས་

ལན་དང་པློ་བང་སྗེམས་ཀི་སྒློམ་ལམ་དང༌། གཉིས་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་སྒློམ་ལམ་མི་སློན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྦྱར་བ་ཉིད་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པའློ། །འགྲྗེལ་པ་འདིར་ནི་ཕི་

མའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བཀློད་དློ། །ཚིག་གི་དློན་ནི། རློད་པ་སྔར་ལྟར་བཀློད་ནས་གཞི་ཤྗེས་

ཀི་སྐབས་སུ་བང་སྗེམས་ལ་མཐློང་ལམ་ལས་ལློགས་པར་བང་སྗེམས་ཀི་སྒློམ་པའི་

ལམ་ནི་མ་བསན་ཏློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་

བང་སྗེམས་ཀིས་མཚན་ཉིད་ཤྗེས་ནས་འདའ་བར་བ་བ་ཡིན་གི་བསྒློམས་ཏྗེ་མངློན་དུ་

བ་བ་ནི་མ་ཡིན་པས་སློ། །རྟགས་གྲུབ་སྗེ། ཉན་ཐློས་ནས་བའློ་ཞྗེས་གསུངས་པས་

སློ༑ །འློ་ན་ཉན་ཐློས་ཀི་སྒློམ་ལམ་མི་སློན་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། མ་བསན་ཀང་གློ་ས་བའི་ཕིར་ཏྗེ། 

གཟུགས་རྟག་མ་ཡིན་ཞྗེས་སློགས་ཀི་ཤུགས་ལ་མཐློང་ལམ་གསལ་བར་རྟློགས་ལ་དྗེ་

རྟློགས་པ་ན་མཐློང་བའི་དློན་དྗེ་ཉིད་གློམས་པར་བྗེད་པ་སྒློམ་ལམ་མློ་ཞྗེས་ཤྗེས་པའི་
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ཕིར་རློ། །ཉི་སང་ལྟར་ན། ཉན་རང་གིས་གཞི་ཤྗེས་སུ་བང་སྗེམས་ཀི་སྒློམ་ལམ་མི་

སློན་ཏྗེ། བང་སྗེམས་ནི་གཞན་དློན་གཙོ་བློར་བྗེད་པའི་སྒློ་ནས་ཉན་རང་གིས་ས་ལས་

ཤྗེས་ནས་འདའློ་ཞྗེས་དང༌། ཉན་རང་གི་རྟློགས་པ་རྣམས་བང་སྗེམས་ཀི་མཐློང་ལམ་

དུ་རློགས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། ཞྗེས་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་སྦྱར་རློ། །དྗེས་ན་གནས་

ནས་དང༌། ཤྗེས་ནས་འདའ་བ་གཉིས་ལས། ཉན་རང་གི་ས་ལ་དང་པློ་ལྟར་བང་སྗེམས་

ཀིས་བྗེད་ན་སྒློམ་ལམ་སློན་རིགས་ཀང་ཕི་མ་བྗེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དྗེ་དག་

གི་རྟློགས་རིགས་ས་དང་པློར་རློགས་པས་སྒློམ་ལམ་དུ་སར་ཡང་ཐློབ་པར་བ་བ་མྗེད་

པས་སློ་སམ་དུ་དགློངས་སློ། །འདིར་ཉན་རང་གིས་གཞི་ཤྗེས་ལ་བང་སྗེམས་ཀི་སྒློམ་

ལམ་མྗེད་པར་སློན་པ་འཐད་ཀི་ཐྗེག་དམན་གི་སྒློམ་ལམ་མི་སློན་པར་འདློད་ན་འདིར་

བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་མཐློང་ལམ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་དྗེ་མི་སློན་པར་ཐལ་བ་སུས་

ཀང་མི་བཟླློགས་སློ། །

དྲུག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གློང་གི་དྗེ་ལྟར་མཁྗེན་གསུམ་རྒྱས་པར་

བསན་ནས་དྗེ་འློག་ཏུ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉིད་གསུམ་མཇུག་བསྡུ་བ་གསུངས་

སློ༑ །འློ་ན་མདློར་མཁྗེན་གསུམ་ལ་མཇུག་སྡུད་མཛད་ནས་མངློན་རྟློགས་གཞན་ལྔ་ལ་

མི་གསུང་བ་ཅི་ཞྗེ་ན། མཁྗེན་གསུམ་ནི་མངློན་རྟློགས་བརྒྱད་ཀི་དློན་མཐའ་དག་སྡུད་

པར་བྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་སློ། །དློན་ནི། མཁྗེན་གསུམ་ལ་འདི་ཙམ་

གིས་བཤད་ཟིན་ཏློ་ཞྗེས་པའི་མཇུག་སྡུད་ཀི་རློགས་ཚིག་འློང་བ་ནི་དྗེར་མངློན་རྟློགས་

ཐམས་ཅད་འདུས་པས་དྗེ་རྒྱས་པར་བཤད་པས་གཞན་རྣམས་ཀང་དློན་གིས་བཤད་

ཟིན་པའློ་ཞྗེས་པའློ། །
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གཉིས་པ་ནི། ཡློངས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ན། གནས་སྐབས་གསུམ་པློ་

དག་གློ །ཇི་ལྟར་ན་རློགས་པ་སྗེ་བཤད་ཟིན་པའློ། །སུའི་གནས་སྐབས་ཤྗེ་ན། སྔར་

བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་དང་པློ་གཞི་ཤྗེས་དང་གཉིས་པ་ལམ་ཤྗེས་དང་གསུམ་པ་རྣམ་མཁྗེན་

གི་སྐབས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཚེ་རྣམ་མཁྗེན་ནས་ཡས་རིམ་གིས་

གསུངས་ཀང༌། མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེ་དྗེ་ལས་བཟླློག་སྗེ་མས་རིམ་གིས་བསྡུས་

སློ༑ །ཚིག་གང་གིས་ན། འདི་ཞྗེས་པ། རབ་འབློར་ཡུམ་འདི་ནི་ཆློས་གང་ཡང་ཐློབ་

པར་བྗེད་པ་མ་ཡིན་མི་ཐློབ་པར་བྗེད་པ་མ་ཡིན་དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་སློན་པར་བྗེད་

པ་མ་ཡིན་མི་སློན་པར་བྗེད་པ་སྗེར་བར་འཕློག་པར་སྐྗེད་པར་འགློག་པར་ཆད་པར་

རྟག་པར་དློན་གཅིག་པར་དློན་ས་ཚོགས་པར་འློང་བར་འགྲློ་བར་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པར། རྣམ་པར་བང་བར་འགྲིབ་པར་འཕྗེལ་བར་བྗེད་པ་མ་ཡིན། འདས་པར་མ་ཡིན། 

མ་འློངས་པར་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བར་བྗེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་བ་བ་འདིས་དང་པློ་

གཞི་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་སློན་ཏྗེ། གཞི་ཤྗེས་ནི་གཞི་ཐམས་ཅད་

པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་གཞིའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་བཟླློག་པའི་ཟླ་དང་བཅས་པ་

གཉིས་གཉིས་ཀི་རྣམ་རྟློག་བཀག་པར་གསུངས་པས་སློ། །ཉི་སང་ལས་འདི་ལ་ཚིག་

བཅུ་དགུ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་དུས་གསུམ་པློ་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པར་གསལ་ལློ། །

ཡང་འདི་ཞྗེས་པ། རབ་འབློར་ཡང་ཡུམ་འདི་ནི་འདློད་པའི་ཁམས་ལས་ཤིན་

ཏུ་འདའ་བར་བྗེད་པ་མ་ཡིན་གནས་པར་བྗེད་པ་མ་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་

ཁམས་གཞན་གཉིས་ལ་དང་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་སྗེར་བར་བྗེད་པ་མ་ཡིན་སྗེར་ས་

འཕློག་པར་བྗེད་པ་མ་ཡིན། ཞྗེས་པ་ནས། རྣམ་མཁྗེན་ཉིད་སྗེར་བར་བྗེད་པའམ་
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འཕློག་པར་བྗེད་པ་མ་ཡིན། ཞྗེས་པ་འདིས་གཉིས་པ་ལམ་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་སློན་ཏྗེ། ལམ་ཤྗེས་ནི་སིད་པས་བསྡུས་པའི་མི་མཐུན་པ་དང་མང་འདས་

ཀིས་བསྡུས་པའི་གཉྗེན་པློ་ལ་བང་དློར་གི་རྣམ་རྟློག་མྗེད་པ་ཡིན་ལ་འདིར་ཡང་དྗེ་ལྟར་

བཀག་པར་གསུངས་པས་སློ། །ཉི་སང་ལས། ཁམས་གསུམ་ལས་འདའ་བར་བྗེད་པ་

མ་ཡིན། མང་འདས་ཀི་དབིངས་ལ་གནས་པར་བྗེད་པ་མ་ཡིན། རྣམ་མཁྗེན་སྗེར་བར་

བྗེད་པ་མ་ཡིན། ཉན་རང་གིས་འཕློག་པར་བྗེད་པ་མ་ཡིན་ཞྗེས་དྲངས་པའི་ཕི་མ་

གཉིས་ནི་ལྗེ་བརྒྱད་མར་མྗེད་དློ། །ཡང་འདི་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་པ། རབ་འབློར་ཡུམ་འདི་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་སྗེར་བར་བྗེད་པའམ་འཕློག་པར་བྗེད་པ་མ་ཡིན། དྗེ་

བཞིན་དུ་སློ་སློ་སྐྗེ་བློའི་ཆློས་རྣམས་དང་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་

རྣམས་དང་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་ནས། དྗེའི་

འཐད་པར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་བྱུང་རུང་མ་བྱུང་རུང་ཆློས་ཉིད་དྗེ་གནས་པ་དང་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་གཞན་ལ་སློན་པ་ལ་སློགས་པར་གསུངས་

པ་འདིས་གསུམ་པ་རྣམ་མཁྗེན་ཀི་སྐབས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

རང་གཞན་གི་དློན་གིས་བསྡུས་པའི་རྣམ་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྗེར་འཕློག་མྗེད་པར་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པ་དང༌། རྟློགས་པ་ལྟར་གཞན་ལ་འཆད་པའི་རྒྱུ་རྣམ་མཁྗེན་

ཡིན་པར་གསུངས་པས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་སྐབས་གསུམ་པློ་དྗེ་རློགས་པར་སློན་པ་ནི་མདློ་དྗེ་གསུམ་ཡིན་ལ། 

རློགས་པར་སློན་པའི་དློན་ནི། དྗེ་དག་གིས་རྣམ་མཁྗེན་གི་ཆློས་བཅུ་ལ་སློགས་པ་མ་

ལུས་པར་སློན་པ་ལ་མི་གཟུང་གི་མདློ་དྗེ་གསུམ་མཇུག་བསྡུ་ཡིན་པས་དྗེ་གསུམ་
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གིས་མཁྗེན་གསུམ་གི་སྐབས་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པར་སློན་པའི་དློན་ཏློ། །

ཆྗེན་པློ་དག་གནས་སྐབས་གསུམ་ལྗེའུ་གསུམ་ལ་མཛད་ནས་དྗེས་མཁྗེན་

གསུམ་བསན་པ་ཡང་སྔར་གི་མདློ་གསུམ་པློ་དྗེས་མཁྗེན་གསུམ་རློགས་པར་བསན་

ཅྗེས་འཕགས་པའི་དགློངས་པར་འཆད་པ་ནི། དྗེའི་དགློངས་པ་མིན་ཞིང་ནང་འགལ་ཏྗེ། 

ཉི་སང་ལས་གནས་སྐབས་གསུམ་མཁྗེན་གསུམ་ལ་མཛད་ནས་དྗེ་རློགས་པར་སློན་

བྗེད་མདློ་ཚན་པ་གསུམ་ལ་མཛད་པ་དང༌། མདློ་དྗེ་གསུམ་སྤྱློད་པ་ཁད་པར་ཅན་གི་

"ལྗེའུའི་ནང་དུ་ཡློད་པས་དྗེ་གསུམ
1

་སྐབས་འདིའི་སློན་བྗེད་ཡིན་ན། ལྗེའུ་གསུམ་

སློན་བྗེད་ཡིན་པ་འགལ་བས་སློ། །གཞན་ཡང་ལྗེའུ་གསུམ་ནི་རྒྱས་བཤད་ཀི་མདློ་

ཡིན་ལ་འདིར་ནི་མཇུག་བསྡུའི་མདློ་སྦྱར་དགློས་པས་དྗེ་གཉིས་མ་ཕྗེད་པའི་ཕིར་རློ། །

འཁྲུལ་པ་དྗེ་དག་ཀང་རློགས་པར་བསན་ཅྗེས་པའི་རློགས་པར་བསན་ལུགས་

མ་མཁྗེན་པས་ནློངས་སློ། །འདི་མ་ཕྗེད་པས་འགྲྗེལ་པར་ཡང་ལྗེའུ་གསུམ་གི་ཞྗེས་

དྲུག་སྒ་དགློས་པ་ལ་ལྗེའུ་གསུམ་གིས་ཞྗེས་བྗེད་པ་པའློ་ཚིག་སྦྱར་ནས་གཞུང་མ་

དག་པ་འདློར་མ་ནུས་སློ། །དྗེས་ན་བསན་བཅློས་སུ་མཁྗེན་གསུམ་རློགས་པར་བསན་

ཅྗེས་པ་ཙམ་ལས་མྗེད་པའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ལ། འགྲྗེལ་མཛད་རྣམས་ཀིས་མདློ་

ཚན་པ་གསུམ་པློ་དྗེ་སྦྱར་ནས་མཇུག་སྡུད་ཀི་མདློ་ཡུམ་གི་རྒྱན་དང་སྦྱློར་བས་ན་

མཇུག་བསྡུའི་དྗེས་མཇུག་ཇི་ལྟར་བསྡུས་དཔྱད་པ་ནི་གནད་ཀི་དློན་ཏློ། །སྡུད་པའི་

ཚུལ་མས་རིམ་ནས་སྡུད་པ་དང་གནས་སྐབས་གསུམ་མཁྗེན་གསུམ་ལ་བྗེད་པ་ནི་

ཤཱནི་ཡང་འཕགས་པ་དང་མཐུན་ནློ། །

1  སྗེ། ༨༧༧   ལྗེའུའི་ནང་དུ་མདློ་ཚན་པ་གསུམ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཙ༽
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དཀར་ཆག་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།

གསུམ་པ་ནི། ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཛད་པ་སྗེ་མཇུག་བསྡུས་པ་ཡིན་

ནློ༑ །གང་ན། རབ་འབློར་མཐའ་གཉིས་རྣམ་དག་སྤྱློད་པ་ཁད་པར་ཅན་གི་ལྗེའུ་གསུམ་

གི་དློན་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་དྗེའློ། །དྗེ་ཡང་གང་ན། རྣམ་མཁྗེན་འདི་དང་ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་

འདི་དང་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་འདི་ལྟ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པ་གསུམ་པློའློ། །འློ་ན་

མཁྗེན་པ་དང་པློ་གཉིས་ལ་འདི་ཞྗེས་པ་མི་འཐད་དྗེ། བཤད་མ་ཐག་པའམ་འཆད་

འགྱུར་མིན་པས་ཤྗེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པ་དངློས་མིན་ཀང་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཚུལ་དུ་

སྗེ་དྗེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པས་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་འགྲྗེལ་པས་འདི་དང་ཡང་འདི་དང་ཡང་འདི་ཡིན་དྗེ། དྗེ་ལྟར་གནས་

སྐབས་གསུམ་གི་རྣམ་པ་གསུམ་རློགས་པར་མཛད་ཅྗེས་ར་བའི་གློ་རིམ་དྗེ་ལྟར་

མཛད་དློ། །གང་གིས་ན། སྔར་དྲངས་པའི་མདློ་གསུམ་གིས་སློ། །ཡས་རིམ་ནས་སྡུད་

པ་འདི་ནི་བརྒྱད་སློང་པའི་མདློ་དང་སྦྱློར་ལུགས་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱན་སང་དང་སིང་པློ་

མཆློག་ཏུ་དྗེ་ལྟར་བཤད་ཅིང་སྔ་མས་མདློ་ཚན་པ་གསུམ་སློ་སློར་སྦྱར་རློ། །ར་འགྲྗེལ་

འདི་དག་ལ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀིས་ངལ་བ་དུ་མ་བས་ཀང་དློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ནི་རིང་མློ་ཞིག་ནས་གསལ་བར་གྱུར་ཏློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྔར་ལྟར་རློ། །ཤྗེར་ཕིན་གི་མན་ངག་གི་བསན་བཅློས་མངློན་

རྟློགས་རྒྱན་འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་གི་ཕྗེང་

བ་ཞྗེས་བ་བ་མང་དུ་ཐློས་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བ་

ལས། སྐབས་གསུམ་པའི་བཤད་པའློ། །     ། །



པར་བང་སྨློན་ཚིག

རྣམ་གྲློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ།  ། 

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།  ། 

ཚིག་གི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི།  ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས།  ། 

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སྒློ་མློ་སློང་ཕག་བརྒྱ།  ། 

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ།  ། 

ངྗེས་ལྗེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅྗེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲྗེན་

ཤཱཀ་སྗེངྗེའི་རིང་ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆྗེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྗེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆློག་པའི་དགྗེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགྗེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །     ། །

༄༅། །ནམཿ སམནབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརྗེསྭཱཧཱ།།

ཡི་གྗེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པློ་འདི་དཔྗེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉྗེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །

དབུ་གཟིགས་ལ་ཕྗེབས་པར་ཞུ།
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