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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་རྩློམ་མཛད། དགུང་

གྲངས་སློ་དྲུག་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར་དངློས་སློབ་འཁློར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ཕྱག་ཕྱིར་ཁིད་དྗེ་སྐློར་མློ་

ལུང་ནས་ལྷློ་ཁ་འློལ་ཁར་བྱ་བལ་དུ་ཕྗེབས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྗེན་གཙོ་བློར་གནང་། 

ཆུ་བྱ་༡༣༩༣ལློར་འློལ་ཁ་རིང་ཕྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་བ་བྱམས་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་

བག་ཏུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་མཁན་ཆྗེན་ཕྱག་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་

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

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

ཞིག་ཏུ་བརྩི་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་འབི་གུང་ནས་རྭ་སྒྗེང་དུ་

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

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

དབྱར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ཏྗེ་འདུལ་བའི་ཕྱག་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་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆྗེན་མློ་བཀའ་རྩློམ་མཛད། 

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

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

ཀླུ་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་གི་ཊིཀྐ་དང༌། སྔགས་རིམ་ཆྗེན་མློ་བརྩམས། 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་བྱློན་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་བྱྗེད་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་བག་ཏུ་བྱློན་ནས་སྐུ་མཚམས་མཛད། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་

དབྱངས་ཀིས་དབུ་སྗེམས་ཀི་ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་གསུངས་ནས། ད་འདི་རྣམས་ཀི་དློན་བསྡུས་པ་
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iv

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

བསན་བཅློས་ལྗེགས་བཤད་སིང་པློ་བཀའ་རྩློམ་མཛད། སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་རྩ་ཤྗེའི་རྣམ་བཤད་

ཆྗེན་མློ་མཛད། 

ས་བྱི་ལློ་བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ལ་ལྷ་སར་ཕྱག་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་གླང་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་བྱས་པའི་དབུ་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕུལ། ལློ་

དྗེར་འབློག་རི་བློ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ཕྱག་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་རྩ་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་བརྩམས། 



ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

v

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

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

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

དང་། འབས་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་བྱ་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་རྩ་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་རྩློམ་ལ། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་སློགས་པློ་ཏི་བཅུ་དགུ་བཞུགས། རྗེ་བློ་

བཟང་གྲགས་པའི་མཛད་ཆྗེན་བཞི་ནི། དགུང་ལློ་སློ་བདུན་པར་རིང་ཕྱིའི་བྱམས་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་རྩྗེའི་

སྒྲུབ་མཆློད་སྗེལ་བ་བཅས་སློ། །

༢༠༡༦.༡༡.༠༥ སྗེར་བྱྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློའི་རྩློམ་སྒིག་པས་ཕྱློགས་བཏུས་བྱས།



 vi  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

རིགས་ཀི་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགྲློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤྱི་ནློར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་

གླྗེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་མློང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕྗེལ་འགྱུར་དང་འགྲློགས་པའི་

མིའི་ཉྗེས་སྤྱློད་ཀི་དབང་གིས་རྩ་ཆྗེའི་གསུང་རབ་མང་པློ་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཟིན་པ་དང་། ལྷག་

འཕློས་གང་མང་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲློ་ཉྗེར་ཡློད་པར་བརྟྗེན་དུས་རབས་འདིའི་བློད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་རྩ་ཆྗེ་བའི་གསུང་རབ་དྗེ་དག་གཅྗེས་ཉར་བྱྗེད་རྒྱུར་བརྩློན་དགློས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟླློག་ཏུ་མྗེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངྗེས། དྗེ་བས་འདི་ག་སྗེར་བྱྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློའི་རྩློམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་རྩ་ཆྗེའི་གསུང་རབ་དྗེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐློབ་ཀི་ཆྗེད་དུ་རྩློམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉྗེར་བཞིན་ཡློད།

དྗེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདྗེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རྩློམ་སྒིག་བྱས་

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

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

ཤློར་ནའང་ཚབས་ཆྗེ་བའི་སྐློན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསྗེས་ལྷད་དང་བཟློ་བཅློས་མྗེད་པར་སློར་

འཇློག་གིས་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆྗེ་ཞིང་། གལ་ཏྗེ་ནློར་བར་ངྗེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

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

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

འགྲློས་སློར་བཞག་གིས་རྩློམ་སྒིག་བྱྗེད་རྒྱུ་རྩ་དློན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡློད་ལ། དྗེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།
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མ་ཕྱིར་ཡིག་ནློར་མངློན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅློས་ཏྗེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡློད་

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

མཆན་བཀློད་དྗེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡློད། 

ལས་གཞི་འདིའི་ཐློག་མའི་དུས་སུ་ལས་བྗེལ་ཧ་ཅང་ཆྗེ་བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བྱྗེད་

སྐབས་མཆན་འདྗེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕྱི་དང་དཔྗེ་གཞི་གཞན་གི་ཤློག་གྲངས་དང་མདུན་རྒྱབ་

ཡིག་ཕྗེང་སློགས་གསལ་ཁ་འདློན་མ་ཐུབ་པ་རྗེ་ཟུང་བྱུང་ཡློད་ནའང་ཕྱིས་སུ་དཔྗེ་བསྡུར་ཞུས་པ་

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏློན་ཡློད།

རྩློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རྩློམ་སྒིག་བྱས་པའི་དྗེབ་ཀློག་སྐབས་ངྗེས་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་ངློ་

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

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

དགློས་སའི་ཡི་གྗེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀློད་ཡློད་ལ། དྗེའི་རྗེས་སུ་མཆན་གྲངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀློད་ཡློད་པས་མཆན་གྲངས་དྗེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

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

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

པས་ཆློག་པར་བྱས་ཏྗེ་རྗེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་ “ འདི་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་རྗེ་རྗེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མྗེད།

མཐའ་མཆན་ཀློག་སྐབས་དྗེབ་དྗེ་དཔྗེ་བསྡུར་བྱས་ཡློད་ཚེ་དྗེའི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕྱི་ཞྗེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སྗེ་དགྗེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ། ཞློལ། སྐུ་

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

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

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

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



viii

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས། 

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

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དྗེ་དག་གི་དློན་ནི། མ་ཕྱིའི་ཤློག་གྲངས་

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

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

གཞུང་དྗེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡྗེབ་གྲངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྗེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལྡྗེབ་གྲངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕྗེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞྗེས་བཀློད་འདུག་ཅྗེས་གློ་

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

སློགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐློར་དང་ལམ་སློན་གི་ཆྗེད་དུ་མཁྱྗེན་ལྡན་

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

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་དང་ལྗེགས་སྒིག་ཞུས་ཏྗེ་སྤུས་

ཀ་ཇྗེ་ལྗེགས་སུ་གཏློང་ངྗེས་ཡིན། 

སྗེར་བྱྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློའི་རྩློམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



 1  

༄༅། །རེ་བཙུན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་ 

བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་ངློ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་

པ་སྐྗེས་པ་རབས་ཀི་ཚོགས་ཉུང་ཟད་ཅིག་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ། 

དད་པའི་འཇུག་“ངློགས1་ཞྗེས་བྱ་བ། རྗེ་བཙུན་བ་མ་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་

ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་དྗེའི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པློས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །

ཚོགས་གཉིས་སྤྱློད་པ་རླབས་ཆྗེན་ཤར་རིའི་རྩྗེར། །རྒྱལ་སས་དཔའ་བློ་སྨྲ་

བའི་ཟླ་བ་འཛེགས། །ཐུབ་བསན་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་དཔལ་ཡློན་ཅན། །རྗེ་བཙུན་བ་

མ་སིང་གི་མུན་སྗེལ་རྒྱལ། །བློ་བཟང་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་དཔལ་མངའ་བ། །གྲགས་

པའི་ར་རྔ་ཕྱློགས་ཀི་མཛེས་མས་བརྡུང༌། །དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་ཀུན་གི་མགློས་

གཏུགས་པ། །ཁྱློད་ཀི་ཞབས་ལ་བདག་ཀང་ཕྱག་བགིད་དློ། །མི་དམན་བརྟུལ་

ཞུགས་མཆློག་གིས་ལྗེགས་བསམས་ཤིང༌། །རྣམ་དཔྱློད་ཆྗེས་ཕ་ཐུབ་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཀུན། །ཞིབ་མློར་འབྱྗེད་ལ་ཟླ་དང་བལ་གྱུར་པས། །གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་ལ་དགྗེས་

པ་འདི་རྨད་དློ། །མགློན་པློ་དྗེ་ཡི་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ། །འབྱམ་ཀས་གྱུར་པའི་གཏིང་

མཐའ་ཇི་ཙམ་ཞྗེས། །མཐུ་ཆྗེན་རྣམས་ཀང་ཁྱློགས་ལ་འཕྱང་འགྱུར་ན། །བདག་ལྟས་
1  དློགས
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ཅུང་ཟད་དཔློག་པའང་“ག་ལ1་ནུས། །འློན་ཀང་འདི་ན་ཤུགས་དྲག་དད་པའི་

མྗེས། །སིང་གི་ཆུ་གཏྗེར་ཁློལ་བ་འཛིན་བྱྗེད་པ། །འདི་དག་“གདུང2་སྗེལ་སློབས་

པའི་རྔ་ཡབ་རྩྗེས། །ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་བངས་ཏྗེ་གར་བགིད་དློ། །འདི་ཉིད་ཕྱིར་ན་

འཇིག་རྟྗེན་གཞན་དུ་ཡང༌། །འདི་ལྟའི་མགློན་གིས་ནམ་ཡང་མི་གཏློང་ཞིང༌། །དྗེ་ཡི་

ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྩིས་འཚོ་གྱུར་ཞྗེས། །རང་དློན་ལ་གུས་རྗེ་བའི་ཞགས་པ་

ཡིས། །བདག་གི་སིང་ནི་ཡང་དག་དྲངས་གྱུར་ཅིང༌། །ཤྗེས་ལྡན་དད་པ་རབ་དཀར་

ངང་མློའི་ཚོགས། །དཔག་ཡས་ཡློན་ཏན་འློ་མའི་ཆུ་གཏྗེར་ལ། །རབ་དགའ་རྒྱས་པའི་

སད་དུ་འདིར་འབད་དློ། །སློ་ག་ཆར་སྤིན་རྒྱས་པའི་སྒ་དབྱངས་ཅན། །དཔྱིད་ཀི་

དཔལ་མློ་མྗེ་ཏློག་དློ་ཤལ་དགློད། །རྨ་བྱ་གཞློན་ནུ་རློལ་པའི་རྩྗེད་འཇློ་སློན། །འདི་

དག་འཇིག་རྟྗེན་ཡ་མཚན་ཅི་ཡང་བྱྗེད། །མཁས་རྣམས་ཡིད་ཀི་བརྟན་པ་ཉམས་བྱྗེད་

པ། །དམ་པའི་སྤྱློད་པ་རྨད་བྱུང་བརློད་པའི་གཏམ། །སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་བཅུད་ལྗེན་

བསྒགས་པས་ཀང༌། །ཐུབ་རྣམས་ཡིད་ནི་ཅི་ཡང་ཆགས་པར་འགྱུར། །གཞློན་ནུ་

ཉིད་དང་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ། །དློན་ཆྗེན་གནས་ལ་དཀའ་བ་ལྷུར་བངས་

པས། །རྒྱལ་བ་དགྗེས་པའི་གློ་འཕང་མཆློག་བརྗེས་པ། །འདི་དག་ངློ་མཚར་གཏམ་

གི་གླྗེང་གཞི་ཡིན། །

དྗེ་ཡང་བདག་གི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་

རིང་ལུགས་པ་ཆྗེན་པློ། འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་མྗེད་པར་ཡང་གཅིག་ཏུ་མཉྗེས་

གཤིན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན། རིང་མློ་ཞིག་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་རླབས་

1  གལ

2  གདུད
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པློ་ཆྗེ་དག་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་“ཕྱིན1་པ། རྗེ་བཙུན་“འཇམ2་པའི་དབྱངས་ཀི་ཐུགས་ཀི་

འློད་ཟྗེར་གིས་བློ་གྲློས་ཀི་པདློ་ཁ་ཕྱྗེ་བས་ཤྗེས་བྱའི་དཀིལ་འཁློར་མཐའ་དག་ལ་

གཟིགས་པ་དག་པའི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ། ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མངློན་

པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཚོགས་ཀིས་ཐུགས་ཀི་བང་མཛོད་ཡློངས་སུ་

གཏམས་པའི་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་མཚན་བརློད་པར་དཀའ་བ་འདི་ནི། བསྐལ་པ་

དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་སྔ་རློལ་ནས་ས་བཅུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཛད་དྗེ། མ་དག་

པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་ཡང༌། ལ་ལ་ལ་ནི་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་དང། ལ་

ལ་ལ་ནི་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང༌། འགའ་ཞིག་ཏུ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པའི་

གཟུགས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

ཚུལ་ལ་སློགས་པ་གདུལ་བྱ་དང་འཚམ་པའི་སྐུའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་

པ་ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའི་ལམ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ཉིད་ཀིས་སའི་སྗེང་དུ་

ཆུ་སློད་ཐ་དད་པ་ས་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཅིག་ཅར་རང་གི་གཟུགས་བརན་སློན་

པ་དྗེ་བཞིན་དུ་འབད་རྩློལ་མྗེད་པར་ཉྗེ་བར་བསན་པ་ལས། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ནི། 

འུ་བུ་ཅག་རང་དང་འགྲློ་བ་རིགས་མཐུན་པར་སྐྗེ་བ་བཞྗེས་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་བསན་པས་དློན་མཛད་དློ། །ཞྗེས་བྱ་བར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་

བ་ཡིན་པ་གློར་མ་ཆག་སྗེ། འདི་ལ་བདག་ཉིད་ཡིད་ཆྗེས་པར་བྱ་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་

གཏན་ཚིགས་གཏམ་དུ་གླྗེང་བའང་ཐློས་སློ། །དྗེ་ལྟ་མློད་ཀི་ཚུལ་དྗེ་ནི་སྐྗེ་བློ་ཕལ་མློ་

ཆྗེ་དག་གིས་བསམ་པར་བྱ་དཀའ་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། བདག་ཅག་དད་

1  ཕྱློན

2  འཇིམ
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པ་དང་བསམ་པའི་སློབས་དམན་པ་དག་གི་རང་བཞིན་དང་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་

ཉྗེ་བར་གཟིགས་པའི་དབང་གིས་བདག་ཉིད་ཀང་དློན་འདི་ཞལ་གིས་འཆྗེས་པར་མི་

མཛད་པའི་ཕྱིར། གནས་འདི་ནི་བསད་པར་བགི་བར་མི་ནུས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང༌། 

འདི་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལམ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་ཉྗེ་བར་བཟུང་ནས་དློན་

མཛད་ཅིང་ཕན་པ་མཛད་པའི་ཡློངས་སུ་སྤྱློད་པ་དག་གི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་

གི་མཐའ་ཡང༌། བདག་ཅག་སའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཐློབ་པ་དག་གིས་ནི། ཕྱློགས་ཙམ་

ཞིག་གཞལ་བར་བྱ་བའི་རྔློ་ཡང་མི་ཐློགས་མློད་ཀི། རྗེ་ཞིག་གདུལ་བྱ་དམན་པ་དག་

ལ་ཡང་ཐུན་མློང་དུ་སང་བ་ཙམ་གི་མཛད་པ་ཉིད་ལ་ཉྗེ་པར་བརྟྗེན་ནས། བདག་ཉིད་

ཀི་ཁློང་དུ་ཆུད་“པའི1་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་དད་པའི་སློར་མློ་ལན་

ཅིག་མིན་པར་བསྐློད་པའི་འདུ་བྱྗེད་ཀིས། གཏམ་དུ་བྱ་བའི་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བར་

བརྒྱུས་ཏྗེ། སྐལ་བཟང་སྐྗེ་བློ་དག་གི་རྣ་བ་ལ་དགློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་འདི་སྐད་ཅྗེས་

རྗེས་སུ་ཐློས་ཏྗེ། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་ཐློག་མར་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་གང་དུ་

བསན་པའི་ཡུལ་ནི། མདློ་ཁམས་སྨད་ཀི་སའི་ཆ། ཤར་ཙོང་ཁ་ཞྗེས་གྲགས་པ། སྔློན་

དུས་ཁ་བ་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་རྗེ་བློ་ལྷ་བཙན་པློ་དག་གི་མངའ་རིས་ཀི་ཆབ་འློག་ཏུ་

གཏློགས་པའི་ཡུལ་གི་ལློངས་ལ། འདི་ཉིད་སའི་ཡློན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་རྒན་པློ་

དག་གི་བརྒྱུད་པའི་ཁ་ལས་སྒློགས་པར་བྱྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་དྗེ། འདིའི་ཡབ་ནི། དཔའ་ཞིང་

དྗེས་པ་དང༌། སྒིན་ཅིང་བརྟུལ་ཕློད་པ་དང༌། འབྱློར་ཅིང་རང་བཞིན་དྲང་བ་ལ་སློགས་

པས། སྐྗེ་བློ་གཞན་གི་ཡིད་དུ་འཐད་པའི་ཆློས་ཀིས་བརྒྱན་པ། ད་ར་ཁ་ཆྗེ་ཀླུ་འབུམ་

དགྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཡུམ་ནི། བུད་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་ལ་གཡློ་སྒྱུ་ཆུང་བ་དང༌། སྗེམས་
1  བའི
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ཀི་ངང་རྒྱུད་མཆློག་ཏུ་བཟང་བ་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་ལློངས་དྗེའི་སྐྗེ་བློ་དག་མཐུན་པར་

གླྗེང་བ་ཤིང་མློ་ཨ་ཆློས་ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ། ཡབ་ཡུམ་དྗེ་གཉིས་ལ་སས་དྲུག་མངའ་བ་

ལས། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་ནི་བཞི་པ་ཡིན་ཞིང༌། འདིའི་གདུང་རུས་ནི་མལ་ཡིན་

ལ། རྗེ་ཉིད་དང་གདུང་ཆློས་གཅིག་པ་ཙམ་དུ་གཏློགས་པ་ལ་མི་ངློ་སློང་ཕག་ལློངས་

པ་ཡློད་ཅིང༌། བདུན་བརྒྱུད་མ་“ཆད1་པའི་གཉྗེན་དང་སག་གི་གཉྗེན་མཚམས་ཀང་

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་སྗེ། དྗེ་དག་ལས་སྔ་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་

མང་པློ་ཞིག་བྱློན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བརྟུལ་ཞུགས་མ་སྨད་ཅིང༌། རྣམ་དཔྱློད་ཡངས་

པའི་མིག་ཅན་ཤ་སག་གློ །ཞྗེས་གྲགས་སློ། །དྗེ་བས་ན་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ནི་

རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རིགས་དང་རུས་དང་ཆློ་འབང་ཕུན་སུམ་“ཚོགས2་པའློ། །དྗེ་ཡང་

འདི་ཉིད་གང་གི་ཚེ་ཡུམ་གི་ལུས་ལས་ཉྗེ་བར་བལྟམས་པ་དྗེའི་ཚེ། འདིའི་དབུ་ནི་

གདུགས་ལྟ་བུ་དང༌། “དཔྲལ3་བ་དབྱྗེས་ཆྗེ་ཞིང་སྨིན་མ་འཛར་ལ་ཤངས་ཀི་གཟྗེངས་

མཐློ་བ་དང༌། སན་ཤལ་རིང་དུ་འཕྱང་ཞིང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྒྱས་ལ་དཀུ་

སྐབས་ཕྱྗེད་པ་དང༌། དབང་པློ་ཡློངས་སུ་གསལ་ཞིང་པགས་པའི་མདློག་ནི་མྗེ་ཏློག་

ཀུ་མུད་ལྟར་དཀར་བས་འཇིག་རྟྗེན་གི་སྐྗེ་བློ་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་མཚན་གི་

དཔལ་གིས་མཛེས་པ་མིག་གི་བདུད་རྩི་ཞིག་བཙས་ཏྗེ། དྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛིན་

མ་མཐའ་དག་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཅློད་པན་བངས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏློ། །གཞློན་ནུ་དྗེ་ཉིད་

ནི་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་ཉིད་ནས་ཀང་བྱིས་པའི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་

དག་པར་འདས་ཤིང༌། བག་མྗེད་པར་རྩྗེ་བ་མཐའ་དག་ལས་ངང་གིས་ལློག །ཉྗེས་
1  ཆ་ད

2  ཆློགས

3  དབལ
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པར་སྤྱློད་པ་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གིས་“བསམས1། ཀུན་ལ་སན་པར་སྨྲ་ཞིང་ཁློ་བ་

སངས་པ་དང༌། འགྲློགས་ན་བདྗེ་ཞིང་སློང་བའི་སྐྗེ་“བློ་2དག་ལ་གཏློང་བའི་ལག་

བརྐྱངས་པ་དང༌། མགློན་མྗེད་པ་དག་ལ་སིང་བརྩྗེ་ཞིང་བདྗེན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། བློ་

གྲློས་དཔག་པར་དཀའ་ཞིང་ཆློས་ཚོལ་བ་ལ་ངང་གིས་ཞུགས་པ་ལ་སློགས་པ་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་རླབས་པློ་ཆྗེ་དག་ནི། བྱིས་པ་གཞན་དག་སྐྗེས་ཙམ་ཉིད་

ནས་ནུ་ཞློ་ལྗེན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་དག་ཆྗེད་དུ་བསབ་པར་བྱ་མི་དགློས་པ་ཇི་ལྟ་བ་

དྗེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས། བསན་པ་རིན་པློ་

ཆྗེ་ལ་ཐློག་མར་འཇུག་པའི་སློ་དམ་པ་ནི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་

ཀུན་གི་གཞི་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཉིད་དུ་གསུངས་ཤིང༌། སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་ཡང་

ཁྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་“ཕྱློགས3་གཉིས་སུ་གནས་པ་ལས། 4གཞློན་ནུ་འདིས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ལློའི་གྲངས་སུ་མ་སློན་པའི་སྔ་རློལ་ཏུ། ཆློས་རྗེ་ཀརྨ་པ་རློལ་པའི་རློ་

རྗེ་ལས་དགྗེ་བསྗེན་གི་སློམ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མནློས་ཏྗེ། མཚན་ཡང་ཀུན་

དགའ་སིང་པློ་ཞྗེས་བཏགས་སློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་གཞློན་ནུ་དྗེ་ཉིད་དགུང་ལློ་གསུམ་

བཞྗེས་པའི་ཚེ། ཆློས་ཀི་རྗེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་པ་དྗེ་ཉིད། རྗེ་འདིའི་ཡབ་ཀིས་གདན་

དྲངས་པ་“ཞིག་གི5་དུས་ན། ཁློང་པས་ཡབ་ལ་རྟ་དང་ལུག་ལ་སློགས་པ་ཟང་ཟིང་གི་

གནང་སྦྱིན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་མཛད་ནས། ཁྱློད་ཀི་བུ་འདི་ང་ལ་ཕུལ་ཞིག་ཅྗེས་བཀའ་

གནང་བ་ཡབ་ཀིས་ཀང་དང་དུ་བངས་ཏྗེ་སྤློ་དགའ་དང་བཅས་པས་ཕུལ། དྗེ་ནས་
1  བ་སམས

2  པློ

3  པྱློགས

4  + །

5  ཞིགགི
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དགུང་ལློ་བདུན་པ་ལ་ཉྗེ་བར་བབ་པ་ན། ཆློས་རྗེ་དྗེའི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཕྗེབས་པར་

མཛད་དྗེ། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་སྔ་རློལ་ཉིད་དུ་ཆློས་རྗེ་དྗེས་གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་

པའི་སློར་སྨིན་པར་མཛད་ཅིང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་དྲིལ་བུ་པ་

དང༌། ཀྗེ་རློ་རྗེ་དང་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་ཅིང་དབང་

བསྐུར། གསང་མཚན་དློན་ཡློད་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བཏགས། རིག་པ་འཛིན་པའི་སློམ་པ་དང་

དམ་ཚིག་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མནློས་ཏྗེ། མིག་གི་འབས་བུ་ལྟར་གཅྗེས་པར་

བསྲུང་བར་མཛད་དློ། །དྗེ་ཡང་ཆློས་རྗེ་དྗེའི་དྲུང་དུ་ཐློག་མར་ཕྗེབས་མ་ཁད་ནས། 

གསུང་རབ་ཀློག་པ་པློ་མང་དུ་འདུག་པ་རྣམས་ལ་གཟིགས་ཤིང་ཐུགས་ཀིས་

“དཔྱད1་པས་དྗེ་ཙམ་གིས་ཀློག་རང་ཉིད་ཀིས་ཐློགས་མྗེད་དུ་འདློན་པར་ནུས་པ་

བྱུང་ཞིང་ཆྗེད་དུ་གཏད་ནས་བསབ་དགློས་པ་མ་བྱུང་། དབང་ཐློབ་ནས་རབ་ཏུ་མ་

བྱུང་བའི་གློང་དགུང་ལློ་བདུན་དུ་ཉྗེ་བ་ཙམ་གི་དུས་ཉིད་དུའང༌། བདྗེ་མཆློག་དགྗེས་

རློར་ཀུན་རིག་གཤིན་རྗེའི་གཤྗེད་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་ཆློག་མང་པློ་ཐུགས་ལ་

བཟུང༌། བདྗེ་མཆློག་དྲིལ་བུ་པའི་བདག་འཇུག་ཀང་ལན་མང་དུ་མཛད་ཅིང༌། ལྷའི་

རྣལ་འབྱློར་དང་བཟླས་པའི་རིམ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ་བར་མཛད་པ་

ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་དུས་དྗེའི་ཚེ་ཉིད་ན་སྐབས་ཤིག་ནས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་གཏུམ་པློ་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡུན་རིང་པློའི་བར་

དུ་ནུབ་རྗེ་ཞིང་མནལ་ལམ་དུ་གསལ་བར་འཆར་བ་དང༌། ཁྱད་པར་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་

དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་མནལ་ལམ་དུ་ནར་མར་འློང་བ་ཞིག་བྱུང༌། ཕྱིས་དབུས་སུ་

ཕྗེབས་དུས་སྐུ་འདྲ་གཟིགས་པ་ན། རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་འདུག་གློ །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། 
1  དབྱད
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ཕྱིས་ཇློ་བློ་ཉིད་སར་ཡང་ཁ་བ་ཅན་པའི་བསན་པ་ཉམས་པ་གསློ་བའི་སད་དུ་བྱློན་པ་

ལྟར། མདློ་སྔགས་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པས་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྨིན་

ཅིང་གྲློལ་བར་མཛད་དྗེ། བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་

རྣམས་ཀི་གཙུག་གི་ནློར་བུར་འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་ཀི་སྔ་ལྟས་སུ་གདློན་མི་ཟའློ། །དྗེ་ལ་

འདི་སྐད་ཅྗེས་བྱ་སྗེ། དད་བརྩློན་དྲན་དང་བག་ཡློད་ཤྗེས་བཞིན་དང༌། །བརྟུལ་

ཞུགས་མཆློག་དང་བློ་གྲློས་དཔག་དཀའ་བ། །རིང་ནས་འདྲིས་པའི་ཡིད་གཅུགས་

གྲློགས་རྣམས་ཀིས། །གཞློན་ནུ་ཉིད་ནའང་མཛའ་བ་མ་བཏང་ངློ༌། །ལུས་ཀི་མྱུ་གུ་

དང་པློར་གྱུར་པ་ཡི། །གནས་སྐབས་དྗེར་ཡང་ཡློན་ཏན་མྗེ་ཏློག་ནི། །དཔག་མྗེད་དྲི་

བཟང་རློགས་པའི་སིང་པློ་ཅན། །འདི་ལྟའི་ངློ་མཚར་སུ་ཡིས་བསམ་མི་བྱ། ཞྗེས་བྱ་

བ་ནི། རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་

གཏམ་དུ་བྱ་བ། དད་པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། གཞློན་ནུ་ཉིད་ཀི་གནས་

སྐབས་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་སྗེ་དང་པློའ ློ། །

༈ དྗེ་ལྟ་བུའི་གཞློན་ནུ་དྗེ་ཡང༌། སྔློན་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་གློམས་པར་བྱས་

པའི་བཟང་པློའི་རིགས་ཀི་བག་ཆགས་ཡློངས་སུ་སད་པས། བྱིས་པའི་གནས་

སྐབས་ཉིད་ན་ཡང་འདི་ལྟར་རྟློགས་ཏྗེ། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནི་བྱ་བ་ངན་པ་ས་ཚོགས་

པའི་ལས་ཀིས་བྗེལ་བའི་འཆིང་བ་དམ་པློས་བསམས་པ། བག་མྗེད་པའི་གནས་སུ་

གྱུར་ཅིང༌། ཉྗེ་བར་ཞི་བ་དང་འགལ་བ། ཟས་གློས་དང་ཁྱིམ་གི་སློ་ཚིས་དང་ནློར་

མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་སློགས་ཀིས་རྣམ་པར་དཀྲུགས་པས་བཟློད་པར་དཀའ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་གི་མྗེ་འློབས་ལྟ་བུར་གྱུར་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ཉྗེས་པ་དྗེ་དང་དྗེ་འདྲ་བ་
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གཞན་དག་ལས་ཀང་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པར་བྱྗེད་པའི་སློ་དམ་པ་སྗེ། དུས་གསུམ་གི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཉིད་ཡང་དག་པར་བངས་སློ་སམ་

དུ་དགློངས་ནས་དགུང་ལློ་བདུན་པའི་ཚེ། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྗེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་

བར་མཛད་དྗེ། ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མཚན་ཡང་དག་པར་བཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་རྗེ་རིན་པློ་

ཆྗེ་འདི་ཉིད། ཐློག་མར་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། རབ་ཏུ་འབྱིན་པར་མཛད་པ་ལ་

སློགས་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ནི། གློང་དུ་བརློད་པ་ཆློས་རྗེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་

པ་ཞྗེས་གྲགས་པ་དྗེ་ཉིད་ཡིན་ལ། དྗེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཕྱློགས་མཚོན་ཙམ་ཞིག་

ཞར་བྱུང་དུ་བརློད་ན། དྗེའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་མདློ་ཁམས་སྨད་ཡིན་ལ། གཞློན་ནུ་ལ་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དབུས་གཙང་དུ་བྱློན། སྗེ་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་སྗེང་གྗེ་སློགས་ལ་ཕར་

ཕྱིན་དང་བྱམས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཁས་པར་བསབས། གཙང་གི་སར་ཐང་དུ་བྱློན། 

བཅློམ་ལྡན་རིགས་རལ་གི་བུ་ཆྗེན། བཅློམ་ལྡན་པ་རང་གི་གདན་ས་པ། ལྡློང་སློན་

རིགས་པའི་སྗེང་གྗེ་ལ་ཚད་མ་རྣམ་ངྗེས་གསན་སྦྱློང་མཛད། དྗེའི་ཚེ་རིགས་པའི་

གནས་ཀི་དགག་སྒྲུབ་ཅུང་ཟད་འཆར་དཀའ་བ་བྱུང་བ་ལ། ཞ་ལུར་བྱློན་ནས་ཐུགས་

རྗེ་ཆྗེན་པློ་རང་བྱློན་གི་དྲུང་དུ་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་ཅིང༌། ཞབས་ལ་ཁག་རློལ་གི་

བར་དུ་ཉིན་མཚན་དུ་སྐློར་བ་མཛད་པས། བློ་གྲློས་ཀི་ནུས་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་

འཁྲུངས་ཏྗེ། རིགས་པའི་གནས་ལ་ཐློགས་པ་མྗེད་པར་གྱུར་ནས། རྩློད་པ་བཟང་བའི་

མཆློག་ཏུ་གྲགས་པ་བྱུང་ཞིང༌། མཐུན་རྐྱྗེན་དཀློན་པློ་བྱུང་ཡང་སར་ཐང་པའི་སྐློ་ཚུལ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་ལྗེགས་པར་སྦྱངས། དྗེ་རྗེས་ཞ་ལུར་གྲྭ་སྐློར་ལ་བྱློན་པས། རིན་

པློ་ཆྗེ་བུ་སློན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་གདན་སར་ཕྗེབས་ནས་འདུག་པ་ལའང༌། ཚོགས་
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སུ་བགྲློ་གླྗེང་མཛད་པས་ལྗེགས་པར་ཟིན། མཁས་པའི་གྲགས་པའང་ཐློབ། སར་མདློ་

སྨད་དུ་བྱློན། ཤིང་ཀུན་སྗེ་གསར་གི་མཁན་པློ་མཛད། དྗེའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་བདྗེ་བ་

ཅན་གི་གདན་ས་མཛད་པར་ཞུ་བའི་གདན་འདྲྗེན་བྱུང་བས་དབུས་སུ་ཕྗེབས། འློན་

ཀང་གདན་སའི་སབས་མ་འཕློད། ཡློ་བྱད་མང་དུ་བསམས་བྱློན་པ་རྣམས་ཀིས་བདྗེ་

བ་ཅན་དང་སར་ཐང་སློགས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགྗེ་འདུན་གི་ཞབས་ཏློག་རྒྱ་

ཆྗེན་བསྒྲུབས་ནས། ཡབ་ཆློས་སིངས་སུ་སྐྗེས་མཆློག་རྟློགས་ལྡན་པའི་དྲུང་དུ་སྒྲུབ་

པ་ལ་བྱློན། ཕྱག་རས་གང་ཡློད་བ་མ་ལ་ཕུལ། སྒྲུབ་པ་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བས། ཞི་

གནས་ཀི་མློང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས། དྗེ་རྗེས་མདློ་སྨད་ལ་བྱློན། བྱ་ཁྱུང་དང༌། 

ཤ་སྦྲང་དགློན་ཟྗེར་བའི་དགློན་པ་གཉིས་བཏབ། ལློ་སྦྲྗེལ་གི་བར་དུ་ཕར་ཚད་ཀིས་

ཐློག་དྲངས། བྱམས་ཆློས་རྣམས་དང༌། བརྟག་གཉིས། སྤྱློད་འཇུག་སློགས་ཀི་བཤད་

པ་མཛད་ཀང༌། བཞྗེད་པ་ལྟར་གི་ཕན་ཐློགས་ཆྗེར་མ་བྱུང་བས་ཐུགས་སྐློ་བར་གྱུར་

ཏྗེ། ཤ་སྦྲང་དུ་དབློན་པློ་ཤཱཀ་བཟང་པློ་ཟྗེར་བ་ཞིག་གདན་སར་བསྐློས། ཁློང་རང་

གིས་བྱ་ཁྱུང་དུ་སྒྲུབ་པ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ནི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་

བརྗེས་པ། ལྷག་པའི་ལྷས་དངློས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་ཡང་

གྲགས་པ། སྐུ་འདའ་བར་ཉྗེ་བ་ན་ལྷའི་སིལ་སན་དང་མྗེ་ཏློག་གི་ཚོགས་ལ་སློགས་

པས་མཆློད་ཅིང་འདི་ནས་བྱང་ཕྱློགས་ལློགས་སུ། རྔ་སྒ་སྒློགས་ཞྗེས་བྱ་བའི་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཞིང་དུ་འབྱློན་པར་ནམ་མཁའ་ལས་སྒ་མངློན་སུམ་དུ་བྱུང་བ། 

ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་ཐློགས་པ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་

མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་མངའ་པ་ཞིག་“སྗེ1། དྗེ་ཡང་ཁློང་
1  ཏྗེ
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པས་སར་ཐང་དང་“བདྗེ་བ1་ཅན་དུ་ཇ་སྐློལ་དང་འབུལ་བ་མང་དུ་བཏང༌། དྗེ་དུས་

སློན་སྗེར་ཞིག །རྗེ་འདི་པ་སྐུ་དྲུང་ན་བཞུགས་པ་ལ། ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ངྗེས་པར་

ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག །དྗེ་རིང་སར་ཐང་ན་རང་རྗེའི་ཇ་སྐློལ་དང་འབུལ་བ་བྱྗེད་ཀིན་

འདུག་གསུངས། རྗེ་འདི་པས་ཀང༌། དུས་ཚིགས་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས། ཕྱིས་

འབུལ་སྐྗེལ་བ་རྣམས་ཀིས་མར་ལ་སྗེབ་དུས་ལྗེགས་པར་དྲིས་པས། ཇ་སྐློལ་བྱས་

པའི་ཉི་མ་དྗེ་ཉིད་རང་དུ་འདུག་གསུང་བ་དང༌། ཡབ་ཏུ་རྟློགས་ལྡན་པ་སྐུ་གཤྗེགས་

ནས་བྱང་སྗེམས་པ་གདན་སར་བསྐློས། ཁློང་གི་གསུང་ཡིག་འབུལ་སྐལ་དང་བཅས་

པ་མདློ་སྨད་དུ་ཁློང་པ་ལའང་བསྐུར་བྱུང་བའི་ལན་རྣམས་ཡར་ལ་བསྐུར་དུས། སྔར་

གི་འབུལ་སྐལ་བསྐུར་བ་སློགས་འཕློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གསུང་ཤློག་ཐམས་ཅད་

གུ་རུ་དཀློན་གཞློན་པ་ལ་མཛད། སྔར་རང་རྗེ་ལ་བྱང་སྗེམས་པས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་

དྗེ་ལ་མཛད་པ་དྲག་ལགས་ཞུས་པས། འདི་གས་འློང་གསུང༌། ལན་འཁྱྗེར་མི་རྣམས་

ཀིས་དབུས་སུ་སྗེབ་ཙ་ན། བྱང་སྗེམས་པའང་འདས་ནས། གུ་རུ་དཀློན་གཞློན་པ་

ཡབ་ཀི་གདན་སར་བསྐློས་ཚར་འདུག་གསུང༌། དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་

མང་དུ་བསད་དུ་ཡློད་ཀང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བིས་ལ། དྗེ་འདྲ་བའི་ཡློན་ཏན་

གི་ཚོགས་ཀིས་མངློན་པར་མཐློ་བའི་བ་མ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་པས་མཁན་པློ་མཛད། 

དབུས་གཙང་དང་བལ་པློ་སློགས་སུ་མཁས་གྲུབ་དང་པཎི་ཏ་དུ་མ་ལ་མདློ་སྔགས་དུ་

མ་སྦྱངས་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ། ཏ་དབྗེན་གཞློན་ནུ་སྗེང་གྗེ་ཞྗེས་གྲགས་པའི་

སློབ་མ་གཞློན་ནུ་བྱང་ཆུབ་ཅྗེས་བྱ་བས་སློབ་དཔློན་མཛད་དྗེ། ཚིགས་སྔ་མ་དགྗེ་

ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་མནློས་ཤིང༌། མཚན་ཡང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་
1  བདྗེབ
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དཔལ་ཞྗེས་བྱ་བར་གསློལ་ཏློ། །བ་མ་འདིས་བྱིས་པ་ཉིད་ནས་བདག་གིར་མཛད་དྗེ། 

བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་བདག་པློ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློར་འགྱུར་བར་དགློངས་ནས། ཐུགས་

ཀི་ཡུལ་དུ་ཤིན་ཏུ་གཅྗེས་པར་བཟུང་སྗེ། སྨན་གི་ཤིང་ལློན་པ་ཆྗེན་པློ་མངློན་པར་

འགྲུབ་པའི་མྱུ་གུ་ལྟར་ལྗེགས་པར་བསྐངས། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་སློར་

སྨིན་པར་མཛད་དྗེ། དབུས་གཙང་དུ་འབྱློན་པའི་རློང་ཏར་དང་དློ་དམ་སློགས་ཤིན་ཏུ་

ཆྗེ་བར་མཛད་པས། བཀའ་དྲིན་ཆྗེ་བའི་བ་མ་ཞིག་ཏུ་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །འདིར་སྨྲས་

པ། དབང་པློ་རབ་ཞི་དུལ་བའི་དཔལ་གིས་ནི། །ཚངས་སྤྱློད་ཀིས་རྒན་ལྷ་ཡི་དྲང་

སློང་ཡང༌། །མི་བསྲུན་བྱིས་པ་ལྟར་མཛད་གཞློན་ནུ་དྗེ། །འདིར་ནི་གངས་ཅན་ས་ཡི་

ཐིག་ལྗེར་གྱུར། །རྒྱལ་སས་གཞློན་ནུ་སིང་རྗེའི་ཟླ་བ་དྗེ། །ཐུན་མཚམས་ངུར་སྨྲིག་

གློས་བཟང་འཛིན་གྱུར་པ། །དྗེ་ཡི་མློད་ལ་ཁྱིམ་གི་སྐྗེད་ཚལ་དུ། །འདློད་པའི་ཀུ་མུད་

ལ་དགའི་རྩྗེ་དགའ་བཏང༌། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་

པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་དད་པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་

ལས།1 ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྗེད་པར་ངྗེས་པར་བྱུང་བ་ཡློངས་སུ་བངས་པའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་

བ་སྗེ། གཉིས་པའློ། །

༈ དྗེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་འདི་སམ་དུ་ཡློངས་སུ་རྟློག་པར་མཛད་དྗེ། ཆློས་ཀི་

རྗེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་རྗེས་སུ་ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆློས་

འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་གི་ལས་སུ་བྱ་བ་ནི་གཉིས་ཤིག་བཀའ་སྩལ་ཏྗེ། འདི་

ལྟར་ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་དང༌། སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་གི་རིམ་པའློ། །དྗེ་བས་ན་བདག་

གིས་ཀང་ཇྗེ་དང་པློར་ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་སློ་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལྗེགས་
1  + །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 13  

པར་གསུངས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློར་བཤྗེས་གཉྗེན་མཁས་པའི་དྗེད་དཔློན་ལ་བརྟྗེན་

ཏྗེ། བརྩློན་པའི་གྲུ་བློ་དུས་དང་མཐུན་པའི་རླུང་གིས་བསྐློད་ནས། རྣམ་པར་དཔྱློད་

པའི་སྐ་བ་འཛིན་པ་ལ་བཟློ་བས་འཇུག་པར་བྱའློ་སམ་དུ་དགློངས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་གངས་

རི་དཔལ་དང་ལྡན་པས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་ཁ་བ་ཅན་གི་ལློངས་འདིར་སྔློན་གི་

ཆློས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ལློ་པཎ་མཁས་གྲུབ་རིམ་པར་བྱློན་པ་

རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཤིང༌། བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་

སྒློན་མྗེ་ཆྗེས་ཆྗེར་དང་པློར་གསལ་བར་མཛད་པ་དང༌། བར་དུ་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་

དག་གིས་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང༌། ད་ལྟའང་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་གནས་པའི་ཡུལ་གི་ལློངས་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། དབུས་གཙང་གི་སའི་ཆ་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་ཕྱློགས་འདིར་

འབྱློན་པར་བཞྗེད་པ་འཁྲུངས་ཏྗེ། དམ་པའི་ཆློས་ཚོལ་བ་ལ་དཔའ་ཞིང༌། བརྟུལ་ཕློད་

པ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལྟར། རིང་ནས་བགྲློད་པའི་ལམ་གི་སྡུག་བསྔལ་

བཟློད་པར་དཀའ་བ་དག་ལའང་ཇི་སམ་དུ་མི་སྗེམས་ཤིང༌། ལྗེགས་བཤད་ཚོལ་བ་

ལ་རིངས་པར་ཆས་པ་ཞིག་གློ །དྗེ་ལྟར་དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་པའི་ཚེ། བ་མའི་བཀས་

ཀང་བསྐུལ་ཞིང༌། བདག་ཉིད་ཀང་སྤློ་ཤུགས་དྲག་པློས་དབུས་གཙང་གི་ཕྱློགས་ལ་

འབྱློན་པར་བརྩམས་ཤིང༌། དྗེའི་ཚེ་ཆློས་རྗེ་དློན་རིན་པའི་ཞལ་ནས། ངས་ཁྱློད་ལ་

ཆློས་ཤིག་འཆད་པ་ཡིན། ཅི་འདྲ་ཞིག་འདློད་གསུངས་པ་ལ། སྗེམས་ལ་ཕན་པའི་

ཞལ་ཏ་ཞིག་ཐུགས་ལ་འདློགས་འཚལ་ཞུས་པས། བ་མ་དྗེ་མ་འློངས་པའི་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་མཁྱྗེན་པའི་མངློན་པར་རྟློགས་པ་མངའ་བའི་སློབས་ཀིས། འབྱུང་འགྱུར་

དང་མཐུན་པར། དང་པློར་ཐློས་བསམ་འདི་ལ་གིས། དྗེའི་རྗེས་སུ་འདི་ལ་གིས་ཞྗེས་
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སློགས་ཀི་རིམ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་དྗེ་དག་གི་དློན་ཉམས་སུ་ལློང་ལ། དྗེ་རྗེས་གདུལ་བྱ་

རྣམས་སྨིན་པར་གིས་ཤིག །ཅྗེས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སློ་ནས་གསུངས། 

གདམས་པ་དྗེ་ཟིན་བིས་སུ་མཛད་ནས་བྱློན་པས་དབུས་སུ་“ཕྗེབས1་ཙམ་ནས་དྗེ་

བློར། རྩད་བཅད་ཀང་མ་རྗེད། དུས་ཕྱིས་ཕལ་ཆྗེ་བའི་ཚིག་བསྗེལ་འདུག་ནའང༌། 

ཐློས་བསམ་སློགས་མཛད་པའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་དྗེ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་འདུག་

གསུང་ཞིང༌། གདམས་པ་དྗེའི་ཚིག་ཕྱིས་ཀང་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པ་ཐློ་རྗེ་བ་འདུག་

པ་ནི་འདི་ལྟར། གཞློན་ནུ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཁྱློད། །སྔློན་སྦྱངས་དགྗེ་བའི་ལས་འཕློ་

ཅན། །སྔློན་ཚེ་དམ་ཆློས་བདུད་རྩིའི་རློ། །འཐུངས་པའི་བག་ཆགས་“ཡློད2་པར་ངྗེས། 

ཞྗེས་པ་དང༌། ཡུམ་ཆྗེན་རྒྱས་“འབིང3་བསྡུས་གསུམ་གི། །རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་མངློན་

རྟློགས་རྒྱན། །ཐློག་མར་བསབ་ཅིང་ནན་ཏན་བྱ། །དྗེ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་ན། །ལུང་

ཆློས་ཀུན་ལ་འཕིག་“ཚུད4་འགྱུར། །དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཀི་ཟུར་ལ་ཞློག །དྗེ་ནས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡི། །ལམ་དང་སྤྱློད་“པའི5་རྣམ་གཞག་དག །སློན་པར་བྱྗེད་པའི་

མདློ་སྗེ་རྒྱན། །མཁས་པའི་ཡན་ལག་དག་ཏུ་བསབ། །འཁློར་བ་མ་ངན་འདས་པ་

ཡི། །རྟྗེན་དུ་སློན་པའི་ཆློས་དང་ནི། །ཆློས་ཉིད་རྣམ་འབྱྗེད་བསན་བཅློས་དང༌། །ཐློག་

མ་ཐ་མ་རྣམ་སངས་པའི། །དབུ་མའི་ལམ་ནི་སློན་པས་ན། །དབུས་དང་མཐའ་ནི་རྣམ་

འབྱྗེད་དང༌། །སྗེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དག་པ་ནི། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཡློད་པ་སྗེ། །དྗེ་

ཉིད་བདྗེ་གཤྗེགས་སིང་པློར་ནི། །སློན་བྱྗེད་ཐྗེག་ཆྗེན་རྒྱུད་བ་མ། །བྱམས་ཆློས་ལྔ་པློ་
1  པྗེབས

2  ཡློང

3  འཔྲིང

4  ཚུང

5  བའི
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དྗེ་དག་ལ། །མཁས་པར་བྱྗེད་པའི་གློ་ཆ་གིས། །རྒྱས་པའི་བསན་བཅློས་རྣམ་འགྲྗེལ་

དང༌། །འབིང་དུ་སློན་པའི་རྣམ་ངྗེས་དང༌། །ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་རིགས་ཐིགས་ཏྗེ། །ལུས་

དང་འདྲ་བའི་བསན་བཅློས་གསུམ། །གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་འབྗེལ་བརྟག་

དང༌། །རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་པ་རྩློད་རིགས་ཏྗེ། །འཕློས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་ཟྗེར། །ཆློས་ཀི་

གྲགས་“པ1་ལས་བྱུང་བའི། །ཚད་མ་སྗེ་འདུན་འཛམ་གླིང་ན། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་

གསལ་བྱྗེད་པ། །ཉི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་གྲགས། །འདི་ཡི་འློག་ཏུ་དྗེ་རྣམས་སློབས། །དྗེ་

ནས་འགའ་ཞིག་བརྗེད་འདུག །མཚམས་ཤིག་ནས། བློ་གྲློས་བཟང་ལྡན་ཁྱློད་ཀིས་

ནི། །མཐའ་བལ་ཆྗེན་པློའི་ལྟ་བ་ལ། །གལ་ཏྗེ་མློས་པ་ཡློད་གྱུར་ན། །འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི། །དབུ་མ་རིགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། དྗེ་ཡི་རྗེས་འབང་

“ཟྗེར2་བ་ཞིག་ཡློད་དྗེ། ལྷག་མ་རྣམས་བརྗེད་འདུག་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་འབི་ཁུང་

ཐྗེལ་པའི་འབུལ་དཔློན་ལྡན་མ་རིན་ཆྗེན་དཔལ་གིས་གདན་དྲངས་ནས་འཕིན་ལས་

པ་དང་འགྲློགས་ཏྗེ་བྱློན། གླང་ལློ་སློན་གི་དུས་སུ། འབི་ཁུང་དཔལ་གི་ནགས་ཁློད་དུ་

ཕྗེབས། དྗེའི་ཚེ། འབི་ཁུང་གི་“སྤྱན་3སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་བཞུགས་པས། 

ཁློང་གི་སྤྱན་སྔར་མཇལ། ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ཆློ་ག་དང༌། ཕྱག་ཆྗེན་ལྔ་ལྡན་

ལ་སློགས་པ་གསན། དྗེ་ནས་སློབ་གཉྗེར་ཞིག་ལ་འབྱློན་པར་བཞྗེད་པ་ལ། གྲློགས་

འགའ་ཞིག་གིས་དབང་མྗེད་དུ་ཁིད་ནས་མི་འདློད་བཞིན་དུ། ཚལ་པའི་སྨན་པ་

མཁས་པ་དཔློན་དཀློན་མཆློག་སྐབས་ཞྗེས་བྱ་བའི་གམ་དུ་བྱློན་ནས། གསློ་དཔྱད་

ཀི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་ཤིང༌། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཐུགས་ལ་བཟུང༌། དྗེར་ཡུན་ཧ་ཅང་
1  བ

2  ཟྗེང

3  སྥྱན
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མི་རིང་བ་ཞིག་བཞུགས་ནས་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་བྱློན། 1བདྗེ་བ་ཅན་པའི་

རིན་པློ་ཆྗེ་སྗེ་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་སྗེང་གྗེ་དང༌། གདན་ས་པ་དགྗེ་བསྐློངས་པ་གཉི་ག་ལ་

ཆློས་འབྗེལ་གསན། ཀློག་པའི་སློབ་དཔློན་གཙོ་བློ་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ་བ་དང༌། ཞར་ཆློས་པ་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཨུ་རྒྱན་པས་མཛད་ནས། ཤྗེས་རབ་

ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསན་བཅློས་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རྒྱན་རྩ་

འགྲྗེལ་ལ་ལྗེགས་པར་ཐུགས་སྦྱློང་མཛད། ཞག་བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་གིས་གཞུང་གི་

ཚིག་མཐའ་དག་ཤིན་ཏུ་བྱང་བར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང༌། འཇམ་སྐའི་ཊི་ཀའི་སྗེང་ནས་

ཆློས་གསན་ཅིང་དློན་ཀུན་ཆུབ་པར་མཛད་དྗེ། སྦྱློར་བ་བརྩི་བ་སློགས་ཀི་ཐུགས་

རྩློལ་ཆྗེར་མ་མཛད་པར་ཡང༌། རིང་པློ་མ་ལློན་པ་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་

པའི་ཚིག་དློན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་ནས།2 སློབ་དཔློན་དང་གྲློགས་མཆྗེད་

ཐམས་ཅད་ཀང་བློ་གྲློས་ཀི་རྩལ་ལ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་བློས་ཆྗེས་ཆྗེར་ངློ་མཚར་

བའི་གནས་སུ་འཛིན་ལ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ནི། སྔར་མདློ་སྨད་དུ་

བཞུགས་པའི་དུས་ནས་ཐུགས་ལ་ཆུད་ཅིང༌། བཤད་གསར་དང༌། འཆད་པ་ལ་

སློགས་མཛད་ཀང༌། བདྗེ་བ་ཅན་པའི་བ་མ་འཇམ་རིན་པ་ཞྗེས་གྲགས་པའི་དགྗེ་

བཤྗེས་ཆྗེན་པློ་དྗེ་བྱམས་ཆློས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་བྱྗེད་ཀིན་འདུག་པས། མདློ་སྗེ་

རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་བྱམས་ཆློས་རྣམས་ལྗེགས་པར་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པར་མཛད། བདྗེ་བ་ཅན་ན་ཐུགས་སྦྱློང་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ། སྐབས་ཤིག་ཏུ། རྗེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ། ས་སྐློང་མིའི་དབང་པློའི་ཅློད་པན། དཔལ་

1  + །

2  + །
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ལྡན་བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པ་དབྗེན་གནས་ཆློས་རློང་དུ་ཕྱག་

ཕྗེབས་པའི་སྤྱན་སྔར་མཇལ། འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་རྗེས་གནང༌། བདྗེ་

མཆློག་དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀིལ་གི་དབང༌། གུར་གི་མགློན་པློའི་རྗེས་གནང་རྣམས་

གསན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་ལློ་གཉིས་ཙམ་ལ་ཕར་ཕྱིན་གི་ཚིག་དློན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་

གྱུར་ནས། དགུང་ལློ་བཅུ་དགུའི་སྗེང་དུ་གསང་ཕུ་དང་བདྗེ་བ་ཅན་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་སུ་གྲྭ་སྐློར་ལ་བྱློན། བློ་གྲློས་དང་ཆློས་སྐད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སན་པ་རིང་

དུ་སློང་ཞིང༌། བཤྗེས་གཉྗེན་མཁས་པ་དག་གི་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་རྣམ་པར་དཔྱློད་པའི་

ལྕགས་ཀྱུས་དྲངས་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་གཙང་ཕྱློགས་ལ་འབྱློན་པར་བཞྗེད་དྗེ། 

རིན་སྤུངས་ཀི་རློང་ཆྗེ་བ་ལ་མཛད། གཞུང་ལམ་བསངས་ནས་ས་སྐ་ལ་འབྱློན་པར་

བཞྗེད་པ་ལ་ལམ་གྲློགས་ཇློ་གདན་པ་ཞིག་ཡློད་པའི་སབས་ཀིས། རིན་སྤུངས་ཀི་

རྒྱང་མཁར་པུའི་ལ་ལ་བྱློན། ཉང་སློང་མཁར་ཁ་ལ་མཛད་ནས་ཞ་ལུར་ཕྗེབས། བུ་

སློན་རིན་པློ་ཆྗེ་བའི་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་སིད་འཛིན་པའི་གདན་ས་པ། ལློ་ཙཱ་བ་

མཁན་ཆྗེན་རིན་ཆྗེན་རྣམ་རྒྱལ་བའི་དྲུང་དུ་མཇལ། བདྗེ་མཆློག་མཻ་ཏི་བཅུ་གསུམ་

མའི་དབང་ཞིག་གསན། དྗེ་ནས་སར་ཐང་ལ་བྱློན། དྗེ་ནས་གདན་ས་ཆྗེན་པློ་དཔལ་

ལྡན་ས་སྐར་ཕྗེབས། ས་སྐའི་དུས་ཆློས་མ་ཚུགས་ཀི་རིང་ལ་ས་བཟང་དུ་བྱློན་ནས། 

ས་བཟང་པཎ་ཆྗེན་མ་ཏི་པའི་དྲུང་དུ་ཆློས་བཀའ་ཅི་རིགས་པ་གསན། ཆློས་ཚུགས་

ནས་ས་སྐར་ཕར་ཕྱིན་གི་གྲྭ་སྐློར་“མཛད1། དྗེ་ཀའི་འཕློ་འཐུད་པ་ལ། ལ་སློད་བྱང་ལ་

བྱློན། འདར་བཟང་ལྡན། ངམ་རིང་འགའ་རློང་ཆློས་སྗེ་རྣམས་སུའང་གྲྭ་སྐློར་མཛད་

ནས། ཇློ་མློ་ནང་དུ་ཕྗེབས། ཆློས་རྗེ་ཕྱློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི་དྲུང་དུ་སྦྱློར་བ་ཡན་
1  མཇད
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ལག་དྲུག་གི་འཁིད་ལ་སློགས་པ་གསན། དྗེ་ནས་བློ་དློང་ལ་བྱློན། མར་རྗེས་སྤྱི་བློ་

ལྷས་སུ་ཕྗེབས། དྗེའི་མཁན་ཆྗེན་པ་ལ་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་གི་ལུང་ཐློབ་ཅིག་

མཛད། དྗེ་ནས་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་ཨྗེར་གྲྭ་སྐློར་མཛད་ནས་སར་ཐང་དུ་ཕྗེབས། སྔར་གི་

ཕར་ཕྱིན་གི་ཊི་ཀ་འཇམ་སྐས་མཛད་པ་དྗེའི་ནང་ན། མངློན་པ་མཛོད་ཀི་ལུང་མང་པློ་

དྲངས་འདུག་པ་ལ་འབྲུ་གནློན་པ་དཀའ་བར་འདུག་པས་རྐྱྗེན་བྱས་ནས་མཛོད་ཅིག་

གསན་པར་“བཞྗེད1་པའི་ཐུགས་བཞྗེད་ཆྗེ་བར་བྱུང་སྗེ། སར་ཐང་གི་མཁས་པ། བ་

མ་ལློ་ཙཱ་བ་དློན་བཟང་བ་ལ་བསམ་བཟང་གི་ཊི་ཀའི་སྗེང་ནས་མཛོད་ཀི་བཤད་པ་

ཚར་གཅིག་གསན་ཀང༌། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་བློ་གྲློས་དཀྗེལ་ཆྗེས་པས་དྗེ་ཙམ་

དུ་ཐུགས་ཁྗེངས་པ་མ་བྱུང༌། དྗེའི་དུས་སར་ཐང་དུ་དགྗེ་བཤྗེས་ཤིག་གི་ལག་ན་ཕར་

ཕྱིན་གི་ཉ་ཊིཀ་ཅིག་འདུག་པ་གཟིགས་པས། སྔར་གི་འཇམ་སྐའི་ཊི་ཀ་ལ་ལྟློས་ན། 

ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་གློ་བ་སྐྗེད་པ་ཞིག་འདུག་པས་ཐུགས་སྤློ་བར་གྱུར་ཏྗེ། ཁློང་པ་ལ་

ཕར་ཕྱིན་གི་བཤད་པ་ཞིག་གསན་པར་བཞྗེད་པ་དང༌། ཉ་ཊིཀ་དྗེ་ན་མཛོད་ཀི་གཞུང་

ཅི་རིགས་ལ་ཡང་བཤད་པ་གསལ་པློ་འདུག་པས། མངློན་པ་ཡང་ལྗེགས་པ་ཡློད་པ་

འདྲ་དགློངས་པ་འཁྲུངས་ནས། ཉང་སློད་དུ་ཕྱག་ཕྗེབས། གནས་རིང་དུ་ཐློགས་ཙམ་

ཞིག་བཞུགས། གནས་རིང་པའི་གཟུངས་སྒྲུབ་ཀི་སྗེང་དུ་ཕར་ཕྱིན་གི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། 

དབྱར་ཆློས་ལ་རྩྗེ་ཆྗེན་དུ་ཕྗེབས་པ་“མཛད2་ནས། མཁས་པའི་དབང་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ། 

ཉ་དབློན་ཀུན་དགའ་དཔལ་བའི་སྤྱན་སྔར་ཕར་ཕྱིན་གི་གཟབས་བཤད་ཚར་གཅིག་

གསན། ཐུགས་རབ་གསལ་ཞིང་རྣམ་དཔྱློད་ཡློངས་སུ་རྣློ་བ་དང༌། “བཤད3་པར་བྱ་
1  བཞད

2  མཇད

3  བཤང
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བའི་གནས་རྣམས་བར་སྤློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་གདུལ་བྱའི་རྣ་བར་འབབ་ཅིང༌། 

མཁས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་རངས་པར་གྱུར། དྗེའི་ཚེ་ཁློང་པ་ལ་

མངློན་པ་མཛོད་ཅིག་གསུང་བར་ཞུས་པས། ངས་ལྗེགས་པློ་“ཤློད1་པར་ཡློད་དྗེ་དློན་

གཉྗེར་བྱྗེད་མཁན་མ་བྱུང་བས་ལྟ་རྟློག་ཀང་“རྗེ2་དགའ་དགློས། ཁམས་ཀང་མ་བདྗེ་

ཞིང ་ཕར་ཚད་འཆད་དགློས་པ་འདིས་འཕལ་ལ་“འཆད3་པ་མི ་འགྲུབ་པ་

འདུག །“ངྗེད4་ཀི་སློབ་མ་རྗེད་མདའ་པ་འདི་བློ་གྲློས་ཅན་མངློན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་

པ་ཞིག་ཡློད་པས་ཁྱྗེད་རང་ཡང་འདི་ལ་ཉན་ན་འཐད་“ཅིང5་། ཉན་པར་མི་སྤློ་ན་

མཛུབ་ཁིད་ཅིག་བཅློལ་བ་དྲག་ཅྗེས་ཡང་ཡང་གསུང་གིན་འདུག་པ་དང༌། ཁློང་གི་

སློབ་མ་སྔར་ནས་ཞལ་འཚོ་བ་ཡློད་པས་ཀང་མཚམས་སྦྱར་ནས། རྗེ་བཙུན་རྗེད་

མདའ་པ་དབྱར་དྗེ་ས་སྐ་ནས་རྩྗེ་ཆྗེན་ན་ཕྗེབས་འདུག་པ་ལ་མངློན་པ་མཛོད་ཀི་རང་

འགྲྗེལ་གི་སྗེང་ནས་མཛུབ་ཁིད་དུ་མཛད་དྗེ་གསན་པས། གཞུང་གི་ཚིག་རིས་ཙམ་

ལ་བརྟྗེན་པ་མ་ཡིན་པར། བསན་བཅློས་ཀི་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དློན་གི་ཁློག་

ལྗེགས་པར་བསྒིགས་ནས་འགངས་འཆུན་པའི་གློ་བ་“བློགས6་ཆློད་དུ་སྗེར་ནུས་པ་

ཞིག་འདུག་པས་དད་པ་ཆྗེན་པློ་འཁྲུངས། གང་གསུང་ཐམས་ཅད་ལན་རྗེ་ཁློ་ནས་

ཚིག་དློན་ལྷག་མ་མྗེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང༌། དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་ལ་དྲི་

གཏུགས་ལྗེགས་པར་མཛད་པས། རྗེ་བཙུན་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ཕློགས་པར་གྱུར་

1  ཤློང

2  ར

3  འཆང

4  དྗེང

5  ཅིད

6  པློགས
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ཏྗེ། ཁྱྗེད་ལ་མཛུབ་ཁིད་བྱྗེད་པ་ལ་ལྗེགས་པར་བསྒིམ་དགློས་པ་འདུག་ཅྗེས་

གསུངས། དྗེ་ཡང་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་སྔ་རློལ་ནས། སིགས་མའི་དུས་ལ་

བབ་པ་ན། རྒྱལ་བའི་དམ་ཆློས་མཐའ་དག་ལྗེགས་པར་བཟུང་ནས། བསན་པའི་སིང་

པློ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་སྨློན་ལམ་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་

འབྱློར་ཞིང༌། སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་དག་ཏུ་ཡང་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐྗེག་པ་བ་ན་མྗེད་པ་དག་

གི་དམ་ཚིག་ཡློངས་སུ་དག་པའི་དྲི་བསུང་རློགས་པའི་སིང་པློ་ཅན། དམ་ཆློས་པད་

དཀར་པློའི་ཕྗེང་རྒྱུད་རིང་པློས་མཁས་པ་ངང་པའི་དྗེད་དཔློན་ཟུང་འདི་ཕན་ཚུན་ལུ་

གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་པའི་འབྗེལ་པ་ཡློངས་སུ་ཆད་པ་མྗེད་པའི་རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

འབྱུང་བའི་ཆློས་ཉིད་ཀིས། ཐློག་མ་ཉིད་ནས་དཔློན་སློབ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་གཅུགས་

པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ལ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རྗེད་མདའ་པ་ཆྗེན་པློ་ཀུ་མཱ་ར་མ་ཏི་ཞྗེས་འཇིག་

རྟྗེན་གསུམ་ན་མཆློག་ཏུ་དཀར་བའི་གྲགས་པའི་བ་དན་ཆྗེས་ཆྗེར་གསལ་བ་འདི་ནི། 

གཞློན་ནུ་ན་ཚོད་ཡློངས་སུ་མ་སྨིན་པའི་སྐབས་ཉིད་ནས། ལྗེགས་པར་སྤྱད་པའི་

ནུས་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པས། བྱིས་པ་ཉིད་ན་ཡང༌། ཆློས་བརྒྱད་བུང་བའི་རློལ་རྩྗེད་

ལ་ཆགས་པའི་ཀུན་རྟློག་སྤློས་པའི་ཉི་འློད་ནི་ནུབ། ཆགས་སང་འབྱུང་པློའི་བྱ་ཚོགས་

རྒྱུ་བའི་བདག་“འཛིན1་མུན་པའི་སྨག་རུམ་ནི་སངས། ཐུབ་བསན་གངས་ཀི་རི་སུལ་

སྐློང་བའི་རྣམ་དཔྱློད་“གདློང2་ལྔའི་ལུས་རྩལ་ནི་ཡློངས་སུ་རློགས། སིད་གསུམ་དྲི་

ཟའི་གྲློང་ཁྱྗེར་ལྟར་གཟིགས་ནས་རྒྱལ་སས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རློལ་གིས་སྤྱློད་པ་ཞིག་སྗེ། 

གཞློན་ནུ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལུང་གི་ཆློས་མཐའ་དག་ལ་ལྗེགས་

1  འཇིན

2  གངློང
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པར་སྦྱངས། དབང་དང་ལུང་གསན་པ་ཙམ་མ་གཏློགས། ད་ལྟའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

གཞན་དག་གི་ཁ་ལ་རག་ལས་པ་མྗེད་པར་ཡང༌། མདློ་རྒྱུད་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་

བཅས་པ་གང་ལ་ཡང་ལན་ཅིག་གམ་གཉིས་ཤིག་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་པ་ཙམ་གིས་

བསན་བཅློས་དྗེའི་རྩ་འགྲྗེལ་ལྗེགས་པར་སྦྱར་བའི་དློན་གི་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་

ཁློག་བསྒིགས་ཏྗེ་རང་རང་གི་ལུགས་མ་འདྲྗེས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་རིགས་པའི་

ལམ་ནས་མཐའ་དག་པར་དྲངས་ཏྗེ་གཞན་ལ་འདློམས་པ་ལ་ཐློགས་པ་མི་མངའ་

ཞིང༌། ཁྱད་པར་དབུ་“ཚད1་ཀི་རིགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལྗེགས་པར་ནུབ་ནས་

མིང་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པར་གྱུར་པ་ན་རང་སློབས་ཀིས་དབུ་ཚད་ཀི་རིགས་པའི་

ལམ་སློལ་ཕྱྗེ་ནས་བྱང་ཕྱློགས་ཀི་མཁས་པ་ཀུན་གི་མགློ་བློ་ལ་བཀའི་ཕྗེང་བ་ངལ་

བསློ་བགིད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །དམ་པ་འདི་ལ་མངློན་པར་

རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཉྗེས་སྤྱློད་ཀི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་

བལ་བ་ཞིག་མངའ་བས་གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་གསྗེར་རིའི་ཕྗེང་བའི་

དབུས་ན་ལྷུན་པློ་ལྟར་མངློན་པར་འཕགས་ཤིང༌། བདག་པས་གཞན་གཅྗེས་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་ཐུགས་ལ་རྒྱུན་ཆགས་པར་མངའ་བས་

འགྲློ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་དགློངས་ཏྗེ། གཞན་ལ་ཕན་པར་གཟིགས་ན་དམལ་

བའི་མྗེ་ཡང་པདློའི་ཚལ་ལྟར་གཟིགས་ནས་འཇུག་པ་ལ་ཡ་མི་ང་ཞིང༌། རང་གི་ཆྗེད་

དུ་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཞིང་གི་འབྱློར་པ་ཡང་རྨི་ལམ་གི་དགའ་སློན་ལྟར་གཟིགས་

ནས་ལྟློས་པ་མྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་སློ་སློ་སྐྗེ་བློའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཕལ་

མློ་ཆྗེ་དག་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཙམ་ཡང་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སིང་སློབས་
1  ཆད
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ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མངའ་བ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་

སློགས་ཀི་བསྐྗེད་རློགས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པློ་བརྗེས་པས། ཐུན་མློང་

དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་ལ་འགྲན་པའི་

ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་ལས་མི་

གཡྗེལ་བའི་སྲུང་མ་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། དཀར་ཕྱློགས་མངློན་པར་སྐློང་བའི་ལྷ་དག་

གིས་དངློས་སུ་བསྗེན་བཀུར་ཞིང༌། ལྗེགས་སློ་གསློལ་བའི་ཚིག་གིས་མངློན་པར་

བསྔགས་པ། གཞན་ལ་ཆློས་སློན་པའི་འཕིན་ལས་ལྷུར་མཛད་པ་ལ་དགློངས་པ་

མངློན་དུ་ཕྱློགས་པའི་ཚེ། ནུབ་གཅིག་ནམ་མཁའི་དབུས་ནས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

དང་ཐློགས་མྗེད་ལ་སློགས་པ་ཤིང་རྟའི་སློལ་འབྱྗེད་ཆྗེན་པློ་དག་གིས་དམ་པའི་ཆློས་

ཀི་རྔ་བློ་ཆྗེ་བཞི་མངློན་པར་བརྡུངས་པའི་སྒ་ཆྗེན་པློས་འཇིག་རྟྗེན་གང་བར་བྱས་

པའི་ལྟས་མངློན་པར་གཟིགས་པ་ལ་སློགས་པ་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡློན་ཏན་གི་

ཚོགས་ཀིས་མཐློ་བ་ཞིག་སྗེ། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཀང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་

ཀི་དྲང་ངྗེས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་དག་གི་ལམ་སློལ། དབུ་ཚད་ཀི་

རིགས་པའི་སློ་དང་པློར་རྗེ་བཙུན་འདི་ཉིད་ལས་རྗེད་པས། དྗེའི་ཕྱིར་འགྲན་ཟླ་མྗེད་

པའི་བ་མ་གཙོ་བློར་“མཛད1་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་བ་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་མཛོད་ཀི་ཆློས་

ཐུན་འགའ་ཞིག་མཛུབ་ཁིད་ཀི་ལུགས་སུ་མཛད། དྗེ་ལྷག་དློན་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདུག་

ཀང་ད་ལྟའི་མཚན་ཉིད་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཆློས་ཉན་བཤད་ཀི་

ལུགས་སུ་བྱས་ནས་གསན་གསུང༌། རྩྗེ་ཆྗེན་གི་དབྱར་ཆློས་དྗེ་གྲློལ་ནས། སློན་བ་

མ་རྗེ་བཙུན་པ་དང་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་ཉང་སློད་བསམ་གླིང་དུ་ཆློས་བར་ལ་
1  མཇད
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བྱློན་ནས། རྗེ་བཙུན་པ་ལ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཚར་གཅིག་གསན། རྗེ་བཙུན་པས་

ཀང་དབུ་མ་གསུང་བའི་སྔ་ཤློས་དྗེར་འདུག །དྗེའི་དུས་སུ་གྲུབ་པ་བརྗེས་པའི་རྣལ་

འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པློ་གནས་ལྔ་རིག་པའི་མཁས་པ་མཁན་ཆྗེན་ལློཙྪ་བ་བྱང་

ཆུབ་རྩྗེ་མློ་དབུས་སུ་བྱློན། དགུན་ཆློས་ལ་སྐི་ཤློད་ཀི་པློ་ཏ་ལར་མངློན་པ་ཀུན་ལས་

བཏུས་གསུང་བ་འདུག་ཅྗེས་གསན་ནས། དྗེ་དུས་ཁློང་མངློན་པའི་བདག་པློར་བྱྗེད་

ཀིན་འདུག་པས། ཅི་ནས་ཀང་ཀུན་ལས་བཏུས་ཚར་གཅིག་གསན་པར་བཞྗེད་

དློ། །སློན་གི་མཇུག་ལ་ཉང་སློད་ནས་ཕྱག་བཏྗེག་ནས་དབུས་སུ་ཕྗེབས་པ་མཛད། 

པློ་ཏ་ལར་བྱློན་ནས་མངློན་པ་གསུང་བར་ཞུས་པས། ཁློང་པ་རང་ཤིན་ཏུ་གསུང་བར་

བཞྗེད་པ་འདུག་པ་ལ། འློན་ཀང་དགུང་ལློ་མང་དུ་བཞྗེས་པ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་

མྱུར་དུ་ཁློང་རང་གི་གདན་སར་ཕྗེབས་པ་འཐད་སམ་པ་ཡིད་ལ་བཞག་ནས། མྱུར་

བར་གཙང་ཕྱློགས་ལ་ཐྗེགས་པར་འདུན་པའི་ཞུ་བ་རློང་ཇི་བས་ཕུལ་བ་ལ་བརྟྗེན་

ནས། དྗེ་འཕལ་ལ་དབུས་ནས་གཙང་ཕྱློགས་སུ་ཕྱག་བཏྗེག །ཡར་ལམ་ཆློས་རློང་དུ་

ཆློས་རྗེ་བ་མའི་སྐུ་འདྲ་ལ་མཇལ་ནས་འབྱློན་གིན་འདུག །མངློན་པའི་ཐུགས་བཞྗེད་

མ་གྲུབ་ཀང་ཆློས་འབྗེལ་ཞིག་གསན། དྗེའི་དགུན་ཆློས་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་བྱློན་ནས་

བཞུགས། དྗེ་རྗེས་སྐློར་མློ་ལུང་པའི་མཁན་པློ་དཀའ་བཞི་པ་བློ་གསལ་བ་ཞྗེས་

གྲགས་པ་འདུལ་མཛོད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་བྱྗེད་པ་དྗེའི་དྲུང་དུ་སྐློར་མློ་ལུང་དུ་

བྱློན། ཁློང་སྔློན་དུས་ཀི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཁློད་ན་ཉི་མ་ལྟར་གྲགས་པའི་

འདུལ་འཛིན་ཆྗེན་པློ། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཐག་མ་པའི་བུ་ཆྗེན། སྦལ་ཏི་དགྲ་

བཅློམ་པའི་བཤད་རྒྱུད་འཛིན་པའི་གདན་ས་པ་འདུལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་
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འདུག་པས། དྗེའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་བགློ་སྐལ་བང་བར་བཞྗེད་དྗེ། ཁློང་ལ་

འདུལ་བ་མདློ་རྩ་བ་འགྲྗེལ་པ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་རློགས་པར་གསན་ཏྗེ། ཁློང་གི་

ཐུགས་ལ་མངའ་བའི་འདུལ་བའི་བཤད་སློལ་ལྷག་མ་མྗེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་

ཁྱད་པར་ལྷག་པར་རྟློགས། དྗེའི་ཚེ་ཆློས་གསན་པའི་ཞར་ལ་མདློ་རྩའི་རྒྱ་ཆྗེར་

འགྲྗེལ་གི་དབུ་ནས་ཉིན་རྗེ་ཞིང་མདའ་“ཚད1་བཅུ་བདུན་རྗེ་ཙམ་མ་ཆག་པར་

ཐུགས་ལ་བཟུང༌། དུས་དྗེ་དག་གི་ཚེ་ན། ཚོགས་སུ་མང་ཇ་ལ་བྱློན་པ་སློགས་ཀི་

སྐབས་སུ། དགྗེ་འདུན་རྣམས་ཡུམ་གི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་མདློ་འདློན་པའི་རིང་ལ། 

ཤྗེར་ཕྱིན་ཞལ་ཏློན་དུ་མཛད་ཅིང་ཆློས་ཐམས་ཅད་སང་ལ་ངློས་གཟུང་མྗེད་པའི་དློན་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། དགྗེ་འདུན་གི་ཆློས་སྤྱློད་དང༌། བདུད་བཟླློག་སློགས་ཀི་

ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ཡང་ཐུགས་ཀིས་མི་ངྗེས་པར། རྣམ་རྟློག་གི་རྒྱུ་བ་རགས་པ་ཐམས་

ཅད་ལློག་ནས། གསལ་སློང་འཛིན་མྗེད་ཀི་ངང་ལ་ཐུགས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་མང་

ཇའི་མགློ་འཇུག་འཁྱློངས་པ་འབད་རྩློལ་མྗེད་པར་འཇུག་པ་བྱུང༌། བློད་ཀི་གྲུབ་ཐློབ་

ཏུ་བྱྗེད་པའི་རྟློགས་པ་བཟང་ཤློས་མཐར་ཐུག་པ་དྗེ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་འདུག་ནའང༌། 

གསུང་རབ་ཀི་གནད་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་ནི་དྗེ་

འདྲ་བ་ལ་ཡང་སྗེམས་གནས་ཀི་ཉམས་བཟང་པློ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཐུན་མློང་བའི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་གཏློགས། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་ཙམ་ཡང་མི་བློ་བ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་མཁས་པ་

མགུ་བའི་ཡློན་ཏན་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཚེ་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་གི་བམ་པློ་

བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཐུགས་ལ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་ཙམ་གི་མཚམས་སུ། བར་གཅློད་ཀི་
1  ཚད
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རྣམ་པ་སྐུ་སློད་བསྙུང་བའི་སྙུན་དྲག་པློ་ཞིག་བྱུང༌། ཡུན་རིང་དུ་མ་ཕན་པས། སློད་

ལུང་ཕུར་ཨུ་རྒྱན་བསྗེན་སྒྲུབ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་གི་གམ་དུ་བྱློན་ནས། མན་ངག་

ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞྗེས་ཀང་ཕན་པ་མ་བྱུང༌། བདྗེ་བ་ཅན་དུ་བྱློན་ནས་ཀང་བཅློས་

ཐབས་ཅི་རིགས་པར་མཛད་ཀང་མ་ཕན། བདྗེ་བ་ཅན་ན་ཁ་མཆུ་དང་འཁྲུག་ལློང་

མང་དུ་འདུག་པས་ཀང་ཐུགས་སྐློ་བར་གྱུར་ཏྗེ། དཔློན་སློབ་འགའ་ཞིག་གིས་དགུན་

གཙང་ཕྱློགས་ལ་བྱློན། ས་སྐར་འབྱློན་བཞྗེད་པ་ལ། ལམ་དུ་ཧ་ཅང་གྲང་བའི་རྗེག་

པས་འློ་བརྒྱལ་བར་འདུག་པ་དང་བཤུལ་ལམ་ཐག་རིང་བས་ངུར་སྨྲིག་གི་ཕུ་ལ་

མཛད་གནས་རིང་དུ་བྱློན། དྗེའི་དགུན་གནས་རིང་དུ་བཞུགས། གནས་རིང་པའི་དློན་

གཉྗེར་བ་དང་ཕྱག་ཕྱི་ལ་བྱློན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ནན་ཆྗེར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། དྗེ་གློང་མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་ཆྗེད་དུ་གཏད་པའི་གཟིགས་རྟློག་

མ་མཛད་ཀང༌། དྗེ་དུས་ཚིག་ལ་གཟིགས་པ་ཙམ་གིས་དློན་ཡང་ཐུགས་ལ་ཅིག་ཅར་

དུ་གསལ་བར་འཆར་བས། ཐློག་མར་གཟིགས་པའི་རིམ་པ་བཞིན་གཞན་ལ་ཡང་

འདློམས་པའི་སློ་ནས། མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཚར་གཅིག་རྩལ་བཤད་མཛད་

དློ། །དྗེའི་དཔྱིད་ཀ་སར་ཐང་ལ་མཛད་ནས་ས་སྐར་བྱློན། དྗེའི་ཚེ་ས་སྐ་ན་བ་མ་རྗེ་

བཙུན་རྗེད་མདའ་པ་ཆྗེན་པློ་ལམ་འབས་གསན་གིན་འདུག་པ་དང་མཇལ་ནས་དྗེ་

ནས་བཟུང་སྗེ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་གི་རིང་ལ་ས་སྐར་ཁློང་གི་སྤྱན་སྔར་བཞུགས། 

རྗེ་བཙུན་པ་ཁློང་རང་ལམ་འབས་སློགས་གསན་པའི་ངང་ནས། བ་མ་འདི་ལ་མངློན་

པ་ཀུན་ལས་བཏུས་གཟབས་བཤད་ཚར་གཅིག་མཛད། གཞན་ཡང་དྗེའི་ཚེ་ཚད་མ་

རྣམ་འགྲྗེལ་ལ་གཙོ་བློར་སྦྱངས་ཤིང་གསན་པ་དང༌། དབུ་མ་འཇུག་པ་སློགས་ཀི་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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བཤད་པ་དང༌། འདུལ་བ་ལུང་ལ་སློགས་པ་བཀའ་བསན་བཅློས་མང་པློའི་ལུང་ཡང་

གསན། བ་མ་རློ་རྗེ་རིན་ཆྗེན་པའི་དྲུང་དུ་བརྟག་གཉིས་ས་ལུགས་ཀི་བཤད་པ་ཚར་

གཅིག་ཀང་གསན་ཅིང༌། ས་སྐར་བ་མ་རྗེ་བཙུན་པས་མཚམས་སྦྱློར་མཛད་ནས་བ་

བང་ཤར་པ་ཚང་གི་སྔགས་ཀི་དགྗེ་བཤྗེས་བགྲྗེས་པློ་མན་ངག་ལ་མཁས་པར་བྱྗེད་

པ་ཞིག་འདུག་པ་ལས། མན་ངག་བངས་ཏྗེ་བ་བང་རིན་ཆྗེན་སང་གི་རྒྱབ་ཕྱློགས་དྗེ་

ལ་འབྱློན་གིན་མ་ནིང་གི་ཧ་འདློན་པ་སློགས་ལན་འགའ་ཡར་མཛད་པས་སྔར་གི་སྐུ་

སློད་ཀི་བསྙུང་གཞི་དྗེ་ལྷག་མ་མྗེད་པར་ཐློན། ས་སྐ་ནས་དཔློན་སློབ་རྣམས་ཀིས་ལ་

སློད་བྱང་གི་སའི་ཆ་ངམ་རིང་དུ་ཆློས་བར་ལ་བྱློན་ནས། དཔྱིད་དང་དབྱར་གཉིས་ཀ་

ངམ་རིང་དུ་བཞུགས། བ་མ་རྗེ་བཙུན་པས་དྗེར་མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ཊི་ཀ་

ཆྗེན་མློ་དྗེའི་རྩློམ་པ་མཛད། བརྩམས་ཚར་རིམ་བཞིན་རྗེ་འདི་པས་ཀང་ཐུགས་ལ་

ཆུད་པར་མཛད་ཅིང༌། རྒྱས་པའི་བསན་བཅློས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲྗེལ་གི་རང་འགྲྗེལ་དྗེ་

ཞིབ་ཏུ་གསུང་བར་ཞུས་ནས་ཚར་གཅིག་གསན་ཏློ། །དྗེའི་སློན་འཁྲུངས་ཡུལ་ནས་

རྐྱྗེན་དུ་བབ་པའི་འཚོག་ཆས་ཅི་རིགས་པ་འཕིན་ལས་པའི་ནང་དུ་འབུལ་བ་བསྐུར་

ཡློད་པ་འདྲ་ཟྗེར་ནས་དྗེ་བཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་སད་དུ་ངམ་རིང་ནས་ས་སྐ་ལ་

མཛད་དྗེ་དབུས་སུ་བྱློན། དབུས་སུ་ཕྗེབས་ནས། གྲློགས་དང་སློབ་འབྗེལ་མང་པློས་

བསྐུལ་ཞིང༌། མདློ་སྨད་ནས་ཡུམ་གིས་ཀང་ཞུ་བ་ནན་ཆྗེར་བྱུང་བས་རྐྱྗེན་བྱས་ནས། 

ལན་ཅིག་མདློ་སྨད་ལ་འབྱློན་པར་བཞྗེད་པ་འཁྲུངས་ཏྗེ། མལ་གྲློ་ལྷ་ལུང་དུ་བྱློན། 

ལག་ལྗེན་འགའ་ཞིག་ལ་ཐུགས་སྦྱློང་ཡང་མཛད་པར་བརྩམས་པ་ལ་མཚམས་ཤིག་

ནས། ཅི་བྱྗེད་དྗེ་འདྲ་བ་ལ་དགློས་པ་མི་འདུག །ད་ནི་མདློ་ཁམས་དང་ཡུལ་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཕྱློགས་ལ་གཏན་ནས་མི་འགྲློ་བའི་ཡི་དམ་བཅའ་བར་བྱའློ། །སམ་དུ་དགློངས་པ་

ཤུགས་དྲག་པློ་སྐློ་ཤས་དང་བཅས་པ་ཞིག་འཁྲུངས་ནས་དྗེ་འཕལ་དུ་མདློ་སྨད་ལ་མི་

འབྱློན་པའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་དློ། །ལར་ཡང་བ་མ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐྗེ་བས་ཐློབ་པའི་

མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པའི་ཡལ་འདབ་

རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཙནྡན་གི་ཤིང་ལློན་པ་ཆྗེན་པློའི་ངློས་ལས་ཟགས་པ། གསར་དུ་

མངློན་པར་འབད་པའི་རྐྱྗེན་གིས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསློས་པར་ཡང་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

པའི་དྲི་བསུང་གིས་སིད་པའི་ཚ་གདུང་འཇིལ་བར་མཛད་པའི་ག་བུར་གི་ཐིགས་

པའི་ཆ་ཤས་རྗེ་རྗེ་སིང་ལ་རྗེག་པའམ། དྗེའི་ངློ་མཚར་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་མྗེ་ཏློག་

རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཞིག་ཙམ་ཡང༌། ཚིག་གི་སད་བུས་གང་གི་རྣ་ལུང་མཛེས་པར་བྱས་

པའི་ཤྗེས་ལྡན་རྣམས་ཀི་མིག་གི་པདློ་ཆུའི་ཁུར་གིས་མངློན་པར་ནློན་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་ལུས་ཀི་སྐྗེད་“ཚལ1་བ་སྤུ་གཡློ་བའི་མགློ་ལྕློགས་དང་བཅས་པས་ཡིད་ཀི་

བརྟན་པ་ཉམས་པ་གསལ་བར་བྱྗེད་ཅིང༌། དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་བརྟབས་པར་གྱུར་

པའི་བསློད་ཅིང་སྨྲ་བའི་ཚིག་བབ་ཅློལ་དུ་སྒློགས་པར་འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་བུ་མངློན་པར་

སྐྗེད་པའི་རྒྱུ་ནི་བསམ་པར་བྱ་དཀའ་བ་སྗེ། དྗེ་ཡང་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་ལ་ཆྗེད་

དུ་བསམས་པའི་སློ་ནས་རྗེད་བཀུར་དང༌། སན་གྲགས་དང༌། འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས་

གཞན་གང་ཡང་རུང་བ། ཐ་ན་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གི་དཔལ་ལ་ཡང་མངློན་པར་

འདློད་པའི་སྗེད་པ་སྐྗེ་མ་མློང་བ་ལྟ་ཞློག་གི །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ཇི་ཙམ་

འབྱློར་པ་དྗེ་ཙམ་གིས་སར་ཞིང་སྗེད་པ་ཟད་པའི་སློབས་ཆྗེས་ཆྗེར་རྒྱས་པར་འགྱུར་

བའི་གྲློགས་བྱྗེད་པ་ནི། དམ་པ་རྣམས་ཀིས་དྲན་ཤྗེས་ཀི་ལྕགས་ཀྱུས་ཡིད་ཀི་གཉིས་
1  ཆལ
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འཐུང་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་འབད་པ་ལ་ལྟློས་ནས་ཉམས་སུ་བང་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་བྱ་

དཀའ་བའི་གནས་ཡིན་ན། འདི་ནི་བློ་སྔློན་དུ་གཏློང་བ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་ལྟློས་པ་མྗེད་

པར་ཡང་གཞན་དག་གིས་“བསྗེན1་བཀུར་བ་དང༌། སན་པར་སྨྲ་ཞིང་ལྗེགས་པར་

བསྔགས་པ་དང༌། འབྱློར་པའི་ཁྱད་པར་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློས་མངློན་པར་

མཆློད་པ་སློགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བྱུང་བ་དྗེ་ཙམ་གིས་ཀང་སར་

ཞིང་འདུ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་ལ་མི་རྟག་པའི་འདུ་ཤྗེས་དང༌། མགློན་མྗེད་པ་ཐམས་ཅད་

བསྐབས་པར་འདློད་པའི་བརྩྗེ་བ་དང༌། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་བསྗེན་

བཀུར་བར་བཞྗེད་པའི་དད་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་

གི། གཞན་དུ་ན་སྗེད་པ་འཕྗེལ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ནི་གནས་མྗེད་ཅིང་གློ་

སྐབས་མྗེད་དློ། །འདི་ནི་འདིའི་སྐྗེ་བས་ཐློབ་པ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཡིན་གི། སྐུ་ཚེ་

འདི་ཉིད་དུ་གཉྗེན་པློས་གསར་དུ་བསྐྗེད་པའི་སྦྱློར་བྱུང་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་ཁློ་བློ་

ལ་གཞན་གིས་སན་བཟང་པློ་བཤམས་པ་དང༌། གུས་པའི་བསྗེན་བཀུར་སློགས་ཅི་

ཙམ་བྱས་པ་ཙམ་གིས་ཆྗེད་དུ་བསམ་མི་དགློས་པར་དུས་དྗེའི་སྐབས་རང་དུ། འདི་

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཅིང་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བ། སྒྱུ་མའི་བློ་བིད་དང་འདྲ་བ་ཡིན་

སམ་པའི་སྐློ་བ་ཤུགས་དྲག་པློ་སང་བ་བུན་ལློང་དུ་ཐློངས་པ་ཡིད་གཏིང་ནས་འགྱུར་

བ་རྒྱུན་རིང་པློ་རྗེ་སྐྗེ་བ་ཞིག་དང་པློ་ཉིད་ནས་རང་ཆས་སུ་“ཡློད2་པ་ཡིན། ཞྗེས་

གསུང་ངློ༌། །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བའི་རྟློགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བློད་ལ་གྲགས་པ་

མང་པློ་ཞིག་གིས་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་བསྒྲུན་པར་མི་ནུས་པའི་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་

1  བསན

2  ཡད
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ཡློན་ཏན་ཡིན་ལ། ཟག་བཅས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྗེད་པ་འགློག་པ་མྗེད་དུ་མི་རུང་

བའི་དགློས་པ་ཉྗེ་བར་གཟིགས་ནས། ཆློས་ཀི་རྗེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཀང༌། དྗེའི་གཉྗེན་པློ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་མདློ་སྗེ་རྣམས་སུ་ལན་

ཅིག་མ་ཡིན་པར་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟ་ཞློག་གི །ཐ་ན་དགྗེ་སློང་རྣམས་ལ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་

ལ་འདུག་པ་སློགས་བྱ་དགློས་པ་བྱུང་ན་མི་རྟག་པས་“ཉྗེན1་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཉྗེ་བར་

གཞག་པར་བྱ་བ་སློགས་ཀི་བསབ་པ་བཅས་པའི་སློ་ནས་ཀང་དློན་དྗེ་སྒྲུབ་པར་

མཛད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་བས་ན་ཚུལ་འདི་ནི་མཁས་པ་མགུ་བ་བསྐྗེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་

པ་ཆྗེས་ངློ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནས་སློན་དྗེ་མལ་གྲློ་ལྷ་ལུང་པའི་བ་མ་

བསློད་གྲགས་པ་ལ་ཆློས་ལུང་ཡང་མང་“རབ2་གསན་ཅིང༌། བར་ཞིག་ཏུ་སྐུ་

མཚམས་བཅད་ནས་ཐུགས་དམ་མཛད། རྣམ་འགྲྗེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་མཛོད་

ལ་གཟིགས་རྟློག་མཛད་ཅིང༌། ལྗེའུ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་སློན་

པའི་སྐབས་ལ་ལྗེགས་པར་གཟིགས་པས་རྐྱྗེན་བྱས་ནས། ཆློས་ཀི་གྲགས་པའི་

གཞུང་ལུགས་དང་རིགས་པའི་སློལ་ལ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་དད་པ་ཤུགས་དྲག་པློ་

མནན་པས་མི་ནློན་པ་འཁྲུངས་ཤིང༌། སློན་དྗེར་བཞུགས་ཀི་རིང་ལ་རྣམ་འགྲྗེལ་གི་

གཞུང་ལ་གཟིགས་ཙམ་ནས་དད་པའི་སྤུ་ལློང་གཡློས་ཏྗེ་སྤྱན་ཆབ་ཀི་རྒྱུན་བཅད་

པར་མི་ནུས་པ་རྟག་ཏུ་འློང་བ་ཞིག་བྱུང་གསུང་ངློ༌། །དྗེའི་དགུན་ཆློས་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་

བཞུགས། དཔྱིད་ཆློས་སྔློན་མ་ལ། གྲྭ་སྐློར་མཛད་བཞྗེད་པའི་པློ་ཏི་འགའ་ཡར་གི་

གཟིགས་རྟློག་མཛད་ནས་གཙང་ལ་བྱློན། སར་ཐང་དུ་ཕྗེབས། བ་མ་ལློཙྪ་བ་དློན་

1  ཉན

2  རང
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བཟང་བས་ཚད་མའི་ཊི་ཀ་ཞིག་མཛད་འདུག་པ་དྗེ་ཚར་གཅིག་ཅིས་ཀང་ཉློན། ཞྗེས་

བཀའ་གནང་ནས་གསན་དགློས་པ་བྱུང༌། དབྱར་ཆློས་དྗེ་སར་ཐང་དུ་རྣམ་འགྲྗེལ་

མངློན་པ་གློང་འློག་མདློ་རྩ་དང་བཅས་པའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། སར་ཐང་དུ་གཞུང་བསྐྱུར་

བཙུགས་པའི་ཐློག་མ་དྗེ་ཡིན། དྗེ་ནས་སློན་ཆློས་ལ། བ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆྗེན་པློ་བློ་དློང་

ན་ཆློས་བར་ལ་ཕྗེབས་པ་གསན་ནས་ཨྗེར་བྱློན། བ་མ་ལློཙྪ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་

ལ། སན་ངག་མྗེ་ལློང་གི་བཤད་པ་ལ་སློགས་པ་གསན། གཙོ་བློར་བ་མ་རྗེ་བཙུན་པ་

ལ་དབུ་ཚད་མངློན་པ་སློགས་གསན་ཅིང༌། ཕར་ཕྱིན་དང་འདུལ་བ་ཡང་རང་རྗེའི་

དྲུང་དུ་ཚར་རྗེ་ཉན་ན་རྟྗེན་འབྗེལ་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་འློང་དུ་རྗེ་བས་གསུང་འཚལ་

ཞུས་ནས་ཚར་རྗེ་གསན། དབུ་མ་འཇུག་པའི་བཤད་པ་མ་གཏློགས། རྩ་ཤྗེ་ལ་

སློགས་པའི་རིགས་ཚོགས་གཞན་གི་བཤད་པ་གསན་པ་མ་བྱུང་ཞིང༌། དབུ་མ་

རིགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུང་ཞིག་སར་ཐང་མཁན་པློ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

པ་ལས་བངས། ཁློང་གིས་ནི་ཁློང་རང་གི་ཟུར་ཆྗེན་གི་གློ་ས་དྗེ་སྔར་དབུ་མའི་ཟུར་

ཆློས་པ་ཞིག་གི་གློ་སར་འདུག་པས་དྗེ་ནས་བརྒྱུད་པར་འདུག་གསུང་ཞིང༌། བདྗེ་བ་

ཅན་པའི་བ་མ་འཇམ་རིན་པ་ལའང་ལུང་གསན། ཁློང་གིས་ཆློས་རྗེ་བ་མ་ལ་གསན་

པར་འདུག །བ་མ་རྗེ་བཙུན་གིས་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ལུང་བང་མློ་ཆྗེའི་

གདན་ས་པ་བ་མ་ཆློས་བཤྗེས་པ་ལས་བངས། ཁློང་གིས་སར་ཐང་པ་ཤྗེར་སྗེང་གི་

དྲུང་དུ་ལུང་གསན་པར་འདུག་གསུངས་ཏྗེ། མདློར་ན་དྗེའི་ཚེ་ཁློང་དཔློན་སློབ་ལ་

རིགས་ཚོགས་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ལྟ་ཞློག །ལུང་ལྗེན་པའི་ཡུལ་ཡང་དཀའ་བར་བྱུང་

འདུག་གློ། །དྗེ་ནས་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་ཐབས་ཅིག་ཏུ་ས་སྐར་བྱློན། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་
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འདིས། དྗེའི་ཚེ་ས་སྐར་གློང་དུ་སྨློས་པའི་དཀའ་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། དྗེ་

དུས་པློ་ཏི་གཞན་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གི་གྲྭ་སྐློར་ཡང་མཛད་པས་ཆློག་པ་ཡློད་ཀང༌། དྗེ་

དུས་ཀི་གྲྭ་ས་རྣམས་ན་པློ་“ཏི1་གཞན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་སྐློར་བྱྗེད་པའི་ལུགས་མ་དར་

འདུག་པས་མ་བྱས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་དྗེ་འཕལ་ལ་དབུས་ལ་བྱློན་ནས། སློས་གུང་

ཐང་ཚེས་བཅུའི་གནས་སྐབས་ནས་བརྩམས་ཏྗེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསང་ཕུ་དང་

རྩྗེས་ཐང་ལ་སློགས་པའི་གྲྭ་ས་ཆྗེན་པློ་རྣམས་སུ། ཕར་ཕྱིན་སྔར་ནས་མཛད་ཚར་

བས། དྗེ་མ་གཏློགས་པའི་དཀའ་ཆྗེན་ལྷག་མ་བཞིའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད་ཅིང༌། དྗེའི་ཚེ་

དབུས་གཙང་གི་གྲྭ་ས་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་རྒྱ་

མཚོ་ལྟ་བུ་མཐའ་དག་ཀང༌། དམ་པ་འདིའི་བློ་གྲློས་ཀི་བང་“མཛོད2་ལས་འློངས་པའི་

ལྗེགས་བཤད་གསར་པའི་དུས་སློན་ཉམས་སུ་མློང་བས་ནི་ཡིད་ཚིམ། རྣམ་དཔྱློད་

འདབ་བཟང་དབང་པློའི་སྦར་ཁྱིམ་ལས་ཐློན་པའི་དངློས་སློབས་རིགས་པའི་སྗེར་མློ་

མི་བཟད་པས་བསིགས་པས་ནི་སིང་འདར། མཁྱྗེན་རབ་གཏིང་མཐའ་ཡངས་པའི་ཆུ་

གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་ང་རྒྱལ་ཁྗེངས་པའི་རླབས་འཕྗེང་ཞི་བས་དུལ་བའི་དཔལ་གིས་ནི་

དད་པའི་སྤུ་ལློང་ཀུན་ནས་གཡློས་ཏྗེ། འཇིག་རྟྗེན་མ་ལུས་པ་ངློ་མཚར་བའི་གཏམ་

གི་དགའ་སློན་ལ་རློལ་བར་བྱྗེད་པས་དུས་འདའ་ཞིང༌། ས་གསུམ་ན་སན་པའི་བ་དན་

བཙུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །སྨྲས་པ། སིང་སློབས་ཟླ་བ་རློགས་པ་དྗེ་ཡི་སིང༌། །བདྗེ་

གཤྗེགས་བསན་པ་བདུད་རྩིའི་དཔལ་ལ་ཆགས། །ལྗེགས་བཤད་ལམ་དུ་བློ་གྲློས་

གློམ་པ་ནི། །རྟག་ཏུ་ངལ་བསློ་མྗེད་པར་ཁྱློད་ཀིས་བཀློད། །དགྗེ་ལྗེགས་རྩ་བ་བཤྗེས་

1  ཧི

2  མཇློད
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གཉྗེན་ཉིན་བྱྗེད་ཀི། །ལྗེགས་བཤད་འློང་སློང་མ་ལུས་འཐུངས་གྱུར་པ། །དམ་ཆློས་

སྦྲང་རྩིའི་རྒྱལ་མཚན་དབང་པློ་དྗེ། །སྐལ་བཟང་བུང་བ་ཀུན་གི་ཉྗེར་འཚོར་

གྱུར། །སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་གདུག་པའི་སྦྲུལ་གི་ལྕྗེ། །བསྐློད་པའི་ཟླློས་གར་ལྟ་བུར་

གཟིགས་པ་དྗེ། །ཡུལ་ལ་མངློན་འདློད་སྗེད་པའི་འཆིང་བ་ནི། །མི་གཙང་མངལ་གི་

རྒྱ་དང་མཉམ་དུ་གྲློལ། 1ནུ་མ་མངློན་དགའ་པདློའི་བཞིན་རས་ཅན། །ལུས་ཕའི་མིག་

ཟུར་འཕངས་པས་ཆགས་ལྡན་བཞིན། །ཐུབ་པའི་ལྗེགས་བཤད་སྦྲང་རྩིའི་དློག་པས་

ཀང༌། །ཁྱློད་ཐུགས་རྐང་དྲུག་ལྡན་པའི་བརྟན་པ་ཕློགས། །མི་བཟད་རིགས་པའི་སྗེར་

མློ་ཕྱློགས་ཀུན་གི། །རྒློལ་བ་གླང་ཆྗེན་སྤྱི་བློར་ངལ་བསློ་བ། །ཁྱློད་ཀི་རྣམ་དཔྱློད་

ཡངས་པའི་ཁྱློན་གིས་ནི། །མཐའ་དག་ཤྗེས་བྱའི་ཚད་ཀང་ཉུང་ངུར་བྱས། །ཁྱློད་ཀི་

རབ་དཀར་གྲགས་པའི་དློ་ཤལ་གིས། “2།ཕྱློགས་ཀི་མཛེས་མའི་མགྲིན་པ་སྐལ་

བཟང་བྱྗེད། །མགློན་ཁྱློད་བསྔགས་པས་བྗེལ་བའི་འཇིག་རྟྗེན་འདི། །བྱ་བ་ཀུན་ལ་

ཆགས་བལ་བངས་པ་བཞིན། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་

པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་དད་པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་

ལས། ཐློག་མར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་ལས་གཙོ་བློར་བརྩམས་པའི་མང་དུ་

ཐློས་པ་ཡློངས་སུ་བཙལ་བའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་སྗེ་གསུམ་པའློ།། །།

༈ དྗེའི་ཚེ་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་སུ་གྲྭ་སྐློར་ལ་བྱློན་པའི་སྐབས་དག་ཏུ་ཡང༌། 

དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་“གསློལ3་བ་འདྗེབས་ཤིང༌། དམ་པའི་ཆློས་ཀི་བཀའ་སྩལ་

1  + །

2  - །

3  གསྗེལ
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མཉན་ནས། བདག་ཉིད་ཀི་སློབ་མར་ཁས་ལྗེན་པའི་སྗེ་སློད་འཛིན་པའང་“དུ་མ1་

ཞིག་བྱུང་ལ། ལྗེགས་སུ་འདློད་པ་དག་ནི། འདི་འདྲ་བའི་དམ་པའི་མགློན་ལ་བརྟྗེན་པ་

ལས་འདློད་པའི་གནས་འཐློབ་“པར2་འགྱུར་གི། གཞན་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་

བསམས་ནས་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིའི་ཞབས་འབིང་དུ་ཁས་ལྗེན་པར་ཡང་བྱྗེད་

དློ། །དྗེ་ནས་རྩྗེས་ཐང་གི་གྲྭ་སྐློར་ཚར་ནས། ཡར་ལུང་རྣམ་རྒྱལ་དུ། མ་བྱློན་སངས་

རྒྱས་གསུམ་པ་ཁ་ཆྗེའི་པཎི་ཏ་བསློད་སློམས་པ་ཆྗེན་པློ་ཤཱཀ་ཤྲི་བྷ་དྲའི་མཁན་

བརྒྱུད། ཚོགས་ཆྗེན་པློའི་མཁན་པློ། དཀའ་བཞི་པ་ཚུལ་རིན་པས་མཁན་པློ་མཛད། 

ཚོགས་པ་བྱི་རིང་པའི་མཁན་པློ་གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཤྗེར་མགློན་པས་

ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་མཛད། བྱི་རིང་པའི་དབུ་མཛད་“སློམ3་བརྩློན་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་ཏྗེ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་

ལྷའི་ཆུ་བློས་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་བུམ་བཟང་ཉྗེ་བར་གཏམས་ཤིང༌། ལྷ་དང་བཅས་པའི་

འཇིག་རྟྗེན་གི་ཡློན་གནས་གཅིག་པུར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་གདན་ས་ཐྗེལ་དུ་བྱློན། སྤྱན་

སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་པའི་དྲུང་དུ་མཇལ། ལྗེགས་བཤད་ཀི་སྐྗེས་ཕུལ་

ཞིང་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་བཀའ་མཆིད་མཛད་པས། ཆློས་རྗེ་སྤྱན་སྔ་བ་དད་པའི་

ཤུགས་ཀིས་སྤྱན་ཆབ་བྱུང༌། ཕྱིས་ཀང་དྲུང་ན་འཁློད་པ་དག་དང་ཕྗེབས་པའི་མཆིད་

གླྗེང་བ་ན། སྐུ་ན་གཞློན་ནུ་འདི་འདྲ་བ་ལའང་ཡློན་ཏན་གི་གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་འདི་ལྟ་བུ་
1  དུམ

2  བར

3  སྔློམ
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འདུག་ན། ཁློ་བློའི་སྐྗེ་ས་འདི་འདྲ་བ་ཞྗེས་ཐུགས་ཕྱུང་བའི་གསུང་ཡང་ཡང་འབྱློན་

པའི་གཏམ་གླྗེང་བར་གྲག་གློ །དྗེའི་ཚེ། སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་དྗེ་ཉིད་ལ་ལམ་འབས་བུ་

དང་བཅས་པའི་མན་“ངག1་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང༌། ནཱ་རློ་པའི་ཆློས་དྲུག་དང༌། རྗེ་

ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང༌། ཆློས་རྗེ་འཇིག་རྟྗེན་མགློན་པློའི་བཀའ་འབུམ་ལ་སློགས་པ་

གསན། དྗེ་དུས་བ་མ་ལློཙྪ་ནམ་བཟང་པ་སྤྱན་སྔ་བས་གདན་དྲངས་ནས་“ཕྗེབས2་

འདུག་པས། ཁློང་“པའི3་དྲུང་དུ་སྒའི་ས་རིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཞིག་མཛད་པར་

བཞྗེད་པའི་ཐུགས་འདུན་ཆྗེ་བར་ཡློད་པ་ལ། འགལ་རྐྱྗེན་ཅུང་ཞིག་བྱུང་བས་མཛད་

པ་མ་གྲུབ། དྗེ་ནས་འློན་གི་ལྷ་ཁང་ཀྗེ་རུར་ཆློས་བར་ལ་བྱློན། ཚ་གློ་དབློན་པློ་སློགས་

སྗེ་སློད་འཛིན་པ་མང་པློ་ཞིག་ལ་ཕར་ཚད་དབུ་མ་སློགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། 

དྗེ་ནས་སྐི་ཤློད་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ། ཚལ་དུ་བཞུགས་ནས། བཀའ་དང་བསན་བཅློས་བློད་

ཡུལ་དུ་འགྱུར་རློ་འཚལ་ལ་གཟིགས་རྟློག་ཞིབ་པར་མཛད། གསུང་རབ་མཐའ་དག་

གི་དློན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱློད་པའི་སློ་དུ་མ་ཞིག་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། མངློན་པར་རྟློགས་

པའི་རྒྱན་འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་ཆྗེན་མློ་དྗེ་ཉིད་ཀི་རྩློམ་“པའང4་

མཛད། དྗེའི་ཚེ་འཛིན་བཟང་བར་གྲགས་པའི་གླིང་མཚུངས་མྗེད་དང༌། མདློ་སྨད་པ་

འཇམ་དཔལ་བཀྲ་ཤིས་དང༌། ཤཱཀ་གྲུབ་ཅྗེས་པ་གསུམ་དང༌། རྗེ་འདིས་འཛིན་གི་

ཁྱད་པར་ཆྗེ་ཆུང་ཉམས་སད་མཛད་པས། རྗེ་འདིས་ཚལ་དབུས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་ཏློག་གི་རྩྗེ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་སྔློན་གཟིགས་མ་མློང་བའི་མདའ་

1  དག

2  ཕབས

3  བའི

4  བའང
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ཚད་ཕྗེང་དགུ་མ་ཞིག་གི་ཤློག་ལྡྗེ་བཞི། ཤིན་ཏུ་དག་པར་ཐུགས་ལ་ཆུད་འདུག་ཅིང༌། 

གླིང་མཚུངས་མྗེད་ཀིས་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་ཐློ་རྗེ་བ་ཞིག་དང༌། གཞན་གཉིས་ཀིས་རྗེ་

རྗེ་ལས་མ་ཟིན་པར་འདུག་ཅྗེས་ཟྗེར་རློ། །སྐབས་ཤིག་ཏུ། “ཚ1་གློ་དབློན་པློ་མཁན་

ཆྗེན་ངག་དབང་གྲགས་པ་ཕྱག་ཕྱི་ལ་ཁིད་ནས། ལྷ་སར་ཇློ་བློ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་རང་

བྱློན་ལྔ་ལྡན་གི་དྲུང་དུ་བྱློན་ནས་སྨྱུང་གནས་མང་དུ་མཛད། དྗེའི་དུས་ནུབ་གཅིག་གི་

ཚེ། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་ནས་མནལ་ལམ་གི་ལྟས་

བརྟགས་པས། ཚ་གློ་བ་ལ་དུང་དཀར་ཆྗེན་པློ་གཉིས་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ནས་

ཁློང་གི་ཐུ་བར་ལྷུང་བྱུང་བ། དྗེ་མ་ཁད་དྗེ་གཉིས་འདྲྗེས་ནས་གཅིག་ཏུ་སློང་

འདུག །དྗེ་ལག་ཏུ་བངས་ནས་བུས་པས། སྒ་ཆྗེན་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གྲག་པ་ཞིག་

རྨིས་འདུག་སྗེ། ཕྱིས་ཁློང་གིས་རྒྱལ་མློ་རློང་གི་སྨད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་

ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དྗེ། འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བྱུང་འདུག་པ་དྗེའི་ལྟས་ཡིན་པ་འདྲ། 

རྗེ་འདི་པའི་མནལ་ལམ་དུ། སྗེ་ཐང་གི་ཡར་འཕང་ཡར་ལ་ཐློན་པའི་བག་མདའ་སྒློ་

ཟྗེར་བ་དྗེ་འདྲ་བ་ཞིག་གི་བག་རི་གཟར་པློ་ཞིག་ལ་འཛེགས་བྱློན་པས། རློ་ལྗེབ་

དཀར་པློ་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་ཞིག་གི་སྗེང་ན། ཨུཏྤ་ལ་སྔློན་པློ་ཆྗེས་ཆྗེར་རྒྱས་ཤིང་ཁ་

དློག་གསལ་བ། འདབ་མ་མ་རིངས་པ་ཡུ་བ་དང་བཅས་པ་ཞིག་འདུག །དྗེ་ཕྱག་ཏུ་

བངས། འདི་རྗེ་བཙུན་མ་སྒློལ་མའི་ཕྱག་མཚན་དུ་འདུག་པས་དྗེས་རྗེས་སུ་འཛིན་

པའི་ལྟས་ཡིན་ནམ་དགློངས་པ་ན། ད་ལན་དྗེ་མ་ཡིན། ཚེའི་ལྟས་ཡིན་གསུང་བ་ཞིག་

བྱུང་གསུངས། ཚལ་ནས་དགུན་ཆློས་ལ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་བྱློན། སྗེ་སློད་མང་དུ་

གསུངས། དཔྱིད་ཆློས་དབུ་སློད་བྱ་ཡུལ་དུ་ཕྗེབས། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བདུན་
1  ཆློ
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ཅུ་ཙམ་ཞིག་ལ། ཕར་ཚད་དབུ་མ་འཇུག་པ། མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་རྣམས་

གསུངས། སར་ཡང་ཚལ་དུ་བྱློན་ནས། ཕར་ཕྱིན་གི་རྣམ་བཤད་ཀི་འཕློ་མཛད་ཅིང་

མཇུག་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་རློགས་པར་མཛད། ཚལ་པ། མདློ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ཆྗེ་ཆུང་དུ་མ་

ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་

མཁས་པར་གྲགས་པ། བ་མ་རྟློགས་ལྡན་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་དུས་འཁློར་

གསུང་བར་ཞུས། ཁློང་གིས་ཀང་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ནས་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་

སྐློར་མློ་ལུང་དུ་བཞུགས་ཏྗེ། དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་དྲི་མ་མྗེད་པའི་འློད་ཀི་

བཤད་པ་ཞིབ་པར་གསན་ཅིང༌། རྒྱུ་མཚན་རྩིས་དང་ལག་ལྗེན་རྣམས་ལའང་མཁས་

པར་སྦྱངས། སྐློར་མློ་ལུང་དུ་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་མང་པློ་ལ་གཞུང་ཆྗེ་ཆུང་མང་པློའི་

བཤད་པ་ཡང་གསུངས་ནས། སར་ཡང་དྗེའི་ཕྱི་དྗེ། དབྱར་ཆློས་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་

བཞུགས། བློ་གསལ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་སྗེ་སློད་ཀི་བཤད་པ་མང་དུ་

གནང༌། དྗེ་ནས་དགུན་སློད་ལུང་མཚོ་སྨད་དང་ངང་དཀར་དུ། དུས་འཁློར་ལ་ཐུགས་

སྦྱློང་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད། བཤྗེས་གཉྗེན་བློ་གསལ་མང་པློ་ལ་སྗེ་སློད་ཀང་

མང་དུ་གསུངས། དྗེ་ནས་རློང་ཇི་གྲགས་པ་རིན་ཆྗེན་པ་དྗེ་རྗེ་འདི་པ་ལ་དྗེ་གློང་ནས་

མི་ཕྱྗེད་པའི་དད་པ་ཡློད་པས་སྔ་ཕྱིར་གསློལ་བ་མང་དུ་བཏབ་པ་ལ་དགློངས་ནས་

ཡར་ལུང་ཕྱློགས་ལ་འབྱློན་པར་བཞྗེད་དྗེ་སིན་པློ་རིར་ཕྗེབས་པ་ན། དྗེ་དུས་གློང་

དཀར་ན་སློམ་པ་ཆློས་རྒྱལ་ཡློད་པ། ཁློང་ཡང་རྗེ་འདི་པ་ལ་སིང་ནས་དད་པ་ཡློད་

པའི་དབང་གིས་ཞུ་བ་ནན་ཆྗེར་ཕུལ་ཏྗེ། སློས་དྗེ་རིགས་ལྔ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས། སྗེ་

སློད་འཛིན་པ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་ཕར་ཚད་མངློན་པ་གློང་འློག་འདུལ་བ་མདློ་རྩ་
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དབུ་མ་འཇུག་པ་སློགས་གསུངས། གློང་དཀར་ནས་བསྗེན་བཀུར་དང་ཞབས་ཏློག་

ཚད་མྗེད་པ་བྱས། དྗེ་ནས་ཡར་ལུང་དུ་བྱློན་ནས་སྨློན་མཁར་དུ་བཞུགས་ཏྗེ་སྗེ་སློད་

མང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། རློང་ཇི་བས། ཡློ་བྱད་མཁློ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གུས་པས་

མཆློད། དྗེ་ལྟར་སྔ་ཕྱིར་སྗེ་སློད་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ནར་མར་གསུངས་པ་དྗེ་དག་གི་

སྐབས་རྣམས་སུ་ཡང༌། རྒྱུད་སྗེ་གློང་འློག་གི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་རྣམས་སུ་སྐལ་བ་

དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་དབང་གིས་སྨིན་པར་མཛད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ལྷ་སློ་སློའི་

རྗེས་གནང་དང༌། ལུང་དང་མན་ངག་ལ་སློགས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་ཆློས་ཀིས་

གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྨིན་ཅིང་གྲློལ་བར་མཛད་དློ། །ལྷག་པར་ཡང་དྗེའི་ཚེ། བ་

མ་འདི་ཉིད་ངག་གི་ལྷ་མློ་དབྱངས་ཅན་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་གྲགས་ཤིང༌། དྗེའི་

རྗེས་གནང་ཞུ་བ་གར་བྱློན་དུ་མང་བ་ཞིག་འློང་ཞྗེས་གྲག་གློ །དྗེ་ནས་དགུན་མློན་

མཁར་བཀྲ་ཤིས་གདློང་དུ་བཞུགས། དྗེ་དུས་ནུབ་ཅིག་ཞུགས་མྗེ་ལ་བཞུགས་ནས་

བློད་ཀི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅི་རིགས་པ་གསུང་བའི་སྐབས་སུ། 

དཀའ་བཞི་པ་ཤྗེར་སྗེང་གིས་ཆློས་ཐློག་གཅིག་ལ་པློ་ཏི་བཅུ་གཅིག་གསུངས་

འདུག །དུས་ཕྱིས་བློད་དུ་པློ་ཏི་དུས་གཅིག་ལ་གསུངས་པ་དྗེ་མང་ཤློས་སུ་འློང་བ་

འདྲ་གསུང༌། དྗེ་ནས་དགྗེ་བཤྗེས་ཤ་སློན་ལ་སློགས་པས། འདི་ནས་ཀང་དྗེ་ཙམ་

ཞིག་དུས་གཅིག་ཏུ་གསུང་འཚལ་ཞུས་པས། རྩློལ་བ་བྱས་ན་དྗེ་ཙམ་ཞིག་འཆད་

ཐུབ་པ་འདྲ་གསུང༌། འློ་ན་ཅིས་ཀང་གསུང་འཚལ། ཞྗེས་ནན་གིས་གསློལ་བ་བཏབ་

པས་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ཏྗེ། ཟླ་བ་དྗེའི་ཚེས་བཅུ་ནས་གནམ་གང་གི་བར་སྐུ་མཚམས་

བཅབ་ནས་གཟིགས་རྟློག་མཛད། གནམ་གང་གི་ཉིན་ཕྱག་དཔྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་
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རགས་བཅིངས། ཚེས་གཅིག་ནས་ཆློས་འཛུགས་པར་བཞྗེད་པ་ལ། གསང་ཕུ་

སློགས་ནས་འབྱློན་པའི་དློན་གཉྗེར་བ་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་མང་པློ་ཞིག་སྒུག་དགློས་པ་

བྱུང་བས། ཉི་མ་གསུམ་ཙམ་གི་བར་དུ་མིད་ལ་དང་མར་པ་སློགས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་

ཐློར་བུ་པ་འགའ་གསུངས། ཚེས་ལྔ་ནས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་བཅློ་ལྔའི་དབུ་

དུས་གཅིག་ཏུ་བཙུགས་ནས། ཉིན་རྗེ་ཞིང་ཐློ་རངས་ནས་སློད་ཀི་བར་ལ་ཆློས་ཐུན་

བཅློ་ལྔ་རྗེ་མ་ཆག་པར་ཐུགས་བཤད་མཛད། དྗེའི་ནང་ནས་པློ་ཏི་ཆུང་བ་གཉིས་

རློགས་པར་གསུངས་ཚར་བ་ན། དྗེའི་དློད་དུ་སར་ཡང་ཆུང་བ་གཉིས་བཙུགས་ནས། 

ཚད་མ་རྣམ་འགྲྗེལ། ཕར་ཕྱིན། མངློན་པ་གློང་འློག་གཉིས“།1 འདུལ་བ་མདློ་རྩ་བ། 

བྱམས་ཆློས་ཕྱི་མ་བཞི། དབུ་མ་རིགས་པའི་ཚོགས་ལྔ། འཇུག་པ། བཞི་བརྒྱ་པ། 

སྤྱློད་འཇུག་སྗེ་བསན་བཅློས་བཅུ་བདུན་གི་བཤད་པ་དཀའ་ཆྗེན་འགའ་ཞིག་བློད་ཀི་

ཊི་ཀ་ཆྗེན་“མློ་རྗེ2་གཞིར་བཞག་པའི་ཐློག་ཏུ་འགྲྗེལ་པའི་འཆད་ཚུལ་དུ་མ་དགག་

“སྒྲུབ3་དང་བཅས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། གཞུང་གཞན་རྣམས་ཕལ་ཆྗེ་བ་རང་རང་

གི་འགྲྗེལ་པའི་སྗེང་ནས་གཞུང་ཕ་རགས་མ་ལུས་པ་ལ་བཤད་པ་ཞིབ་པར་མཛད་དྗེ་

ཟླ་བ་གསུམ་ལ་རློགས་པར་མཛད་ཅིང༌། དྗེའི་སྐབས་སུ་ཡང༌། སློད་ཆློས་གྲློལ་ནས་

རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་བདག་འཇུག་ལ་སློགས་པ་ཐུགས་དམ་རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་

འབྱློར་རྣམས་མ་ཆག་པར་མཛད་དྗེ། སྐྗེ་བློ་ཀུན་ཀང་འདི་ནི་ལྷག་པའི་ལྷས་དངློས་སུ་

བྱིན་གིས་བརླབས་པའམ། གཟུངས་ཐློབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཞིག་

ཡིན་པར་ངྗེས་ཀི་གཞན་ལ་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་མི་སིད་དློ། །ཞྗེས་མཐུན་པར་གླྗེང་
1  - །

2  མློར

3  སྒབ
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ངློ༌། །དྗེའི་དབྱར་ཁ་ཡར་ལུང་ཨློ་ཀར་བག་ཏུ་བཞུགས་ནས་སྐུ་མཚམས་དམ་པློ་

མཛད། བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་སློམ་བཟླས་དང་ཐུན་

བཞིའི་རྣལ་འབྱློར། བདག་འཇུག་ཤིན་ཏུ་མང་བར་མཛད་ཅིང༌། ནྗེ་གུ་ཆློས་དྲུག་གི་

དམིགས་སྐློར་རྣམས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་ནས་ལྗེགས་“པར1་སྦྱངས་ཏྗེ། ཞག་རྗེ་

ལ་གཏུམ་མློའི་རླུང་སྦྱློར་ཡང་བརྒྱད་བརྒྱ་རྗེ་ཙམ་མཛད་དློ། །ཞྗེས་གསུང་ཞིང༌། 

གཏུམ་མློ་ལ་སློགས་པའི་ཐུགས་དམ་གི་ཉམས་བཟང་པློ་མང་དུ་འཁྲུངས་སློ། །དྗེ་

ནས་སློན་སྐི་ཤློད་དུ་ཕྗེབས། རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་དབུས་སུ་

ཆློས་བར་ལ་ཕྗེབས་པས་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་པློ་ཏ་ལར་བཞུགས་ནས་དམ་པའི་

ཆློས་ཀི་བཀའ་བགྲློ་བ་མང་དུ་མཛད་ཅིང༌། གདུལ་བྱ་རྣམས་ལའང་ལྗེགས་པར་

བཤད་པའི་སྐྗེས་སྩལ་ནས། རྗེ་བཙུན་པ་སར་ཡང་གཙང་ལ་བྱློན། རྗེ་བ་མ་འདི་ཉིད་

ཀིས་དྗེའི་དགུན། སྐློར་མློ་ལུང་གི་བག་ཏུ་བཞུགས་ནས། སྗེ་སློད་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་དུ་

མ་ལ། དུས་འཁློར་དང༌། ཕར་ཚད་མངློན་པ་སློགས་མང་དུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ནས་

དྗེའི་དཔྱིད་རྟའི་ལློ་ལ། རྒྱུད་སྗེ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ། དབང་ལག་ལྗེན་མན་

ངག་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་རློགས་པ་ཞིག་རྩད་གཅློད་མཛད་པར་བཞྗེད་པ་དང༌། 

བ་མ་རྗེ་བཙུན་པ་དང་དཔློན་སློབ་གསུང་གླྗེང་མཛད་པའི་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་གི་

ཕྱིར་དུ་གཙང་ལ་བྱློན། རློང་གི་སྣུབས་ཆློས་“ལུང2་དུ་བཞུགས། ཚོགས་པའི་མཁན་

པློ་རིན་པློ་ཆྗེ་གྲགས་པ་བཤྗེས་གཉྗེན་པ་ལ་བཀའ་ལུང་ཅི་རིགས་པ་གསན། “དྗེ3་

དུས་རྗེ་འདི་པའི་ཞབས་འབིང་ལ་ཡློད་པའི་སྔློ་ཕྱི་དབློན་པློ་བསློད་ནམས་གྲགས་
1  ཕར

2  ལུད

3  ད
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དང༌། མདློ་སྨད་པ་དགྗེ་བཤྗེས་ཤྗེས་རབ་གྲགས། ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས། བ་མ་དབུ་མ་

པ་བརྩློན་འགྲུས་སྗེང་གྗེ་བདྗེ་མཆློག་སྗེང་ཞྗེས་པའི་དབྗེན་གནས་ཤིག་ན་བཞུགས་

པའི་དྲུང་དུ་མཇལ་བ་ལ་ཕྱིན། ཆློས་འབྗེལ་ཞུས། གསུང་གླྗེང་བྱུང་བས། ཁློང་པ་ན་

རྗེ། ངྗེད་ཁྱྗེད་ཀི་སློབ་དཔློན་པ་དྗེ་ལ་དབྱངས་ཅན་མའི་རྗེས་གནང་ཞིག་ཞུ་དགློས་

གསུངས། དྗེ་ནས་ཁློང་པ་དང་རྗེ་འདི་པ་ཞལ་“འཛོམ1་མཛད་དྗེ། རྗེ་འདི་ལ་དབྱངས་

ཅན་མའི་རྗེས་གནང་ཞུས། དྗེའི་“ཚེ2་གསུང་གླྗེང་ཞིབ་ཏུ་མཛད་པས། བ་མ་དབུ་མ་

པ་ཁློང་རང་ལ་མདློ་ཁམས་ན་ཕྱུགས་མ་སྐློང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་རྗེ་“བཙུན3་འཇམ་

པའི་དབྱངས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་གི་སང་བ་ནར་མར་འློང་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལ་སྔ་ཕྱིར་

བརྟག་པ་བྱས་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་ཞིབ་པར་ཞུས་ནས། “ད་དུང་ངྗེད4་འདི་ལ་གཏིང་

ནས་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་མྗེད་པས་བརྟག་དཔྱད་ཡང་དག་ཅིག་ཐུགས་ལ་འདློགས་པར་

ཞུ། ད་ལན་ཡང་རྗེ་བཙུན་གི་སྐུའི་སང་བ་དྗེའི་གསུང་ནས། རང་རྗེ་ལ་དབྱངས་ཅན་

མའི་རྗེས་གནང་ཞུ་བ་ལ་རྒྱུག་གསུངས་ནས་འློངས་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་རྗེ་

འདི་པས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སློགས་ཆློས་ཀི་གནད་ཟབ་མློ་རྣམས་ཀི་དྲི་གཏུགས་མཛད་

པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་ལྗེགས་པར་བརྟགས་པས་བརྟག་ཐུབ་པར་འདུག་པས། ཐུགས་

ཡིད་གཉིས་ཟ་དགློས་པར་མི་གདའ། གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་ཐློབ་མཛོད། འློན་ཀང་རྗེ་

བཙུན་གི་སྐུ་དང་གསུང་རང་མཚན་པ་ད་ལྟ་དབང་ཤྗེས་ལ་སང་བ་མིན། ཡི་དམ་གི་

སྐུ་དངློས་ཀིས་གཏད་པའི་རྣམ་པ་ཡིད་ཤྗེས་ལ་དངློས་སུ་སང་བ་ཞིག་ཡིན། ངྗེད་

1  འཇློམ

2  ཆྗེ

3  བཅུན

4  ང་དུད་ངྗེང
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ཀང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་སྒྲུབ་སྐློར་མན་“ངག1་སློགས་འདི་ཕྱློགས་ལ་ཤྗེས་འདློད་

ཆྗེ་བར་ཡློད་པས་ཞུ་དགློས་ནའང༌། “ད་2ལན་རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པའི་དྲུང་ནས་

སག་ཚང་དུ་འབྱློན་པ་དང་དཔློན་སློབ་དུས་ངྗེས་མཛད་པའི་མཇལ་ཕད་དགློས་པར་

ཡློད་པ་སློགས་ཀིས་བྗེལ་ནས་མི་འགྲུབ་པར་འདུག །རྗེས་སུ་རྟྗེན་འབྗེལ་ཞིག་ཅིས་

ཀང་སྒིག་འཚལ་ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ནས་སག་ཚང་རློང་ཁར་བྱློན། མཁན་ཆྗེན་ལློཙྪ་

བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པ་དང༌། རྗེ་བཙུན་“དམ3་པ་རྗེད་མདའ་པ་དང༌། བ་མ་ལློཙྪ་

བ་དློན་བཟང་བ་དང༌། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། དྗེ་དག་གི་ཞམ་

འབིང་དུ་ལྷགས་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུ་མ་དང༌། 

གཉུག་མར་གནས་པའི་དགྗེ་འདུན་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ཡུལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་

པ་གདན་མངློན་པར་འཛོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉྗེ་བར་མཁློ་བའི་འཚོག་ཆས། ཞལ་

ཟས་དང་གནས་མལ་ལ་སློགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཐིལ་ལྗེན་གི་ཐུགས་

ཁུར་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་དག །རྒྱལ་སས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་གཞུང་ལུགས་རབ་

འབྱམས་ལ་མཁྱྗེན་པ་རྒྱས་ཤིང༌། གཅིག་ཏུ་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁུར་གཉིས་

འཁྱྗེར་བ་ལ་མི་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། ཆློས་རྗེ་ལློཙྪ་བ་སྐབས་མཆློག་

དཔལ་བཟང་པློས་བཞྗེས་ཤིང༌། ཁློང་གིས་མཚམས་སྦྱློར་“མཛད4་ནས། མཁས་

མཆློག་ངང་པའི་དྗེད་དཔློན་“དག5་གི་འབྗེལ་གཏམ་མགྲིན་པའི་སྒ་དབྱངས་

1  དག

2  - ད་

3  ངམ

4  མཇད

5  ངག
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“སྒློགས1་པས། ཐུབ་བསན་པདློའི་མཚོ་ཡང་སྐལ་བཟང་ཉིད་དུ་བྱས་ལ། དྗེའི་ཚེ་

རིན་པློ་ཆྗེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་ཕར་ཕྱིན་དང༌། ཆློས་རྗེ་སྐབས་མཆློག་པས་

བརྟག་གཉིས་གསུངས་ཤིང༌། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རྗེད་མདའ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཁློང་

རང་གིས་མཛད་པའི་རྣམ་འགྲྗེལ་རྒྱན་གི་འགྲྗེལ་བཤད་ཆྗེན་མློ་དྗེ་གསུང་བ་རྗེ་

འདིས་གསན་ཅིང༌། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀིས་དཀའ་བའི་གནས་གཏན་ལ་འབྗེབས་

པའི་རིགས་པའི་བརྒལ་བརྟག་ཀང་མང་དུ་མཛད། དྗེ་ནས་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀིས་

འབའ་འུ་འབའ་གཉྗེར་དུ་ཆློས་བར་བཏྗེག་ནས་བྱློན། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདིས་བ་མ་རྗེ་

བཙུན་རྗེད་མདའ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ། རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྩ་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་ཚར་གཅིག་གསན། དྗེའི་ཚེ་གློང་གསུམ་སྗེ་ཆྗེན་པའི་བ་མ་རིན་

པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བའི་དྲུང་དུ་དུས་འཁློར་ཞིག་གསན་དགློས་དགློངས་པ་བྱུང་

བའི་ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ། ཆློས་ཀི་དཔལ་གིས་བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་དུས་

འཁློར་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ཚར་བཅུ་བདུན་ཉན་པ་ཡིན་ནློ་ཟྗེར་བ་ཞིག་བྱུང༌། ཕྱིས་ཁློང་དང་

མཇལ་དུས། རིན་པློ་ཆྗེ་བུ་སློན་གི་དྲུང་དུ་དུས་འཁློར་ཚར་དུ་གསན་པ་ལགས་ཞུས་

པས། བཅུ་བདུན་ཉན་ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་དུས་རྗེ་བཙུན་པའི་ཞལ་ནས། སྔགས་ཀི་

རྩད་གཅློད་དྗེ་“ཙམ2་མཛད་པ་ལ་ཡུན་རིང་འགང༌། ད་ལྟ་སྗེ་སློད་ཀི་བཤད་པས་

“ཕན3་ཐློགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འློང་གིན་འདུག་པས་རྗེ་ཞིག་བཤད་པ་མཛད་པ་མི་འཐད་

དམ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། བདག་སྔགས་ཀི་ཕྱློགས་ལ་འདུན་པ་དྲག་པློ་བདློག་པས་

སྔློན་ལ་སྔགས་ཕྱློགས་ཀི་རྩད་གཅློད་བགིད་པ་ལགས། ཞྗེས་ཞུས་གསུང༌། དྗེ་ཡང་
1  སློགས

2  ཅམ

3  པན
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ད་ལྟའི་དུས་ཀི་ཐློས་པ་ཚོལ་བ་རྣམས་ནི་ཕལ་ཆྗེར་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པའི་ཕྱློགས་ཀི་

གཞུང་ལ་ཅུང་ཟད་བློ་ཁ་ཕྱློགས་ན་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལ་རང་ཉིད་ཀང་འཇུག་པར་མི་

འདློད་ཅིང༌། རང་གི་ཚིག་ཉན་པ་དག་འཇུག་པའང་ཐབས་དུ་མ་ཞིག་གིས་ཕྱིར་

ཕྱློགས་པར་བྱྗེད་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་སྔགས་ཕྱློགས་ལ་མློས་པ་ལྟར་སང་ཞིག་སྐྗེས་ན་དྗེ་

ཉིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྗེ་སློད་ལ་དགློས་པ་ཆུང་ཞིང་

དམན་པར་སྗེམས་པས་རང་གཞན་ཕྱློགས་དྗེ་ཉིད་ལས་ཕྱིར་ཕྱློགས་པར་བྱྗེད་དྗེ། 

ཆློས་སློང་བའི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཅིང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རབ་ཏུ་“ཆྗེ1་བ་

དག་བློ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་“ལྗེན2་པར་བྱྗེད་ལ། རང་བཞིན་བཟང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་

དུ་ཁས་ལྗེན་པ་དག་ཀང་ཅིག་ཤློས་ཀི་ཕྱློགས་ལ་འཇུག་པར་སྤློ་བ་ཡང་དང་དུ་མི་

ལྗེན་ལ་དངློས་སུ་སྨློད་པར་ཡང་མི་བྱྗེད་པ་ཙམ་ཞིག་དྗེའི་སིང་པློར་ཟད་དྗེ། རྒྱལ་

བའི་བསན་པ་ལ་སློ་ཐམས་ཅད་ནས་འཛིན་པར་འདློད་པའི་ལས་བཟང་པློ་ཡློངས་སུ་

བསགས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་འགའ་ཙམ་ཡང་མཐློང་བར་བྱ་དཀའ་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་ལ། སྔློན་

དུས་ཁ་བ་ཅན་གི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་དག་ལ་ཡང་ཕྱློགས་རྗེར་མ་ཆད་པའི་ཆློས་

ཀི་སྤྱན་མངའ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པར་བྱུང་སང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟ་མློད་ཀི་བདག་ཉིད་ཆྗེན་

པློ་འདི་ནི། གཞློན་ནུའི་དུས་ཉིད་ནས་ཀང་བསན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཁུར་

འཁྱྗེར་བར་རིངས་པར་ཆས་པ་ཞིག་སྗེ། རྗེའི་ཞལ་ནས། ང་ལ་སྔགས་ཀི་ཕྱློགས་ལ་

གཞན་གིས་བསྐུལ་དགློས་པ་མྗེད། ཆུང་“ངུ3་ནས་འདི་ལ་ཤྗེས་འདློད་དྲག་པློ་ཡློད་

ཅིང༌། དྗེ་ཡང་རྒྱུད་སྗེ་མཐའ་དག་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བསབ་དགློས་སམ་པ་ཞིག་
1  ཚ

2  ལན

3  དུ
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དང་པློ་ནས་ཡློད་ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་བ་མ་རྗེ་བཙུན་པས་ས་སྐ་ལ་ཕྱག་

བཏྗེག །རྗེ་འདི་པས་རློང་ཆློས་ལུང་དུ་བྱློན། བ་མ་དབུ་མ་པ་དང་ཆློས་ཀི་གསུང་གླྗེང་

མང་དུ་མཛད། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཆློས་སྐློར་ཡང་མང་དུ་གསན། དྗེ་

དུས་ནས་སྔགས་ཀི་ཐུགས་བཞྗེད་རྣམས་གསན་ཏྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབྱློན་པའི་ཐུགས་

ཐག་ཆློད། དྗེ་ནས་ཉང་སློད་དུ་རིན་པློ་ཆྗེ་སྗེ་ཆྗེན་པའི་དྲུང་དུ་འབྱློན་པར་བཞྗེད་པ་ལ། 

ཕག་མློ་གྲུ་“པའི1་དམག་ཆྗེན་ལ་སློད་ལ་ཁྱྗེར་བ་ལློག་འློང་གིན་འདུག་ཟྗེར་ནས། དྗེའི་

དམག་ཐག་མ་ཆློད་ཀི་བར་གི་སློན་ཀ་དྗེ་རློང་གི་རིང་ལུང་ཕུག་ཏུ་བཞུགས། དྗེ་ནས་

སློན་མཇུག་ཉང་སློད་ཀི་གློང་གསུམ་བདྗེ་ཆྗེན་དུ་ཕྗེབས་ནས། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་

བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེའི་བུ་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལ་མཁས་པའི་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། གཞན་ཡང་སྔགས་ཀི་གཞུང་དང་ལག་ལྗེན་མན་ངག་སློགས་

མཐའ་ཡས་པ་ལ་མངའ་འབྱློར་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བའི་དྲུང་དུ་མཇལ། 

ཐློག་མར་མཇལ་བའི་དགློངས་མློ་དྗེ་ཕྱག་ཕྱིས་དར་སྗེར་པློ་ཞིག་ཕུལ། སང་ཉིན་ཇ་

ཞལ་ཞིག་མཛད་དྗེ། གློས་“ནྗེ2་ཙོ་ཁ་ཡུག་གཅིག་ཕུལ་ནས་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་

འགྲྗེལ་ཆྗེན་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་གསུང་བར་ཞུས། དྗེ་དུས་ཀང་འགྲྗེལ་ཆྗེན་གསུང་

བའི་ལྗེའུ་དང་པློ་རློགས་པའི་མཚམས་ལ་འདུག་པས། ཁློང་གི་ཞལ་ནས། མདང་གི་

དར་སྗེར་པློ་དྗེ་སའི་ཁམས་སྡུད་རིམ་དང་མཐུན་པས་རློགས་རིམ་ཡློངས་སུ་རློགས་

པར་འློང་བ་འདུག །ད་ནངས་ཀི་གློས་ཡུག་འདི་ལང་ཁུ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན། 

བསྐྗེད་རིམ་དང་མཐུན་པས་བསྐྗེད་རིམ་ཡློངས་སུ་རློགས་“པར་འློང3་བར་
1  བའི

2  ནི

3  བར་འློད



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 45  

འདུག །ཆློས་མཚམས་ལྗེའུ་གཉིས་པའི་མགློ །གང་ཞིག་ཆྗེན་པློའི་མི་རྣམས་སྨིན་

པར་བྱ་བའི་དློན་དུ། ཞྗེས་པའི་སྐབས་ལ་“སྗེབ1་བྱུང་བས་རྟྗེན་འབྗེལ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྱྗེད་དགློས། ཞྗེས་དགྗེས་བཞིན་དུ་ཞལ་

གིས་བཞྗེས། ལྗེའུ་དྗེ་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏྗེ་གསུངས་ཤིང༌། སར་ཡང་ལྗེའུ་དང་པློའི་

མགློ་ནས་བསྐར་ཏྗེ་གསུངས། སློན་མཇུག་དྗེ་ནས་དཔྱིད་ཆློས་སྔ་མ་མ་རློགས་རིང་

ལ་བཞུགས་ནས། རྒྱུད་འགྲྗེལ་གི་བཤད་པ་ཕྱག་ལྗེན་གི་མཛུབ་ཁིད། སྦྱློར་དྲུག་གི་

ཉམས་ཁིད་སློགས་རློགས་པར་གསན་ཏློ། །དྗེ་ནས་ཡློ་གའི་བཀའ་ལུང་བཤད་པ་

མཐའ་དག་གསན་པར་བཞྗེད་པ་ལ། སྔློན་དུ་ཕྱག་ལྗེན་ཞིᨵ་སྦྱང་བར་བཞྗེད་ནས། ཞ་

ལུ་ན་དྗེ་དུས་བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེ་པའི་མཆློད་གཡློག་པ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡློ་གའི་

ལག་ལྗེན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྲགས་པའི་ཡློ་ག་བ་ཚེ་དབང་ཞྗེས་པའི་སློབ་མ་

དྲག་“པ2། ཡློ་ག་བ་མགློན་བཟང་ཞྗེས་བྱ་བ་གདན་དྲངས་ནས། ཁློང་དང་གཉིས་

ཀིས་ཉང་སློད་སྨད་ཀི་མཚམས། འཁིས་རྩྭ་ཁང་ཞྗེས་པར་བཞུགས་ནས། རློ་རྗེ་

དབྱིངས་དང་དཔལ་མཆློག་རྩྗེ་མློ་ལ་སློགས་པ་ཡློ་གའི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་མཐའ་

དག་གི་བི་ཐིག་གར་དབྱངས། དཀིལ་ཆློག་གི་ཆློག་ཁིགས། ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་བ་

སློགས་ལ་ཤིན་ཏུ་བྱང་བར་སྦྱངས། དྗེའི་“ཚེ3་ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ། ཁི་ཆྗེན་

པློ་ཞིག་གི་སྗེང་ན་བ་མ་ཁྱུང་པློ་ལྷས་པ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་བ་མ་བགྲྗེས་པློ་དབུ་རྒྱན་

གསློལ། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་ན་བཟུང་བ་ཞིག་བཞུགས། དྗེའི་སྐུ་མདུན་ན་རྗེའི་དྲུང་

ནས་ཀང་བཞུགས་འདུག་པ་ལ། བ་མ་དྗེ་བཞྗེངས་ནས་རློ་རྗེའི་འགྲློས་ཀིས་དྲིལ་
1  སློབ

2  བ

3  ཆྗེ
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སབས་དང་བཅས་རྗེ་འདི་ཉིད་ལ་གཡས་སུ་སྐློར་བ་ལན་གསུམ་མཛད་ཅིང༌། ཕྗེང་བ་

ནས་འབྱུང་བའི་ཨྗེ་ཀ་སུ་ཙི་ཀ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྒ་བསྒགས་ནས་རྗེའི་དབུའི་སྗེང་དུ་

རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བཟུང་སྗེ། ཀརྨཱ་བཛྲ་ཞྗེས་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ནས་ཁི་ལ་བཞུགས་

སློང་བ་ཞིག་བྱུང༌། མནལ་སད་ནས་བརྟགས་པ་ན། སྔར་གི་གསང་མཚན་དློན་ཡློད་

རློ་རྗེ་ཡིན་པ་དང༌། ཀརྨཱ་“བཛྲ1་ཡང་དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཀི་མིང་དུ་འདུག་པས་འདྲ་

བར་འདུག་དགློངས་པ་ཞིག་བྱུང་གསུང་ངློ་། །སར་ཡང་དཔྱིད་སྨད་དྗེ་ནས་དབྱར་

དང་སློན་མགློ་མའི་རིང་ལ་སྗེ་ཆྗེན་དུ་བྱློན་ནས། རིན་པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་ལ་རློ་

རྗེ་ཕྗེང་བའི་དབང་ལུང་མཛུབ་ཁིད་བཤད་པ་གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་གི་ཕྱག་ལྗེན་

འཁིད་དང་བཅས་པའི་སློ་ནས་ཕྗེང་བ་སྐློར་གསུམ་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། གཞན་

ཡང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་འཁློར་ལློ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་དབང་ལུང་

མན་ངག་དང་བཅས་པ་ལ་སློགས་པ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཆློས་མང་དུ་གསན། དྗེ་

ནས་ཞ་ལུར་རིན་པློ་ཆྗེ་ཁྱུང་པློ་ལྷས་པ་ལ་ཡློ་གའི་སྐློར་གསན་པ་ལ་འབྱློན་པར་

དགློངས་ཡློད་པ་ལ། ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ། ཁི་ཆྗེན་པློ་ཞིག་གི་སྗེང་ན་རིན་པློ་

ཆྗེ་ཁྱུང་པློ་བ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་བ་མ་བགྲྗེས་པློ་རང་ཞིག་བཟང་པློའི་འདུག་སངས་མཛད་

ནས་བཞུགས། དྗེའི་དྲུང་ན་རྗེ་འདི་པའང་བཞུགས་ཡློད་པ་ལ། བ་མ་དྗེས་ཕྱག་

གཉིས་ཀིས་ཐུགས་ཀའི་ན་བཟའ་བསལ་ནས། ཐུགས་ཀ་སློན་གིན་འདུག་པ་ལ་

གཟིགས་པས། བ་མ་དྗེའི་ཐུགས་ཀ་ན་སྔགས་ཀི་ཕྗེང་བ་རིང་པློ་རིམ་པ་དུ་མས་

བསྐློར་བའི་འཁློར་ལློ་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ཧྲམ་མྗེ་འདུག་པ་གཟིགས་པས་སྔགས་

རྣམས་ཕལ་ཆྗེ་བ་བཀགས་པ་ཞིག་རྨིས། ཕྱིས་མཇལ་བ་ན་སྐུའི་རྣམ་པ་མནལ་ལམ་
1  བཛུ
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དུ་བྱུང་བ་དྗེ་ཉིད་རང་དུ་འདུག་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་སློན་ཕྱི་མ་དགུན་དཔྱིད་དབྱར་

རྣམས་སྦྲྗེལ་ནས་ཞ་ལུར་བཞུགས། སྔགས་འཆང་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ་

ཁྱུང་པློ་ལྷས་པའི་དྲུང་དུ། ཡློ་གའི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཐློག་དྲངས་རྒྱུད་

སྗེ་འློག་མ་རྣམས་ཀི་བཀའ་ད་ལྟ་བློད་ན་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་གི་ཆུ་བློ་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་ཡློད་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་གསན་ཅིང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་

འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པ་དང་ནག་པློ་པའི་ལུགས་ལ་སློགས་པས་ཐློག་དྲངས་

པའི་བ་མྗེད་ཀི་བཀའ་ལུང་ཡང་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གསན་ཏྗེ། ཁློང་ལ་མངའ་བའི་

བཀའ་ལུང་ཕལ་ཆྗེར་བུམ་པ་གང་བྱློའི་ཚུལ་དུ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་གཏམས་པར་མཛད་

དྗེ། དྗེའི་ཚེ་འབུལ་བ་ཚོགས་འཁློར། ཞབས་ཏློག་ནར་མ་སློགས་ཀིས་མཉྗེས་པར་

མཛད་ཅིང༌། དད་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཐུགས་ཀུན་ཏུ་དྲངས་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་དུས་རྗེ་

བཙུན་ཁྱུང་ལྷས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། དབང་རྗེ་རྗེ་གནང་ཚར་བའི་མཇུག་ཏུ་འདི་ང་ལ་

ཡང་བ་མ་འདི་ཞྗེས་བྱ་བས་དགྗེས་བཞིན་དུ་གནང་བ་ཡིན་བྱ་བ་རྗེ་ཅིས་ཀང་གསུང་

ཞིང༌། བཀའ་ལུང་རྣམས་རློགས་པ་ན། ད་ནི་ཆློས་བདག་པློ་ལ་འཕློད་པས་འགློད་པ་

མྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུང་ཞིང༌། དང་པློ་བུ་སློན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་དང༌། བ་མ་ཁྱུང་ལྷས་

པ་གཉིས་ཀས། ཀུན་མཁྱྗེན་འཕགས་འློད་པའི་དྲུང་དུ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་

ཡློ་ག་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་དབང་གསན་དུས་ཚོགས་

འཁློར་ཞིག་གི་གྲལ་དུ། ཀུན་མཁྱྗེན་པའི་ཞལ་ནས། རྗེ་མར་པས། ཉི་མ་ཤར་དུ་ཀ་

ཆྗེན་བཙུགས་པ་དྗེ། ཞྗེས་སློགས་ཀི་མགུར་མ་དྗེ་འདློན་པ་སློས་ནས། ཉི་མ་ཤར་དུ་

ཀ་ཆྗེན་བཙུགས་པ་དྗེ། ཁྱུང་པློ་སློན་སློམ་ཁྱློད་ལ་མི་ཟྗེར་རམ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་
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ལློ་རྒྱུས་ཀང་གསུངས། དྗེ་ནི་རྗེ་བཙུན་ཁྱུང་ལྷས་པས། ཀུན་མཁྱྗེན་འཕགས་པ་དང༌། 

བུ་སློན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་གཉིས་ལས་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་

བཞྗེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀི་བཅུད་མ་ཉམས་པར། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་པའི་ཕྱག་ཏུ་རློ་

རྗེ་ཐྗེག་པའི་བསན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འཕློད་ནས་ཕྱློགས་འདིར་སྐྗེ་དགུ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་བདྗེའི་རྩ་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་འདིའི་དློན་ལ་དགློངས་པར་གསལ་

ལློ། །རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་པའི་ཞལ་ནས། སྔགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་

གཙོ་བློར་བ་མ་མཉྗེས་པར་བྱས་པ་འབའ་ཞིག་ལ་རག་ལས་འདུག་པས། དབང་

གནང་བའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བ་མས་མཉྗེས་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་གསུང་བ་དྗེ་ལ་དཔྱད་རྒྱུ་ཆྗེན་པློ་ཞིག་འདུག་གློ་ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཁྱུང་པློ་ལྷས་པ་ལས་གསན་དགློས་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཐག་“ལྗེགས1་

པར་ཆློད་ནས། པ་རྣམ་གི་ཕག་པ་རི་ན་བ་མ་སྗེ་ཆྗེན་པ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་གདན་

དྲངས་ནས་བཞུགས་འདུག་པའི་སྤྱན་སྔར་བྱློན། སར་ཡང་རློ་རྗེ་སིང་འགྲྗེལ། ཕྱག་

རློར་སློད་འགྲྗེལ། ནཱ་རློ་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལ་སློགས་པ་དུས་འཁློར་གི་ཆ་ལག་མང་པློ་ཞིག་

གསན་ཅིང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལུགས་གཉིས་ལ། བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་

ཡིག་ཆ་མཛད་པ་ཅི་ཡློད་ཀི་བཤད་ལུང་ལ་སློགས་པ་ཆློས་བཀའ་མང་དུ་གསན། དྗེ་

ནས་ཁློང་པ་སྗེ་ཆྗེན་དུ་ཐྗེགས། རྗེ་འདི་པས་ཕག་པ་རིར། ཞ་ལུ་བའི་ཡློ་ག་བ་མཁས་

“པ2་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས། ཡློ་གའི་གར་

དབྱངས་སློགས་ཕྱག་ལྗེན་རྣམས་ཀི་དག་ཏྗེར་ཡང་མཛད། བཀའ་ཡང་ཅི་རིགས་

1  ལགས

2  བ
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པར་གསན། ཁྱད་པར་རིན་པློ་ཆྗེ་བུ་སློན་གིས་མཛད་པའི་རློ་རྗེ་འབྱུང་བའི་རྣམ་

བཤད་ཆྗེན་མློ་གསན་ཅིང༌། ཡློ་གའི་རྩ་རྒྱུད་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པ། བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་རྩྗེ་

མློ། དཔལ་མཆློག །ངན་སློང་སྦྱློང་བའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པ་དང༌། དྗེ་ཉིད་སང་བ། ཀློ་

ས་ལའི་རྒྱན། དཔལ་“མཆློག1་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལ་སློགས་པ། རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་“པ2་རྒྱ་

གཞུང་གི་རིགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་ལུང་ཡང་གསན་ཏློ། “3།དྗེ་ནས་སྤྗེ་ལློའི་སློན། བ་

མ་དབུ་མ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་དབུས་ཀི་དགའ་བ་གདློང་དུ་

ཕྱག་ཕྗེབས། ལྷ་སར་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་དྲུང་དུ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་ལ་བྱློན་ནས། 

དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་དགའ་བ་གདློང་དུ་སྐུ་མཚམས་ལྗེགས་པར་བཅད་ནས་

བཞུགས་སློ། །དྗེ་ཡང་བ་མ་དབུ་མ་པ་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་“པ4་ཟུར་ཙམ་སྨློས་ན། 

ཁློང་དང་པློ་མདློ་ཁམས་ན་བྱིས་པ་གཞློན་ནུ་ཕྱུགས་མ་སྐློང་བའི་དུས་ཉིད་ནས། 

སྔློན་གི་ལས་བསགས་པའི་མཐུ་ཆྗེས་པས། ཚེ་འདིར་འབད་པ་མཛད་པ་ལ་མ་ལྟློས་

པར། རང་གི་ཁློང་པའི་ནང་ནས་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྔགས་ཀི་སྒ་དྲག་པློ་འབྱུང་བ་དང༌། 

སྐུའི་སང་བའང་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་རློལ་དུ་བྱུང༌། དྗེ་ནས་ལུང་དང་རྗེས་སུ་གནང་

བ་མནློས་ནས་བསྗེན་སྒྲུབ་ལ་འགྲུས་པར་མཛད་པས་སྐུ་དང་གསུང་གི་སང་བ་མང་

དུ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡློད། འློན་ཀང་དྗེ་ལ་ཐུགས་ངྗེས་རང་ནི་མ་མཛད། དྗེ་ནས་དབུས་

ཀི་གསང་ཕུར་སློབ་གཉྗེར་ལ་བྱློན། ཕར་ཕྱིན་གི་གཟིགས་རྟློག་མཛད་པས་ཆློས་

སྐད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང༌། གྲྭ་སྐློར་མཛད་པར་དགློངས་པ་ལ། ཡི་དམ་གི་

1  མཆྗེག

2  བ

3  - །

4  བ
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གསུང་གིས་ཡློ་བྱད་ཅི་ཡློད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་ཐློང་གསུང༌། སློབ་གཉྗེར་བྱྗེད་

པའི་ཆས་མི་འློང་བར་འདུག་ཞུས་པས། གཏྗེར་ཞིག་འདློན་རྒྱུ་ཡློད་ཀིས་གསུང༌། 

དྗེར་ཡློ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་བཏང་ཚར་ནས། “ད་གཏྗེར1་འདློན་འཚལ་ཞྗེས་

ཞུས་པས། ད་བྱ་བལ་ཐག་ཆློད་གིས་ལ་དགྗེ་སྦྱློར་གིས་ཤིག་ཅྗེས་བསྐུལ་ལློ། །དྗེ་

ནས་བྱ་བལ་མཛད་ནས་ཀློང་པློ་ཕྱློགས་ལ་བྱློན། སྐམ་ཚང་གི་ཆློས་སྐློར་ཕྱག་རྒྱ་

ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པ་ཞུས། ཐུགས་དམ་མཛད་པས། སྔར་ལས་ཀང་ཡི་དམ་གི་སྐུ་

དང་གསུང་གི་སང་བ་ཆྗེས་གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་བྱུང༌། དྗེ་ནས་བསམ་ཡས་སུ་

རྟློགས་ལྡན་མཚོ་དཀར་མ་ལ་སྦྱློར་དྲུག་གསན་པས། དྗེའི་ཚེ་ཡི་དམ་གི་རྣམ་འཕྲུལ་

གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང༌། རྟློགས་ལྡན་པ་ལ་ཞུས་ན་བྱས་པས་མ་

ཞུ་གསུངས། དྗེ་ནས་དཔལ་རི་བའི་བ་མ་གཞློན་རྒྱལ་བ་ལ་ཞུས་ན་བྱས་པས། ཞུས་

པས་འློང་གསུང༌། ཁློང་གིས་ལམ་འབས་ནས་བཤད་པའི་མན་ངག་དབང་བཞིའི་བར་

རྣམས་བསན་པས་བར་ལན་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་ལྟར་འཇལ་གིན་འདུག །བར་ལན་

འཇལ་ལུགས་རྣམས་ཞུས་པས། ཁྱྗེད་ཀི་འདི་རྣམ་དག་ཅིག་ཡིན་པ་འདུག་ཅྗེས་

གསུང༌། ཡི་དམ་གི་ཞལ་ནས། བར་སློན་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ཡིད་ལ་བསམས་པས་

ཆློག །ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་མི་དགློས་པ་ཡིན་ཏྗེ་ཁློང་རང་གིས་མི་ཤྗེས་པ་འདུག་

གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་གཙང་ལ་འབྱློན་པར་བཞྗེད་པ་ལ། དྗེ་དུས་འབར་འཇག་གཉིས་

གྲགས་པ་ཆྗེ་བར་འདུག་པས་སུའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་འཐད་ཞུས་པས། ཁྱློད་རང་སློང་

དང༌། འབུམ་ཚོ་གདློང་གི་འཕང་དྗེར་མི་གཅིག་དང་འཕད་པར་འདུག །དྗེ་གང་ཟྗེར་

བ་ལྟར་གིས་གསུང༌། བྱློན་པས་འཕང་དྗེར་བཙུན་པ་ཞིག་དང་ཕད། དྗེ་ལ་དྲིས་པས་
1  དགཏྗེར
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འབའ་ར་བ་ཅན་སློང་ཟྗེར། དྗེར་འབའ་ར་བ་ཅན་བྱློན། ཕྱག་ཆྗེན་སློགས་ཞུས། ཁློང་

སྐློ་ཤས་ཅན་ཞིག་འདུག་པས། དྗེའི་སློབས་ཀིས་ངྗེས་འབྱུང་དང་སྐློ་ཤས་དྲག་པློ་

སྐྗེས། སང་ཤས་ཆུང་དུ་འགྲློ་བའི་ཚབས་ཆྗེན་པློ་བྱུང༌། “དྗེ1་ལ་དགློངས་པར་

འདུག །ཁློང་གིས་བསན་པའི་ལྷག་མཐློང་དྗེ་ལྷག་མཐློང་མཚན་ཉིད་པ་ཨྗེ་ཡིན་ཞུས་

པས། ཅིས་ཀང་མིན་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་ཡང་ཡི་དམ་གིས་ལུང་བསན་ནས་ས་སྐར་

བྱློན། རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པ་ལ་དབུ་མ་དང་འདུལ་བ་གསན། དྗེ་ནས་མར་བྱློན། 

རློང་ཆློས་ལུང་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ལའང་འཇུག་པའི་རང་འགྲྗེལ་

ཚར་གཅིག་གསན་ཏློ། །མདློར་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་དགྗེ་བའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་མཛད་ནས། ཐློ་རངས་མནལ་སད་རྗེས་ཀིས་ཆློས་ཤློ་ལློ་ཀ་རྗེ་མ་

ཆག་པར་གསུང་བར་ཞལ་གིས་བཞྗེས། ངྗེས་འབྱུང་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང༌། 

ལྟ་བ་རྣམས་བསློམ་པའི་དམིགས་རྣམ་སྐློང་ཚུལ་སློགས་མཐའ་དག་པར་དངློས་སུ་

འདློམས་ཤིང༌། ཐུགས་རྒྱུད་ཉློན་མློངས་པ་གང་ཤས་ཆྗེ་བ་དྗེའི་གཉྗེན་པློ་སློན་པར་

མཛད། འཕལ་གི་སློ་གསུམ་གི་བྱ་བ་ཕལ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ལྡློག་ཀང་ཡི་དམ་

གིས་སློན་པ་མ་གཏློགས་པར་རང་དགར་འཇུག་ཏུ་མི་སྗེར། ཐུགས་དམ་ལ་བརྩློན་

པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་ཚུལ་སྐྗེ་བློ་གཞན་གིས་བསམ་པར་དཀའ་ཞིང༌། མ་ངན་ལས་

འདས་ནས། གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཡང༌། མྗེ་ལྕྗེ་དང་དུ་བ་རྣམས་ལྷ་བིས་པ་

མཁས་པས་བིས་པ་ལྟ་བུའི་རལ་གྲི་དང་ཨུཏྤ་ལའི་གཟུགས་སུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

འློངས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ནམ་མཁར་ཡལ་འགྲློ་བ་དྗེར་འཚོགས་པ་ཀུན་ལ་མཐུན་

པར་སང་ངློ༌། །ཞྗེས་ཟྗེར་ཞིང༌། རིང་བསྗེལ་ཤྗེལ་ལྟར་དྭངས་པ་གུར་ཀུམ་གི་མདློག་
1  ད
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ཅན་གྲངས་ལས་འདས་པ་བྱློན་པ་རྣམས་ཀང་འཕྗེལ་གདུང་དུ་གྱུར་པ་ལས། ཁ་ཅིག་

ནི་རིང་བསྗེལ་ཕ་མློ་མང་པློ་གཅིག་ལས་གཅིག་འཕྗེལ་བ་འཁློར་ལློ་རྩིབས་དྲུག་པ་

ལྟྗེ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་ཤིང་ངློ་མཚར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་སང་

ངློ༌། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་ཀིས་མངློན་པར་མཐློ་བའི་བ་མ་དབུ་མ་པ་དང་

ཐབས་ཅིག་ཏུ་དགའ་བ་གདློང་དུ་བཞུགས་ཀི་རིང་ལའང་ཁློང་ལ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་

པའི་དབྱངས་ཀི་ཆློས་སྐློར་མང་དུ་གསན་ཅིང༌། བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་

པ་ལ་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་འདྗེབས་པ་དང༌། ཡི་དམ་གི་བསྗེན་སྒྲུབ་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་

པར་མཛད། ཁྱད་པར་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ནི་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་

པའི་རིགས་ཀི་ནུས་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་དབང་གིས་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་

དང་བཅས་པ་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་པ་ཇི་སྗེད་ཅིག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལའང༌། ཚེ་

འདིའི་རྗེད་བཀུར་དང༌། སན་གྲགས་དང༌། འཁློར་དང༌། འདུ་འགློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་དང༌། བདག་ཉིད་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཉིད་དུ་མཐློང་བར་གྱུར་ན་ཅི་

མ་རུང་སམ་པ་སློགས་ཀི་ཀུན་སློང་གི་དྲི་ཙམ་ཡང་མ་འདྲྗེས་པར་གཅིག་ཏུ་ཐམས་

ཅད་མཁྱྗེན་པའི་ཆྗེད་དུ་དམིགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཐུགས་རང་དབང་མྗེད་པར་

ཕློགས་པས། ཚིག་འགྲིག་འགྲིག་མློ་དང༌། དློན་མཁས་པ་གཞན་གིས་བཤད་པ་ལས་

ཁྱད་དུ་ཐློན་ཐློན་མློ་དང༌། མང་པློ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་རང་གི་ལུགས་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ལ་གཞན་གིས་བརྒལ་བར་མི་ནུས་ཤིང༌། གཞན་གི་འདློད་པ་ཐབས་ས་

ཚོགས་ཀི་སློ་ནས་དགག་ནུས་པ་ཙམ་གིས་ཐུགས་ཚིམ་པ་དང་དྗེ་འདྲ་བ་ཙམ་ཞིག་

ལྷུར་མཛད་པའི་དྲི་ཙམ་ཡང་མི་མངའ་ཞིང༌། དྗེ་བས་ན་བདག་ཉིད་རྒྱལ་ཞིང་ཕ་རློལ་
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སྨ་དབབ་པར་བཞྗེད་པ་དང༌། རང་ཉིད་མཁས་པར་རླློམ་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་དྗེ་ཉིད་

གཞན་ལ་གྲགས་པར་བྱ་བའི་ཆྗེད་དུ། འཆད་པའམ། རྩློད་པའམ། རྩློམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག །དང་པློ་ཐློས་བསམ་གཙོ་བློར་ལྷུར་མཛད་པའི་ཐློག་མ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་དིང་

སང་གི་བར་གང་གི་སྐབས་སུའང་དུས་འདིའི་ཚེ། ཚུལ་འདི་ལྟར་མཛད་དློ། །ཞྗེས་

གཟུ་བློར་གནས་པ་སུས་ཀང་ལན་ཅིག་ཀང་དྲང་པློར་གླྗེང་བའི་སྐབས་མི་རྗེད་པ་

འདི་ནི། ཆློས་ལ་བློ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཕྱློགས་པ་ཡན་ཆད་སུས་བསམས་ཀང༌། གཟུ་

བློའི་བློས་བསམས་ན་ནི། རང་དབང་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་དད་པ་ལྷག་པར་སྐྗེད་པའི་སྐྗེས་

བུ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ངློ་མཚར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་

དང་བཅས་པའི་དློན་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ནའང༌། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པར་བགྲློད་པའི་ལམ་གློང་འློག་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་

དང༌། ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྗེད་པ་ཞིག་ཇི་“ལྟར1་བྱས་

ན་འློང་ཞིག་གུ་སམ་དུ་འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཐུགས་ལ་གཅགས་པས་དཔྱློད་པར་

མཛད་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་དབང་པློ་རྣློན་པློ་ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་བའི་རིགས་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པས། གཞན་གི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྣམ་པར་དཔྱློད་པ། ལུང་ཙམ་སྐབས་

སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ངང་ཚུལ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མི་མངའ་བས། འདི་སམ་དུ། རྒྱལ་

བས་གསུང་རབ་འགྲྗེལ་བའི་མཆློག་ཏུ་ལུང་བསན་པའི་ཤིང་རྟའི་སློལ་འབྱྗེད་ཆྗེན་པློ་

དག་གིས་བསན་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངྗེས་

ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕྱྗེ་བའི་ངྗེས་དློན་གི་གསུང་རབ་ཀི་དློན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རིགས་པས་

རྣམ་པར་དཔྱད་ཀང་མཐའ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་རྗེད་པ་ཞིག །སྐྗེས་བུ་
1  ལྔར
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སྐློམ་པས་“གདུངས1་པ་བཏུང་བ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཀིས། ཚུལ་འདིས་

གསུང་རབ་ཀི་དློན་ཚོལ་བ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་མཛད་དློ། །དྗེ་ཡང་རྗེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས། 

ད་ལྟ་བློད་ན་ཤྗེས་རབ་གློ་བ་བཟང་བའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་བརྩི་བ་འདི་ཚོ་ལྟར། གསུང་

རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པའི་བསན་བཅློས་ཕལ་ཆྗེར་ལ། བལྟས་“པ2་ཙམ་

ནས་འདིའི་དློན་འདིར་འདུག་སམ་པ་འབད་མྗེད་དུ་ལམ་ལམ་འཆར་བ། དྗེ་གཞན་ལ་

བསན་ན་གློ་བ་ཆྗེན་པློ་བློ་ཡུལ་དུ་བདྗེ་སང་སང་བ་འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་ལ་སྔ་མློ་

ནས་ཡློད་དྗེ། དྗེ་འདྲ་ལ་ཡིད་བརྟན་བཅང་མི་རུང༌། རིགས་པ་ཕ་མློས་ལྗེགས་པར་

དཔྱད་པ་ན། དང་པློར་ཡིན་ཡིན་འདྲ་བའི་གློ་བ་རྗེད་པ་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆྗེར་ཞིག་

འགྲློ་བ་ཀ་མང༌། དྗེས་ན་རིགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཕ་མློ་ཞིག་གིས་ལྗེགས་པར་

དཔྱད་པའི་དཔྱད་པ་མ་རློགས་བར་དུ་དློན་དྗེར་ཁ་ཚོན་བཅད་ཀང་ཤབ་ཤློབ་ཏུ་འགྲློ་

བ་ཡིན། ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་དྗེའི་“ཚེ3་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་

དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ལྟ་བ་དང༌། གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔ། དྗེའི་

ནང་ནས་ཀང་སྒྱུ་ལུས་འདི་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་བ་དང༌། རྟློགས་ན་དློན་ཆྗེ་ཞིང༌། མ་

རྟློགས་ན་ནི་ལློག་པར་ལྟུང་བའི་གཡང་སའང་འདི་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ལ། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བསློམ་

པ་དང༌། སྔགས་བ་མྗེད་ཀི་ལམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཚོལ་བ་སློགས་ཚིག་

ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་དགློངས་ཏྗེ། འདི་དག་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་

བཞིན་འཁྲུལ་མྗེད་དུ་སློན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་རྒྱ་བློད་བལ་གསུམ། དབུས་

གཙང་ཁམས་གསུམ་སློགས་གང་ན་ཡློད་ཀང་དྗེའི་ཁུངས་ཤིག་རྗེད་ན་ནི། དྗེ་ཚོལ་
1  གཔུརས

2  བ

3  ཚ
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བའི་ཕྱིར་དུ་ལུས་སློག་ཐྗེད་ལ་བློར་ནས་དཀའ་བ་ཅི་བྱུང་ཡང་དང་དུ་བངས་ཏྗེ་ད་ལྟ་

ཉིད་དུའང་འགྲློ་དགློས་དགློངས་པ་སིང་ནས་ཤུགས་དྲག་པློ་དྗེའི་ཚེ་ཡློད་དློ། །ཞྗེས་

རྗེ་ཉིད་གསུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕྱིར་ན། དྗེའི་དུས་སུའང་བ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་ལློཙྪ་བ་བཅློལ་

ནས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང༌། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་

ཁྱད་པར། སྔགས་བ་མྗེད་ཀི་ལམ་གི་གནད་ཆྗེ་ཤློས་རྣམས་དང༌། རིམ་“པ1་ལྔའི་གློ་

རིམ། གྲངས་ངྗེས་སློགས་མཐའ་ཡས་“པ2་ཞིག་གི་དྲི་བ་དང༌། དློགས་པ་ཆློད་པའི་

ཆྗེད་དུ་བརྒལ་ཞིང་བརྟག་པའི་སློ་ནས་འདྲི་བ་ལ་སློགས་པ་འབའ་ཞིག་གཙོ་བློར་

མཛད་དློ། །དྗེའི་ཚེ་རྗེ་འདིའི་ཐུགས་ཡུལ་ན་ཡང་ཁས་ལྗེན་ཅིའང་མྗེད་ཅིང་གང་ཡང་

རང་ལུགས་ལ་བཞག་ས་མྗེད་པར་གཞན་ངློ་འབའ་ཞིག་ལ་སྐྗེལ་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་

དྗེ་ཅུང་ཐུགས་ལ་བདྗེ་བར་ཡློད་པས། བདག་གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་ཐལ་རང་གང་གི་

ལྟ་བ་ཡིན་ཞུས་པས། གང་“གིའང3་མིན། ཞྗེས་གསུང་ཞིང༌། གཞན་ཡང་གསུང་རབ་

ཀི་གནད་དང༌། དཔྱད་པ་མཛད་པའི་སློ་བསན་པ་ལ་ཚད་མྗེད་དློ། །དྗེའི་ཚེ་གཞན་

ཡང་རྗེ་བཙུན་གི་ཞལ་ནས། ད་ཕྱིན་ཆད། བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་པ་ལ་

གསློལ་བ་འདྗེབས་པ། སྔར་བསགས་ཀི་སིག་ལྟུང་སྦྱློང་ཞིང་ཚོགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་གློང་

ནས་གློང་དུ་སྗེལ་བའི་བསག་སྦྱང་ལ་འབད་པ། ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་རིགས་པ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་མདློ་རྒྱུད་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པའི་དློན་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱློད་པ་

གསུམ་སུམ་སྒིལ་དུ་གིས་ལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཉམས་སུ་ལློང་དང༌། རིང་པློ་མི་

ཐློགས་པར་ལྟ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། མདློ་རྒྱུད་ཀི་དློན་མཐའ་དག་ལ་མི་
1  བ

2  བ

3  གིའད



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 56  

འཁྲུལ་བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་འགྱུར། ད་ལྟ་ནས་བཤད་པ་བྱས་ཀང་ཕན་འདློགས་ལྟར་

སང་ལས་མི་འློང་བས། རྗེ་ཞིག་བྱ་བལ་བྱས། དབྗེན་པ་བསྗེན་ནས་སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་

གིས་ཤིག །ཅྗེས་བསྐུལ་བར་མཛད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བསྐུལ་བ་དང༌། རྗེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་

ཚུལ་དྗེ་ལྗེགས་པར་དགློངས་ནས་བྱ་བལ་མཛད་ཅིང༌། དབྗེན་པ་བསྗེན་ནས་སྒྲུབ་པ་

སིང་པློར་མཛད་པ་ལ་ཐུགས་ཐག་བཅད་དློ། །འདིར་སྨྲས་པ། རིག་སྔགས་འཆང་གི་

གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ། །རྣམ་དག་དབང་བཞིའི་རླབས་འཕྗེང་ཆྗེར་གཡློ་

ཞིང༌། །རིམ་གཉིས་དབུ་བའི་འཛུམ་དཀར་རློལ་པ་ཅན། །དངློས་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་བྱྗེ་

བའི་གཏྗེར་གྱུར་ཏྗེ། །བདག་དློན་ལ་ཆགས་རབ་དཀར་དགྗེ་བའི་གཤྗེད། །སྗེད་

“པའི1་ལྷ་མིན་སིང་རྗེའི་ལྟློ་བར་ནི། །ཉིད་ཀིས་ཞུ་མཛད་ཁྱློད་ཐུགས་དྲང་སློང་

ཆྗེས། །མ་ལུས་རྣམ་དཔྱློད་ཡངས་པའི་ཞལ་དུ་དྲངས། །མང་དུ་ཐློས་པའི་འདྲྗེན་བྱྗེད་

སློང་ལྡན་ཞིང༌། །བློ་གསལ་འཆི་མྗེད་ཚོགས་ཀི་རལ་པའི་རྒྱན། །ཐྗེག་མཆློག་བདུད་

རྩིའི་དཔལ་ལ་དབང་སྒྱུར་བ། །ཐུབ་བསན་ཡློངས་འདུའི་བདག་པློ་རྒྱལ་གྱུར་

ཅིག །ཅྗེས་བྱ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་

བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་དད་པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། གཙོ་བློར་སྔགས་

ཀི་ཐྗེག་པ་ལས་བརྩམས་པའི་མང་དུ་ཐློས་པ་ཡློངས་སུ་བཙལ་བའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་

སྗེ་བཞི་པའློ།། །།

དྗེ་ནས་བ་མ་དབུ་མ་པ་དྗེ་ཁའི་སློན་མདློ་ཁམས་ལ་འབྱློན་པར་ཆས། རྗེའི་ཞལ་

སྔ་ནས་ཀང་ལྷ་སར་སྐྗེལ་“མ་ལ2་བྱློན། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་

1  བའི

2  མལ
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བཏབ། ལྷ་སའི་སློ་ཁང་སྗེང་གི་“གཙུག1་ལག་ཁང་དུ། བ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་རྗེ་འདིས་

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐློད་པའི་དབང་བཞི་རློགས་པར་གནང༌། དྗེ་ནས་རྗེ་

རིན་པློ་ཆྗེ་པས་སྐློར་མློ་ལུང་དུ་ཕྗེབས། སློན་མཇུག་དྗེ་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། 

དགུན་ལ་ཉྗེ་བ་སྤྗེའུ་ལློ་ཟླ་བ་བཅུ་པ་ལ་བབ་པ། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ལ་སྐློར་

མློ་ལུང་ནས་ཕྱག་བཏྗེག །སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་འཇམ་དཀར་བ་ཞྗེས་གྲགས་པ་

དཔལ་ལྡན་བཟང་པློ་བ་དང༌། རྟློགས་ལྡན་བྱང་སྗེང་བ། གནས་བརྟན་རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་

མཚན་པ། གནས་བརྟན་བཟང་སྐློང་བ་སྗེ་དབུས་པ་བཞི། བ་མ་རྟློགས་ལྡན་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོ་བ། དགྗེ་བཤྗེས་ཤྗེས་རབ་གྲགས། དགྗེ་བཤྗེས་འཇམ་དཔལ་བཀྲ་

ཤིས། དགྗེ་བཤྗེས་དཔལ་སྐློང་སྗེ་མདློ་སྨད་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཕྱག་ཕྱིར་ཁིད། དྗེ་

གློང་ནས། གཞིས་ཀ་སྗེའུ་རློང་པས་ཞབས་ཏློག་ལྗེགས་པློ་མཛད་ཀིན་ཡློད་ཅིང༌། 

དྗེ་དུས་ཀང་ཁློང་གི་ཞབས་ཏློག་བསྒྲུབས་ཏྗེ། དཔློན་སློབ་དགུས་གཞུང་ཀློ་མཛད་

ནས་བྱ་བལ་ལ་བྱློན། འློལ་ཁར་ཕྗེབས། དྗེའི་དགུན་“དཔྱིད2་རྣམས་འློལ་ཁ་ཆློས་

ལུང་དུ་བཞུགས་ཤིང༌། དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་འློལ་ཁ་བ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀི་དད་པ་ཆྗེན་

པློས་སྦྱིན་བདག་“མཛད3་དྗེ་ཞབས་ཏློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབས། དྗེར་

བཞུགས་ཀི་རིང་ལ་ཡང༌། ཐློག་མར་བསག་“སྦྱང་གནད4་ཆྗེ་བར་དགློངས་ཏྗེ་དཔློན་

སློབ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སློབས་བཞི་ཚང་བའི་བསག་སྦྱང་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་

མཛད། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་རང་གིས་ཀང༌། ལྟུང་བཤགས་བརྒྱ་ཕྱག་དང་བཅས་པ་དང༌། 

1  གཅུག

2  དབྱིད

3  མཛེད

4  སྦྱད་གནང
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ཕྱག་སློར་གི་རྩྗེ་མློ་རྣམས་སྗེར་ཁར་སློང་གི་བར་དུ་མཎལ་འབུལ་བ་སློགས་ལ་

དཔག་པར་དཀའ་བའི་བརྩློན་པ་དྲག་པློ་མཛད་ཅིང༌། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གྲློ་ལུང་

པ་ཆྗེན་པློའི་གསུང་ལས། མདློ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པློ་ཆྗེ་འདི་མ་འགྱུར་ན། བློད་ཀི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་སྤྱློད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་དམ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་དུ། སངས་རྒྱས་ཕལ་པློ་ཆྗེ་ལ་སློགས་པ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་

རླབས་པློ་ཆྗེ་རྣམས་སློན་པའི་མདློ་སྗེ་རྣམས་ལ་གཟིགས་རྟློག་ཞིབ་པར་མཛད་དྗེ། 

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་རིགས་ཀི་ནུས་པ་ཡློངས་སུ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་རྨད་དུ་

བྱུང་བ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སིང་སློབས་དཔག་པར་དཀའ་བས། རྒྱལ་སས་ཀི་

སྤྱློད་པ་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ཞིང་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ་སྔར་གི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་བསབས་ཤིང༌། ད་ལྟ་དང་མ་འློངས་པའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་བསབ་པ་དང༌། སློབ་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་མདློ་སྗེ་

ལས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་དྗེ་རྣམས་ལ། བདག་ཉིད་ཀང་ད་ལྟ་ནས་དྗེ་ལྟ་བུའི་

ཚུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཞུམ་པ་གཏན་མི་སྐྗེ་ཞིང༌། སྤློ་དགའ་ཤུགས་དྲག་པློས་འཇུག་

པར་བྱ་བའི་ཆྗེད་དུ། མདློ་སྗེ་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སིང་སློབས་དང་སྤྱློད་པ་

གང་རླབས་ཆྗེ་ཆྗེ་རྣམས་ལ་རྗེ་རྗེ་ནས་དམིགས་ཕུག་གི་ཐུགས་སྦྱློང་བའི་དམིགས་

རྣམ་ནར་མར་བསྗེན་པས། དང་པློ་ཞིག་ཅུང་དཀའ་ཙམ་བྱུང་ཡང༌། ཕྱིས་ལྗེགས་པར་

གློམས་ནས་འབད་རྩློལ་མི་དགློས་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་རྒྱལ་སས་ཀི་སིང་སློབས་

དང་སྤྱློད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཇི་འདྲ་བའི་དཔག་དཀའ་བ་ཞིག་ལའང་ཞུམ་པ་ནམ་ཡང་

མི་སྐྗེ་ཞིང༌། སྤློ་དགའི་ཤུགས་དྲག་པློ་ངང་གིས་འཇུག་པ་ཞིག་བྱུང་ཞྗེས་རྗེ་ཉིད་ཀི་
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ཞལ་ལས་ཐློས་ཏྗེ། གསུང་འདི་ཙམ་ཡང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློབ་པར་འདློད་པའི་

གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གདམས་ངག་དང༌། བློ་ཆྗེན་དག་གིས་ཀང་

དཔག་པར་དཀའ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པའློ། །དྗེའི་དབྱར་རིང་ཇིའི་ཇློ་བློ་བྱམས་པ་

མཇལ། མཆློད་པ་དང་སྨློན་ལམ་རླབས་པློ་ཆྗེ་མང་དུ་མཛད། དྗེ་ནས་དགུན་དྭགས་

པློ་སྨན་ལུང་རྒྱ་སློག་ཕུར་བྱློན། ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕྗེལ་ཞིང་ཡློན་ཏན་གི་ཁྱད་

པར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མང་དུ་བརྗེས། དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ། ད་བར་དུ་རློ་རྗེ་

འཇིགས་བྱྗེད་བཅུ་གསུམ་མའི་བདག་འཇུག་ནམ་ཡང་མ་ཆག་པར་མཛད་དློ་ཞྗེས་

གསུང་ངློ༌། །དཔྱིད་འློལ་ཁར་བྱློན། དྗེ་ཡང་རིང་ཇིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དྗེ། སྔློན་གར་

མི་ཡློན་ཏན་གཡུང་དྲུང་གིས་བཞྗེངས་པ། ཇློ་བློ་བྱམས་པའི་སྐུ་ལི་འདྲ་མི་“ཚད1་

ལྷག་ཙམ་ཤིན་ཏུ་བྱིན་རླབས་ཆྗེ་ཞིང་ངློ་མཚར་བ་བཞུགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་

འདུག་ནའང༌། ཕྱིས་ལྷ་རིས་ཐམས་ཅད་ཉམས་ཤིང་ལྗེགས་པར་གློགས། ཇློ་བློའི་སྐུ་

དྗེ་ཡང་རྡུལ་ཁློད་ན་འློ་བརྒྱལ་ཞིང༌། སྐུ་ལ་བྱ་ཐལ་སློགས་ཀི་མི་གཙང་བས་གློས་

པར་གྱུར་པ་གཟིགས་པས་ཐུགས་ཀིས་མ་བཟློད་དྗེ་སྤྱན་ཆབ་བྱུང་ཞིང༌། དྗེའི་ཞིག་

གསློས་མཛད་པར་དགློངས་ནས། འློལ་ཁ་སག་རྩྗེ་བ་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་སྗེ། རྩིག་པ་

དང་ཐློག་དང་ཞལ་བ་སློགས་འཆློས་དགློས་རྣམས་ཁློང་གིས་ལྗེགས་པར་བསྒྲུབས་

ཤིང༌། དྗེ་ནས་རི་མློ་བ་དཔློན་སློབ་རྣམས་ལ་རང་གིས་ཆ་རྐྱྗེན་དང་ཞལ་ཏ་མཛད་

ནས་སྒྲུབ་པར་བརྩམས་པའི་ཚེ། “དཔློན2་སློབ་བཅུ་གཉིས་ཡློད་པའི་ཕྱག་རས་

གཏློར་ཆ་སློགས་གང་ཡློད་ལ་རིན་བཏབ་པས་ཞློ་བཅུ་གཉིས་ལས་མ་བྱུང༌། ཇི་ལྟར་

1  ཚང

2  དབློན
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མཛད་ཀི་རྔློ་མ་ཐློགས་པ་ལ། རྣམ་སས་ཀི་འཛིན་གཏློར་ཞིག་བཅས་ནས་འཕིན་

ལས་འཆློལ་བར་དགློངས་པའི་ཚེ་མར་མྗེད་པ་ལ། བཙུན་པ་ཞིག་གིས་མར་གྲློད་བུ་

གང་ཕུལ། དྗེ་ལ་མར་གི་འཛིན་གཏློར་བཅས་ནས་འཕིན་ལས་བཅློལ་བས། དྗེའི་

སང་ཉིན་རང་ལ། འབློག་པ་འགས་མར་ཐུད་མང་པློ་བཀལ་བྱུང་སྗེ་ཕུལ། དྗེ་ནས་

བཟུང་སྗེ་འབུལ་བ་མང་པློ་རིམ་པ་བཞིན་བྱུང་བས་ཡློ་བྱད་ཀིས་མ་ཐློགས། འདིར་

མ་ཟད་ཆློས་ལྡན་གི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གཟིགས་པའི་སྐབས་གཞན་དུའང༌། 

རྣམ་སས་ལ་མར་གི་གཏློར་མ་དང་བཅས་ཏྗེ་འཕིན་ལས་བཅློལ་བས་ཡློ་བྱད་དཔག་

ཏུ་མྗེད་པ་གླློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་མང་དུ་ཡློད་དློ། །དྗེ་ནས་ཡར་ལུང་ཕྱློགས་

ནས་ཀང་ལྷ་བཟློ་བ་ཚོན་རྩི་ཁྱྗེར་ནས་རི་མློའི་དང་བངས་ལ་འློངས་པའང་མང་དུ་

བྱུང༌། དྗེའི་ཚེ་ལྷ་བཟློ་བ་རྣམས་ཀང་བསྗེན་གནས་དང་གསློ་སྦྱློང་གི་སློམ་པ་ལ་

བཀློད་ནས་འདྲིར་འཇུག་པ་དང༌། ལས་བྱྗེད་པའི་མི་ཕལ་པ་རྣམས་ཀང༌། ཐ་མལ་

བའི་ཚིག་སྨྲ་བ་སངས་ནས། སྨློན་ལམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སློགས་ཤས་ཆྗེར་ཁ་

ཏློན་དུ་བྱྗེད་པས་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞློལ་བར་མཛད་ལ། ཐློག་མར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་

པའི་དབྱངས་ཀི་ཞིང་བཀློད་འདྲི་བའི་སྐ་རིས་བཏབ་ཚར་བ་དྗེ་ལ་རབ་གནས་ཤིག་

མཛད་ནས། ཀློང་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་སློད་ཀི་མགློ་ལ་མར་མྗེ་ཕུལ་བ་སང་ཉིད་ཕྱྗེད་

བར་དུ་མ་ཟད་པར་བཟུང༌། དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ། ཞིང་བཀློད་རྗེ་བིས་ཚར་རིམ་གི་རབ་

གནས་“མཛད1་དྗེ། མར་མྗེ་ཕུལ་བ་ལ་མ་བཟུང་བ་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང༌། དྗེ་ལྟར་རི་

མློ་ལྗེགས་པར་གྲུབ་ནས། འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གི་དཀིལ་འཁློར་བཞྗེངས་ཏྗེ། རྗེ་

ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་གནས་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང༌། དྗེའི་ཚེ་སློབ་མ་སྐལ་ལྡན་བཅུ་
1  མཇད
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ལྷག་པ་ཞིག་ལ་གསང་ལྡན་གི་དབང་ཡང་གནང་ལ། རབ་སློན་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་

གདན་ས་ཕན་ཚུན་གི་མདློ་སྨད་པ་སློགས་ཀིས། གློས་དར་སློགས་ཀི་འབུལ་བ་མང་

དུ་བྱུང་བས། རྟྗེན་འབུར་དུ་དློད་པ་རྣམས་ཀི་ན་བཟའ་ལློགས་བིས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཞལ་ཁྗེབས་དང་བཅས་པ་ལྗེགས་པར་གྲུབ་བློ། །དྗེའི་ཚེ་རབ་གནས་དངློས་གཞིའི་

ཉིན། ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད་པ་དང༌། ལས་བྱྗེད་དང༌། བྱ་བའི་དུས་ཚིགས་

འཛིན་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཐུགས་དམ་དང་བྱ་བ་སློགས་སྔར་ལས་ཆྗེས་སྔ་བའི་

ཚོད་ལ་ཟིན་ནས། འདི་ཅི་ཞིག་སམ་དུ་གྲིབ་ཚོད་བཙུགས་ཤིང་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་

པས། དྗེ་ཉིན་ཉི་མ་ཚད་ལས་ཆྗེས་རིང་དུ་གྱུར་པར་སང་ངློ༌། །ཞྗེས་དུ་མ་ཞིག་མཐུན་

པར་གླྗེང་ངློ༌། །གཞན་ཡང༌། འགའ་ཞིག་གི་རྨི་ལམ་ན། མཁའ་འགྲློས་རི་མློ་འདྲི་བ་

མཐློང་བ་དང༌། ལྷློ་བག་མཁན་ཆྗེན་ཕྱག་རློར་བའི་གཟིགས་སང་ལ། སངས་རྒྱས་

རབས་བདུན་ནམ་མཁའ་ལ་བྱང་ཕྱློགས་སུ་འབྱློན་པ་གཟིགས། གང་དུ་བཞུད། ཅྗེས་

གསློལ་པས། རིང་ཇིའི་རབ་གནས་ལ་སྦྱན་འདྲྗེན་གིན་འདུག །ཅྗེས་གསུང་བའི་

ཚེས་གྲངས་དང་རབ་གནས་མཛད་པའི་ཚེས་གྲངས་གཉིས་ཕྱིས་བརྩིས་པས་

མཐུན་པར་འདུག་གློ །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ནས་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྷློ་བག་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

མཚན་པས། འདིར་ཞིག་ཅི་ནས་ཕྱག་ཕྗེབས་པར་ཞུ། བཀའ་འདྲ་ཞུ་བའི་འདློད་

པའང་ཡློད། སྐུ་ཚེ་བསིང་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་སྒིག་པ་སློགས་ཀི། སན་བསྐུལ་འདྲ་ཡང་

འབུལ་བ་ལགས། ཞྗེས་པའི་གསུང་ཡིག་ནན་ཆྗེར་བྱུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྷློ་བག་བ་

བློ་དགློན་པར་བྱློན། མཁན་ཆྗེན་ལྷློ་བག་པ་རང་གིས་གཙོ་མཛད་པའི་ལྷློ་བག་གི་

དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་བསབ་བཏུས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། རིན་
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པློ་ཆྗེ་ལྷློ་བག་པ་རང་ལ། གྲྭ་ལྔའི་དབང་ལ་སློགས་པ་དབང་རྗེས་གནང་མང་དུ་

གནང༌། རྗེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཁློང་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་གསན་ཅིང༌། 

གནས་དྗེར་ཟླ་བ་བདུན་ཙམ་བཞུགས། དྗེ་ནས་ཕྱིས་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་རྣམ་

པར་དག་པའི་སློ་ནས་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འབྱུང་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཞིག་ཡློད་པར་དགློངས་ནས། ཆློས་གློས་གསུམ་ལྷུང་བཟྗེད་འཁར་གསིལ། 

གཞན་ཡང་མཆློད་རས་དུ་མ་ཞལ་གསྗེར་དང་བཅས་པ་དང༌། བསློད་པ་ཚངས་པའི་

ཅློད་པན་ཞྗེས་བྱ་བ། དློན་རྨད་དུ་བྱུང་ཞིང་ཚིག་སྦྱློར་ཡིད་འཕློག་པ་མཛད་དྗེ། རིང་

ཇིའི་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགློན་ལ་འབུལ་བ་ལ་བསྐུར་ཞིང༌། སར་རྒྱ་གར་ཤིང་གི་རི་ལ་

འབྱློན་པར་དགློངས་ཏྗེ་ལམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་འབྱློན་པར་ཆས་པ་ལ། ཡི་དམ་གི་སྐུ་

དང་གསུང་གི་གནང་བ་ཡློད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རྗེ་རང་ལ་ཤིང་གི་རིར་ཕྗེབས་ནས་

གྲུབ་ཆྗེན་མི་ཏ་དང་མཇལ་བ་སློགས་ངློ་མཚར་བ་འློང་ནའང༌། འཁློར་ཕལ་ཆྗེར་ལ་

ཚད་པ་འློང་ཞིང་མང་པློ་ཞིག་ཚེའི་དུས་བྱྗེད་པར་“འདུག་ཟྗེར1་བ་དང༌། རྗེ་རང་ཉིད་

ཀིས་ཀང་དྗེ་ལྟར་དགློངས་ནས་སར་ལློག་སྗེ་གཉལ་ལ་བྱློན། གཉལ་ལློ་རློར་ཕྗེབས་

ནས། ལློ་རློ་སློད་སག་ཏུ་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་བཞུགས། དྗེར་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་

“ཕིན2་ལས་པས་མཛད་པའི་བསན་རིམ་ཆྗེན་མློ་གདན་དྲངས་བྱུང་བ་ལ། བསུ་བ་

མཛད། མཆློད་པ་ཕུལ། ཞིབ་པར་གཟིགས་པས་ཐུགས་ངྗེས་ཆྗེན་པློ་འཁྲུངས། དྗེར་

བསན་རིམ་ཚར་གཅིག་གསུངས། ལར་ཡང་བྱ་བལ་ལ་བྱློན་པ་ཉིད་ནས། རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དློན། ཚིག་སྤྱི་ཙམ་ལ་མ་ལུས་པར་ད་ལྟ་ལས་དང་པློ་ཉིད་

1  འདུགཟར

2  བིན
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ནས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བསྐློར་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པས་ཆློག་པའི་ཚུལ། ལམ་གི་ངློ་

བློ། གྲངས་ངྗེས། གློ་རིམས་སློགས་ཐམས་ཅད་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་ལམ་སློལ་

དང་མཐུན་པ་ཞིག་མྗེད་“དུ་མི1་རུང་བར་གཟིགས་ནས་བ་མ་ཡི་དམ་ལ་གསློལ་བ་

དྲག་ཏུ་བཏབ་ཅིང༌། གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་“པ2་མཐའ་དག་ལ་ཞིབ་

ཏུ་དཔྱློད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་མཛད་པས། ཐློག་མར་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་པ་ནས་

མགློ་བརྩམས་ཏྗེ། མཐར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ལ་བསབ་ཚུལ་གི་བར་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་

ཆུང་ཐུན་མློང་དང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྤྱི་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་

སྔགས་ཀི་ཐབས་མཁས་ཀི་ཁྱད་པར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སློན་པ་བཏབ་ནས་

ཉམས་སུ་ལྗེན་ཚུལ་གི་ལམ་གི་ངློ་བློ་དང་གློ་རིམས་དང་གྲངས་ངྗེས་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་

ལློག་པའི་ངྗེས་པ་འཁྲུངས་ནས་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་གང་ལའང་

ཁློལ་བཏློན་རྗེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐྱྗེན་

དུ་སྦྱར་ནས་ཉམས་ལྗེན་གི་ཕྱློགས་སུ་འཁྱྗེར་ཤྗེས་པ། དྗེ་ཡང་བཤད་པ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར། ད་ལྟ་བློ་མཐློ་དམན་དབང་པློ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གང་ཡིན་གི་རྒྱུད་ལ་བསྐློར་

ནས་དམིགས་རྣམ་གི་རིམ་པར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་ལག་ལྗེན་དུ་འཁྱྗེར་བདྗེ་ཞིང་

འཆུན་ཆྗེ་ལ། སྗེམས་འདུལ་བའི་རིམ་པ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་མཛད་པའི་སློ་ནས་གདུལ་

བྱ་མཆློག་དམན་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་ལ་མངའ་བརྗེས་ཤིང༌། གངས་

རིའི་ཁློད་འདིར་ཚུལ་འདི་ནི། སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀི་གདམས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པའི་ལམ་

1  དམི

2  བ
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གི་རིམ་པ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤིང་རྟའི་སློལ་འདི་ཉིད་ཡ་

མཚན་པར་གཟིགས་ཤིང༌། དྗེའི་སློལ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཐུགས་ངྗེས་ཆྗེར་འཁྲུངས། 

དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་གདམས་པའི་སློལ་ལ་ཡང་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་པློ་

ཏློ་བ་སློགས་ཀི་གདམས་པ་ལ་ཡང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཐུགས་ངྗེས་ཡློད་མློད་ཀི། འློན་

ཀང་ལྷག་པར། བ་མ་ལློཙྪ་བ་ཆྗེན་པློ་བློ་ལྡན་ཤྗེས་རབ་ཀིས་མཛད་པའི་བསན་རིམ་

དང༌། དྗེའི་སས་ཀི་ཐུ་བློ་དཔལ་ལྡན་གྲློ་ལུང་པས་མཛད་པའི་བསན་རིམ་ཆྗེན་མློ་

སློགས་དང༌། རང་ཉིད་ཀིས་དགློངས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་མཐུན་ཤས་ཆྗེ་

ཞིང་སློལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་གཟིགས་སློ། །དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་གདམས་པ་དྗེ་ཡང༌། 

གསུང་རབ་དང་དགློངས་འགྲྗེལ་གི་བསན་བཅློས་མན་ངག་མཐའ་དག་ལམ་གི་རིམ་

པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་སློན་པར་སང་བས། འཆད་ཤྗེས་པ་དང་ཉན་ཤྗེས་པ་གཉིས་

ཀིས་བཤད་ཅིང་ཉམས་སུ་བངས་ན་མན་ངག་ཆང་ཆུང་དུ་མ་ཟད་གསུང་རབ་མཐའ་

དག་གི་གུང་འགྲིག་ནས་འློང་བར་སང་བས། ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་བློ་སྦྱློང་བ་ནས་

འཁིད་དགློས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཁིད་ཀི་རྣམ་གྲངས་མང་པློ་སློན་པ་མ་བྱས་

གསུང་ཞིང༌། འདི་ཁློ་ནའི་སྗེང་ནས་གཙོ་བློར་འཁིད་པར་མཛད་དློ། །“དྗེ1་ནས་གཉལ་

སྨད་གསལ་རྗེ་གངས་ཀི་ཡར་འདྲྗེན་དགློན་པར་དབྱར་ཐློག་གཅིག་བཞུགས། དྗེའི་

ཚེ་དཔློན་སློབ་རྣམས་མཐུན་རྐྱྗེན་དཀློན་པར་བྱུང་བ་ལ་རྣམ་ཐློས་སས་ལ་གཏློར་མ་

འབུལ་དགློས་པའི་མཚན་མ་དགློངས་ནས་ཕུལ་བས་མྱུར་དུ་མཐུན་རྐྱྗེན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལྷག་དང་བཅས་པར་བྱུང༌། དྗེ་ནས་དཔློན་སློབ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གིས་ཙ་

རི་མ་ཆྗེན་ལ་བྱློན། ཞག་འགའ་བཞུགས་རི་པ་རྣམས་ལ་མང་ཇ་གནང་སྦྱིན་དང་
1  ད
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བཅས་པ་མཛད། རི་ཁློད་གཟིགས་ཤིང་བདྗེ་མཆློག་གི་བདག་འཇུག་ལ་སློགས་པ་

མཛད། ངློ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་དུ་བྱུང༌། ཙ་རིར་ཕྗེབས་འབྱློན་པའི་ལ་ཁ་ན་མར་

འབྱློན་དུས། གནས་འདིར་ཡང་ནང་མཆློད་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་འཁློར་རང་བྱྗེད་

པ་མི་འློང་དགློངས་པ་ཞིག་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པས། དྗེ་མ་“ཁད1་ནས་ཞབས་ཀི་

ཁློལ་བུ་ཞིག་ལ་གླློ་བུར་དུ་ཚེར་མ་ཟུག་པ་འདྲ་བའི་ཚ་ཟུག་དང་སྙུང་ཟུག་ཆྗེན་པློ་

རང་ཡློད་པ། སྐྲངས་པ། ནག་པློ་ཆྗེན་པློ་དང་བཅས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ། སྐབས་ཤིག་

ཏུ་ནང་མཆློད་དང་བཅས་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་ཚོགས་འཁློར་ཞིག་མཛད་པས། 

ཚོགས་འཁློར་མ་གྲློལ་བ་ནས་ཟུག་མྗེད་པར། དྗེ་མ་ཁད་གདངས་སློ། །དྗེ་ནས་ཡང་

གཉལ་ལ་བྱློན་ཏྗེ། གཉལ་སྨད་སྗེང་གྗེ་རློང་དུ་བཞུགས། གསྗེར་ཕྱྗེ་འབུམ་པ་ལ་

མཆློད་པ་ཆྗེན་པློ་ཕུལ་ཞིང༌། དྗེར་འདུལ་བའི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། ལག་ལྗེན་ཕན་

ཚེགས་རུང་ཆུ་འདྗེབས་པ་ཡན་ཆད་ཞིབ་པར་མཛད། ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་

མ་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་དགློས་པ་ཡིན། ངྗེད་ལ་ནི་སློ་སློར་ཐར་པའི་

ཕམ་ལྷག་སྦློམ་པློ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་འློང་མ་མློང༌། ལྟུང་བྱྗེད་ཉྗེས་བྱས་དང་

བཅས་པ་འགའ་རྗེ་བྱུང་བ་རྣམས་བཤགས་བསམ་བྱྗེད་གསུང་ནས་མཛད་ཅིང་

འཁློར་རྣམས་ཀང་ཚུལ་དྗེ་ཉིད་ལ་སྦྱར་བར་མཛད་དྗེ། གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཆྗེས་ཆྗེར་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ལ། གཏིང་ནས་མ་བཟློད་པའི་

ཐུགས་ཀི་ཤུགས་དྲག་པློས། བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྨང་དཀའ་བ་ཆྗེན་པློས་གཞི་

ནས་བཙུགས་པར་མཛད་པས། ཕྱི་རབས་གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་སྐྗེ་བློ་ཡློངས་ལ། 

རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནས་དཔྱིད་གཉལ་གི་
1  ཁང



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 66  

སང་ཆུང་དུ་བཞུགས། དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཆློས་ས་ཚོགས་གསུངས། གྲློང་པ་སྐྗེ་

བློའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀིས་དད་པ་དྲག་པློ་དང་བཅས་ཏྗེ་

འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། བསྗེན་གནས་དང་སྐབས་འགྲློ་སློགས་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་

ཕན་པའི་དགྗེ་བ་ལ་ལྗེགས་པར་སྦྱར་ཅིང༌། རྗེ་ཉིད་ཀིས་ཐློག་མ་མཛད་དྗེ། ཐམས་

ཅད་བསྐུལ་ནས་ཚ་ཚ་འབུམ་གཏྗེར་མང་པློ་བཏབ་ཅིང༌། ཕྱིས་ཀང་ཚུལ་དྗེ་ཉིད་སྒྲུབ་

པ་ལ་སྦྱར་བར་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་གཉལ་སློད་རྭ་གྲློང་དུ་བྱློན། དབྱར་བཞུགས་

མཛད། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དཀའ་བཅུའི་གྲྭ་

སྐློར་མཛད་ཚར་ནས། དྗེར་མཇལ་བ་ལ་ཕྗེབས། དྗེའི་ཚེ་རྭ་གྲློང་མཁན་པློ་ལ་ཞལ་ཏ་

གནང་ནས་ཁློང་གིས་སྦྱིན་བདག་གི་མཐིལ་ལྗེན་བྱས། གཞན་ཡང་དད་འབུལ་མང་

དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། གཉལ་ཕྱློགས་ཀི་དགྗེ་འདུན་གི་སྗེ་ཕལ་ཆྗེ་བའི་སྗེ་སློད་

འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྗེ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཞག་མང་པློའི་བར་དུ་མཛད་ཅིང༌། 

དྗེ་བར་དགྗེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལ་ཞབས་ཏློག་བསྗེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གྲུབ། 

དྗེ་ཡང་གཉལ་གི་སྗེ་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གྲལ་སློགས་ལ་ཡྗེ་མི་འཆམ་པས་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་ཚོགས་པ་མི་སིད་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ལ། དྗེ་དུས་རྗེ་ཉིད་ཀི་ཐུགས་རྗེའི་སློབས་དང་

ཐབས་མཁས་པའི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་རྩློད་པ་མྗེད་ཅིང༌། དམ་པའི་ཆློས་ཀི་

དགའ་སློན་གིས་དུས་འདའ་བར་གྱུར་ལ། དྗེར་རྗེ་ཉིད་ཀིས་སློ་སློ་ལ་དད་འབུལ་དང་

བསྗེན་བཀུར་རྒྱུན་པའི་ཁས་ལྗེན་གི་དད་བསྐུལ་སློགས་ཀི་ཞལ་ཏ་གནང་བས། 

ཐམས་ཅད་སྤློ་དགའ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ཏྗེ། དིང་སང་གི་བར་དུའང༌། དྗེའི་ལློ་དུས་

ལ་ཆློས་འཁློར་ཞག་མང་པློ་རྗེ་བྱྗེད་པ་མ་ཆག་པར་ཡློད་ལ། དྗེའི་“ཚེ1་སྔར་ལྟར་
1  ཆྗེ
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ཐམས་ཅད་རྩློད་པ་མྗེད་ཅིང༌། ཆློས་འཁློར་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཕན་ཚུན་

གྲལ་སློགས་ལ་རྩློད་པ་དང་བཅས་པས་ལྷན་ཅིག་འདུ་འགློད་མི་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་

གཉལ་ཕྱློགས་སུ་བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལྗེགས་

པར་མཛད་ནས་སར་ཡང་འློལ་ཁར་ཕྗེབས། དྗེ་ནས་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་

དབྗེན་གནས་ལྷ་སིངས་སུ་ལློ་གཅིག་བཞུགས་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེ་ཡང་ཐལ་

རང་གི་ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་ལ། བྱ་བལ་ལ་འབྱློན་པའི་གློང་ཉིད་ནས་དྗེ་བར་དུ་

དཔྱད་པ་ནར་མར་མཛད་ནའང༌། མཐར་ཐུག་པའི་གནད་ལ་མི་བདྗེ་བ་གཏན་ནས་

ལློག་པའི་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་མ་ཐུབ། གནས་དྗེར་བ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་

ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་ཤིང་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་འདྗེབས་པ་དང༌། རིགས་པའི་དཔྱད་པ་ཞིབ་

པར་མཛད་པས། བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་བྱུང༌། སློབ་

དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་བུངྔྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལ་ལྗེགས་པར་གཟིགས་པས་

ཀང་མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་ལྟ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་

དང་དགག་བྱའི་མཚམས་འཛིན་སློགས་ལ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ངྗེས་པ་གཏིང་

ཚུགས་པ་འཁྲུངས་ཤིང༌། མཚན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་ཞིག །དྗེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་དློགས་པའི་སྒློ་འདློགས་ལྷག་མ་མྗེད་པར་དྲུངས་

ཕྱུང་བར་གྱུར་ཏྗེ། སློན་པ་ལ་ཤྗེས་ནས་དང་བ་ཐློབ་པའི་ཤུགས་ཀིས་དྲངས་པ། ཟབ་

མློ་རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པའི་སློ་ནས་བསློད་པ་ལྗེགས་པར་བཤད་

པའི་སིང་པློ་ཞྗེས་བྱ་བའང་མཛད་དློ། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་རིགས་པའི་

སློབས་ཀིས་སྒློ་འདློགས་ལྷག་མ་མྗེད་པར་ཆློད་དྗེ། སློད་པ་ཉིད་ལ་ཐུགས་རྩྗེ་གཅིག་
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ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལྷུར་མཛད་ཅིང༌། ཡང་དག་པའི་དྲན་ཤྗེས་

ཀིས་ལྗེགས་པར་བསྐངས་པའི་གློམས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་མཛད་པའི་སློབས་ཀིས། 

རྗེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་ལྗེགས་པར་གློམས་པས་རྗེས་ཐློབ་ཏུའང་ས་ཚོགས་པའི་

སང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་སློང་བཞིན་དུ་སང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟར་འཆར་གི། སློང་པ་ཉིད་ཀི་

རྒྱས་མ་ཐྗེབས་པའི་སང་བ་རང་དགའ་བ་ཆྗེར་མི་འཆར་བར་འདུག །ཅྗེས་གསུང་

ངློ༌། །ཚུལ་འདི་ནི་མཁས་པ་མགུ་བར་བྱྗེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་“པ1་ཆྗེས་དཔག་པར་

དཀའ་བ། རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པས་ཀང་བསློད་པའི་ཕྗེང་བས་བསྔགས་པར་བྱ་

བའི་ཡུལ་ཡིན་ན། བདག་ཅག་དག་གིས་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་ཞིག་འཚལ། དྗེ་ཡང་བ་མ་

འདི་ནི། གློང་དུ་བརློད་པ་ལྟར་བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་ནས་གསློལ་བ་

འདྗེབས་པ་དང༌། བསག་སྦྱང་སློགས་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བརྩློན་པར་མཛད་ཅིང༌། སྐྗེ་བློ་

ཕལ་པ་རྣམས་ཀི་བློ་ཡུལ་དུ་བྱ་དཀའ་བ་ཙམ་གི་བསྗེན་སྒྲུབ་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་

བརྩློན་པར་མཛད་པས། ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ཚུལ་དཔག་

པར་དཀའ་བ་ཡློད་ལ། ཁྱད་པར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཀི་ཞལ་མངློན་སུམ་དུ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང༌། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

མཛད་པའི་སློབས་ཀིས། གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དློན་ལ་འཁྲུལ་པ་མི་མངའ་བར་

གྱུར་པ་ཡིན་ལ། ཇི་འདྲ་བའི་རྟློགས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། ཐློག་མར་རིགས་

པས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པས་ཕལ་ཆྗེར་དགློངས་འློང༌། དྗེ་ལྟར་མཛད་ཀང་ཐུགས་ངྗེས་

མཐའ་ཆློད་པ་འདྲྗེན་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ། བ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཐ་

མི་དད་ལ་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་ཅིང་མཎལ་ཕུལ་བས། དྗེ་མ་ཁད་འབད་མྗེད་དུ་
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དཔྱིས་ཕྱིན་པར་དགློངས་ནས་འློང་བ་བསློན་མི་ནུས་པར་ཡློད་ལ། གཞན་ཡང་རྗེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་གི་སང་བ་སློགས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་“པ1་

ཞིབ་པར་ནི་དངློས་སུ་ཡློངས་ལ་བསྒག་པར་མི་ནུས་མློད། འློན་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་

དློན་ལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དཔྱློད། དཔྱད་པ་རློགས་མ་རློགས། ཉམས་ལྗེན་གི་གནད། 

གདུལ་བྱ་ཇི་ལྟར་བཀྲི། འཁློར་ཇི་ལྟ་བུ་བསྗེན། གནས་ཇི་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་སློགས་

ཕལ་ཆྗེར་རང་བཟློས་ཞུགས་པ་མ་བྱས། ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་སློན་འློལ་ཁར་

བྱློན། དགུན་དཔྱིད་མགར་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་ནས་འློལ་ཁའི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་

ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེ་ནས་དབྱྗེའི་སྗེའུ་རར་བྱློན། དབྱར་བཞུགས་མཛད། དབྱྗེ་

པའི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཆློས་མང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་དགྗེ་བའི་

ལམ་ལ་བཀློད། དྗེ་ནས་འློལ་ཁའི་བག་གདང་དུ་བྱློན། དགུན་བཞུགས་མཛད། དྗེ་

ནས་རིང་ཇིར་ཇློ་བློ་བྱམས་པའི་དྲུང་དུ་མཇལ། ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་དུས་མཆློད་ལ་

དགློངས་ནས་ཞག་བཅློ་ལྔའི་རིང་ལ་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆྗེ་ཞིང་བཀློད་པ་ཡིད་འཕློག་པ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་མཛད་དྗེ། བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་དགློངས་ནས་

འཕལ་དང་ཡུན་དུ་ཕན་བདྗེ་རྒྱས་པའི་སྨློན་ལམ་རླབས་ཆྗེ་བ་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་

དྗེར་དཔྱིད། སློབ་དཔློན་དཀའ་བཅུ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་མཛད། སྗེ་སློད་འཛིན་པ་

ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེ་ནས་ཉང་པློ་ཕྱློགས་ནས་དད་པ་

ཆྗེན་པློས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཉང་པློ་མདངས་མདློའི་དགློན་པར་

བྱློན། དབྱར་བཞུགས་མཛད། ཉང་པློ་ཕྱློགས་ཀི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཆློས་མང་དུ་

གསུངས་ཤིང༌། སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མཛད། དྗེའི་སྐབས་སུ། དཔློན་
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ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་བས་རྔློག་ལློ་ཆྗེན་པློའི་གདན་ས་པ་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་དཀློན་

མཆློག་ཚུལ་ཁིམས་པ་ངློ་ཆྗེན་ལ་སྦྲན་ཏྗེ་སྐི་ཤློད་ཕྱློགས་སུ་ཕྗེབས་པར་ཞུ་བའི་

“གསློལ1་བ་འདྗེབས་པ་སྔ་མློ་ནས་ནར་མར་ཡློད་པའི་རྟིང་བསྐུལ་གི་གསློལ་

འདྗེབས་པས་སྗེབ་པ་དང༌། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེ་མཇལ་བར་བཞྗེད་པས་ཀང་ཐུགས་

དྲངས་ཏྗེ། སློན་སྐི་ཤློད་དུ་ཕྗེབས། པློ་ཏ་ལར་བཞུགས་ནས། གསང་བདྗེ་གུང་

གསུམ། དགའ་སྐློར་ཟུལ་གསུམ་གི་གདན་ས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐློག་དྲངས་པའི་སྗེ་

སློད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ལ། དབུ་མ་སང་བ། འདུལ་བ། ལམ་རིམ་ལ་སློགས་

པའི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེའི་ཕྱི་རྗེས་སློ་ག་དགའ་བ་གདློང་དུ་བྱློན། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་

པློ་པར་ཁས་འཆྗེ་བ་རྣམས་ཀིས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་“དཔང2་པློར་བྱས་ཏྗེ་ཁས་བངས་པའི་སྗེམས་སྐྗེད་ཀི་བསབ་བྱ་རྣམས་ལ་ཇི་

ལྟར་སློབ་པའི་ཚུལ་མཐའ་དག་པར་ཤྗེས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། 

དྗེའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་པ་མིང་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་དགློངས་ཤིང༌། གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་

ཐྗེག་པ་ལ་འཇུག་པར་འདློད་ན་ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་ལྗེགས་པར་བློ་སྦྱངས་པའི་སྗེང་

དུ། བ་མ་བསྗེན་ཚུལ་ཐྗེག་ཆྗེན་ཐུན་མློང་པའི་སྐབས་སུ་བསན་པ་ལས་ཀང་ཆྗེས་

ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་གི་སློ་ནས། དབང་བསྐུར་རྒྱུད་སྗེ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བ་མ་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལས་མནློས་ཏྗེ། དྗེའི་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་

སློམ་པ་རྣམས་མིག་གི་འབས་བུ་ལྟར་གཅྗེས་པར་འཛིན་ཅིང༌། ཁྱད་པར་རྩ་ལྟུང་ལ་

སློག་“བསློས3་བྱས་ནས་ལྗེགས་པར་སློམ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། ཁས་བངས་པའི་དམ་
1  གསལ

2  དབང

3  བསྔློས
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ཚིག་ཡལ་བར་དློར་ནས། སྔགས་གི་ལམ་ལ་སློབ་པ་སྐད་བྱས་ཀང་ངན་འགྲློ་མི་

བཟད་པའི་སློ་འབྱྗེད་པར་དགློངས་ནས། ཨྗེ་མ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བ་ལ་

སློབ་པར་ཁས་འཆྗེ་བ་འདི་དག །ཚུལ་འདི་ལྟ་བུས་སྤྱད་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་

དུ་སིང་ནས་ཤས་མ་བཟློད་པའི་ཐུགས་བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་“པློས1་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ། 

གདུལ་བྱ་རྣམས་ལའང་ཚུལ་དྗེ་ཉིད་འདློམས་པར་མཛད་པས། དྗེར་ཡང༌། བྱང་སའི་

ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུ། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ། རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ཤིན་ཏུ་

ཞིབ་པར་གསུངས། དྗེའི་ཆློས་གཞུག་ལ། བ་མ་རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པ་ཆྗེན་པློའི་

ཞལ་སྔ་ནས་མངའ་རིས་ནས་བྱློན། དབྱར་གནས་སག་ཚང་དུ་མཛད་དྗེ། དབུས་སུ་

བྱློན་ནས། དགའ་བ་གདློང་དུ་ཕྱག་ཕྗེབས། བསུ་བ་དང༌། བསྗེན་བཀུར་དང༌། ཞབས་

ཏློག་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཛད་ནས། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེ་

ནས་ཡབ་སས་གཉིས་ཀའང་དབྗེན་པ་ལ་དགྗེས་ཤིང༌། དབྱར་རྭ་སྒྗེང་གྗེ་དབྗེན་པའི་

གནས་ཀི་བསྔགས་པ་གཏམ་དུ་བརློད་པ་སན་དུ་གསློན་པས་ཀང་ཐུགས་གཡློས་

པར་གྱུར་ལ། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་ལུང་བསན་པའི་གནས། སློན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡབ་

སས་ཀི་གདན་ས། བཀའ་གདམས་པའི་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་ཆུ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་

ཁུངས་སུ་གྱུར་པས་ཀང་གཟིགས་པར་བཞྗེད་དྗེ། ཡབ་སས་གཉིས་ཀིས་ཐློག་མ་

མཛད་པའི་དགྗེ་འདུན་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་མང་པློའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྭ་སྒྗེང་ལ་

ཕྱག་བཏྗེག །དགུན་བཞུགས་རྭ་སྒྗེང་དུ་མཛད། བ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆྗེན་པློས། རིགས་པ་

དྲུག་ཅུ་པ་དང་གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་སློགས་གསུངས། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདིས། ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པློ་མདློ་སྗེ་རྒྱན་དང༌། དབུས་མཐའ་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་དང༌། ཉན་ས་ལ་
1  པས
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སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གུང་ལྗེགས་པར་བསྒིགས་ཏྗེ། ཞི་གནས་ཀི་བཤད་པ་

མཐའ་དག་པར་གསུངས་ཤིང༌། བསློམ་དུ་བཅུག་པས། འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་

གསུང་རབ་དང་མཐུན་པའི་ཞི་གནས་ཀི་མློང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས། ཡབ་སས་

གཉིས་ཀིས་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་གནད་དུ་མ་ལ་འབྗེལ་བའི་གཏམ་གི་

བཀའ་མཆིད་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་མཛད། དྗེ་ནས་ཆློས་རྗེ་ལློཙྪ་བ་དང༌། འབི་ཁུང་ཆློས་

རྗེ་གཉིས་ཀས་ཞལ་འཛོམ་པར་ཞུ་པའི་ཕློ་ཉ་དང་གསུང་འཕིན་ནར་མར་བྱུང་བས། 

རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདིས་དཔྱིད་མགློ་འབི་ཁུང་དུ་“བྱློན1། ཆློས་མང་དུ་གསུངས། སྤྱན་སྔ་

རིན་པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་དང༌། ཕྱག་ཆྗེན་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་སྦྱློར་

ལ་སློགས་པ་གསན། དྗེ་རྗེས་ཡབ་སས་གཉིས་ཀས་ཕྱག་བཏྗེག་ནས་བྱློན། རིན་པློ་

ཆྗེ་ལློཙྪ་བ་སྐབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་པློའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་ཆློས་རྗེ་རྣམ་པ་གསུམ་

ག་གནམ་རྩྗེད་ལྡྗེང་དུ་ཨར་ཆྗེན་པློ་བྱང་ཆུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞལ་

མངློན་པར་འཛོམ་ཞིང༌། དཔློན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བས་དད་པ་དང་གཏློང་བ་ཤིན་ཏུ་

ཡངས་པའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློས་ཞབས་ཏློག་མཛད་དྗེ། སྗེ་སློད་འཛིན་པ་རྒྱ་མཚོ་

ལྟ་བུ་དུ་མས་ཐློག་དྲངས་པའི་དགྗེ་འདུན་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གིས་དབྱར་གནས་

པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ནས། ཆློས་རྗེ་གསུམ་གས་ཀང༌། བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་དག་

ཏྗེར་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་མཛད་པར་དགློངས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ཇི་སིད་དུ་རྒྱལ་བའི་

ནང་མཛོད་འདུལ་བ་རློགས་པར་ཡློད་པ་དྗེ་སིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡློད་ལ། 

དྗེ་མྗེད་ན་མྗེད་པར་གསུངས་པ་དྗེ་ཉིད་ཐུགས་ལ་ལྕི་བར་གྱུར་ནས། བསན་པ་འབའ་

ཞིག་ལ་དགློངས་པའི་ཐུགས་ཀིས། འདུལ་བ་མདློ་རྩའི་བཤད་པ་རྒྱས་པ་རྗེ་གསུང་
1  བྱློད
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ཞིང་དྗེའི་དུས་སུ། གཞི་བཅུ་བདུན་ནས་གསུངས་པའི་བཅས་པ་ཕ་མློ་ཞིག་ཡན་ཆད། 

ད་ལྟའི་གང་ཟག་གིས་ཉམས་སུ་བང་ནུས་ཙམ་རྣམས་དང༌། རྣམ་འབྱྗེད་ནས་འབྱུང་

བའི་བཅས་པ་རྣམས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་མིང་རིགས་

ཀིས་ཕྱིར་བཅློས་པའི་ཆློ་ག་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་གི་ཕྱག་ལྗེན་རྣམ་པར་དག་པའི་

སློལ་ལྗེགས་པར་བཙུགས་ཏྗེ། དྗེའི་ཚེ་འདུལ་བ་གསན་པ་ཕལ་ཆྗེ་བས་ཀང་རང་

རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ནས། ལྟུང་བ་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་བཤགས་ཡུལ་མང་ཉུང་

གི་བྱྗེ་བག་དང༌། དངློས་པློ་སངས་པའི་ཆད་ལས་སྔློན་དུ་གཏློང་བ་སློགས་ཇི་ལྟར་

བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཕྱག་ལྗེན་ལ་བཏབ་ནས་ཕྱིར་བཅློས་མཛད་དྗེ་དྗེ་ཕྱིན་ཆད་ཕྱག་

ཕྱི་ལ་གཉུག་མར་གནས་པ་ཕལ་ཆྗེ་བས་ཉིན་རྗེ་ཞིང༌། རང་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་

ནས་ལྟུང་བ་དང་ཡུན་དུ་མི་འགྲློགས་པར་ཕྱིར་བཅློས་པ་དང༌། ཡློ་བྱད་བྱིན་རླབས། 

རུང་ཁང་གཅློད་པ། ནུབ་ལྷག་ཉལ་བསྲུང་བ་སློགས་ཀི་ཕྱག་ལྗེན་དག་ལའང་ཆྗེས་

བརྩློན་པར་མཛད་ན། དྗེ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབ་མི་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་ནི་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་

དགློས། དྗེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་རྩ་བ་སློ་སློར་ཐར་པའི་རྨང་རློགས་

པར་གསློས་པས་བསན་པ་ལ་བྱ་བ་“མཛད1་པ་ཞིག་ལ་འདི་ཡ་མཚན་པ་ཡིན་

ནློ། །གཞན་ཡང་དབུ་ཚད་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་མང་དུ་བསྐློར། དགག་

དབྱྗེ་ཐློན་ནས། རྗེ་བཙུན་ཆྗེན་པློ་གཙང་ལ་ཕྱག་བཏྗེག །ཆློས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་འཁློར་

དང་བཅས་པ་སར་རྭ་སྒྗེང་དུ་བྱློན། བག་སྗེང་གྗེའི་ཞློལ་དུ་དབྗེན་གནས་བཏབ། ཆློས་

རྗེ་ལློཙྩ་བས་ནན་ཆྗེར་བསྐུལ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་དུ་མའི་ངློར། 

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་གནད་བསྡུས་པ། ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་
1  མཇད
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ཐློགས་མྗེད་གཉིས་ཀི་ལམ་སློལ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་སློ་ནས་སྐལ་བ་དང་

ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འཁིད་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་སློན་པའི་ལམ་རིམ་ཆྗེན་མློའི་

རྩློམ་པ་མཛད། དྗེ་ནས་དྗེ་ཕྱིན་ཆད་“སྔགས1་ཀི་ཆློས་ཐན་ཐུན་འཆད་འདློད་པས། 

ཁྱྗེད་དྲག་པ་འགའ་རྗེས་ཆློས་རྗེ་ལློཙྪ་བ་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐློད་པའི་

དབང་ཞུས་ལ་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་སློར་ཆུག་གསུང༌། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་འཇམ་

དཀར་བ་དང༌། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་འདུལ་འཛིན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་མཛད། ཉི་

ཤུ་རྩ་ལྔས་དབང་ཞུས། དྗེ་ཡང་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་རང་གིས་སྨློན་འཇུག་གི་སློམ་པ་ཕློག་

པ་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ལ། ཆློས་རྗེ་ལློཙྪ་བས་སྨློན་འཇུག་གི་སློམ་པ་

ཕློག་ཅིང༌། དྗེ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མཛད་དློ། །གཞན་ཡང་གནས་དྗེ་ཉིད་དུ་རྗེ་རིན་

པློ་ཆྗེ་རང་ཉིད་ཀིས་སྔར་གནམ་རྩྗེད་ལྡྗེང་དང་ལམ་པ་དགློན་པ་སློགས་སུ་སྨློན་

འཇུག་གི་སློམ་པ་གནང་བ་འགའ་ཞིག་གི་ཆྗེད་དུ་གཙོ་བློར་དགློངས་ནས། བྱང་སའི་

ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་པའང་མཛད་ཅིང༌། དློན་གཉྗེར་ཅན་མང་པློས་

གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། རྩ་ལྟུང་དང་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་

ཀང་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་ཆློས་རྗེ་ལློཙྪ་བ་ལམ་རིམ་གི་གླྗེགས་བམ་ཕྱག་ཏུ་བཞྗེས་

ཤིང༌། ལྗེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྐྗེས་ཀིས་ཐུགས་ཀི་བང་མཛོད་གཏམས་ཏྗེ། 

གཙང་ལ་ཕྱག་བཏྗེག །རྗེ་འདིས་དབྱར་དགུན་གཉིས་ཙམ་དྗེ་ཉིད་དུ་བཞུགས་ནས། 

ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པ་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་དུས་མཆློད་ལ་

མཆློད་པ་དང་སྨློན་ལམ་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆྗེ་ཞིང་ངློ་མཚར་བ་མཛད་དྗེ། རིམ་གིས་

བྱློན་ནས་ལྷས་ཕུ་དགློན་གསར་དུ་ཕྱག་ཕྗེབས། བློ་གྲློས་དང་ལྡན་པའི་སྗེ་སློད་འཛིན་
1  སགས
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པ་དུ་མ་ལ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲྗེལ་གི་བརློད་བྱའི་གཙོ་བློ་མཐའ་དག་རིགས་པའི་ལམ་

ནས་དྲངས་ཏྗེ། གཞུང་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་ནས་ཉམས་ལྗེན་ལ་སྦྱར་ཏྗེ་

གསུངས་པས། སྗེ་སློད་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་སྔློན་ལན་ཅིག་ཀང་མ་མློང་བའི་ལྗེགས་

པར་བཤད་པའི་བདུད་རྩིའི་རློ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མློང་བས་ཡིད་ཀི་སྐྗེས་བུ་རང་དབང་

མྗེད་པར་ཕློགས་ཏྗེ་ངློ་མཚར་བའི་གཏམ་གིས་དུས་འདའ་བར་བྱྗེད་ཅིང༌། དྗེ་ཕྱིན་

ཆད་ཀང་སྐབས་སྐབས་སུ་གསུངས་པས། སྔློན་ཆད་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་ཚད་མ་

ཚིག་གི་ན་ཡམ་མམ། ཕྱིའི་གློ་རྒྱ་གཅློད་པའི་“ཚེ1་བསན་བཅློས་གཞན་ལྟ་བ་ལ་བློ་

ཅུང་ཟད་དྲག་ཏུ་འགྲློ་བའི་ཡན་ལག་ཙམ་དུ་ཉྗེ་བར་མཁློ་བར་འཛིན་པར་ཟད་ཀི། འདི་

ཉམས་ལྗེན་ལ་མཁློ་བའི་ཐྗེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་སུ་ལའང་མྗེད་པས། ཕལ་མློ་ཆྗེ་ཞིག་དློན་

མ་ཡིན་པ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ལ། ད་ལྟ་བློ་གྲློས་དང་ལྡན་ཞིང་གཟུ་བློར་གནས་པ་དག་

ལ། འདི་ཉིད་ཉམས་ལྗེན་སློན་པའི་བསན་བཅློས་ཤིག་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཕྱློགས་

མཐློང་ཙམ་ཡློད་པ་འདི་ནི། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་འབའ་ཞིག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟྗེན་པ་

ཡིན་ཏྗེ། འདི་ཙམ་གི་བཀའ་དྲིན་ཡང་གངས་ཅན་པ་ཡློངས་ཀིས་བསབ་པར་ས་བ་མ་

ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནས་མིའི་དབང་པློ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་ནན་ཆྗེར་གསློལ་བ་

བཏབ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། འློན་སྗེ་ཆྗེན་སྗེང་དུ་ཕྗེབས། སྗེ་སློད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་

མ་འདུས་པ་རྣམས་ཀིས་དྗེ་ཉིད་དུ་དབྱར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ཏྗེ། རྒྱལ་

བཟང་སྨློན་མཁར་ནས་ཞབས་ཏློག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས། བྱང་ཆུབ་ལམ་

གི་རིམ་པའི་ཁིད་དང༌། དབུ་ཚད་ཀི་དཀའ་བའི་གནས་འགྲློལ་བའི་ཆློས་མང་དུ་

གསུངས། དྗེ་ནས་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་འློལ་ཁའི་བྱམས་པ་གླིང་དུ་ཕྱག་
1  ཆྗེ
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ཕྗེབས། དློན་གཉྗེར་ཅན་རྣམས་ལ་ལམ་རིམ་དང་བསྐྗེད་རློགས་ཀི་ཆློས་རྗེ་གསུངས། 

དཔློན་སློབ་རྣམས་སྐུ་མཚམས་ཤིན་ཏུ་དམ་པའི་ངང་ནས། ཐུགས་དམ་ལ་ལྷུར་

མཛད་པའི་སྐབས་སུ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་བྱང་གིས་མཛད་པའི་རྣམ་གཞག་རིམ་པའི་ཊི་

ཀ་མཛད་དྗེ། དློན་གཉྗེར་ཅན་རྣམས་ལ་ཞིབ་པར་གསུངས། དྗེ་ཡང་སྤྱིར་རིམ་ལྔའི་

དློན་དང༌། ཁྱད་པར་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་སློགས་དཔལ་གསང་

བ་འདུས་པ་རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང༌། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལྔའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་

བའི་དློན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རགས་པ་རྣམས་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞིག་ལྗེགས་པར་གློ་

ནས་དྗེ་དུས་ལློ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་སློང་བ་ལ་དྗེ་བར་དུ་སྨྲ་མ་ནུས། དྗེ་ནས་ཟུར་ཙམ་

སྨྲས་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་དམ་པ་མང་པློས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་ལམ་གི་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་སློན་པའི་བསན་

བཅློས་ཆྗེན་པློ་གསང་ཆྗེན་ལམ་གི་རིམ་པ་མཛད། སྗེ་སློད་འཛིན་པ་དུ་མ་ལ་སྔགས་

ལམ་རིམ་གསུངས། དྗེའི་ཚེ་བར་ཆད་ཀི་ལྟས་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ་ཅི་རིགས་པ་བྱུང༌། 

དགྗེ་བཤྗེས་གཅིག་གཉིས་ཀང་འདས་པ་ལ། དཔློན་སློབ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་མཚམས་

དམ་པར་མཛད་དྗེ། ཐུགས་དམ་དང༌། ཟླློག་པ་སློགས་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད་

པས་ཚེགས་མྗེད་པར་བཟླློག །དྗེའི་ཚེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་སྒྲུབ་

ཐབས་བདུད་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཆློ་ག་རྒྱས་པའི་

རྩློམ་པ་ཡང་མཛད། ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕྗེལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་ཐུགས་དམ་སློམ་བཟླས་

སློགས་མཛད་པའི་སྐབས་སུ། སྐུ་མདུན་རང་ན་ཡློད་པ་རྣམས་ཀིས། སློ་གསུམ་གི་

སྤྱློད་པ་ཅི་བྱས་ཀང༌། ཆྗེད་དུ་གཏད་ནས་ཐུགས་བཅུག་ན་མ་གཏློགས། ཐུགས་
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ཀིས་དྗེ་རྣམས་ཅི་ཡང་མི་ངྗེས་པ་ཞིག་ཡློད། འདི་དུས་ཇི་ཙམ་ནས་ལགས་ཞུས་

པས། དགྗེ་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་དྗེ་ལྟར་འློང་བ་བྱམས་པ་གླིང་ནས་ཡིན། ལྟ་རྟློག་དང་

དཔྱད་པ་ཞིབ་པློ་བྱྗེད་པའི་སྐབས་སུ་དྗེ་ལྟར་འློང་བ་སྔ་མློ་ནས་ཡློད་དྗེ་འདྲ་བ་

འདུག །ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །ལློ་གཉིས་བཞུགས་ནས། དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ལུང་དུ་དགུན་

བཞུགས་མཛད། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ལ་གསང་

སྔགས་ལམ་རིམ་གསུངས། སློ་ག་སྐི་ཤློད་དུ་བྱློན། སྗེའུ་ནས་དད་པ་དྲག་པློས་

ཞབས་ཏློག་ཚད་མྗེད་པ་ནར་མར་མཛད་དྗེ། དབྱར་གནས་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་

བཞུགས། སྐུ་མཚམས་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་མཛད། གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་དང༌། མ་རྒྱུད་

ཀི་རློགས་རིམ་འགའ་ཞིག་གསུངས། དྗེར་གསློལ་“བ1་འདྗེབས་པ་མང་པློའི་ངློར་

དབུ་མ་རྩ་ཤྗེའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་མཛད་པར་བཞྗེད་ནས་གཞུང་གི་རིགས་པའི་གནད་

ཕ་མློ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཏུ་མཛད་པས། རིགས་པ་ཕ་མློ་འགའ་ཞིག་ལ་དློགས་

པ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་དཀའ་བ་བྱུང་ནས། “བ2་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་

གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས། སྐབས་ཤིག་ན། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

མདློའི་སློང་ཉིད་ཉི་ཤུའི་འགྲྗེལ་རྐང་རྣམས་གསྗེར་བཙོ་མའི་ཡི་གྗེར་བཀློད་པའི་རྣམ་

པས་བར་སང་ཁིག་གིས་གང་བར་གཟིགས་པ་ཡང་ཡང་བྱུང་བས། རྩ་ཤྗེའི་རིགས་

པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྣམས་ལའང་དློགས་པ་ལྷག་མ་མྗེད་པར་འབད་མྗེད་དུ་“ཆློད་སློང3་

གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་མྱུར་དུ་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངྗེས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའི་བསན་

བཅློས་དང༌། རྩ་ཤྗེའི་རྣམ་བཤད་ཆྗེན་མློ་མཛད། དྗེའི་ཚེ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློ་
1  པ

2  གླ

3  ཆད་སང
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ཏ་མིང་གིས་བ་མ་འདི་ལ་དད་པ་ཆྗེན་པློས་ལུང་དང་གནང་སྦྱིན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་

འབུལ་སྐྗེལ་དང༌། རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་དང༌། སྐྗེ་བློ་མཐའ་དག་ལ་དམ་

པའི་ཆློས་ཀིས་བཀའ་དྲིན་“མཛད1་པའི་སད་དུ་སྤྱན་འདྲྗེན་པའི་གསློལ་བ་ནན་ཆྗེར་

འདྗེབས་པ་ལ། གསྗེར་ཡིག་པ་ཏཱ་ཞིང་བཞིས་མགློ་བྱས་བརྒྱ་ཕག་མང་པློ་མངགས་

བྱུང་བ་ལ། དང་པློར་ཅུང་ཟད་དབྗེན་པ་འདྲར་མངློན་ཆུང་བར་བཞུགས་ཏྗེ། གསྗེར་

ཡིག་པ་རྣམས་མཇལ་དུ་མ་གནང༌། རྗེས་སུ་མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་

གཙོ་མཛད། དཔློན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་བ་དང་བཅས་པ་ངློ་ཆྗེན་ལ་སྦྲན་ནས། 

གསྗེར་ཡིག་པ་རྣམས་མཆི་མ་བྱུང་ཞིང༌། ཞུ་བ་ནན་གིས་ཕུལ་བས་སྗེ་རར་ཕྗེབས། 

མཇལ་ཁ་གནང༌། འབུལ་བ་རྣམས་བཞྗེས། རྒྱ་ཡུལ་ལ་འབྱློན་པ་དགག་བྱ་ཆྗེ་ཞིང་

དགློས་པ་ཆུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའི་ཞལ་ཏ་ནན་ཅན་ཞིབ་པར་བྱློན་ནས། 

སྤྱན་མ་འདྲློངས་པར་གསྗེར་ཡིག་པ་རྣམས་ཕྱིར་ལ་ཐྗེགས། དྗེ་ནས་སྗེ་རར། རྩ་ཤྗེ། 

དྲང་ངྗེས་རྣམ་འབྱྗེད། བཞི་བརྒྱ་པ། གསང་སྔགས་ལམ་རིམ། རྩ་ལྟུང་དང༌། བ་མ་ལྔ་

བཅུ་པ་ལ་སློགས་པའི་བཤད་པ་ཞིབ་པར་གསུངས་ཤིང༌། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་

པའི་ཁིད་ཀང་གནང༌། སྗེ་“སློད2་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་གསང་བདྗེ་དང༌། དགའ་སྐློར་ཟུལ་

གསུམ་གི་གདན་ས་པ། ཐང་སག་པའི་གདན་ཟུར་ལ་སློགས་པ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་རྗེ་འདུས། སྗེའུ་ནས་དབྱར་གནས་ཀི་བདག་རྐྱྗེན་དང༌། དཔློན་

སློབ་རྣམས་ཀི་སྤྱི་སློས་ཀི་ཞབས་ཏློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད། དྗེ་ལྟར་སྗེ་ར་

ཆློས་སིངས་སུ་ལློ་གཉིས་ཙམ་བཞུགས་ནས། དགག་དབྱྗེ་ཐློན་པ་དང༌། མི་དབང་

1  མཇད

2  སློང
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གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། སྐི་སྨད་གྲུམ་བུ་ལུང་

དུ་ཕྱག་བཏྗེག །ཕྱག་ཕྱིར་བྱློན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་རྗེ་ལ་ཕློགས་དང་

ཞབས་ཏློག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཛད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་ཕྱློགས་ཐ་དད་ནས་དམ་པའི་

ཆློས་ཀི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལྗེན་པ་ལ་འདུས་པ་དང་བཅས་པས། དགྗེ་འདུན་སློང་

ལློངས་པ་ཙམ་རྗེ་ཚོགས་ཤིང༌། དགུན་བཞུགས་དྗེར་མཛད། ལམ་རིམ་དང་བདྗེ་

མཆློག་ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། མ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་རིམ་སློགས་རྒྱས་པར་

གསུངས། སྗེ་ར་ནས་ཕྱག་མི་འདྗེགས་པའི་གློང་ཙམ་ནས། ལྷ་སར་སྨློན་ལམ་ཆྗེན་

མློ་མཛད་པའི་ཐུགས་ཀི་འདུན་པ་བཏང༌། དཔློན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་བ་ལའང་ཞལ་

ཏ་བྱློན། ཁློང་པས་ཀང་ལྷ་སའི་དཀིལ་འཁློར་སྗེང་དང་སྗེང་གཡབ་སློགས་ཀི་ཞིག་

གསློས་རླབས་ཆྗེན་མཛད་ཅིང༌། སྨློན་ལམ་གི་མཆློད་པའི་ཡློ་བྱད་རྣམས་ཀི་ས་གློན་

ཡང་ལྗེགས་པར་མཛད། གཞན་ཡང་གྲུམ་བུ་ལུང་དུ་བཞུགས་ཀི་རིང་ལ། འབི་ཁུང་

དང་རྭ་སྒྗེང་ཚུན་ཆློད། འློལ་ཁ་ཡན་ཆད་ཀི་སྗེ་དགློན། མི་ཆྗེན་ཡློན་བདག་བུ་སློབ་ཀི་

ཚོགས་ལ་དད་འབུལ་བསྐུལ་བ་ཕྱློགས་ཕྱློགས་སུ་མངགས་པ་སློགས་ཀི་ཞལ་ཏ་

དང༌། ཐུགས་རྩློལ་ཆྗེར་མཛད་ཅིང༌། མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལའང་ཞལ་

ཏ་ཞིབ་པར་བྱློན། དྗེ་ལྟར་མཛད་པས་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀིས་དད་འབུལ་བ་མཐའ་

ཡས་ཤིང་དཔག་པར་དཀའ་བ་བྱུང༌། དཔློན་སློབ་རྣམས་རང་ལའང༌། སྨློན་ལམ་གི་

ཐུགས་འདུན་མཛད་ཕྱིན་ཆད་ཕྱག་ཏུ་ཡློ་བྱད་ཅི་བྱུང་ཕལ་ཆྗེ་བ་སྨློན་ལམ་གི་ཆས་

ལ་བསྔློས། དྗེ་ནས་གྲུམ་བུ་ལུང་ནས་ཕྱག་མི་འདྗེགས་པའི་གློང་ཙམ་ནས། ལྷ་སར་

ཞལ་ཏ་མཛད་དྗེ། ལྷ་བཟློ་བ་མང་དུ་བསགས། ཚོན་རྩི་གསྗེར་ཤློག་སློགས་མཐའ་
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ཡས་པ་འཛོམ་པས། ལྷ་སའི་བིས་སྐུ་དང་སྐུ་འབུར་དུ་དློད་པ་ཐམས་ཅད་དྲི་མས་

སྦགས་ནས་འགའ་ཞིག་གི་སྐུ་མདློག་ཙམ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡློད་ངྗེས་དཀའ་བར་གྱུར་པ་

རྣམས། དྲི་བཟང་གི་ཆུ་ལ་སློགས་པས་ལྗེགས་པར་བཀྲུས་ཤིང༌། དག་བྱྗེད་ཀི་རས་

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པ་རྣམས་ཀིས་ལྗེགས་པར་དག་པར་བགིས་ཏྗེ། སར་ཚོན་བཟང་

པློ་རྣམས་ཀིས་ལྗེགས་པར་གསློས་ཤིང༌། གསྗེར་ཤློག་ལ་སློགས་པས་ལྗེགས་པར་

སྤས་ཏྗེ། གསར་དུ་བཞྗེངས་པ་ལྟ་བུར་མཛད། གཞན་ཡང་བཟློ་རིགས་པ་དུ་མ་

བསགས་ནས། གློས་དར་གི་དད་འབུལ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྐུ་གཟུགས་རྣམས་ཀི་ན་

བཟའ་དང༌། བ་“དན1་འཚེམ་པ་སློགས་ཀི་ས་གློན་རྣམས་ལྗེགས་“པར2་མཛད་དྗེ། 

བྱི་བ་ལློ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ལ་ལྷ་སར་ཕྱག་ཕྗེབས། གནམ་གང་གི་ཉིན་སན་

གསན་འབྗེབས་པའི་མཆློད་པ་མཛད། དགྗེ་འདུན་སློང་ཕག་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་

ལ། དཔློན་སློབ་རྣམས་རང་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། མི་རྗེ་ལ་མར་ལྷ་སའི་སང་

གི་ཉག་བཞི་མ་ཙམ་རྗེ་དང༌། ཇ་དཀར་ཞློ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བགྲངས་པའི་མང་ཇ་དང་བཅས་

པའི་ཚུགས་སློན་དྲངས། གླང་གི་ལློ་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་

དུ་ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་དུས་ཀི་མཆློད་པ་དངློས་གཞི་མཛད་པ་ལ། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་

དྲུང་དུ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རིགས་རྣམ་པ་ལྔ་“འཕྲུལ3་ལས་བཏློན་པ་དར་

དཔྱངས་དང་བཅས་པའི་དབུ་རྒྱན་རྒྱུ་གསྗེར་བཟང་པློ་འབའ་ཞིག་ལས་བསྒྲུབས་པ། 

རིན་པློ་ཆྗེ་ནལ་དང༌། མུ་ཏིག་དང༌། གཡུ་ལ་སློགས་པའི་ཕ་བཟང་པློ་བཀློད་པས་

མཛེས་པར་བྱས་པ་དང༌། ཇློ་བློ་མི་བསྐློད་པ་དང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ། དངུལ་བཟང་
1  ངན

2  བར

3  འཕུལ
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པློ་ལས་བྱས་པའི་དབུ་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཞིང༌། ཇློ་བློ་རིན་

པློ་ཆྗེའི་དྲུང་དུ་དངུལ་གི་ལྷུང་བཟྗེད་ཆྗེ་ཚད་དུ་ལློངས་པ། དྗེའི་ཁ་ལ་འཚམ་པའི་

དངུལ་གི་མཎལ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཇློ་ཤཱཀ་ཞལ་གཉིས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་

བཅས་པ་ལ་ཆློ་འཕྲུལ་གི་རིང་ཉིན་རྗེ་ཞིང་ཞལ་གསྗེར། ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅློ་ལྔ་ལ་

སྐུ་ཡློངས་རློགས་ཀི་གསྗེར་ཆབ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཞིང༌། ཇློ་ཤཱཀ་ཞལ་གཉིས་དང་

ཐུབ་པ་གངས་ཆྗེན་མཚོས་གཙོ་མཛད་“སྤྲུལ1་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྐུ་འབུར་དུ་དློད་

པ་ཐམས་ཅད་ལ། གློས་དར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་བྱས་པའི་བ་གློས་དང་སམ་

སྦྱར་དང༌། སྗེམས་དཔའ་དང་སྗེམས་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་སློགས་པ་དང་ཁློ་བློའི་རྣམ་

པར་བཞུགས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་དར་ཆྗེན་དང༌། གན་གློས་ལ་སློགས་པའི་

སློད་གཡློགས་དང་སྨད་གཡློགས་དང༌། གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྗེ་ཆུང་རྣམས་

ཀི་ཏློག་དང་བྱ་འདབ་ལ་སློགས་པའི་རྩྗེ་ཟུར་ཕན་ཚུན་དུ་ཐག་གུས་སྦྲྗེལ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་བ་དན་དང་རྔ་ཡབ་དང་དྲིལ་བུ་ལ་སློགས་པས་བར་མ་ཆད་པར་མཛེས་པར་

བྱས་ཤིང༌། ཕྱིའི་སྐློར་ལམ་ཆྗེན་མློའི་ཕྱི་རློལ་ནས་ཤིང་ཆྗེན་པློ་འཕང་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་

རྣམས་ལ་གློས་དར་སློགས་ལས་བྱས་པའི་བ་དན་ཆྗེན་པློ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ལ་

ཕྱློགས་སྐློང་དྗེ་དང་དྗེའི་སྐུས་ཏློག་ལ་བརྒྱན་ཅིང༌། དྗེ་དང་དྗེའི་སྔགས་བ་དན་ཉིད་ལ་

བིས་པ་བཅློ་ལྔ་ཕྱློགས་སྐློང་བ་བཅློ་ལྔ་པློ་རང་རང་གི་ཁ་དློག་དང་མཐུན་པ་རང་རང་

གི་ཕྱློགས་སུ་ལྗེགས་པར་བཙུགས་ནས་ནུབ་རྗེ་ཞིང་དྗེ་དག་གི་རྩ་བའི་གཏློར་

སྗེགས་ཁར་ཕྱློགས་གཏློར་གཏློང་བ་དང༌། དྗེ་དག་གི་བར་བར་དུ་གདུགས་དཀར་ལ་

སློགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་རང་རང་གི་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་ལྗེགས་པར་བཙུགས་ཤིང༌། བ་
1  སྦྲུལ
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དན་དང་རྒྱལ་མཚན་དྗེ་དག་གི་ཤིང་རྣམས་ཐག་གུས་སྦྲྗེལ་བ་ལ་འཕན་དང་རྔ་ཡབ་

དང༌། དྲིལ་བུ་ལ་སློགས་པས་བར་མ་ཆད་པར་མཛེས་པར་བྱས་པ་ནི་འཇའ་ཚོན་

ཀུན་ནས་བཀྲ་བས་ནམ་མཁའི་ལམ་ཁྱབ་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཡང༌། ཉིན་

བར་ཡང་ཁྱམས་ནང་མ་ཡན་ཆད་ལ་དཀར་མྗེ་བརྒྱ་ཕག་བཞི་རྗེ་ཙམ་དང༌། བར་

སྐློར་ལ་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་པ་དང༌། ཕྱི་སྐློར་ལ་རློ་རིང་གི་འགྲམ། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཞལ་

གི་དྲང་ཐད་དུ། ཀློང་བུ་ཆྗེན་པློ་གྲུ་བཞི་པ། ཕྱློགས་རྗེ་ལ་“འདློམ་ཚད1་མ་གསུམ་

གསུམ་ཡློད་པ། དྗེ་ཉིད་མར་གིས་ལྗེགས་པར་བཀངས་པ་ལ་འཚམ་པའི་སློང་བུ་

ལས་འབར་བའི་མྗེ་ལྕྗེ་ནི་གསྗེར་གི་མཆློད་སློང་གིས་ནམ་མཁའི་ལམ་འགློག་པར་

བྱྗེད་པ་ལྟ་བུས་ཐློག་དྲངས། རའི་ཁློག་མ་ཆྗེན་པློ་མར་གིས་བཀང་བའི་སློང་བུ་མི་

ཆྗེན་པློའི་ལག་པའི་སྦློམ་ཙམ་ལ། འཕང་མདའ་ཚད་ལྷག་ཙམ་གི་མར་མྗེ་བར་ཐག་

འཚམ་པར་བཀློད་པས་ཕྱི་སྐློར་གི་ཕྱི་རིམ་འཁློར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་ར་མློ་ཆྗེ། ཀླུ་

ཕུག །པློ་ཏ་ལ། གུང་ཐང་རྣམས་སུའང་དཀར་མྗེ་དུ་མ་དང༌། མཚན་མློ་ནི། བར་སྐློར་

གི་རྩིག་འགྲམ་འཁློར་བ་དང༌། ཁྱམས་གྲྭ་ཕྱི་མའི་ཀ་ཚར་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་བཞིན་དུ་

མར་མྗེའི་ཕྗེང་བ་བཀློད་པས་མིག་གིས་བལྟ་བ་ཙམ་ཡང་བཟློད་དཀའ་བར་བྱས་ཏྗེ། 

ཇི་ལྟར་ས་ཆྗེན་པློ་ལ་མངློན་པར་བིས་པའི་སྒློན་མྗེའི་ཕྗེང་བས། ལྷའི་ལམ་ལ་

འཁིགས་པའི་རྒྱུ་སྐར་གི་ཚོགས་ལ་འཕྱ་བ་གསལ་བར་བྱྗེད་“པའི2་སློ་སློའི་འློད་

ཟྗེར་གིས། མཚན་གུང་ལ་བབ་པའི་མུན་པའི་ཚོགས་དཔུང་དང་བཅས་པའང་རབ་ཏུ་

ཞུམ་ཞིང་ངློ་ཚ་བས་སའི་འློག་ཏུ་སློང་སྗེ་ཀུན་གི་མིག་ལམ་དུ་མི་མངློན་པར་གྱུར་

1  འདློམཚེད

2  བའི
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ཏློ། །དྗེའི་ཕྱིར། ར་མློ་ཆྗེ་དང་པློ་ཏ་ལ་ཚུན་ཆད་ཀི་ལྕང་མའི་ལྕུག་ཕན་གཞློན་ནུ་དག་

གི་རང་རང་གི་ལུས་ཀི་གྲིབ་མའང་ཉིན་མློ་ཇི་ལྟ་བར། ས་ལ་འབབ་པས་ཉིན་མཚན་

ཁྱད་པར་མི་ཕྱྗེད་“པ1་ལྟར་དུ་གྱུར་ཅིང༌། །རྒྱུ་སྐར་གི་ཚོགས་ནི་ཉི་མ་བརྒྱ་ཕག་མང་

པློ་ཅིག་ཅར་ས་གཞི་ལས་ཐློན་པར་གྱུར་ཏློ་སམ་དུ་འཇིགས་པ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་བབ་

ཅློལ་གིས། མཚན་ཕྱྗེད་ལ་ནམ་མཁའི་ལམ་བཏང་སྗེ་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློར་བློས་པ་ལྟར། 

མཚན་མློའི་གུང་ལའང༌། སྗེང་དུ་མངློན་པར་བལྟས་པ་ན། ནམ་མཁའ་མར་མྗེའི་འློད་

ཀི་གློས་དང་བཅས་པས་ཁ་དློག་དམར་སྐ་ཉིད་དུ་མཐློང་བ་མ་གཏློགས་སྐར་མ་

གཅིག་གི་གཟུགས་ཀང་མཐློང་བའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཏློ། །གཞན་ཡང་ཡློན་

ཆབ་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་ཉིན་རྗེ་ཞིང་གསར་དུ་མངློན་པར་བཤམས་པ་རྣམས་ལ་

ཉིན་རྗེ་ཞིང་ཁ་ཆྗེ་གུར་ཀུམ་སྦངས་པའི་ཁུ་བས་ཁ་ལྗེགས་པར་བསྒྱུར་བའི་གུར་

ཀུམ་གི་རློ་མ་ནི་ཉིན་རྗེ་ལའང་བྗེས་གཞལ་དགློས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་“སློས2་ཀི་

རྒྱལ་མཚན་དང༌། གདུགས་དང༌། སློས་སློད་ཐ་དད་དུ་མངློན་པར་བསྗེགས་པ་ལ་

སློགས་པའི་དྲི་བཟང་པློས་ཕྱི་རློལ་གི་ཁློར་ཡུག་ཐམས་ཅད་དུའང་ཉིན་མཚན་

གཉིས་ཀ་མངློན་པར་ཁྱབ་ཅིང༌། དུ་བ་རྣམས་ནི་བར་སང་ལ་“སྤིན3་གི་ས་རིང་པློ་

དག་ཕན་ཚུན་མདུད་པའི་“ལྡ་ལྡི4་བྗེས་པ་ལྟ་བུ། ཐ་ན་ཕྱི་སྐློར་གི་སྐློར་ལམ་རྣམས་

ཀང་སློས་ཀི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་པར་བྱས་ན། གཞན་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཞལ་ཟས་མདའ་

ཚད་ལྷག་ཙམ་ལ་མར་གི་རྒྱལ་སིད་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་མདུན་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་ཡིད་

1  བ

2  སྦློས

3  སྦྲིན

4  ལྔ་ལྔི
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འཕློག་པས་བརྒྱན་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རྗེ་ཉིན་རྗེ་ཞིང་གསར་པ་གསར་པ་ཕུལ་ཞིང༌། 

ཀློང་བུ་ཆྗེན་པློའི་གཡས་གཡློན་དུ་ས་སྗེགས་ལ། རྩམ་པ་ཁལ་བཞི་བརྒྱ་རྗེ་ལས་

བྱས་པའི་ལྷ་བཤློས་རྒྱན་བཟང་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པས་སྤས་པ། འཕྱར་དར་བཙུགས་

པ་དང་བཅས་པ་མངློན་པར་བཤམས་པའི་ཞལ་ཟས་རིང་པ་རྣམས་ནི་བདག་གིར་

བྱྗེད་པ་མྗེད་པར་སྐྗེ་བློ་ཕློངས་པ་སྤང་པློའི་ཚོགས་ལ་ལྟློས་“པ1་མྗེད་པར་བྱིན་པས། 

ཕློངས་པ་དག་ཀང་བཀྲྗེན་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཀི་འཆིང་བ་ལས་གྲློལ་ནས་བཟའ་བཏུང་

གིས་ཚིམ་པ་ལྷག་པར་ཐློབ་པས་སར་བཟའ་བ་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་

ཏློ། །གཞན་ཡང་མཆློད་པའི་བྱྗེ་བག་མཐའ་ཡས་པ་དང༌། རྒྱལ་སིད་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་

བདུན་ལ་སློགས་པའི་བཀློད་པ་ཡིད་འཕློག་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དང་བཅས་པས་

མངློན་པར་མཆློད་དྗེ། རྗེ་བ་མ་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། མདློ་སྗེ་དང་རྒྱུད་སྗེ་ནས་བྱུང་བའི་ཆློ་ག་རྣམ་

པར་དག་པས་མངློན་པར་མཆློད་ཅིང༌། བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་

དགློངས་པའི་ཐུགས་ཀི་ཤུགས་དྲག་པློས་བསན་པ་རྒྱས་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་

བདྗེ་འབྱུང་བའི་སྨློན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིན་རྗེ་ཞིང་མཛད་ལ། དགྗེ་འདུན་སྐྗེ་བློའི་

ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཉིན་རྗེ་ཞིང་སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་སྐྗེས་རབས་

ཀི་ཆློས་ཐུན་རྗེ་གསུངས་སློ། །དྗེའི་ཚེ། ལྷ་མཆློད་མི་མཆློད་རྣམས་ཀི་མཐིལ་ལྗེན། 

ཕྱློགས་ཕྱློགས་ནས་འདུས་པའི་བ་མ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན། མི་དཔློན་སློ་སློ། དད་

འབུལ་སྐྗེལ་པ་ལ་བྱློན་པ་སློ་སློ། བཟློ་རིགས་པ་སློ་སློ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ས་ལྗེན་ཆས་ཀ་སློགས་ཀི་མཐིལ་ལྗེན། དཔློན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་ཁུ་དབློན་གིས་
1  བ
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ཐུགས་དད་པ་དང་གཏློང་བ་རྒྱ་ཆྗེན་པློས་གུས་པར་བསྒྲུབས་ཤིང༌། བདག་པློ་ཆྗེན་

པློ་མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་ཀང་མཆློད་པ་རྣམས་ཀི་མཐིལ་ལྗེན་གི་

ཐུགས་ཁུར་ཆྗེར་བཞྗེས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་འབི་ཁུང་སློགས་ཀི་དད་འབུལ་དང༌། 

བསྗེན་བཀུར་མང་བས། ཞག་བཅུ་དྲུག་པློའི་རིང་ལ། དགྗེ་འདུན་ཁི་རྭ་ཅན་ཙམ་རྗེའི་

ཚ་དྲློ། ཚ་ཇ་དྲློ་ཇ་དང་བཅས་པ་འཆག་མྗེད་དུ་བྱུང་ཞིང༌། ཚ་དྲློ་ལ་དགྗེ་འདུན་ཚོགས་

པའི་ཚེ་བསློད་ནམས་ཆྗེ་བ་ལ་དགློངས་ནས། གྲལ་དུ་ཚ་དྲློ་མི་བཞྗེས་པར་སྐློར་བ་

མཛད་པའི་དགྗེ་འདུན་ཡང་སློང་ལྷག་ཙམ་རྗེ་ཡློང་བར་ངྗེས་སློ། །དྗེ་བས་ཀང་སྐྗེ་བློ་

མི་ནག་པའི་ཚོགས་འདུས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་སྗེ་ཁི་ཕག་བགྲང་བ་ཡློད་པར་མངློན་ལ། 

ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀིས། དྗེ་ཙམ་དུ་ཚོགས་པའི་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཕན་ཚུན་

ཚིག་རྩུབ་མློས་འཐབ་མློ་མངློན་ཚན་ཅན་བྱྗེད་པ་ནི་གཅིག་ཀང་མ་མཐློང་ཞིང༌། སྐློར་

བ་གཞན་གི་སྐབས་ལྟར་གླུ་གཞས་དང་རྐང་བློ་དང་ཆང་འཐུང་བ་ལ་སློགས་པ་བག་

མྗེད་པ་དག་ཀང་ལྷུར་མི་བྱྗེད་ཀི། གཞན་དུ་ན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་རྒྱུད་

འཇམ་པ་དང༌། དད་པ་དང༌། དགྗེ་བ་ལ་སྤློ་བ་སློགས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་

ཉིན་མཚན་ཁློར་ཡུག་ཏུ། ཆློས་ཉན་པ་དང༌། ཕྱག་དང་སྐློར་བ་དང༌། སྨློན་ལམ་

འདྗེབས་པ་དང༌། གཟུངས་ཁ་ཏློན་དུ་བྱྗེད་པ་སློགས་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་འདའ་

བར་གྱུར་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་མཚན་ཕྱྗེད་ལ་བབ་པའི་དུས་རང་ན་ཕྱི་སྐློར་བྱྗེད་པ་ཉིན་མློ་

ལས་ཅུང་ཟད་ཉུང་བར་མངློན་པ་ཙམ་མ་གཏློགས། སྐློར་བ་བྱྗེད་པ་བར་ཆད་པ་ནི་

ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཚེ་ཉམས་སང་བཟང་པློ་རང་ཡློད་པའི་ཐུགས་དམ་པ་

ཞིག་གི་མནལ་ལམ་དུ། བུད་མྗེད་ཆྗེན་མློ་ཞིག་གིས་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་གཙུག་
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ལག་ཁང་ལ་འཁྱུད་འདུག །ཅི་བྱྗེད་བྱས་པས་མྗེའི་གནློད་པ་བསྲུང་བ་ཡིན་ཟྗེར་བ་

ཞིག་རྨིས་འདུག །དྗེའི་ཕྱི་དྗེ་ནུབ། ཀློང་བུ་ཆྗེན་མློའི་མར་ཕལ་ཆྗེ་བ་རློགས། མར་

གསར་པ་མ་བླུགས་པའི་མཚམས་ཤིག་ཏུ། ཀློང་བུའི་ནང་གི་རས་རག་རློག་རྣམས་

དང་མར་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མྗེ་འབར་ནས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བའི་མྗེའི་

ཕུང་པློར་གྱུར་ཏྗེ། སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་སྐྲག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་

དྗེ་མ་ཁད་གཟིམས་ཁང་དུ་བྱློན་སློང་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པས། རླུང་གཅིག་

ཀང་མྗེད་ཅིང་ཐབས་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཟླློག་ཤིན་ཏུ་ས་བར་བྱུང་ནས་དྗེ་མ་

“ཁད1༌ཞི་ཞིང་གནློད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་ལྷ་མཆློད་མི་མཆློད་ཀི་

ཆློས་ཕྱློགས་ཀི་དད་འབུལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་བརྩིས་

ནས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ལ། གསྗེར་ཞློ་དགུ་བརྒྱ་དང་ཉྗེར་གཅིག །གསྗེར་ཞློ་

ཕྱྗེད་དང་ལྔ་བརྒྱའི་དངུལ། མར་ཁལ་ཁི་ཚོ་གསུམ། སློང་ཕག་བདུན་དང་དྲུག་ཅུ་

ཐམ་པ། ནས་རྩམ་ཁལ་ཁི་ཚོ་གཅིག །སློང་ཕག་བརྒྱད་དང་ཉིས་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གཅིག །ཇ་དཀར་ཞློ་བཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག །ཇ་ནག་སིགས་བརྒྱ་དྲུག་“ཅུ་

རྗེ2༌གསུམ། བུ་རམ་“ཀ་ར3་ལྟང་བཅློ་བརྒྱད། ཤ་སྐམ་ཁློག་པ་ཉིས་སློང་དང་བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་དློན་གཉིས། འཕན་དང་རྒྱལ་མཚན་ཆྗེན་པློ་སློ་གསུམ། ན་བཟའ་དང་གློས་

“བཙེམས་མ4་སུམ་ཅུ། གློས་དར་ཡུག་ཉིས་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ། རས་ཡུག་བདུན་

བརྒྱ་སློ་གཅིག །ཀ་དན་བསྒིལ་མ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅིག །གཡུ་རིང་རློག་པློ་ཆྗེ་ཆུང་

1  ཁང

2  ཅུར

3  ཀར

4  བཙེམསམ
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འདྲྗེས་པ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ། མཛོ་རྟ་སློགས་ཀི་རིན་གློང་བརྩིས་པ་སྨར་ཞློ་ཉིས་སློང་

དང་དློན་གསུམ། སློང་རས་ལ་ཕུལ་བའི་ཇ་ཐྗེར་བཅུ་བཞི། སློས་དཀར་ཁལ་ཉི་ཤུ་རྩ་

གཅིག །བ་བྗེ་བཙེམས་མ་གསུམ། སློས་རྗེང་མདའ་ཚད་མ་ཁི་ཚོ་གསུམ་དང་སུམ་

སློང་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ། སང་སློས་དང་དྲི་བཟང་བསྗེས་པ་ཕད་བུ་ཆྗེན་པློ་ཉྗེར་ལྔ། 

གཞན་འདིར་མ་བརྩིས་པའི་ཕན་ཚེགས་མཐའ་ཡས་མློད། འདི་རང་གི་དཀར་ཆག་

ཆྗེན་མློ་ལློགས་སུ་མཛད་པར་བལྟ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་ཉིན་གྲློལ་

སློན་བཟང་པློ་དང་སྨར་དྲུག་ནམ་རྗེའི་འགྗེད་དང་བཅས་པ་མཛད་ཅིང༌། དྗེ་ལྟ་བུའི་

སྨློན་ལམ་བསམ་ལས་འདས་པའི་སློ་ནས་བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་གསློས་

སུ་འགྱུར་བར་མཛད་ཅིང༌། དྗེའི་ཚེ་ཐུགས་དམ་པ་ཉམས་སང་ཤིན་ཏུ་བཟང་པློ་ཞིག་

གི་མནལ་ལམ་དུ། ལྷ་སའི་ཉྗེ་སྐློར་གི་ས་གཞི་ལས་“སྐྗེ1་བློའི་ཚོགས་གྲངས་ལས་

འདས་པ་ཐློན་ནས། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་ཡར་ཐལ་བྱུང་དུ་འགྲློ་ཡི་འདུག །འདི་

ཅི་ཡིན་བྱས་པས། ངྗེད་རྣམས་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་འདི་ལྟར་མཆློད་པས་ཚངས་པའི་

འཇིག་རྟྗེན་དུ་འགྲློ་བ་ཡིན་ཟྗེར་བ་དྗེ་འདྲ་བའི་རྨི་ལམ་ཡང་བྱུང་འདུག་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་

འགའ་ཞིག་ནི་འདི་སྐད་དུ་“གླྗེང2་སྗེ། སྔློན་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་པློས་ཀ་བ་

ཤིང་ལློ་ཅན་དུ་གཏྗེར་དུ་སྦས་པའི་དཀར་ཆག་གི་ཤློག་དྲིལ། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་དཔལ་

ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་མཁའ་འགྲློས་ལུང་བསན་ཏྗེ་གཏྗེར་ནས་བྱུང་བ་ལ་ཤློག་དྲིལ་གསུམ་

ཡློད་དྗེ། བློན་པློ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་ཟླ་བ་འློད་“འཇློ།3 “ཇློ4་མློ་རྣམས་ཀིས་

1  སྐ

2  གླང

3  འངློ

4  ངློ
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མཛད་པའི་དར་དཀར་གསལ་བ། རྒྱལ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་བཀའ་ཆྗེམས་ཆྗེན་མློ་ཀ་

ཁློལ་མའློ། །དྗེ་ལ་རྒྱལ་པློ་རང་གི་བཀའ་ཆྗེམས་དྗེའི་ནང་ནས་བསན་པ་ལ་བྱ་བ་

མཛད་པ་དང༌། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་མཆློད་པ་མཛད་པའི་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་འདི་འདྲ་བ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྗེས་པའི་ལུང་བསན་མང་དུ་ཡློད་པ་ལ། ཁློང་རང་གི་བརྒྱུད་པའི་

རྒྱལ་པློ་འབྱློན་ལུགས་དང༌། ལློ་ཆྗེན་རིན་བཟང་འབྱློན་པར་ལུང་བསན་པའི་རྗེས་

ནས་རྔློག་ལློ་ཆྗེན་པློ་ལུང་བསན། དྗེ་ནས་དྗེའི་ལྗེགས་བཤད་ཉམས་ཏྗེ། ཅི་ཡང་ཡིད་

ལ་མི་བྱྗེད་པ་ལམ་གི་མཆློག་ཡིན་ཟྗེར་ནས་ཀུན་རློབ་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་ལྟ་ངན་དར་

བར་འགྱུར་བར་ལུང་བསན། བར་སྐབས་སུ་དྭགས་པློ་ལྷ་རྗེ་ཁུ་དབློན་གིས་ལྷ་ས་ལ་

ཞིག་གསློས་དང་ཞབས་ཏློག་ཕུན་ཚོགས་མཛད་པར་ལུང་བསན། དྗེ་ནས་དུས་འཕྱི་

མློ་ནས། རིགས་པ་ལ་མཁས་པས་གློང་གི་ལྟ་ངན་དྗེ་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་ཉམས་པར་བྱྗེད་

པར་ལུང་བསན་ཅིང༌། དགྗེ་སློང་བྱང་སྗེམས་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་ཇློ་བློའི་ཞལ་

བསྒྱུར་ཞིང་མཆློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་“མཛད1་པར་ལུང་བསན་པ་ནི་རྗེ་བ་མ་འདི་ཉིད་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། བཀའ་ཆྗེམས་ལས། དྗེ་ནས་ཁྱད་པར་བསྗེན་བཀུར་

ཆྗེར་མཛད་པ། །དགྗེ་སློང་བྱང་སྗེམས་ཤར་ཕྱློགས་སྐུ་འཁྲུངས་པ། །གསང་སྔགས་

འཆང་ཞིང་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་ནི། །སིང་པློའི་མཐའ་བསྗེན་སྐྗེས་ཆྗེན་དམ་པ་

ནི། །ཞལ་ཡང་བསྒྱུར་ཞིང་བསྗེན་བཀུར་དམ་པ་མཛད། །དྗེ་ལ་“བསྗེན2་བཀུར་ཆྗེར་

བྱྗེད་དྗེ་དག་ནི། །འཕགས་པའི་གང་ཟག་དགྗེ་སྦྱློང་ཤ་སག་གློ །ཞྗེས་འབྱུང་

བའློ། །ཞལ་ཡང་བསྒྱུར་ཞྗེས་པ་ནི། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཞལ་སྔློན་དབུ་རྒྱན་དང་མི་

1  མཇད

2  བསན
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ལྡན་པ་ལས་དབུ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྱུར་བའློ། །དྗེ་ཡང་འཁློར་ལ་འབྱློན་པ་

རྣམས་འབྱློན་བཞུད་མངས་པས་ཅུང་ཟད་ཐུགས་སུན་ནས། དབྗེན་དགློན་ཞིག་

འདིངས་པའི་ཞུ་བ་སྔ་མློ་ནས་འབུལ་གིན་ཡློད་པས། དྗེའི་ཚེ་སྗེ་པ་“དང1་ཡློན་

བདག་བུ་སློབ་སློ་སློ་ནས་དགློན་པ་རིང་པ་འབུལ་བ་དང༌། གསར་པ་འདིངས་པའི་

བདག་རྐྱྗེན་བྱྗེད་ཟྗེར་ནས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་མང་དུ་བྱུང་བས་དྗེ་རྣམས་གང་

བཟང༌། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་དྲུང་དུ་གསློལ་བ་བཏབ་ནས། མར་མྗེ་དང་མནལ་ལམ་

སློགས་ཀི་ལྟས་བརྟགས་པས། ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་བཟང་བར་

བྱུང་སྗེ། སྨློན་ལམ་གྲློལ་བ་དང་རྗེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཞབས་ཀིས་བཅགས། དྗེ་ནས་

“དཔྱིད2་སྔློན་མ་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་བཞུགས། སྗེ་སློད་འཛིན་པ་དྲུག་བརྒྱ་རྗེ་ཙམ་

ལ། རྩ་ཤྗེ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུ་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་དང༌། ལམ་རིམ་ལ་

སློགས་པ་མདློ་སྔགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེ་ནས་སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་

ནམས་བཟང་པློ་བས་གསློལ་བ་ནན་ཆྗེར་བཏབ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། དཔྱིད་རྟིང་མ་རྗེའི་

ཞལ་སྔ་ནས་དཔློན་སློབ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གིས་ཟངས་རིའི་ཕུ་མཆིན་དུ་བྱློན། སྤྱན་སྔ་

རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་བཟང་བ་དང༌། མཁན་ཆྗེན་རྒྱལ་བཟང་བས་གཙོ་མཛད་ཐྗེལ་པའི་

རི་དགྗེ་མང་པློ་དང༌། གཞན་ཡང་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་མང་དུ་འདུས་པ་རྣམས་ལ། ལམ་

རིམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། སློབ་དཔློན་དཀའ་བཅུ་པ་དང༌། སློབ་

དཔློན་འདུལ་འཛིན་པ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཐློག་མ་མཛད་པའི་དགྗེ་འདུན་ཕལ་ཆྗེ་བས་

འབློག་རི་བློ་ཆྗེར་བྱློན་ཏྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་བཏབ། ཕྱློགས་ཀི་ཡློན་

1  ངང

2  དབྱིད
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བདག་དང༌། ཉྗེ་སྐློར་གི་བན་སྐའི་སྗེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དད་བསངས་སློགས་ཚད་

མྗེད་པ་དགའ་སྤློ་དང་བཅས་པས་བསྒྲུབས་ནས་དྗེ་གའི་ལློ་ལ་གཟིམས་ཁང་གིས་

ཐློག་དྲངས་བང་ཁང་རློགས་པར་གྲུབ་པ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དང༌། གཞི་བཏིང་བ་

བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་བྱུང༌། བང་ཁང་སློ་སློ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལའང༌། འདུལ་བ་ནས་ཇི་ལྟར་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ། དང་པློར་གཞི་བརྟག་པ་དང༌། བརྟགས་ནས་དགྗེ་འདུན་ལ་

གསློལ་བ་དང༌། དྗེ་ནས་དགྗེ་འདུན་གིས་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང༌། ལག་གི་བ་སྐློ་བ་

དང༌། རློ་བཏྗེག་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་གཅློད་པ་དང༌། ཁང་པའི་ཚད་

ལས་མ་ལྷག་པར་རྩིག་པ་སློགས་ཀི་ཕྱག་ལྗེན་དག་ཏྗེར་ཅན་མཛད་པས་མཁར་

ལས་ཀི་ཕྱག་ལྗེན་ཙམ་གིས་ཀང་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་གསལ་བར་མཛད་དློ། །རྗེ་ཉིད་

ཀིས་དྗེའི་དབྱར་གནས་འློལ་ཁ་བས་གདན་དྲངས་ནས་འློལ་ཁ་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་

མཛད། འློལ་ཁ་དང་དྭགས་པློ་སློགས་ཀི་རབ་བྱུང་མང་པློ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆློས་

མང་དུ་གསུངས། གཉལ་གི་རྭ་གྲློང་དགྗེ་བཤྗེས་འདས་པས། “ཁློང1་རང་གི་ཁ་

ཆྗེམས་བཞག་པའི་ལུགས་ལྟར། འབྗེལ་པ་ཤུལ་ན་མཆིས་པ་དག་གིས་ཀང་གཡློ་

ཟློལ་མྗེད་པར་རྗེ་བ་མ་ཉིད་ལ་མགུར་མློའི་གསྗེར་ཕྱྗེ་མ་ཞློ་སློང་ཕག་གཅིག་གིས་

ཐློག་དྲངས་དངུལ་ལ་སློགས་པའི་འབུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱས། སློན་ཀའང་

ཕྱློགས་དྗེར་རང་གཞན་གི་དློན་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མཛད་ནས། སག་ལློ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་

ཚེས་ལྔ་ལ་རི་བློ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་ཕྱག་ཕྗེབས། ལམ་རིམ་གསང་

འདུས་སྒློན་གསལ་རིམ་ལྔ་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཤིང༌། མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་

དང་ས་སྗེ་ལ་སློགས་པའི་འགངས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང༌། ཚད་མའི་དཀའ་གནས་ཀང་
1  ཁློད
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མང་དུ་གསུངས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་དང་ཡྗེ་

ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་རྒྱས་པའི་རྩློམ་པའང་མཛད། དྗེའི་

ཕྱི་ལློ་དྗེ་རིམ་པ་ལྔ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྒློན་མྗེ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་

གཏྗེར་ཆྗེན་“པློ་དྗེ1་ཉིད་དང༌། རིམ་ལྔ་གདན་རློགས་ཀི་ཁིད་ཡིག་དང་བཅས་པའང་

མཛད་ནས། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ཆློས་ཀི་འབྱློར་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྩལ་བར་མཛད་

དྗེ། དྗེ་ནས་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་པའི་སྗེང་དུ་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཆྗེན་པློ་ཡློང་བའི་

མཚན་མ་དྗེའི་ལློ་བཅུ་བཞིའི་གློང་དུ་རྗེ་བ་མ་རང་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་དགློངས་པ་

བཞིན་དུ་འཁློར་གི་ཐློག་མ་འགའ་ཞིག་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་སྗེ། ཡློས་བུའི་ལློ་ལྔ་བཅུ་རྩ་

ལྔ་པའི་དགུན་སློད་ནས། རྗེ་བ་མ་རང་ཉིད་ཀིས་“གཙོ་2མཛད་དཔློན་སློབ་སུམ་ཅུ་རྩ་

བགྲངས་ཀིས། སྐུ་ཚེ་འཕྗེལ་བ་དང་བར་ཆད་བཟླློག་པའི་ཐབས། དཔལ་རློ་རྗེ་

འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་རྒྱས་པའི་འཁྲུལ་འཁློར་མང་དུ་མཛད་ནས། སྐུ་མཚམས་དམ་པར་

བཅད་དྗེ། སྔ་དྲློ་རྒྱས་པའི་བཟླས་སློམ། ཕྱི་དྲློ་ཕྱིར་ཟླློག་གི་བཟླས་སློམ་ཤུགས་དྲག་

ལ་རྒྱུན་རིང་བ་མཛད་པས། རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས། ད་དུང་ལན་མང་དུ་བྱས་ན་དགའ་

རབ་ཡློང་བ་ཨྗེ་ཡིན་གསུང༌། ང་དྲུག་པའི་སྗེང་དུ་ཕྗེབས་པ་ནའང་དཔློན་སློབ་བཞི་

བཅུ་རྩ་བགྲངས་ཀིས་སྔར་བཞིན་མཛད་ནའང་བར་ཆད་བཟླློག་པའི་མཚན་མ་

གསལ་བ་རང་ནི་མ་བྱུང་གསུང༌། འབྲུག་ལློའི་སློན། ད་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ཨྗེ་ཡློང་མི་

ཤྗེས་“པས3་ད་ལན་རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་གཙོ་བློ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་རྗེ་སྨློན་ལམ་གི་རྟྗེན་

དུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་གསུང་བ་ལ། འཁློར་གི་ཐློག་མ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་བགྲློས་ནས། ད་
1  བྗེ་དི

2  གཅློ

3  བས
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“མཚན1་མ་ངན་པའི་ལློ་དུས་ཀིས་གཏུགས་པས། རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྐུ་མཚམས་

དམ་པར་བཞུགས་པ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་“འཚལ2། བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྐུ་

རིམ་འབད་ནས་བསྒྲུབ་པར་བགི་ཞྗེས་ནན་ཆྗེར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། 

འབྲུག་ལློ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བདུན་གི་ཉིན་ནས་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་མཛད་

དཔློན་སློབ་སུམ་ཅུ་རྩ་བགྲངས་སྐུ་“མཚམས3༌ལ་བཞུགས་ཤིང༌། དྗེ་ནས་དྲག་

“ཤློས4༌རྣམས་རིམ་གིས་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་ནས་སྔར་བཞིན་སྐུ་རིམ་

བསྒྲུབས་ནའང༌། ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ནས་སྐུ་ཁམས་ཅུང་མི་བདྗེ་བ་ཞིག་བྱུང་

སྗེ། དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་སྐུ་ཁམས་བསྗེལ་བ་ཡུན་རིང་དུ་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་

སུའང༌། མནལ་གཏན་ནས་མྗེད་“པ5་ཞིག་ཉི་ཤུ་རྩ་རྗེ་ཙམ་མཐུད་པ་དང༌། སྐུའི་སྨད་

ཀི་ཆ་ལ་སྙུང་ཟུག་ཏུ་མངློན་པ་རྗེ་དགའ་ཡློད་གསུང་པ་མ་གཏློགས། ཐུགས་དམ་

ཟབ་མློ་ལ་མངའ་བརྗེས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་གཡློ་བ་མི་མངའ་བའི་དབང་གིས། 

གསློལ་བ་ཆྗེར་འགག་པ་དང༌། ཐུགས་དམ་ལ་སྦྱློར་མི་བཟློད་པ་སློགས་ཡྗེ་མྗེད་

པས། ཕྱི་ནས་མངློན་པའི་མི་བདྗེ་བ་མངློན་“ཚན6༌ཅན་རང་ནི་མྗེད། དྗེའི་སྐབས་སུ་

སློབ་དཔློན་དཀའ་བཅུ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་མཛད་དགྗེ་འདུན་བྱིངས་དང༌། ནང་དུ་

སྐུ་ལ་ཉྗེ་བར་གནས་པ་འགའ་ཞིག་དང་བཅས་པས་ལློ་ངློ་སྦྲྗེལ་གི་བར་དུ་ཅུང་ཟད་

ཀང་གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་སྐུའི་རིམ་གྲློ་ཉིན་མཚན་ཁློར་ཡུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསམ་

1  མཆན

2  འཆལ

3  མཆམས

4  ཤས

5  བ

6  ཆན
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གིས་མི་ཁྱབ་ཅིང༌། སྔློན་ཆད་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་བ་མའི་སྐུའི་རིམ་གྲློ་བསྒྲུབས་

པ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་གཞན་མ་བྱུང་ཞྗེས་མཐུན་པར་གླྗེང་ལ། དྗེ་དག་གི་སྐབས་སུ་དགྗེ་

འདུན་གི་མང་ཇ་དང་གདུགས་ཚོད་ལ་སློགས་པའི་བསྗེན་བཀུར། བུ་སློབ་དང་སྦྱིན་

བདག་ཐད་ཐད་ནས་བ་མའི་སྐུའི་རིམ་གྲློ་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་ཏྗེ། འདི་ཉིད་མི་

བཞུགས་ན་བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་མགློན་དང་བལ་བར་འགྱུར་རློ། །སམ་པའི་གདུང་

ཤུགས་དྲག་པློས་བསྒྲུབས་པ་ལ་ཡང་ཚད་མྗེད་དྗེ། སྐུ་རིམ་གི་སྐབས་སུ་དགྗེ་འདུན་

གི་མང་ཇ་འདྲྗེན་པ་ཕྱི་ནང་ཀུན་དྲིལ་བ་ལ། ཇ་དཀར་ཞློ་སློང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་

ཞིག་སློང་འདུག་ཅྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཐུགས་དམ་དང་སྐུ་རིམ་གི་སློབས་ཀིས། 

ཤིན་ཏུ་བཟླློག་པར་དཀའ་བའི་བར་ཆད་ཀི་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་བཟླློག་སྗེ་སྐུ་

ཁམས་ལྗེགས་པར་དྭངས་ནས། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲློ་བ་ཡློངས་ཀིས་དབུགས་

ཕྱིན་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏྗེ། དྗེའི་ཕྱི་ལློ་དྗེ་དབྱར་གནས་ལ་མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་པས་གསློལ་བ་བཏབ་ནས། འློན་གི་བཀྲ་ཤིས་དློ་ཁར་གདན་དྲངས། སྗེ་སློད་

འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ལ་དབུ་ཚད་དང་ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་མང་དུ་

གསུངས་ཤིང༌། གདན་སའི་སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེས་ཐློག་དྲངས། ཤིན་ཏུ་མཐློ་བའི་

དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་གིས་མཆློག་ཏུ་དད་པའི་བསྗེར་བུས་བསྐློད་པའི་གཙུག་གི་

པདློ་ཞབས་ཀི་ངློས་ལ་གཡློ་བས་“ཚིམ1༌པ་མྗེད་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་སར་ཡང་

གདན་ས་ཆྗེན་པློ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་ཕྱག་ཕྗེབས། དྗེ་ནས་བརྩམས་

ཏྗེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པའི་ཊི་ཀ་ཆྗེན་མློ་དང༌། 

རློགས་རིམ་རྣལ་འབྱློར་བཞི་ལྡན་གི་ཁིད་ཡིག་ཆྗེ་ཆུང༌། སྒྲུབ་ཐབས། དཔལ་གསང་
1  ཆིམ
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བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་གི་ཞུས་དག་དག་ཏྗེར་ཅན་མཛད་

ནས། ཚིག་དློན་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་འཆད་པའི་མཆན་བུ་དང༌། ལྗེའུ་སློ་སློ་དང་སྤྱིའི་

དཀའ་བའི་གནས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་མཐའ་གཅློད་དང༌། དློན་ཚན་སློ་

སློའི་དམིགས་འབྱྗེད་པའི་བསྡུས་དློན་དང་བཅས་པ་མཛད་ཅིང༌། རྒྱུད་སྗེ་བཞི་དང་

འབྗེལ་བའི་བཤད་པ་མཐའ་དག་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གསུངས་པས། རྒྱལ་བའི་

བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་སིང་པློ་མཐའ་དག་ལྗེགས་པར་ཉམས་ནས་མིང་ཙམ་ཡང་མྗེད་

པར་གྱུར་པ་འདི་གཞི་ནས་བསངས་ཏྗེ་ལྗེགས་པར་གསལ་བར་མཛད་པས་རྒྱལ་བ་

བས་ཀང་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ། རྗེའི་ཞལ་སྔ་

ནས། སྒྲུབ་མཆློད་སློགས་ཚོགས་ཁང་དུ་བྱས་ན་དབང་མ་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

དཀིལ་འཁློར་སློགས་མཐློང་བའི་དགག་བྱ་ཆྗེ་བར་འདུག་པས། སྔགས་ཀི་སྒྲུབ་

མཆློད་ཁང་པ་འགློལ་བ་ཞིག་ལློགས་སུ་བྱྗེད་དགློས་པར་སང་གསུངས་ནས། ལུག་

ལློའི་དབྱར་རྨང་བཏིངས་ཤིང༌། དྗེའི་མཐུན་རྐྱྗེན་དང་དད་བསྐུལ་སློགས་ཀི་ཐུགས་

འདུན་མཛད་པས། ཕྱློགས་ཕྱློགས་ནས་འབུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང་ཞིང༌། ཅུང་

ཟད་ཟངས་དཀློན་པར་ཡློད་པ་ལའང༌། གཉལ་སློགས་ནས་ཟངས་རུ་མངས་དང་རུ་

གཉིས་མ་ཙམ་ཡན་ཆད་ཆྗེ་ཆུང་འདྲྗེས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། ཟངས་བན་མང་པློས་

ཐློག་དྲངས་པའི་ཟངས་ཀི་དད་འབུལ་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་བས། བྱ་ལློ་ཟླ་བ་གསུམ་པ་

ནས་བཟློ་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་དུ་མ་བསགས་ཏྗེ། རྟྗེན་རྣམས་བཞྗེང་བའི་བྱ་བ་

ཉྗེ་བར་བརྩམས་སློ། །དྗེ་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ཁྱམས་གཙང་ཁང་དང་བཅས་པ་ལ་

ཀ་བ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་ས་ལ་དབུས་ཀི་གཙང་ཁང་དུ་སློན་པའི་སྐུ་ཇློ་བློ་རིན་པློ་
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ཆྗེའི་སྐུ་ཚད་ལས་ཅུང་ཞིག་གིས་ཆྗེ་བ་དང༌། སྗེང་གི་གཙང་ཁང་དུ་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པ་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས། དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པ་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

གཉིས། དཔལ་རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པར་

བཅས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བློས་བསངས་རྣམས་རྒྱུ་རིན་པློ་ཆྗེ་འབའ་ཞིག་ལས་

བསྒྲུབས་པ། དྗེ་ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཟངས་ལ་གསྗེར་གསློལ་

བ། གཙོ་བློ་རྣམས་དང༌། ཕྱློགས་ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དང་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་

མ་རྣམས་དངུལ་བཟང་པློ་འབའ་ཞིག་ལས་བཞྗེངས་པའི་གཙོ་བློ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་

རྣམས་རྗེ་རྗེ་ལའང་དངུལ་བྗེ་ཆྗེན་གཉིས་ལྷག་རྗེ་དང་རློར་དབྱིངས་ཀི་གཙོ་བློ་ལ་

དངུལ་བྗེ་ཆྗེན་གཉིས་མ་ལློང་ཙམ་དང༌། འཁློར་གི་ལྷ་བཅུ་གཉིས་ལ་རྗེ་རྗེ་ལའང་

དངུལ་བྗེ་ཆྗེན་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་རྗེ་ཅུང་མ་ལློང་ཙམ་དང་བཅས་པ་དང༌། དྗེ་དག་ལ་

རིན་པློ་ཆྗེ་དང༌། གཡུ་རིང་བཟང་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་ཕ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མྗེད། རྗེ་བཙུན་

བྱམས་མགློན། གཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཞལ་ཕྱག་ཡློངས་སུ་རློགས་

པ་རྣམས་ཀི་གསྗེར་སྐུ་མདའ་ཚད་རྗེ་དང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་གཙུག་ཏློར་རྣམ་

པར་རྒྱལ་མ་དང༌། གཙུག་ཏློར་གདུགས་དཀར་གཉིས་ཀི་གསྗེར་སྐུ་ཁྲུ་ཚད་རྗེ་དང༌། 

གློས་དར་བཟང་པློ་མཐའ་ཡས་པ་བརྡུངས་པའི་དར་འདག་འབའ་ཞིག་ལས་བསྒྲུབས་

པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཞལ་ཕྱག་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་སྐུ་ལ་

རྒྱབ་མཐློ་བཅུ་བདུན་ཡློད་པ་རྣམས་བཞྗེངས་ཤིང༌། དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ལྷ་

བཟློའི་བཟློ་ཐིག་དང་ཕྱག་ཚད་ཕལ་པ་ཡིན་པར། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་ཚངས་པ་ཨྗེ་ཌའི་བུ་
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ལ་སློགས་པས་ཞུས་པའི་ཕྱག་ཚད་ཀི་ཡི་གྗེའང་མང་དུ་ཡློད་མློད་ཀི། གཙོ་བློར་

དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་སློམ་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་གཅིག་གིས་ལྷའི་ཕྱག་

ཚད་ཞིབ་པར་སློན་ཅིང༌། དྗེའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་རཏྣ་རཀི་ཏས་ཁྱད་པར་ཞིབ་ཏུ་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་དང༌། དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤྗེད་དམར་པློ་དང་ནག་པློའི་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་

ལྗེའུ་རྗེ་རྗེས་ལྷའི་ཕྱག་ཚད་སློན་པ་རྣམས་གུང་ལྗེགས་པར་བསྒིགས་པའི་ཐིག་ཁློག་

ནས་དྲངས་ཏྗེ། ལྷ་རྣམས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཕྱག་ཚད་དང་ལྡན་པར་བཞྗེངས་

ཤིང༌། དྗེ་དག་རྣམས་ལའང་རྒྱུའི་བྱིན་རླབས་སློགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཛད་པས། 

ལུགས་བཏང་བ་ལ་འདི་འདྲ་པའི་ལུགས་འདྲྗེན་བདྗེ་བ་དང་“མཚར1་བ་སྔར་འློང་མ་

མློང་ཞྗེས་ལྷ་བཟློ་བ་དག་ཟྗེར་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་བལྟས་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་འཕློག་

པར་བྱྗེད་པའི་མིག་གི་བདུད་རྩི་འབའ་ཞིག་ཉྗེ་བར་བྱློན་ཏློ། །དྗེ་དག་ལས་ཀང༌། ཁྱད་

པར་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གསུམ་བཞྗེངས་པའི་ལུགས་སྔ་མ་བཏང་བའི་ལུགས་ཕུད་

ལ། དཔའ་བློ་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་འཇའ་ཚོན་མ་བྱློན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་རྒྱུ་ཟངས་ཡིན་ཀང༌། 

ལུགས་ཀློང་ནས་བྱློན་མ་ཁད་ལ། ཟངས་ཀི་ཁ་དློག་ཡུངས་འབྲུའི་རྗེས་ཙམ་ཡང་མི་

མངློན་པར། སྐུ་ཐམས་ཅད་འློད་ཟྗེར་ལྔའི་གློང་བུར་གྱུར་པའི་སྔློན་པློ་རྣམས་ནི་རྒྱ་

མཐིང་བཟང་པློའི་མདངས་ཀིས་བསྒྲུན་དུ་མྗེད་ལ། དམར་པློ་དག་ནི་ད་ཆུ་བཏུལ་མ་

བཟང་པློའི་ཁ་དློག་ལས་བདུན་འགྱུར་གིས་ལྷག་ཅིང༌། དམར་སྗེར་དག་ནི་ལི་ཁིའི་

མདངས་མློག་མློག་པློར་བྱྗེད་ལ། སྗེར་པློ་དག་ནི་གསྗེར་བཟང་པློའི་རྒྱན་གི་མདངས་

ཀང་རག་གན་ལྟར་བྱྗེད་པ། གཞན་ཡང་དཀར་པློ་དང༌། ལང་ཁུ་དང༌། བཙོད་ཀི་ཁ་

དློག་སློགས་དུ་མ་སྗེལ་བ་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་སྐུ་ལ་འཁྱུད་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་མིག་
1  མཆར
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གིས་བཟློད་པར་དཀའ་བའི་འློད་ཟྗེར་གི་ཕུང་པློ་ཆྗེན་པློ་ཞིག་བྱློན་ཏྗེ། བད་བརར་

སློགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱས་ཀང་ཤིན་ཏུ་འཇམ་ཞིང་གཙང་བ། ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་

བར་གྱུར་ནས། འདི་ལྟ་བུ་ཅི་ཞིག་ཅྗེས་གཟིགས་སུ་ཕུལ་ཞིང༌། དག་བྱྗེད་ཀི་རས་དུ་

མས་ཤིན་ཏུ་དག་པར་བྱི་དློར་བྱས་ཀང༌། སྔར་ལས་ཀང་འློད་ཟྗེར་རྣམས་ཆྗེས་ཆྗེར་

ཁ་དློག་གསལ་བར་གྱུར་ནས། ལུགས་ཁ་བཅད་པའི་མཚམས་ལ་བལྟས་པས། 

ཟངས་ཀི་ཁ་དློག་ཐམས་ཅད་ཀང་དྗེ་འདྲ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གནས་གྱུར་ནས། བཅད་

མཚམས་འློད་ཟྗེར་ས་ལྔར་ཁིག་གྗེ་སང་ངློ༌། །རྗེའི་ཞལ་ནས་རྟྗེན་འདི་ལ་རྒྱན་དང་ན་

བཟའ་ཁྱད་པར་ཅན་ཕུལ་ལ་གསློལ་བ་ཐློབ། བད་བརར་མ་བྱྗེད་ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་

ལྟར་རྟྗེན་དྗེ་རྣམས་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དང་བཅས་པའི་རགས་རིམ་ཞིག་ལློ་དྗེ་

གའི་ཁློངས་སུ་གྲུབ། ཉྗེ་སྐློར་གི་དགྗེ་འདུན་གི་སྗེ་རྣམས་དང༌། ལྷས་ཀི་གྲློང་པ་སྐྗེ་

བློའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསགས་ཏྗེ། རབ་སློན་བཟང་པློ་རྨད་དུ་བྱུང་

བ་མཛད་ཅིང༌། རྒྱུད་སྗེ་ནས་གསུངས་པའི་ཆློ་ག་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་གནས་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དྗེ། དྗེ་ཕྱིན་ཆད་དབུ་རུ་སློད་སྨད་ཀི་ཕྱློགས་

ཀུན་ཏུ་ལློ་ལྗེགས་པ་དང༌། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པ་དང༌། བཤད་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཁྱད་པར་སྔར་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ངློ་མཚར་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཁྱི་ལློ་ལ་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ཕྱློགས་ཐད་ཐད་ནས་བྱློན་པ་དང༌། 

གཉུག་མར་གནས་པའི་དགྗེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་དགྗེ་ལྡན་ཉིད་དུ་ཆློས་ཀི་འཁློར་

ལློ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྐློར་ཅིང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་

“མཆན1་དང་བཅས་པ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་དང༌། རིམ་ལྔའི་ཁིད་རྒྱས་པ་
1  མཚན
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དང༌། སྦྱློར་“བ1་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁིད་རྒྱས་པ་དང༌། དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་འགྲྗེལ་

ཆྗེན་དྲི་མ་མྗེད་པའི་འློད་ཀི་བཤད་པ་ཆྗེས་ཞིབ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་དབུ་ཚད། བདྗེ་

མཆློག །ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གསུངས། 

དྗེའི་དབྱར་དང་སློན་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁྱམས་ལ་ལློགས་བིས་ཀང་གྲུབ་པར་

མཛད། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ཆྗེན་མློ་མཛད་པའང་ལྗེགས་པར་རློགས་

པར་མཛད་དློ། །ལློ་དྗེའི་གཞུག་ནས་ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་དང་ས་གློན་མཛད་ནས། 

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་དང་བཅས་པ་པར་དུ་བརྐློ་

བའི་སྦྱློར་བ་ཉྗེ་བར་བརྩམས་ཏྗེ། འབད་རྩློལ་མྗེད་པར་ཕག་ལློའི་ནང་དུ་ལྗེགས་པར་

མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་ལ། ཕག་ལློ་ལ་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་དཔྱིད་

“དང2་དབྱར་གི་རིང་ལ། དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་

པའི་ཆློས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གསུངས་ཤིང༌། བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊི་ཀ་རྨད་དུ་བྱུང་

བའི་རྩློམ་པ་རློགས་པར་མཛད་དློ། །མདློར་ན་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་འདྲྗེན་པ། འཇིག་

རྟྗེན་མ་ལུས་པའི་མིག་གཅིག་“པུ3་འདི་ནི། ལྷག་པའི་ལྷས་དངློས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་

བ། དགྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ཡློངས་སུ་འཛིན་པས་ཉྗེ་བར་

བཟུང་བའི་ཚུལ་ལ་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བལ་ཞིང༌། སློམ་པ་གསུམ་གི་བཅས་པ་ཕ་

ཞིང་ཕ་བ་ཡང་མིག་གི་འབས་བུ་ལྟར་གཅྗེས་པར་འཛིན་པས། ཐུབ་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཅློད་པན། རྟག་ཏུ་བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་འབའ་

1  པ

2  ངང

3  བུ
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ཞིག་ལ་དགློངས་“པའི1་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱལ་སས་

ཀི་སིང་སློབས་རླབས་པློ་ཆྗེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས། སློ་གསུམ་གི་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་

པ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་ཙམ་ཡང་དློན་དུ་མ་གྱུར་པའི་གློ་སྐབས་མི་མངའ་བ། རིགས་པའི་

ལམ་དུ་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་ལྷུར་བྱས་པའི་མང་དུ་ཐློས་པ་བློའི་ནུས་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་

པ་ཇི་ཙམ་གིས་ལྗེགས་པར་བརྟགས་ཀང་གཏིང་དཔློག་པར་“རྔློ་2ཡང་མི་ཐློགས་

པའི་བློ་གྲློས་ཀི་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་ཤིང༌། རིགས་པ་དྲི་མ་མྗེད་པའི་ལམ་ལ་

ལྗེགས་པར་སྦྱངས་པའི་ཉྗེར་ལྗེན་དམ་པ། བསག་སྦྱངས་མཐའ་ཡས་པའི་གྲློགས་

ཀིས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྐངས་ཤིང༌། མང་དུ་ཐློས་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་རྐྱྗེན་བསམ་གིས་

མི་ཁྱབ་པས་ཟིན་པར་མཛད་པས། རྒྱལ་བའི་དམ་ཆློས་མ་ལུས་པ་རྒྱལ་བའི་

དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བར་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀིས་ལུང་བསན་བརྗེས་པའི་ཤིང་རྟའི་སློལ་

འབྱྗེད་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་དགློངས་དློན་འབྱྗེད་པ་ལ་འཁྲུལ་བའི་

དྲི་མ་ཙམ་ཡང་མི་མངའ་བས་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་སློན་པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཚུལ་འདི་ནི་

གཅམ་བུའི་“ངག3་གམ་སན་དངགས་ཀི་གཏམ་གིས་རབ་ཏུ་བཏགས་ཏྗེ་བརློད་པ་མ་

ཡིན་གི། ཁློ་བློ་ཅག་གིས་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མས་ལྗེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་

ཅིས་མངློན་ཞྗེ་ན། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་བརྗེས་པའི་ཤིང་རྟའི་སློལ་འབྱྗེད་

ཆྗེན་པློ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དག་གིས་ཇི་ཙམ་

དཔྱད་ཀང་ཁས་བངས་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་སློགས་ཀི་དྲི་ཙམ་ཡང་བརྟག་པར་མི་ནུས་པ་
1  བའི

2  རློ

3  དག
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ལྟར། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིས་ཀང༌། མདློ་སྗེ་དང་རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་

བསན་བཅློས་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་འདི་ཙམ་ཞིག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་། བདག་ཅག་

གི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་གསུང་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཉྗེ་བར་བཀློད་པའི་རང་གི་

ཡིན་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་སྒློ་འདློགས་པ་དང༌། ཡིད་ཕག་དློག་གི་དུག་ཆུས་ཆྗེས་ཆྗེར་

མློས་པས་སྐློན་གདགས་པར་འདློད་པ་འབའ་ཞིག་གི་སྗེམས་ཀིས་སྐུར་པ་འདྗེབས་

པ་གཉིས་ཀ་སངས་ཏྗེ། དྲི་“མ1་མྗེད་པའི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་འློངས་པའི་བློས་ཇི་

ཙམ་ལྗེགས་པར་བརྟགས་ཀང༌། རྒྱུད་སྗེ་གློང་འློག །ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། གྲུབ་པའི་མཐའ་

སློ་སློ་ལ་སློགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེའི་གཞུང་ལུགས་དྗེ་དང་དྗེ་ལས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་གྱུར་

པར་ལུང་དང་རིགས་པ་འདིས་གནློད་དློ། །ཞྗེས་བྱ་བའམ། ལུགས་དྗེ་ཉིད་གཞིར་

བྱས་པ་ལའང༌། རང་ཚིག་འགལ་བའི་ཉྗེས་པ་འདི་ལྟ་བུས་རྗེག་གློ །ཞྗེས་བྱ་བའི་དྲི་

ཙམ་ཡང་བརྟག་པར་མི་ནུས་པ་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་འདི་ཉིད་འདིའི་རིགས་པ་

ཡང་དག་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཚུལ་འདི་ནི་ཇི་འདྲ་བའི་མཁས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་

གྲགས་པའི་བ་དན་གིས་མཛེས་པར་བྱས་པ་སྔློན་བྱློན་པའི་ཆྗེན་པློ་དག་ལའང་རང་

རང་གིགཞུང་ལུགས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། ལུགས་དྗེ་ཉིད་གཞིར་བྱས་པ་ལའང་

རང་ཚིག་འགལ་བའི་ཉྗེས་པ་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་འབབ་པ་དག་མཐློང་བ་ལས་ན། 

བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིའི་བློ་གྲློས་དང་མཁྱྗེན་རབ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལ་བསྒྲུན་པར་

བཟློད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ནི་སྔློན་ཆད་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་ལན་ཅིག་ཀང་མ་བྱློན་

པ་ཉིད་དུ་ཁློ་བློས་ཡིད་ཆྗེས་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་མློད་ཀི་ཇི་ཙམ་

མང་དུ་ཐློས་པ་དྗེ་ཙམ་དུ། དྗེ་དང་དྗེའི་དློན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་ནས་སྒྲུབ་པ་སིང་
1  ན
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པློར་མཛད་པས་བསབ་པ་གསུམ་གི་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་“ཆ་ལ1་

འགྲན་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་འདི་“ནི་དྗེ2་བས་ཀང་དཔག་པར་དཀའ་བའི་

ཡློན་ཏན་གི་ཕུང་པློ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཁ་བ་ཅན་

གི་ལློངས་འདིར་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་སློ་ཐམས་

ཅད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་སློལ་ཆྗེན་པློ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གཞི་ནས་བཙུགས་ཤིང༌། 

ཆྗེས་ཆྗེར་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་སྔློན་ཆད་བློད་འདིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དག་གིས་བསྒྲུབ་ཅིང་ལག་ཏུ་བང་བའི་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟ་སྗེ། གང་ཞིག་ཀློག་པ་

ཁ་ཏློན་གི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་ནས་བསན་བཅློས་ཆྗེན་པློ་དག་གི་ཚིག་བློ་ལ་ལྗེན་པ་

དང༌། སློབ་དཔློན་ལས་ལུང་ནློད་པ་དང༌། དློན་ཡིད་ལ་སྗེམས་པ་དང༌། བརྒལ་ཞིང་

བརྟག་“པ3་དང་འབྗེལ་བའི་གཏམ་གིས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་དང༌། འཆད་

པ་དང༌། རྩློད་པ་དང་རྩློམ་པའི་སློ་ནས་ཐློས་བསམ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་དུས་གང་ཡིན་པ་

དྗེའི་ཚེ་ནི་མློས་པའི་ཆང་གི་བཏུང་བ་དང༌། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་དང༌། བག་མྗེད་

པའི་རྩྗེད་མློ་ས་ཚོགས་པ་དག་དང༌། གླུ་དང་གཞས་དང་བློ་གར་ལ་སློགས་པ་ཁྱིམ་པ་

ཡ་རབས་ཀི་“ངང4་ཚུལ་ལ་བརྟྗེན་པ་དག་གིས་ཀང་ལག་ཏུ་བངས་པ་ལ་ངློ་ཚ་བའི་

གནས་སུ་བྱྗེད་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཐམས་ཅད་ལློངས་སྤྱློད་ཅིང་ལག་ཏུ་ལྗེན་པ་ནི་

ཐློས་བསམ་ལ་ནན་ཏན་ལྷུར་ལྗེན་པའི་ལུས་གསློ་བ་དང༌། ཁམས་བསང་བའི་ཕྱིར་

སྐློན་མྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་བྱ་བའི་གཏམ་འདི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློར་རླློམ་པ་དག་

1  ཆལ

2  ན་དཻ

3  བ

4  དང
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ནས་བྱིས་པ་ངུར་སྨྲིག་གསར་དུ་བངས་པ་དག་ཡན་ཆད་ལ་རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་

ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཐློས་བསམ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་“ཚེ1་འཐབ་པ་དང་རྩློད་པ་དང་

གཡུལ་འགྗེད་པ་དང་དམག་གི་བྱ་བ་ལ་གནས་ཀི་བར་ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་

ལའང༌། འདི་ནི་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། ཆློས་མ་ཡིན་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཉམས་པར་

བྱྗེད་པའློ། །ཞྗེས་སྨློད་པར་བྱྗེད་པ་སུ་ཡང་མྗེད་ཀི། གཞན་དུ་ན། ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་

གི་གྲྭར་ཞུགས་ཙམ་ནས། ཕལ་ཆྗེ་བ་དག །བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཙམ་

ཡང་མྗེད་པར་ངང་གིས་འཇུག་པ་ལ་སུ་ཡང་ཡ་ང་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལས་གཞན་པ་ཐློས་

བསམ་གི་ཚེ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐར་ཐུག་པའི་ལམ་སློན་པའི་ཕྱློགས། རློ་རྗེ་

ཐྗེག་པའི་བསྐྗེད་རློགས་དང༌། དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ལ་སློགས་པ་དག་ལ་དློན་དུ་

གཉྗེར་ཞིང་སློབ་པར་བྱྗེད་པ་མཐློང་ན། སློབ་དཔློན་དང༌། གྲློགས་དང༌། ཉྗེ་ཞིང་སིང་

བརྩྗེ་བར་སྗེམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། འདི་ནི་བྱ་བའི་དུས་མ་ཡིན། དགློས་པ་ཆུང༌། 

སིང་པློ་མྗེད་པ་སྗེ། ནམ་ཞིག་ཐློས་བསམ་དང་འཆད་ཉན་གི་བྱ་བ་མ་ལྕློགས་པའི་ཚེ། 

གྲློང་དང་ཉྗེ་བའི་དགློན་པ་ཞིག་ཏུ་སློང་སྗེ། གཏློར་མ་དང༌། ཁྲུས་ཀི་ཆློ་ག་དང༌། 

གཤིན་པློ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་རང་གི་ལྟློ་“བཙལ2་བར་བྱ་བའི་

ཐབས་ཡིན་གི། ད་ལྟ་ནི་ཐློས་བསམ་གི་བར་དུ་གཅློད་པ་ཆྗེན་པློའ ློ། །ཞྗེས་རློ་རྗེ་

འཆང་གི་གློ་འཕང་ལས་འབད་པ་དུ་མས་ཕྱིར་ཕྱློགས་པར་བྱྗེད་ཀི། གང་ཟག་གཅིག་

ལ་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐློས་བསམ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་

དློ། །ཡང་གང་ཞིག་གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་བར་ཁས་འཆྗེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། 

1  ཆ

2  བཅལ
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མློས་པར་འགྱུར་བའི་བཏུང་བ་དང༌། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་ལ་སློགས་པ་ལློངས་

མ་སྤྱད་པ་ལས་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞིང་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་

སློགས་པའི་ལློག་པའི་གཏམ་གི་སྦྱློར་བ་རྒྱ་ཆྗེར་སྗེལ་བས་འདློད་ཡློན་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་

སྗེད་པ་དག །རང་གི་འདློད་པ་དང་མཐུན་པས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་རངས་པར་གྱུར་ཅིང༌། 

དྗེའི་སློབས་ཀིས་གསང་སྔགས་ཀི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་ཕྱིན་ཆད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་རྩ་ལྟར་དློར་ནས། གདུལ་བྱ་དུ་མའི་འདྲྗེན་པར་རླློམ་པ། ཆྗེན་པློ་དག་གིས་

བཀུར་བ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌། ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་བཞིན་དུ་བུ་དང་

བུ་མློ་དང་ཆུང་མའི་ཚོགས་ཆྗེན་པློ་མངློན་སུམ་དུ་བབ་པ་ལ་རང་ཉིད་ཀང་ཡ་མི་ང་

ཞིང༌། སུ་ཡང་སྨློད་པར་མི་བྱྗེད་ལ། དྗེ་ལྟ་ནའང་རང་གི་སིད་དུ་གཏློགས་པ་དག་གི་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྗེན་པར་རློགས་པར་འདློད་པ་དག་ཐྗེ་མི་ཚོམ་པར་སྒྲུབ་པས། 

རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཆྗེད་དུ་ཉམས་པར་བྱྗེད་པའི་སྦྱློར་བ་ངན་པ་ལྷུར་ལྗེན་པས་ཁྱབ་

པར་གྱུར་“པ1་ནི་གསང་སྔགས་པ་ལ་འདློད་པ་སྤྱློད་པ་སྐློན་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་བྱ་

བའི་ཚིག་གིས་འཇིག་རྟྗེན་བསླུས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གསང་སྔགས་ལ་རིགས་

པའི་དཔྱད་པ་དློར་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་བྱ་བའི་བླུན་གཏམ་ཚོགས་སུ་བསྒགས་

པས། སྗེ་སློད་ལ་བློ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཕྱློགས་པའི་གསང་སྔགས་པར་ཁས་འཆྗེ་བ་

དག །བླུན་པློ་རང་དང་མཐུན་པས་མགུ །ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚུལ་གིས་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་

པར་གྱུར་ཏྗེ། གསང་སྔགས་ལ་རྟློག་གྗེའི་དཔྱད་པ་བྱར་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་

འདི་ཙམ་ལ་སྐབས་སུ་བཟུངས་ནས། ཕྱི་རློལ་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཀང་སྨད་

པར་བྱ་བའི་ལུགས། ལུང་རིགས་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱློགས་པའི་བླུན་པློ་དག་གིས་བསམས་
1  བ
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ནས་རྗེད་པའི་དློན་ལ། བ་མའི་མན་ངག་ལས་འློངས་པའི་གསང་སྔགས་ཀི་ལམ་གི་

གནད་མཐར་ཐུག་པའློ། །ཞྗེས་བསྒགས་པས། ཕལ་ཆྗེ་བ་དག་རྟློག་དཔྱློད་མི་བྱྗེད་

པར། ཚུལ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཡིད་རྟློན་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། དྗེའི་མཐུས། རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པ་

གྲུབ་ཆྗེན་གིས་བཀྲལ་བའི་ལམ་གི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་དག་མིང་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་

པར་བྱྗེད་དློ། །ཡང་གང་ཞིག་རི་ཁློད་དགློན་པ་དག་ཏུ་སློང་སྗེ། དབྗེན་པའི་གནས་ལ་

བརྟྗེན་ནས་བསམ་གཏན་ལྷུར་ལྗེན་པར་འདློད་པ་དག་ནི་འདི་སྐད་དུ། མློས་པའི་

བཏུང་བ་དང༌། ཕྱི་དྲློའི་ཁ་ཟས་སློང་བ་ལ་སློགས་པའི་འདུལ་“བ1་ལས་གསུངས་པ་

དག་ནི་ཉན་ཐློས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ། ཐྗེག་པ་འློག་མ། དམན་པ་ལ་མློས་པ་དག་གི་

དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི། ཐྗེག་པ་གློང་མ་དང༌། སྗེམས་ཀི་རང་ངློ་ཤྗེས་པ་ལ་དྗེ་འདྲ་

བ་འཆིང་བྱྗེད་ཡིན་པས་དགློས་པ་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་གླྗེང་ཞིང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཀུན་ཏུ་

སྤྱློད་པ་དག་ཡལ་བར་འདློར་བ་ལ་ཇི་མི་སམ་པར་མ་ཟད་ཀི། ཁ་ཅིག་ནི་བ་གློས་དང་

མཐང་གློས་ལ་སློགས་པའི་རྟགས་ཀང་ཆྗེད་དུ་འདློར་བར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

བསམ་གཏན་ལྷུར་ལྗེན་པ་ནང་ལ་གཞློལ་བས་ནི། གསུང་རབ་དང༌། དགློངས་འགྲྗེལ་

གི་བསན་བཅློས་དག་ལ་བལྟ་བ་དང་ཉན་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་སང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྗེ། 

དྗེ་དག་ནི་ཕྱིའི་གློ་རྒྱ་གཅློད་པ་ཙམ་མ་གཏློགས། ནང་སྗེམས་ཀི་གནས་ལུགས་

སྗེམས་པའི་ཚེ་རྣམ་པར་གཡྗེང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་དག་མྗེད་ཀང་བ་མའི་མན་

ངག་ལས་གནས་ལུགས་རྟློགས་པར་འགྱུར་བས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དཀིལ་འཁློར་གི་

འཁློར་ལློ་བསློམ་པ་དང༌། གཟུངས་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བཟླས་བརློད་དང༌། 

ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། མཆློད་པ་འབུལ་བ་ལ་སློགས་པ་སྤློས་བཅས་ཀི་དགྗེ་སྦྱློར་དག་
1  པ
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དློར་ནས། སྤློས་པ་མྗེད་པ་གནས་ལུགས་ཀི་དློན་འབའ་ཞིག་བསློམ་པར་བྱ་ལ། 

གནས་ལུགས་ཀི་དློན་བསློམ་པ་ལ་ནི་རིགས་པའི་“རྗེས1་སུ་འབང་བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་

མི་དགློས་ཀི། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པར་ཐ་མལ་གི་ཤྗེས་པ་སློ་མ་རང་བབས་སུ་

བཞག་པས་ཆློག །ཅྗེས་བསམ་གཏན་པ་དག་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་སྨྲ་བར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་

ལྟར་རྒྱལ་བས་ཚུལ་ཁིམས་གཞིར་བྱས་ནས་གནས་ལུགས་ཐློས་བསམ་གིས་

གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། དྗེའི་དློན་སློམ་བྱུང་གིས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་བསབ་པ་གསུམ་གི་

གློ་རིམས་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་མི་འཁྲུལ་བར་གསུངས་པ་དྗེ་ཉིད་འབད་པས་འགློག་

ཅིང༌། སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཐློས་པ་དང་སློམ་པ་ལ་སློགས་པ་ཕན་

ཚུན་ཚ་གྲང་ལྟར་འགལ་བར་བསམས་ནས་སུན་འབྱིན་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཀང་དམ་པའི་ཆློས་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་

སུན་འབྱིན་པར་བྱྗེད་པའི་སློ་ནས། ཁ་བ་ཅན་གི་ལློངས་འདིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་

གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞིག་ལྷག་མར་གྱུར་པའི་ཚེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ཉིད་དམ་

པའི་ཆློས་འཛིན་པའི་སྨློན་ལམ་རླབས་པློ་ཆྗེ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཐུས་བྱང་ཕྱློགས་

ཀི་རྒྱུད་འདིར་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་གསློ་བའི་སད་དུ་ཉྗེ་བར་བྱློན་ཏྗེ། གློང་དུ་ཇི་སྐད་

བརློད་པའི་ཚུལ་གིས། རང་གཞན་གི་དློན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དག་ལ་རྨད་དུ་

བྱུང་བའི་བརྩློན་པ་དྲག་པློ་ལྷུར་མཛད་པས་དིང་སང་གི་དུས་ན་ཐློས་བསམ་པ་དག་

གིས་ཐློས་བསམ་ལ་བརྩློན་པ་ལྷུར་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ཡང་བསབ་པའི་གཞི་ལ་གཅྗེས་སྤས་

སུ་བྱྗེད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་ཅུང་ཟད་གྲག་པར་སློམ་ཕྱིན་ཆད་

ཆང་དང་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་སློགས་འཇློལ་ཉློག་ཏུ་སྤྱློད་པ་ལ་ངློ་ཚ་བའི་གནས་
1  རས
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སུ་བྱྗེད་པ་དང༌། སྔློན་དུས་གྲྭ་ས་ཆྗེན་པློ་དག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཕལ་ཆྗེ་བས་ཀང༌། 

གདིང་བ་དང་ལྷུང་བཟྗེད་ལ་སློགས་པའི་དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཡློ་བྱད་དག་ངློ་ཤྗེས་པའང་

དཀའ་བར་གྱུར་ཅིང༌། བ་གློས་དང་མཐང་གློས་སམ་ཕན་གླྗེགས་བུར་སྦྱར་བ་ལ་

སློགས་པ་ནི་རྣ་བས་ཀང་ཐློས་པར་མ་གྱུར་པ་ལས། དིང་སང་ཁ་ཆྗེ་དང་རྒྱ་ནག་གི་

བར་ཐམས་ཅད་དུ། དགྗེ་སྦྱློང་གི་རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་

དང༌། ཆང་དང་ཕྱི་དྲློའི་ཁ་ཟས་སློང་བ་དང༌། བྱིན་ལྗེན་དང་རུང་ཆུ་དང༌། ནུབ་ལྷག་

ཉལ་སྲུང་བ་སློགས་བསབ་པའི་གཞི་ཕ་མློ་གཅིག་ཡན་ཆད་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱྗེད་པའི་

དགྗེ་སྦྱློང་ཚུལ་དང་མཐུན་པས་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི། བདག་ཅག་གི་

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་འབའ་ཞིག་གི་བཀའ་དྲིན་མ་ཡིན་

ན། གཞན་གང་ཞིག་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱུང་བར་གྱུར་པ་སློམས་ཤིག །དྗེ་བཞིན་དུ་གང་

ཞིག་སྗེ་སློད་ལ་ཐློས་བསམ་ལྷུར་བྱྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་འབའ་ཞིག་ལ་ཞྗེན་པ་ཆྗེས་ཆྗེར་

འཐས་པར་གྱུར་པ། གྲགས་པའི་བ་དན་གིས་མཛེས་པར་གྱུར་པ་དག་ལའང༌། 

ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་ཉྗེ་བར་མཁློ་བའི་ཚེ། རང་གི་རྒྱུད་འདུལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ། 

གཞུང་ལུགས་ཆྗེན་མློ་དག་ནས་གསུངས་པ། ལག་ཏུ་བང་བའི་རིམ་པ་འདི་ལྟ་

བུའློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་བསན་དུ་མྗེད་ཅིང༌། གཞུང་ལུགས་ཆྗེན་མློ་དག་ན་

དྗེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་ཡློད་པའི་ཐྗེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པར། གང་གི་ཚེ་

རང་ཉིད་ན་སློ་ཡློལ་བའི་ཕློ་ཉས་ཟིན་པས། འཆི་བདག་གི་ཆད་པ་ལ་འཇིགས་པ་ཅུང་

ཞིག་སྐྗེས་པར་གྱུར་པ་ན། བླུན་པློ་ཅི་ཡང་མ་བསབས་པ། རིའི་ཕུག་ཏུ་མི་ཚེ་ཡློལ་

བར་བྱས་པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་སློང་སྗེ། དྗེས་ཇི་སྐད་གདམས་པའི་ངག་ལས་ཅུང་ཟད་
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ཀང་འདའ་བར་མི་ནུས་ཤིང༌། སྔློན་ཆད་ཐློས་བསམ་ལ་ཇི་སྗེད་འབད་པ་བྱས་པ་

ཐམས་ཅད། འགློད་པ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པ་

དུད་འགྲློའི་སྒྲུབ་ཐབས། ཧྭ་ཤང་གི་རིང་ལུགས་ལ་གནས་བཞིན་དུ། གསུང་རབ་ཆྗེན་

པློ་རྣམས་འཆི་བའི་ཚེ་དགློས་པ་མྗེད་པར་འཛིན་པའི་ཆློས་སློང་བའི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་

ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བས་ནློན་བཞིན་དུ་ཚེའི་དུས་བྱྗེད་པར་འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཏུ་

ཟད་པ་ལས། དིང་སང་གི་ཚེ་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་སློན་པ་ནི་གཞུང་

ལུགས་ཆྗེན་པློ་དག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆྗེས་ནས་ཅུང་ཞིག་ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་འདློད་པ་

ནའང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱྗེད་པ་གཞིར་བྱས་ནས། བསག་“སྦྱང1་ལ་

འབད་དྗེ་གསུང་རབ་ཆྗེན་པློ་དག་གི་དགློངས་པ་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་དག་གིས་བཀྲལ་བ་

དང་མཐུན་པར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་དགློས་ཀི། གཞན་དུ་ན་ངལ་བ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་

དཀའ་བ་ཇི་ཙམ་ཞིག་སྤྱད་དུ་ཟིན་ཀང༌། འབད་པ་འབས་བུ་མྗེད་པ་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་

གློ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཆགས་པ་དང༌། ཚུལ་དྗེ་དང་མཐུན་པར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གིས་ཁ་བ་ཅན་གི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་

གྱུར་ཏྗེ། ཆློས་མ་ཡིན་པ་ཆྗེས་ཆྗེར་ཉམས་དམས་པར་གྱུར་པ་འདི་ཡང༌། བདག་

ཅག་གི་རྗེ་བཙུན་འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་བཀའ་དྲིན་མཛད་པ་མ་ཡིན་ན། ཡློད་ཀང་

སང་དུ་མི་རུང་བ་སུ་ཞིག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱ། དྗེ་བཞིན་དུ་དིང་སང་

གི་ཚེ་ན་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློས་ལ་ཐློས་བསམ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དག་ཀང༌། 

དྗེ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཡིད་མི་ཚིམས་པར་གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་སྤློ་བ་ཆྗེན་

པློས་འཇུག་པ་ལྷུར་ལྗེན་ཞིང༌། སྔློན་ཆད་སྔགས་ཀི་མན་ངག་མཐར་ཐུག་པ་ནི་རྒྱུད་
1  སང
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སྗེ་ལ་ལྟློས་མི་དགློས་པར། བ་མའི་ངག་ལས་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་འཛིན་པ་

ལ། ད་ལྟ་མན་ངག་གིས་རྟློགས་པར་བྱ་བའི་ཟབ་དློན་མཐར་ཐུག་པ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་རིན་

པློ་ཆྗེ་རྣམས་ཁློ་ན་ན་“ཡློད1་པར་རྟློགས་ནས། དྗེ་རྟློགས་པར་བྱ་བའི་དློན་དུ་རྒྱུད་སྗེ་

རིན་པློ་ཆྗེ་དག་ལ་འབད་པས་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་དང༌། སྔློན་ཆད་རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པ་

གྲུབ་ཆྗེན་གིས་བཀྲལ་བ་དང་མཐུན་པའི་མན་ངག་གི་གནད་ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆྗེ་བ་

མིང་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པར་གྱུར་པ་ལས། དིང་སང་གི་ཚེ་རྗེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ཀི་

གསུང་གི་བདུད་རྩི་མང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། རང་གི་བརྩློན་པས་སློམ་པ་ལ་འགྲུས་པར་

བྱས་ན་ནི་གདློན་མི་ཟ་བར་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་འཐློབ་པར་ནུས་

པའི་མན་ངག་གི་གནད་གྲུབ་ཆྗེན་གི་དགློངས་པ་ལྟར་འཁྲུལ་མྗེད་དུ་གློ་ནས་བསྐྗེད་

རློགས་ཀི་ལམ་ལ་དཔྱིས་ཕྱིན་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་ཅིང་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱྗེད་ཅིང་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་གནས་པ་དང༌། 

རྒྱུད་སྗེའི་དློན་ལ་མི་འཇིགས་པ་རྗེད་པ་དང་སྐལ་ལྡན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རློ་རྗེ་སློབ་

དཔློན་ཆྗེན་པློའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་དང༌། བསྐྗེད་རློགས་ལ་གློམས་པར་བྱས་པས་རྒྱུད་

སྗེ་དང་མཐུན་པའི་མློང་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འཁྲུངས་ཏྗེ། བློད་ལ་གྲུབ་ཐློབ་ཏུ་གྲགས་པ་

དུ་མ་ཞིག་གིས་བསྒྲུན་པར་མི་ནུས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་པློ་རྗེད་པ་དང༌། ལྷག་

པའི་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཤིང་བསྗེན་སྒྲུབ་དང་བཟླས་པ་ལ་གློམས་པ་རྨད་དུ་

བྱུང་བས། རང་གཞན་གི་བདུད་དང་བར་དུ་གཅློད་པ་ཚར་གཅློད་པ་ལ་ཐློགས་པ་

མྗེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པ། མདློར་ན་རྒྱུད་སྗེ་དང་མཐུན་པའི་རློ་རྗེ་

འཛིན་པ། སློ་སློར་ཐར་པ་དང་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤྱློད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བྱང་ཆུབ་
1  ཡློང
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སྗེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གནས་དག་ལ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་སྗེ་སློད་དང་མཐུན་པར་

གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱྗེད་པ། སློམ་པ་གསུམ་གི་ཆུ་བློ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་

ཐུགས་རྒྱུད་རློག་པ་མྗེད་པར་ལྗེགས་པར་གཏམས་པའི་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་སློང་ཕག་

མང་པློ་ཞིག་གིས། ནུབ་ཕྱློགས་ཛ་ལན་ངྷ་ར་ནས་བཟུངས་ཏྗེ། ཤར་ཕྱློགས་རྒྱ་མཚོ་

ཆྗེན་པློ་ལ་ཐུག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁམས་ཡན་ཆད་དུ་ཅི་རིགས་པར་ཁྱབ་པར་

གྱུར་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི། རྗེ་བ་མ་འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་འཕིན་ལས་

དཔག་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་བདག་ཅག་གི་རྗེ་བ་མ་འདི་ནི། སྔློན་དུ་

ལྗེགས་པར་སྤྱད་པའི་རྒྱུའི་སློབས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ལ་གློམས་པར་

མཛད་པའི་སློབས་ཀིས། སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་འཚོག་ཆས་ཀིས་

ཅུང་ཟད་ཀང་བྗེལ་བར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་ཞློག་གི །གངས་དང༌། རི་སུལ་དང༌། བས་

མཐའ་དང༌། དགློན་པའི་གནས་དག་ཏུ་གཅིག་ཏུ་དབྗེན་པ་ལ་ཐུགས་གཞློལ་བའི་ཚེ་

ཡང༌། དབུས་གཙང་མདློ་ཁམས་རྒྱ་ནག་ཁ་ཆྗེ་ཚུན་ཆད་ཀི་འབྱློར་པའི་ཁྱད་པར་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང༌། ཉྗེ་བར་མཁློ་ཞིང་རྐྱྗེན་དུ་བབས་པའི་ཡློ་བྱད་ཀི་ཁྱད་པར་གང་

ཅི་ཡང་རུང་བ་དག་ཐམས་ཅད། དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཡིད་ཀི་བརྟན་པ་ཉམས་པའི་

སྐྗེ་བློ་མཆློག་དང་གཙོ་བློ་དང་དམན་པ་དང་བར་མ་དག་གིས་དམ་པ་འདིའི་བསློད་

ནམས་ཀི་ཞིང་ལ་དགྗེ་བའི་ལློ་ཏློག་བསྐྲུན་པའི་སད་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྱན་ལམ་

དུ་བབ་པར་ཉྗེ་བར་འགློད་པ་དང༌། མཆློད་ཅིང་བསྗེན་བཀུར་བའི་ཚུལ་ལ་ནི་སུས་

ཀང་ཚད་བཟུང་བར་མི་ནུས་ཤིང༌། གྲངས་སུ་བརྩི་བར་མི་ནུས་ལ། སྔློན་ཆད་བློད་

ཀི་དགྗེ་བའི་གཤྗེས་གཉྗེན་ཕྱློགས་ཆྗེན་པློ་ཅན། གྲགས་པའི་བ་“དན1་གིས་མཛེས་
1  དློན
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པ་སུ་ལའང་དྗེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་གཏམ་བརློད་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་དྗེ་དག་ཐམས་

ཅད། རྒྱལ་པློ་དང༌། གཙོ་བློ་དང༌། མི་དཔློན་དང༌། སྐྗེས་པ་དང༌། བུད་མྗེད་སློགས་ཀི་

ངློར་ལྟ་བ་དང༌། ལན་ལ་རྗེ་བ་སློགས་ཀི་ཆྗེད་དུ་ཟང་ཟིང་གི་འདུ་“འགློད1་ལྷུར་ལྗེན་

པས་དད་པས་བྱིན་པ་ཆུད་གཟློན་པར་བྱྗེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཀི། བདག་ཉིད་ཡློངས་སུ་

འཛིན་པའི་དྲི་ཙམ་ཡང་མི་མངའ་བས་བསན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དགློངས་པའི་ཐུགས་

ཀིས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་དག་ལ་ཚད་བཟུང་མི་ནུས་པར་སྦྱིན་པའི་སྐློན་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བར་གཏློང་བ་ལྷུར་མཛད་པས་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིའི་སློ་ནས་

གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་སྨིན་ཅིང་གྲློལ་པར་མཛད་

ལ། གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

རྟྗེན་དང༌། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་མཆློད་པ་དང༌། བ་མ་གློང་མ་དག་གི་འདས་

མཆློད་ནར་མ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་དུས་མཆློད་ཆྗེན་པློ་བཞི་ལ་སློགས་

པའི་མཆློད་པ་ནར་མ་དང༌། ཀློག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྗེན་པ་བརྒྱ་སློང་ཕག་མང་པློ་

ཞིག་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བྱད་དུ་གཏློང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་བསམ་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། 

དྗེའི་ཕྱིར་དམ་པ་འདིས་སྐུ་ཚེ་རིལ་པློ་ལ། ཡློ་བྱད་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཐུགས་ཀུན་ཏུ་

ཆགས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞྗེས་བྱ་བའམ། ནས་འབྲུ་གཅིག་ཡན་ཆད་ཀི་བསྐྗེད་བདག་གིར་

མཛད་དློ་ཞྗེས་བྱ་བའམ། བདག་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའམ་ཡློ་བྱད་ཀི་སད་དུ་ཞིང་བྗེ་གང་གི་

ས་ཙམ་ཡང་བདག་གིར་མཛད་དློ་ཞྗེས་གླྗེང་བའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པས་

ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཐློག་མ་ཉིད་ནས་རང་གི་ངང་གིས་

སངས་པ་ཞིག་སྗེ། འདི་ནི་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆ་ཕ་མློ་ཞིག་ཡིན་མློད་ཀི། དྗེ་ལྟ་ན་
1  འགློང
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ཡང༌། གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་ཆྗེན་པློ་དུ་མ་ཞིག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པས་འདི་ཙམ་ལ་ཡང་

བསྒྲུན་པར་བཟློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན། སྔློན་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སློན་པ་མ་

ངན་ལས་འདའ་བའི་མཛད་པ་བསན་ནས་ལློ་བརྒྱ་ཕག་མང་པློ་དག་འདས། སྡུད་པར་

བྱྗེད་པའི་འཕགས་པ་དག་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་བསིལ་བའི་དངློས་པློ་ཐློབ་པར་གྱུར་

པ་ན། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་བཀའ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་དག་གིས་ཁྱབ་

པར་གྱུར་ཏྗེ། རྗེ་ཞིག་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་མིང་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པ་

ལྟ་བུར་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱློན་ཏྗེ། རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་པ་

ལྟར། སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་སིང་པློ་མཐའ་དག་གཞི་ནས་

གསློས་ཤིང༌། ལློག་པར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དྗེ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་བསན་པ་

ཉི་མ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པས། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་

བ་ཉིད་ལས་ཀང་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ་བར་བསློན་མི་ནུས་པར་ཤིང་རྟའི་སློལ་འབྱྗེད་ཆྗེན་

པློ་ཕལ་ཆྗེ་བ་དང༌། གྲུབ་ཆྗེན་ཕལ་ཆྗེ་བ་དག་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བརྣགས་ཏྗེ་

འདུག་གློ །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་བྱ་

བ་ཆྗེན་པློ་མཛད་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། དུས་ཀི་ཐ་མ་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ན། རྗེ་བ་

མ་འདི་ཉིད་ཀིས་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར། རྒྱལ་བའི་བསན་པའི་སིང་པློ་མཐའ་དག་

རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཞི་ནས་བསངས་ཏྗེ་གསལ་བར་མཛད་པ་

ཡང་ཚུལ་དྗེ་དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་པ་ཡིན་པས། སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་ངློ་མཚར་བའི་

མཛད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དག་མཐློང་ཞིང་ཐློས་པ་ཙམ་ཉིད་ནས། དུག་སྦྲུལ་གིས་གླ་

རྩིའི་དྲི་ཚོར་བ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཚེར་མའི་མལ་དུ་ཉལ་བ་ལྟ་བུར་མ་བྱྗེད་པར་བདག་
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ཉིད་ལ་རྗེས་སུ་ལྟ་བར་བྱློས་ཤིག །

འདིར་“སྨྲས1་པ། དཔལ་ལྡན་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་བལྟ་བའི་མིག །དྲི་མྗེད་

རིགས་པའི་འདྲྗེན་བྱྗེད་སློང་ལྡན་པ། །ཁྱློད་ཀི་དངློས་སློབས་རིགས་པའི་ལག་ཉལ་

གིས། །མཐར་འཛིན་རི་བློ་མིང་གི་ལྷག་མར་མཛད། །བཟློད་དཀའ་རིགས་པའི་དྲི་

བཞློན་རླུང་ཤུགས་ཀིས། །མ་ལུས་ཕྱློགས་ཀི་གློ་སྐབས་ལ་གནས་པའི། །ལློག་པའི་

གཞུང་ལུགས་སྤིན་ཚོགས་ཀུན་བཅློམ་སྗེ། །ཕན་བདྗེ་སྦྲང་རྩིའི་གཉྗེན་གཅིག་མཁའ་

ལ་མཛེས། །དྲི་མྗེད་རིགས་པ་རྣློན་པློའི་མཚོན་འཆང་བ། །ཁྱློད་ཀིས་རྩུབ་མློའི་སྦྱློར་

བ་རྒྱང་བསིངས་ཀང༌། །སྨྲ་བའི་སྗེང་གྗེ་ཀུན་གི་ང་རྒྱལ་གི། །རལ་པ་མ་ལུས་ཅིག་

ཅར་ས་ལ་ལྷུང༌། །བདྗེ་གཤྗེགས་བསན་པའི་ས་ཆྗེན་ཁྱློད་ཀི་ནི། །ལྗེགས་བཤད་

“དཔུང2་པའི་ཀ་བ་ལ་བརྟྗེན་པ། །ཐྗེག་མཆློག་འཁློར་ལློ་བསྒྱུར་བ་ཁྱློད་ཀི་

བཀའ། །དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་ཀུན་གི་མགློ་བློས་འཛིན། །མི་དམན་རྒྱལ་བའི་ས་

བློན་སིང་རྗེའི་ཁམས། །ཤྗེས་རབ་ཡུམ་གི་ལྟློ་བར་བསམ་གཏན་གི། །བདྗེ་དྲློད་

སློམས་པར་བརྟྗེན་པས་ལྗེགས་སྨིན་པ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་སས་

འདི་བསྐྲུན། །སིང་རྗེའི་ཟླ་བ་རློགས་པའི་གཞློན་ནུ་ནི། །ལྷག་བསམ་ཀུན་གསལ་

མཛེས་མའི་པང་པ་ལས། །རྨད་བྱུང་བརྩློན་པའི་མགློགས་འགྲློས་རབ་བངས་

ཏྗེ། །གཞན་དློན་ཤར་རིའི་བ་གམ་རྩྗེ་ལ་འཛེགས། །དྗེ་ཚེ་དམ་ཆློས་ཀུ་མུད་བཞད་པ་

དང༌། །མཉམ་དུ་ཐུབ་བསན་གློས་དཀར་གློན་པའི་ལུས། །གཟིགས་ནས་ས་གསུམ་

འགྲློ་འདི་མུན་བལ་ཞྗེས། །དགྗེས་ལྡན་རྒྱལ་“བ་ཀུན3་ནི་བཏང་སློམས་མཛད། །རྩློད་
1  སྣྲས

2  དཔུངས

3  བཀུན
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དུས་འཕློག་སད་ཆྗེད་དུ་འློངས་པ་ཡི། །རློགས་ལྡན་བཞིན་དུ་ཁློར་ཡུག་རི་བློའི་

ཁློངས། །མ་ལུས་ཁྱབ་པར་བསབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན་ནི། །ཁྱློད་གྲགས་སན་པའི་བ་

དན་བཞིན་དུ་བཙུགས། །དྗེ་ཕྱིར་དུས་མཐར་ལྗེགས་བཤད་སྦྲང་རྩིའི་གཉྗེན། །ཐུབ་

པའི་ཉི་མ་མ་ལུས་ཟིལ་གནློན་པའི། །ས་གསུམ་འློད་མཛད་འགྲློ་བའི་བ་མ་

གང༌། །ཁྱློད་དང་མཚུངས་པའི་སང་བ་གཞན་ཡློད་མིན། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་བ་

མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་དད་

པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། རང་ཉིད་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་གློ་འཕང་བརྗེས་

ནས། བསན་པ་དང་འགྲློ་བའི་དློན་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་མདློ་ཙམ་སྨློས་པའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་

བ་སྗེ་ལྔ་པའློ།།     །། 

༈ དྗེ་ལྟར་བསན་པ་དང་གདུལ་བྱའི་དློན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྒྱ་ཆྗེར་མཛད་པས་

གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་སྐུ་དངློས་ཀིས་གདུལ་བ་དག་གི་དློན་ནི་ཕལ་

ཆྗེར་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་ཉྗེ་བར་གྱུར་པ་ཕག་གི་ལློའི་སློན། སློད་ལུང་གི་ཆུ་

ཚན་ལ་བྱློན་ན་སྐུ་ལུས་ལ་ཤིན་ཏུ་འཕློད་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་གསློལ་བ་དག་གིས་

འཕལ་དུ་མཚམས་སྦྱློར་བའི་རྐྱྗེན་བྱས་ཤིང༌། དློན་གི་གཙོ་བློ་ནི། རང་ཉིད་ཇློ་བློ་

རིན་པློ་ཆྗེའི་དྲུང་དུ་སྐུ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཕྱི་མ་མྗེད་པའི་ཕྱག་བྱ་བར་བཞྗེད་པ་དང༌། ཀུན་

ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་དང་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་བཞིན་དུ། སྐུ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་དངློས་སུ་གདུལ་བའི་

སྐྗེ་བློ་མང་པློ་ཞིག་གི་དློན་བྱ་བར་ཡང་དགློངས་ཤིང༌། སྔློན་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་སྨིན་

པར་མཛད་པའི་སྐྗེ་བློ་མཐའ་ཡས་པ་དག་ལ་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་གསུང་གི་ཐ་མ་

སྩལ་བར་བཞྗེད་ནས། རི་བློ་དགྗེ་ལྡན་ནས་ཕྱག་བཏྗེག་སྗེ་ལྷ་སར་མཆློད་པ་དང་སྨློན་
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ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་ནས་སློད་ལུང་གི་ཆབ་ཚན་ཁར་བྱློན། འློན་ཀང་ཆབ་

ཚན་གིས་ནི་ཞབས་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་བདུག་པ་ལས་མ་མཛད། གཙོ་བློར་སློད་ལུང་

ཕུ་མདའི་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་དག་ལ་ཆློས་དང་བྱིན་རླབས་ཀི་སྐྗེས་གནང་

ཞིང༌། བསྗེན་བཀུར་བ་དང་འབུལ་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དག་བདག་གིར་མཛད་པ་དང༌། 

ཐ་ན་ཞལ་མཐློང་ཞིང་གསུང་ཐློས་པ་ཙམ་གི་སློ་ནས་ཀང་དློན་དང་ལྡན་པར་མཛད་

དྗེ། སར་འབས་སྤུངས་སུ་བྱློན་པའི་ཚེ། མདློ་ལི་ལ་གདན་དྲངས་པའི་མདློ་ལིའི་ས་ལ་

འཇའ་ཚོན་ཁ་དློག་ལྔ་པ་ཀུན་ནས་བཀྲ་བ་ཐལ་བྱུང་དུ་ཟུག་པ་དང༌། འབས་སྤུངས་སུ་

ཕྗེབས་ནས་ཀང༌། ཆློས་གསུང་བའི་ཚེ་ཆློས་གྲྭའི་དབུས་སུ་འཇའ་ཚོན་ས་ལྔ་པ་ནམ་

མཁའི་དབྱིངས་ནས་ཀ་བ་བཙུགས་པ་ལྟར་ཆྗེས་གསལ་བར་ཟུག་པ་སློགས་ཀི་

ལྟས་མངློན་སུམ་དུ་བབ་པར་གྱུར་ལ། གཞན་ཡང་འབས་སྤུངས་སུ་བཞུགས་ཀི་རིང་

ལ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་སློང་ཕག་གཉིས་རྗེ་ཙམ་འདུས་ཤིང༌། 

སྗེའུ་ནས་ཞབས་ཏློག་དང་སྤྱི་སློས་ཀི་ཕློགས་བསྗེན་བཀུར་འབུལ་ནློད་སློགས་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་ལ། དྗེའི་“ཚེ1་ལམ་རིམ་གི་ཁིད། ནཱ་རློ་ཆློས་

དྲུག །དབུ་མ་འཇུག་པ། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པ་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་

ཡང་སྔློན་ཆད་གྲློང་པའི་སྐྗེ་བློ་ཕློ་མློ་སུ་ལ་ཁིད་ཆྗེར་མི་གནང༌། ཁྱད་པར་ལམ་རིམ་

གི་ཁིད་ལའང་འཚོག་ཏུ་མི་རུང་བ་ལ་སློགས་པའི་དམ་གཞག་ཆྗེ་བར་ཡློད་པ་ལ། དྗེ་

དུས་གྲློང་པའི་སྐྗེ་བློ་ཇི་ཙམ་ཞིག་འློངས་པ་དང༌། དུས་ནམ་ཞིག་ན་འློངས་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པར། ཐ་ན་སྤང་པློའི་ཚོགས་དུ་མ་འདུས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་

1  ཆྗེ
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ཅད་ལ་ལམ་རིམ་དང་དབུ་མ་ལ་“སློགས1་པའང་བཀག་པ་མྗེད་པར་གནང༌། འབས་

སྤུངས་སུ་སྐབས་ཤིག་ནས་གཞན་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལ་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་མངློན་ཆུང་བར་

གིས་གསུངས་ནས་ལྷ་བཟློ་བ་ལ་དམ་གཞག་ཆྗེ་བར་མཛད་དྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་

རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀི་དངུལ་སྐུ་ཆྗེན་པློ་ཞིག་བཞྗེང་བའི་ཞལ་ཏ་མཛད། དྗེ་ལྟར་

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆྗེར་བསྐློར་ནས། སྔློན་ཆད་དུས་འཁློར་མ་གཏློགས་པའི་རྒྱུད་

ལ་ལྗེ་མཚམས་མཛད་པའི་ལུགས་མྗེད་པ་ལ། དྗེའི་ཚེ་གསང་འདུས་ཀི་ལྗེའུ་དགུ་

པའི་སྐབས་ལ་ཆློས་“མཚམས2་མཛད་ནས། མྱུར་དུ་དགློན་པར་འབྱློན་བཞྗེད་པའི་

ཞལ་ཏ་གནང༌། དྗེ་ལ་སྦྱིན་བདག་དང༌། ཆློས་གསན་པ་རྣམས་ཀིས་ད་དུང་ཟླ་བ་

གཅིག་གམ་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་ཙམ་དུའང་བཞུགས་ནས་ཆློས་འཕློ་རློགས་པར་གསུང་བ་

ཞིག་ཐུགས་རྗེས་གཟུང་འཚལ། “ཐ་ན3་རྒྱུད་ཀི་འཕློ་བཀགས་ལུང་དུ་མཛད་པ་ཙམ་

ཞིག་ཀང་གནང་འཚལ་ཞྗེས་གསློལ་བ་ནན་ཆྗེར་བཏབ་ཀང་གསན་དུ་མ་བཞྗེད་

ནས། ད་ལན་མྱུར་དུ་བཏྗེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དགའ་བས་འདྗེགས། རྒྱུད་དང་ལམ་

རིམ་འཕློ་ལ་འཇློག་པའི་འདུན་པ་ཁ་སིང་དུ་བཏང་ཚར་གསུངས་ནས་ཆློས་མཚམས་

མཛད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ད་དུང་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་གསུང་བགྲློས་ཀི་བཤད་རྒྱུན་

རློགས་པ་མྗེད་པར་འཕློ་རིང་དུ་གནས་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་སྒིག་པའི་དགློངས་པ་སྔློན་དུ་

མཛད་པ་ཡིན་པར་གདློན་མི་ཟའློ། །དྗེ་ནས་ལྷ་སར་ཕྱག་བཏྗེག །ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་

དྲུང་དུ་བྱློན་ཏྗེ། ཕྱག་དང་མཆློད་པ་དང་སྨློན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱ་ཆྗེར་མཛད་

ནས་ད་དུང་ཡང་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་གསློལ་བ་བཏབ། དྗེ་
1  ཀློགས

2  མཆམས

3  ཐན



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 116  

ནས་ཆློས་རྗེ་ཤཱཀ་ཡྗེ་ཤྗེས་“པས1་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་བྱློན། ཁློང་པ་

ལ་སྔར་ནས་ཞལ་ཏ་བྱློན་པ་དང༌། ཁློང་པ་རང་ལ་ཐུགས་ཀི་འདུན་པ་ཆྗེ་བར་ཡློད་

ཅིང༌། ཁྱད་པར་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སྗེ་ལ་འཆད་ཉན་རྣམ་པར་

དག་པ་ཡློང་ཡྗེ་ཐམས་ཅད་དུ་ནུབ་པར་གྱུར་ནས་རིང་ཞིག་ལློན། རྗེ་རང་ཉིད་ཀིས་

བཤད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་པའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཉམས་སུ་མློང་བས་བློ་

གྲློས་ཀི་ལུས་ཡློངས་སུ་ཚིམ་པ་མང་དུ་བྱློན་མློད་ཀི། དྗེ་ལྟ་ནའང་ད་དུང་རྒྱུད་སྗེའི་

འཆད་ཉན་རྐང་ཚུགས་པའི་གྲྭ་ས་ཐིངས་པ་སྔློན་ཆད་མྗེད་པས། དྗེ་འདྲ་བའི་འཆད་

ཉན་གི་གཞི་རྣམ་པར་དག་པ་ཚུགས་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་དུ་བསན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་

དགློངས་པའི་ཐུགས་ཀི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་པློས་དྗེའི་ཚེ་ཞལ་ཏ་གནང་སྗེ། སྗེ་ར་

ཆློས་སིངས་སུ་ཆློས་རྗེ་བས་བདག་རྐྱྗེན་གི་ཐུགས་ཁུར་ཆྗེས་ཆྗེར་བཞྗེས་ནས། 

གཞི་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་

པ་དང་བདྗེ་མཆློག་གི་རྩ་རྒྱུད་ལ་འཆང་ཉན་རྐང་བཙུགས་པའི་གྲྭ་ས་རྣམ་པར་དག་

པ་འཛུགས་པའི་ཞལ་སྐློས་དང༌། ཆློས་དཔློན་བསྐློ་བ་ལ་སློགས་པ་མཛད་ཅིང༌། རྟྗེན་

འབྗེལ་ཁྱད་པར་ཅན་སྒིག་པའི་ཆྗེད་དུ་གནས་དྗེར་གསློ་སྦྱློང་མཛད། རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་

པློ་གཉིས་ཀི་དབུ་ནས་ཆློས་ཐུན་རྗེ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ནས་རིམ་གིས་བ་ལམ་བདྗེ་

ཆྗེན་རྩྗེར་ཕྱག་ཕྗེབས། དྗེར་ཡང་བག་དཀར་རློང་དཔློན་པ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཞལ་ཏ་བྱློན་

ཅིང༌། ཁློང་པས་ཀང་དད་པ་ཆྗེན་པློས་དགའ་སྤློ་དང་བཅས་ཏྗེ་བཀའི་ཁུར་སྤྱི་བློས་

མནློས་ནས། བདྗེ་ཆྗེན་རྩྗེར་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་འཆད་ཉན་རྣམ་པར་དག་པ་

རྐང་བཙུགས་པ་དང༌། གཞི་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་ཕྱག་སློལ་མ་ཉམས་པ་ལ་
1  བས
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བརྟྗེན་པའི་གྲྭ་ས་བཙུགས། རྗེ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་བདག་རྐྱྗེན་གི་“གནས1་གཞི་

འཛུགས་པ་སློགས་ཀི་རྐྱྗེན་དུ་བབ་པའི་ཡློ་བྱད་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་གནང་སྦྱིན་དང༌། 

རློང་དཔློན་པས་བདག་རྐྱྗེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཐུགས་ཁུར་བཞྗེས་སློ། །དྗེ་ནས་

གནས་དྗེ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་ཞུས་པས། “ད2་ལན་མིན་པ་རབ་གནས་བྱྗེད་པ་

མི་འློང་བས་ད་ལན་རྒྱས་པ་ཞིག་བྱྗེད་དགློས་གསུངས་ནས། རབ་ཏུ་གནས་པ་རྒྱས་

པར་མཛད་དྗེ། གནས་དྗེ་ཉིད་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྔགས་མཁར་ཞྗེས་བྱ་བར་

མིང་དུ་གདགས་པ་ཡང་མཛད་དྗེ། །དྗེ་ནས་བག་དཀར་དུ་བྱློན། དྗེ་ནས་གྲུ་བཞིར་

གདན་འདྲྗེན་ཞུས་ནས་བྱློན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་འབས་སྤུངས་ནས་ཕྱག་བཏྗེག་ནས། དགློན་

པར་མ་ཕྗེབས་ཀི་རིང་ལ་གང་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ད་ཡང་ཡང་འློང་བ་མི་

འློང་བས་ད་ལན་འགྲློ་དགློས་གསུངས་ནས་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པར་མཛད་“དློ།3 །གྲུ་

བཞིར་“ཕྗེབས4་པའི་ནུབ་གཎི་བརྡུངས་པའི་སྒ་ཆྗེན་པློ་གྲག་པས། ཐམས་ཅད་ཐྗེ་

ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས་བརྟགས་ཀང༌། མི་ཞིག་གིས་བརྡུངས་པ་མ་ཡིན་པར་ངྗེས་པ་ཙམ་

དུ་ཟད་ཀི། གཞན་དུ་ན་རྡུང་བར་བྱྗེད་པ་སུ་ཞིག་གིས་གནས་གང་དུ་བརྡུངས་པ་

སློགས་གང་དུའང་བརྟག་པར་མི་ནུས་པར་ཡུན་རིང་དུ་སྒ་ཤིན་ཏུ་དྲག་ཅིང་གསང་

མཐློ་བ་རྡུང་བར་བྱྗེད་དློ། །གཞན་ཡང༌། འབས་སྤུངས་ནས་ཡར་ལ་ཕྱག་མ་བཏྗེག་

པའི་གློང་ཙམ་གི་སྐབས་སུའང༌། ས་ཆྗེན་པློ་གླློ་བུར་ཉིད་དུ་གཡློ་བ་དང༌། ནམ་

མཁའི་དབྱིངས་མཐའ་མི་མངློན་པའི་ལམ་རིང་པློ་ནས་འློངས་པའི་འཇའ་ཚོན་རྣམ་

1  ནས

2  ང

3  དྗེ

4  བྗེབས
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པར་བཀྲ་བ་ལྷའི་ཕློ་ཉ་ལྟ་བུ་རི་བློ་དགྗེ་ལྡན་གི་རྩྗེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཛུག་པ་ལ་

སློགས་པ་ལན་མང་དུ་བྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་གྲུ་བཞི་ནས་ཕྱག་བཏྗེག་ནས་དགྗེ་ལྡན་དུ་

ཕྗེབས་པ་ན་ཐློག་མར་ཡངས་པ་ཅན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྗེན་པློར་བྱློན་ཏྗེ། འདིར་ད་

ཡང་ཡང་འློང་བ་མི་འློང་བས། མཆློད་གཏློར་རྒྱ་ཆྗེར་ཤློམས་གསུངས་ནས་སློན་པའི་

སྐུ་དང༌། གཞལ་ཡང་ཁང་རྣམས་དང༌། ཡི་དམ་གི་དྲུང་དུ་མཆློད་པ་དང་གཏློར་མ་རྒྱ་

ཆྗེར་མཛད་དྗེ་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང་སྨློན་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་སློགས་པ་མང་དུ་

མཛད། དྗེ་ནས་འདུ་ཁང་དུ་དགྗེ་འདུན་གི་མང་ཇ་འདྲྗེན་པ་ཞིག་གིས་གདན་དྲངས་

པས་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་ཕྗེབས་ཏྗེ། བསྔློ་བ་མཛད་པའི་མཇུག་ཏུ་སྦྱིན་བདག་

སློགས་ཀིས་ཆྗེད་དུ་ཞུ་བ་སུའང་མྗེད་པར། བདྗེ་བ་ཅན་གི་སྨློན་ལམ་རྒྱས་པ་ཞིག་

མཛད་དྗེ། དགྗེ་འདུན་གི་ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་ཤིས་བརློད་དང་བཅས་པ་

མཛད་ནས་ཕྱིས་ཀི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁྱད་པར་ཅན་སྒིག་པའི་ཆྗེད་དུ་ཐུགས་གཏད་པའི་

རྣམ་པ་ཡིན་པར་གསལ་ལློ། །དྗེ་ནས་གཟིམས་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་ཟྗེར་རློ། །དུས་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཉིན་མློ་འདས་པའི་མཚན་མློའི་གུང་

“ཐུན1་ལ་བབ་པ་ཙམ་ནས་སྐུ་ཁམས་ཅུང་ཞིག་བསྗེལ་བའི་ཚུལ་བསན་ཏྗེ། དྗེའི་སང་

ཉིད་ནས་དགྗེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་སྐུ་རིམ་ལ་འབད་པ་འདློན་པ་སློགས་

བགིས། དྗེ་ལྟ་ནའང་སང་གི་ཉི་མ་ཕྱྗེད་ཙམ་བར་དུ་སྐུ་ལུས་ཀི་ཆ་སློ་སློ་ལ་བསྙུང་

ཟུག་ཏུ་མངློན་པ་ཅུང་ཟད་ཡློད་གསུང་བ་མ་གཏློགས། དྗེ་ནས་བསྙུང་ཟུག་ཀང་ཆྗེན་

པློ་མྗེད་པར་ཅུང་ཟད་ཐུགས་ཉློག་པར་གསལ་ཙམ་གི་བར་ལ་ཉིན་ཞག་གཉིས་ཀི་
1  ཐུམ
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རིང་དུ་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབས། དྗེ་ཡང་སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་དཀའ་བཅུ་པ་ལ་སློགས་པ་

ལ་བསན་པའི་བྱ་བ་མཛད་ཚུལ་འདི་ལྟར་དགློས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཞལ་ཏ་ཞིབ་

པར་སྔ་མློ་ནས་གནང་ཚར་བས་དྗེའི་ཚེ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས། གནས་བརྟན་རིན་

ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་སློགས་པ་སྐུ་དྲུང་ན་འཁློད་པ་ལ། ཚུལ་འདི་ཤྗེས་པར་གིས་

ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློམས་ཤིག་ཅྗེས་སློགས་ཙམ་གསུང༌། གཞན་སྐུ་ཁམས་

ཅུང་ཟད་བསྗེལ་བར་ཚུལ་བསན་པའི་རིང་ལའང་སྔར་གི་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་དང་

བདག་འཇུག་ལ་སློགས་པའི་ཐུགས་དམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་འཆག་མྗེད་དུ་མཛད་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་གཙོ་བློར་ནང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མཆློག་ཏུ་གཞློལ་བའི་ཐུགས་

དམ་ལ་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བཞུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་ཉི་ཤུ་བཞིའི་དགློངས་ཕྱི་མ་རྗེད་

དུ་སློང་ཙ་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་བདྗེ་མཆློག་འཁློར་ལློའི་མཆློད་པ་རྒྱས་པ་ཞིག་

མཛད་དྗེ་དྗེའི་ཚེ་ཀ་པཱ་ལ་མར་མྗེད་པ་ཞིག་ཁྱྗེར་ཤློག་གསུངས་ནས་དྗེར་ནང་མཆློད་

བྱིན་རླབས་རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད་དྗེ། བདག་ཉིད་ཀིས་བདུད་རྩི་མང་བ་ལན་སུམ་ཅུ་

རྩ་གཉིས་སམ། བཅུ་དྲུག་ཕག་གཉིས་སུ་མཛད་ལ། དྗེ་ཡང་བདྗེ་མཆློག་གི་མཆློད་པ་

དྗེ་དང་འབྗེལ་བས། དྗེ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ་རག་ཅིང༌། གཞན་དུ་ན་ལྷའི་

འཁློར་ལློ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བདུད་རྩི་མང་བ་མཛད་དློ་ཞྗེས་བྱ་

བར་ནི་སུས་ཀང་ཁློང་དུ་མ་ཆུད་དློ། “།1སྐུ་དྲུང་ན་འཁློད་པ་ཁ་ཅིག་ནི་གྲངས་ལ་

དཔགས་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སློ་ནས་མཛད་པར་

ཡང་རྟློག་གློ །གཞན་ཡང་དྗེ་དག་གི་ཚེ་ཡི་དམ་གི་ཁྱད་པར་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་

པ་ལ་སློགས་པའི་གཟིགས་སང་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་ཡློད་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་མངློན་
1  - །
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མློད་ཀི། སྐུ་དྲུང་ན་འཁློད་པ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་མཆིས་པ་ཞུ་བར་རྔློ་མ་ཐློག་གློ །ཞྗེས་

ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ནས་མཚན་མློའི་རིང་ལ་ཐུགས་དམ་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏྗེ། དྗེ་

ཡང་ཕྱི་རློལ་ནས་མངློན་པ་ལ་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ལ་སློགས་པ་མཛད་པ་ཤས་ཆྗེ་བར་

མངློན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། མདློར་ན་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་བའི་མན་ངག་

རྣམས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་བ་ཡིན་པར་ངྗེས་སློ། །དྗེའི་སང་ཉིན་ཉི་ཤུ་ལྔའི་སྔ་དྲློ་

དང་པློ་ནས་ཞབས་རློ་རྗེ་སྐིལ་མློ་ཀྲུང་དུ་མཛད། ཕྱག་གཉིས་མཉམ་པར་བཞག་སྗེ་

ཐུགས་དམ་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ལས་ཉི་མ་ཤར་རྗེས་ཙམ་ལ་སློང་པ་གསུམ་

རིམ་གིས་ཐིམ་ནས་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་མངློན་དུ་

མཛད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཤངས་ཀི་སློའི་རླུང་རགས་པ་རྒྱུ་བ་ནང་དུ་ཐིམ་པ་ནས། ཞལ་གི་

དཀིལ་འཁློར་དྗེ་གློང་ཅུང་ཟད་སྐུ་ཁམས་བསྗེལ་བ་སློགས་ཀིས་སྔར་ལས་སྐུ་

མདངས་ཅུང་ཞིག་ཆུང་བར་ཡློད་ནའང༌། དྗེའི་ཚེ་གླློ་བུར་དུ་ཟླ་བ་རྒྱས་“པ1་ལྟར་

གྱུར་ཏྗེ། སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་འློད་ཀི་ལུས་ཅན་གི་ལྷ་བུ་གཞློན་ནུ་ལྟར་གྱུར་ཅིང༌། 

སྐུའི་ཤ་ཞུ་བ་དང༌། ལྟར་ལྟར་པློར་གྱུར་པ་དང༌། ཁང་ཁུང་དུ་གྱུར་པ་ལ་སློགས་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་ལ། སྔར་གི་སྐུའི་གཉྗེར་མ་རྣམས་ཀང་སྐྲའི་རྩྗེ་མློ་བརྒྱར་གཤགས་

པའི་ཚོད་ཙམ་དུའང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མྗེད་པར་གྱུར་ཏྗེ། བལྟ་བར་མི་

བཟློད་པའི་འློད་ཀི་ཕུང་པློ་“དང2་ལྡན་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་སྐུའི་འློད་དམར་སྗེར་

དུ་སང་ངློ་ཞྗེས་ཟྗེར། ཁ་ཅིག་ནི་དཀར་སྗེར་དུ་སང་ངློ་ཞྗེས་ཟྗེར། ཁ་ཅིག་ནི་གསྗེར་

བཙོ་མ་ལྟ་བུར་སང་ངློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། ལློ་བཅུ་དྲུག་ལློན་པའི་ན་ཚོད་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་

1  བ

2  དད
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ལུས་ཅན། ཇི་ལྟར་འཇམ་དཔལ་གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་སངས་ནས། 

ནང་དུ་ཡང་དག་འཇློག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་ལྟར་གྱུར་པ་ན། དྗེའི་ཚེ་

གླློ་བུར་ཉིད་དུ་མགློན་དང་བལ་བས། ཡིད་མ་ངན་གིས་བརླམས་ཏྗེ། རང་གི་འཚོ་བ་

ལ་ཡང་མི་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་སྐྗེ་བློ་དྲུང་ན་འཁློད་“པ1་དག་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཨྗེ་མ་མ་

ལ་འདི་འདྲ་བའི་ངློ་མཚར་བ་ནི་བརློད་པར་དཀའ་བ་ཞིག་སྗེ། བདག་ཅག་རྣམས་

ཀིས་ལྷའི་ལུས་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་ངློ༌། །ཞྗེས་མ་ངན་གིས་མློས་པས་རང་དབང་

བལ་བཞིན་དུ་ཡང་ངློ་མཚར་བས་བསྐློད་པའི་མུ་ཅློར་གི་གར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ཡང་སྐུ་

འདའ་བའི་ཚེ་སྐུའི་མདངས་དང་གཞློན་ཤ་ལ་སློགས་ཏྗེ། མདློར་ན་མིའི་ལུས་གནས་

གྱུར་ནས་ལྷ་བུ་གཞློན་ནུའི་ལུས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་འདི་འདྲ་བ་སྔློན་ཆད་སུ་ཞིག་ལ་

བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་བསད་པ་འགའ་ཐློས་པའམ། འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འདི་ལྟའློ་ཞྗེས་

བརློད་པར་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅྗེ་ན། སྔློན་གི་“ཚེ2་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཐློབ་པཎི་ཏ་ག་ཡ་

ངྷ་ར་ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེ་ཉིད་མཁའ་རྗེག་ཏུ་འདས་པ་ན་སྐུ་ལུས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཞིང་གཞློན་

ཤ་དང་ལྡན་པའི་བྱིས་པའི་ན་ཚོད་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏློ་ཞྗེས་ཐློས་ཀི། བློད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་

སུ་ཞིག་ལའང་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་བརློད་པ་མ་ཐློས་སློ། །འློན་ཀང་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འདི་

ཡིན་པར་འཁུམས་ཏྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་རབ་དག་ལས། གང་གི་རྒྱུད་ལ་

མཐློང་བའི་ལམ་སྐྗེས་པ་དང༌། དགྲ་བཅློམ་པ་མངློན་དུ་བྱས་པ་ལ་སློགས་པའི་སློ་

ནས་བདུད་རྩི་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་ན། དབང་པློ་ཡློངས་སུ་གསལ་ཞིང༌། བཞིན་གི་

མདློག་ནི་དག་ལ། པགས་པའི་མདློག་ནི་དཀར་བ་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་མདངས་

1  བ

2  ཆྗེ
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སྔར་ལས་གནས་གྱུར་པ་འབྱུང་བ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་བས་ན་རྗེ་འདི་ཡང་

དྗེའི་ཚེ་འློད་གསལ་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་མངློན་དུ་མཛད་དྗེ། འཆི་བ་ཆློས་ཀི་སྐུར་

བསྒྱུར་བའི་སློ་ནས་བར་དློ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞྗེངས་ཏྗེ། བར་དློར་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་

པའི་སྐུ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་གློ་འཕང་མཐར་ཐུག་པ་མངློན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་

པར་གདློན་མི་ཟ་བས། དྗེའི་ངློ ་མཚར་བའི་ལྟས་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱློས་

ཤིག །གཞན་ཡང་བར་དློ་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པའི་སྐུ་མངློན་དུ་མཛད་པ་ལ་ནི། སྐུ་

“ཚེ1་འདི་ཉིད་དུ་དྗེའི་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཚར་བ་

འདི་འདྲའློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆྗེས་ཞིབ་པ་ཉིད་དུ་ཁློ་བློ་ལ་

བསད་པར་བྱ་བ་ཡློད་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ཚོགས་སུ་བསྒག་པར་མ་གནང་བས་མ་

བིས་ལ། ཅུང་ཟད་བར་གློ་བར་ནུས་པ་ཙམ་ཞིག་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པར་བརློད་ཟིན་ཏློ། །འློ་ན་དགའ་ལྡན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་སིང་པློ་

ཞྗེས་བྱ་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་དུ་ལུང་བསན་ཅིང་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། 

དྗེ་ནི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ས་དང་པློ་ཐློབ་སྗེ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་གཤྗེགས་པར་གསུངས་པ་

དང༌། ཡང་སྐུ་ཚེ་དྗེ་ཉིད་ལ་རློ་རྗེའི་འཆང་ཆྗེན་པློའི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་མཛད་པར་

གསུངས་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀ་འགལ་བ་མྗེད་པ་དང་འདྲ་སྗེ། སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་སློན་ཚུལ་

གི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རིང་ལ། སྐུའི་

ཞལ་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐད་དྲང་ཤིན་ཏུ་ཉྗེ་བར། འཇའ་ཚོན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ་ཤིན་

ཏུ་དྭངས་ཤིང་འློད་“འཚེར2་བ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཉིད་ཉྗེ་བར་མཚོན་པའི་

1  ཆྗེ

2  འཆྗེར
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སད་དུ་ཆྗེད་དུ་སྤྲུལ་བ་བཞིན་གཡློ་བ་མྗེད་པ་ཞིག་ཡུན་རིང་པློའི་བར་དུ་ཀ་བ་

བཙུགས་པ་བཞིན་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དུས་དྗེ་དག་གི་“ཚེ1་ནམ་མཁའ་ནི་ཐམས་

ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་མངློན་དུ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་འདྲའློ། །ཞྗེས་འཇིག་རྟྗེན་

ཐམས་ཅད་ལ་གློ་བར་བྱྗེད་པ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་གཡའ་དག་པར་གྱུར་ཏྗེ་ཆྗེས་དྭངས་

ཤིང༌། ཐ་མལ་གི་སྤིན་དང་རྡུལ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་“ཞིང2་ས་གཞི་

རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ནས་བསྗེར་བུ་ཕ་མློའི་འགྲློ་འློང་ཡང་རྒྱུན་ཆད་པ། 

ཞག་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་གི་བར་དུ་བྱུང་ལ། དྗེའི་ཚེ་དགློན་པའི་གླིང་གསྗེབ་ནས་

གཟིམས་ཁང་གི་ཕྱློགས་སུ་རང་རང་གི་བང་ཁང་གི་སྗེང་གི་ལ་བད་ཁ་རྣམས་སུ་

མཚན་མློ་མར་མྗེའི་ཕྗེང་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཕུལ་བ་རྣམས་དང༌། གཟིམས་ཁང་གི་སློ་

དྲུང་དང་ཕྱི་རློལ་གི་ཆློས་གྲྭའི་ཞལ་དཀར་ཐད་སློ་རྣམས་སུ་མར་མྗེའི་ཕྗེང་བ་“ཚར3་

དུ་དངར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚན་རིང་གང་ལ་མྗེ་ལྕྗེའི་རྩྗེ་མློ་ཅུང་ཟད་རླུང་གིས་

གཡློ་བ་“ཙམ4་ཡང་“མྗེད5་པར་གྱུར་ཏློ། །གཞན་ཡང་ལྷ་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་

མཆློད་པ་དང༌། དཔའ་བློ་དང་མཁའ་འགྲློ་མ་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་བསྒགས་པའི་

རློལ་མློའི་བྱྗེ་བག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མཚན་གུང་ལ་གྲག་པ་དང༌། ཉིན་མློ་ཡང་

སྔློན་ཚོར་མ་མློང་བའི་སྒའི་བྱྗེ་བག་དུ་མ་འགའ་ཞིག་གི་རྣ་ལམ་ན་གྲག་པ་ལ་སློགས་

པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་གཏློར་བའི་མྗེ་ཏློག་གི་ཚོགས་ནི་ཕལ་ཆྗེ་བ་ཀུནྡ་

ལྟར་དཀར་ཞིང་མུ་ཏིག་ལྟར་འློད་གསལ་བས་མཐློན་པློ་ནས་འབྱུང་བ་ན་ཟླ་བ་ལྟར་
1  ཆྗེ

2  ཞང

3  ཆར

4  ཅམ

5  མློད
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འཚེར་བ་དང༌། འགའ་ཞིག་ནི་ཁ་དློག་སྔློན་པློ་དང༌། འགའ་ཞིག་ནི་སྗེར་པློ་དང༌། 

འགའ་ཞིག་ནི་དམར་པློ་ལ་སློགས་པ་མི་ཆྗེན་པློའི་ལག་པའི་མཐིལ་ཙམ་པ་དང༌། 

ཤིང་རྟའི་“ཕང1་ལློ་ཙམ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཆར་ལྟར་དུ་བབ་པར་གྱུར་ཏློ། །གཞན་

ཡང་ཕལ་ཆྗེ་བར་ནམ་མཁའི་ལམ་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་

འཕློག་པས་བ་རྗེ་ལྟར་བྗེས་པ་དང༌། བ་དན་ལྟར་འཕྱང་བ་དང་དགྗེ་ལྡན་གི་གཡས་

གཡློན་དང་མདུན་གི་ལུང་པ་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པས་ལྡ་ལྡི་ལྟར་

ཁིག་གིས་གང་བར་གྱུར་པ་ལ་སློགས་པ་ཞག་མང་པློའི་བར་དུ་བྱུང་ཞིང༌། གང་གི་

ཚེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་གྲློང་ཁྱྗེར་རྩྭ་ཅན་དུ་གཟིགས་མལ་གི་ཐ་མ་ལ་གཟིམས་ཏྗེ་མ་

ངན་ལས་འདའ་བའི་མཛད་པ་བསན་པ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་མཆློད་པ་ཇི་ལྟ་

བ་དྗེ་ལྟར་གྱུར་ཏློ། །སྨྲས་པ། ལྗེགས་བཤད་འློད་དཀར་སློང་གི་དྲ་བ་ཅན། །ཐུབ་

བསན་ཀུ་མུད་མཛེས་པའི་གཉྗེན་གཅིག་པུ། །གླློ་བུར་ཉིད་དུ་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་

ནུབ། །ས་གསུམ་འགྲློ་འདི་ཅིག་ཅར་མུན་པས་ཁྱབ། །རིང་ནས་ཁྱློད་ལ་བརྟྗེན་པའི་

སྐྗེ་བློ་འདི། །ཡིད་ལ་མ་ངན་མྗེ་ལྕྗེའི་སྦྱིན་སྗེག་དང༌། །བཞིན་ལ་མཆི་མའི་རྒྱུན་གི་

དག་བྱྗེད་དག །སྡུག་བསྔལ་བསམ་གཏན་དྲག་པློས་རྩྗེ་གཅིག་བསྒྲུབས། །བློ་གསལ་

འཆི་མྗེད་ཚོགས་ཀི་འདློད་དགུའི་གཞི། །མཁྱྗེན་བརྩྗེའི་གྲིབ་བསིལ་ཕྱློགས་ཀི་

མཐར་འགྲློ་བ། །སྔློན་མྗེད་ཡློངས་འདུའི་དབང་པློ་དབྱིངས་སུ་འཛེགས། །ཐར་འདློད་

ཡིད་གི་གདུང་སྗེལ་སུ་ཞིག་བསྗེན། །ཐུབ་བསན་གངས་རིའི་སློད་གཡློགས་

ནི། །ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་ལྷུང་ངློ་ཞྗེས། །ལྷ་རྣམས་སྐྲག་པའི་ཆློ་ངྗེ་བཞིན། །སྤིན་བལ་ནམ་

མཁའི་རྔ་ཆྗེན་བརྡུངས། །ཆུ་གཏྗེར་དུ་གུ་ལ་ཡི་གློས། །མ་ངན་རླུང་གིས་རླབས་
1  པང
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བསྐློད་པའི། །ལློན་ཤིང་སྤུ་ལློང་གཡློ་བ་ཅན། །ནློར་འཛིན་ལུས་འདི་རིང་ཞིག་

འདར། །འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་གི་ལྟ་བྱྗེད་ནི། །ལྷུང་བས་ཡིད་ཀི་བརྟན་ཉམས་ཏྗེ། །ཀུན་

གསལ་མཛེས་མས་མུ་ཅློར་དུ། །ཆུ་འཛིན་སྨད་“གཡློགས1་རྒྱ་མཚོར་དློར། །དྗེ་

ཡིས་སྐབས་གསུམ་ལྷ་རྣམས་ནི། །ངློ་ཚས་བབ་ཅློལ་གྱུར་པ་བཞིན། །འཕློག་བྱྗེད་བ་

གློས་བཀྲ་བ་ཡིས། །ནམ་མཁའི་བུ་མློ་ཁྱབ་པར་བསྒིབས། །ཀུན་རྟློག་རླུང་གི་བཞློན་

པ་ཀུན། །མ་ལུས་བཅློམ་པས་“སྐྲག2་གྱུར་ཏྗེ། །མཐའ་དག་དྲི་བཞློན་གཡློ་བ་

ནི། །སློབས་ལྡན་བཞིན་དུ་ས་འློག་ཞུགས། །མགློན་འདིས་ཆློས་སྐུ་མངློན་དུ་མཛད་

པ་ན། །བདག་ཅག་བཏང་སློམས་འདུག་པར་མི་རིགས་ཞྗེས། །མཐློ་རིས་པདློ་མ་

ལུས་ལྷ་རྣམས་ཀིས། །མཁའ་ལ་གཏློར་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཅི་ཡང་བྱས། །ཁྱློད་ཐུགས་

ཞི་བའི་བདུད་རྩིས་མློས་མཐློང་ནས། །མངློན་དགའ་རྒྱས་པའི་ཟླ་བས་སྐུ་ལ་

འཁྱུད། །དྗེ་ཚེ་དྗེ་ཡི་རྗེས་འབང་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས། །རང་གནས་བཏང་སྗེ་མཁའ་ལས་

ལྷུང་བ་བཞིན། །མགློན་པློ་ཁྱློད་ཀིས་བདག་ཅག་རབ་བཏང་སྗེ། །ཕུན་ཚོགས་སྐུ་ཡི་

སྒྱུ་མས་“བིད3་གྱུར་ཀང༌། །མ་ངན་ལྕགས་ཀྱུས་ཡིད་ཀི་གཉིས་འཐུང་ནི། །གཏློང་བ་

མིན་ཞྗེས་ཀུན་གིས་ཆློ་ངྗེ་བྱས། །འློན་ཀང་བ་མ་མཆློག་གིས་སྐུ་གསུམ་གི། །གློ་

འཕང་རྒྱ་ཆྗེན་མངློན་དུ་མཛད་དློ་ཞྗེས། །བདག་ཅག་ཡིད་ལ་གདུང་བ་ཅི་ལྟར་

རིགས། །སར་ཡང་ཚུལ་དྗེར་དང་བ་ལྷུར་བྱློས་ཤིག །

དྗེ་ནས་དུས་དྗེ་ཉིད་དུ། དགྗེ་འདུན་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་ཞག་མང་པློའི་བར་དུ། ཕྱི་

ནང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་དག་ཞལ་ཕྱྗེ་ནས། བ་མ་དང་རློ་རྗེ་འཆང་ཐ་མི་དད་པ་
1  གསློགས

2  སྒག

3  བིང
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ལ། ཕྱི་ནས་གསང་བའི་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློས་མཉྗེས་པར་བྱས་ཤིང༌། བདག་ཉིད་

འཇུག་ཅིང་དབང་བང་བ་ལ་སློགས་པས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་

བགིས་ཏྗེ་ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་རློགས་པ་དང༌། བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་ནམ་དུ་

ཡང་བ་མ་མཆློག་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཟིགས་པ་འབལ་བ་མྗེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་ཡིད་

ལ་བརྣག་པ་ལྷུར་བྱྗེད་པའི་སྨློན་ལམ་གི་རྟྗེན་རྒྱ་ཆྗེར་བསྒྲུབས་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་

དབུས་གཙང་གི་དགྗེ་འདུན་གི་སྗེ་ཆྗེན་པློ་དུ་མར་ཡང་མང་ཇ་དང་འབུལ་ནློད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆྗེར་བསྒྲུབས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ཕྱིས་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་ལ། 

མཁན་པློ་དང༌། སློབ་དཔློན་དང༌། བ་མ་དག་འདས་པ་ན་ཐློས་བསམ་སློམ་པ་དང་

ཆློས་འཆད་པ་ལ་སློགས་པ་དགྗེ་བའི་སྦྱློར་བ་དག་རྒྱུན་བཅད་དྗེ། སྐྲ་ཚད་ལས་ལྷག་

པར་འཇློག་པ་དང༌། གློས་བསྒྱུར་བ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་གི་བ་དན་སྡུད་པ་ལ་

སློགས་པ། གྲློང་པའི་ཆློས་ལུགས་དག་ཡློངས་སུ་གྲགས་མློད་ཀི། བདག་ཅག་རྣམས་

ཀིས་ནི་རྗེ་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་དང་མཐུན་པར་གྲློང་པའི་ཆློས་ལུགས་དྗེ་

དག་རིང་དུ་སངས་ཏྗེ། འདུ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་འདི་འདྲའློ་སམ་དུ་སྐློ་

བར་འགྱུར་བའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པས་སར་ཡང་འཁློར་ལློ་གཉིས་ཀི་བྱ་བ་ལ་

ཆྗེས་ཆྗེར་བརྩློན་པར་བགིས་ནས་ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་བྱ་

བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་སྒྲུབ་མཆློད་ཐློན་

འཕལ་ལ། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། བདག་ཉིད་

ཆྗེན་པློའི་ཆློས་ཀི་ཁི་ལ་བཞུགས་ཏྗེ། གཟིམས་ཁང་དུ་ཕྱག་“ཕྗེབས1་ནས། རྗེས་

འཇུག་ཡློངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པར་རིང་དུ་བཞུགས་ཤིང༌། རྗེ་ཉིད་ཀི་མཛད་
1  ཕབ
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སློལ་དམ་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་བདག་རྐྱྗེན་དུ་སློབ་དཔློན་རིན་པློ་“ཆྗེ1་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐློག་མ་མཛད་པའི་གནས་བརྟན་ཡློངས་ཀི་དགྗེ་བའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་དག་གིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གསློལ་བ་བཏབ་སྗེ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

སིད་ཆྗེན་པློའི་བདག་པློར་མངའ་གསློལ་ནས། སྔར་རྗེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཞལ་ཏ་

མཛད་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀི་དངུལ་སྐུ་ཆྗེན་མློ་ཡང་ལྗེགས་

པར་གྲུབ་སྗེ། རབ་ཏུ་གནས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཛད་དློ། །དྗེ་ཡང་སྐུ་དྗེ་བཞྗེངས་པའི་

དགློངས་པ་གང་ཡིན་ཞྗེས་འགའ་ཞིག་གླྗེང་བར་བྱྗེད་མློད་ཀི། དྗེ་ནི་རྗེ་རང་ཉིད་ཀི་

ཞལ་སྔ་ནས་སྔར་བདྗེ་མཆློག་དང༌། གསང་འདུས་དང༌། རློར་དབྱིངས་ཀི་གཞལ་

ཡས་ཁང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་དག་བཞྗེངས་པའི་དགློངས་པའི་གཙོ་བློ་ནི་བ་མྗེད་དང་

ཡློ་གའི་རྒྱུད་སྗེ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་འཆད་ཉན་ལྗེགས་པར་ཉམས་པ་འདི་ཅུང་ཟད་

“གསློ་2ཨྗེ་ཐུབ་བསམས་ནས། དྗེའི་རྟྗེན་འབྗེལ་སྒིག་པའི་ཆྗེད་དུ་བཞྗེངས་པ་ཡིན། 

ད་དུང་སྤྱློད་རྒྱུད་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་འདི་ལ་བཤད་པ་ཞིག་གི་སློལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་

མ་ཚུགས་ན། རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་ཡ་གལ་གཅིག་གཏན་མྗེད་དུ་ནུབ་སློང་ལ་ཁད་འདུག་

པས། དྗེའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཅིག་སྒིག་དགློས་ཞྗེས་གསུང་བ་དྗེ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་པར་

གདློན་མི་ཟའློ་ཞྗེས་ཁློ་བློས་འཁུམས་སློ། །དྗེ་ནས་ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

“པ་ལས3་བཞྗེངས་ནས། སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་གཞྗེན་པ་དང༌། “མ་ཉམས4་པར་

བཞུགས་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྗེས་བཀའ་བགྲློ་བ་མཛད་པ་ལས་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ན་

1  ཆ

2  གསྗེ

3  པལས

4  མཉམས
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བསན་པའི་རྒྱུན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པའི་དགློས་པ་ཆྗེ་བར་དགློངས་ཏྗེ། མ་ཉམས་པར་

བཞུགས་སུ་གསློལ་བ་ལ་ཐག་བཅད་ནས། སློ་སློ་ནས་དད་པས་ཕུལ་བའི་དངུལ་བྗེ་

ཆྗེན་བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་གདུང་རྟྗེན་ཆྗེན་པློ། རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕ་ས་ཚོགས་

པ་བཀློད་པས་སྤས་པ་བཞྗེངས་ཏྗེ། དྗེའི་བུམ་པར་སྐུ་གདུང་སམ་སྦྱར་གིས་ལྗེགས་

པར་གཡློགས་ཏྗེ་ཙནྡན་འབའ་ཞིག་ལས་བསྒྲུབས་པའི་སྒློམ་དུ་བཅུག་ནས་བཞུགས་

སུ་གསློལ་ལློ། །དྗེའི་རྗེས་སུ་སྗེ་གདློང་དང་འབི་ཁུང་ནས་ཐློག་དྲངས་པའི་སྦྱིན་

བདག་བུ་སློབ་རྣམས་ཀིས། ཞློ་སློང་ཕག་དང་བརྒྱ་ཕག་བགྲངས་པའི་གདུང་འབུལ་

བྱུང་བ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་ཕྱློགས་ཕྱློགས་སུ་ཟངས་ཀི་དད་འབུལ་བསྐུལ་བའི་

ཞལ་ཏ་མཛད་ནས་ཟངས་ཀི་འབུལ་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བརྟྗེན་ནས། སློབ་དཔློན་རིན་

པློ་ཆྗེ་པ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཞལ་ཏ་མཛད་ཅིང༌། ནང་རྟྗེན་གི་གསྗེར་སྐུ་ཆྗེན་མློ། ཇློ་བློ་

རིན་པློ་ཆྗེའི་སྐུ་ཚད་ལས་ཁྲུ་གང་དུ་ཉྗེ་བས་ཆྗེ་བ་ཤིན་ཏུ་བྱློན་ལྗེགས་ཤིང་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་དང༌། སྐུ་གདུང་དང༌། ནང་རྟྗེན་བཞུགས་པའི་སད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཤིན་ཏུ་

ཆྗེ་ཞིང་ལྗེགས་པ་དང་བཅས་པ་གསར་དུ་བཞྗེངས་ཏྗེ། བྱི་བ་ལློའི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་

གནས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་གྲུབ་པར་མཛད་ལ། དྗེ་ཡང༌། 

སྐུ་གདུང་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པར་གདན་འདྲྗེན་པའིཚེ་ནམ་མཁའ་འཇའ་ཚོན་

གིས་ཁྱབ་ཅིང༌། མྗེ་ཏློག་གི་ཆར་བར་སང་གང་བ་བབ་བློ། །གཞན་ཡང་བྱི་ལློ་ཟླ་བ་

བཅུ་པ་ལ་དགྗེ་ལྡན་དུ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས། དཀིལ་འཁློར་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པ་སྒྲུབ་ཅིང༌། མཆློད་པའི་དུས་ཀི་མཆློད་པ་ཞག་དུ་མའི་བར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ན། 

ཉི་མ་དང་པློ་དང་རྗེས་མ་ལ་མྗེ་ཏློག་གི་ཆར་བབ་པ་ནི། མྗེ་ཏློག་མུ་ཏིག་གི་མདློག་ལྟ་
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བུ་ཆུང་ངུ་འདབ་མ་དྲུག་པ་ལ་སློགས་པ་ཡུ་བ་དང་བཅས་པ་བབ་ཅིང༌། ཉྗེར་ལྔའི་

ཉིན་མྗེ་ཏློག་ཆུང་ངུ་དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་ས་ལ་ཁ་བ་ལྟར་ཆགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་མྗེ་ཏློག་

འདབ་མ་དྲུག་པ་ལ་སློགས་པ་ཁ་ཅིག་གི་མདློག་ནི་དུང་དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་གསྗེར་བཙོ་

མ་དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་ལི་ཁི་ལྟ་བུ་དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱ་མཐིང་བཟང་པློས་བྱུགས་པ་ལྟ་བུ་

མི་ཆྗེན་པློའི་ལག་པའི་ཁྱློན་“ཙམ1་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བབ་པ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་དཔློན་

ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་བ་ཁུ་དབློན་པའི་དྲུང་ནས། ར་ག་བག་ཏུ་ཆློས་རྗེ་ཤཱཀ་ཡྗེ་ཤྗེས་

པས་ཐློག་མ་མཛད་པའི་དགྗེ་འདུན་དུ་མ་སྤྱན་དྲངས་ནས་དུས་ཀི་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆྗེར་

མཛད་དྗེ་གསློལ་བ་བཏབ་པས་ཀང་མྗེ་ཏློག་གི་ཆར་ཆྗེན་པློ་བབ་བློ་ཞྗེས་གྲག་

གློ །མདློར་ན་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་མཛད་“པ2་བསན་པའི་རྗེས་སུའང༌། ཉིད་ཀི་ངློ་

མཚར་བའི་མཛད་པ་དག་གིས་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྨིན་གྲློལ་གི་ལམ་ལ་

བཞག་པར་“མཛད3་དློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་པར་

ཐར་པ་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་དད་པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། 

མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་མཛད་པ་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་སྗེ་དྲུག་པའློ།། །།

ཁྱྗེད་ཀི་ཡིད་ལ་རིང་ནས་གནས་བཅས་མུན་པའི་ལག་འགྲློ་གདུག་པའི་

ལྕྗེ། །གཉིས་པ་དང་བཅས་ཆགས་དང་སང་བའི་གླློག་འཕྗེང་གཡློ་བ་ལྟར་རྣློ་བ། །དགྗེ་

ལྗེགས་སློག་འཕློག་ཆྗེན་པློའི་དུག་གིས་མྱུར་དུ་ཁྱབ་བྱྗེད་རྨློངས་པ་ནི། །རྒྱལ་བའི་

ཐུགས་ཀི་བུམ་པ་ལས་འློངས་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྩིས་འཕློག་གྱུར་ཅིག །རྨ་བྱ་

དག་གི་རྣ་བ་ལ། །དབྱར་སྐྗེས་སྤིན་གི་སྒ་དབྱངས་བཞིན། །དམ་པའི་སྐྗེ་བློ་མ་ལུས་
1  ཅམ

2  བ

3  མཇད
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པ། །དམ་པའི་སྤྱློད་ཚུལ་ཐློས་པས་ཚིམ། །དྗེ་ཕྱིར་ཚིག་གི་དློག་པ་ནི། །སྤྱློད་ཚུལ་

རློགས་པའི་དྲི་བཟང་ཅན། །ཕྱློགས་ཀི་མཛེས་མའི་རྣ་བ་ལ། །འཁྱུད་པར་རྩློམ་པ་

བདག་གིས་བྱས། །ཆྗེན་པློའི་གཏམ་གི་སྦྱློར་བས་ཀང༌། །དམན་རྣམས་ཡིད་ལ་ཟུག་

རྔུ་ནི། །ཕག་དློག་མྗེ་ཡིས་བཙོས་པ་བཞིན། །ཞུམ་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང༌། །ཉི་

མའི་འློད་ཟྗེར་འཐུངས་པ་ཡི། །པད་གཞློན་ཁ་ཡི་བདུད་རྩི་ལ། །ཁློས་པའི་བུང་བ་གླང་

ཆྗེན་གི། །འགྲམ་པའི་ཆང་ལ་འཐུང་བར་རྩློམ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་གིས་ནི། །དམ་

པ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་གི། །ཟུར་ཕུད་དག་ལ་འློས་པ་གང༌། །ངློ་མཚར་གཏམ་གི་ཕྗེང་

བ་བཀློད། །གང་གི་བློ་གྲློས་བློ་ཡི་བང་མཛོད་ནི། །ལྗེགས་བཤད་རིན་ཆྗེན་བྱྗེ་བས་

གང་གྱུར་པ། །བློ་ཆུང་“ཚད1་ཀིས་བགྲང་བར་མི་དཔྱློད་པའི། །སན་དངགས་འབྱུང་

ཁུངས་དྗེ་ལས་འདི་ཉིད་འློངས། །གང་ཞིག་ཟབ་ཡངས་ཆུ་གཏྗེར་བཞི་ཡི་ཚད། །ཤྗེས་

ལྡན་སུ་ཞིག་ཆུ་ཐིགས་གྲངས་ཀིས་བགྲང༌། །དྗེ་ལྟར་ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཕུང་པློའི་

ཚད། །བགྲང་བས་མཐུ་ཆྗེན་ཀུན་ཀང་སྒིད་ལུག་འགྱུར། །འློན་ཀང་ལྷློ་ཕྱློགས་དྲི་

བཞློན་གིས་བློས་པའི། །རྐང་འཐུང་མྗེ་ཏློག་རྒྱས་པའི་སྗེ་མ་བཞིན། །མགློན་ཁྱློད་

ཡློན་ཏན་པདློའི་དྲི་བསུང་གིས། །བདག་ཡིད་བུང་བའི་བརྟན་ཉམས་མུ་“ཅློར2་

གྱུར། །དྗེ་ཕྱིར་རྗེ་བཙུན་བ་མའི་ཡློན་ཏན་གི། །རིན་ཆྗེན་འབྱུང་གནས་དད་པའི་

འཇུག་ངློགས་དྗེར། །ཚིག་གི་འབབ་སྗེགས་རིམ་པར་སྗེལ་པ་ཡིས། །བདག་བློའི་དྲི་

མ་བཀྲུ་བ་འདི་བརྩམས་སློ། །དགྗེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་“རབས3་ཀུན་ཏུ་བདག །གང་གི་

མཚན་ཡང་བསྐལ་པར་རྗེད་དཀའ་བ། །ཐྗེག་མཆློག་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་ཁྱློད་ཞབས་ཀི་
1  ཆད

2  ཙོར

3  རབ
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རྡུལ། །འབལ་མྗེད་གཙུག་ཕུད་རྒྱན་དུ་བསྗེན་པར་ཤློག །དྗེར་ནི་སློ་གསུམ་བྱ་བ་

ཀུན་གིས་ཀང༌། །ཁྱློད་མཉྗེས་བགིད་པ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་བངས་ནས། །དྗེ་ཡི་མཐུ་

ལས་ཐུགས་ཀི་བཅུད་ཕྱུང་བ། །ཁྱློད་གསུང་བདུད་རྩིའི་རློ་ཡིས་འཚོ་བར་ཤློག །ཐྗེག་

མཆློག་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་གནད་དང་རིམ་

གཉིས་ལ། །འཁྲུལ་མྗེད་ངྗེས་པ་རྗེད་ནས་བརྩློན་པ་ཡིས། །ཁྱློད་གསུང་སྒྲུབ་པ་སིང་

པློར་བྱྗེད་པར་ཤློག །ཅྗེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁྱྗེན་བརྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྔ་

བརྒྱ་པ་རྣམས་ཀི་གཙུག་གི་ནློར་བུ། སིགས་མའི་དུས་འདིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་

རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་མཚུངས་པ། སྐྗེ་དགུ་མ་ལུས་པའི་གཉྗེན་གཅིག་པུ། ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་

བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་དད་པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ལུང་དང་མངློན་

པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའི་ནློར་གིས་ཐུགས་ཀི་བང་མཛོད་ཡློངས་

སུ་གཏམས་པའི་གནས་བརྟན་ཡློངས་ཀི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་“ཆློས1་

བཟང་བ་དང༌། རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན་པ་གཉིས་ཀི་བཀས་ནན་ཆྗེར་བསྐུལ་ཞིང༌། 

གཞན་ཡང་དགྗེ་བའི་གཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་དུ་མ་ཞིག་གིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་

ལྡན་པ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་རྡུལ་ལ་ཉྗེ་བར་གཏུགས་པའི་བཀའ་དྲིན་གིས་འཚོ་བ། མང་

དུ་ཐློས་པའི་བཙུན་པ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་པློས། གཙང་ཉང་སློད་རིག་པའི་

འབྱུང་གནས་ཀི་སའི་ཆར་གྲུབ་པར་སྦྱར་བ་ཕྱློགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀྲ་ཤིས་

པར་གྱུར་ཅིག། །།དགྗེ་ལྗེགས་འཕྗེལ། །
1  ཆྗེས
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༄༅། །རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོའི་ཟུར་འདེབས་

རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མློ་གུ་རུ་བྷྱཿ རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་མཚན་བརློད་པར་དཀའ་

བ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་སྐུ་བལྟམས་པ་ནི། ཤར་ཙོང་ཁ་མལ་གི་ས་ཡིན་ལ། 

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ནི་དད་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་ལྡན་ཞིང༌། དམ་པའི་ཆློས་

སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩློན་པ་ཞིག་ཡློད་ལ། སྤྗེའུ་ལློའི་མཇུག་ཏུ་ཡབ་ཀི་མནལ་ལམ་དུ། རྒྱ་

ནག་རི་བློ་རྩྗེ་ལྔ་ནས་འློངས་ཟྗེར་བའི་བཙུན་པ་མྗེ་ཏློག་གི་འཕྗེང་བ་དུ་མ་སྦྲྗེལ་བའི་

ཆློས་གློས་དང༌། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་ཤིང་ལློ་ཡིན་ཟྗེར་བ་དར་སྗེར་པློ་འདྲ་བའི་

ཤམ་ཐབས་ཅན། པློ་ཏི་ཁྱྗེར་བ་ཞིག་བྱུང་ནས། ང་ཁྱྗེད་ལ་གནས་ཤིག་གཡློར་བ་

ཡིན་ཟྗེར་ནས། ཁང་ཐློག་ན་མཆློད་ཁང་ཞིག་ཡློད་པའི་ནང་དུ་སློང་བའི་སང་བ་བྱུང་

བས། ཡབ་དྗེ་མཚན་བརློད་ཁློ་ན་ཞལ་འདློན་མཛད་ཅིང་ཡློད་པས། འཇམ་དབྱངས་

ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་སམ་པ་བྱུང་སྐད། ཡུམ་གི་མནལ་ལམ་དུ་ཡང་མྗེ་ཏློག་གི་ཐང་ཞིག་

ན། བུད་མྗེད་སློང་ཕག་གཅིག་གྲལ་བྱས་པའི་ནང་དུ་ཁློང་པ་ཡང་བསད་པས། ཤར་

ནས་ཁྱྗེའུ་དཀར་པློ་བུམ་པ་འཛིན་པ་གཅིག་དང༌། ནུབ་ནས་བུ་མློ་དམར་མློ་རྨ་བྱའི་

སྒློ་མདློངས་སྗེར་མ་ཙམ་ཡློད་པ་ཞིག་གཡས་སུ་བཟུང༌། མྗེ་ལློང་ཆྗེན་པློ་ཞིག་

གཡློན་དུ་བཟུང་ནས་བྱུང་བས། དྗེ་གཉིས་གྲློས་བྱས་ཏྗེ་བུད་མྗེད་ཐམས་ཅད་ལ་
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འདིས་རུང་ངམ་འདིས་རུང་ངམ་ཞྗེས་ཁྱྗེའུ་དྗེས་བུ་མློ་དྗེ་ལ་འདྲི་ཞིང༌། བུ་མློ་དྗེས་

གཞན་རྣམས་རྗེ་རྗེ་ལ་སྐློན་རྗེ་བཏགས་ནས། ཡུམ་ལ་མཛུབ་མློ་བཙུགས་ནས་རུང་

ངམ་ཞྗེས་འདྲི་བ་ལ། བུ་མློ་དྗེས་འཛུམ་བྱས་ནས་རུང་ཟྗེར་བས། འློ་ན་ཁྱློད་ཀིས་

ཁྲུས་གིས་ཟྗེར་ནས་ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཞྗེས་སློགས་དབྱངས་དང་བཅས་ཏྗེ་ཁྲུས་

བྱས་པས། ལུས་ཀི་དྲི་མ་དག་ནས་བདྗེ་སང་སང་བའི་སང་བ་ཞིག་བྱུང་བས། གཉིད་

སད་ནས་ལུས་ཡང་བ་དང་སྗེམས་བདྗེ་བ་སློགས་ཀི་དགྗེ་མཚན་དུ་མ་བྱུང་སྗེ། གང་

གི་རྟགས་ཡིན་ནམ་སམ་ཐྗེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་གསུངས། དུས་དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་ཁྱིམ་

མཚེས་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀི་རྨི་ལམ་དུ། དགྗེ་འདུན་མང་པློས་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེ་

དབུས་ནས་གདན་དྲངས་བྱུང་བ་དང༌། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་ཤར་བ་དང༌། 

ཉིན་པར་ཡང་མྗེ་ཏློག་གི་ཆར། སློས་ཀི་དྲི། ནམ་མཁའ་ལ་རློལ་མློའི་སྒ་དང་ས་གཡློ་

བ་ལ་སློགས་པ་ངློ་མཚར་བའི་ལྟས་ཡུལ་དྗེར་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་དུ་མ་བྱུང་བ་ནི་

མདློ་དབུས་ཐམས་ཅད་དུ་གྲགས་པ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ནས་བྱ་ལློ་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ་མློ་ཡུམ་གི་མནལ་ལམ་དུ་དགྗེ་

འདུན་ལ་སློགས་པའི་ཕློ་མློ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ། རྒྱལ་མཚན་དང༌། རྔ་བློ་ཆྗེ་ལ་

སློགས་པ་རློལ་མློའི་བྱྗེ་བག་མཐའ་ཡས་པ་བཟུང་སྗེ། སྤྱན་རས་གཟིགས་འབྱློན་པ་

ལ་བསུ་བ་བྱྗེད་ཟྗེར་གིན་འདུག་པས། ཕྱློགས་ཀུན་ཏུ་ངས་བལྟས་ཀང་མ་མཐློང༌། 

རྗེས་ལ་བལྟས་པས། སྤིན་གི་ཐད་དུ་གསྗེར་སྐུ་རི་བློ་ཙམ་པ། འློད་ཟྗེར་ཉི་མ་ལྟར་

ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕློ་བ། ཆློས་ཀི་སྒ་དབྱངས་དང་བཅས་པ་ཞིག་ལྷའི་བུ་དང་བུ་

མློ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་ཆ་ལུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུ་མས་བསྐློར་བ་ཞིག་མར་མར་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 134  

བབས་བྱུང་བས། གསྗེར་སྐུ་དྗེ་ཇྗེ་ཆུང་ཇྗེ་ཆུང་ལ་སློང༌། སྤྱི་གཙུག་གི་ཐད་ཙམ་དུ་

སྗེབ་པའི་ཚེ་མཐློ་གང་ཙམ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་གྱུར་ནས་ལུས་ལ་ཐིམ། དྗེའི་འཁློར་

རྣམས་དང༌། བསུ་མི་རྣམས་ཀང་རང་ལ་ཐིམ་པར་མཐློང་བས། རང་ལ་ཕྱག་དང་སྐློར་

བ་དང༌། མཆློད་པ་བཀྲ་ཤིས་བརློད་པ་སློགས་རྨིས་པས། ཕྱི་དྗེ་ནང་པར་ནས་རིག་

པ་དྭངས་པ་སྐིད་སང་ཆྗེ་བ། དྗེ་ཕྱིན་ཆད་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པའི་དུས་ནའང་ངའི་

ལུས་འདི་ལ་བརས་བཅློས་མི་ཉན་སམ་ནས། གཅྗེས་སྤས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་བརྩློན་པ་

སློགས་རང་ཤུགས་ཀིས་བྱུང་འདུག །ཡབ་ཀི་མནལ་ལམ་དུ་ལྕང་ལློ་ཅན་ནས་ཕྱག་

ན་རློ་རྗེས་འཕངས་སམ་སམ་པའི་གསྗེར་གི་རློ་རྗེ་འབར་བ་ཞིག་ཡུམ་ལ་ཐིམ་པ་

རྨིས་པས། བུ་སློབས་ལྡན་ཞིག་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནམ་ཞྗེས་གླྗེངས་སློ། །སྐུ་བལྟམས་པའི་

དུས་ལ་བབས་པའི་ཚེ་ཡུམ་གི་མནལ་ལམ་དུ་དགྗེ་འདུན་ལ་སློགས་པའི་ཁློམ་ཆྗེན་

པློ་མཆློད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཁྱྗེར་ནས་མཆློད་ཁང་མཇལ་ཟྗེར། དྗེ་གང་ན་ཡློད་དྲིས་པས་

སྔར་གི་ཁྱྗེའུ་དཀར་པློ་དྗེས་ཆུ་ཤྗེལ་གི་ལྡྗེ་མིག་ཅིག་བཟུང་ནས་འདི་ན་ཡློད་ཟྗེར་

ཞིང༌། རང་གི་བང་ན་སློ་ཆུང་སྗེར་པློ་གཅིག་འདུག་པ་ཕྱྗེ་བའི་ནང་ནས་སྔར་ལུས་ལ་

ཐིམ་པའི་གསྗེར་སྐུ་དྗེ་བཏློན་པས་གསྗེར་སྐུ་དྗེ་དྲི་མས་ཅུང་ཟད་ནློགས་འདུག་པར། 

སྔར་གི་བུ་མློ་དྗེ་བྱུང་ནས་དྗེ་ལ་བུམ་ཆུས་ཁྲུས་བྱས། རྨ་བྱའི་སྒློས་བྱབས། རྒྱ་གར་

གི་སྐད་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དར་དིར་མང་པློ་དབྱངས་སུ་ལྗེན་ཅིང༌། ལྷ་དྗེ་ལ་མཆློད་

པ་འབུལ་གིན་འདུག་པའི་སང་བ་བྱུང་བ་དང༌། གཉིད་སད་ནས་ཐློ་རངས་ཀི་ཆ་ལ་

སྐར་ཆྗེན་ཤར་བ་དང༌། སབས་གཅིག་ཏུ་བདྗེ་བར་འཁྲུངས་པའི་ནང་པར་ཡུལ་དྗེ་ན་

བ་མ་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་རློ་རྗེ་
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འཇིགས་བྱྗེད་ལ་གྲུབ་པ་བརྗེས་པ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་ཞྗེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དྗེས་

གསློལ་རས་དང༌། བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྗེས་པའི་རིལ་བུ། བསྲུང་མདུད། རྟྗེན་འབྗེལ་

བསྒིག་པར་དགློངས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་བིས་སྐུ་བྱིན་རླབས་ཅན་གཅིག་དང༌། 

བུ་ཆུང་བསྐང་ལུགས་ཀི་ཡི་གྗེ་ལ་སློགས་པ་ཉྗེ་གནས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

ལ་བསྐུར་ནས་བྱུང་སྗེ། བ་མ་དྗེས་ཐུགས་མཁྱྗེན་གིས་མཁྱྗེན་པར་འདུག །ཕྱིས་རྒྱུ་

མཚན་ཞུས་པས། ངས་རྨི་ལམ་དུ་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་དང་མཇལ་བས་གསློལ་བ་

བཏབ། ཁྱད་པར་དུ་ཞལ་ཡང་ཡང་བསན་དུ་གསློལ་ཞྗེས་ཞུས་པས། སང་ཕློད་ད་

ཙམ་ལུང་པ་འདིའི་མདའ་རུ་ཡློང༌། དྗེ་བར་དུ་བདྗེ་བར་གིས་གསུང་བས། དྗེ་གང་

ཡིན་དཔྱད་པའི་ཕྱིར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། ཁྱྗེད་ཀི་བུར་འདུག་

པ་ཐིགས་པ་ཡིན་གསུང་བ་ལ་སློགས་པའི་གསང་བའི་གནས་དུ་མ་གསུངས་ནས། 

ཕྱིས་ཀང་བུ་ཆུང་བསྐྗེད་བསིང་བ་དང༌། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་དབྱངས་ཅན་མ་

ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་ཤྗེས་རབ་འཕྗེལ་བའི་ཐབས་དུ་མའང་མཛད། ཆློས་སློར་

འཇུག་པ་དང༌། རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལ་སློགས་པའི་ལག་ལྗེན་དང༌། སྤྱློད་རྒྱུད་ལ་སློགས་

པའང་གནང་ནས་མཐུན་རྐྱྗེན་དང་བཅས་ཏྗེ་དབུས་གཙང་དུ་རློང་བའི་རྩ་ལག་ཀང་

བགིས་པ་ཡིན་པས་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ་གསུངས་ནས། བ་མ་དྗེའི་མཚན་བརློད་པ་ཙམ་

གིས་ཐལ་མློ་སྦྱློར། སྤྱན་ཆབ་བསིལ། ད་ལྟ་ཡང་དུས་མཆློད་མ་ཆག་པར་མཛད་

དློ། །དྗེ་ཡན་ཆད་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་བརློད་པ་ཡིན་ལ། ད་ནི་གདུལ་བྱ་

རྣམས་ཀི་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ཅིང་རང་གི་མཐློང་ཐློས་སུ་གྱུར་པའི་གཞན་དུ་མ་

བཀློད་པའི་རྣམ་ཐར་ཆྗེ་ལློང་ཙམ་ཞིག་བརློད་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འདི་དགུང་
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ལློ་གཉིས་གསུམ་བཞྗེས་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་ལ། བ་མ་དློན་རིན་པའི་ཞལ་སྔ་

ནས་ལ་གློང་དུ་སྨློས་པ་ལྟར། རློར་དབྱིངས་རྩྗེ་མློ་དཔལ་མཆློག །ཆློས་དབྱིངས་

གསུང་དབང༌། གཙུག་དགུ་མི་འཁྲུགས་པ། “གྲྭ1་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་

གསུམ་གི་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང༌། དཀིལ་ཆློག །མན་ངག་ལ་སློགས་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་གསན་

ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད། དགྲ་ནག །འཇིགས་བྱྗེད། གཤྗེད་དམར་སྐློར་

གསུམ། ལློ་ནག་དྲིལ་གསུམ། ཁྱད་པར་དུ་ཕྱག་རློར་འཁློར་ཆྗེན་ལ་སློགས་པ་བ་

མྗེད་ཀི་སྐློར་མང་དུ་གསན་ཅིང༌། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཁྱྗེན། བ་མ་པའི་ཞལ་ནས། ཁྱྗེད་

ཀི་བར་ཆད་བསྲུང་བའི་ལྷ་འཁློར་ཆྗེན་དང༌། ཤྗེས་རབ་བསྐྗེད་པའི་ལྷ་འཇམ་དཔལ་

ཨ་ར་པ་“ཙ2་ན། ཚེ་ལྷ་ཚེ་དཔག་མྗེད། ཛཻ་ཏ་རི། མཐུན་རྐྱྗེན་བསྒྲུབ་པའི་ལྷ་རྣམས་

ཐློས་སས། མི་དང་མི་མ་ཡིན་གི་གནློད་པ་བསྐབ་ཅིང༌། མཐུན་རྐྱྗེན་བསྒྲུབ་པའི་ལྷ་

ཡྗེ་ཤྗེས་མགློན་པློ་ཕྱག་དྲུག་པ་རྣམས་ངའི་ཡང་ཡི་དམ་ཡིན་ཞིང༌། “ད3་ཁྱྗེད་ལ་སྗེར་

པ་ཡིན་པས་འདི་རྣམས་ཀི་བསྗེན་སྒྲུབ་དང༌། གཏློར་མ་དང་བཅས་པ་མ་ཆག་པ་

གིས་གསུང་ཡང༌། དང་པློ་ལློ་གཅིག་ཙམ་དྗེ་ལྟར་འགྲུབ། དྗེ་ནས་དབུས་གཙང་དུ་

འློང་བའི་ལམ་དང༌། བདྗེ་བ་ཅན་དང་“ཚལ4་དུ་སློབ་གཉྗེར་བྱྗེད་“པའི5་སྐབས་རྣམས་

སུ་ཕལ་ཆྗེར་ཆག་པས། དང་པློར་མཚན་ཉིད་ལ་ཞུགས་འཕལ་ལློངས་སྤྱློད་དབུལ་བ་

དང༌། སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་འཚེ་བ་མང་བ་དང༌། ད་ལྟ་ནད་མང་བ་འདི་རྣམས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་རྣམ་ཐློས་སས། ཕྱག་དྲུག་པ། གསང་བའི་བདག་པློ་ལ་སློགས་པའི་བསྗེན་
1  གྲ

2  ཅ

3  ང

4  ཆལ

5  བའི
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སྒྲུབ་དང༌། གཏློར་བསྔློས་ལ་སློགས་པ་སྔར་ཆག་ཅིང༌། བ་མའི་བཀའ་བཞིན་རྔློ་མ་

ཐློགས་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་འདུག་གསུངས་ནས། དྗེ་ཕྱིན་ཆད་འཁློར་ཆྗེན་གི་བདག་

འཇུག་བསྗེན་སྒྲུབ་མ་ཆག་པ་མཛད། དྗེ་ནས་དབུས་སུ་མདློ་སྨད་པའི་འགྲུལ་བ་མང་

པློ་དང་སབས་གཅིག་ཏུ་ཞང་པློ་གཉིས་དང་འགྲློགས་ནས་བྱློན། འབི་གུང་དུ་ཆློས་རྗེ་

དྷརྨ་རཱ་ཛ་ལ་ཟབ་ཆློས་དང༌། འབི་གུང་“པའི1་བཀའ་འབུམ་ཕལ་ཆྗེ་བ་གསན། དྗེ་

རྗེས་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་ཕར་ཕྱིན་གི་སློབ་གཉྗེར་ཐློགས་པ་ཞིག་མཛད་པའི་རྗེས་སུ། 

ཚལ་དུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ་སློགས་པ་གསློ་དཔྱད་ཀི་སྐློར་རྣམས་བསབས་པས་

གཞུང་མན་ངག་ལག་ལྗེན་དང་བཅས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་ཏྗེ། ཕྱིས་སྙུང་

དུས་སུ་སྨན་པ་བཅུ་བདུན་བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་འཚོགས་པའི་དུས་སུའང་ནད་གང་ལ་

སྨན་གང་འཇུག་པ་དང༌། སྨན་གི་སྦྱློར་སྗེ། བསིལ་དྲློད་ལ་སློགས་པའི་ཁྱད་པར་

ཐམས་ཅད་དྲུང་དུ་ཞུས་ནས་ལག་ལྗེན་བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཟྗེར་བ་

དང༌། སྨན་པ་མཁས་པར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ད་ལྟ་ཁ་བ་ཅན་ན་ཆློས་རྗེ་རིན་

པློ་ཆྗེ་ལས་སྨན་པ་མཁས་པ་མི་འདུག་པའི་གནད་ཀི་བདག་ཅག་རྣམས་ཀང་དྲུང་དུ་

སྨན་སྦྱློར་ལ་ཕྱིན་པས་སྨན་གི་རྣམ་དབྱྗེ་མང་དུ་གསུང་བ་ཐློས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། 

སྔར་ལློ་མང་དུ་བསབས་པ་བས། “བློ་2བསྐྗེད་ཆྗེ་བར་བྱུང་ཞྗེས་གླྗེང་བ་ཡང་མང་

བར་འདུག་གློ །དྗེ་རྗེས་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་ཕར་ཕྱིན་གི་སློབ་གཉྗེར་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད། 

པློ་ཏི་གཞན་མང་པློ་ལ་ཡང་ཐུགས་“སྦྱློང3་མཛད། དབུས་གཙང་དུ་ཕར་ཕྱིན་གི་གྲྭ་

སྐློར་མཛད་པའི་ཚེ། གངས་ཅན་དུ་ཕར་ཕྱིན་སྨྲ་བློ་ཅློག་ལ་གཞུང་དློན་ལྗེགས་པ་
1  བའི

2  བ

3  སྤྱློད
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དང༌། རྒྱ་བློད་ཀི་གཞུང་དློན་མང་བ་དང༌། སློན་པ་བཟང་བར་གྲགས། དྗེ་ནས་ཉང་

སློད་ལ་སློགས་པར་ཉ་དབློན་ཀུན་དགའ་དཔལ་དང༌། རྗེད་མདའ་བ་སློགས་ལ་ཚད་

མ་སྗེ་བདུན་འགྲྗེལ་པ་འགྲྗེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་ལ་ཐུགས་སྦྱངས་པས་འགྲན་ཟླ་

མྗེད་པའི་མཁས་པར་གྱུར། རྗེ་རྗེད་མདའ་པ་ལ་དབུ་མའི་གཞུང་གངས་ཅན་ན་འཆད་

ཉན་ཡློད་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་གསན་ཅིང༌། ཚིག་དློན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཀུན་གི་

མཐུན་སང་དུ་གྲུབ། ཡང་སྐློར་མློ་ལུང་དུ་འདུལ་མངློན་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པར་

ཐུགས་སྦྱློང་མཛད། གཞན་ཡང་གྲྭ་ས་རྣམས་སུ་སློབ་དཔློན་རྣམ་པའི་སྤྱན་སྔར་མདློ་

ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དང༌། དྗེ་དག་གི་དགློངས་འགྲྗེལ་བསན་བཅློས་དུ་མ་དང་བཅས་

པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་དློ། །དཀའ་བཞིའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད་པའི་ཚེ་

ཡང་མཁས་པ་རྣམས་ན་རྗེ། བློད་དུ་དཀའ་བཞིའི་གྲྭ་སྐློར་བྱས་པ་ལ་འདི་ལས་ལྷག་

པ་མ་བྱུང་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་གདན་ས་མཐིལ་དུ་བདྗེ་གཤྗེགས་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་

བཀའ་འབུམ་ནས་བཟུང་སྗེ། བ་རབས་གསུང་བགྲློས་དང༌། ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་སློགས་

གདམས་པ་མང་པློ་“དང1༌། རྗེས་སུ་བསན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། མདློར་ན་དྭགས་པློ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཆློས་སྐློར་ཐམས་ཅད་སྤྱན་སྔ་གྲགས་བྱང་བ་ལ་གསན་ཅིང་ཐུགས་

ཉམས་སུ་བཞྗེས་པས། དྗེ་པའི་ལུགས་ཀི་ཉམས་རྟློགས་མཐར་ཕྱིན་པ་འཁྲུངས་

སློ། །འློལ་ཁ་ལ་སློགས་པར་བློ་དློང་པ་སྒ་པ་ནམ་བཟང་ལ་ཀ་ལཱ་པ་དང༌། ཙནྡྲ་པ་ལ་

སློགས་པ་གསན་ནས་མཁས་པར་མཁྱྗེན་ཀང་དངློས་སུ་ཞལ་གིས་མ་བཞྗེས་

སློ། །དྗེ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལ་མྗེ་ལློང་མ་ལ་སློགས་པ་སན་ངག་གི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་

གསན་ནས་ཐུགས་སྦྱློང་མཛད་པས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་ནས། དྗེ་དུས་དབྱངས་
1  དད
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ཅན་མ་ལ་“བསློད་པ1། པདའི་བཞིན་ལ་གཡློ་ལྡན་བུང་བའི་མིག །ཅྗེས་སློགས་

མཛད་པས། རྒྱན་གི་ཉམས་འཆར་ཞྗེས་གྲགས་སློ། །དྗེའི་ཕྱི་ལློ་སྤྱན་སྔ་གྲགས་བྱང་

བ་སྐུ་གཤྗེགས་ནས་མི་དཔློན་བ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་རྣམ་ཐར་ཞིག་རྩློམ་པར་ཞུས་

པར་རྟློགས་བརློད་ལྷུན་པློ་ཞྗེས་པ་བརྩམས་པས། འདི་ལས་ལྷག་པའི་སན་དངགས་

མྗེད་ཅྗེས་གྲགས་སློ། །ཕྱིས་དབྱངས་ཅན་མ་བསྒྲུབས་པས་གསང་ཕུར་ཞལ་

གཟིགས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། རྟག་པར་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་འཆད་རྩློད་རྩློམ་གསུམ་གི་

བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་ཡློ་ག་དང༌། བ་མྗེད་ཀི་ཆློས་

སྐློང་ལ་སློགས་པའི་དབྱངས་དང༌། མགུར་མ་ཆློས་གཞས་ལ་སློགས་པ་སན་ཅིང་

ཤིན་ཏུ་འཇྗེབས་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གདའ། དྗེ་ཡང་ཡློ་ག་ལ་

སློགས་པའི་དབྱངས་ཆྗེན་མློ་རྣམས་ནི་བརིད་པའི་མཐར་ཐུག་པར་སང༌། རྗེད་མདའ་

པས་འཆད་ཉན་ལ་བསྐུལ་ནས། བདྗེ་བ་ཅན་ལ་སློགས་པར་ལློ་བདུན་ཙམ་བཤད་

ཉན་མཛད། པློ་ཏི་བཅུ་ཙམ་གུང་བསྒིགས་ནས། རང་རང་གི་བཞྗེད་གཞུང་བཞིན། པློ་

ཏི་རྗེ་རྗེ་ལ་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་གསུམ་དང་སྦྲྗེལ་ནས་གསུང་བ་ལན་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་

པར་བྱ་བལ་ལ་འབྱློན་ཁར་པློ་ཏི་ཉྗེར་དགུ་སྦྲྗེལ་ནས་གསུངས་པས་ཀུན་ངློ་མཚར་

བར་གྱུར་ཏློ། །དྗེའི་སྔ་གློང་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་ཕར་ཕྱིན་གི་ཊིཀྐ་མཛད། བྱ་བལ་མཛད་

ནས་ཞ་ལུར་བ་མ་ཁྱུང་པློ་ལྷས་“པ2་གཞློན་ནུ་བསློད་ནམས་ལ་རྒྱུད་སྗེ་བཞི་གའི་

དབང་རྒྱུད་མན་ངག་ཕལ་ཆྗེ་བ་གསན་ཅིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ས་སྐ་པ་དང་བུ་སློན་པའི་

ལུགས་ཀི་ཡློ་ག་དང༌། བ་མྗེད་ཀི་སྐློར་མ་ལུས་པ། དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་གསང་འདུས་

1  བསློང་བ

2  བ
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མར་ལུགས། འགློས་ལུགས་ཇློ་བློ་ལུགས་སློགས་འཕགས་ལུགས་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་

ཞབས་ལུགས། ཀུན་སིང་གི་ལུགས་ལ་སློགས་པ་རྒྱ་བློད་ཀི་བཤད་སློལ་དང་བཅས་

པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་དློ། །དམ་པ་འདིས་ཇློ་གདན་ཚོགས་ཆྗེན་

པ་ལས་བསྗེན་པར་རློགས་ཕྱིན་ཆད། འདུལ་བའི་གནང་བཀག་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྣམས་

ཀང་ཕྱག་ལྗེན་ལ་ཐྗེབས་པར་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་འློལ་ཁ་ལ་སློགས་པར་བྱློན་ནས། 

བྱམས་པ་གླིང་ལ་སློགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཞིག་གསློས་མཛད། དྗེ་ནས་

ཐུགས་དགློངས་ལ་ཁ་བ་ཅན་ན་ད་ལྟ་ཡློད་པའི་བཀའ་བསན་བཅློས་མན་ངག་དང་

བཅས་པ་ལྗེགས་པར་ཉན་ཅིང༌། ཁློང་དུ་ཆུད་ནས་ད་དུང་སྒློ་འདློགས་གཅློད་པའི་ཐྗེ་

ཚོམ་སློམ་ཉི་ལ་སློགས་པ་གཅློད་པ་དང༌། ཁྱད་“པར3་དབུ་མ་དང་སྔགས་ཀི་སྐློར། 

བྱྗེ་བག་ཏུ་གསང་འདུས་དང༌། བདྗེ་མཆློག་གི་སྐློར་རྣམས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་

ཆྗེད་དུ་རྒྱ་གར་དུ་བྱློན་ནས། ཨློ་ཏན་ན་ལྗེནྡྲ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སུ་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་

སློགས་ལ་གཏུག་པར་དགློངས་ཏྗེ། དཔློན་སློབ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་རྟགས་དང་རྨི་ལམ་

སློགས་ལ་དཔྱད་ནས། སྨློན་ལམ་དང་རྟྗེན་འབྗེལ་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་ན་གཉལ་ནས་

ལྷློ་བག་ལ་ལམ་བཏློད། རྒྱ་གར་ཤིང་གི་རི་ནས་ལམ་བྱས་གྲུབ་ཐློབ་མི་ཏ་ཛྭ་ཀི་དང་

མཇལ་ནས་མ་ག་དྷར་འབྱློན་དགློངས་ཏྗེ། ལྷློ་བག་ཏུ་གཤྗེགས་གྲུབ་ཆྗེན་ཕྱག་རློར་པ་

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་མཇལ་བས། རྒྱ་གར་དུ་བྱློན་ན་རྗེ་རང་རིག་པའི་གནས་

བཅློ་བརྒྱད་ལ་མཁས་པའི་པཎི་ཏ་ཆྗེན་པློ་རློ་རྗེ་གདན་གི་མཁན་པློ་བྱྗེད་པ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ནའང་སྐུ་ཚེ་ཐུང་བས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་དཀའ་བས། དྗེ་བས་བློད་དུ་

བཞུགས་ནས་འཇམ་དབྱངས་ལ་གསློལ་བ་ཐློབ་དང༌། མྱུར་དུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་
3  བར
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འདུག་གསུངས་ནས། ཁློང་རང་ལ་མངའ་བའི་ལུང་མན་ངག་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་

དུ་མཚན་ཉིད་ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པ་བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་དང༌། 

ཕྱག་རློར་གི་སྒྲུབ་སྐློར། དྗེའི་རློགས་རིམ་ལ་སློགས་ཉམས་ཁིད་མཛད། དྗེ་ནས་ཚུར་

གཉལ་དུ་བྱློན། དཀའ་བཞི་པ་ཆློས་སྐབས་བཟང་པློ་ལ་འདུལ་མངློན་དབུ་མ་ལ་

སློགས་པ་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐློར་རྣམས་དང༌། བཀའ་གདམས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད། 

གཞན་ཡང་ཆློས་མང་དུ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད། གཉལ་གསྗེར་ཕྱྗེ་

སང་དུ་འཇམ་དབྱངས་བསྒྲུབས་པས་ཞལ་གཟིགས་ཏྗེ། གསུང་རབ་ཀི་དཀའ་གནད་

དུ་མ་ཆློད་ཅིང༌། དབུ་མའི་རྟློགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས། དྗེའི་དུས་སུ་ཐུབ་དབང་

ལ་བརྟྗེན་འབྗེལ་གི་སློ་ནས་བསློད་པ། རྟློགས་འབུལ་གི་རྟློགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་

མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་འབི་གུང་དང་ཉང་པློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་ངྗེས་མྗེད་རྣམས་སུ་

བཞུགས་ནས་ཐུགས་དམ་ཁློ་ན་མཛད་ཅིང༌། ཐུན་བར་མཚམས་ཉིད་ཀང་ཅུང་ཟད་

མཛད་དློ། །ཕྱིས་གནམ་རྩྗེ་ལྡྗེང་དུ་མཁས་པ་རྣམ་གསུམ་གིས་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་

བར་མཛད། དགའ་གདློང་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཀི་གྲུབ་ཐློབ་དབུ་མ་པ་བརྩློན་འགྲུས་

སྗེང་གྗེ །གསང་མཚན་དཔའ་བློ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པས། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་འཇམ་དབྱངས་

ཀི་བར་དུ་ལློ་ཙཱ་བ་ཞུས་ཏྗེ། སྔགས་མཚན་ཉིད་དང༌། ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐྗེ་ཚོམ་བཅད་དྗེ་ངྗེས་ཤྗེས་ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས་སློ། །དྗེས་ན་རྗེ་

རིན་པློ་ཆྗེ་འདིའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་འཇམ་དབྱངས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་གསུང་

ངློ༌། །ཡང་དཔའ་བློ་རློ་རྗེ་བརྒྱུད་ནས་འཇམ་དབྱངས་ལ་མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་ཉན་ཁློ་

ན་དང༌། སྔགས་ཀི་དབང་བཀའ་རྒྱུད་ཀི་བཤད་ཉན། སློམ་སྒྲུབ་ཉག་གཅིག་བྱྗེད་པ་
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རྣམས་བསན་པའི་རྒྱུན་ལ་གང་ཕན། བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བགི། ཕྱི་མ་ཞིང་ཁམས་

གང་དུ་སྐྗེ། ཁྱད་པར་བདྗེ་བ་ཅན་དང༌། དགའ་ལྡན་གང་དུ་འབྗེལ་པ་ཆྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་

སློགས་པའི་སྐུ་ཚེ་འདི་ཕྱི་ཐམས་ཅད་ཀི་འདུན་མ་རྣམས་ཞུས་པས་གསལ་བར་

གསུངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུ་སྔགས་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀའི་སློ་ནས་བསན་པ་ལ་བྱ་

བ་གིས། དབང་བཀའི་རིགས་མ་བྱྗེད། གཞན་དུ་ཚེ་ཐུང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དངློས་

གྲུབ་ལས་རིང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། བསན་པ་ལ་ཕན་ཐློགས་ཀང་ཆུང་དུ་འགྲློ་

གསུངས་པས། ཞལ་བཞུགས་དུས་སུ་རྗེས་གནང་རྗེ་ཙམ་མ་གཏློགས། དབང་

བསྐུར་གཏན་མི་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ཡིན་གསུང༌། དྗེ་ནས་རྭ་སྒྗེང་དུ་ལློ་ཆྗེན་

དཔལ་བཟང་དང་སབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏྗེ། ལློ་ཆྗེན་གིས་དབུ་མ་སློགས་

གསུངས། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེས་ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པ་གསུངས། ཁྱད་པར་དུ་དགློན་པ་

གློང་དུ་ཇློ་བློའི་སྐུ་འདྲ་དབུ་ཡློན་མ་ཆྗེ་བར་གྲགས་པའི་དྲུང་དུ་ཞག་མང་པློ་གསློལ་བ་

བཏབ་པས། ཐུབ་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་བར་ཡན་ཆད་ཀི་བཀའ་གདམས་ཀི་

བ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་དུའང་ཇློ་བློ་རྗེ། འབློམ་སློན་པ། པློ་ཏློ་བ། ཤ་ར་

བ་རྣམས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་གཟིགས་ཤིང༌། གདམས་པ་དང༌། རྗེས་སུ་བསན་

པའང་མང་དུ་སྩལ་ནས། མཐར་པློ་ཏློ་བ་སློགས་གསུམ་ཇློ་བློ་ལ་ཐིམ། ཨ་ཏི་ཤས་

ཕྱག་སྤྱི་བློར་བཞག་ནས། བསན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆྗེར་གིས་དང༌། བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱྗེད་པའི་གྲློགས་བདག་གིས་བྱ་ཡི་གསུངས་ནས། མི་སང་

བར་གྱུར་པ་ལ་སློགས་པའི་ངློ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་དུ་བྱུང༌། དྗེ་རྗེས་མཁན་ཆྗེན་

ཟུལ་ཕུ་བ། ལློ་ཆྗེན་སྐབས་མཆློག་དཔལ་བཟང༌། འབི་གུང་ཆློས་རྗེ་ལ་སློགས་པ་
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དབུས་གཙང་གི་མཁས་པ་དང༌། ཆྗེན་པློར་གྲགས་པ་ཕལ་ཆྗེ་བས་མཚན་ཉིད་ཀི་

ལམ་རིམ་རྩློམ་པར་ནན་གིས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། གློང་གི་དགྗེ་མཚན་རྣམས་དང་

བསྒིགས་པས་རྟྗེན་འབྗེལ་འགྲིག་ནས། སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་བརྩམས་

པས། གཉན་ཆྗེན་ཐང་ལྷ་དང༌། ཞློགས་ལྷ་རྒྱུག་པློ་ལ་སློགས་པ་དབུས་ཕྱློགས་ཀི་

གཞི་བདག་དཀར་ཕྱློགས་ལ་དགའ་བ་དུ་མས། ངྗེད་པད་སཾ་བྷ་བ་དང༌། ཇློ་བློ་ལ་

སློགས་པའི་དགྗེ་བསྗེན་ཡིན། ད་ཁྱྗེད་ཀི་མཐུན་རྐྱྗེན་རྣམས་སྒྲུབ་པས་ཐུགས་རྗེས་

འཛིན་པར་ཞུ་ཞྗེས་སློ་གསུམ་གུས་པས་འདུད་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ན་མཚན་

ཉིད་ལམ་རིམ་གི་བསྔློ་བའི་སྐབས་སུ། ལམ་བཟང་བསྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱྗེན་སྒྲུབ་བྱྗེད་

ཅིང༌། །འགལ་རྐྱྗེན་སྗེལ་བྱྗེད་མི་དང་མི་མིན་ཀུན། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་

བསྔགས་པ་ཡི། །རྣམ་དག་ལམ་དང་འབལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་གསུངས་པ་

ལགས། གཞན་ཡང་འབི་གུང་ཆློས་རྗེ་ལ་སློགས་པས་བསྐུལ་ནས། བ་མ་ལྔ་བཅུ་

པའི་རྣམ་བཤད་ལ་སློགས་པ་གནས་དྗེར་རྩློམ་པ་མང་དུ་མཛད། དྗེ་ནས་ཉང་པློའི་རི་

བགས་རྣམས་དང༌། འབི་གུང་ཚ་ཡུག་ཕྱློགས་དང༌། གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་

རྒྱལ་སློགས་ཐུགས་དམ་གང་འབྗེལ་གི་གནས་རྣམས་སུ་སྦྱངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་

གཉིས་ལ་བརྟྗེན་ནས། ལམ་བསབ་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཐུགས་ཉམས་སུ་

བཞྗེས་པས། བདག་གཞན་གི་དློན་ཐམས་ཅད་འབད་མྗེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་

གཞི་ཚུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། རྗེས་འགའ་རྒྱལ་ལ་དམིགས་པའི་དད་

པ་སྐྗེས། །སྐབས་འགར་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློའི་སྐུ་དྲིན་དྲན། །གཞན་ཚེ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

ལ་གུས་པ་དང༌། །ཉམ་ཆུང་འགྲློ་ལ་སིང་ནས་བརྩྗེ་བ་དང༌། །བསན་པ་རིན་ཆྗེན་རིང་
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ནས་གནས་འདློད་པ། །འདི་དག་ཕན་ཚུན་འགྲན་བཞིན་འཕྗེལ་བར་གྱུར། ཅྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་པའི་གསུང་དུ་གདའློ། །དྗེ་

ཙམ་དུ་མདློ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་རིང་དུ་སྦྱངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། 

རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པའི་གནས་རྣམས་རང་སློབས་ཀིས་འབྱྗེད་ནུས་པའི་བློ་

གྲློས་ཀི་ནུས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྒྱས་པའི་སྗེང་དུ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

ཀིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གིས་བརླབས་པས། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་

གྲགས་པས་གངས་ཅན་གི་ཁློད་འདི་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏྗེ། ཀརྨ་པ་དཀློན་གཞློན་ལྟ་བུའི་

བློ་མ་ཚད་པ་ཀུན་གིས་ཀང་གུས་པས་འཁུར་བར་སང་ངློ༌། །ཁྱད་པར་དུ་རྗེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་ཡང༌། རྗེ་ཉིད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ། 

མཚམས་སྤིན་གཞློན་ནུས་འཁྱུད་པའི་གསྗེར་གི་རི། །ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཐློར་ལྕློག་

བཅིངས་པ་བཞིན། །དམར་སྗེར་སྐུ་ཡི་ཡིད་འཕློག་གང་གི་གཙུག །མཐློན་མཐིང་

རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ལྔས་མཛེས་པའི། །འཇམ་དབྱངས་དྗེ་ཡིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

བདག །དགྗེས་བཞིན་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དྲིན་ལས་ནི། །གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་

ཆློས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བློ་གྲློས་ཐློགས་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པར་འགྱུར། ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། སྔགས་རིམ་ལ་སློགས་པ་ལློ་ཆྗེན་སྐབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་པློ་ལ་

སློགས་པས་བསྐུལ་ནས་བརྩམས་པ་རྣམས་ཀང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་

གསུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་པས། འདི་ལྟ་བུའི་རྩློམ་པ་སྔློན་ཆད་བྱུང་མ་བྱུང་མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་ན་རིག་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀིས་

རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱྗེན་ཡང་སྔགས་རིམ་དུ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་
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དཔལ་དབྱངས། །དགྗེས་པའི་སྤྱན་རས་ཙམ་གིས་བཙའ་བ་ལས། །རྒྱལ་བའི་

དགློངས་ཟབ་རྟློགས་པའི་རྣམ་དཔྱློད་ཀི། །མཆློག་སྦྱིན་མཛད་ཅྗེས་ཐློས་པས་རིང་

ཞིག་ནས། །རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་ལྷག་པའི་ལྷར་བསྗེན་ཅིང༌། །ད་“དུང1་ཁྱློད་ཀི་ཞབས་

པད་སངས་ནས་ནི། །ནམ་ཡང་སྐབས་གཞན་མྗེད་དློ་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར། །བདག་གི་

རྗེ་བའི་འབས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། ཅྗེས་གསུངས་ཤིང༌། ལྷ་འདིའི་མཚན་རྗེན་

པར་མི་བརློད་པར་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར་ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་དུས་སྔགས་སྤྱི་དང་ཁྱད་

པར་དུ་བ་མྗེད། བྱྗེ་བག་ཏུ་བདྗེ་མཆློག་གི་སྐློར་བློད་དུ་འགྱུར་རློ་ཅློག་གི་དློན་རྣམས་

གསུངས་པས། ལུང་པ་དྗེ་ལ་གསང་སྔགས་ནང་ཞྗེས་གསུང་ཞིང༌། གཞན་རྣམས་

ཀིའང་དྗེ་ལྟར་དུ་སྒློག་གློ །དྗེ་ནས་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་ལ་སློགས་པར་བྱློན། དབུས་

གཙང་གི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་འདུས། མདློ་

སྔགས་ཀི་བཤད་ཉན་རྒྱ་ཆྗེར་མཛད། དྗེ་ཡང་སྐུ་མཚམས་དམ་པའི་ཁློག་ནས། གུང་

རུ་དགྗེ་སྦྱློང་ལ་སློགས་པའི་བགྲྗེས་པ་ཅི་རིགས་ལ་ཞལ་ཏ་བྱློན་ཏྗེ། རང་རྗེ་དཔློན་

སློབ་རྣམས་ལ་བར་ཆད་ཀི་སང་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་སང་བས། དྗེ་སྗེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ངྗེད་

འདི་ནས་གཞན་དུ་ཟླ་བ་འགའ་འགྲློ་གསུང༌། གར་འབྱློན་ཞུས་པས། ད་རྗེས་བཤད་

ན་མི་ཡློང་བའི་གནད་ཅིག་ཡློད་གསུངས་ནས། དཔློན་སློབ་གསུམ་གིས་མཚན་མློ་

གཅིག་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བར་ར་རང་བག་ཏུ་བྱློན། སྐུ་མཚམས་དམ་པར་མཛད་

པའི་ཚེ། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་དབུ་སྗེམས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་གནད་རྣམས་

གསུངས་ནས། ད་འདི་རྣམས་ཀི་དློན་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡི་གྗེར་གིས་གསུང་བ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དྲང་ངྗེས་རྣམ་འབྱྗེད་བརྩམས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་དུ། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་
1  དུད
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བ་སྤློ་བར་མཛད་པ་པློ། །མ་ལུས་ཡྗེ་ཤྗེས་སྡུད་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཤུགས་དྲག་

རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དད་པ་ཡིས། །སིང་ཁའི་པདའི་ལྟྗེ་བར་གུས་བསྗེན་པས། །གསུང་

རབ་དྗེ་ཉིད་མཐློང་བའི་རིགས་སྨྲ་དྗེས། །རྨད་བྱུང་གཏམ་གི་སྦྱློར་བ་འདི་བྱས་

སློ། །ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་བས་སློ། །དྗེའི་སྐབས་སུ་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདིའི་སན་པའི་བ་དན་

འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་དུ་གཡློ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། མི་དབང་ཏ་མིང་རྒྱལ་པློས་ནན་ཆྗེན་

པློས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྤྱན་འདྲྗེན་པའི་འཇའ་ས་དང༌། ཕྱག་རྟྗེན་གི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང༌། ཏ་

ཤིན་བྗེ་བློས་གསྗེར་ཡིག་དང་བཅས་པས་སྔར་ལན་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཀང་མ་བྱློན་

པས། ད་རྗེས་འབུལ་བ་བྱྗེད་ཟྗེར་ནས་འདི་ནས་འཕན་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་ནམ་ལངས་

པའི་ཚེ་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་“སྗེབ1་པ་བྱས་ནས། རྗེ་དང་མཇལ་“ཕད2་བྱྗེད་པའི་

ལུགས་སུ་བྱས་ཏྗེ། གླློ་བུར་དུ་ལྷགས་པས་དགྗེ་འདུན་མང་པློ་མཚམས་འགྲློལ་

དགློས་པ་དང༌། ཆློས་རྗེ་མ་བཞུགས་པའི་དག་ཚངས་སློགས་སྗེའུ་བ་དཔང་པློར་

བཞག་ནས་བྱྗེད་དགློས་པ་བྱུང་སྗེ། དྗེ་དུས་དྲང་པློར་མ་བཤད་ན་ནི་བརྫུན་དུ་འགྲློ་

ལ། བཤད་ན་ནི་དཔློན་སློབ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གཡྗེང་བ་ལ་དགློངས་ནས། གང་དུ་

འབྱློན་མ་གསུངས་པའི་གནད་ཀང་དྗེ་ལྟར་གདའ་བས། སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་འདི་

ཉིད་མཁྱྗེན་པ་ལ་ཐློགས་པ་མི་མངའ་ཞིང༌། ཐབས་མཁས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

ཡིན་ཞྗེས་གྲགས་སློ། །དྗེ་ནས་ཅི་ཞིག་ལྟར་“དྗེ3། ཡི་དམ་གི་ལུང་བསན་པ་དང༌། 

བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་དར་རྒྱས་སུ་བཞྗེད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། སྨློན་ལམ་ཆྗེན་མློ་མཛད་པར་དགློངས་ཏྗེ། རྗེ་ཉིད་ལ་གསྗེར་འབུལ་བ་
1  སབ

2  ཕྗེད

3  ད
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མང་དུ་བྱུང་བ་དང༌། སྗེའུ་བས་མཐུན་རྐྱྗེན་གི་གཞི་བྱས། འབི་ལྡན་རྣམས་ཀིས་

དངློས་པློའི་གྲློགས་བྱས་པ་དང༌། མདློ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་དད་ལྡན་འབྱློར་ལྡན་

དུ་མས་དད་འབུལ་མང་དུ་བྱས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་དགྗེ་འདུན་

རྣམས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། བསན་པའི་གཙོ་བློའི་སྐུ་ཚབ་ཤཱཀ་མུ་ནིའི་

དྲུང་དུ། སྨློན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་གནམ་

གང་གི་བར་མར་མྗེ་ལྷ་བཤློས་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། སློམ་

བརྩློན་སྗེ་སློད་འཛིན་པའི་འདུ་ལློང་དྗེ་ལས་ཆྗེ་བ་སྔར་གངས་ཅན་དུ་མ་བྱུང་བར་

ངྗེས་ཞྗེས་གྲགས་སློ། །དྗེའི་སྐབས་སློན་པའི་སྐུ་“ཚབ1་ཤཱཀ་སྗེང་གྗེ་ལློངས་སྐུའི་ཆ་

ལུགས་སུ་མཛད་བཞྗེད་པ་དང༌། སྔར་ཇློ་བློ་ཨློན་དུ་བྱློན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྗེབས་པའི་

དུས་སུ། དྗེ་རྣམས་ཀི་མློས་རྟྗེན་དུ་དབུ་རྒྱན་དྗེར་བཞག་པར་གྲགས་ཤིང༌། དྗེ་ཡན་

ཆད་དུ་དབུ་རྒྱན་ཡློད་པ་དང་ཆ་མཐུན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། གཞན་ཡང་རྟྗེན་

འབྗེལ་གི་གནད་དུ་མ་ལ་དགློངས། གསྗེར་གར་བླུག་གི་པྲློག་ཞུ་ཕུལ་བ་འདི་བསན་

པ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡིན་ནའང༌། རྨློངས་པ་འགའ་

ཞིག་ཁ་མཐུན་པར་འདི་ལྟ་བུ་མི་རིགས་ཏྗེ། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ལློངས་སྐུ་བཟློས་པ་ཡིན་ཟྗེར་

བ་འདི་“ལློངས2་སྐུ་གང་ལ་ཟྗེར་ཡང་ངློ་མ་ཤྗེས་པའི་བླུན་སྐད་དློ། །འགའ་ཞིག་ནི་

ལྕགས་གཟྗེར་གིས་དབུ་དང་སྦྲགས་སང་ཟྗེར་བ་ནི། ཨྗེ་བདྗེན་ལྷ་སའི་དམུས་ལློང་

ལ་དྲིས་པས་ཀང་ཤྗེས་སློ། །དྗེ་ནས་ཡུན་མི་རིང་བར་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགའ་ལྡན་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་བཏབ། སྗེ་སློད་གསུམ་དང་བསབ་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྣམ་པ་

1  ཆབ

2  ལྗེངས



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 148  

གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དཀར་ལམ་ལ་བཏང༌། བར་སྐབས་སུ་ཉུང་བའི་

ཚེ་ཡང་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་གནམ་གི་སྐར་མ་ཙམ་ཞལ་གཟིགས། གདམས་པ་

དང་རྗེས་སུ་བསན་པ་ཚད་མྗེད་པ་ཐློབ། ཁྱད་པར་དུ་འཇམ་དབྱངས། བྱམས་པ། 

སྤྱན་རས་གཟིགས། སྒློལ་མ། ལྟུང་བཤགས་ཀི་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ་སློགས་

རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་གཟིགས་ཤིང༌། ཆློས་དུ་མ་གསན། སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ་

ཞལ་གཟིགས་ཚུལ་ཡང༌། དྗེ་ཉིད་ཀི་ལློགས་བིས་འདྲི་བར་བཞྗེད་ནས། དྗེའི་ཕྱག་

མཚན་གི་གསལ་ཁ་བཀའ་བསན་བཅློས་རྣམ་དག་རྣམས་སུ་མ་གཟིགས་པས་ག་

འདྲ་ཞིག་བྱས་ན་རིགས་སམ་པའི་ཚེ། རྒྱལ་བ་དྗེ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་བྱློན་ནས། 

སྐུ་མདློག་དང་ཕྱག་མཚན་མི་འདྲ་བ་རྣམས་གཟིགས། དྗེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དགའ་

ལྡན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡངས་མ་ཅན་དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་འདུ་ཁང་ལ་སློགས་པར་

བིས་ནས་སང༌། བསྙུང་བའི་དུས་དྗེར་ཆློས་སྐློང་གི་རིགས་མ་གཟིགས་པ་མྗེད་ཅིང༌། 

བྱྗེ་བག་ཏུ་དཔལ་མགློན་ཕྱག་དྲུག་པ་འདི་ནི། སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་ཞལ་གཟིགས་པ་

ནས་བཟུང་སྗེ་འདུ་འབལ་མྗེད་གསུང་ཞིང་། མགློན་པློ་རྣམས་ཀིའང་མཆློག་ཏུ་འཛིན་

ཅིང༌། མགློན་ཁང་དུའང་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྐུ་གཅིག་བཞྗེངས་ཞྗེས་ཞལ་ཆྗེམས་ལ་བྱུང་

བས། ཆློས་རྗེ་དཀའ་བཅུ་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྱག་ལྗེན་ལ་བཏབ་པའི་ཚེ་

ཡང༌། རྒྱུ་ཚོགས་བསགས་པ་ཙམ་གིས་འབད་པ་ཆྗེན་པློ་མ་དགློས་པར་རང་བྱློན་ལྟ་

བུར་བྱློན་ཞྗེས་གྲགས་སློ། །གཞན་ཡང་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་པློ་བཞྗེངས་དུས། 

རྩ་ཞལ་རང་བྱློན་དུ་བྱློན་པ་དང༌། བློས་བངས་རྣམ་གསུམ་བཞྗེངས་དུས་རློར་

འབྱིངས་དང༌། མི་བསྐློད་རློ་རྗེ་དང༌། ལཱུ་ཨི་པའི་གཙོ་བློ་གསུམ་རང་བྱློན་ལྟ་བུར་
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བྱློན་ཞིང་བདྗེ་མཆློག་གི་ཐུགས་ཀ་ན་དྲློད་རྟ་རྔ་ཙམ་ཡློད་ཅིང༌། གཟུགས་ཅན་མ་ལ་

སློགས་ལྷ་མློ་བཞི་རང་བྱློན་དུ་བྱློན། ད་ལྟ་གཟིམས་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་བདྗེ་

མཆློག་གི་དར་སྐུ་ཁྲུ་གང་ཙམ་པའི་ཞལ་བཞི་མདློག་དང་བཅས་པའི་རང་བྱློན་དུ་

བྱློན་པ་སློགས་དང༌། རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་པློའི་རབ་གནས་ཀི་ཉིན་པར་ནམ་

མཁའ་དྭངས་པའི་དཀིལ་ནས་སྒ་ཆྗེན་པློ་འབྲུག་སྒ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ནས། མཆློད་ཁང་

དུ་བཞུགས་པ་ཀུན་གིས་ཚོར་ལ། དྗེ་དང་མཚུངས་པའི་གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་དང༌། 

བདྗེ་མཆློག་གི་རིམ་ལྔའི་རྣལ་འབྱློར་པ་འགས། རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

ནམ་མཁའ་གང་བ་ཙམ་ཕྱློགས་བཞི་ག་ནས་བྱུང་ནས། ལྡྗེར་སྐུ་ལ་ཐིམ་པ་སློགས་སུ་

གཟིགས་སློ། །དྗེ་ལ་སློགས་པ་གྲུབ་པ་བརྗེས་པའི་དགྗེ་མཚན་དུ་མ་དང༌། གྲུབ་ཆྗེན་

བརྒྱད་ཅུ་ལ་སློགས་པའི་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་མཇལ་ཚུལ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་

སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་བྱུང་ནས། འགྲྗེལ་པ་བུདྡྷཱ་པཱ་ལི་ཏའི་སྗེང་ནས་རྩ་ཤྗེ་

ཚར་གཅིག་གསུངས་པས། དྗེའི་ཕྱི་དྗེ་ཉིན་པར་འགྲྗེལ་པ་དྗེ་འབུལ་མི་བྱུང་བས། 

རྟྗེན་འབྗེལ་འགྲིག་སྗེ། དབུ་མའི་རྟློགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤར། རྗེའི་ཞལ་ནས། 

འགྲྗེལ་པ་འདིའི་སྗེང་ནས་རྩ་ཤྗེའི་བཤད་ཉན་བྱས་ན་བསན་པ་ལ་ཕན་པའི་རྟྗེན་

འབྗེལ་འདུག་གསུང༌། ད་ལྟ་སྐུ་ཚེ་འདིར་འགྲློ་དློན་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བྱུང་བ་ཡང༌། སྔློན་རློ་རྗེ་

གདན་དུ་ཐུབ་པ་ལ་ཤྗེལ་དཀར་གི་འཕྗེང་བ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ཕུལ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་འབས་བུའི་ཆ་ཤས་ཡིན་གསུང༌། དྗེ་ལ་སློགས་པ་བསམ་གིས་

མི་ཁྱབ་ལ། སྐལ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་བློ་ཡུལ་དུ་མི་ཤློང་བའི་རྣམ་ཐར་དུ་མ་ཡློད་པ་

རྣམས། གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལྕང་ར་དཀའ་བཅུ་པས་བྱས་པར་བལྟའློ། །གཞན་ཡང་
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གྲྭའི་ལྟག་གི་རི་གཟར་པློ་དྗེ་ནས་ཕ་བློང་ཆྗེན་པློ་རྣམས་འགྲིལ་ཏྗེ། དགྗེ་འདུན་རྣམས་

སྐྲག་པ་དང༌། ཆའི་ཕྱློགས་ནས་རླུང་ཆྗེན་པློ་གནམ་ས་འབྗེལ་བ་ཙམ་བྱུང་བ་གཉིས་

ཀ་ལ་སིགས་མཛུབ་གཏད་པ་ཙམ་གིས་ལློག་པ་དང༌། རྒྱལ་འགློང་ལ་སློགས་པས་

གཙེས་པ་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་མཛད་པ་ཙམ་གིས་ལུས་སྗེམས་ཀི་ཟུག་རྔུ་ཞི་བ་

སློགས་ཀི་འཕལ་རྟགས་ནི། རང་རྗེ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་བ་ལ་མང་དུ་ཡློད་དློ། །རྗེ་

རིན་པློ་ཆྗེ་འདིའི་ཐུགས་དམ་གི་རིམ་པ་ནི། ནམ་ཕྱྗེད་ཡློལ་ཙམ་ནས་གསང་འདུས་

མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི་བདག་འཇུག་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་རིམ་ལྔ་ཡུན་རིང་དུ་བསློམ་

པར་མཛད། ནམ་ལངས་ནས་ཉི་མ་མ་ཤར་བར་ལ། འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་རིམ་གཉིས་

རྒྱས་པར་བསློམ། ཉི་མ་ཤར་བ་ནས་ཚ་བཞྗེས་ལ་ཐུག་གི་བར་ལ་མདློ་རྒྱུད་གང་

རུང་གི་ཤློག་ལྡྗེབས་སུམ་ཅུ་ཙམ་གསུང་བ་དང༌། གྲྭ་ལྔས་ཐློག་དྲངས་པའི་བྱ་སྤྱློད་ཀི་

“གཏློར1་མ་དུ་མའི་མཇུག་ཏུ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་པའི་གསློལ་བ་མཛད་རིན་

དགྗེ་བཤྗེས་རྣམས་ལ་རྩློམ་གི་འཕློ་དང༌། དློན་གཉྗེར་བ་རྣམས་ཀི་ཐྗེ་ཚོམ་གཅློད། དྗེ་

ནས་ཟབ་མདློ་གསུམ་ཐུགས་ཐློག་ནས་སྡུད་པ་གང་ཐློན་བསྔློ་བ་དང་བཅས་པ་མཛད་

ནས། སཱཙྪ་བཅུ་རྗེ། ཚེ་དཔག་མྗེད། སྨན་བ། འཇམ་དབྱངས། སྒློལ་མ་རྣམས་ཀི་སྐུ་

པར་བདུན་བདུན། ཉིན་གུང་ལ་བཀའ་འགྱུར་དང༌། བསན་འགྱུར་གང་རུང་གི་གསུང་

སྒློག་རྗེ་དང༌། རྩློམ་གི་འཕློ། ཕྱྗེད་ཡློལ་ནས་སློད་ཀི་བར་ལ་དམར་ནག་འཇིགས་

གསུམ། གདློང་དྲུག་རྣམས་ཀི་སྦྱིན་སྗེག །འཁློར་ཆྗེན། ཕྱག་གཞི་པ་དང༌། ཕྱག་དྲུག་

པའི་མངློན་རྟློགས། གཏློར་བསྔློས། གུར་མགློན་དང་སྗེང་གདློང༌། “གྲི2་གུག་དང་དུད་

1  གཉློར

2  གི
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“སློལ1་མ་ལ་སློགས་པའི་གཏློར་བསྔློས་རྒྱས་པ། བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པའི་བདག་

འཇུག །བདྗེ་མཆློག་རིམ་ལྔ་བསློམ་པ་རྣམས་གློ་རིམས་ངྗེས་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་

ཞག་གཅིག་ལ་ཧྲིཿཥྚིཿཁི་ཚོ། བདྗེ་མཆློག་ཡི་གྗེ་བདུན་པ་སུམ་སློང༌། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་

བདུན་སློང༌། སྐུ་མཚམས་ཀི་ཁློག་ནས། མདློ་སྔགས་ཀི་ཆློས་ཐུན་གཉིས་གསུམ་རྗེ་

གསུང་བ་རྣམས་མཐུན་སང་བ་ཡིན། ཆློས་གསུང་བཞིན་དུ་གཏློར་བསྔློས་དང༌། ལྷ་

བསློམ་པ་རློགས་རིམ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྣམས་ལས་མི་གཡློ་བ་ལ་སློགས་པ་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་སྤྱློད་ཀང་མཐའ་ཡས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཟུར་འདྗེབས་ཤིན་ཏུ་

བསྡུས་པའི་རྣམ་ཐར་འདི་ནི་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་བགིས་པའློ། །འདིས་ཀང་

བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག། །།

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པའི་ཐུགས་ལས་འཁྲུངས་པའི་སས་བདུན་ནི། ཉིད་ཀི་

ཞལ་ནས་“སྦྱངས2་པའི་མཆློག་གྱུར་ཀུན་མཁྱྗེན་ཤྗེས་འློད་དང༌། །སས་ཀི་མཆློག་

གྱུར་བློ་བཟང་“གྲགས3་པའི་དཔལ། །ཉམས་ལྗེན་མཆློག་གྱུར་ཀུན་དགའ་དཔལ་

བཟང་པློ། །ཤྗེས་རབ་མཆློག་གྱུར་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །བརྩྗེ་ལྡན་མཆློག་གྱུར་

དཔལ་འབྱློར་ཤྗེས་རབ་དང༌། །འཆད་མཁས་མཆློག་གྱུར་བསློད་ནམས་“ཤྗེས4་

རབ་དང༌། །རྩློད་པ་མཆློག་གྱུར་དར་མ་རིན་ཆྗེན་ཏྗེ། །གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་

སྨྲ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བདུན། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །སརྦ་མངྒ་“ལཾ5།

1  གསློལ

2  སྤྱངས

3  གགས

4  ཤས

5  ལི



 152  

༄༅། །རེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་ཆ་ 

ཤས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ཡོངས་སུ་བརོད་པའི་གཏམ་ 

རིན་པོ་ཆེའི་སེམ་བཞུགས། །

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བ་མ་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ། རྒྱལ་

བ་ཁྱབ་བདག་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་དང་དབྱྗེར་མ་མཆིས་པ་དྗེའི་ཞབས་ལ་གུས་པ་

ཆྗེན་པློས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་པློས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་གཟུང་དུ་

གསློལ།1

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁྱྗེན་བརྩྗེ་ནི། །འགྲློ་འདིའི་བསློད་ནམས་དཔལ་འབྱློར་

ལས། །མགློན་ཁྱློད་གཟུགས་ཅན་བཞིན་གྱུར་པ། །སྐྗེ་དགུའི་ཉྗེར་འཚོ་རྒྱལ་གྱུར་

ཅིག །ཀུན་ལ་ཐུན་མློང་བ་ཉིད་དུ། །བསད་པར་བགི་བའི་ཕུལ་བྱུང་གཏམ། །ཁྱློད་ཀི་

མཛད་པ་ལས་བརྩམས་ནས། །བདག་གིས་འབད་དྗེ་གཞན་དུ་བསྒགས། །འློན་ཀང་

སར་ནི་གསང་བ་ལས། །ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་རིན་ཆྗེན་གཏྗེར། །མཐུ་ཆྗེན་གིས་ཀང་

བསམ་དཀའ་བ། །“ངློ་2མཚར་བ་ན་མྗེད་པའི་གཏམ། །མགློན་ཁྱློད་ཞལ་གི་བུམ་

བཟང་ལས། །དགྗེས་བཞིན་སྩལ་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བདག་བློ་དད་པའི་སིམ་པ་

ཡིས། །གཅྗེས་པར་གཟུང་བ་དྗེ་ཉིད་ཀིས། །སྐལ་བཟང་དད་པ་བརྟན་པློ་ཅན། །ཐྗེག་
1  + །

2  དློ
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པ་མཆློག་གི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ། །སིང་ནས་གུས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ནི། །རབ་ཏུ་བང་

བ་འགའ་ཡི་ཆྗེད། །བདུད་རྩིའི་བགློ་སྐལ་འདི་སྦྱིན་གིས། །སྐལ་བཟང་དད་པའི་ལུས་

མཛེས་མ། །འདུན་ལྡན་རི་དྭགས་མིག་ཅན་གིས། །རྣ་ལུང་མཛེས་བྱྗེད་རྒྱན་འདི་

“ལློངས1། །དྗེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་

པློ་ཞྗེས་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་ན་རྣམ་པར་དཀར་བའི་སན་པའི་བ་དན་གཡློ་བ་དྗེའི་རྣམ་

པར་ཐར་པ་ཡློན་ཏན་རིན་པློ་ཆྗེའི་འབྱུང་གནས་ལས་ཐུན་མློང་དུ་ཡློངས་སུ་བསྒག་

པར་བྱ་བ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དམ་པའི་སྤྱློད་པ་ངློ་མཚར་བ་དག་ནི་བདག་གིས་

ཕྱློགས་གཞན་དུ་བརློད་ཟིན་ལ། དྗེ་ལྟ་ནའང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་བ་ན་མྗེད་པ་བློ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་“དག2་

གིས་ཀང་བསམ་པར་བྱ་དཀའ་བ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་མངའ་བ་ལས། སྐལ་

བ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་བསྒག་པར་རྗེས་སུ་གནང་བ། བདག་གིས་

ཕྱློགས་ཙམ་ཞིག་བློ་ལ་ངྗེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་འདིར་བརློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་བ་མ་

དབུ་མ་པ་དང་མཇལ་བ་ཡན་ཆད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་ཐུན་མློང་བར་བརློད་ཟིན་པ་

ལྟར་རློ། །བ་མ་དབུ་མ་པ་དྗེ་ཡང་སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་སྔ་རློལ་ནས་ཚོགས་

གཉིས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསགས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུ་སྐུ་ཚེ་ལན་གྲངས་མང་པློར་རྗེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་མཐུས། སྐུ་ཚེ་འདིར་བསྗེན་སྒྲུབ་

སློགས་ལ་འབད་པ་ཆྗེར་མ་མཛད་པར་ཡང༌། བྱིས་པ་གཞློན་ནུའི་དུས་ཉིད་ནས་

མདློ་ཁམས་སུ་ཕྱུགས་རི་མཛད་པའི་ཚེ། ལུས་ཀི་ཁློང་པའི་ནང་སིང་གི་ཐད་ཙམ་

1  ལློང་

2  ངག
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ནས། ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྔགས་ཀི་སྒ་འུར་འུར་བ་འློང་ཞིང༌། དྗེ་བྱུང་རྗེས་ཀིས་ལུས་

ཀི་སྤུ་ཟིང་བྱྗེད་ཅིང༌། ཐུགས་བཟུང་མི་ཐུབ་པ་འདྲ་བ་འློང་བ་ཞིག་ཡློད་དྗེ། ལན་ཅིག་

དྗེ་ལྟ་བྱུང་བས་རྐྱྗེན་བྱས་ནས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིང་། བརྒྱལ་བ་སངས་པ་དང༌། 

མདུན་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སྐུ་མདློག་ནག་པློ་ཞིག་འདུག་པ་དངློས་སུ་

གཟིགས་པའི་སང་བ་བྱུང༌། དྗེ་རྗེས་རྗེས་གནང་དང་སྒྲུབ་པའི་ལུང་གསན་ནས། 

བསྗེན་སྒྲུབ་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད་པས་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐུན་མློང་བར་བསད་

པ་ལྟར་སྐུ་དང་གསུང་གི་སང་བ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འློང་བ་ཞིག་ཡློད་པར་སང༌། རྗེ་རིན་

པློ་ཆྗེ་འདིས་གཙང་རློང་དུ་ཁློང་དང་མཇལ་ནས། བ་མ་དབུ་མ་པས་ལློཙྪ་བ་མཛད། 

རྗེ་འདིས་འདྲི་བ་པློ་མཛད་ནས། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཆློས་ཀི་དྲི་བ་མང་

དུ་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་མ་བཙལ་ན་ལམ་གི་སློག་མི་རྗེད་བཙལ་

ཀང་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་ཞིང༌། ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བཟུང་ན་གློལ་ས་དང་ཉྗེས་དམིགས་

གཞན་ལས་ཀང་ཆྗེ་བར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་གསུངས་འདུག་པས། འདི་ཉིད་

འབའ་ཞིག་ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་ཐུགས་ཀི་བཞྗེད་པ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་ཆགས་པའི། དྗེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ཚོལ་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་དང་འདྲ་བར་ཡློད་པས། དྗེའི་ཚེ་

ཡང་རྗེ་བཙུན་ལ་ལྟ་བའི་དྲི་བ་རང་ཤས་ཆྗེར་མཛད། དྗེ་དུས་དྗེད་ཀི་ལྟ་བ་འདི་ཐལ་

རང་གང་ཡིན་ཞུས་པས། གང་ཡང་མིན་གསུངས། དྗེ་དུས་རྗེ་འདིའི་ཐུགས་ལ་ཡང་

ཁས་ལྗེན་ཅི་ཡང་མྗེད་ཅིང༌། གང་དུའང་བཟུང་མི་ཉན་པར་ལྟ་བ་ད་ཐུགས་ལ་བདྗེ་བ་

ཙམ་ཡློད་པར་འདུག་གློ །དྗེ་ནས་ལྟ་བའི་སྐློར་ལ་དྲི་བ་དང༌། བརྒལ་བརྟག་མང་དུ་

མཛད་པས། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་གསུང་ནས། སང་ཕྱློགས་དང་སློང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 155  

ཕྱློགས་ལ་ཉྗེ་རིང་གཏན་ནས་བྱྗེད་མི་ཉན། ཁྱད་པར་སང་བ་ལ་གཙིགས་སུ་བྱྗེད་

དགློས་ཞྗེས་ཡང་ཡང་གསུང༌། ཕྱིས་དགའ་བ་གདློང་དུ་བཞུགས་དུས་ཀང་དྗེ་འདྲ་བ་

མང་དུ་བྱུང་སྗེ། མདློར་ན་ཐ་སད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་བཞག་ས་མྗེད་པར་འཁྲུལ་ངློ་ཙམ་

ལ་བསད་ནས་གཞན་ངློར་འཇློག་པ་མ་གཏློགས། རང་ལུགས་ལ་གང་ཡང་བཞག་ས་

མྗེད་པར་ལས་འབས་ལ་སྐུར་འདྗེབས་ཀི་ཆད་ལྟ་ཆྗེན་པློ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཆློག་

ཏུ་འཛིན་པ་དྗེ་ཉིད་འགློག་པའི་ཆྗེད་དུ། རྗེ་བཙུན་གིས་ནན་ཏུར་ཆྗེ་བར་མཛད་

དློ། །དྗེ་ལྟར་དྲི་བ་དང་བརྒལ་བརྟག་མང་དུ་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་རྗེ་བཙུན་གིས་ཐལ་

རང་གི་ཁྱད་པར། ལྷན་སྐྗེས་དང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀིས་ཇི་ལྟར་

བཟུང་བ་ལྟར་གི་བདག་དང༌། རྟགས་ཀི་དགག་བྱའི་ཚད་ཕ་རགས། ལྟ་བ་རྟློགས་

པའི་ཚད། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་འདིའི་ལུགས་ཀིས་ཀུན་རློབ་རྣམ་པར་འཇློག་པའི་

ཚུལ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཏུ་མཛད་པའི་ས་བློན་ཤིན་ཏུ་འདྲིལ་བ་རྗེ་

དང༌། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ལམ་ཐུན་མློང་དང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རིམ་པ་ལྔའི་ངློ་བློ་དང༌། གློ་རིམ་གྲངས་ངྗེས་ལ་སློགས་

པ་རྣམས་ཀི་གནད་ཐུན་མློང་མིན་པ་ཤིན་ཏུ་འདྲིལ་བ་རྗེ་གསུངས། མི་གློ་བ་འདུག་

ལགས་ཞུས་པས། འདི་རྣམས་མ་བརྗེད་པར་གིས་མ་ཟིན་བིས་སུ་བིས། བ་མ་དང་

ཡི་དམ་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་པ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་ཤིང་བསྗེན་སྒྲུབ་བྱྗེད་པ་དང༌། 

བསག་སྦྱང་གཉིས་ལ་ལྗེགས་པར་འབད་པ་དང༌། གཞུང་ལུགས་ཀི་དློན་ལ་རིགས་

པས་རྣམ་པར་དཔྱློད་ཅིང་ཞིབ་ཏུ་སྗེམས་པ་རྣམས་སུམ་སྒིལ་དུ་ཉམས་སུ་ལློང་ལ་

ཚིམ་མ་ས་བར། རྒྱུན་བསིངས་ལ་ལྗེགས་པར་དཔྱློད་ཅིག་དང༌། སྐབས་སུ་བབས་
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པ་ན། ངས་ད་ལྟ་ས་བློན་བཏབ་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྐྱྗེན་བྱས་ནས་ལྗེགས་པར་

གློ་བ་ཞིག་མྱུར་དུ་འློང་བར་འདུག་ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་

ཀི་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་དང་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་ཤྗེས་འདློད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་ཡློད་

པས་རྩད་གཅློད་པའི་བ་མ་བློད་ན་སུ་དྲག་ཞུས་པ་ལ། རྗེད་མདའ་པ་ལས་དྲག་པ་

མྗེད། འློན་ཀང་ཁྱློད་ལ་མཐའ་མ་ལུས་པ་ཆློད་པའི་གློ་བ་རློགས་པར་བསྐྗེད་མི་ཐུབ། 

དབུ་མ་པས་ལློཙྪ་བྱས་ནས་ངས་ཁྱློད་ལ་བཤད་ན་དྗེ་ག་དྲག་པ་འློང་ནའང༌། ཁློང་

ཡང་མྱུར་དུ་མདློ་ཁམས་ལ་འགྲློ་དགློས་པར་སང༌། དྗེས་ན་ད་ལྟ་ནས་བཤད་པ་མ་

བྱྗེད་པར་བྱ་བལ་གིས་ལ་དབྗེན་པ་སྗེན། གློང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སུམ་སྒིལ་“དུ1་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་དང༌། དམིགས་རྣམ་སྐློང་བ་སློགས་ལ་ལྗེགས་པར་འབློད་དང༌། 

རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་རྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུང་

ངློ༌། །གཞན་ཡང་ཆློས་ཀི་གནད་དང་གཞུང་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཚོལ་བ་སློགས་

གསུངས་པ་ལ་ཚད་མྗེད། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་མཁས་པ་རྣམས་ལའང་འགའ་ཞིག་གི་

གཞུང་ལ་འཁྲུལ་མྗེད་རང་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་མི་ཉན་པའི་དམིགས་བསལ་རྗེ་ཙམ་

ཡང་བྱུང་བས། འློ་ན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བ་ལ་སློབ་དཔློན་ཟླ་

བ་གྲགས་པ་འཁྲུལ་མྗེད་རང་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་བས་ཨྗེ་ཆློག་ཞུས་པས། ཟླ་བ་

གྲགས་པ་ནི་སྗེང་ཕྱློགས་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀི་ཞིང་ཞིག་གི་དྗེ ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཞིག་གི་ཞབས་དྲུང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམ་དཔྱློད་དང་སིང་

སློབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག །ཞིང་འདིར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས། བསན་

པའི་སིང་པློ་གསལ་བར་བྱ་བའི་སད་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་སྐྗེ་བ་བཟུང་བ་ཡིན་པས། 
1  ད
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འདི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བ་ལ་སྔགས་མཚན་ཉིད་གང་གི་

སྐབས་སུའང་འཁྲུལ་པ་ཕ་མློ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པས། འདི་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡིད་

ཆྗེས་ཀི་གནས་འབའ་ཞིག་ཏུ་ངྗེས་པར་བཟུང་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུང་

ངློ༌། །བ་མ་དབུ་མ་པས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདིའི་སྐུ་སྐྗེ་

སྔ་ཕྱི་སློགས་ཀི་ཞུ་བ་མཛད་པས། སྔློན་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟྗེན་ན་བཞུགས་པའི་

དུས་སུ་བ་མ་འདི། རྒྱ་གར་དུ་བམ་ཟྗེའི་ཁྱྗེའུ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས། དྗེའི་ཚེ་དགྗེ་སློང་གི་

ཆ་ལུགས་འཛིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མློས་པའི་བློ་གྲློས་ཞྗེས་བྱ་བ་དང་

མཇལ་ནས། དྗེ་ཉིད་མཉྗེས་པར་བྱས་ཤིང་ཞབས་འབིང་དུ་འབངས། ཆློས་མང་དུ་

གསན། དྗེས་ཁིད་དྗེ་སློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཞབས་དྲུང་དུ་མཇལ་ཞིང་སྗེམས་བསྐྗེད། 

དྗེའི་ཚེ་སློན་པ་ལ་ཤྗེལ་དཀར་པློ་དྲི་མ་མྗེད་པ་བརྒྱ་རྩའི་ཕྗེང་བ་ཞིག་དད་པ་ཕུལ་

ནས། སྨློན་ལམ་བཏབ་པས་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་རྟློགས་པའི་ས་

བློན་བཞག་པ་ཡིན། ད་སྐུ་སྐྗེ་འདིའི་ཕྱི་མ་ལ་དགའ་ལྡན་དུ་རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པའི་ཆློས་

ཀི་མདུན་སར་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་འབྱློར་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པར་

འགྱུར་ཞིང༌། མཚན་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་སིང་པློ་ཞྗེས་བྱ་བར་

འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེའི་ལློ་རྒྱུས་སྐུ་མདུན་དུ་ཞུས་དུས། འདིའི་ཕྱི་མ་དགའ་

ལྡན་དུ་འགྲློ་བ་འདི་ལ་རང་བ་མ་དབུ་མ་པ། བ་མ་ཕྱག་རློར་བ་སློགས་མང་པློ་ཞིག་ཁ་

འཆམ་པར་འདུག །ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །གཞན་ཡང་ཉམས་སང་བ་ལ་སློགས་པ་མང་

པློས་རྗེ་བ་མ་འདིའི་སྐུ་སྐྗེ་སྔ་ཕྱིའི་སྐྗེས་རབས་སློགས་མང་པློ་ཞིག་གླྗེང་བ་ནི། བ་མ་

ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐུགས་ངྗེས་མི་མཛད་པར་འདུག་པས་མ་བིས་སློ། །དྗེ་དུས་རྗེ་
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རང་ཡང་ཅུང་ཟད་འཆད་ཉན་ལ་ཐུགས་བཞྗེད་ཚེ། བ་མ་དབུ་མ་པ་ཡང་དྗེ་དང་

མཐུན་པས་སྐུའི་ན་ཚོད་ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཞིང༌། མཁྱྗེན་རབ་དང་ཕན་ཐློགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་

བ་འདི་འདྲ་བ་ལ། ད་དུང་བཤད་ཉན་ངློས་མཛད་ན་བསན་པ་ལ་ཕན་ཐློགས་ཤིན་ཏུ་

ཆྗེ་ཞིང༌། འཆད་ཉན་འཕྗེལ་པློ་འདི་འདྲ་བའི་འཕློ་ལ་བྱ་བལ་ལ་བྱློན་ན། ངྗེད་ལའང་སྐྗེ་

བློ་རྣམས་ཀིས་ཁ་ཟྗེར་དུ་འློང་བས་ན། རྗེ་ཞིག་འཆད་ཉན་མཛད་པས་ཆློག་པ་ཞིག་

འཚལ། ཞྗེས་ཞུས་པས་རྗེ་བཙུན་གི་ཞལ་ནས། བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་གང་

ཕན་ཁྱློད་ཀིས་མི་ཤྗེས། ཁ་ཟྗེར་བ་ལ་བཟློད་པ་སློམས། དབྗེན་པ་བསྗེན་ནས་ཐུགས་

དམ་མ་བྱས་ན་སྐུ་ཚེ་རིང་པློ་མི་འློང༌། ཕན་ཐློགས་ཀང་ལྟར་སང་ཞིག་ལས་མི་འློང་

བས་བྱ་བལ་ལ་ཕྱིན་པ་འཐད་ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །སྐི་ཤློད་དགའ་བ་གདློང་དུ་བ་མ་

དབུམ་པ་དང་དཔློན་སློབ་གཉིས་པློ་ལས་མྗེད་པའི་སྐུ་མཚམས་དམ་པློ་བཅད། 

གཉིས་པློའང་གཟིགས་ཁང་སློ་སློར་མཛད་ནས་གསློལ་ཇ་སློགས་ལ་འཚོག་པར་

མཛད་ཅིང༌། གསློལ་ཇ་བཞྗེས་པའི་སྐབས་སུའང་བ་མ་དབུ་མ་པས་ལློཙྪ་མཛད་

ནས། རྗེ་བཙུན་ལ་ཆློས་མང་དུ་གསན་ཅིང་དྲི་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་མཛད། དྗེ་དུས་

ཐློག་མར་བ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་རྗེ་བཙུན་གིས་གནང་བའི་ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་པ་

གསན་ནས་སློམ་གིན་ཡློད་པ་ལ། དློ་ཞག་རང་འདི་ལས་ཀང་རྗེ་བཙུན་ཉིད་ལ་

གསློལ་བ་བཏབ་ཅིང་བསྗེན་སྒྲུབ་བྱས་ན་དྗེ་ངློས་དློན་ཆྗེ་བ་འདྲ་དགློངས་ནས། བ་མ་

དབུ་མ་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་ཞུས་པས་དྗེ་བཞིན་མཛད་པས་ཁྱབ་ཅྗེས་གསུངས་ནས། ཉིན་

མཚན་དུ་བ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་པ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་ཅིང་བསྗེན་

སྒྲུབ་མཛད་པས། ཞག་མང་པློ་མ་སློང་བ་ལ་ཉིན་གཅིག །དཀིལ་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བའི་རྒྱ་
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ཁྱློན་འཚམ་པ་ཞིག་ཁ་དློག་རྒྱ་མཐིང་བཟང་པློས་ལྗེགས་པར་བྱུགས་པ་འདྲ་བ་ལ། 

ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ། ལྟ་བས་ཆློག་མི་ཤྗེས་པ་ཞིག་གི་དབྱིབས་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པློར་འདུག་

པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འློད་ཟྗེར་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་དྲ་བས་འཁིགས་

པའི་དབུས་ཀི་ལྟྗེ་བ་སྔློན་པློ་དྗེའི་རྒྱ་ཁྱློན་དང་འཚམ་པར་རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གི་

བཞུགས་པའི་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་གུར་ཀུམ་གི་མདློག་ཅན། ལྟ་བས་

ཆློག་མི་ཤྗེས་པ་ཞིག་གི་སྐུའི་སང་བ་དངློས་སུ་གཟིགས། དྗེ་བ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་མ་

ཞུས་ཀང༌། བ་མ་དབུ་མ་པ་ན་རྗེ། ཁྱྗེད་རང་ལའང་སྐུའི་སང་བ་ཡློད་པ་འདྲ་གསུངས་

ནས་ཐིགས་བྱུང༌། དྗེ་འདྲ་བའི་སྐུའི་སང་བ་དྗེ་ནམ་འདློད་རྗེས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་

པའི་དུས་ཕལ་ཆྗེ་བར་དངློས་སུ་ནར་མར་འབྱུང་བ་ཞིག་དྗེ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ད་ལྟའི་

བར་དུ་རྟག་པར་ཡློད། ཅྗེས་གསུང༌ངློ་། །དྗེ་ཡང་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདིས། རྗེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབྱངས་དཔའ་གཅིག་དང༌། བ་མྗེད་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང༌། བཀའ་

སློད་གཤིན་རྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་རྗེས་

གནང་དང་བྱིན་རླབས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དབང་བཞི་སློགས་ནི་བ་མ་དབུ་མ་པས་

ལློཙྪ་མཛད་ཅིང༌། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་རང་ཉིད་ལ་གསན་ལ། དྗེ་ཡང་

དཔའ་གཅིག་གི་རྗེས་གནང་མཛད་པའི་རིང་ལ་རྗེ་བཙུན་ཡང་དཔའ་བློ་གཅིག་པ་

རང་གི་སྐུའི་རྣམ་པར་ཡློད་པ་ལ། ནང་སྒྲུབ་དང་གསང་སྒྲུབ་སློགས་ཀི་དབང་མཛད་

པའི་ཚེ། དཔའ་བློ་གཅིག་པ་དྗེ། དྗེ་མ་ཐག་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱློར་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་

འགྲློ་བ་དང༌། ཆློས་སྐློང་གི་རྗེས་གནང་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་དྗེ་མ་ཐག་བཅློམ་ལྡན་

འདས་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་སྐུའི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས། གཤིན་རྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་
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བཀའ་བསློ་བར་མཛད་པ་ལ་སློགས་པ་དྗེ་འདྲ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་ངློ་མཚར་བ་སློན་པ་

ཡློད་པར་འདུག །དྗེ་ནས་རྗེ་བཙུན་གིས་བ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་གནང་བའི་ལས་ཚོགས་

དང་དམིགས་པ་སྐློང་བའི་རིམ་པ་སློགས་མང་པློ་ཞིག་གི་ལུང་ནི་བ་མ་དབུ་མ་པ་

ཉིད་ལ་གསན་ནློ། །ད་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འབྱློན་པའི་ཐུགས་ཐག་བཅད། འཁློར་ཇི་ལྟ་བུ་

འཁིད་རྗེ་བཙུན་ལ་ཞུས་པས། ཐུན་མློང་བར་བིས་པའི་བརྒྱད་པློ་དྗེ་འཁིད་པའི་གནང་

བ་བྱུང༌། དྗེ་ནས་བ་མ་དབུ་མ་པ་མདློ་ཁམས་ལ་འབྱློན་པའི་སྐྗེལ་མར་ལྷ་སར་བྱློན་

དུས། ད་དཔློན་སློབ་རྗེ་ཞིག་མི་མཇལ། གནས་བྱིན་རླབས་ཅན་འདིར་རྗེ་བཙུན་ལ་

གསློལ་བ་བཏབ། ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་བསྡུས་པའི་གདམས་པ་ཞིག་ཞུས་པ་དྲག་

ཅྗེས་བཀའ་བགྲློས་ནས། ལྷ་སའི་ཐློག་སྗེང་མ་རང་གི་ལྷློ་ཕྱློགས་ཀི་གསྗེར་ཕུབས་ཀི་

བྱ་འདབ་འློག་དྗེར་མཆློད་པ་བཤམས། གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས། རྗེ་བཙུན་གི་

ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འགའ་ཞིག་གསུངས། རྗེ་བ་མ་

འདིས་དྗེ་ཀའི་དུས་སུ་གསུང་རིམ་བཞིན་ཡི་གྗེར་བཀློད་འདུག་གློ །དྗེ་ནས་ཐུན་མློང་

བར་བཀློད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱློན། འློལ་ཁའི་ཆློས་ལུང་དུ་ཕྗེབས། དགུན་དཔྱིད་

རྣམས་དཔློན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཙོ་བློར་བསག་སྦྱང་ལ་ཐུགས་དམ་གི་མཐིལ་

དུ་མཛད་པའི་སྐབས་སུ། རྗེ་འདིས་ལྟུང་བཤགས་དང༌། བརྒྱ་ཕྱག་སྦྲགས་ནས་

མཛད་རྗེས་ཀིས་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་སྐུའི་སང་བ་དངློས་སུ་གཟིགས་པ་ནར་

མར་བྱུང༌། དྗེའི་ཚེ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགློན་པློ་སྐུ་གསྗེར་བཙོ་མའི་ཁ་དློག་ལྟ་བུ་

ལ་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་དང་ཆློས་འཆད་ཀི་ཕྱག་རྒྱས་མྗེ་ཏློག་གི་སློང་བུ་བསམས་པ། 

རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་ལ་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་དྗེ་འདྲ་བའི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་དང༌། 
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རྒྱལ་བ་སྨན་གི་བ་བ་གློས་སྗེར་བློ་མནབས་པ་དང༌། རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགློན་བཟང་

པློའི་འདུག་སངས་མཛད་པ་རབ་བྱུང་གི་ཆ་བྱད་ཅན་སམ་སྦྱར་གསློལ་བ་ཕྱག་གིས་

ཀླུ་ཤིང་གི་སློང་བུ་རིལ་བས་མཚན་པ་འཛིན་པ་དྗེ་འདྲ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་

ཚེ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་སྐུའི་སང་བ་དངློས་སུ་གཟིགས་པ་མང་

དུ་བྱུང༌། འདི་རྣམས་ཉམས་སང་ཡིན་པས་ངྗེས་པ་ཆྗེར་མྗེད་དགློངས་ནས་དྗེ་ཙམ་དུ་

ཆྗེད་ཆྗེར་མ་མཛད་ནའང༌། བ་མ་རྟློགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་བ་ལ་རྗེ་བཙུན་

གི་སྐུ་དང་གསུང་གི་སང་བ་མངློན་སུམ་འབྱུང་བ་འཁྲུལ་མྗེད་གཅིག་ཡློད་པས། ཁློང་

ལ་རྗེ་བཙུན་གི་གསུང་ནས། རྗེ་ལ་གཟིགས་སང་བྱུང་བ་དྗེ་རྣམས་ཉམས་སང་རང་

དགའ་བ་མིན་པས་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་ཐློབ། ཕྱིས་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡློད་པ་

ཡིན་གསུང་བ་བྱུང་འདུག་གསུང་ངློ༌། །རྟློགས་ལྡན་པའི་སང་བ་དྗེ་ལའང་རྗེའི་དྲུང་

ནས་བརྟག་དཔྱད་མང་དུ་མཛད་ཅིང༌། ཆློས་ཀི་གནད་ཟབ་མློ་དྲིས་པ་རྣམས་ཕལ་

ཆྗེར་འཆུག་མྗེད་དུ་འློང་བ་འདུག་པས་ཐུགས་ལྗེགས་པར་ཆྗེས་སློ། །དྗེའི་དཔྱིད་ཀ་

དྗེ་རྗེ་བཙུན་གི་ཞལ་ནས། དམུ་རྒློད་གདུལ་དཀའི་སྗེམས་ཅན་འདི་རྣམས་

ལ། །བཤད་པས་ཕན་ཐློགས་ཆྗེན་པློར་ག་ལ་འགྱུར། །དྗེ་བས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་བང་དབྗེན་

པ་སྗེན། །རང་གཞན་གཉིས་ཀ་འཚེངས་པའི་ལམ་རྗེད་སམ། ཞྗེས་གདམས་ཤིང་

སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐུལ་བར་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་རིང་ཇིའི་ཇློ་བློ་ལ་མཇལ་ནས་རྒྱ་སློག་

ཕུར་བྱློན། ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕྗེལ། དྗེ་དུས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་སྐུ་

ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་གཟི་བརིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་འཁློར་གིས་བསྐློར་བ་དང༌། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། 
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ཨཱརྱ་དྗེ་བ། སངས་རྒྱས་བསྐངས། ཀླུ་བྱང༌། ཟླ་བ་གྲགས་པ། ཐློགས་མྗེད་སྐུ་མཆྗེད། 

ཕྱློགས་གླང་ཆློས་གྲགས། ཡློན་ཏན་འློད་དང་ཤཱཀ་འློད། ལྷ་དབང་བློ། རྒྱན་མཁན་པློ། 

ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། ཨ་བྷ་ཡ་ལ་སློགས་པའི་པཎི་ཏ་དུ་མ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི། བམ་

ཟྗེ་ཆྗེན་པློ་ས་ར་ཧ། སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ལཱུ་ཨི་པ། དྲིལ་བུ་པ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ་ལ་

སློགས་པའི་གྲུབ་ཆྗེན་དུ་མའི་སྐུའི་སང་བ་དངློས་སུ་གཟིགས། ཉམས་སང་ལ་གཏད་

པ་མྗེད་ལས་“ཆྗེ་དགློངས1་པས་རྗེ་བཙུན་གིས་སྔར་བཞིན། ཉམས་སང་རང་དགའ་

བ་མིན་པས་གསློལ་བ་དྲག་པློ་ཐློབ། འདི་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལ་བརྟྗེན་ནས་རང་གཞན་

ལ་ཕན་ཐློགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འློང་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡིན། ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཚེ་བཅློམ་

ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་སྐུ་ཞལ་ཕྱག་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་

གཟི་བརིད་བཟློད་པར་དཀའ་བ་ཞིག་ཞལ་གཟིགས། དྗེ་དུས་ནས་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་

བདག་འཇུག་ཉིན་རྗེ་ཞིང་མཛད་པ་ནམ་ཡང་ཆག་མྗེད་དུ་མཛད་དློ། །ཡང་དྗེར་སྔར་

དང་འདྲ་བའི་རྗེ་བཙུན་གི་སྐུའི་སང་བ་དངློས་སུ་གཟིགས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ནང་ན་

ཕར་རལ་གྲིའི་ཡུ་བཟུག་ཅིང༌། རྗེའི་ཐུགས་ཀར་རྩྗེ་མློ་ཟུག་པ་ལ། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་

ཁ་དློག་དཀར་སྗེར་ཤིན་ཏུ་སྣུམ་པ་འློད་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་འདྲ་བ་ཞིག་རྗེ་བཙུན་གི་ཐུགས་

ཀ་ནས་རལ་གྲིའི་སྗེང་ལ་བརྒྱུད་དྗེ་ནར་ར་ར་བྱུང་ནས། རྗེ་འདིའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་

པས། སྐུའི་ནང་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པས་གང་བ་བརློད་པར་མི་

ནུས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འཁྲུངས། དྗེའི་དུས་ངློ་མཁྱྗེན་པ་དང་མི་མཁྱྗེན་པའི་འཁློར་དུ་མ་

ཁ་གདངས་ནས་བཟྗེད་འདུག་པས། འགའ་ཞིག་གི་ཁར་མང་དུ་འགྲློ་ཞིང༌། འགའ་

ཞིག་གི་ཁར་ཉུང་ཟད་རྗེ་དང༌། འགའ་ཞིག་གིས་ཁ་གདངས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་
1  ཚེ་དགངས
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འགྲློ་བདྗེ་འདྲ་བའང་འདུག་གསུང་ངློ༌། །མདློར་ན་གནས་དྗེར་དྗེ་འདྲ་བའི་དག་པའི་

སང་བ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཞིག་

འཁྲུངས་སློ། །དྗེ་ནས་རྗེ་བཙུན་གི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། རིང་ཇིའི་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཞིག་གསློས་མཛད་པའི་ཚུལ་ཞིབ་པར་ཐུན་མློང་བ་ཉིད་དུ་

བརློད་ཟིན་ལ། དྗེའི་ཚེ་རྗེ་བཙུན་གི་གསུང་གིས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགློན་གི་བསློད་

པ་རིན་པློ་ཆྗེ་གསལ་བའི་སྒློན་མྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགློན་ལ་ཕྱློགས་

བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་འློད་ཟྗེར་ཆྗེན་པློའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གཞི་

གིས་ལ་རྩློམས་གསུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགློན་གི་བསློད་པ་རིན་པློ་

ཆྗེ་གསལ་བའི་སྒློན་མྗེ་མཛད་ཅིང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པའི་སྨློན་

ལམ་ཞིང་མཆློག་སློ་འབྱྗེད་དང༌། རང་ཉིད་མ་འློངས་པ་ན་གང་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་

འཚང་རྒྱ་བའི་མཛད་པ་བསློན་པའི་ཞིང་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་སྨློན་ལམ་ཡང་རྗེ་

བཙུན་གི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ནས། དློན་གི་ངློ་བློ་དང་གློ་རིམས་སློགས་རྗེ་བཙུན་

གིས་གསུངས་པ་ངྗེད་ཀིས་ཚིག་སྦྱློར་གིས་བསྒིགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུང་

ངློ༌། །དྗེའི་ཚེ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞིང་བཀློད་བཞྗེང་བའི་སྐ་རིས་བཏབ་

ཚར་བ་ལ། རབ་གནས་ཤིག་མཛད་པས་རྗེ་བཙུན་གི་སྐུ་དངློས་སུ་བྱློན་ནས་ཐིམ་

སློང་བའི་གཟིགས་“སང1་བྱུང་ཞིང༌། དྗེ་ནུབ་ནས་མར་མྗེ་བཟུང༌། ཡང་སངས་རྒྱས་

སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་སྐུ་འདྲི་བར་བརྩམས་པ་ལ། ལྷ་བཟློ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་མདློག་ཕྱག་རྒྱ་

སློགས་ཇི་ལྟར་འདྲི་བ་མ་ཤྗེས་ནས། རྗེའི་དྲུང་དུ་ཞུས་པས། དྗེའི་ཚེ་གསློལ་བ་

བཏབ་པས་ཇི་ལྟར་འདྲི་བའི་གློ་རིམས་དང་མཐུན་པར་རྒྱལ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་སྐུ་
1  སང
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རིམ་བཞིན་གཟིགས་པའི་གཟིགས་སང་བཞིན་དུ་སྐུ་མདློག་སློགས་འདི་ལྟ་བིས་

ཤིག །ཅྗེས་ཞལ་ཏ་གནང་ནས་འདྲིར་བཅུག །དྗེར་མ་ཟད་ཞིང་བཀློད་གཞན་རྣམས་

ལའང་རབ་གནས་ཀི་དུས་སུ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དགུག་གཞུག་མཛད་པ་ན་ལྷ་དྗེ་དང་དྗེའི་

རྣམ་པ་རྗེ་ཐིམ་སློང་བའི་སང་བ་མ་བྱུང་བ་མྗེད། ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕྱིར་རྟྗེན་དྗེ་

དག་ནི་རྒྱལ་བ་དངློས་དང་མཆློད་པའི་ཞིང་དུ་ཁྱད་པར་མྗེད་པར་ཤྗེས་པར་བྱློས་

ཤིག །དྗེ་ནས་ལྷློ་བག་ལ་བྱློན་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་རྗེ་བཙུན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་

པ་དང་མཇལ་ནས་དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་པའི་སྗེང་དུ་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཆྗེན་པློ་

འློང་བའི་མཚན་མ་ཡློད་པ་དྗེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་ལློ་ཆྗེན་པློའི་སློ་ནས་བཟླློག་

པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་བསྒིགས། རྒྱ་གར་ཤིང་གི་རི་ལ་འབྱློན་པར་བཞྗེད་པའི་སྐབས་སུ་རྗེ་

བཙུན་གི་གསུང་ནས། རིང་ཇིའི་ཇློ་བློ་ལ་དགྗེ་སྦྱློང་གི་རྟགས་ཚང་མའི་སྐྗེས་འབུལ་

བ་དང་བཅས་པས་བསློད་ཅིང་གསློལ་བ་འདྗེབས་པའི་ཚིག་ཚངས་པའི་ཅློད་པན་

ཞྗེས་བྱ་བ་དློན་གི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་གིས་ལ་རྩློམས་ལ་ཕུལ་ཞིག་དང༌། ཕྱིས་འདུལ་

བའི་བསབ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་

འབྱུང་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡློད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་ལྟར་མཛད། ཕྱིས་

ཀང་རྗེ་བཙུན་གི་གསུང་གིས་ནན་གིས་བསྐུལ་ཅིང༌། བསན་པའི་རྩ་བ་ཡིན་པའི་

ཐུགས་ངྗེས་ཤུགས་དྲག་པློ་འཁྲུངས་པ་དང༌། བསན་པ་ཉམས་པ་ཐུགས་ཀིས་བསན་

པར་མ་བཟློད་པའི་སློབས་ཀིས། འདུལ་བའི་ལག་ལྗེན་ཕྱིར་བཅློས་ཡན་ཆད་ཡློངས་

སུ་རློགས་པ་སྔ་མའི་སློལ་ཀ་ཙམ་ལ་མ་ལྟློས་པར་ལྗེགས་པར་བཙུགས་པ་ཡིན་གི། 

གཞན་ལས་ཁྱད་པར་ཐློན་པ་ཞིག་དློན་དུ་གཉྗེར་ནས་བྱས་པ་ག་ལ་ཡིན། ཞྗེས་
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གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་ཙ་རི་ནས་གཉལ་ལ་འབྱློན་པའི་ལམ་དུ་མློ་ལའི་ལ་རྩར་ཞག་

བཞུགས་མཛད་པའི་ནུབ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགློན་གི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ། ལྷུན་པློ་ལྟར་

མངློན་པར་བརིད་ཅིང་ཉི་མ་ལྟར་གཟི་བརིད་འབར་བ་ཞིག་གིས། རིགས་ཀི་བུ། ཁྱློད་

ཀིས་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟྗེན་དུ་བྱློན་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འློང་བར་ཤྗེས་པར་བྱློས་

ཤིག །ཅྗེས་སྗེང་གྗེའི་སྒས་དབུགས་ཕྱུང་ཞིང་སྤློ་བ་བསྐྗེད་པར་མཛད་པའི་སང་བ་

དངློས་སུ་བྱུང་གསུང་སྗེ། དྗེ་བས་ན་སིགས་མའི་དུས་འདིར་རྗེ་བཙུན་བ་མ་འདི་ནི་

རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་པའི་ཚིག་གིས་བསྔགས་

པ་ནི་རང་བཞིན་བརློད་པ་སྗེ། ཤྗེས་ལྡན་དག་གིས་ཀང་སློན་པ་ཉིད་དང་མཚུངས་

པར་ཅིའི་ཕྱིར་བལྟ་བར་མི་བྱ། གཉལ་སྨད་སྗེང་གྗེ་རློང་ན་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་

དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་རློགས་རིམ་ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སློགས་པའི་ལམ་གི་

གནད་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་མང་དུ་མཛད་པས་མི་འཁྲུལ་བའི་ངྗེས་པ་འཁྲུངས་ཤིང་

འཆུག་མྗེད་ཀི་གཟྗེར་ཐྗེབས་ནས་མི་འཇིགས་པ་བརྗེས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་

འཁློར་ལློ་དཔའ་བློ་གཅིག་པ་ཞིག་གི་སྐུའི་གཟིགས་སང་ནར་མར་འློང་ཞིང༌། ནུབ་

གཅིག་གི་མནལ་ལམ་དུ་ཁྱློད་ཀིས་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་འདི་ལ་རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་བཟང་པློ་

བྱློན་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འློང་བར་ཡློད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སྔློན་ཆྗེད་བཤད་པས་ཕན་

ཐློགས་འཇིགས་རུང་ཙམ་ནི་མ་བྱུང༌། རང་གི་རྒྱུད་ལ་གློ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྗེས་པ་

ལ་དགློངས་པ་ཡིན་འློང༌། ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །གཉལ་དུ་བཞུགས་དུས་མནལ་ལམ་དུ་

དབྱངས་ཅན་མའི་གསུང་གིས། དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་ཐུབ། དྗེ་བར་རང་གཞན་

གི་དློན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འགྲུབ། གསུང་བ་ལ། རྗེ་བཙུན་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལ་
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སློགས་པ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་ཅིང་བསྗེན་སྒྲུབ་མང་དུ་བྱས་པས་དྗེ་ལས་རིང་ཞིག་

ཐུབ་པར་མི་འགྱུར་རམ། ཞྗེས་ཞུས་པས་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆྗེར་སྔློན་གི་སྨློན་ལམ་

གི་ཤུགས་དང༌། ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྗེད་ཀི་ཤྗེས་རབ་ལ་ཐུགས་འདུན་ཆྗེས་པ་ལ་

སློགས་པའི་དབང་གིས། བློ་གྲློས་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕྗེལ་བའི་རྒྱུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སློང་

བས་སྐུ་ཚེ་ལ་དྗེ་ཙམ་དུ་ཕན་པ་མ་བྱུང༌། ཞྗེས་གསུང་བ་ཞིག་བྱུང༌། རྟློགས་ལྡན་པ་

ལ་རྗེ་བཙུན་གི་གསུང་ནས། ད་ཕན་ཆད་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ལ་སློས་སུ་དམིགས་པའི་

བཟླློག་ཐབས་དང༌། སྐུ་ཚེ་བསིང་བའི་ཕྱི་ནང་གི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལྗེགས་པར་བསྒིགས་ན། 

དཀའ་སྗེ་བ་ཞིག་ལ་བཟླློག་པར་བྱ་ནུས་སློ། །ཞྗེས་གསུང་བ་དང༌། ཡང་གཉལ་གི་

སྗེང་གྗེ་རློང་ན་བཞུགས་དུས་རྗེ་བཙུན་ལ་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་ངློ་བློ་དང༌། 

གློ་རིམས་གྲངས་ངྗེས་སློགས་དང༌། ཁྱད་པར་ཞི་ལྷག་གི་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་

རྣམས་ཞུས་པས། ད་ངྗེད་ལ་ཡང་ཡང་འདྲི་མི་དགློས། གཞུང་ཆྗེན་མློ་རྣམས་ལ་ཞིབ་

པར་དཔྱློད་དང༌། ངྗེད་ཀིས་བསན་པ་རྣམས་དང་ཕལ་ཆྗེར་མཐུན་པ་ཤ་སག་འློང༌།1 

མི་མཐུན་པ་རྗེ་ཙམ་བྱུང་ན་མདློར་བསྡུས་གདམས་ངག་ཏུ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་

འབབས་ཀི། གཞུང་ཆྗེན་མློ་རྣམས་འདློར་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །ཞྗེས་གསུང་ཞིང༌། མན་

ངག་གིས་ལྡྗེ་མིག་བྱས་ནས་མདློ་རྒྱུད་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་

དཔྱད་པས་དཔྱད་པ་རློགས་པའི་ཚད་ནི། ལུང་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་ངྗེས་

པ་རྗེད་ནས། བློས་དློན་དྗེར་ཐག་བཅད་ཀང༌། གཏིང་ནས་མི་བདྗེ་བའི་རྣམ་པ་མྗེད་པ་

ཞིག་འློང༌། དྗེ་དུས་དློན་དྗེ་ལ་དཔྱད་པ་རློགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུང་སྗེ། ཕྱིན་ཆད་

ཚད་དྗེ་འཁྲུལ་མྗེད་རང་ཞིག་བྱུང་གསུང་ངློ༌། །གཉལ་ནས་དྲགས་པློ་ལྷ་སིངས་སུ་
1  + །
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ཕྗེབས། ཐལ་རང་གི་ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་ནར་མར་བྱ་བལ་ལ་འབྱློན་

པའི་གློང་ཉིད་ནས་དྗེ་བར་དུ་མཛད་ནའང༌། མཐར་ཐུག་པའི་གནད་ལ་མི་བདྗེ་བ་

གཏན་ནས་ལློག་པའི་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་མ་ཐུབ། གནས་དྗེར་བ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་ཐ་མི་

དད་དུ་བྱས་ཤིང་གསློལ་བ་དྲག་པློ་མང་དུ་བཏབ་པས་མཚན་མློ་ཞིག་མནལ་ལམ་དུ་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལྔ་རང་བཞིན་ཡློད་མྗེད་ཀི་གནད་རྣམས་ལ་འབྗེལ་

བའི་གཏམ་གིས་བཀའ་བགྲློ་བ་མཛད་ཀིན་འདུག་པའི་ནང་ནས། སློབ་དཔློན་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་ཡིན་ཟྗེར་བའི་པཎིཏ་སྔློ་བསངས་སྐུ་བློང་ཆྗེ་བ་ཞིག་གིས་དབུ་མའི་རྒྱ་

དཔྗེ་ཞིག་ཕྱག་ན་བཟུང་བ་ཚུར་བྱློན་ནས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་ཞིག་

བྱུང༌། དྗེའི་ཕྱི་དྗེ་ཉིན་རྩ་ཤྗེའི་འགྲྗེལ་པ་བུངྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལ་གཟིགས་པས། འབད་པ་མྗེད་

པར་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བའི་གནད་དང་དགག་བྱའི་མཚམས་འཛིན་སློགས་ལ་སྔར་

དང་མི་འདྲ་བའི་ངྗེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་འཁྲུངས་ཤིང༌། མཚན་འཛིན་གི་དམིགས་

གཏད་ཐམས་ཅད་ཞིག །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་དློགས་པའི་སྒློ་

འདློགས་ལྷག་མ་མྗེད་པར་དྲུངས་ཕྱུང་བར་གྱུར་ཏྗེ། ཕྱིན་ཆད་རང་རྗེའི་རྗེས་འཇུག་

རྣམས་ལའང་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་འདི་ལའང་ལྟ་དགློས་

ཞྗེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྗེ་ལ་བལྟས་ན་ལྟ་བའི་གནད་ལ་ངྗེས་པ་

ལྷག་པར་རྗེད་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཞིག་ཡློང་པས་དྗེ་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུང་

ངློ༌། །དྗེས་ན་རྩ་ཤྗེའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་མཛད་པའི་སྐབས་སུ། གཞུང་དཀའ་བའི་གནས་

ཕལ་ཆྗེ་བར་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་རྗེ་དྲངས་པའི་བཤད་པ་ཡང་ཆྗེད་

ཀིས་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྗེ་ཡིན་ལ། སློན་པ་ལ་ཤྗེས་ནས་མི་ཕྱྗེད་པའི་དད་པ་
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ཐློབ་པའི་ཤུགས་ཀིས་དྲངས་པའི་བསྔགས་པ་བརློད་པ་ཟབ་མློ་རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

འབྱུང་བ་གསུངས་པའི་སློ་ནས་བསློད་པ་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་

མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་འློལ་ཁའི་འགར་ཕུག་དང༌། བག་གདློང་དང༌། གཡྗེའི་ཏྗེའུ་རར་

བྱློན། ཆློས་མང་དུ་གསུངས། སྨན་ལུང་གི་རྒྱ་སློག་ཕུར་ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་དུས་

མཆློད་ཀི་ཞག་བཅློ་ལྔའི་རིང་ལ་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆྗེ་ཞིང་བཀློད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

བཤམས་ཏྗེ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། མཆློད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་

མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་མཆློད་པའི་ཆློ་ག་དང༌། འཕལ་དང་ཡུན་གི་ཕན་བདྗེ་རྒྱས་པའི་

སྨློན་ལམ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་མཛད་པའི་སྐབས་སུ། མཆློད་པའི་ཞིང་ཕྱློགས་བཅུའི་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་སྤྱན་འདྲྗེན་པའི་དམིགས་པ་དང༌། ཐུགས་ཀི་འདུན་པ་ཤུགས་

དྲག་པློ་མཛད་པ་ན། ཤར་ཕྱློགས་ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདློག་

དཀར་པློ་རྣམ་སང་གི་རྣམ་པས་ཤར་ཕྱློགས་ཀི་ནམ་མཁའི་ཁྱློན་ཐམས་ཅད་གང་

བར་འཁིགས་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷློ་ཕྱློགས་དང་ནུབ་དང་བྱང་དང་དབུས་སམ་

སྗེང་གི་ནམ་མཁའི་མཐིལ་ཐམས་ཅད་རིམ་པ་བཞིན་དུ། རིན་འབྱུང་འློད་དཔག་མྗེད་

དློན་གྲུབ་མི་བསྐློད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་ཁྱབ་ཅིང༌། བཀློད་པ་

དྗེ་འདྲ་བའི་སློ་ནས་སྗེང་དག་ལློགས་ཀི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་བར་

མཚམས་མྗེད་པར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུས་གུར་ཕུབ་པ་ལྟར་གྱུར་ཏྗེ། མཆློད་

པ་བདག་གིར་མཛད་པའི་གཟིགས་སང་དངློས་སུ་འཆར་བ་ཡང་ཡང་བྱུང༌། ཕྱིས་ལྷ་

སར་ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསམ་གིས་མ་ཁྱབ་པ། སྨློན་ལམ་

ཆྗེན་མློར་གྲགས་པ་མཛད་པའི་དུས་སུའང་གཟིགས་སང་དྗེ་འདྲ་བ་“ནར1་མར་བྱུང་
1  ནང
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སྗེ། དྗེ་དུས་མཆློད་ཡུལ་དང་མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བདྗེ་སློང་གིས་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་

མཆློད་པ་ཕུལ་བས། དྗེ་ཐམས་ཅད་བདྗེ་སློང་གི་རྣམ་རློལ་ཏུ་འཆར་བ་བྱུང་གསུང་

ངློ༌། །དྗེ་ནས་ཉང་པ་མདངས་མདློར་ཕྗེབས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། སས་ཀི་ཐུ་བློ་གཉིས་

ཀིས་“གཙོ་1མཛད་དགྗེ་འདུན་ཕལ་ཆྗེ་བས་གྲུབ་པའི་གནས་མཆློག་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་

དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་བཏབ་ཅིང༌། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེས་མཆིན་དང་འློལ་ཁ་

སློགས་སུ་ཕྗེབས་པའི་བར་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཐུན་མློང་གི་ཡི་

གྗེར་བརློད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་བྱམས་པ་གླིང་དུ་བཞུགས་

དུས། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་གསུང་གི་སང་བས་སློབ་དཔློན་ཀླུ་བྱང་གི་

རྣམ་གཞག་རིམ་པ་ལ་རྣམ་བཤད་“རྩློམས2། ཕན་ཐློགས་ཆྗེན་པློ་“འློང3་ཞྗེས་བསྐུལ་

བས་“དྗེ4་འཕལ་དུ་མཛད། རློ་རྗེ་འཆང་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆྗེན་པློ་མཛད་པ་ལ། སྔར་

རྒྱ་སློག་ཕུར་བཞུགས་དུས་གྲུབ་ཆྗེན་རྣམས་དང༌། སློབ་དཔློན་ཨ་བྷ་ཡའི་གཞུང་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ཕན་པ་ཆྗེན་པློ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུང་བ་དྗེ་མ་གཏློགས་

རྩློམ་པ་རང་གི་སྐབས་སུ་དུས་མྱུར་ཆྗེས། གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་སློགས་ཡུན་རིང་

མ་གྲུབ་པས་རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་བ་གཞན་ཆྗེར་མྗེད། ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་

དབྗེན་གནས་ཆྗེན་པློ་དགྗེ་ལྡན་གི་གཞི་འདིང་བའི་སྐབས་སུ། རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་འློལ་

ཁའི་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་རིང་ལ། སྐུ་མཚམས་དམ་པློ་བཅད་ནས་བ་

མ་དང་ཡི་དམ་ཐ་མི་དད་དུ་དམིགས་པ་ལ་གསློལ་བ་ཤུགས་དྲག་པློ་འདྗེབས་པ་མང་

1  གཅི

2  རྩམས

3  འང

4  ད
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དུ་མཛད་ཅིང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རློགས་རིམ་རིམ་པ་ལྔའི་ངློ་སྤློད་ཆྗེན་མློ་

རིམ་ལྔ་གསལ་བའི་སྒློན་མྗེ་རྩློམ་པའི་ཐུགས་འདུན་བཏང༌། ཟིན་བིས་འདྗེབས་པར་

མཛད་པའི་སྐབས་སུ། མནལ་ལམ་གི་ལྟས་ངློ་མཚར་བ་བྱུང་བ་དག་བསྗེལ་བར་

གྱུར་ན་མི་རུང་སམ་དུ་དགློངས་ནས། བརའི་ཚིག་གིས་རྣམ་པར་བཅིངས་པའི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཡི་གྗེར་མཛད་དྗེ། ཀུན་གི་མིག་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་གནས་

ཇི་ལྟ་བར་བཞག་པར་མཛད་དློ། །དྗེ་ནི་འདི་ཡིན་ཏྗེ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བྱཱ་གྷྲའི་གློང་གི་ཙནྡྲ་ནི། །མིག་དང་ཟླ་བའི་གྲངས་གསུམ་

ལ། །བགྲློ་བ་མཛད་པའི་ཆུ་འདྲྗེས་ཆུས། །ཀ་ལ་ཤ་བཀང་སྗེར་རྩིས་བྱྗེད། །ཕུལ་བྱུང་

ནས་ནི་སུམ་བརྒྱ་བཅུ། །སློང་ཟྗེར་ཡབ་གཅིག་དཀིལ་འཁློར་གཙོ། །བགྲློ་བ་མཛད་

པ་གཉིས་ཀང་སང༌། །གྲངས་བཞི་པ་ལ་རྣམ་པ་ཅན། །ཁི་ཡི་སྗེང་ན་རྩ་བ་ནི། །གཏད་

ནས་འདི་བདག་གིས་ཞྗེས་ཚེ། །སྔགས་རྒྱས་ལན་གསུམ་བཏྗེག་སྔློན་གི། །དྗེ་

“འདིའི1་ལྟས་གློ་ལྔ་པ་ལ། །ལྷློ་ཡི་ཐུགས་བཅུད་དམ་པ་ལ། །འཕིག་ཆུད་དྗེ་ནས་དྲུག་

པ་ལ། །ངྗེས་རྗེད་དྗེ་ནས་བདུན་པ་ལ། །རྟློག་བསྗེས་ལས་ནི་ཤིན་ཏུ་ངྗེས། །ཤིད་ཟན་

ཞྗེས་པའང་དྗེ་ནས་གློ །དྗེ་འདྲའི་ངློ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང༌། །བརྗེད་ཀིས་དློགས་ནས་ཡི་

གྗེར་བཀློད། །དྗེ་དློན་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤློག །གླང་གི་ལློ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་

ཚེས་བདུན་ལ་འློལ་ཁའི་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་བིས་པ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་

ཅིག །ཅྗེས་བྱ་བའློ། །“ད2་ནི་དྗེ་དག་གི་དློན། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཉིད་ཀི་གསུང་ངག་ཇི་ལྟ་

1  འདྲའི ༼ སྐུ་འབུམ་པར་མ་དང་བཀྲིས་ལྷུན་པར་མ་གཉིས་ཆར་བློད་ཀ་པ་འདི་དང་བློད་ཁ་པའི་ནང་དུ་བསྡུས་པའི་གསུང་ཐློར་བུའི་ནང་ཚན་

དུའང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་བཀློད་འདུག་པ་དྗེ་ཀུན་ལ་དྗེ་འདྲའི་ཞྗེས་བྱུང་འདུག་མློད་འདིའི་འློག་ཏུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གི་

དློན་བཤད་པ་ལ་བལྟས་ན་པར་མ་དྗེ་གཉིས་ཆར་དྗེ་འདྲའི་ཞྗེས་བཀློད་པ་མ་དག་ཅིང་དྗེ་འདིའི་ཞྗེས་པ་ཡིན་དགློས་པར་མཐློང་། ༽

2  ང
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བ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་དགྲློལ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་བྱཱ་གྷྲ་ནི་སག་གི་སྐད་དློད་ཡིན་ལ། 

དྗེའི་གློང་ཞྗེས་པ་གླང་གི་ལློ་གློ་བར་བྱྗེད་པའློ། །ཙནྡྲ་ནི་ཟླ་བའི་མིང་ཡིན་ལ། མིག་ནི་

གཉིས་དང་ཟླ་བ་གཅིག་ཡིན་ཏྗེ། གཅིག་གི་བར་ཡིག་གི་འློག་ཏུ་གཉིས་ཡིག་བཞག་

པ་ནི་བཅུ་གཉིས་ཡིན་པས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་གློ་བར་བྱྗེད་པའློ། །གསུམ་ལ་ཞྗེས་

པ་ནི་ཟླ་བ་དྗེའི་ཚེས་གསུམ་གི་མཚན་མློའ ློ། །དྗེའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ་གཅིག་

རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་རློ་རྗེ་ལྷ་བཅུ་དགུའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་སང་

ཞིང༌། དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློས་རྒྱན་བཟང་པློ་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པའི་རིན་པློ་

ཆྗེའི་བུམ་པ་ཆུས་བཀང་བ་ཞིག་རྗེ་ཉིད་ལ་སྗེར་རྩིས་བྱྗེད་ཅིང༌། ཀ་ལ་ཤ་ནི་བུམ་

པའི་སྐད་དློད་ཡིན་ནློ། །བུམ་པའི་ཆུ་འདི་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་སྗེ་ཐང་གི་

སྐི་ཆུའི་འགྲམ་ན་བཞུགས་དུས། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་དང་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་

གཉིས་སྐུ་གསུམ་དང་གཅིག་གང་ཡིན་ལ་ཆློས་ཀི་བགྲློ་བ་མཛད་པའི་ཆུ་འདྲྗེས་པའི་

ཆུ་ཡིན། འདི་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་ནས་བཟུང་སྗེ། ད་ལྟའི་བར་ལ་ལློ་སུམ་བརྒྱ་དང་བཅུ་

སློང༌། ད་བར་དུ་སྗེར་ས་མ་རྗེད། ད་ཁྱློད་ལ་སྗེར་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཞིང༌། དྗེའི་ཚེ་

ཆློས་ཀི་བགྲློ་བ་མཛད་པ་པློ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་གཉིས་ཀང་

སང་ངློ༌། །ཚེས་བཞིའི་ནུབ་མློ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པའི་ཁི་ཞིག་གི་སྗེང་ན་

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་བ་མའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་

བཞུགས་འདུག་པ་དྗེས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་རྩ་རྒྱུད་ཀི་གླྗེགས་བམ་ཞིག་

གནང་ནས་འདིའི་བདག་པློ་གིས་ཤིག་ཅྗེས་གསུང་བ་ལ། མཇུག་ནས་ཅུང་ཟད་མ་

ཚང་བ་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་དགློངས་ནས་གཟིགས་པས་ཐམས་ཅད་ཚང་འདུག །དྗེ་
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ནས་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་གླྗེགས་བམ་དྗེ་བངས། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨུཏིཥྛ་ཞྗེས་པའི་སྔགས་དང་

ཕྱག་རྒྱས་ལན་གསུམ་དུ་དབུའི་སྗེང་དུ་བཏྗེག །ཁ་སང་ནུབ་སྔློན་མ་ལ་བུམ་པ་ཆུས་

བཀང་པ་སྗེར་རྩིས་བྱྗེད་པའང་འདིའི་ལྟས་ཡིན་པར་འདུག་དགློངས་པ་བྱུང་

ངློ༌། །ཚེས་ལྔ་པ་ལ་ལྷློ་བག་མར་པའི་ཐུགས་བཅུད་དམ་པ་བསྗེ་འཕློའི་སྐློར་ལ་འཕིག་

ཚུད། ཚེས་དྲུག་པ་ལ་རྒྱུད་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་ལ་གནས་པའི་

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མན་ངག་ཡིན་པར་ངྗེས་པ་རྗེད། ཆློས་བདུན་གི་ཉིན་སློབ་དཔློན་

འཕགས་པ་ལྷའི་སྤྱློད་བསྡུས་གཟིགས་པས་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་དུ་བསྗེ་བའི་སྐློར་གི་

མན་ངག་གི་གཞི་ཐམས་ཅད་གཏིང་ཡློད་པ་གཟིགས་ནས་ཤིན་ཏུ་ངྗེས་པ་རྗེད། ནུབ་

སྔློན་མའི་དུས་སུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་གི་བིས་སྐུ་ཞིག་གི་འློག་ན་ཕར་ལ། བདྗེ་མཆློག་གི་ཚེས་བཅུའི་མཆློད་

པ་བྱྗེད་པའི་བཀློད་པ་ཞིག་བིས། དྗེའི་འློག་ན་ཤིད་ཟན་གཏློང་བ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་ཡི་གྗེ་

ཟིག་བིས་འདུག །དྗེ་ལ་ནུབ་བདུན་པའི་དུས་བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་ལློ་བདྗེ་

མཆློག་གི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་དུས་ཕྱིས་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་ཤི་བ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ། 

རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདིས་ལྗེགས་པར་གསལ་བར་མཛད་པ་ནི། མི་ཤི་བའི་རྗེས་སུ་ཤིད་

ཟན་གཏློང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཟྗེར་བའང་དྗེའི་ཚེ་གློ་ཞྗེས་གསུང་བའློ། །གདན་རློགས་ཀི་

ཁིད་ཡིག་དང་གསལ་སྒློན་དུ། འདློད་པའི་མཚན་མ་བརྟན་པློ་རྗེད་ཅྗེས་གསུངས་པ་

ནི། དློན་འདི་ཉིད་ལ་དགློངས་པའློ། །དྗེ་ནས་དབྗེན་གནས་ཆྗེན་པློ་དགྗེ་ལྡན་དུ་ཕྗེབས་

ནས། ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་དགའ་སློན་གིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཚིམ་པར་མཛད་

ཅིང༌། རྒྱུད་སྗེ་བཞི་དང་འབྗེལ་བའི་བཤད་པ་དང་རྩློམ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་མཛད་པ་
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དང༌། སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་བཟླློག་པའི་མཚན་མ་བརྟན་པློ་མ་རྗེད་པས། སྐུ་མཚམས་ལ་

བཞུགས་པ་སློགས་ནི་ཐུན་མློང་བར་གསལ་ལ། སྐུ་བསྗེལ་བའི་རྣམ་པ་མ་བསན་

པའི་སྔ་རློལ་དགུང་ལློ་ང་དྲུག་པའི་དུས་སྐུ་མཚམས་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བཞུགས་པའི་

སྐབས་སུ། ལན་ཅིག་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་སྗེང་གི་ས་རྩྗེའི་ཕྱློགས་ལ་ཨ་

བ་ངྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སའི་ཐད་ན་མར། ཨྗེ་ཝཾ་གི་གཟུགས་འློད་ཀི་ཐག་པ་ལྟ་བུ་སྐ་ནར་ར་ར་

འློང་བ་ཞིག་མནལ་ལམ་དུ་བྱུང༌། དུས་དྗེ་ནས་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཞུ་བདྗེ་ཁྱད་པར་

ཅན་དང་སློང་པ་ཉིད་སྦྱར་བའི་བདྗེ་སློང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་དགའ་བ་བཞི་དང་སློང་པ་བཞིའི་

བདག་ཉིད་ཅན་འཁྲུངས་ནས། དྗེ་ཕྱིན་ཆད་བདྗེ་སློང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཁྱད་པར་བ་ནར་

མར་བསྐངས་པས། མཉམ་གཞག་ཏུ་བདྗེ་སློང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱུད་སྗེ་ནས་གསུངས་

ཤིང༌། གྲུབ་ཆྗེན་གི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ། ཕྱི་རློལ་པ་དང་ནང་པ་གཉིས་ཀའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཐུན་མློང་བའི་ཆར་གཏློགས་ཙམ་རྗེ་ལ། བདྗེ་སློང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་མིང་

བཏགས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང༌། རྗེས་ཐློབ་

ཏུ་གང་ཤར་ལྷའི་འཁློར་ལློ་བདྗེ་སློང་གི་རློལ་པར་འཆར་བས་དུས་འདའ་བར་གྱུར་

ཏློ། །ཚུལ་འདི་ནི་རྒྱུད་སྗེ་དང་གྲུབ་ཆྗེན་གི་མན་ངག་ལ་བློའི་འཕིག་ཚུད་པ་ཞིག་གིས་

བསམས་ན་དཔག་པར་དཀའ་བའི་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན། རློ་རྗེ་འཆང་

ཆྗེན་པློ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྗེར་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་

པར་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །དྗེ་ནས་དགུང་ལློ་ང་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཁམས་

བསྗེལ་བའི་ཚུལ་བསན་པ་ལ། ནང་དུ་སྐུ་མཚམས་ཀི་ཁློངས་སུ་སྒྲུབ་གྲློགས་འགའ་

ཞིག་ཀང་ཤློག་གསུངས་ནས། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་གནས་ཤིང་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་
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ལ་གློམས་པར་བྱས་པ། བསྗེན་སྒྲུབ་དང་བཟླས་པ་ཚད་དུ་ཕྱིན་པའི་རྩ་བའི་རློ་རྗེ་

སློབ་མ་བདུན་གིས་ཉིན་མཚན་དུ་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉྗེ་བར་བསྗེན་ནས་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་

དང༌། ཕྱིར་བཟླློག་དང་སྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་སློགས་ལ་བརྩློན་པར་བྱས་ཤིང་རྗེ་རིན་

པློ་ཆྗེ་རང་ཉིད་ཀིས་ནི་ཉིན་པར་གཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་དང་འཁློར་ལློ་

ཆྗེན་པློའི་ཐུགས་དམ་གཙོ་བློར་མཛད་ཅིང༌། མཚན་མློ་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ལྷུར་མཛད་པ་ལས། བར་ཆད་ཀི་མཚན་མ་མངློན་

མཚན་ཆྗེ་བ་རང་ཞིག་གི་སྐབས་སུ། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་བཞུགས་གདན་ལ་བཟང་པློའི་

འདུག་སངས་ཀི་རྣམ་པས་བཞུགས་ནས་ཐུགས་དམ་མཛད་པའི་ཞབས་དྲུང་ན་སྐུ་

རིམ་པ་རྣམས་ཀང་འཁློད་ནས་སློམ་བཟླས་ལ་ཡིད་གཞུངས་པར་ཡློད་པའི་ཚེ། རྗེའི་

ཞལ་སྔ་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པ་ཆྗེན་པློ་སྐུ་ཤིན་ཏུ་བརིད་པ། གསྗེར་བཙོ་

མའི་མདློག་ལྟར་མངློན་པར་གསལ་ཞིང༌། ཉི་མ་བྱྗེ་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་འློད་

ཀི་ཁློར་ཡུག་ཅན། བདུད་འདུལ་ཆྗེན་པློའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ་ཞིག་མདུན་གི་ནམ་

མཁར་བྱློན་པ་དངློས་སུ་གཟིགས། དྗེའི་ཚེ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་པློས་ཐུབ་པའི་དབང་

པློ་དྗེ་ཉིད་སར་ཚུར་ལ་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ་བདག་ཉིད་ལ་བཅུག་པའི་དམིགས་པ་མཛད་

པས། དངློས་སུ་བདག་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཐིམ་པའི་གཟིགས་སང་དང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པློས་

བདུད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་ལ་བག་ཚ་བ་མྗེད་པའི་གློ་འཕང་བརྗེས་པར་

གྱུར་པའི་ཚེ། དྗེའི་རྗེས་ཐློགས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ། ཡྗེ་ཤྗེས་མགློན་པློ་ཕྱག་དྲུག་པས་ས་

དྲངས། གཤིན་རྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློས་གནློད་བྱྗེད་ཀི་མགྲིན་པ་ནས་ཞགས་པས་

བཅིངས་ཏྗེ་ཁིད་བྱུང་བ་ལ། གནློད་སྦྱ་ཀྗེ་ཏ་པཱ་ལས་མཇུག་ནས་དྗེད་ཅིང་བསིགས་
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བཞིན་པ་དང་བཅས་པས་འློངས་ཏྗེ། མདུན་དུ་མགློ་གྲི་གུག་གིས་བཅད་ནས་རྗེ་རིན་

པློ་ཆྗེའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་སྤྲུལ་པའི་འབྲུབ་ཁུང་གི་ནང་དུ་བཅུག་སློང་བ་དང་མཉམ་

དུ། ཕྱི་རློལ་ན་ནག་པློའི་ཕྱློགས་ཀི་གཟའ། ཀླུ། ཤ་ཟ། རྒྱལ་པློ་སྗེ་བདུད་ཀི་རིགས་ཀི་

འབྱུང་པློ་མི་བསྲུན་པ་བཞི་པློ་དྗེ་སྗེ་དང་བཅས་པས། དམག་ཕམ་མློ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཆློ་

ངྗེ་ཆྗེན་པློ་མི་བཟད་པ་ངུད་མློའི་སྒ་དང་བཅས་པ་བསྒགས་ནས་ཕྱློགས་བཅུར་བྱྗེར་

བ། དྗེའི་ཚེ་ཞབས་དྲུང་ན་འཁློད་པའི་ཉམས་སང་བཟང་པློ་ཡློད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

ཀང་མཐློང་བ་བྱུང་སྗེ། དྗེ་ནས་རིང་པློ་མ་ལློན་པར་སྐུ་ཁམས་ཀང་རིམ་གིས་གློང་

ནས་གློང་དུ་བསྙུན་དང་བལ་བར་གྱུར་ཏློ། །གཞན་ཡང་དྗེའི་ཚེ་བར་ཆད་ཀི་མཚན་

མ་ཅུང་ཟད་རྩུབ་པ་རྗེ་འློང་རྗེས་ཀིས། རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་

འཇིགས་བྱྗེད་དང༌། འཁློར་ལློ་ཆྗེན་པློའི་གཟིགས་སང་རྗེ་ངྗེས་ཅན་དུ་འློང་ཞིང༌། དྗེའི་

སློབས་ཀིས་བར་ཆད་ཀི་མཚན་མ་དྗེ་ཡང་མྱུར་དུ་ཞི་འགྲློ་བ་ཞིག་འདུག །བཅློམ་

ལྡན་འདས་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དང༌། སྒློལ་མ་དང༌། གདུགས་དཀར་དང༌། འློད་ཟྗེར་

ཅན་དང༌། རྒྱལ་བ་སྨན་གི་བ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་རྣམས་

ཀི་སྐུའི་སང་བ་དངློས་སུ་གཟིགས་པ་ཕལ་ཆྗེར་གི་དུས་སུ་བྱུང་ཞིང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་

མགློན་པློ་ཕྱག་དྲུག་པ། གུར་གི་མགློན་པློ། ཕྱག་བཞི་པ། རྣམ་ཐློས་སས་རྣམས་ཀི་

གཟིགས་སང་ཡང་ནར་མར་བྱུང་ངློ༌། །ཞྗེས་གསུང་ལ། གཤིན་རྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་

དང༌། གནློད་སྦྱིན་ཀྗེ་ཏ་པཱ་ལ་གཉིས་ནི་བན་བཞིན་དུ་བཀའ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་དློ། །སྐུ་

ཁམས་བསྗེལ་བ་ཅུང་ཟད་དྭངས་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་

ཀི་ཞལ་ནས། ད་ཕྱིན་ཆད་གཙོ་བློར་བསྐྗེད་རློགས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་ཐུགས་ཉམས་སུ་
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བཞྗེས་པ་ལ་འགྲུས་པར་མཛད་ན། སྔགས་བ་མྗེད་ཀི་སློ་ནས་རྟློགས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་འཁྲུང་ཞིང༌། སློབ་མ་སྐལ་ལྡན་བདུན་ལ་ཡང༌། ལམ་གི་རྟློགས་

པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྗེ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་ལུང་བསན་པ་མཛད་པ་ལ། རྗེའི་ཞལ་

ནས། ངྗེད་ཁམས་མ་སློམས་པའི་སྐབས་ཀི་ཉམས་ཀི་སང་བ་ལ་གཏད་པ་ཆྗེར་མྗེད་

དམ། རྟློགས་ལྡན་པ་ལའང་འདྲི་དགློས་གསུང་ནས་བཀའ་གནང་བས། རྟློགས་ལྡན་པ་

ན་རྗེ། བསྐར་མ་ཞུ་དགློས་པ་མྗེད། ཚེ་བློས་བཏང་སློད་དུ་རུང་བའི་འཁློར་རྣམས་ལ་

མདློ་སྔགས་ཀི་ལམ་རློགས་པར་བསན་ནས་སློམ་དུ་བཅུག །རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རང་

གིས་གཙོ་བློར་སྐུ་མཚམས་ཀི་ངང་ནས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་མཛད་ན། རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་

རང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ལམ་དྗེ་མྱུར་དུ་འཁྲུང་བའི་ནང་གི་རྒྱུ་བདྗེ་སློང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སློགས་པ་སྔར་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཚར་ཞིང༌། ཕྱིའི་རྐྱྗེན་ཞིང་

སྐྗེས་ཀི་ཕློ་ཉ་མློ་རྣམས་ཀིས་གྲློགས་མཛད་པ་ལ་སློགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མྱུར་དུ་

འློང༌།1 ལྷག་པའི་ལྷས་ཀང་བྱིན་གིས་རླློབ་པས་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་ཚང་ཞིང༌། ལམ་དྗེ་

མྱུར་དུ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུང་“ངློ་། 2།ཞྗེས་རྗེ་བཙུན་གིས་གསུང༌། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་

ནས་ནུབ་གཅིག་རྟློགས་ལྡན་པའི་མནལ་ལམ་དུ། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་བའི་མཆློད་རྟྗེན་ཡིན་

ཟྗེར་བའི་ཕྱག་ཚད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ། ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཏློག་སྤིན་གི་གསྗེབ་ན་

སྗེབ་པ། ཁ་དློག་ཤིན་ཏུ་དཀར་ཞིང་མཁྗེགས་པ་དཀར་ཡློལ་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་

ཞིག་ལ། མཁའ་འགྲློ་མ་མང་པློ་འདུས་པ། ལ་ལ་ནི་མིའི་བུ་མློ་ལྟ་བུ་དང༌། ལ་ལ་ནི་

ལྷའི་བུ་མློ་ལྟ་བུ་རུས་པ་དང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་ས་ཚོགས་འཕྱང་བ། ལག་ན་རིན་པློ་

1  + །

2  དྗེ་། །
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ཆྗེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩི་དཀར་པློས་གང་བ་ཐློགས་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པས་བདུད་རྩིའི་

རྒྱུན་གིས་ཁྲུས་གསློལ་ཞིང་འདུག །མཆློད་རྟྗེན་དྗེའི་དྲུང་ན་དྗེའི་སྗེང་ཁི་དང་མཉམ་

པའི་མཆློད་རྟྗེན་དྲུག་འདུག་པ་ལ། འགའ་ཞིག་ན་རྗེ་བདུད་རྩི་གསློལ་བ་དྲག་ཅྗེས་

ཟྗེར་བ་ལ། ལ་ལན་རྗེ་འདི་རྣམས་ད་དུང་བཅློས་དགློས་པར་འདུག་པས་ད་ལྟ་མི་

གསློལ། བཅློས་ཚར་ནས་གསློལ་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་ཟྗེར། ཡང་མཆློད་རྟྗེན་གཅིག་གི་

གློ་ས་ཞིག་འདུག་པ་དྗེར་ཨྗེ་གསློལ་ཟྗེར་བ་ལ། ད་ལྟ་མཆློད་རྟྗེན་མ་བྱུང་བས་མི་

གསློལ་བྱུང་ནས་གསློལ་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ནས་མནལ་སད་པ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབྱངས་ལ་སྔར་འདི་འདྲ་བའི་རྨི་ལམ་མི་འློང་བ་ལ་ད་ལན་བྱུང་བ་འདི་ཇི་ལྟ་བུ་

ལགས། ཞྗེས་ཞུས་པས། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་གློ་བ་ཐམས་ཅད་ལྗེགས་པར་

རློགས། རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བདྗེ་སློང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཁྱད་པར་ཅན་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པ་རྣམས་ཀི་ལྟས་ཡིན། ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་

ལ། འདི་རྣམས་ཀི་གློ་བ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་

པ་ཇི་ཙམ་ནས་ལགས། ཞྗེས་ཞུས་པས། སྔགས་ཀི་གནད་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་གི་

ལྷག་མ་མྗེད་པར་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ང་དྲུག་ནས་ཡིན། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གནད་

རྣམས་སྔ་མློ་ནས་རློགས་རྒྱུ་ཡིན་ནའང༌། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཡང་དག་མཐའ་མངློན་

དུ་བྱྗེད་ཚུལ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞིག་གློ་བ་སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལྗེགས་པར་

གློ་བ་ལ་རག་ལས་འདུག །ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་བསྙུན་ལྗེགས་པར་དྭངས། 

གཙུག་ལག་ཁང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བཞྗེངས་ཤིང༌། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐློར་བ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་ཐུན་མློང་བར་གསལ་ལ། 
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ཡང་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་བཞྗེས་པའི་དགུན་སྨད་ཅིག་ཆློས་སྐློང་འདི་རྣམས་

ལའང་གཏློར་མ་འབུལ་བའི་དུས་དབྱངས་ཀི་ང་རློ་དང་བཅས་ན་ཤིན་ཏུ་དགྗེས་པར་

འདུག་པས་འདི་བཞིན་བྱྗེད་པ་ཡིན་གསུངས་ནས། གཤིན་རྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་སྤྱན་

འདྲྗེན་པ་དང༌། བསློད་ཅིང་བསྐུལ་བ་སློགས་ཀི་དབྱངས་བཞི་མཛད། དྗེ་དུས་ནུབ་

གཅིག་སྐུ་དྲུང་ན་གནས་པ་བསྗེན་སྒྲུབ་སློགས་ལ་བརྩློན་པ་ཞིག་གི་རྨི་ལམ་དུ། 

གཤིན་རྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་སྐུ་ཤིན་ཏུ་བརིད་ཅིང༌། ཆྗེ་བ་ཞིག་ཕ་ཚད་ནས་བྱློན་ནས། 

བསློད་པའི་དབྱངས་འདི་ལྟར་གིས་ལ་འཐྗེན་ཞིག་གསུངས་ནས། ཁློང་རང་གིས་

འཐྗེན་གིན་འདུག་པས། ས་དང་རི་བློ་ཐམས་ཅད་བྗེ་རྗེ་རྗེ་འློང་གིན་འདུག་པ་ཞིག་

རྨིས་འདུག །གཞན་ཡང་དྗེ་འདྲ་བའི་རྨི་ལྟས་འགའ་རྗེ་ལ་བྱུང༌། དྗེ་ནས་དབྱངས་

སྦྱློང་བ་རྣམས་ལའང་འདིའི་གཏློར་མ་མ་བཤམས་པར་དབྱངས་བྱ་མི་རུང་བར་

འདུག་པས་མ་བྱྗེད་གསུངས། སྐབས་ཤིག་ཏུ་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟ་བུ་མཆིས། ཞྗེས་

ཞུས་པས། ལར་རང་གཤིན་རྗེ་ཆློས་རྒྱལ་འདི་ཁློང་རང་གི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བས་

ཀང་མང་དུ་འློང༌། 1ཁྱད་པར་སྐུ་དྲུང་ན་ཞབས་ཏློག་ལ་རྒྱུན་པར་ཡློད་པ་གང་ཡང་

རུང་བ་རྗེའི་གཟུགས་བྱད་དུ་བྱས་ནས་གཟིམས་ཁང་གི་ནང་དུ་ཕར་འགྲློ་ཚུར་འགྲློ་

དང༌། སྐུ་མདུན་སློགས་སུ་བྱ་བྱྗེད་མང་པློ་བྱྗེད། སན་དྲུང་དུ་ཤུབ་ཤུབ་ཀིས་ཞལ་ཏ་

ཞུ་བའི་རྣམ་པ་བྱས་ནས། གཏམ་མང་པློ་ཞིག་སྨྲ་བ་ནར་མར་འློང༌། དྗེ་གཟིམས་ཁང་

ན་ནར་མར་གནས་པ་མང་པློས་ཀང་མཐློང་བ་འློང་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་གང་གི་གཟུགས་སུ་

བསྒྱུར་བ་དྗེར་འཁྲུལ་ནས་གཞན་ཚོས་ངློ་མི་ཤྗེས་པ་ཞིག་འློང༌།2 ཁ་སང་ནས་

1  + །

2  + །
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དབྱངས་བྱྗེད་པའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུའང་དྗེ་འདྲ་ཞིག་འློངས་ནས་ལབ་ལབ་རང་བྱྗེད། 

གཏློར་མ་སྗེར་དགློས་པ་འདུག །གཏློར་མ་བྱས་ན་བྱངས་ཀི་ང་རློ་བྱས་པའི་ཚེ་

དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ས་ཚོགས་བྱྗེད་པ་འདུག །ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །འདི་དག་ནི་

བདག་གིས། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིའི་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཟད་མི་ཤྗེས་

ཤིང་གཏིང་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཆུ་གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་ལས། སྐྲ་རྩྗེའི་ཆུ་ཚོད་ཙམ་

བངས་ནས་བརློད་པར་ཟད་ལ། མཐའ་དག་པར་ནི་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྨློས་ལ། ཆྗེ་ལློང་དག་

ཀང་མ་ལུས་པ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་བློ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ནི་རྔློ་མི་ཐློགས་ལ། བདག་

ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་ནི་ཇི་ཙམ་གི་ལུང་དང་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་བརློད་ཀིས་

མི་ལང་བ་ལ་དབང་འབྱློར་ཀང༌། ཁྗེངས་པ་དང་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་གི་དྲི་ཙམ་ཡང་

མི་མངའ་བར་མ་ཟད་ཀི། མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཆྗེན་པློའི་ཆྗེན་པློ་དག་ལྟ་

ཞློག །ཕ་མློ་དག་ཀང་ཕྱི་རློལ་ཏུ་མི་མངློན་ཞིང་འཆབ་པར་མཛད་དྗེ། རྗེད་བཀུར་དང་

སན་གྲགས་ལ་སློགས་པའི་ངློར་ལྟ་བས་བདག་ཉིད་གསལ་བར་སྒློགས་པ་ནི། བསྐལ་

བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་སྔ་རློལ་ནས་རྨི་ལམ་དུའང་རྒྱང་བསིངས་པར་མ་ཟད་ཀི། ཉིད་

ལ་དད་པ་བསློམ་པ་ལྷུར་བྱྗེད་པ་ཆྗེན་པློ་དག་གིས་ནན་གིས་གསློལ་བ་དག་ལའང་

བཀའ་སྩློལ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའང་དཀའ་ལྟར་སློན་ན། འཕློས་པའི་བཀའ་མཆིད་ས་

ཚོགས་པ་དག་གི་ཞར་བྱུང་གིས་སྐབས་ཕྱྗེ་ནས་བར་མ་དློར་གསུང་བ་ཉིད་དུ་ལྟ་ག་

ལ་འགྱུར་ཏྗེ། གཞན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པའི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཉྗེ་

བར་མ་གཟིགས་པར། བདག་ཉིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྒློག་པ་ལྷུར་བྱྗེད་པ་ནི་དམ་

པའི་ཚུལ་མ་ཡིན་པར་གཟིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་ཉིད། རྗེ་རིན་པློ་
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ཆྗེ་ལ་མི་ཕྱྗེད་པའི་དད་པ་ཤུགས་དྲག་པློས་ཡུན་རིང་དུ་གསློལ་བ་བཏབ་ཅིང༌། ཁྱད་

པར་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིའི་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཆ་ཤས་རྗེ་ཙམ་ཡང་

ཁློང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པའི་སློ་ནས་ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་

དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་དད་པ་བསློམ་པ་ལྷུར་བྱྗེད་པ་དང༌། བདག་ཀང་ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་དམ་པ་དྗེའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བར་སྨློན་པ་རྒྱུན་གི་

རྣལ་འབྱློར་དུ་བྱྗེད་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་ཡིད་ལ་གཅགས་བཞིན་པས། 

གསྗེར་གི་མྗེ་ཏློག་དང་བཅས་པའི་མཎལ་སྔློན་དུ་བཏང་སྗེ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལས། 

རྗེ་བཙུན་བ་མ་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་དྗེས་བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་

པློས་ཉྗེ་བར་གཟིགས་ཏྗེ། དགྗེས་བཞིན་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་མཆིས་པ་

དག །རྗེ་ཉིད་ལ་མི་ཕྱྗེད་པའི་དད་པ་དང་ལྡན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་སྗེ་སློད་དང་རྒྱུད་སྗེ་

འཛིན་པ། ལུང་དང་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་ཕྱུག་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་

ཞིག་གིས་ཐུགས་ཀི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་པློས་ཞལ་ཏ་ནན་ཆྗེར་གནང་ཞིང་བསྐུལ་

བའི་བཀའི་ཁུར་ལྕི་བས་ནློན་པར་གྱུར་ཏྗེ། སར་ཡང་རྗེ་བ་མ་ཉིད་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་

ཅིང༌། ཡི་གྗེར་འགློད་པའི་གནང་བ་སྤྱི་བློར་མནློས་ནས། རྗེ་བཙུན་བ་མ་དྗེའི་མངློན་

པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་དག་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཕན་

གདགས་པའི་སད་དུ་མཆློག་ཏུ་གསང་བའི་གཏམ་གི་དགའ་སློན་ཡི་གྗེར་བཀློད་པ་

ལ། ནློངས་པ་མཆིས་པ་གང་ལགས་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད། རྗེ་བ་མ་དམིགས་པ་མྗེད་

པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་དྗེའི་སྤྱན་སྔར་འཆགས་ཀིས། བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་པློས་

བཟློད་པར་བཞྗེས་ཏྗེ་བདག་ལ་སྒིབ་པར་མི་འགྱུར་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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བདག་ཉིད་ཆྗེནཔློ་འདི་ལ་གཅིག་ཏུ་དད་ཅིང་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ཀང་ཡི་

གྗེ་འདི་ཉིད་ཚོགས་པར་དབྱུང་བའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། མཆློག་ཏུ་གསང་བའི་

གཏམ་གི་རློལ་པས། དད་པ་ལྷག་པར་བསྐྗེད་པ་ལྷུར་བང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བདག་

གིས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེའི་

གཏྗེར། །མཉམ་མྗེད་འགྲློ་བའི་མིག་གཅི་གཙོང་ཁ་པ། །དྗེ་ཡི་རླབས་ཆྗེན་ཡློན་ཏན་

རྒྱ་མཚོ་ལས། །རྨད་བྱུང་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡིད་བཞིན་ནློར། །ས་སྗེང་སྐྗེ་བློ་

ཀུན་ལ་གསལ་མིན་པ། །གང་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་རབ་བངས་ནས། །སྐལ་ལྡན་དད་

པའི་རྒྱལ་མཚན་རྩྗེ་བཀློད་དློ། །གང་ཡང་བདག་བློའི་ཉྗེས་པས་འདིར། །སྦས་དློན་

གསལ་བར་བགིས་ལ་སློགས། །ནློངས་པ་གང་ལགས་གནློང་བ་ཡིས། །བ་མ་

མཆློག་ལ་བདག་འཆགས་སློ། །དགྗེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །གང་གི་

མཚན་ཡང་བསྐལ་པར་རྗེད་དཀའ་བ། །ཐྗེག་མཆློག་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་ཁྱློད་ཞབས་ཀི་

རྡུལ། །འབལ་མྗེད་གཙུག་ཕུད་རྒྱན་དུ་བསྗེན་པར་ཤློག །དྗེར་ནི་སློ་གསུམ་བྱ་བ་

ཀུན་གིས་ཀང༌། །ཁྱློད་མཉྗེས་བགིད་པ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་བངས་ནས། །དྗེ་ཡི་མཐུ་

ལས་ཐུགས་ཀི་བཅུང་ཕྱུང་བ། །ཁྱློད་གསུང་བདུད་རྩིའི་རློ་ཡིས་འཚོ་བར་ཤློག །ཐྗེག་

ཆྗེན་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་གནད་དང་རིམ་

གཉིས་ལ། །འཁྲུལ་མྗེད་ངྗེས་པ་རྗེད་ནས་བརྩློན་པ་ཡིས། །ཁྱློད་གསུང་སྒྲུབ་པ་སིང་

པློར་བྱྗེད་པར་ཤློག །ཅྗེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁྱྗེན་བརྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། 

ལྔ་བརྒྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་གི་ནློར་བུ། སིགས་མའི་དུས་འདིར་རྒྱལ་བའི་

བསན་པ་ལ་རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་མཚུངས་པ། སྐྗེ་དགུ་མ་ལུས་པའི་གཉྗེན་གཅིག་པུ། 



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།
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རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ཞྗེས་ས་

གསུམ་ན་ཡློངས་སུ་གསལ་བ་དྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མཆློག་ཏུ་

གསང་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས། ཆ་ཤས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་གཏམ། 

རིན་པློ་ཆྗེའི་སྗེ་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་

ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་དྗེའི་ཞབས་ཀི་པདློ་ལ་གུས་པས་གཏུགས་པའི་བཀའ་

དྲིན་གིས་ཉྗེ་བར་འཚོ་བའི་མང་དུ་ཐློས་པའི་བཙུན་པ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་པློས། 

གྲུབ་པའི་གནས་མཆློག་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྗེ་ཆྗེན་པློ་

འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་ཕྱློགས་དུས་ཐམས་ཅད་

དུ་དགྗེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག། །།མངྒ་ལཾ།



 183  

༄༅། །རེ་བཙུན་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གི་གསང་བའི་

རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །

གང་གི་མཁྱྗེན་པ་རབ་ཡངས་ནམ་མཁའ་ལ། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་མཁྱྗེན་པའི་འློད་

ཟྗེར་ཅན། །རྒྱལ་སས་ཉི་མ་རྗེ་བཙུན་ཆློས་ཀི་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་

བློས་བསྗེན། །ཁྱློད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་རྣམས། །ཕྱློགས་བཅུར་

བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀིས། །མ་ལུས་བརློད་པར་མི་ནུས་འློན་ཀང་

ནི། །དད་པས་སྗེལ་ལ་ཅུང་ཟད་མཉན་པར་གིས། །ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་བསློད་ཚིག་

མྗེ་ཏློག་གི །ཕྗེང་བ་སྗེལ་ལྗེགས་བློ་གསལ་མགྲིན་པའི་རྒྱན། །དད་པའི་བསློད་

ནམས་སྗེལ་བའི་རིན་ཆྗེན་འདི། །བདག་གིས་བསྒྲུབས་ལ་མཁས་རྣམས་དགྗེས་པར་

མཛོད། །ཁྱློད་ཀི་ལྗེགས་པར་སྤྱད་པའི་བསློད་ནམས་སྤིན། །གདུལ་བྱའི་དགྗེ་

ལྗེགས་སྗེལ་བའི་ཆར་རྒྱུན་ཅན། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་སན་པའི་འབྲུག་སྒ་སྒློགས། །དཔལ་

ལྡན་བ་མ་ཆུ་འཛིན་དབང་པློ་བཞིན། །ཏིང་འཛིན་བྱྗེ་བ་མང་ལ་དབང་བསྒྱུར་

ཞིང༌། །ལྗེགས་བཤད་རྩློམ་དང་སྒྲུབ་ལ་མངློན་བརྩློན་པ། །རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་

སྔགས་རིག་ཀུན་གི་གཙོ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་ལུས་ཅན་གཙུག་ན་རྒྱལ། །སྔློན་ཚེ་རློ་

རྗེ་གདན་དུ་རྒྱལ་བ་ལ། །རིན་ཆྗེན་ཤྗེལ་གི་ཕྗེང་བ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག །ལྗེགས་པར་
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ཕུལ་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་རྟློགས་པའི་སྐལ་ལྡན་

གྱུར། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །དགུང་ལློ་བདུན་ནས་རྗེ་

བཙུན་གསང་བདག་དང༌། །ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་དཔལ་ལྡན་མར་མྗེ་མཛད། །མངློན་སུམ་

གཟིགས་ཤིང་རྒྱུན་དུ་རྗེས་བཟུང་བས། །སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཕྱིན་གཞུང་གདམས་

པར་ཤར། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདློག་

ལྟར་རབ་སྔློ་བའི། །རབ་མཛེས་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ཡི་དྲ་བ་ཅན། །ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པའི་དབུས་

སུ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །མངློན་སུམ་གཟིགས་པ་རྗེ་བཙུན་ཆློས་ཀི་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་

བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །དྗེ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་

གཏྗེར། །ནམ་འདློད་གཟིགས་ཤིང་དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་དང༌། །ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་

ཕྱིན་གཞུང་ཟབ་མློའི་དློན། །རྒྱུན་དུ་གསན་པ་རྒྱལ་སས་ཆློས་ཀི་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་བ་

མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཆློ་ག་མཛད་པའི་

ཚེ། །སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔ་མངློན་སུམ་དུ། །རང་རང་སྐུ་ཡི་དབྱིབས་དང་ཕྱག་

མཚན་སློགས། །ཇི་བཞིན་རྒྱུན་དུ་གཟིགས་པ་ཆློས་ཀི་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་

ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །གཡས་གཡློན་ཕྱག་གི་ཆློས་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་

ཅན། །བཟང་པློའི་བཞུགས་སངས་མཛད་པའི་བྱམས་མགློན་གིས། །སར་ཡང་

སློབས་བཅུ་མངའ་བ་གཤྗེགས་པ་བཞིན། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་བསྒྲུབ་པར་ལུང་

བསན་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ལྷ་མིའི་སློན་པ་ཤཱཀའི་

རྒྱལ་པློ་དང༌། །སྨན་གི་བ་དང་འདྲྗེན་པ་འློད་དཔག་མྗེད། །འཁློར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་

དབུས་ན་ལྷམ་མྗེ་བ། །མངློན་སུམ་གཟིགས་པ་རྒྱལ་སས་ཆློས་ཀི་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་
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བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །དངློས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་རྗེ་བཙུན་སྒློལ་མ་

དང༌། །གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ་འཕགས་མ་འློད་ཟྗེར་ཅན། །བར་ཆད་ཀུན་སྗེལ་གཙུག་

ཏློར་གདུགས་དཀར་སློགས། །ལྷག་པའི་ལྷ་རྣམས་ཡང་ཡང་གསལ་བར་

གཟིགས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རྒྱས་སས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྗེ་

བཙུན་སངས་རྒྱས་བསྐངས། །འཕགས་པ་ལྷ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཞབས། །རྣལ་

འབྱློར་དབང་ཕྱུག་ཀླུ་ཡི་བྱང་ཆུབ་རྣམས། །མངློན་སུམ་བྱློན་ནས་རྒྱུན་དུ་རྗེས་བཟུང་

བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ས་གསུམ་བརྗེས་པ་འཕགས་

པ་ཐློགས་མྗེད་དང༌། །ཀུན་མཁྱྗེན་གཉིས་པ་རྒྱལ་སས་དབྱིག་གི་གཉྗེན། །འཕགས་

པས་རྗེས་བཟུང་ཕྱློགས་ཀི་གླང་པློ་རྣམས། །མངློན་སུམ་བྱློན་ནས་རྒྱུན་དུ་རྗེས་

བཟུང་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་ཆློས་ཀི་

གྲགས་པ་དང༌། །ཡློན་ཏན་འློད་དང་རྒྱལ་ས་ཤཱཀ་འློད། །ཞི་བ་ལྷ་དང་དཔལ་ལྡན་ཨ་

བྷ་ཡ། །མངློན་སུམ་བྱློན་ནས་རྒྱུན་དུ་རྗེས་བཟུང་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་

གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་དཔལ་ལྡན་ས་ར་ཧ། །ལཱུ་ཨི་པ་དང་རྗེ་བཙུན་དྲིལ་

བུའི་ཞབས། །ནག་པློ་སྤྱློད་པ་པདའི་དང་ཚུལ་སློགས། །མངློན་སུམ་བྱློན་ནས་རྒྱུན་

དུ་རྗེས་བཟུང་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །འདི་དག་

གཞུང་ལ་བརྟྗེན་ནས་རང་གཞན་ལ། །ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་འགྲུབ་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་

ཞྗེས། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀིས་གསལ་བར་ལུང་བསན་པ། །གཞན་དློན་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པའི་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །ཞི་ལྷག་གཟུང་དུ་འབྗེལ་བའི་རྣལ་འབྱློར་གི། །ཏིང་འཛིན་ཡར་ངློའི་ཟླ་
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ལྟར་འཕྗེལ་བ་ན། །བཅློམ་ལྡན་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་རབ་བརིད་པ། །ཞལ་ཕྱག་ཡློངས་

སུ་རློགས་པའི་སྐུ་མཆློག་གཟིགས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཡི། །ཐུགས་ཀར་ཤྗེས་རབ་རལ་

གྲི་འབྗེལ་བ་ལས། །ཟག་མྗེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཐུགས་ཀར་ཞུགས། །ལྷན་སྐྗེས་

བདྗེ་བའི་ཏིང་འཛིན་བཟང་པློ་འཁྲུངས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བའི་སྨློན་ལམ་དང༌། །མི་ཕམ་མགློན་གི་ཡང་དག་དློན་

བསློད་པ། །དློན་གི་ངློ་བློ་གློ་རིམས་འཇམ་དབྱངས་ཀིས། །གསལ་བར་གསུངས་

ནས་ཚིག་སྦྱློར་ལྗེགས་སྦྱར་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟྗེན་རབ་གནས་མཛད་པའི་ཚེ། །དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡྗེ་

ཤྗེས་མངློན་སུམ་ཞུགས། །གང་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །སྐྗེ་

དགུའི་བསློད་ནམས་ཞིང་དུ་ལྗེགས་གྲུབ་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་

བ་འདྗེབས། །རྒྱལ་སས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་གཙོ་འཁློར་ལྔ། །ཟབ་མློ་རྟྗེན་འབྱུང་གཏམ་

གི་འགྲློ་བ་མཛད། །དྗེ་ཡི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐངས། །རྒྱ་དཔྗེས་

བྱིན་བརླབས་འཕགས་པའི་དགློངས་པ་འཁྲུངས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་

གསློལ་བ་འདྗེབས། །རྒྱུད་ཀི་མཐར་ཐུག་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁློར་ལློའི། །ཡན་ལག་

དྲུག་གི་གནད་རྣམས་དགློངས་པ་ན། །བཅློམ་ལྡན་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་མངློན་སུམ་

གཟིགས། །ཟླ་བ་བཟང་པློ་འདྲ་བར་ལུང་བསན་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་

གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཆློས་འཁློར་ལྷ་སར་ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་དུས། །ངློ་མཚར་བཀྲ་

ཤིས་ས་ཚོགས་རྒྱན་བཀློད་པའི། །མཆློད་པ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློར་བྱིན་བརླབས་
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ནས། །ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ས་བཅས་མཉྗེས་པར་མཛད། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་

ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཐ་མལ་སློད་བཅུད་སང་སློང་སྒྱུ་མ་དང༌། །ཟབ་གསལ་

གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་གིས། །བདྗེ་ཆྗེན་ལྷ་ཡི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡི། །སྐུ་ཡི་

རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་ཆློས་ཀི་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །སིང་

ཁའི་པདར་སློ་གསུམ་རློ་རྗེ་ཡི། །འབྱུང་འཇུག་སྔགས་ཀི་གདངས་སུ་བཟླས་པ་

ན། །ཞུགས་གནས་ཐིམ་པའི་འློད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེ། །གསུང་གི་རློ་རྗེའི་རྣལ་འབྱློར་

ཆློས་ཀི་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ལྟྗེ་བའི་འཁློར་ལློའི་

གཏུམ་མློ་ཙཎ་ལིས། །སྤྱི་བློའི་ཧཾ་ཡིག་དབུ་མར་ཞུ་བ་ལས། །ལྷན་སྐྗེས་བདྗེ་ཆྗེན་

དཔལ་ལ་རྣམ་རློལ་པ། །ཐུགས་ཀི་རློ་རྗེའི་རྣལ་འབྱློར་ཆློས་ཀི་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་བ་

མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཕྱློགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་རྣམས། །རྣམ་དག་སྨློན་པའི་དཔང་པློར་སྤྱན་དྲངས་ཚེ། །རང་རང་ཕྱློགས་ཀི་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཡི། །སྐུ་ཡི་བཀློད་པས་མཆློད་པ་བདག་གིར་མཛད། །དཔལ་

ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །འཇམ་པའི་རློ་རྗེའི་དཀིལ་འཁློར་གཙོ་བློ་

ཡིས། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་གཉིས། །ཆློས་ཀི་བགྲློ་བ་མཛད་

པའི་ཆུས་བཀང་པའི། །རིན་ཆྗེན་བུམ་བཟང་སྗེར་བ་གསལ་བར་རྨིས། །དཔལ་ལྡན་

བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རིན་ཆྗེན་དུ་མས་སྤས་པའི་ཁི་སྗེང་

ན། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་བུ་སློན་རིན་ཆྗེན་གྲུབ། །འདུས་པ་རྩ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གླྗེགས་

བམ་ནི། །གཏད་ནས་འདི་ཡི་བདག་པློ་གིས་ཞྗེས་གསུང༌། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་

ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །གླྗེགས་བམ་གཏད་དྗེ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་
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ཡིས། །ལན་གསུམ་དབུ་ཡི་སྗེང་དུ་བྱིན་བརླབས་པས། །ལྷློ་བག་མར་པའི་དགློངས་

པ་བསྗེ་འཕློའི་གནད། །རྒྱུད་དང་འཕགས་པའི་མན་ངག་ཡིན་པར་དགློངས། །དཔལ་

ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །བདྗེ་མཆློག་འཁློར་ལློའི་སྒྲུབ་པ་མཛད་

པའི་ཚེ། །དཀིལ་འཁློར་བ་རྣམས་མངློན་སུམ་གསལ་བར་གཟིགས། །ཕྱི་ནང་གནས་

གསུམ་མཁའ་འགྲློའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །རློ་རྗེའི་གླུ་ཡི་མཆློད་པས་དགྗེས་པར་

མཛད། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །བདུད་དཔུང་གཞིལ་

བའི་ཐུགས་དམ་མཛད་པའི་ཚེ། །གསྗེར་སྦྱངས་བཙོ་མའི་མདངས་ལྟ་རབ་གསལ་

ཞིང༌། །ཉི་མ་བྱྗེ་བའི་འློད་ཀི་ཁློར་ཡུག་ཅན། །བདུད་འདུལ་ཆྗེན་པློའི་ཐུབ་པ་མངློན་

སུམ་གཟིགས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རྗེ་ཡི་སྐུ་དང་

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །དབྱྗེར་མྗེད་མཛད་ནས་བདུད་སྗེ་ཟིལ་མནན་

པས། །བསན་སྲུངས་རྣམས་ཀིས་བདུད་རིགས་ཚར་བཅད་ཚེ། །བདུད་ཀི་དམག་

དཔུང་ཕམ་པའི ་སྒ་ཆྗེན་གྲག །དཔལ་ལྡན་བ་མའི ་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །བསན་སྲུངས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ། །སྔློན་ཚེ་རློ་རྗེ་

འཆང་གིས་བཀའ་སྩལ་བཞིན། །ཁྱློད་ཀི་བསན་པ་འཛིན་དང་སྗེལ་བ་ལ། །ལྷག་པར་

གུས་པའི་ཡིད་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་མི་ཕམ་ཆློས་རྗེའི་དྲུང༌། །རྒྱལ་བའི་སས་པློ་འཇམ་

དཔལ་སིང་པློ་ཞྗེས། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་གསང་བའི་བདག་པློ་ཡིས། །གསལ་

བར་ལུང་བསན་རྗེ་བཙུན་ཆློས་ཀི་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །དྗེ་ལྟར་དང་བའི་ཡིད་ཀིས་གསློལ་བཏབ་པས། །མཁའ་མཉམ་འགྲློ་བའི་
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སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བྱྗེད་ཅིང༌། །སྐྗེ་དང་སྐྗེ་བར་རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཡིས། །རྗེས་བཟུང་དམ་

ཆློས་འཛིན་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །བདྗེ་ཆྗེན་ལྷུན་སྐྗེས་ཡྗེ་ཤྗེས་འཆར་བར་

མཛོད། །དངློས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་བསལ་དུ་གསློལ། །སྗེམས་ཉིད་ཐྗེ་ཚོམ་དྲ་བ་

བཅད་དུ་གསློལ། །མྱུར་དུ་ཁྱྗེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གིས་རླློབས། །ཐློས་བསམ་སློམ་

པའི་ཤྗེས་རབ་སྗེལ་དུ་གསློལ། །འཆད་རྩློད་རྩློམ་པའི་བློ ་གྲློས་རྒྱས་པར་

མཛོད། །མཆློག་དང་ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསློལ། །མྱུར་དུ་ཁྱྗེད་རང་ལྟ་བུར་

བྱིན་གིས་རླློབས། །ཀུན་བཟང་མཆློད་སྤིན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་དབུལ། །ཐློག་མྗེད་

ནས་གསགས་སིག་ལྟུང་སློ་སློར་བཤགས། །རྒྱལ་སས་ཀུན་གི་དགྗེ་ལ་ཡི་རང་

ཞིང་། །མ་ངན་མི་འདའ་ཆློས་ཁློར་བསྐློར་བར་བསྐུལ། །འདི་ལྟར་བགིས་པའི་བསློད་

ནམས་རྒྱ་མཚོ་དྗེས། །འགྲློ་ཀུན་ཏིང་འཛིན་དཔལ་ལ་རྣམ་རློལ་ཞིང་། །ལྗེགས་

ཚོགས་ཡར་ངློའི་ཟླ་ལྟར་འཕྗེལ་བ་དང་། །ཀུན་མཁྱྗེན་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རྒྱས་པར་

ཤློག །ཅྗེས་བསློད་ནམས་ཆྗེན་པློའི་དཔལ་གིས་མཐློ་བ་དྲུང་གྲགས་པ་དཔལ་བཟང་

པློ་སྐུ་མཆྗེད་ཀི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕག་དུ་མ་ལ་

བློའི་འློད་འཕློ་བ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་གིས་དཔལ་

ལྡན་འབས་སྤུངས་ཆློས་ཀི་སྗེ་ཆྗེན་པློར་སྦྱར་བའློ།།    །།བཀྲ་ཤིས། །
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༄༅། །ལོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་དང་མཇལ་ཚུལ། མཁས་གྲུབ་རེ་ལ་ཚེམས་

གནང་སོར་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མློ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡྗེ། ཡང་ཐིག་ཕྱིར་ཆློས་འཁློར་གི་དུས་གཅིག །རྗེ་དཀའ་

བཞི་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་སློབ་མ། བཤྗེས་གཉྗེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པློ་དང༌། ཡི་

དམ་གིས་ལུང་བསན་པའི་སློབ་མ། མདློ་སྨད་གསྗེར་ལྡན་པ་དྷྭ་ཛ་བྷ་དྲ་སློགས་དགྗེ་

བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མང་པློ་བདག་མཇལ་དུ་བྱློན་བྱུང་བས། ཁློང་རྣམས་ཀི་གསུང་

ནས། བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་བ་མ་དམ་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློ། ཁྱྗེད་ཀི་མཚན་བརློད་པ་

ན་མཚུངས་མྗེད་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་པ་ཞྗེས་དང༌། ལྷློ་བག་རྗེ་བཙུན་ཕྱག་རློར་བ་

འདི་སྐད་གསུང་ཞྗེས་སློགས་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ་ཞིང་ངློ་མཚར་བའི་བསྔགས་པ་མཛད་

ཀིན་འདུག་པས། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་དག་མཇལ་བའི་དུས་ངློ་མཚར་བའི་གཟིགས་སང་

དང༌། རྟགས་རྟྗེན་འབྗེལ་བྱུང་ཚུལ་རྣམས་གསུང་འཚལ་ཞྗེས་ནན་ཆྗེར་ཞུས་པའི་

ངློར་རགས་རིམ་ཞིག་བརློད་ན། 

བདག་གིས་ལློ་བདུན་ཅུ་ལློན་དུས། བུ་མློ་དཀར་མློ་གཅིག་ན་རྗེ། བྱམས་པས་

བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་གང་ཟག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་གཉིས་སུ་མྗེད་པ། ལྷ་

མློ་དབྱངས་ཅན་མས་རིག་པ་སྗེར་བར་བྱྗེད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་དང་སྐྗེ་བ་

བཅློ་ལྔའི་གློང་ནས་འབྗེལ་པ་ཡློད་ཅིང༌། ཕན་ཚུན་དཔློན་སློབ་ཏུ་འབྗེལ་པ་འློང་བ་
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ཡློད་པས། དྗེ་ལ་ཆློས་བཀའ་ལ་སིས་མ་འཇུག་པར་བྱིན། ཕར་ཡང་ཆློས་ཞུས་ཟྗེར་

བ་ཞིག་བྱུང་བས། བདག་མློས་གུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྐྗེས་སློ། །ཡང་ལན་ཅིག་

མགློན་པློ་བྱམས་པ་འབྱློན་གིན་ཡློད་ཟྗེར་བའི་སྐད་ལྷང་བ་ཞིག་བྱུང༌། ཆློས་རྗེ་དཀའ་

བཞི་པས་རྒྱ་མློ་རིའི་འཕང་ལ་ཕྗེབས་པའི་ཚོད་དུ་འདུག །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བའི་དུས། ལུག་ཟླའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན་ལྷློ་བག་གྲློ་བློ་དགློན་

པར་ཕྱག་ཕྗེབས་བྱློན་པ་བདག་གིས་བསུ་བ་ལ་ཕྱིན་པས། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་

འློད་ཀི་དྲ་བས་མཛེས་པ་ཞིག་ཕྗེབས་བྱུང་བར་མཐློང༌། ཁློང་གིས་བདག་ཕྱག་ན་རློ་

རྗེ་དངློས་སུ་གཟིགས་ཤིང༌། དྗེའི་གསུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཤིན་ཏུ་ལྡིར་ཞིང་བཌཱཻུརྱ་

ལྟར་དྭངས་པ་ལ་སྦྲུལ་སློ་ཁས་སྤས་པར་གཟིགས་འདུག །དྗེ་ནི་སྔར་ལས་ཀང་གདུལ་

བྱ་འཕིན་ལས་རྒྱས་སུ་འགྲློ་བའི་བར་ཡིན། དྗེའི་ནུབ་མློ་ཁློང་གི་གསུང་ནས། བ་མའི་

རྣལ་འབྱློར་ཅིག་ཞུ་གསུང༌། བདག་གིས་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་ཞིག་ཕློག་པས། ཕྱག་ན་

རློ་རྗེ་བྱློན་ནས་ཁློང་ལ་ཐིམ་སློང༌། ཡང་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཐློ་རངས་བྱམས་པ་ཉིད་ལ་

བསབ་བཏུས་ཞུས་ཟྗེར་བ་ཞིག་བྱུང༌། ཁློང་ལ་བསབ་བཏུས་གསུང་བར་ཞུ་ཞུས་

པས། ཁློང་གི་གསུང་ནས། ཡི་དམ་དྗེ་སྐད་གསུང་ངམ་གསུང༌། གསུང་ལགས་ཞུས་

པས། བསབ་བཏུས་གསུངས། ཆློས་ཉན་དུས་མཐློང་སང་ལ་ཁློང་གི་དབུའི་སྗེང་ན་རྗེ་

བཙུན་བྱམས་པ་བཞུགས། དཔུང་པ་གཡས་ན་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པློ། གཡློན་ན་

ལྷ་མློ་དབྱངས་ཅན་མ་བཞུགས་འདུག །མགློན་པློ་ཕྱག་བཞི་པ་དང་ཕྱག་དྲུག་པས་

གཙོ་བྱས་པའི་ཆློས་སྐློང་དང་མཁའ་འགྲློ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐློར་ནས་

འདུག་གློ །གཞན་ཡང་དཀར་ཕྱློགས་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་འདྲྗེའི་ཚོགས་མང་པློ་ཆློས་
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ཉན་ཞིང་འདུག་པས་མློས་གུས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སྐྗེས་སློ། །སློ་སློར་འབང་མའི་

དབང་དང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་ཀང་ཞུས་སློ། །ཁློང་གིས་བདག་ལ་ཚུར་ཆློས་ཞུས་པ་ལ། 

བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་བཀའ་བབས་གསུམ་གི་ཁིད། ཕྱག་ན་རློ་རྗེས་གསུངས་

པའི་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁིད་ལུང་རྗེས་གནང༌། ཕྱག་རློར་སྐུ་ལྔའི་

རྗེས་གནང༌། ཞུ་ལན་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བ། ཞུ་ལན་གཅྗེས་འཕྗེང་གི་ལུང་རྗེས་གནང༌། 

ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་ཁྱུང་ལྔའི་དབང་དང་རྗེས་གནང༌། དྲྗེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གི་དབང༌། རྟ་

མགྲིན་དཔའ་བློ་གཅིག་པ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་སློགས་བྱས་པའི་

དུས། རྗེས་གནང་དང་དབང་གི་བྱ་བ་ཌཱ་ཀི་རྣམས་ཀིས་བྱྗེད་པ་དང༌། བདུད་རྩི་ཀ་པཱ་

ལ་གང་ཁློང་ལ་ཕུལ་བས། དྗེར་ལྦུ་བ་ཤར་བའི་ནང་དུ་འཇམ་དབྱངས། འཛམ་ལ་རྣམ་

སས་རྣམས་རྗེ་རྗེ་བཞུགས་པ་གཟིགས་ཤིང༌། རྟགས་ངློ་མཚར་ཅན་མང་ཞིག་བྱུང་

སྗེ་བཤད་ཀིས་མི་ལང༌། ཁློང་གི་འཁློར་བ་མ་འཇམ་དཀར་བ་སློགས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་མང་བར་འདུག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བདག་གིས་ཆློས་ལུང་མང་དུ་བྱས། 

དཔློན་སློབ་ཐམས་ཅད་ལ་དད་པ་ཐློབ་བློ། །དྗེའི་སློབས་ཀིས་བདག་ལའང་ཡློན་ཏན་

བག་རྗེ་སྐྗེས་པ་བྱུང་ངློ༌། །བདག་གིས་གདམས་ངག་རྣམས་བསན་པའི་དུས་སུ། 

བདག་གི་མགློ་ཐློག་ཏུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། གཡས་སུ་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ། གཡློན་དུ་གདུགས་

དཀར་མློ་རྣམས་ཕལ་ཆྗེར་འབྱློན་གིན་འདུག་པས་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་རྟགས་སུ་

འདུག །དྗེ་ནས་རྗེ་ཞིག་ན་དཀའ་བཞི་པའི་གསུང་ནས། བདག་ལ་ལྟ་བའི་སྐློར་གི་ཐྗེ་

ཚོམ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པས། འདི་སྗེལ་བ་ལ་རྒྱ་གར་ཤིང་གི་རི་ན་རྗེ་མི་ཏ་བཞུགས་

པའི་དྲུང་དུ་འགྲློ་འདློད་པས། དྗེ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ལགས་སམ་གསུང་གིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 193  

འདུག་པ་ལ། ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་བདག་གིས་ཡི་དམ་ལ་ཞུ་ཡིས། རྒྱ་གར་ལ་བྱློན་

ན་ཁྱྗེད་རང་མི་ཏ་དང་མཇལ་བ་སློགས་ངློ་མཚར་བ་འློང་ནའང༌། ཁྱྗེད་ཀི་འཁློར་འདི་

རྣམས་ཚོགས་ལམ་དང་སྦྱློར་ལམ་ཆྗེན་པློ་ལ་གནས་པ་ཤ་སག་འདུག་པས། འདི་

རྣམས་ཀི་ཚེའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་འདུག་ཅིང༌། ཁྱྗེད་ཀང་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ནས་

ཚུར་མི་ཕྗེབས། དྗེ་བས་བློད་ཕྱློགས་འདིར་བསན་པ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ལ་འབད་ན་

འགྲུབ་པས་དྗེ་བཞིན་མཛད་འཚལ་ཞྗེས་ཞུས་ཤིང༌། བདག་གིས་བཤློལ་བཏབ་

བློ། །དྗེ་ནས་ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་ཡི་དམ་ལ་ཞུས་པས། བདུད་རྩི་སྨན་མཆློག་ཅྗེས་

པའི་གདམས་པ་གནང་ནས་འདིས་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲིའི་ཐྗེ་ཚོམ་སྗེལ་ལློ་གསུང༌། མ་ཏི་བྷ་

དྲ་ཤྲི་དྗེ་གང་ལགས་ཞུས་པས། བློ་བཟང་གྲགས་པ་སྐྗེ་བ་འདིའི་གློང་པཎི་ཏའི་སྐྗེ་བ་

བདུན་དུ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱས། འདི་གའི་གློང་དུའང་ཁ་ཆྗེ་གྲིབ་བསན་དུ་པཎི་ཏ་

མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི་བྱ་བར་སྐྗེས་གསུང༌། དྗེ་ནས་བདག་གིས་དཀའ་བཞི་པ་ལ། རིང་ཇིའི་

ཇློ་བློ་ལ་བསློད་པ་མིང་ཚངས་པའི་ཅློད་པན་ཞྗེས་བྱ་བ་འགྲློ་བ་སྡུག་བསྔལ་གིས་

མནར་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་པའི་གསློལ་གདབ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

རྟགས་ཆ་ཚང་བ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ན་དུས་ཕྱིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་གཞི་མ་

འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་ཤིན་ཏུ་དར་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡློད་ཅྗེས་ནན་གིས་བསྐུལ་

བས་དྗེ་ལྟར་མཛད། དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་ལ་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཅིག་ཡློད་ཉྗེན་

འདུག་པས་དྗེ་སྗེལ་བའི་ཕྱིར་དུ། དཔལ་འཁློར་ལློ་ཆྗེན་པློ་བདུད་རྩི་ཐིགས་པའི་

བསྐྗེད་རློགས་ཟབ་མློ་འདི་བདག་གིས་ཁློང་ལ་ཕུལ་ཞིང༌། ད་ལན་འདི་ནས་ཙ་རི་དང་

གཉལ་སློགས་ལ་བྱློན་ན་བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་འཕལ་དང་ཡུལ་དུ་ཕན་པའི་
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ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་འདུག་ཅིང༌། རྒྱ་གར་གི་མཁས་གྲུབ་ཅིག་གི་སྐུའི་སང་བ་དང་

བསན་བཅློས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཟབ་མློའི་དློན་ལ་དཔྱིས་ཕྱིན་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་ཡློང་བས་

དྗེ་ལྟར་མཛད་ཅིང་རྗེ་ཞིག་གི་བར་དུ་བྱ་བལ་འཆད་ཉན་མཛད་ན་འགྲློ་ཕན་ཆྗེ་ཞྗེས་

སློགས་ཞུས་པས། ཁློང་གིས་ཀང་གསན་དགློངས་མཛད། བདག་གི་ས་ཆ་ཡར་མར་

རྣམས་སུ་ཟླ་བ་བདུན་དུ་བཞུགས། ལྷློ་བག་གི་གྲྭ་བུ་སློབ་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་དང་བཅས་

པ་ལ་གསུང་ཆློས་མང་དུ་གནང་ངློ༌། །བདག་གིས་ཁློང་གི་སྐུ་བསློད་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་

རྣམ་སས་ལ་གཏློར་མ་ཕུལ་བས། དྗེའི་ནུབ་མློ་རློ་རྗེ་རྣམ་འཇློམས་ལ་རྣམ་སས་

བཞིས་བསྐློར་བ་ཞལ་མཐློང་ཞིང་དྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་མཐའ་དང་བཅས་པ་

གསུངས་སློ། །དཀའ་བཞི་པ་དང་མཇལ་ཚུལ་ཟུར་ཙམ་བཀློད་པའློ།། །།

༄༅། །ༀ་སྭ་སི། བ་མ་དང་མགློན་པློ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །དགའ་བ་གདློང་དུ་རྗེ་བཙུན་གིས་ལུང་བསན་མཛད་དུས། རྗེའི་ཞལ་ནས་རྗེ་

བཙུན་ལ་ངས་ཞིང་འདིར་ཇི་ཙམ་འཚོ་ཞུས་པས། རྗེ་བཙུན་གིས་ཁྱློད་འདས་པའི་

སྐབས་ནི་ད་ལྟའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། ད་ནི་ཞིང་གཞན་དུ་འགྲློ་དགློས་དགློངས་

པས། མགློན་པློ་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀིས་ཞལ་བསན་ནས་སྐུ་ཚེ་བསིང་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་

བསྒིགས་སློ། །དྗེའི་ཚེ་རྗེ་བཙུན་གི་ཞལ་ནས། དྗེ་ལྟར་ན་ཆློས་ལུང་དུ་ཚེམས་གཅིག་

བུད་པ་དྗེ་མཁས་གྲུབ་པ་ལ་སྦྱིན་ལ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཆུག །མཇུག་ཏུ་ཕག་ལློའི་ཟླ་བ་

བཅུ་པ་ལ་གཤྗེགས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་དུས་ཁྱློད་ཀིས་རྟྗེན་རིལ་པློར་ཞློག་དང༌། ལློ་

སུམ་བརྒྱ་ལློན་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀིས་ལུང་བསན་བྱས་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་ཆློས་རྒྱལ་
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ཞྗེས་བྱ་བའི་བཎི་ཏས། སྐུ་རིལ་པློ་མ་ག་དྷ་དང་རློ་རྗེ་གདན་དུ་གདན་འདྲྗེན་བྱྗེད། 

དྗེའི་དློན་གིས་ཞིང་འདིར་ཚེམས་ལ་རིང་བསྗེལ་གིས་ཁྱབ་པའི་དློན་དྗེ་ཡིན་ནློ། །རྗེ་

བཙུན་གིས་ཞག་མང་རབས་ལུང་བསན་མཛད་དློ། །ཕྱིས་རྗེ་ཆློས་ལུང་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་

ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་དུས། རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་དང༌། ཁྱད་པར་སངས་

རྒྱས་སུམ་ཅུ་སློ་ལྔས་ཞལ་གཟིགས་ཏྗེ་བྱིན་གིས་བརླབས་སློ། །དྗེ་དུས་མཁས་གྲུབ་

པས། ཀུན་མཁྱྗེན་པ་ལ། མདངས་ནི་ཕ་བ་མའི་ལུང་བསན་བྱྗེད་པ་རྨི་བས། རྒྱུད་སྗེ་

བཞིའི་དློན་བསྡུས་པ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་བཤད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་

གསློལ་བ་བཏབ་པས། རྗེས་ཀང་དྗེ་ལྗེགས་གསུང༌། ཆློས་ཟབ་མློ་རྣམས་གནང༌། 

དྗེའི་ཉིན་གཅིག་ཉི་མའི་འློད་ཟྗེར་རྒྱས་པ་དང༌། རྗེའི་ཞལ་ནས་འློད་ཅིག་བྱུང་ནས་

ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་ཀུན་གིས་མཐློང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་ལ་ལས་འཇའ་འློད་དུ་མཐློང༌། རྒྱལ་

ཚབ་པས་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཚེམས་གཅིག་བུད་པ་གཟིགས། འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་

མཁས་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀིས་ཀང་ཚེམས་གཅིག་བུད་པ་གཟིགས་ཏྗེ། རྗེའི་ཞལ་ནས། 

ལྷུན་པློའི་དྲུང་ན་གསྗེར་རི་ལྟ་བུར་གནས། །འགྲན་ཟླ་མྗེད་པའི་དགྗེ་ལྗེགས་ཁྱློད་ལ་

སྦྱིན། གསུངས་ནས་མཁས་གྲུབ་པ་ལ་གནང་ངློ༌། །རྒྱལ་ཚབ་པ་དང་འདུལ་འཛིན་

སློགས་ཀིས་ངྗེད་རྣམས་ལ་མི་གནང་བ་ཅི་ཡིན་ཞུས་པས། ཁྱྗེད་རྣམས་ལ་མི་གནང་

བ་མིན། མཁས་གྲུབ་པ་འདི་ལས་དང་སྐལ་བར་ལྡན་པ་ཡློད། རྗེ་བཙུན་གིས་ལུང་

བསན་པ་ཡང་ཡློད། རྒྱུད་འདི་རྣམས་འཆད་པའི་དློན་ཡང་དྗེ་ཡིན། ཁྱྗེད་རྣམས་ཞག་

བདུན་གི་བར་གསློལ་བ་ཐློབ་དང་གནང་བས་ཆློག་གསུང་ངློ༌། །མཁས་གྲུབ་པས་

ཀང་ཚེམས་ཁློང་རང་གི་གཟིམས་ཁང་དུ་ཁྱྗེར་ནས་གསློལ་བ་བཏབ་པས་གཟིམས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 196  

ཁང་འློད་ཀིས་གང་ངློ༌། །ཞག་བདུན་སློང་བ་ན། རྗེས་ཚེམས་ཁྱྗེར་ཤློག་གསུངས་

ནས་མཆློད་པ་ལྗེགས་པར་བཤམས་པ་དང༌། ཞལ་ཕྱྗེ་བས་ཚེམས་རང་ལ་འཇམ་

དབྱངས་ཀི་སྐུ་ཞིག་བྱློན། དྗེའི་དབུ་དང་ཕྱག་ཚེམས་རྣམས་ལ་རིང་བསྗེལ་ཕ་བཏབ་

པ་བཞིན་བྱློན། འཇམ་དབྱངས་དྗེའི་སྤྱི་གཙུག་གི་དུང་མདློག་དཔའ་བློ་རློ་རྗེ་ལ་

གནང༌། དཔྲལ་བའི་ཤྗེལ་མདློག་རྒྱལ་ཚབ་པ་ལ་གནང༌། མགྲིན་པའི་གསྗེར་མདློག་

པུཎཻ་ཤྲི་ལ་གནང༌། ཐུགས་ཀའི་བཌཱཻུརྱ་ལྟ་བུ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ལ་གནང༌། རྗེ་བཙུན་

གི་སྐུ་དང་ཡན་ལག་ལ་རིང་བསྗེལ་སློང་རྩ་གཉིས་བྱློན་པ་དྗེ། དྗེར་བཞུགས་པ་ཀུན་

ལ་ཁྱབ་པར་གནང༌། དྗེ་ནས་བཟུངས་ཏྗེ་ཕལ་ཆྗེར་བྱློན་པ་རིང་བསྗེལ་གིས་ཁྱབ་

པར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལས་ཅན་རྣམས་ཀི་མཆློད་རྟྗེན་ནློ། །ཞྗེས་གསུང༌། འདི་ལྟ་

བུའི་ལུང་བསན་དང་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་ཚུལ་གི་དཔྗེ་ཡང་། དབུས་སུ་རྒྱུན་ཆད་

དྗེ་མིང་ཙམ་ཡང་མྗེད་པར་སློང་བ། མང་དུ་ཐློས་པའི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྗེ་བཙུན་དམ་

པ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆྗེན་གིས་མ་བཟློད་ནས་འབད་པ་ཆྗེར་མཛད་པས། མདློ་སྨད་ཅློ་

ནྗེའི་ཕྱློགས་ནས་ཕུལ་བ་འདིས་ཀང་བསན་པ་དྲི་མ་མྗེད་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་

ཅིག །མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་ 

པ་ཆེན་པོས་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་གཅིག་ 

བརྒྱུད་ཀི་ཚུལ་དུ་གནང་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ཟབ་མློ་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམ་པར་འདློད་

པས། ཐློག་མར་སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཚད་མྗེད་བཞི་བསློམ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་

བྱས་ནས། རང་གི་མདུན་གི་ནམ་མཁར་པད་དང༌། ཟླ་བ་དང༌། སྗེང་གྗེ་ཆྗེན་པློ་

བརྒྱད་ཀིས་བཏྗེག་པའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་སྗེང་དུ། རང་གི་དྲིན་

ཅན་རྩ་བའི་བ་མ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་པ་ལ། རྣམ་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབྱངས་སྐུ་མདློག་དམར་སྗེར་ལི་ཁིའི་མདངས་ཅན། ཞལ་གཅིག །ཕྱག་གཉིས་པ། 

ཕྱག་གཡས་ཤྗེས་རབ་ཀི་རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང༌། གཡློན་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་

པའི་གླྗེགས་བམ་ཐུགས་ཀར་བསམས་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐློར་ཚུགས་ཟུར་ཕུད་

ལྔ་དང་ལྡན་པ། ཞལ་འཛུམ་བག་དང་ལྡན་པ། རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བརྒྱན་པ། དར་ས་ཚོགས་ཀི་ན་བཟའི་ལྷབ་ལྷུབ་ཅན། ཞབས་རློ་རྗེ་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་

བཞུགས་པ། དྗེའི་སྤྱི་བློར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་

གྱུར། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས། རྒྱ་ཆྗེན་སྤྱློད་བརྒྱུད། ཟབ་མློ་ལྟ་

བརྒྱུད། ཉམས་ལྗེན་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་ལ་སློགས་པའི་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་
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པའི་བ་མ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། རྗེ་བཙུན་ལ་ཐིམས་པས། དྗེ་ཉིད་བ་མ་ཀུན་

འདུས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར། ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་བྱ་བའི་

རྒྱུད། སྤྱློད་པའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པའི་རྒྱུད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་ཡི་དམ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ཚོགས་འཁློར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། 

དྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམས་པས། དྗེ་ཉིད་ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར། 

ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་བཀའ་སློད་སྲུང་མའི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་དང༌། གནས་གསུམ་གི་དཔའ་བློ་མཁའ་འགྲློ་རྣལ་འབྱློར་མའི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ཐིམས་པས། ཆློས་སྐློང་ཀུན་འདུས་ཀི་བདག་ཉིད་

དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གསང་བ་འདུས་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ཉྗེར་སྤྱློད་རློལ་མློ། 

རྒྱལ་སིད་ས་བདུན། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་སློགས་རྒྱས་པར་འབུལ། དྗེ་ཙམ་མ་

བྱུང་ན་ཡང༌། གུ་རུ་རཏྣ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་སློགས་ཤཔྟའི་བར་

དང༌། འདློད་ཡློན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སིད་ས་བདུན་འབུལ། དྗེ་ནས་མཎལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་

རིགས་ཕུལ་ནས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། ཞྗེས་སློགས་རྩ་བརྒྱུད་ཀི་

བ་མ་རྣམས་ཀི་བསློད་པ་གང་ཤྗེས་ཀིས་བསློད་ཅིང༌། སློ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་

བྱའློ། །དྗེ་ནས་བ་མ་དྗེ་ཉིད། སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས། ཆློས་ཀུན་འདུས། དགྗེ་འདུན་

ཀུན་འདུས། བ་མ་ཀུན་འདུས། ཡི་དམ་ཀུན་འདུས། ཆློས་སྐློང་ཀུན་འདུས་སུ་ངྗེས་

ཤྗེས་ཤུགས་དྲག་དྲངས་ཏྗེ། དུས་འདི་ནས་བཟུངས་ཏྗེ་ཇི་སིད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐློབ་ཀི་

བར་དུ། རྗེ་ས་ལྟློས་ས་ཁྱྗེད་མིན་པ་མྗེད་སམ་བློ་ལིངས་ཀིས་བཀལ་ལ། མློས་གུས་

ཤུགས་དྲག་པློས་སྗེམས་མ་ཡྗེངས་པར་བྱས་ལ། དམིགས་བརྩྗེ་མ་གང་མང་གིས་
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གསློལ་འདྗེབས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ནས། བ་མ་རིན་པློ་ཆྗེ་བདག་གི་བློ་ཆློས་སུ་འགྲློ་

བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཆློས་ལམ་དུ་འགྲློ་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། 

ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཕྱིན་ཅི་ལློག་གི་བློ་ས་

མཐའ་དག་འགག་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་བློ་ས་མཐའ་

དག་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། 

བ་མའི་སྤྱི་བློའི་ༀ་ལས་འློད་ཟྗེར་དཀར་པློའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འཕློས། རང་

གི་སྤྱི་བློར་ཐིམས་པས་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་ལུས་ཀི་སློ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་

ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །དབང་དང་པློ་བུམ་པའི་དབང་ཐློབ། ལུས་ལྷར་བསློམ་པ་

ལ་དབང་བར་བྱས། འབས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞག་བྱུང་

སམ་དུ་མློས་པ་བརྟན་པར་བྱའློ། །ཡང་སྔར་བཞིན་དམིགས་བརྩྗེ་མ་ཅི་མང་བགྲངས་

ནས། བ་མ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། བ་མའི་མགྲིན་པའི་

ཨཱཿདམར་པློ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས། རང་གི་མགྲིན་པར་ཐིམས་པས། ངག་གི་སློ་ནས་

བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །དབང་གཉིས་པ་གསང་བའི་

དབང་ཐློབ། ངག་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་དབང་བར་བྱས། འབས་བུ་ལློངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་

ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞག་བྱུང་སམ་དུ་བསམ། ཡང་སྔར་བཞིན་གསློལ་བཏབ་

པས། བ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔློན་པློ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས། རང་གི་སིང་ཀར་ཐིམས་

པས། ཡིད་ཀི་སློ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །དབང་

གསུམ་པ་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་ཐློབ། སྗེམས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསློམ་པ་ལ་

དབང་བར་བྱས། འབས་བུ་ཆློས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞག་བྱུང་
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སམ་པའི་མློས་པ་བྱས། ཡང་སྔར་བཞིན་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས། བ་མའི་

གནས་གསུམ་གི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལས་འློད་ཟྗེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕློས། 

རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམས་པས་སློ་གསུམ་གི་སིག་སྒིབ་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག །དབང་བཞི་བ་ཚིག་དབང་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐློབ། འབས་བུ་ཟུང་

འཇུག་རློ་རྗེ་འཆང་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞག་བྱུང་སམ་འི་བསམ་པ་

བསྐྗེད། དྗེ་ནས་རང་གི་ལུས་ཀི་དབུས་དྲང་ཐད་སལ་ཚིགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཉྗེ་བའི་རྩ་

དབུ་མ། སྦློམ་ཕ་གྲློ་སློག་ཙམ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ཡར་ས་སྤྱི་གཙུག་

ལ་ཐུག་པ། མར་ས་གསང་གནས་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་གསལ་བཏབ། དྗེའི་ནང་དུ་རང་གི་

སིང་ཁ་འདི་ཉིད་ད་ལྟ་ཁ་ཐུར་དུ་ལྟ་བ་དྗེ། བློས་གྗེན་དུ་བསངས་ཏྗེ་པད་འདབ་མ་

བརྒྱད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཁ་“ཕྱྗེ1་བ་ཞིག་ཏུ་བསློམས། རྩ་དབུ་མའི་ཡར་ས་རྒྱ་མཐློངས་

ཁ་“ཕྱྗེ2་བ་ལྟ་བུར་ཐལ་ལྗེ་ཡློད་པར་བསློམས་ལ། སྔར་བཞིན་གསལ་བཏབ་པས། བ་

མ་དགྗེས་ཏྗེ་དབུ་མའི་ནང་ནས་མར་བྱློན། སིང་པད་འདབ་བརྒྱད་དུ་གསལ་བའི་

སྗེང་དུ་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། དམིགས་བརྩྗེ་མ་ཅི་

མང་བགྲངས་ཤིང༌། རང་གི་རྩ་དབུ་མའི་ཡར་ས་བཀག་ནས་ལུས་ཀི་ནང་འློད་ཟྗེར་ས་

ལྔས་ཞལ་བ་བྱས་པར་བསློམ་པ་ནི་མན་ངག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནས་ཐུན་འཇློག་ཁར། 

འདློད་དློན་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པས་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པར་བསམས་ལ། པད་འདབ་

བརྒྱད་སྤུངས་སྐུ་ཁ་བསྡུས་པ་ལྟར་ཟུམ་པའི་རྩྗེ་ལ་དམིགས་བརྩྗེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་

རྣམས་གསྗེར་གིས་འབིས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དྗེའི་གཤམ་ནས་ཨར་པ་ཙ་ནའི་ཡི་གྗེ་

1  བྱྗེ
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གསྗེར་གི་མདློག་ཅན་གིས་བར་མཚམས་མྗེད་པར་བཀྲིས་པར་བསམ་ཞིང༌། ངག་

ཏུ་ཡང་བརློད་ནས། བསན་པ་རྒྱས་པ་སློགས་ཀི་བསྔློ་བ་བྱྗེད་ཅིང༌། དྗེ་ནས་བཟུངས་

ཏྗེ་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་འབད་པ་གལ་ཆྗེའློ། །དྗེ་ཡང་སིང་ཁའི་བ་མའི་སྐུའི་བཀློད་པ་

འཆི་ཁ་ཚུན་ཆད་དུ་སྡུད་རྒྱུ་མིན་པས། རྩ་དབུ་མའི་ནང་ནས་མར་བྱློན། སྔར་གི་སིང་

ཁ་པད་འདབ་བརྒྱད་ཀི་སྔགས་དང་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་བཀྲློལ་ནས་པད་འདབ་བརྒྱད་

ཁ་ཤག་“ཕྱྗེ1་བར་བསམས་ནས་སྔར་གི་བ་མའི་སྐུ་ལ་ཐིམས་པར་བསམས་ལ་

གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་དང༌། པད་ཁ་ཟུམ་སྗེ་ཕྱི་ནས་ཡི་གྗེས་དཀྲིས་པ་རྩ་དབུ་མའི་

ནང་དུ་འློད་ཀིས་ཞལ་ཞལ་བྱྗེད་བ་སློགས་གློང་བཞིན་བྱའློ། །བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་ཟབ་

ཁྱད་ཅན་འདི་ནི། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློས། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པ་ལ་གཅིག་བརྒྱུད་ཀི་ཚུལ་དུ་གནང་བའློ། །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི་རྗེ་བཙུན་

འཇམ་དབྱངས། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློ། མཁས་པ་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པ། རྗེ་བ་སློ་བ། འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་བདྗེ་ལྗེགས། རྗེ་བཙུན་ཆློས་ཀི་

རྒྱལ་མཚན། རྗེ་བཙུན་བདྗེ་ལྗེགས་ཉི་མ། རྗེ་ཤར་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ཞལ་

སྔ་ནས་དགྗེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན། དྗེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཞལ་སྔ་ནས་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མཚན། དྗེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་རློ་རྗེ་བློ་གྲློས་རིན་ཆྗེན་ལའློ།། །།

ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། བཀྲ་ཤིས།
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༄༅། །རེ་རིན་པོ་ཆེས་བ་སོ་ཆོས་རེ་ལ་གཅིག་བརྒྱུད་ཀི་ཚུལ་དུ་

གནང་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མློ་གུ་རུ། སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཚད་མྗེད་བཞི་སློགས་སྔློན་

དུ་བཏང་ནས། རང་གི་སྤྱི་བློར་སྗེངྒྗེ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་ཀིས་བཏྗེག་པའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་སྗེང་དུ། པད་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ངློ་བློ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བ་

མ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ཡིན་པ་ལ། རྣམ་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་སྐུ་མདློག་

དམར་སྗེར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀི་གཡས་རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང་གཡློན་གིས་

གླྗེགས་བམ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། ཞབས་རློ་རྗེ་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། རིན་པློ་

ཆྗེའི་རྒྱན་དང་དར་ས་ཚོགས་ཀི་ན་བཟའ་ཅན། མཚན་དཔྗེས་བརྒྱན་པའི་ལྷའི་སྐུ་

སང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ། ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་འློད་ཟྗེར་གི་ཕུང་པློ་ཆྗེན་

པློའི་དབུས་སུ་བཞུགས་པ། དྗེའི་སྤྱི་བློར་ༀ་དཀར་པློ། །མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་

པློ། །ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔློན་པློ། །ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་ཟབ་མློ་ལྟ་བརྒྱུད། 

རྒྱ་ཆྗེན་སྤྱློད་བརྒྱུད། ཉམས་ལྗེན་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་དང༌། གཞན་

ཡང༌། རང་གི་ཆློས་འབྗེལ་དངློས་སུ་ཐློབ་པའི་བ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས། 

དཔའ་བློ་མཁའ་འགྲློ་ཆློས་སྐློང་བསྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་

དྲངས། སྤྱི་བློའི་བ་མ་ལ་ཐིམ་པས། དྗེ་ཉིད་སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་བདག་ཉིད་
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དུ་མློས་ནས། གདུང་ཤུགས་དྲག་པློས་དམིགས་བརྩྗེ་མ་འདྲྗེན་ཅིང་གསློལ་བ་བཏབ་

པས། བ་མའི་སྤྱི་བློའི་ༀ་ལས་འློད་ཟྗེར་དང་བདུད་རྩི་དཀར་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་

བྱུང༌། རང་གི་སྤྱི་བློར་ཐིམ། བ་མའི་སྐུའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། དབང་བཞིའི་ནང་ནས་

བུམ་དབང་ཐློབ། ཐློག་མྗེད་ནས་ལུས་ཀི་སློ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དག །སྐུ་རློ་རྗེ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་བཞག་བྱུང་སམ་

དུ་མློས་ནས་དམིགས་བརྩྗེ་མ་འདྲྗེན་ཅིང༌། ཡང་སྔར་བཞིན་གསློལ་བ་བཏབ་པས། 

བ་མའི་མགྲིན་པའི་ཨཱཿལས་འློད་ཟྗེར་དང་བདུད་རྩི་དམར་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང༌། 

རང་གི་མགྲིན་པར་ཐིམ། ཐློག་མྗེད་ནས་ངག་གི་སློ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དག །བ་མའི་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། 

དབང་བཞིའི་ནང་ནས་གསང་དབང་ཐློབ། གསུང་རློ་རྗེ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་བཞག་བྱུང་སམ་དུ་མློས་ནས། དམིགས་བརྩྗེ་མ་འདྲྗེན་ཅིང༌། ཡང་སྔར་བཞིན་

གསློལ་བ་བཏབ་པས། བ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་དང་བདུད་རྩི་སྔློན་པློ་

དཔག་མྗེད་བྱུང༌། རང་གི་སིང་གར་ཐིམ། ཐློག་མྗེད་ནས་ཡིད་ཀི་སློ་ནས་བསགས་

པའི་སིག་སྒིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དག །བ་མའི་ཐུགས་ཀི་བྱིན་

རླབས་ཞུགས། དབང་བཞིའི་ནང་ནས་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་ཐློབ། ཐུགས་རློ་

རྗེ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞག་བྱུང་སམ་དུ་མློས་ནས་དམིགས་བརྩྗེ་མ་

འདྲྗེན་ཅིང༌། ཡང་སྔར་བཞིན་གསློལ་བ་བཏབ་པས། བ་མའི་གནས་གསུམ་གི་ཡི་གྗེ་

གསུམ་ལས་འློད་ཟྗེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང༌། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་

ཐིམ། ཐློག་མྗེད་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སློ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་བག་
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ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དག །བ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གི་བྱིན་

རླབས་ཞུགས། དབང་བཞིའི་ནང་ནས་ཚིག་དབང་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐློབ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རློ་རྗེ་གསུམ་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པའི་ཟུང་འཇུག་རློ་རྗེ་འཆང་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་བཞག་བྱུང་སམ་དུ་མློས་ནས་དམིགས་བརྩྗེ་མ་འདྲྗེན། དྗེ་ནས་རང་གི་སྤྱི་བློ་

ནས་སིང་གའི་བར་དུ་རྩ་དབུ་མ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ། ཡར་ས་སྤྱི་བློ་ལ་ཟུག་པ་

རྒྱ་མཐློངས་ཁ་ཕྱྗེ་བ་ལྟ་བུ། བུ་ག་སྐ་ཐལ་ལྗེ་ཡློད་པ། མར་ས་རག་དུང་གི་ཞབས་ཀི་

རྣམ་པ་ཅན་སིང་གར་གནས་པ། རང་གི་སིང་གར་པད་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། 

ཁ་གྗེན་དུ་ཤག་ཕྱྗེ་བ། དྗེའི་དབུས་སུ་རང་གི་སྗེམས་ཉིད་ངྷིཿ དམར་སྗེར་དུ་གསལ་

བཏབ1“། དྗེ་ནས་སྤྱི་བློའི་བ་མ་ལ་དམིགས་ནས། བ་མ་རིན་པློ་ཆྗེ་བདག་གི་བློ་ཆློས་

སུ་འགྲློ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། ཆློས་ལམ་དུ་འགྲློ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། ཆློས་ལ་

བར་ཆད་མྗེད་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། ཕྱིན་ཅི་ལློག་གི་བློ་ས་མཐའ་དག་འགག་པར་

བྱིན་གིས་རླློབས། ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་བློ་ས་མཐའ་དག་བདྗེ་བག་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་

བར་བྱིན་གིས་རླློབས། བྱམས་སིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཁྱད་པར་ཅན་བདག་གི་

རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། བདག་མྗེད་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་

བདག་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྟློགས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་

པས། བ་མ་རྩ་དབུ་མའི་ནང་ནས་མར་བྱློན་ནས། རང་གི་སྗེམས་ངྷིཿ དམར་སྗེར་དུ་

གསལ་བ་ལ་ཐིམ། བ་མ་དང་རང་གི་སྗེམས་རྗེ་བཙུན་གསུམ་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པའི་

ངང་ལ་དར་ཅིག་མཉམ་པར་གཞག་གློ །དྗེ་ནས་རང་གི་སིང་ག་པདར་གསལ་བ་ཁ་
1  - ། + ་
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འུབ་འདུས་པའི། རྗེ་བཙུན་གི་རལ་པའི་ཐློར་ཅློག་གི་མཚམས། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་

དྷིཿའི་སྔགས་ཀིས་བསྐློར་བར་བསམ་མློ། །དྗེ་རྗེས་སྐྗེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང༌། 

འབལ་མྗེད་ཆློས་ཀི་དཔལ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་ཅིང་ཞྗེས་སློགས་བརློད། །

མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །རེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གི་གསན་ཡིག་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མློ་གུ་ར་བྗེ། གསང་འདུས་ཀི་ཆློས་འབྱུང༌། ཊིཀ །སྒློན་གསལ་རྒྱུད་དང་

བཅས་པ་དང༌། རིམ་ལྔ་སྒྲུབ་ཐབས་མདློར་བྱས་ཤྲངྔྷ་དང༌། ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར། མདློ་

སྗེ་དྷརྨ་ཤྲི་བྷ་དྲ་དང༌། ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར། ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་པ་སུ་བྷ་ཥི་ཏ་དང༌། ལློ་ཆྗེན་གི་

འགྱུར། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འགྲྗེལ་ཚིགས་བཅད་མ་གུ་ན་ཨ་ཀ་ར་དང་རབ་ཞི་བཤྗེས་

གཉྗེན་གི་འགྱུར་ལ་ཀ་ན་ཀ་ཝ་ར་མ་དང་པ་ཚབ་ཀིས་བཅློས་པ་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

མཛད་པ་དང༌། སྤྱློད་བསྡུས། བདག་བྱིན་རླབས། མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ། 

རློ་སྗེག་གི་ཆློ་ག་རྣམས་ཤྲངྔྷ ་དང་ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར། སྗེམས་ཀི་སྒིབ་སྦྱློང་ཛྙཱ་ནཱ་ཀ་

ར་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བའི་འགྱུར། ཡ་ར་ལ་ཝ་སློགས་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་

འགྱུར་བྱང་མྗེད་པ་རྣམས་ཨཱརྱ་དྗེ་བས་མཛད་པ་དང༌། 

རྣམ་གཞག་རིམ་པ་འགྱུར་བྱང་མྗེད་པ་དང༌། ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་པ་ཏི་ལ་ཀ་ཀ་ལ་ཤ་

དང༌། པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར། འདི་གཉིས་ཀླུ་བྱང་གིས་མཛད་པ་དང༌། རློར་སྗེམས་ཀི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཟླ་གྲགས་ཀིས་མཛད་པ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀི་ཏ་དང༌། “ཀློག1་སྐ་གཞློན་ནུ་

འབུམ་གིས་བསྒྱུར་པ་ལ། དི་པཾ་ཀ་ར་རཀི་ཏ་དང་བ་རི་ལློཙྪས་བཅློས་པ་དང༌། 

1  གླློག
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གསང་འདུས་དཀིལ་ཆློག་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤྗེས་

གཉྗེན་གིས་མཛད་པ། ཁ་ཆྗེ་པཎ་ཆྗེན་དང༌། ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པའི་འགྱུར། གསང་

འདུས་ཀི་དཀིལ་ཆློག །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་མཆློད་ཆློག །རབ་གནས་ཀི་ཆློ་ག་

གསུམ་ནག་པློ་པ་དང་འགློས་འགྱུར། གཏློར་ཆློག་འགྱུར་བྱང་མྗེད་པ་རྣམས་ནག་པློ་

པས་མཛད་པ་དང༌། གསང་འདུས་རྒྱུད་ཕྱི་མ་གསང་བ་ཐམས་ཅད་སློན་པ་ཞྗེས་བྱ་

བའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་པ་གསང་བའི་སྒློན་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་སན་གྲགས་བཟང་པློས་མཛད་

པ་སྨྲ་ཏིའི་རང་འགྱུར་རྣམས་ཐློས་སློ། །འདིའི་མཇུག་རློགས་རྟིང༌། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། 

ནམ་མཁའི་སིང་པློ། སན་གྲགས་བཟང་པློ། ནཱ་རློ་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་དངློས་གྲུབ། རྩ་བཤད་

པ་རྣམས་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་བྱ་བ་སང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་འཕགས་སྐློར་ཕན་དང་

བཅས་པ་ལ།1 མར་འགློས་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བྱང་སྗེམས་བློ་

གྲློས་རིན་ཆྗེན། ཀླུ་སྒྲུབ། གསང་བའི་མཚན་མ་ཏཾ་གི་པ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མར་ལློ། 

མཚུར་དབང་རློར། འཁློན་གད་པ་ཀིརྟི། བྱ་སང་པ་བསློད་རིན། ཐུར་ལ་བ་ཚུལ་

ཁིམས་སྐབས། ཐང་སྗེ་བ་འཕགས་པ་སྐབས། གསྗེར་སིངས་པ་གཞློན་ནུ་འློད། དགྗེ་

སིངས་པ་ཆློས་འློད། ཇློ་མཚོ་བ་འཕགས་པ་འློད་དྗེ། འདི་དབང་དང་གདམས་ངག་

དང་རྒྱུད་རྐྱང་གི་བཤད་བརྒྱུད་དུ་མངློན་ནློ། །ཡང་། མར་ལུགས་ལ། རྒྱུད་རྐྱང་ལ་སྒློ་

འདློགས་ནང་ནས་གཅློད་པ་གྲུབ་ཐློབ་ཉམས་བརྒྱུད་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཨིནྡྲ་བློངྷི། ཌཱ་

ཀི་བདྗེ་བའི་ཞབས། ཌ໋་བི་ཧྗེ་རུ་ཀ །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེ། ཀམྤ་

ལ་པ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ་བ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མར་པའློ། །འདི་འཕགས་ལུགས་སུ་མི་

སང༌། མཁས་པ་པཎི་ཏའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུད་བཞི། རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྣམས་
1  + །
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ལ་བརྒྱུད་ལུགས་གཉིས་ཏྗེ། ཀླུ་སྒྲུབ། མ་ཏཾ་གི །ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མར་པའློ། །ཡང་

མ་ཏཾ་གི །ཟླ་གྲགས། རིག་པའི་ཁུ་བྱུག །ཨ་བ་ངྷཱུ་ཏཱི་པ། ནག་པློ་ཞབས། དྲི་མྗེད་བློ་

གྲློས། ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་པློས་མར་པ་ལ་གདམས་སློ། །དྗེ་ལ་མ་ཏཾ་གི་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

ཐུགས་སས་བཞི། ཉྗེ་སས་གསུམ་སྗེ་བདུན་གི་ནང་ནས་ཐུགས་སས་གཅིག་

གློ །ཐུགས་སས་བཞི་ནི། འཇམ་དཔལ་ཞལ་མཐློང་ཤཱཀ་མི་ཏ། སྒློལ་མ་ཞལ་མཐློང་

ནཱ་ག་བྷློ་ངྷི། ས་བརྒྱད་ནློན་པ་ཨཱརྱ་དྗེ་བ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་མཐློང་བ་མ་ཏཾ་གི་

པའློ། །ཉྗེ་བ་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་བསྐངས། ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད། སློབ་དཔློན་

དཔའ་བློའ ློ། །སྤྱིར་མར་བ་ལ། འཕགས་སྐློར་རྒྱུད། འགྲྗེལ་པ་དང༌། རྒྱུད་རྐྱང༌། བཤད་

རྒྱུད་ལྔ། ཕན་དང་བཅས་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་སློགས་དང་བཅས་པ་ལ་

རྒྱ་གར་ན་འགྲྗེལ་བ་ཉྗེར་གསུམ། ཇློ་བློ་ཉྗེར་ལྔ་ཙམ་གསུང་སྐད། བློད་ན་བདུན་ཙམ་

ཟྗེར་ཡང་མང་དུ་སང༌། མར་པ་ལ། ཛ་ཡ་ན། ཐ་ག་ན། སིམ་ཏློག་གསུམ་ཡློད། སྤྱིར་

རྒྱ་གར་དུ་ལན་གསུམ། བལ་པློར་ལན་བཞི་སྗེ་བདུན། ཤར་ནུབ། ལྷློ་བྱང༌། ཁ་ཆྗེ། 

བལ་པློའི་མཎི་ཏ་དང༌། ཀུ་ས་ལིར། གྲགས་ཚད་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། བརྒྱུད་པ་འཛིན་

ངྗེས་ང་བརྒྱད། སང་བ་འགྱུར་ངྗེས་བཅུ་གསུམ། འདུས་པ་མཁས་པའི་བ་མ་བདུན་

གི་ནང་ནས་ནུབ་ཏུ་ལཀྗེ་ཏའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པ་དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་པློ་

ལ། འདུས་པའི་དབང་བརྒྱུད། གདམས་པའི་བཀའ་བབས། ཁྱད་པར་དུ་མར་པའི་བུ་

བཞིའི་ནང་ནས་མཚུར་དབང་རློར་ལ། རྗེ་ནཱ་རློ་པའི་དབང་དང་རྒྱུད་རྐྱང་གདམས་

པར་བཅས་པ་གདམས། དྗེས་གད་པ་ཀིརྟི། དྗེ་ལ་མི་ཉག་ཐུ་ལ་པ། དབུས་པ་འགར་

སྗེ། གྲུབ་ཐློབ་ཞང་ཞུང་པ་སྗེ་ཐུགས་སས་གསུམ་ལ། གངས་བར་གསྗེར་ཁའི་རིན་
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ཆྗེན་གླིང་པ་ཚུལ་ཁིམས་མཛེས། རྒྱ་རྣལ་འབྱློར་པ་བ་ལུང་པ། དགྗེ་སློང་ཆློས་

གྲགས་བཟང་པློ། ཤྲ་ཀ་གཞློན། བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །འཕགས་འློད། དྗེ་ལ་རིན་ཆྗེན་པས་

མར་ལུགས་ཀི་དབང་གདམས་པ་རྣམས་གསན་ནློ། །འགློས་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། 

ཕྱག་རློར། ཨིནྡྲ་བློ་ངྷི། ཀླུ་ལས་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱློར་མ། རྒྱལ་པློ་བི་སུ་ཀལྤ། བམ་ཟྗེ་

ཆྗེན་པློ་ས་ར་ཧ། ནཱ་གཱརྫུ་ན། དྗེ་ལ་ཨཱརྱ་དྗེ་བ། ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན། ཀླུ་བྱང༌། ཟླ་

གྲགས་དང་བཞིས་ཞུས། དྗེས་སློབ་པའི་རློ་རྗེ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ་བ། ས་འདྲས1་པ། 

དྗེས་མར་མྗེ་མཛད། དྗེ་བ་ཨ་ཀ་ར། བིརྱ་བྷ་དྲ་དང་གསུམ་ལ། གསུམ་གིས་རྗེ་

འགློས་ལ། གཞན་ཡང་ཟ་ཧློར་གི་མཁས་པ་བཙུན་མློ་ཅན། བལ་ཡུལ་རློང་གི་ནཱ་ག་

ཀློ་ཊི། བི་ཀྲ་མ་ཤི་ལའི་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པར་གྲགས་པ་དི་པཾ་ཀ་ར། རློ་རྗེ་གདན་གི་

མཁན་པློ་ཆྗེན་པློ་ནག་པློ་པ“།2 ཀློང་ཀ་ལའི་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་རྒྱལ་བུ་སྤིན་གི་

ཤུགས་ཅན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་ཛ་ཧུ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཞི་བ་མཟང་པློ། ཁ་ཆྗེ་

གྲིབ་བརྟན་གི་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་ཙནྡྲ་ཧི་རི་ལ་སློགས་པ་པཎི་ཏ་བདུན་ཅུ། མཁའ་

འགྲློའི་བ་མ་གཉིས་དང་བཅས་པ་ལ་རྗེ་འགློས་ཀིས་གསན། དྗེ་ནས་འཇད་པློ་དློང་གི་

མང་ར་བ་སྗེང་གྗེ་རྒྱལ་མཚན། འཇད་བག་ལྟག་གི་སྔློག་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་གྗེ །དྗེའི་

དབློན་པློ་སྔློག་མུ་ནྗེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཉི་མ་སྗེང་གྗེ །གྲྗེས་ཆུ་བར་གི་གླན་རྩ་

ཚ་ཉི་མ་ལྕམ། དྗེ་གཉིས་ཀིས་མུ་ནྗེའི་སས་ཨཱརྱ་དྗེ་བ། དྗེས་ཞར་ཆློས་པ་སྐིད་

མཁར་འཇུག་གྲྗེས་ཁ་དབྗེན་ཚའི་རྟག་པ་རིན་ཆྗེན་གྲགས། དྗེ་ལ་ཆློས་འློད། ཡང་

སློག་ཆྗེན་པློ་དང་གླན་གཉིས་ལ། སྗེ་མློའི་ཕུག་ཀ་བ་འབུམ་སྐབས། རློང་ལྷ་སྗེངས་

1  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་ས་འདྲྗེས་ཞྗེས་བིས་འདུག༽

2  - ། + ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 210  

ཀི་རྩང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། ཡང་བག་ལྟག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཆ་གར་མློན་མློ་བག་གི་

མི་ཉག་རློ་རྗེ་གྲགས། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། ཆློས་འློད། ཡང་གླན་ལ་ཐང་སྗེ་བ། དྗེ་ལ་གསྗེར་

སིངས་པ། དྗེ་ལ་ཆློས་འློད། དྗེས་འཕགས་འློད་དློ། །ཡང་ཆློས་འློད་ལ་བློ་སྗེང༌། དྗེ་ལ་

འཕགས་འློད། དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་བས་སྔློག་ལུགས་ཀི་དབང་བཤད་པ་གདམས་པ་

རྣམས་དང༌། སྔར་སྨློས་པའི་རིམ་ལྔ་སློགས་དང༌། ནཱ་རློ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཟུང་འཇུག་

གསལ་བ། སྒ་དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པས་མཛད་པ། ཡ་ར་སློགས་ཚུལ་བཞིར་བཤད་

པ་རྣམས་བརྒྱུད་པ་དྗེ་ལ་མི་སང༌། གཞན་རྣམས་གསན་ནློ། །མར་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་

པ་ཐ་མར་བསན་པ་ལས་རྒྱུད་ནས་མདློར་བྱས། མདློ་སྗེ། རྣམ་གཞག་རིམ་པ། བདག་

བྱིན་བརླབས། སྗེམས་ཀི་སྒིབ་སྦྱློང༌། མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ། རིམ་ལྔ། 

སྤྱློད་བསྡུས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འགྲྗེལ། ནཱ་རློ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པ་

གསན་བྱ་བ་སང་སྗེ། བརྒྱུད་པ་དྗེ་ལ། ཨཱརྱ་དྗེ་བ། ཀླུ་བྱང༌། ནཱ་རློ་པ་གསུམ་མི་སང་

བས། དྗེ་གསུམ་གིས་མཛད་པའི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་མ་དག་གམ་སམ་མློ། །ཇློ་བློ་ནཱ་

རློ་པ། དྲན་པ་ཡྗེ་ཤྗེས། ལློ་གཞློན་ཚུལ། ཇློ་གདན་སྐྲངས་དཔྗེ་པ། ཆློས་འློད། 

འཕགས་འློད། ད་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པ་ནཱ་རློ་བས་མཛད་པ་

གསན། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕྱག་རློར། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དྗེ་བ། ཤཱཀ་བཤྗེས། ཟླ་གྲགས། རློལ་

པའི་རློ་རྗེ། སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ། འློད་ཟྗེར་འབྱུང་གནས་གྲགས་པ། འློད་མཛད་ལྷ། 

ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། བི་ཁྱཱ་ཏ་“དྗེ1་བ། ཁ་ཆྗེ་ཤཱཀ་ཤྲི། ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པ། འློད་

ཟྗེར་ཤཱཀ། ཁའུ་དར་ཤྗེ། སྗེ་མློ་རྗེ་པ་རིན་ཆྗེན་དཔལ། ར་གཉིས་པ་རྒྱལ་རིན། 

ནགས་ཕུག་པ་ཀུན་སྨློན། གྲགས་ཆྗེན་པ། འཕགས་འློད། དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་
1  ད
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གསང་འདུས་ཀི་དབང་བཀའ་ས་ལུགས་ཐློབ་ཅིང༌། དཀིལ་ཆློག་ཟུང་འཇུག་གསལ་

བ་ཐློས་གསུང་འདུག་པ་ལ། བརྒྱུད་པ་དྗེ་ན་སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་མི་

སང་བས་མ་དག་ཅིང༌། འློན་ཀང་ཤཱཀ་ཤྲི་དང༌། ཆློས་རྗེ་བས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་པས་དྗེ་

མན་ཆད་དག་ཀང་ཡན་ཆད་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟའློ། །འཁློན་གད་པ་བ་ནས་འགར་སློན་

ཤྗེས་རབ་རྒྱལ་པློ། གྲངས་སློ་ཁློ་བློ་ལ་རྩར། ཨང་ཕུག་པ་རིན་ཆྗེན་སྗེང་གྗེ །རློང་པ་

ཤྗེར་སྗེང༌། སློན་མློ་ལུང་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁར། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་

པས་གསང་འདུས་མར་ལུགས་ཀི་དབང་བཤད་ཀི་མན་ངག་གསན་ཅིང༌། ཡང་ཡ་ར་

ལ་ཝ་སློགས་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ། རློ་རྗེ་འཆང་གི་ལམ་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་བཤད་པ་

གསན་བྱ་བ་སང༌། འདིའི་དང་པློ་མར་ལུགས་ལ་བརྒྱུད་ན་ཨཱརྱ་དྗེ་བ་མི་སང༌། 

གཉིས་པ་ཏཻ་ལློ་པ་ཡན་ནི་རུང་ཙམ། སྒ་དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པར་བྱས་ན། དྗེ་དང་

མར་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་དང་པློར་བསན་པའི་མཐར་སྒ་དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པས་

མཛད་པ་གསན་བྱ་བ་སང་སྗེ། བརྒྱུད་པ་ལ་མི་སང་པས་བརྟག་གློ །དྗེ་ལྟར་ན། 

འཕགས་འློད། བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེ། བ་མ་ཁྱུང་པློ་བ་ནི་འཕགས་ལུགས་ཀི་དབང་དང༌། 

རིམ་ལྔའི་དམར་ཁིད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ཞིང༌། བ་མ་པ་ལ་བསྒུབ་དཀིལ་རིན་པློ་ཆྗེ་

བས་མཛད་པའང་ཐློས་སློ། །ཡང་བུ་སློན། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་ནི། སྒློན་གསལ་རྒྱུད་

དང་བཅས་པ་དང༌། བུ་སློན་པས་མཛད་པའི་ཆློས་འབྱུང༌། ཊི་ཀ་དང་བཅས་པའི་

བཤད་རྒྱུད་དློ། །ཡང་། བུ་སློན་པ། རིན་རྣམ་པ། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་ནི་རྒྱ་གཞུང་

ཕན་རྣམས་དང་ནཱ་རློ་པའི་འགྲྗེལ་པའི་བརྒྱུད་པའློ། །བུ་སློན། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ། 

ལློཙྪ་བ་ནམ་བཟང༌། སློབ་དཔློན་གཞློན་བློ་བ་ལ་གསང་འདུས་རྒྱུད་འགྲྗེལ། སྤྱློད་
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བསྡུས། མདློར་བྱས་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ཐློས་ཤིང༌། མདློར་བྱས་ཀི་ཊི་ཀ་བུ་སློན་

པས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། བུ་སློན། རིན་རྣམ་པ། སྐབས་མཆློག་དཔལ། སློབ་

དཔློན་གཞློན་བློ་བའློ། །བུ་སློན། ལློཙྪ་བ་བྱང་རྩྗེ། གྲགས་རྒྱལ། སློབ་དཔློན་གཞློན་བློ་

བ་ལ་རིམ་ལྔའི་དམར་ཁིད་ཐློབ། རིམ་ལྔ་དློན་ལྔ་མ། དློན་བཞི་མ། རིམ་ལྔ་འཁློར་ལློ་

ཅན། འཁློར་ལློ་མྗེད་པ། གསང་བ་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་མན་ངག །རིམ་ལྔ་སྗེམས་དཔའ་

གསུམ་བརྩྗེགས། སྒྱུ་མ་གསུམ་རྒྱུད་ཀི་མན་ངག །འློག་སློ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བདྗེ་བ་

ལམ་དུ་བང་བའི་མན་ངག །སྐུ་གསུམ་གི་འཕློ་བ། བཙན་ཐབས་ཀི་འཕློ་བ། རྣམ་

ཤྗེས་གྲློང་འཇུག་གི་མན་ངག །མགྲིན་པར་རྨི་ལམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྱུ་མ་བཙན་ཐབས་

ཀི་མན་ངག །སིང་ཁར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འློད་གསལ་གི་མན་

ངག །རིམ་ལྔ་ཅིག་ཅར་བའི་མན་ངག །འཁློར་བ་འཇུག་ལྡློག་ལ་བརྟྗེན་ནས་མ་རིག་

པ་རྩད་ནས་བཅད་པའི་མན་ངག །ཕ་རྒྱུད་ཡང་སིང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་གསྗེབ་

ལམ་ངློ་སྤློད་ཡུ་མློ་ཁུག་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། བུ་སློན་པ། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ། 

མཁན་ཆྗེན་གྲགས་པ་བཤྗེས་གཉྗེན་པའློ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་དང༌། དཀིལ་

ཆློག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཇམ་རློར། ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། མར་མྗེ་

མཛད། དཔལ་སྗེ་པ། དྲི་མྗེད་སས་པ། བྷ་ལི་ཨཱ་ཙརྱ། གཉློས་ལློཙྪ། གཉློས་དཔལ་ལ། 

གཉློས་གྲགས་པ་དཔལ། གཉློས་གཟི་བརིད་དཔལ། སློན་མློ་ལུང་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁར། 

ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀང་ཐློས་སློ། །གསང་འདུས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་ཀི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་

ནི། འཇམ་དབྱངས་དང་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏཱི་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། མར་མྗེ་
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མཛད། ཀུན་དགའ་སིང་པློ། ཐ་ག་ན། ཤཱནི་པ། ཤྲ་ནི་པ། ཤྲངྔྷ་ཀ་ར། པད་ཀ་ར། དྗེ་

གཉིས་ཀ་ལ་ལློ་ཆྗེན་རིན་བཟང་གིས། དྗེ་ནས་རྐྱང་པློ་ཆློས་བློ། དགྗེ་བཤྗེས་སྐབས་

སྗེ། རློ་རྗེ་ས་བརྟན། དཀློན་མཆློག་འབར། དགྗེ་བཤྗེས་དབང་རིན། ཁམས་པ་ས་

ཕུག་པ་ཤཱཀ་རློ་རྗེ། རློང་པ་ཆློས་མགློན། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན། ཁྱུང་

ཆྗེན་པའློ། །གསང་འདུས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་དབང༌། ཇློ་བློས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་

ཐབས་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཇློ་བློ། ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འློད། འློལ་པ་བྱང་ཆུབ་རློ་

རྗེ། རྒྱ་ལྕགས་རི་གློང་ཁ་པ། རིང་བུ་ཁ་པ། ཐང་སློད་པ་ཆློས་འློད། ཞང་ཡྗེ། གཟྗེ་བ་

དློན་གྲུབ་མགློན། པར་ཐང་པ་ཡབ་སས། དར་མ་ཤཱཀ། བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག །ལློ་

མཆློག །ཀུ་མཱ་ར་པྲ་བྷ་ཝ། ཀིརྟི་ཤྲི་བྷ་དྲ། འཕགས་འློད། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །ཤཱནི་པ་ཡན་ཆང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་དང་འདྲའམ་ཞྗེས་བ་མས་

གསུང་ངློ་། །གཤྗེད་དམར་ལྷ་ལྔ་ཆག་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བིḈḷ་པ། 

ཌ໋་བྷི་པ། བི་ར་ཊི་པ། མ་ཏི་པ། ནིསྐ་ལཾ་ཀ །རྗེ་བྗེནྟྲ།1 ཆག་ལློ། གཡུང་ཕུག་པ། ཤློང་

བློ་བརྟན། མཆློག་ལྡན། དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན། མཁན་ཆྗེན་རིན་རྣམ་པའློ། །དྷ་ན་ཤཱི་

ལའི་འབིར་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བིḈḷ་པ། ནག་པློ་པ། ས་ལི་པ། ཤཱི་

ལ་ཙནྡྲ། དྷ་ན་ཤཱི་ལ། འཇམ་གསར། རྒ་ལློ་རློང་སྗེང༌། དཔལ་ལྡན་པ་མན་ཆད་འདྲ། 

གཤྗེད་དམར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། དཔལ་འཛིན། 

བི་ར་ཊི་པ། མ་ཏི་པ། ནིསྐ་ལཾ་ཀ །རྗེ་བྗེནྟྲ། ཆག་ཆློས་རྗེ་དཔལ། གཡུང་ཕུག་པ། ཤློང་

བློ་བརྟན། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། རིན་པློ་ཆྗེ་པ། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་པ། མཁན་

ཆྗེན་གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད། 
1  ༼ རྗེ་བྗེནྟྲ་ཞྗེས་པ་འདི་ལ་འདི་དང་འློག་ཏུ་འབྱུང་བ་དག་ལ་སྐུ་འབུམ་པར་མར་རྗེ་བྗེནྡྲ་ཞྗེས་བིས་འདུག ༽
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དཔལ་འཛིན། དཔྗེ་མྗེད། རིནཆྗེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། 

འདྲྗེན་མཛད་ཞབས། རྣམ་པར་གྲགས་པའི་ལྷ། ཁ་ཆྗེ་པཎ་ཆྗེན། དྷ་ན་ཤཱི་ལ། གཡག་

སྗེ་ལློཙྪ་བ། མངའ་རིས་པ། གཡག་སྗེ་ཟྗེ་དམར་བ། སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས། བུ་སློན་

རིན་པློ་ཆྗེ་མན་འདྲ། གཤྗེད་དམར་གི་རྣལ་འབྱློར་བཞིའི་བྱིན་རླབས། རྣལ་འབྱློར་

བཞིའི་མན་ངག །འློད་འཛིན་མའི་བྱིན་རླབས། འློད་འཛིན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། རང་གི་

སྗེམས་གློང་དུ་འཕློ་བའི་མན་ངག །འཕློ་བའི་བྱིན་རླབས། མྗེ་ལྷ་མཆློད་པ། འཁྲུལ་

འཁློར་གི་རིམ་པའི་བྱིན་རླབས། ཕྱིར་བཟླློག་གི་མན་ངག་འདི་རྣམས་དཔལ་འཛིན་

གིས་མཛད་པ་སྗེ། འདི་དག་གི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད། དཔལ་

འཛིན། བི་ར་ཊི་པ། མ་ཏི་པ། ཛ་མ་རི། དཪྤན་ཨཱ་ཙརྱ། གླློ་བློ་ལློཙྪ་བ། བ་མ་ས་པ། 

ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན་པ། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་བ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་

ཤྗེ་བ། ཡང་དཔལ་འཛིན་གིས་མཛད་པའི་གཤྗེད་དམར་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཆློ་ག་

ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད། བིḈḷ་པ། ཌ໋་བྷི་ཧྗེ་རུ་ཀ །བི་ར་ཊི་

པ། མ་ཏི་གརྦྷ། གམྦི་ར་མ་ཏི། ནིསྐ་ལཾ་ཀ །ད་ན་ཤཱི་ལ། འཇམ་གསར། རྒ་ལློ། ཤྗེར་

སྗེང༌། འཕགས་འློད། བུ་སློན་པ་མན་འདྲའློ། །རློ་རྗེ་ཙར་ཙི་ཀ །ཕག་མློ། དབྱངས་ཅན་

མ་དཀར་མློ་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་དཔལ་འཛིན་གིས་མཛད་པ་གསུམ་མཁན་ཆྗེན་

གྲགས་ཤྗེ་བ་ལ་ཐློས། ཁློང་པས་ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་པ་ལ། དྗེས་བུ་སློན་པ་ལ་

གསན་གསུངས་ཏྗེ་ཁློང་པའི་གསན་ཡིག་ན་མི་སང་བས་བརྟག་གློ །ཤིན་ཏུ་སྤློས་

མྗེད་དང་འློད་གསལ་འཆར་བའི་རིམ་པ། བིḈḷ་པ། བི་རཱུ་པས་མཛད་པའི་ལུང་གི་

བརྒྱུད་པ་ནི། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད། བིḈḷ་པ། ཌ໋་བྷི་བ། བམ་ཟྗེ་དཔལ་འཛིན། མ་ཏི་བ། 
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དཪྤན་ཨཱ་ཙརྱ། གླློ་བློ་ལློཙྪ་བ། ཤྗེས་རབ་རིན་ཆྗེན། བ་མ་ས་པ། ལློ་མཆློག །དཔལ་

ལྡན་པ། བུ་སློན་པ། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་བ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་

ལའློ། །བི་རཱུ་པས་མཛད་པའི་བདུད་རྩི་ལྔའི་བྱིན་རླབས་ཀི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། བི་

རཱུ་པ། མ་ཏཾ་གི་པ། དཔལ་འཛིན། ལ་ལི་ཏ་བཛྲ། ཤཱནི་རཀི་ཏ། དྷརྨ་བཛྲ། རཏྣ་བཛྲ། 

དཪྤན་ཨཱཙརྱ། གླློ་བློ་ལློཙྪ་བ། བ་མ་ས་པ། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན་པ་

མན་འདྲའློ། །ལྷ་ལྔ་དང༌། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་

སྗེག །མཎལ་དུ་མཆློད་པའི་ཆློ་ག །“གཏློར1་ཆློག །འློད་གསལ་འཆར་བའི་འགྲྗེལ་པ་

རྣམས། རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པ། ཁློང་ལ་ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་བ། དྗེས་མཁན་ཆྗེན་

གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེ་ལ་བདག་གིས་ཐློས་སློ། །

༈ དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབང་མན་ངག་བཤད་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་ལས་བཀའ་དྲིན་མནློས་པའི་བརྒྱུད་

པ་དང་པློ་ལ་ར་འབློ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས། ཟླ་བཟང༌། ལྷ་དབང༌། 

གཟི་བརིད་ཅན། ཟླ་བས་བྱིན། ལྷའི་དབང་ཕྱུག །ས་ཚོགས་གཟུགས། ལྷའི་དབང་

ལྡན། འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། པད་དཀར། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ། ཙི་ལུ་ཨཱ་ཙརྱ། 

པིཎ་ཨཱ་ཙརྱ། དུས་ཞབས་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། མཉྫུ་ཀིརྟི། ས་མན་ཤྲི། རྭ་ཆློས་རབ། རྭ་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྗེང་གྗེ །རྭ་འབུམ་སྗེང༌། རྒ་ལློ། ཤྗེར་སང༌། དཔལ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །ཡང་ཤྗེར་

སྗེང་ལ་འཕགས་འློད། གཉིས་པ་ནི། པད་དཀར་ཡན་ཆད་འདྲ་བ་ལ། བཟང་པློ། རྣམ་

རྒྱལ། བཤྗེས་གཉྗེན་བཟང་པློ། ཕྱག་དམར། ཁྱབ་འཇུག་སྦས་པ། ཉི་མ་གྲགས། ཤིན་

ཏུ་བཟང༌། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་དཀའ། ཉི་མ། ས་ཚོགས་གཟུགས། ཟླ་བའི་འློད། 
1  གཏར
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མཐའ་ཡས། ས་སྐློང༌། དཔལ་སྐློང༌། དུས་ཞབས་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། ཁ་ཆྗེ་ཟླ་མགློན། ལྷ་རྗེ་

སློམ་པ་དཀློན་མཆློག་སྲུངས། སྒློ་སློན་གནམ་ལ་བརྩྗེགས། ཡུ་མློ། དྷ་རྨྗེ་ཤྭ་ར། གྲུབ་

ཐློབ་ནམ་མཁའ་འློད། སྗེ་མློ་ཆྗེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་གསར་ཤྗེས་རབ་

འློད་ཟྗེར། དྗེ་ནས་རྒྒྭ་ལློ་མན་ཆད་འདྲ་བ་དང༌། སྗེ་མློ་ཆྗེ་ལ་བློ་དློང་རིན་རྩྗེ། སག་སྗེ་

པ་སྗེང་གྗེ་རྒྱལ་མཚན། ཤློང་བློ་བརྟན། ལློཙྪ་བ་མཆློག་ལྡན། དཔལ་ལྡན་པ། ཡང་

འཇམ་གསར་ལ་ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། དཔལ་ལྡན་པ་དང༌། འཕགས་འློད་ཀིས། 

བུ་སློན་ལ། དྗེས་བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་ལ། དྗེས་བདག་ལའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་

ལས། ཐར་ལློ་ནས་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། དཔྗེ་མྗེད་འཚོ། དཔལ་འཛིན། འློད་

བྱྗེད་ལྷ། ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། ཉི་མ། དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས། རིན་ཆྗེན་མཚོ། བི་བྷུ་

ཏི། ཡང་ན། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཤ་བ་རི། བི་བྷཱུ་ཏི། ཀློ་བག་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། 

གློ་ལུང་པ་གཞློན་ནུ་དཔལ་ཏྗེ་ཉྗེ་བརྒྱུད་དློ། །རིང་བརྒྱུད་ནི། སངས་རྒྱས། རྒྱལ་པློ་

དཔལ་སྐློང༌། སྗེང་གྗེ་རྣམ་གྲློལ། དུས་ཞབས་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། ཁ་ཆྗེ་ཟླ་མགློན། འབློ་ལློ་

ཤྗེས་རབ་གྲགས། སློམ་པ་དཀློན་མཆློག་སྲུངས་ནས་འཇམ་གསར་གི་བར་སྔར་དང་

འདྲ་བ་ལ། ཉྗེག་པློ་ཆློས་ལྡན། གློ་ལུང་པ་ཐར་ལློ། དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་དཔྗེ་མྗེད་

འཚོ་དང༌། ཤ་བ་རི་དང༌། འབློ་པའི་སྦྱློར་དྲུག་གསན། གཉིས་པ་འཕགས་འློད་ནས་

བརྒྱུད་པ་ནི། ཤྗེར་སྗེང་གི་བར་སྔར་དང་འདྲ་པ་ལ། འཕགས་འློད། འཇམ་གསར་

ནས། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད་དམ། ཀུན་སངས་པས་ཆློས་འློད་ལ་གསན། དྗེ་ལ་

འཕགས་འློད་དམ། བྱང་སྗེམས་རྒྱལ་ཡྗེས་ཀུན་སངས་པ་ལ་གསན། དྗེ་ལ་འཕགས་

འློད། དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས། རྭ་འབློའི་དང༌། མན་ལུང་པའི་དང༌། ཨ་མློ་ག་བཛྲས་
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མཛད་པའི་དང༌། རྩ་མིའི་དང༌། པཎ་ཆྗེན་ཤཱཀ་ཤྲིའི་དང༌། རྒ་ལློ། ཞང་མཚལ་པ། གི་

ཅློ། སྗེག་པ་ལུང་པ། ཕ་རྒྱུད་གསང་འདུས་དང༌། མ་རྒྱུད་ཀ་ཻརློར་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་

དྲུག་རྣམས་གསན་ནས། དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་དྲིལ་བའི་ཁིད་ཡིག་དང༌། ངློ་སྤློད་མཛད་

པའི་སྗེང་ནས་བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་ལ་གནང་ཞིང༌། དྗེས་བདག་ལའློ། །གསུམ་པ་

ལ་རྭ་འབློའི་བཤད་བཀའ་གཉིས་ཡློད་པ་ལ་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། ཁྱད་པར་ནི། བ་མ་

ཤྗེས་རབ་སྗེང་གྗེ །རློ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་པ། བུ་སློན་པ། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་སྗེ། 

དྗེས་ཆློས་འབྱུང་མདློར་བསྡུས་དང་དྗེའི་ཊི་ཀ་ས་བཅད་མཆན་རྣམས་རིན་པློ་ཆྗེ་

པས་མཛད་པའི་སྗེང་ནས་བཤད་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་བདག་ལ་གནང་

ངློ༌། །གཞན་ཡང་ངྗེས་དློན་སྗེ་མ། སྒྲུབ་ཐབས་གསུམ། དཀིལ་ཆློག །སྦྱིན་སྗེག་

གཉིས། རབ་གནས། གཤིན་ཆློག །རྣལ་འབྱློར་མ་མཆློད་པ། མཆློད་ཕྗེང་སློགས་

རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པ་རྣམས་གནང་ངློ༌། །ཡང་དབང་མདློར་བསན། དྗེའི་ཊི་ཀ་

མཁན་ཆྗེན་པས་མཛད་པ་ཡང་ཐློས་ཏྗེ། བརྒྱུད་པ་ནི། ཤྗེར་སྗེང༌། འཕགས་འློད་དྗེ་

ཡན་ཆད་རྭ་ལུགས་ཀི་བཤད་རྒྱུད་དང་འདྲའློ། །ཡང་། བདྗེ་མཆློག་སློད་འགྲྗེལ་དང་

རློ་རྗེ་སིང་འགྲྗེལ་རྒྱུད་རློགས་པ་ལ་འགྲྗེལ་པ་འདུག་པ་ཐློས་ཏྗེ། བ་མ་པས། བ་མ་

འཇམ་རིན་ལ་གསན། ཁློང་བས་བ་མ་རྒྱལ་པློ་དཔལ་ལ་གསན་འདུག་དྗེ་ཡན་མ་

ངྗེས་འདུག་གསུང་ངློ༌། །རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་དང་ཞྗེ་གཉིས་མ། བྱ་རྒྱུད་གསུམ། ཡློ་ག་

གསུམ་སྗེ་ཕྱིའི་དྲུག་ལ་རང་རང་གི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་དབང་དང༌། གཞན་རྣམས་

བ་མྗེད་དུ་མཛད་ནས་དབང་དང་ཕྗེང་བ་བསྐློར་གསུམ་གི་ལུང༌། ཁྱད་པར། རློ་རྗེ་

འཕྗེང་བའི་དཀའ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་བཤད་པ་གནང་བའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 218  

འཆང༌། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་གུཔྟ། ནཱ་ཡ་ཀ་པ། ད་ཤ་པཱ་ལ་ཤྲི། བི་ཁྱཱ་ཏ་

དྗེ་བ། ཁ་ཆྗེ་པཎ་ཆྗེན། བྷུ་མི་ཤྲི། དྗེའི་སས་བི་མ་ལ་ཤྲི། ལློཙྪ་བ་གྲགས་རྒྱལ། བ་མ་

ཤྗེར་སྗེང༌། བ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆློས་ཀི་བརྩློན་འགྲུས། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །བ་མ་པའི་གསན་ཡིག་ན། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ། ཨ་

བྷ་ཡ་ཀ་ར། བི་ཁྱུ་ཏ་དྗེ་བ། ད་ཤ་པཱ་ལ་ཤྲི། ཤཱཀ་ཤྲི། ཞྗེས་པ་སང་ཞིང་མན་ཆད་འདྲ། 

འདིར་རིན་པློ་ཆྗེ་བའི་གསན་ཡིག་ལྟར་བིས་སློ། །ཀུན་སྤྱློད་ཀི་རྒྱུད་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་

མཛད་པའི་ཊི་ཀ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་ཕག་མློ། རློ་རྗེ་དྲིལ་

བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། འབར་བ་འཛིན། ཀརྞ་པ། གུཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་

པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་མཐིང་པ། “ཀློག1་སྐ་ཤྗེས་རབ་བརྩྗེགས། མལ་གློ་བློ་གྲློས་གྲགས་

པ། ས་ཆྗེན། རྗེ་བཙུན་སྐུ་མཆྗེད། ཆློས་རྗེ་པཎ་ཆྗེན། བློ་དློང་རིན་པློ་ཆྗེ། ཁློ་ཕུ་རིན་

པློ་ཆྗེ། ཡང་རྩྗེ་བ་རིན་ཆྗེན་སྗེང་གྗེ །བུ་སློན་པ། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ། དྗེས་བདག་

ལའློ། །

༈ འཁློར་ཆྗེན་དམར་ལུགས་ཀི་དབང་དང་ལུང་ཐློབ་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་

འཆང༌། ཕྱག་རློར། རིན་པློ་ཆྗེ་པའི་ལ་འདི་མྗེད། མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་གྗེའི་གདློང་པ་

ཅན། ས་བ་རི་པ། ཛ་བ་རི་པ། པཎི་ཏ་དྗེ་བ་པུཎ་མ་ཏི། མགར་ཆློས་ཀི་བཟང་པློ། 

གཤྗེས་སློན་རིན་ཆྗེན་དངློས་གྲུབ། དམར་སང་བུ་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། སང་འློར་

ཁའི་པྲཛྙཱ་གུ་རུ། སང་སློན་ཤྗེས་རབ་གྲུབ། རིན་པློ་ཆྗེ་པའི་གསན་ཡིག་ན་ཤྗེས་རབ་

འབུམ་སང༌། གྲུ་སློན་ཤྗེས་རབ་གྲུབ། གྲུ་རློ་རྗེ་སྗེང་གྗེ །རློང་པློ་ཆློས་མགློན། མངའ་

རིས་པ་སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས། འཇམ་དབྱངས་ཆློས་བརྩློན། བ་མཆློས་ཀི་དཔལ་བ་
1  གླློག
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ལ། བདག་གིས་སློ། །ཡང་། ཆློས་སྐློར་རྣམས་དང་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་

འཆང༌། ཕྱག་རློར། མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་གྗེའི་གདློང་པ་ཅན། ས་བ་རི་པ། ཛ་བ་རི་པ། 

དྗེ་བ་པུཎ་མ་ཏི། ལློཙྪ་བ་ཆློས་བཟང༌། གཤྗེས་སློན་རིན་ཆྗེན་དངློས་གྲུབ། དམར་

ཆློས་རྒྱལ། མངའ་རིས་པ་སྐི་སློན། ཐུར་ལ་པ། ཐང་སྗེ་བ། གསྗེར་སིངས་པ། དགྗེ་

སིངས་པ། བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །སས་རྗེ་བཙུན་བསློད་ནམས་དཔལ། བ་མ་ཆློས་ཀི་

དཔལ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །བརྒྱུད་པ་སྔ་མ་དབང་ཁློ་ནའིའློ། །ཆློས་སྐློར་ལ་རྩ་རྒྱུད་

དྲག་པློ་གསུམ་འདུལ། དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ཛ་བ་རི་པས། ས་བ་རི་པ་ལ་མན་ངག་ཏུ་ཞུས་

པ་བདུད་རྩི་མྱུ་གུ་སྒྲུབ་ཐབས་འཁློར་ཆྗེན། ལག་ན་རློ་རྗེ་གློས་སྔློན་ཅན་གི་གཟུངས་

ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩི་ཐིགས་པ། ཕྱག་རློར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་མདློར་བསྡུས་ཏྗེ། 

འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ། ཀླུ་རིགས་བཞི་

དང༌། གནློད་སྦྱིན་དང༌། ཡི་དྭགས། ཤ་ཟ། གྲུལ་བུམ། སྲུལ་པློ་རྣམས་སྦྱློང་ཞིང་སྗེལ་

བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཏྗེ། འཇིག་རྟྗེན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསུམ། ཕྱག་རློར་གློས་སྔློན་ཅན་གི་

གཟུངས་ཀི་གཏློར་ཆློག །རིམ་པ་དྲུག་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་རྟགས་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་དང༌། 

ཕྱག་རློར་གི་སྦྱིན་སྗེག་གཉིས་དང༌། དཀིལ་ཆློག །ཀླུ་ཁློ་བློས་བསད་པ་དང༌། ཀླུ་

རིགས་བཞི་མནན་པའི་ཆློ་ག །མཛེ་ནད་ཀི་མཚན་ཉིད། འཁློར་ཆྗེན་གི་བསློད་པ་

རྣམས་ཛ་བ་རི་པས་མཛད་པ་ལ། དྗེ་བ་པུཎ་མ་ཏི་དང་མགར་ཆློས་བཟང་གི་འགྱུར། 

རྟྗེན་འབྗེལ་གི་བསྲུང་བ་ཛ་བ་རི་པས་མཛད་པ། པཎི་ཏ་སྔར་ལྟར་དང༌། ལློཙྪ་བ་ཤྗེའུ་

བཛྲ་དྗེ་བའི་འགྱུར། བསད་པ་གསློ་བའི་ཆློ་ག་དང༌། བདུད་རྩི་འློ་མའི་མཆློད་པ་

མཛད་བྱང་མྗེད་པ་གཉིས་འགྱུར་དང་པློ་ལྟར་རློ། །དམར་པློའི་སྒྲུབ་དཀིལ་ཡང་ཐློབ། 
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འདི་གཉིས་ཀང་ཛ་བ་རི་པས་མཛད་པར་རིན་པློ་ཆྗེའི་གསན་ཡིག་ན་སང༌། 

༈ སྒློན་མ་ལྷ་བཅུ་བདུན་པའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་མ་སྒློལ་མ། སློབ་

དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ། ཁ་ཆྗེ་ཉི་མ་སྦས་པ། དྷ་ན་ཤྲི། མཉྫུ་ཤྲི། མལ་གློ་བློ་གྲློས་གྲགས། ས་

ཆྗེན་པ། མཆིམས་བརྩློན་འགྲུས་སྗེང་གྗེ །ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། རློང་པ་རྒ་ལློ། སས་ཤྗེར་

སྗེང༌། བ་མ་ཆློས་བརྩློན། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་ལ། འགྲློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་གི་

ཡིག་ཆ་ཡང་ཐློས་སློ། །འདི་ལ་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བརྒྱུད་ཡིག་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་མྗེད། 

ཉི་སྦས་ནས་ཙནྡྲ་གརྦ། དགྲ་ལས་རྒྱལ་བ། ངག་དབང་གྲགས་པ། དང་བྱྗེད་གློ་ཆ། དྗེ་

པའི་བསྲུང་བ། དྷ་ན་ཤྲི་ཞྗེས་པ་སང་བས་བརྟག་གློ །སྒློལ་མ་བཙོན་འདློན་གི་བརྒྱུད་

པ་ནི། སྒློལ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཉི་སྦས། ཙནྡྲ་གརྦ། ཛེ་ཏ་རི། ངག་གི་དབང་ཕྱུག །ཤྲངྔྷ་ཀ་

ར། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀི་ཏ། མཉྫུ་ཤྲི། མལ་གློ། སུ་ཅྗེར་ལློཙྪ་བ། ལ་སློད་པ་དབང་རིན། 

མཆིམས་ཆློས་སྗེང༌། འབྗེ་སློམ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་གྗེ །གྲུབ་ཐློབ་ཧཱུཾ་འབར། བ་མ་དགྗེ་

སློང༌། བ་མ་བཞད་པའི་རློ་རྗེ། ཡང་རྩྗེ་བ། བུ་སློན་པ། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་ལ་རིན་

པློ་ཆྗེ་པའི་ཡིག་ཆའི་སྗེང་ནས་ཐློས་སློ། །ཚེ་དཔག་མྗེད་ལྷ་དགུའི་བསློད་པ། སྒྲུབ་

ཐབས། དཀིལ་ཆློག་གསུམ་ཛེ་ཏ་རི་པས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཛེ་ཏ་རི། བློ་ངྷི་བྷ་

དྲ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཟང་པློ། རློ་རྗེ་གདན་པ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། མཆིམས་བརྩློན་སྗེང༌། རྒྱ་

ཞང་ཕུག་པ། འཇད་པ་རིན་ཤྗེ། ཨྗེ་པ་འཁློན་སློན། ཏི་ཤྲི་ཀུན་བློ། ཤང་ཏློ་སྗེ་དཔློན་

པ། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

༈ གྲུབ་རྒྱལ་མས་རས་ཆུང་བ་ལ་གནང་བའི་མན་ངག་རྒྱུན་ཁྱྗེར་བྱ་བ་ལློངས་

སྤྲུལ་གཉིས་ཀི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མློ། རས་ཆུང་པ། འགློས་རི་
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ཁློད་དབང་ཕྱུག །གཉན་སློམ་རྒྱལ་སྗེང༌། སློབ་དཔློན་དགྗེའུ་བ། མངློན་པ་བ། རློང་པ་

ཆློས་མགློན། མངའ་རིས་པ་སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས། ཤང་ཏློ་སྗེ་དཔློན། བ་མ་ཆློས་ཀི་

དཔལ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

༈ ལཱུ་ཨི་པའི་དབང་དང་རྩ་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ་ལུགས་ལྔ་ལས། 

དང་པློ་ས་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕྱག་རློར། ས་ར་ཧ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཤ་བ་རི་པ། ལཱུ་ཨི་

པ། ད་རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཛ་ལན་དྷ་ར་བ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ་

བ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་མཐིང་པ་སྐུ་མཆྗེད། ཀློག་སྐ་

ཤྗེས་རབ་བརྩྗེགས། མལ་གློ་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་པ། 

ཆློས་རྗེ་བ། བསློད་ནམས་སྗེང་གྗེ །སངས་འབུམ། ལྗེགས་པའི་བློ་གྲློས། དཔལ་ལྡན་

པ། བུ་སློན་པའློ། །གཉིས་པ། ཇློ་བློ་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་

མཁའ་འགྲློ་མ། ལཱུ་ཨི་པ། ད་རི་ཀ་པ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། །ཤཱནི་པ། ངློ་བློ། རློང་པ་

མགར་དགྗེ །ལྷ་རྗེ་སློད་པ། སྗེང་ཤློད་ཞལ་གཉིས། སྗེང་ཟླ་གསལ། ཤློད་ཉི་མ་ཁ་གྲ།1 

རྗེ་ཆྗེ་བ། རྗེ་ཆུང་བ། ཤྗེས་རབ་གཙུག་ཏློར། ལྷ་རྗེ་ཆྗེན་པློ། ཆློས་འློད། ཞིང་ཆྗེན་

གྲགས་པ་དཔལ། བདྗེར་གཤྗེགས་དཔལ། བ་མ་སློམ་པ། བ་མ་གྲགས་ཆྗེན། 

འཕགས་འློད། བུ་སློན་ནློ། གསུམ་པ་ལློ་ཆུང་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། 

རློ་རྗེ་ཕག་མློ། ལཱུ་ཨི་པ། ཌ້་ཀི་པ། ད་རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། ཛ་ལན་དྷ་རི་པ། ནག་

པློ་སྤྱློད་པ་བ། དག་པའི་མགློན་པློ། རུས་སྦལ་ཞབས། བྷུ་བ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་

ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མ་ན་ཀ་ཤྲི། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ། ཕམ་མཐིང་པ་གསུམ། མ་ན་ཀ་ཤྲི། པྲཛྙཱ་
1  ༼སྗེང་ཟླ་གསལ། ཤློད་ཉི་མ་ཁ་གྲ་ཞྗེས་པའི་ཚིག་འདི་ནི་གློང་གི་སྗེང་ཤློད་ཞལ་གཉིས་ཞྗེས་པའི་མཆན་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལ་སྐུ་འབུམ་པར་

མར་ཤློང་ཉི་མ་ཁ་དྲློ་ཞྗེས་བྱུང་། འདིའི་འློག་ཤློག་ངློས་264བ་དང་སྐུ་འབུམ་པར་མ་གཉིས་ཀར་ཡང་སྗེང་པ་ཟླ་གསལ། ཤློང་པ་ཉི་མ་ཁ་དྲློ་

ཞྗེས་བྱུང་བས་ཤློང་དང་དྲློ་ཡིན་ནམ་སམ།༽
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རཀི་ཏ་གཉིས་ཀིས། ཀ་ན་ཀ་ཤྲི། དྗེ་དང་ཕམ་མཐིང་པ་གཉིས་ཀ་ལ། བྷ་ཏན་ཏས། 

དྗེ་ལ་ལློ་ཆུང་གྲགས་མཆློག །དམར་ཆློས་རྒྱལ། མངའ་རིས་སྐི་སློན། ཐུར་ལ་བ། 

ཐང་སྗེ་བ། གསྗེར་སིངས་པ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སློན་ནློ། །ཡང་། དམར་

ཆློས་རྒྱལ་ནས། མྗེ་ཉག་ཆློས་རྒྱལ། མྗེ་ཉག་རློ་རྗེ་གྲགས། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། བ་མ་སློན་

ཤག །བ་སང༌། འཕགས་འློད། བུ་སློན་ནློ། །ཡང་། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། ཆློས་འློད། འཕགས་

འློད། བུ་སློན་ནློ། བཞི་པ། གཉློས་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་

མཁའ་འགྲློ་མ། ནག་པློ་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། རཀི་ཏ། 

ནག་པློ་ལྷ་ལ་དད་པ། ཕམ་མཐིང་པ་གསུམ་གིས་ཞུས། ཕམ་མཐིང་པའི་སློབ་མ་བྷ་

ཏན་ཏ་དང། ནག་པློ་ལྷ་ལ་དད་པ་ལ། གཉློས་ལློཙྪ། གཉློས་བ་མ། གཉློས་དཔལ་ལྗེ། 

ཕུག་ཁ་བ་ཇློ་འབུམ། གཙང་ལྷ་སྗེང་བ། ལྕྗེ་ཇློ་མདློ། བ་མ་སློན་ཤག །བ་མ་བློ་སྗེང༌། 

འཕགས་འློད། བུ་སློན་ནློ། །ལྔ་པ། མར་དློ་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མཁ་

འགྲློ་མ། ལཱུ་ཨི་པ། ཌ້་ཀི་པ། ལྭ་བ་པ། ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི། ཀ་ཙ་པ། དྲིལ་བུ་པ། ཛ་ལན་དྷ་རི་

པ། ནག་པློ་པ། ཀུ་ཤ་ལ་ན། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མ་ན་ཀ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན། བལ་པློ་བྷ་དན་ཏ། 

མར་བ་དློ་པ། གཟྗེ་བ་བློ་ལྡན། གཟྗེ་བ་ཇློ་བདྗེ། སློབ་དཔློན་ཁུ་པ། ལྷློ་ཚད་པ། ལློ་

མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན་པའློ། །བུ་སློན་པ་ནས་བ་མ་ཁྱུང་ཆྗེན་པ་ནི་དབང་གི་

བརྒྱུད་པ་ཡིན། ཡང༌། བུ་སློན་པ་ནས་བ་མ ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་ནི། རྩ་རྒྱུད་དང༌། རིན་

པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པའི་ཊི་ཀའི་བཤད་རྒྱུད་དློ། ནག་པློ་བའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་

རྗེ་འཆང༌། ཕྱག་རློར། ས་ར་ཧ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཤ་བ་རི་པ། ལཱུ་ཨི་པ། ད་རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་

དྲིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཛ་ལན་དྷ་རི་པ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་
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རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་མཐིང་པ་སྐུ་མཆྗེད། ཀློག་སྐ་ཤྗེས་རབ་

བརྩྗེགས། མལ་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ། ཆློས་

རྗེ་ས་སྐ་པ། ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ། དགའ་ལྡན་པ། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ཡིན་པ་འདྲ། 

ཞང་དཀློན་མཆློག་དཔལ། ཡང་དགློན་ཆློས་རྗེ་བསློད་ནམས་འབུམ། བ་མ་བག་སློན་

གཞློན་ཚུལ། ཁྱུང་པློ་ལྷས་པ་སྔ་མ་དུས་འཁློར་བ། བ་མ་ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་

ལའློ། ཡང༌། ཆློས་རྗེ་བ། རྒ་ལློ། ཤྗེར་སྗེང༌། བག་སློན། ཁྱུང་པློ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སློ། །

༈ དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀིལ་གི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ས་

ལུགས་ནི། གཞན་འདྲ་བ་ལ། ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པ་ནས། བློ་དློང་རིན་པློ་ཆྗེ་བརྩློན་འགྲུས་

རློ་རྗེ། ཁློ་ཕུ་རིན་པློ་ཆྗེ། བུ་སློན། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ། དྗེས་བདག་ལའློ། །བློ་དློང་

རིན་པློ་ཆྗེའི་གནས་སུ། འགྲློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་བཅུག་པས་ཀང་ཆློག་ཅིང༌། ཡང་རྩྗེ་

བས་རིན་པློ་ཆྗེ་ཁློ་ཕུ་བ་ལ་ཐློབ། ཡང་རྩྗེ་བ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མང་དུ་གསན་

གདའློ། །གཉིས་པ། ཁ་ཆྗེ་ལུགས་ལ་རིང་བརྒྱུད་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་མློ། དྲིལ་བུ་

པ། ད་རི་ཀ་པ། དགའ་བའི་རློ་རྗེ། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེ། ཨ་བྷ་ཡ། དྗེ་བ་པུརྣ། 

ཤཱཀ་ཤྲི། སྤྱི་ལྷས་པ་སྗེང་གྗེ་དཔལ། ཞང་ཆ་རུ་པ། བྱང་སྗེམས་འབི་ལུང་པ། རིན་པློ་

ཆྗེ་ཁློ་ཕུ་བ། ཡང་རྩྗེ་བའློ། །གཉིས་པ། ཐུང་བརྒྱུད་ནི། དྲིལ་བུ་པ། དྗེ་བ་པུཎ། ཤཱཀ་

ཤྲི་མན་སྔར་བཞིན་ལས། ཡང་རྩྗེ་བ། བུ་སློན། ཆློས་རྗེ་བ་མ། དྗེ་ལ་བདག་གིས་

སློ། །བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་ཡང་ཀུན་སྤྱློད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ཡློད་དློ། །དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་དབང་གི་

བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། དྲིལ་བུ་པ། ལང་ཀ་ལིང་པ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ་བ། དགྗེ་བའི་

མགློན་པློ། ཏ་ཻལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མ་ན་ཀ་ཤྲི། ཀ་ན་ཀ་ཤྲི། ཕམ་མཐིང་པ། འཇིགས་མྗེད་
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གྲགས་པ། སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི། མར་པ་དློ་པ། གཟྗེ་བ་བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །གཟྗེ་བ་ཇློ་བདྗེ། 

ཤག་རློར། རློང་པ་ཆློས་མགློན། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན། རིན་རྣམ་པ། 

ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

དྗེ་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་མངློན་རྟློགས་ཀང་ཐློས་ཏྗེ། རིན་པློ་ཆྗེ་པ་ལ་བ་མ་པས་

གསན་ནློ། །འདི་སྔ་མ་རྣམས་ལྭ་བ་པའི་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀིལ་མཆློག་ལ་བརྟྗེན་

ཅིང་བ་མ་ནི་དྲིལ་བུ་པའི་དབང་བཅུའི་སྗེང་ནས་མཛད་པར་གདའློ། །

༈ བདྗེ་མཆློག་སློམ་འབྱུང་གི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ལཱུ་ཨི་པ། ད་

རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཛ་ལན་དྷ་རི་པ། དཔྗེ་མྗེད་དཔལ། རིན་

ཆྗེན་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཨ་བྷ་ཡ། དགྗེ་བའི་འབྱུང་གནས། ལྗེགས་སྤྱློད་ཞབས། 

རཏྣ་རཀི་ཏ། ཆག་ཆློས་རྗེ་དཔལ། གློ་ལུང་པ་མདློ་སྗེ་དཔལ། ཤློང་བློ་བརྟན། ལློ་

མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །བདྗེ་མཆློག་སློམ་

འབྱུང་གི་དབང་བརྒྱུད། འགྲྗེལ་པ་པད་ཅན་གི་བཤད་རྒྱུད་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རིན་

ཆྗེན་མཚོ། ཆློས་རྗེ་དཔལ། མདློ་སྗེ་འབར། གཡུང་ཕུག་པ། བློ་གྲློས་བརྟན་པ། ཐར་

ལློ། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེ་ལ་བདག་གིས་སློ། །ཡང་། རློ་རྗེ་

འཆང༌། ལཱུ་ཨི་པ། ད་རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཛ་ལན་དྷ་ར་པ། 

དཔྗེ་མྗེད་དཔལ། རིན་ཆྗེན་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཨ་བྷ་ཡ། དགྗེ་བའི་འབྱུང་གནས། 

ལྗེགས་སྤྱློད་པ། རཏྣ་རཀི་ཏ། ཆག་ཆློས་རྗེ་དཔལ། གློའུ་ལུང་པ། མདློ་སྗེ་དཔལ། 

ཤློང་བློ་བརྟན། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན་པ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་

གྲགས། བུ་སློན་པས་མཛད་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་ཆློས་འབྱུང་ཡང་ཐློས་སློ། །མི་ཏ་
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ལུགས་ཀི་བདྗེ་མཆློག་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བྱང་

སྗེམས། བློ་གྲློས་རིན་ཆྗེན། བམ་ཟྗེ་ས་ར་ཧ། མཻ་ཏི་པ། རློལ་པའི་རློ་རྗེ། མི་ཏ་ཛོ་ཀི། 

ཁློ་ཕུལ་ལློཙྪ་བ། བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག །ཁློ་ཕུ་རིན་པློ་ཆྗེ། ཡང་རྩྗེ་བ། བུ་སློན་པ། 

རིན་རྣམ་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །འདི་ལ་མཻ་ཏི་བཅུ་གསུམ་མའི་བཀའ་ཡང་འདུས་

ཡློད་གསུང་བྱ་བ་སང་ངློ་། །ཕྱི་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་སྔ་མ་ལ་སློགས་པ་མི་སང་

ངློ༌། །

༈ པད་དྲ་བའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མཁའ་འགྲློ་མ། 

པཎི་ཏ་བི་མ་ཤྲི། བི་བྷ་བ་བི་མ་ཤྲི། སུ་མ་ན་ཤྲི། རཏྣ་ཀ་ར། ཤྲི་ཨ་མ་ལ་བྷ་དྲ། ཕ་ལ་

ཤྲི། སུ་མ་ན་ཤྲི། ལློཙྪ་བ་བུ་སློན། སྒ་ཚད་པ་རིན་རྣམ། དྗེས་བདག་ལའློ། །གདན་

བཞིའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མཁའ་འགྲློ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དྗེ་བ། ཤྗེས་

རབ་བཟང་པློ། པུ་ལ་ཧ་རི་པ། མར་པ་ལློཙྪ། དམལ་བ་སྗེག །མདློ་སྗེ། ཇློ་ཚུལ། ཀུན་

དགའ། རྔློག་གཟི་བརིད། ཁམས་པ། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན། ཡང༌། རློ་

རྗེ་འཆང་། ཕྱག་རློར། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མཁའ་འགྲློ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱ་རྱ་དྗེ་བ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་

རློ་པ། མར་པ། རྔློག་ཆློས་རློར། སས་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ། དྗེའི་སས་ཐློགས་མྗེད་གྲགས་པ། 

དྗེའི་སས་རྒྱལ་ཚ་རློར་སྗེང༌། རྒྱ་ཕློ་བ་ལུང་པ་ཡློན་ཏན་གྲགས། པར་ཐང་པ་ཆློས་

གྲགས། བ་མ་ཤཱཀ་གཞློན། བ་མ་བློ་ལྡན། འཕགས་འློད། བུ་སློན། བ་མ་ཁྱུང་པློ་བ། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །གདན་བཞིའི་ཡབ་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། དྗེའི་དཀིལ་ཆློག་སིང་པློ་

མདློར་བསགས། ཨཱརྱ་དྗེ་བས་མཛད་པ་སྔ་མ། ཀ་མ་ལ་གུཔྟ་དང༌། ལློ་ཆྗེན་གི་

འགྱུར། ཕྱི་མ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང༌། འགློས་ཀི་འགྱུར། གདན་བཞིའི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཡུམ་
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གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། སློབ་དཔློན་བྷ་བ་བྷ་དྲས་མཛད་པ། ག་ཡ་དྷ་ར་དང་

འགློས་ཀི་འགྱུར། ཤིང་གཅིག་མ་དང༌། ཆུ་ཤིང་བུམ་པའི་རྒྱ་གཞུང་དང༌། བ་ལང་

རྨིག་པ་དང༌། བའི་ནུ་མ་སློགས་ཀི། འཁིད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། བ་མ་བློ་ལྡན་པ་ཡན་

གློང་བཞིན་ལ། ཁྱུང་ཆྗེན་པློ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་

ལའློ། །གདན་བཞི་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང༌། བཤད་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་གསང་བ་དང༌། སྔགས་

ཀི་ཆའི་རྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ཤུ་རཾ་ག་བཛྲ། དྗེས་བདག་ལའློ། །སཾ་

བྷུ་ཊི་ལ་བརྒྱུད་ལུགས་གསུམ་ལས། དཔྱལ་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། མཁའ་འགྲློ་མ་

སྐལ་བཟང༌། གུ་རུ་ཙརྱ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། འཇིགས་མྗེད་གྲགས་པ། དཔྱལ་བསློད་

རྒྱལ། ཀུན་དགའ་རློ་རྗེ། ལྷ་ལུང་པ། ཆློས་བཟང༌། ཨ་མློ་ག། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། 

བུ་སློན། མཁན་ཆྗེན་དྷརྨ་ཤྲི། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གཉིས་པ་རྭ་ལུགས་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཌཱ་ཀི་མ། ནག་པློ་པ། བྷ་དྗེ་བ། དྷ་མ་པ། དྗེ་

བ་པ། ཛེ་ཏ་རི། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེའི། དྷརྨ་ཀ་ར་མ་ཏི། ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ། རྭ་

རློ་རྗེ་གྲགས། རྔློག་མདློ་སྗེ། རྔློག་ཐློགས་མྗེད་གྲགས་པ། གཙང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་མདློ་

སྗེང༌། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སློན། མཁན་ཆྗེན་དྷ་ར་ཤྲི། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་

མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །གསུམ་པ་ཇློ་བློ་ལུགས་ནི། ཀཻ་རློར། པད་བཛྲ། 

སློབ་དཔློན་པད། ཨིནྡྲ་བྷློ་ངྷི། ལྗེགས་སྨིན་ཀ་ར། ཛྙཱ་ན་བློ་ངྷི། ཙ་ཨི་བྷ་དྲ། འཇམ་

དཔལ་བཟང་པློ། བྱང་ཆུབ་བཟང་པློ། ཤཱནི་པ། ཇློ་བློ་རྗེ། རློང་པ་མགར་དགྗེ་བ། ཚུལ་

ཁིམས་ཤྗེས་རབ། མཐའ་བཞི་དར་གྲགས། སྗེང་པ་ཟླ་གསལ། ཤློང་པ་ཉི་མ་ཁ་དྲློ། 

གཙང་པ་རྒྱལ་སས། ཧཱུཾ་ཀ་རློ་རྗེ། ཤྗེས་རབ་རྒྱལ་པློ། ཤྗེས་རབ་གཙུག་ཏློར། དྷརྨཱ་
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ཙཀྲ། དྷརྨཱ་པྲ་བྷ་ཝ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་པ་དཔལ་བཟང་པློ། ཞིང་མློ་ཆྗེ་པ་བསློད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན། བ་མ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རློ་རྗེ། བ་མ་གྲགས་པ་དཔལ་བཟང༌། 

འཕགས་འློད། བུ་སློན། མཁན་ཆྗེན་དྷརྨཱ་ཤྲི། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེ་ལ་

སཾ་བྷུ་ཊའི་ཊི་ཀ་བུ་སློན་པས་མཛད་པའང་ཐློས། ནག་པློ་བའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་

གཉིས་ལས། རྭ་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་མ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ་བ། 

རྗེ་བྷནངྷྗེ། རྗེ་དྷརྨ། རྗེ་བྷུ་བ་པ། རྗེ་ཛེ་ཏ་རི། ཨ་ནམ་མཁའ་བཛྲ། དྷརྨ་ཀ་ར་མ་ཏི། 

བལ་པློ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ། རྭ་རློ་རྗེ་གྲགས། རྭ་ཆློས་རབ། རྭ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་གྗེ །རྭ་

འབུམ་སྗེང༌། རྒ་ལློ། ཤྗེར་སྗེང༌། རློ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། བུ་སློན། མཁན་ཆྗེན་དྷརྨ་ཤྲི། 

སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །གཉིས་པ་ས་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་

འཆང༌། རློ་རྗེ་ཕག་མློ། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། དྗེས་གཞུང་གསུམ་མཛད། དྗེའི་སློབ་མ་

རུས་སྦལ་ཞབས། དྗེ་ལ་ཤྲི་ཛ་ལན་དྷ་རི་བ། དྗེས་སྤྱློད་པའི་རློ་རྗེ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་

རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་མཐིང་པ། ཀློག་སྐ་ཤྗེས་རབ་བརྩྗེགས། མལ་

གློ། ས་ཆྗེན། རྩྗེ་མློ། གྲགས་རྒྱལ། ས་པཎ། རིན་པློ་ཆྗེ་ཚོགས་སློམ། འུ་ཡུག་པ་

དཔལ། རྒྱལ་གྲགས་ཆྗེན་པ། འཕགས་འློད། བུ་སློན། དྷ་ར་ཤྲི། རྒྱལ་མཚན་གྲགས། 

དྗེ་ལ་ནག་པློ་བས་མཛད་པའི་མངློན་རྟློགས་ཀི་ཊི་ཀ་བུ་སློན་པས་མཛད་པ་ཐློས། བུ་

སློན་པས་མཛད་པའི་ཆློས་འབྱུང་ཆྗེན་མློ། རྒྱུད་སྗེ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག །རྣམ་མཁྱྗེན་

བགྲློད་པའི་བདྗེ་ལམ་རྣམས་ནི་བུ་སློན་པ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་པ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །སངས་རྒྱས་ཐློད་པ་ལྷ་དགུ་མ་དང༌། ལྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་མའི་བརྒྱུད་པ་ནི། 

ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་སློ། །ལྷ་དགུ་མ་ནི། སློང་དཔློན་
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རྒྱལ་མཚན་གྲགས་ཀིས་ཁྱུང་ཆྗེན་པ་ལ་གསན་ཅིང་དྗེ་ཡན་མ་ངྗེས་འདུག་གསུང༌། 

མ་ཧཱ་མ་ཡའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་བ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་

གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། དྗེ་ཡན་མ་ངྗེས་འདུག་གསུང༌། རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་དབང་

བཀའ་དང༌། རློ་རྗེ་འབྱུང་བའི་བཤད་བཀའ་ལ་བརྒྱུད་པ་གསུམ་ལས་སྔ་མ་ཁ་ཆྗེ་

ལུགས་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་ན་རློ་རྗེ། རབ་གསལ་ཟླ་བ། སྒ་གཅན་འཛིན། དཔའ་

བློ་རྟ་ཕ་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། པྲཛྙཱ་སིངྔྷ ི་དང་བཞིས་ཀུན་སིང་ལ། པྲཛྙཱ་ཝཱ་ལི་ཏ། པྲཛྙཱ་

བློ་ངྷི། མུཀི་ཀློ་ཥ། ཤྲངྔྷ་ཀ་ར། ལློ་ཆྗེན། རྐྱང་པློ་ཆློས་བློ། སུམ་སློན་ཡྗེ་འབར། ལྕྗེ་

ཞར་བ། སྤྲུལ་སློན་འབར་ཐློག །གཙང་ཡང་དག་རློ་རྗེ། གཙང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། 

བ་མ་ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བར་པ་ཡུལ་དབུས་ནས་བརྒྱུད་པ་ནི། མུཀི་ཀློ་ཥའི་

བར་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས། སངས་རྒྱས་ཞི་བ། ལློ་ཆྗེན། ལློ་ཆུང༌། དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་

རྐྱང་པློ་ཆློས་བློ། དྗེ་མན་ཆད་སར་དང་འདྲའློ། །གསུམ་པ་ཟངས་དཀར་ལུགས་ཀི་

བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕྱག་རློར། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཆྗེ་བ། བར་པ། ཆུང་བ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཀླུ་

བྱང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། ཨློ་ཊི་ཡ་ནའི་སྨྲ་བའི་གཙུག་གི་ནློར་བུ། ཀུན་སིང༌། རབ་

དབྱིངས་བཤྗེས་གཉྗེན། དྗེ་ལ་ཤྲངྔྷ ་ཀ་ར། པད་ཀར། དྷརྨ་ཀ་ར་གསུམ་གིས། དྗེ་

གསུམ་གི་བར་པ་ལ་ལློ་ཆྗེན། དྗེ་ནས་ལློང་ཆུང༌། ཟངས་དཀར་ཀློག་སྐ་པ་སྗེང་རྒྱལ་

ལ། སྤྱང་ཚང་པ་སློན་ཚེ་དང༌། ཇློ་ཤྗེ་གཉིས་ཀས་གསན། དྗེ་གཉིས་ལ་གཙང་ལྷ་སྗེང་

པས། དྗེ་ནས་གཙང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། ཆློས་འློད། ལྕྗེ་བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །འཕགས་

འློད། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ་ནི་དབང་གི་བརྒྱུད་པའློ། །བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་

མཚན་གྲགས་ནི་ཡློ་གའི་ཆློས་འབྱུང་དང༌། རློ་རྗེ་འབྱུང་བའི་ཊི་ཀ་བུ་སློན་པས་མཛད་
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པ་དང་བཅས་པའི་བཤད་པའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ཞིང༌། བརྒྱུད་པ་བར་པ་བུ་སློན། སློབ་

དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་ནི་དྗེ་ཉིད་སང་བའི་བསློད་འགྲྗེལ་གི་བརྒྱུད་པ་ཡང་ཡིན་

ནློ། །དྗེ་ཉིད་སང་བའི་བར་འགྲྗེལ་མན་ཆད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། པཎི་ཏ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ། 

ཟངས་དཀར་ལློཙྪ་བ། གནུར་ཆྗེན་པློ། བཛྲ་སིང་ཧ། གླན་ཆློས་འབྱུང༌། རྩ་སྐ་ཡློན་

ཏན་འབུམ། ཁི་བརྟན། ཡྗེ་རྒྱལ། ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྣམ་སང༌། 

ཕྱག་རློར། བུངྔྷ་གུཔྟ། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེ། འཇམ་པའི་ང་རློ། །དཔྗེ་མྗེད་རློ་རྗེ། 

སྗེང་གྗེ་རློ་རྗེ། །པདའི་རློ་རྗེ་མྱུ་གུ་ཞབས། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཕྱི་མ། རྒྱལ་པློ་ལ་གྲི་མློ། སང་

བའི་རློ་རྗེ། །ཡུལ་དབུས་ཀི་བུ་མློ་གསང་བའི་རློ་རྗེ། ཨློ་དྗེ་ཤའི་རྒྱལ་པློ་བི་སུ་ཀལྤ། 

ཡུལ་དབུས་ཀི་རྒྱལ་རིགས་ས་ར་ཧ། དྲི་མྗེད་སིང་པློ། གྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། 

སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན། དྗེ་ལ་དབུ་རྒྱན་གི་དགྗེ་སློང་ཡློན་

ཏན་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཞུས་ནས། ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་མཛད། ཤྲདྡྷ་མན་ཆང་འདྲའམ་

དཔྱད་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་བ་མ་འཕགས་འློད་གསུང་ཟྗེར། ཡང་ཀློ་ས་ལའི་བརྒྱུད་

ལུགས་གཅིག་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། རབ་འབྱློར་བསྐངས༌། 

ཀུན་སིང༌། པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། པྲཛྙཱ་བློ་དྷི། མུཀི་ཀློ་ཥ། ཤྲངྔྷ་ཀ་ར། བུངྔྷ་ཤྲི། ཤཱནི། ལློ་

ཆྗེན། ལློ་ཆུང༌། གཉལ་བ་ཉི་མ་ཤྗེས་རབ། གནུར་ཆྗེན་པློ་ཉི་མ་འློད་ཟྗེར། གནུར་

བཛྲ་སིང་ཧ། གླན་ཆློས་འབྱུང༌། རྩ་སྐ་སློན་འབུམ། ཁི་བརྟན། གནུར་ཡྗེ་རྒྱལ། 

གནུར་ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་

བདག་ལའློ། །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། གནུར་བའི་བརྒྱུད་ཡིག་འགའ་རྗེ་ཚུལ་མི་གཅིག་
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པར་སང་བས་བརྟག་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་ཟྗེར། འདི་ལ་ཀུན་སིང་དློར་ཏྗེ་ཤཱཀ་བཤྗེས་

གཉྗེན་འཇུག་པ་ཡིན་ཞྗེས་རྩ་སྐ་བ་གསུང་ཟྗེར། ས་ཆྗེན། གཤྗེན་རློར་སྗེང༌། དབུས་

པ་དབང་ཕྱུག་གྲགས། ལྷློང་སློན་ཤྗེས་རབ་དཔལ། དཔལ་འབྱློར་བཟང་པློ། ཁི་བརྟན། 

ཡྗེ་རྒྱལ། ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་ནི་ཡློ་

ག་འཇམ་དཔལ་གློ་ཆས་བསྒྱུར། ཨ་བ་ཏ་རའི་བརྒྱུད་པའློ། །འདི་ལ་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་

གཅིག་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱློགས་ན་ཡློད་ཅྗེས་གྲགས་སྐད། ས་ཆྗེན་ཡན་ཆད་ཀི་བརྒྱུད་པ་

གསན་ཡིག་ན་མི་སང༌། རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློའི་རྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། 

རབ་གསལ་ཟླ་བ། དྗེ་ལ་སློབ་མའི་མཆློག་བཞི་སྗེ། པད་དཀར་ཡྗེ་ཤྗེས། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་

རྗེ། རྒྱལ་བུ་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པློ། ཉི་མའི་སིང་པློ་སྗེ་བཞིས་རྒྱལ་རིགས་ས་ར་

ཧ་པ་ལ། དྗེ་ནས་ཀུན་སིང༌། ཐ་ག་ན་པ། ངག་དབང་གྲགས་པ། བམ་ཟྗེ་རིན་“ཆྗེན1་རློ་

རྗེ། ཁ་ཆྗེ་ཛྙཱ་ན་ཤྲི། ཟངས་དཀར་ལློ་ཙྪ་བ། གཉན་སློན་ཚུལ་འབར། ཐློད་པ་དབྗེན་ཚ་

གྲགས། དགྗེ་བཤྗེས་ཇློ་ཐུར། ཐློད་པ་འློད་ཟྗེར། རློང་པ་ཆློས་མགློན། བློ་ལྡན་སྗེང་

གྗེ །འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཡང་བརྒྱུད་ལུགས་གཅིག་ལ། ཕྱག་རློར། རློ་རྗེ་ཆློས། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་དང་པློ། རྟ་

མཆློག་བྷི་ན་ཤྲི། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་བར་པ། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཆུང་བ། ལྕམ་ལཀ່་ཀར། རྒྱལ་བུ་སྒ་

ཅན་འཛིན་བཟང་པློ། ལྗེགས་པའི་སྒློལ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དྗེ་བ། ཀླུའི་བྱང་ཆུབ། 

ཆློས་ཀི་རློ་རྗེ། པད་རློ་རྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། ཀུན་སིང༌། དྗེ་ལ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱློགས་དང། 

ལྷློ་ཕྱློགས་དང༌། དབུས་འགྱུར་འཆང་གི་སློལ་ལུགས་གསུམ་བྱུང༌། དང་པློ་ནི་དགྗེ་

སློང་ཨ་མློ་ག་པཱ་ཤ། རྣལ་འབྱློར་མ་ཀ་པཱ་ལ་ཝ་ཏི། ནློར་བུ་གླིང་བ་བདྗེ་བའི་རློ་རྗེ། 
1  མྗེན
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བྷིཀ་མ་ལ་ཝ་ཏི། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། ཁ་ཆྗེ་ཛྙཱན་ཤྲི། ཟངས་དཀར་རློ། །གཉིས་པ། 

རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་སྨད་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་སིང༌། པྲཛྙཱ་སིདྡྷི། པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། རབ་

འབྱློར་བསྐངས། ཤྲདྡྷ་ཀ་ར། པད་ཀ་ར། ཛྙཱ་ན་ཤྲི། ཟངས་དཀར། གཡག་སྗེ་ཚུལ་

འབར། ཐློད་པ་དབྗེན་ཆ་གྲགས། ཐློད་པ་འློད་ཟྗེར། རློང་པ་ཆློས་མགློན། བློ་ལྡན་སྗེང་

གྗེ །འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། 

གསུམ་པ་གསན་ཡིག་ན་མི་སང་ངློ༌། །

དཔལ་མཆློག་རིགས་བསྡུས་ཀི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཕྱག་རློར། ཉི་མའི་

དཔལ་ཞབས། རློ་རྗེ་གློ་ཆ༌། ཀུན་སིང༌། འཇམ་དཔལ་དྲི་མྗེད་གྲགས་པ། རབ་འབྱློར་

བསྐངས། ཤྲདྡྷ་ཀ་ར། ལློ་ཆྗེན། ལློ་ཆུང༌། རྐྱང་པློ། སུམ་སློན། ལྕྗེ་ཞར། སྤྲུལ་སློན། 

གཙང་ཡང་དག་རློ་རྗེ། གཙང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་ཇློ་མདློ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། ཁྱུང་

ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །དཔལ་མཆློག་རློར་སྗེམས་ཀི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། 

འཕགས་འློད། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པའློ། །དཔལ་མཆློག་ཤྗེར་དུམ་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། 

ཆློས་འདློ། བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། 

ཤྲདྡྷའི་ཐིག་རྩ་འགྲྗེལ་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཤྲདྡྷ། ལློ་ཆྗེན། ལློ་ཆུང༌། དྗེ་ལ་སུམ་སློན་དང༌། 

ལྕྗེ་ཞར་གཉིས་ཀིས་གསན། དྗེ་གཉིས་ཀལ་སྤྲུལ་སློན་གིས། དྗེ་ནས་གཙང་ཡང་དག་

རློ་རྗེ། གཙང་འབྱུང་གནས་སྗེང་གྗེ །ལྕྗེ་ཇློ་མདློ། ཆློས་འློད། བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །འཕགས་

འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །ཀུན་སིང་གིས་

མཛད་པའི་སྤྱན་དབྱྗེའི་ཆློག་དང༌། རབ་འབྱློར་བསྐངས་ཀིས་མཛད་པའི་སྦྱིན་སྗེག་

གི་ཆློ་གའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློར་འབྱུང་སྨད་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ལས། ཆློས་འློད། བློ་
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སྗེང༌། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཀུན་སིང་གི་རབ་གནས་ལ། ཆྗེ་ཆུང་གི་གསལ་ཁ་མི་སང་སྗེ་ཆུང་བར་མངློན་

ནློ། །གཙུག་དགུའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། རབ་གསལ་ཟླ་

བ། དྗེའི་སློབ་མའི་མཆློག་བཞི་ནི། པད་དཀར་ཡྗེ་ཤྗེས། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། རྒྱལ་བུ་སྒ་

གཅན་འཛིན་བཟང་པློ། ཉི་མའི་སིང་པློ་སྗེ་བཞིས། རྒྱལ་རིགས་ས་ར་ཧ་པ་ལ། དྗེ་

ནས་ཀུན་སིང༌། ཐ་ག་ན། ངག་དབང་གྲགས་པ། བྷ་མྗེན་ཤཱནི། མི་བསྐློད་རློ་རྗེ། །ཤྲདྡྷ། 

ལློ་ཆྗེན། ལློ་ཆུང༌། ཤང་ཆབས་ལྷ་ཁང་གི་སུམ་སློན་ཡྗེ་འབར། གཉན་སློན་ཚུལ་

འབར། ཐློད་པ་དབྗེན་ཚ་གྲགས། དགྗེ་བཤྗེས་ཇློ་ཐུར། ཐློད་པ་འློད་ཟྗེར། རློང་པ་ཆློས་

མགློན། བློ་སྗེང༌། འཕགས་འློད། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །དྗེ་ཡན་

ཆད་ཡློ་ག་སྨད་ལུགས་ཀི་སྐློར་རློ། །རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་དབང་བཀའ་དང༌། རློ་རྗེ་འབྱུང་

བའི་བཤད་བཀའ་རྒྱུད་ཕྱི་མ་སློད་ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། 

རབ་གསལ་ཟླ་བ། སྒ་གཅན་འཛིན། དཔའ་བློ་རྟ་ཕ་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། པྲཛྙཱ་སིདྡྷི་དང་

བཞིས། ཀུན་སིང་ལ། དྗེ་ནས་པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། རབ་འབྱློར་བསྐངས། དྷརྨ་པཱ་ལ། ལློ་

ཆྗེན། བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། གཉལ་པ་ཉི་ཤྗེ། གནུར་ཉི་འློད། རྩ་སྐ་པ་ཡློན་ཏན་

གྲགས། སློབ་དཔློན་ཤག་འབུམ། སངས་རྒྱས་འབུམ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་

སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་དང་བསློད་འགྲྗེལ་

དང་རློར་འབྱུང་དང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་འབྱུང་བ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། 

ལློངས་སྐུ་རྣམ་སང༌། སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སྗེམས། ཕྱག་རློར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། རྒྱལ་

རིགས་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པློ། ཀུན་སིང༌། པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། དྷརྨ་པཱ་ལ། ལློ་ཆྗེན། 
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བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། གཉལ་ཉི། གནུར་ཉི། བཛྲ་སི་ཧ། གླན་ཆློས་འབྱུང༌། རྩ་

སྐ་ཡློན་ཏན་འབུམ། ཁི་བརྟན། གནུར་ཡྗེ་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །དཔལ་མཆློག་ཤྗེར་དུམ་དང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་

པ་དང༌། ཤྗེར་དུམ་གི་འགྲྗེལ་ཆུང་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། ལློ་ཆྗེན་ཡན་སྔ་མ་དང་འདྲ་

བ་ལ། རྒྱ་ཡྗེ་ཚུལ། གཉལ་ཉི། དྗེ་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ནློ། །

དཔལ་མཆློག་སྔགས་དུམ་མན་ཆད་ཀི་རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། 

གཉལ་ཉི་ནས། ཐག་སྗེ་བ། རྣམ་མཁྱྗེན་པ། སློབ་དཔློན་སློན་ཆློས། དབུས་པ་སངས་

རྒྱས་འབུམ། ཁི་བརྟན། ཡྗེ་རྒྱལ། ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །དཔལ་མཆློག་རིགས་བསྡུས་ཀི་དབང་གི་

བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕྱག་རློར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། རྒྱལ་བུ་སྒ་གཅན་འཛིན་

བཟང་པློ། ཀུན་སིང༌། པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། པྲཛྙཱ་བློདྷི། དྷརྨ་པཱ་ལ། ལློ་ཆྗེན། རྒྱ་ཡྗེ་ཚུལ། 

གཉལ་ཉི། གནུར་ཉི། རྩ་སྐ་དཀློན་མཆློག་གྲགས། ཤཱཀ་འབུམ། དབུས་པ་སངས་

རྒྱས་འབུམ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སློན་པ། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་

ལའློ། །དཔལ་མཆློག་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཕགས་འློད་ཡན་

ཆད་སྔར་བཞིན་ལས། དྗེས་ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །ཀུན་སིང་གི་རབ་

གནས་ཆྗེན་མློའི་བརྒྱུད་པ་ནི། གནུར་ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་

དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་ཏྗེ། ཡན་ཆད་ལ་གསལ་ཁ་མི་སང་ངློ༌། །རྩྗེ་མློ་རིགས་

བསྡུས་ཀི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཤཱཀ་ཐུབ་པ། གཾ་ག་དྷ་ར། ཛྙཱ་ན་ཤྲི། གཉལ་ཉི། 

གནུར་ཉི། ཤཱཀ་འབུམ། ཁི་བརྟན། བསློད་ནམས་བཟང་པློ། བ་མ་གྲགས་ཆྗེན། 
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འཕགས་འློད། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློའི་ཊི་ཀ་ས་སྐ་

བས་མཛད་པ་ལས། ལྷ་གནས་གསུམ་གི་སློན་པ་དང༌། །བྱ་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

བྱམས་པ་དང༌། །གཾ་ག་དྷ་ར་ཉིད་དང་ནི། །གྲུབ་པ་ཐློས་པ་ས་མན། །བྷ་དྲ་ཞྗེས་ནི་

གྲགས་པ་དང༌། །ཡང་རྩྗེ་བཞི་ཡི་མཆློག་གྱུར་པ། །མཁས་པ་ཛྙཱ་ན་ཤྲི་དང་

ནི། །སྔགས་འཆང་དམ་པ་ཉི་མ་ཡི། །ཤྗེས་རབ་དང་ནི་འློད་ཟྗེར་ལ། །ཤིན་ཏུ་གུས་

པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བས་དཔྱད་དློ། །གཙུག་དགུའི་དབང་བཀའི་

བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། ཀུན་སིང༌། 

པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། གུ་ལི་ཟྗེར། གློ་མི་དགྗེ་བསྗེན། ཤཱཀ་ཛྙཱ་ན། ཇློ་བློ་རྗེ། གློ་མི་སློམ་ཆྗེན། 

ཀི་ནློར་ཛྙཱ་ན། གཉལ་ཉི། གནུར་ཉི། ལྡུམ་སློན་གྲགས་པ། རྩ་སྐའི་མཉམ་གད་པ་ཆྗེན་

པློ། ཁི་བརྟན། སས་བསློད་བཟང༌། དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་གསལ་བ་བ་བློ་གྲློས་དཔལ། བ་

མ་གྲགས་ཆྗེན། འཕགས་འློད། ཡང་ན། གནུར་ཉི་ནས། སག་ཚལ་གདློང་སྔློན་གི་

སྤྲུལ་སློན་འབར་ཐློག །རློང་སྨད་ལྷ་སྗེངས་ཀི་གཙང་ཡང་དག་རློ་རྗེ། དྗེའི་སས་འབྱུང་

གནས་སྗེང་གྗེ །སྨྲ་སྗེང་ཡང་ཟྗེར། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། ཆློས་འློད། བློ་ལྡན་སྗེང་

གྗེ །འཕགས་འློད། བུ་སློན། །ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །འདི་ལ་འཛིམས་པ་

རིན་ཤྗེ་ན་རྗེ། གཙུག་དགུ་ལས་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་དང༌། ཇློ་བློ་ནས་བརྒྱུད་པ་གཉིས་

ཀ་ཆད་པས། དབང་གི་བརྒྱུད་པ་མྗེད་པར་འདློད་ཀང༌། སྔ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་

དང་ཇློ་བློ་གཉིས་ཀ་མི་སང་ངློ༌། སྦྱློང་རྒྱུད་ཀི་ཕྱག་རློར་འཆི་བདག་འཇློམས་པའི་

དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་རིག །ཕྱག་རློར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། སྒ་གཅན་འཛིན། 

ཀུན་དགའ་སིང་པློ། པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏི། པྲཛྙཱ་བློ་དྷི། མུཀི་ཀློ་ཥ། དྷརྨ་པཱ་ལ། ཇློ་བློ་རྗེ། དློ་
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བསློམ་ཆྗེན། དློལ་བ་སློམ་ཆྗེན་ཟྗེར། ཀི་ནློར་ཛྙཱ་ན། གཉལ་ཉི། གནུར་ཉི། སས་བཛྲ་

སིང་ཧ། བྱང་ཆུབ་འློད། གནུར་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། གནུར་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་མཚན། 

གནུར་ཆློས་འཕགས་རྒྱལ་མཚན། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་

གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །འཇིག་རྟྗེན་པ་དྲུག་གིས་དབང་གི་གློ་མི་ཆློད་ཅྗེས་གསུང་

ཟྗེར། བ་མ་འཕགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པ་དྲུག་གིས་དབང་གི་གློ་མི་ཆློད་

ཅྗེས་གསུང་ཟྗེར། དྗེ་ཡན་ཆད་ནི་ཡློ་ག་སློད་ལུགས་ཀི་སྐློར་རློ། །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་

རྒྱལ་གི་རྟློག་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཕྱུག་ཚང་དགྗེ་སློང༌། འུ་ཡུག་དགྗེ་སློང༌། འུ་ཡུག་

དར་མ་བྱང་ཆུབ། བ་མ་གཞློན་བྱང༌། ཇློ་གདན་སྐྲངས་དཔྗེ་བ། ཆློས་འློད། འཕགས་

འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་

དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་བ་རྒྱན་གི་བཀློད་པ་དང༌། གསང་བ་ནློར་བུའི་ཐིག་

ལྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པས་བསྒྱུར་བའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕྱག་

རློར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས། མ་ཏངྒི་བ། བི་ཁྱཱ་ཏ་དྗེ་བ། ཁ་ཆྗེ་ཤཱཀ་ཤྲི། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲི། ས་

སྐ་པཎི་ཏ། སྐློབ་པ་དཔལ། སང་འབུམ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་

དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ནམ་མཁའ་དྲི་མྗེད་ཆུང་བ་རིགས་བསྡུས་ཀི་དབང་བཀའ་དང༌། ལུང་སྐློར་

གཉིས་ལས། དང་པློའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སློབ་དཔློན་འཇམ་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན། ལྷ་

སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། ནཱ་རློ་པ། རྐན་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲློས། མགར་སློན་རློར་

སིང༌། ཉང་སློད་ལྕྗེ་འབར། ལློ་མཆློག་པ། ཁི་སློན་ཀུན་དགའ་འློད། མཁན་པློ་ཆློས་

རིན། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །གཉིས་པ་
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ནི། བུ་སློན་པ་ཡན་སྔར་བཞིན་ལས། དྗེས་སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་

བདག་ལའློ། །

ལུང་སྐློར་ནི། མཚན་བརློད་འགྲྗེལ་ཆུང་ཤྲདྡྷ་ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར། རིགས་བསྡུས་

ཀི་དཀིལ་ཆློག་སུ་བྷ་དྲ་དང༌། ཆློས་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཀི་འགྱུར། འདི་འློག་གི་རིགས་

འགྲློས་དང་བསྟུན་ན་སུ་བཛྲ་ཡིན་པ་འདྲ། རིགས་སློ་སློ་བ་ལ། བྱང་སྗེམས་རློ་རྗེ། 

རྣམ་སང༌། མི་བསྐློད་པ༌། སང་མཐའ། རིན་འབྱུང༌། དློན་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་དྲུག་གི་དབུགས་

དབྱུང་གི་དཀིལ་ཆློག་དྲུག །ཕྱི་མ་ལ། སུ་བཛྲ་དང༌། ཆློས་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཀི་འགྱུར་

ཟྗེར་བ་སང༌ཞིང༌། སྔ་མ་ལྔ་ལ་འདིས་བསྒྱུར་མི་སང་ཡང་འདྲ་བར་མངློན་ཞིང་འློག་ཏུ་

ཡང་འགྱུར་བྱང་མ་བྱུང་བ་རྣམས་དྗེ་དང་འདྲ་ཞིང་མཛད་བྱང་མྗེད་པ་རྣམས་ཀང་

འཇམ་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་མཛད་པར་བཞྗེད་པ་སང༌། མཚན་བརློད་ཀི་ཁྲུས་

ཆློག །དྗེའི་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྱློར། དྗེའི་གཏློར་ཆློག །དྗེའི་མཎལ་གི་ཆློ་གའི་རིམ་པ། 

དྗེའི་བསྐློར་བ་བྱ་ཐབས། དྗེའི་ཡན་ལག་བདུན་པ། མཚན་བརློད་འདློན་པའི་མན་

ངག །མཚན་བརློད་ཀི་དགྗེ་རྩ་བསྔློ་བ། དྗེའི་མི་རྟག་པ་བསློམ་པ། དྗེའི་མི་རྟག་པས་

འཁློར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ། དྗེའི་ཤྗེས་པ་དུག་གསུམ་ལས་བཟླློག་པའི་མན་

ངག །སྐབས་འགྲློའི་ཆློ་ག །སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཆློ་ག །བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསློམ་

པའི་མན་ངག །ཚད་མྗེད་བཞི་བསློམ་པའི་མན་ངག །མཚན་བརློད་ཀི་སློ་ནས་དུས་

གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ལ་བལྟ་བ། དྗེའི་སློ་ནས་དབང་པློ་ཐ་མས་རྗེས་དྲན་དྲུག་

བསློམ་པའི་མན་ངག །དྗེའི་སློ་ནས་དབང་པློ་འབིང་གིས་རྟྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་

བསློམ་པའི་མན་ངག །དྗེའི་སློ་ནས་དབང་པློ་རབ་ཀིས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བསློམ་པ། 
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མཚན་བརློད་ཀི་ཚ་ཚའི་ཆློ་ག །དྗེའི་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཆློ་ག་བསྡུས་པ། མཚན་བརློད་ཀི་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་རིམ་པ། དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། མཚན་བརློད་ཀི་

ཆློ་ག་མདློ་དང་བསྗེས་པ། དྗེའི་སྤྱན་དབྱྗེའི་ཆློ་ག །དྗེའི་ངན་སྔགས་བྱད་ཀི་འཁློར་

ལློས་བསད་པ། དྗེའི་སིག་སྦྱློང་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག །འཇམ་དཔལ་གི་རློ་

བསྗེག་གི་ཆློ་ག །ངན་སློང་སྦྱློང་བ་འགྲློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ཆློ་ག་རྣམས་སློ། །དྗེ་ལྟར་

གཞུང་ཚན་པ་སློ་བདུན་གི་དགུ་པ་ནས་ཉྗེར་བདུན་པའི་བར་ལ། མགློ་ན། རྒྱ་གར་

གི་མཚན་དློན་མི་སང་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་དང༌། ཉྗེར་བརྒྱད་པ། སློ་གཉིས་པ། སློ་

གསུམ་པ། སློ་བཞི་པ། སློ་ལྔ་པ་རྣམས་ལ་ལློ་པཎ་འདིས་བསྒྱུར་མི་སང་ཞིང༌། སུམ་

ཅུ་པ། སློ་གཅིག་པ། སློ་དྲུག་པ། སློ་བདུན་པ་རྣམས་ལའང་མགློ་ན་རྒྱ་གར་གི་

མཚན་དློན་མི་སང་ངློ༌། །ཡང་ཉི་ཤུ་པ་དང༌། ཉྗེར་གསུམ་པ་དང༌། ཉྗེར་བཞི་པ་ལ་

མཛད་བྱང་མི་སང་ངློ༌། །

གཞན་ཡང་སློབ་དཔློན་འདིས་མཛད་ཟྗེར་བའི་འཇམ་དཔལ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་སློམ་དློན་བཅུ་གཉིས་པ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློམ་པ་ཞྗེས་པ་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་མ་དང་གསུམ་གི་ལུང་མི་སང་ངློ༌། །དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་སློབ་

དཔློན་ཡན་ཆད་སྨློས་པ་མི་སང་ཡང༌། སྐབས་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལྟར། འཇམ་དཔལ་

ནས། སློབ་དཔློན་ལ་བརྒྱུད་པར་སང་ངློ༌། །འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གི་དབང་དང༌། 

སྗེག་པའི་རློ་རྗེའི་ཆློས་ལྔའི་བརྒྱུད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འཇམ་དབྱངས། 

འཇམ་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན། སྗེག་པའི་རློ་རྗེ། ཉི་མའི་སིང་པློ། སཱུརྱ་སིང་ཧ། ཆློས་ཀི་

རློ་རྗེ། མུ་ཏ་སིདྡྷི༌། དྗེ་ཝ་ཤྭ་ར། དྗེས་ཤཱནི་གརྦྷ་དང༌། སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཀིརྟི་གཉིས་ལ་
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བཤད། སྨྲི་ཏིས་ཚོང་སྗེ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ། དྗེས་ཁམས་པ་ཤྗེས་རབ་རློ་རྗེ། ཡང་

ན་ཤཱནི་གརྦྷ། ཉི་མའི་དངློས་གྲུབ། སྐི་བྱྗེ་མ་ལུང་པ། སྐི་དང་ཉི་མ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁམས་

པ་ཤྗེས་རབ་རློ་རྗེ། རྔློག་ཆློས་རློར། ས་ས་བ་ཅན། རྔློག་མདློ་སྗེ། གཙང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་

མདློ་སྗེང༌། དྗེ་ལ་རློང་པ་རྒ་ལློ། ཆློས་འློད། ཤཱཀ་གཞློན་ནུ་གསུམ་གིས་ཞུས། དྗེ་

གསུམ་ག་ལ། ལྕྗེ་བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །དྗེ་ལ་དྗེའི་སས་རྗེ་བཙུན་པས་ཞུས། ཡང་ན་རྔློག་

ཆློས་རློར། རྒྱ་འམ་ཅན། ཤཱཀ་སྗེང་གྗེ །ཁི་སློན་ཀུན་དགའ་འློད། ཆློས་རིན། ཆློས་

འློད་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། ཆློས་འློད་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ལས། 

འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཆློས་སྐློར་ནི། ཡློན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀི་དབང་དང༌། འགྲྗེལ་པ་སྔགས་དློན་

རྣམ་གཟིགས་སྨྲི་ཏིའི་རང་འགྱུར་ལ། རྒྱ་གར་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ། ཀློག་སྐ་ཤྗེས་རབ་

བརྩྗེགས་གཉིས་ཀིས་བཅློས་ཤིང༌། ཕྱིས་གཞན་གིས་ཀང་བཅློས་པ་དང༌། མཚན་

བརློད་ཀི་གསང་བ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྨྲི་ཏིའི་རང་འགྱུར། དཀིལ་ཆློག་ཡློན་

ཏན་འབྱུང་གནས་སྨྲི་ཏིའི་རང་འགྱུར་ལ་འཕགས་པ་མཆློག་གིས་ཀང་ཞུས་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཕྱྗེ་བའི་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཆློ་ག་རྒྱས་པ་སྨྲི་

ཏིའི་རང་འགྱུར་དང༌། མཚན་བརློད་བཀགས་པའི་སློམ་ཁློག་མགློ་ན་རྒྱ་གར་གི་

མཚན་དང༌། མཇུག་ན་འགྱུར་བྱང་མྗེད་པ་རྣམས་སློ། །

སྨྲ་ཏི་མན་ཆད་ནི་གསང་ལྡན་གི་ཐིག་རྩ་དང་རབ་གནས་སྨྲི་ཏིས་མཛད་པའི་

བརྒྱུད་པ་སྗེ། དྗེ་གཉིས་དྗེའི་རང་འགྱུར་རློ། །ཆློས་དབྱིངས་གསུང་དབང་གི་དབང་

བཀའ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ། དཀིལ་ཆློག་སིང་པློ་རྒྱན་འཇམ་དཔལ་
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གྲགས་པས་མཛད་པའི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འཇམ་དཔལ། 

ཛྙཱ་ན་པ། འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ། དཔལ་སྦས་བཟང་པློ། བམ་ཟྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། ཤྗེས་

རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པའི་དཔལ། བམ་ཟྗེ་བཞད་པའི་རློ་རྗེ། པད་ཀ་ར། ཤྲངྔྷ་ཀ་ར་

གཉིས་ཀིས་ལློ་ཆྗེན་ལ། དྗེས་ལློ་ཆུང༌། རྔློག་དགྗེ་སྗེར་པ། རྐྱང་པློ་དར་མ་གྲགས། ཁི་

སློན་ཀུན་དགའ་འློད། མཁན་པློ་ཆློས་རིན། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སློན། ཁྱུང་

ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །གཉིས་པ་ནི། འཕགས་འློད་ཡན་སྔར་བཞིན་ལས། དྗེས་

བུ་སློན། དྗེས་སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

དཀིལ་ཆློག་ལ་མགློ་ན་རྒྱ་གར་གི་མཚན་དང༌། མཇུག་ན་མཛད་བྱང་དང་

འགྱུར་བྱང་མི་སང་ལ། མཚན་ནི། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གི་དློན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་

ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མྗེད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སིང་པློ་

བྱ་བ་སང༌། གཙུག་དགུའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། ཛྙཱ་ན་ཤྲི་

མི་ཏ། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ། ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་ར་གུཔྟ། རློ་རྗེ་གདན་པ། བི་ཁྱཱ་ཏ་དྗེ་

བ། ཁ་ཆྗེ་ཤཱཀ་ཤྲི། ད་ན་ཤཱི་ལ། གཡག་སྗེ་ལློཙྪ་བ། ལྗེགས་པའི་བློ་གྲློས། དཔལ་

ལྡན་པ། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །ཀུན་རིག་གི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་

ནི། རྣམ་སང། ཛེ་ཏ་རི་པ། ཀུན་དགའ་སིང་པློ། རབ་འབྱློར་བསྐངས། ན་ཡ་ཀ་པ། མི་

ཏི་པ། རློ་རྗེ་གདན་པ། ནིསྐ་ལཾ་ཀ །རྗེ་ཝྗེནྟྲ། ཆག་ཆློས་རྗེ་དཔལ། གཡག་སྗེ་ལློཙྪ་བ། 

ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཡང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ། དཔྗེ་མྗེད་མཚོ། རིན་ཆྗེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། བྷ་ས་

ཀ་ར་དྗེ་བ། རློ་རྗེ་གདན་པ། བི་ཁྱུ་ཏ་དྗེ་བ། ཤཱཀ་ཤྲི། བི་བྷུ་ཏི་ཙནྟྲ། གཡག་སྗེ་ལློཙྪ་
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བ་མན་ཆད་སྔར་དང་འདྲའློ། །ཡང་ན། གནུར་ཆྗེན་པློ་ཡན་ཆད་གཙུག་དགུ་དང་འདྲ་

བ་ལས། རྩ་སྐ་སློན་གྲགས། ཤཱཀ་འབུམ། འཛིམ་པ། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་

སློན། ཁྱུང་ཆྗེན། དྗེས་བདག་ལའློ། །མི་འཁྲུགས་པའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་

རྒྱས། ཛེ་ཏ་རི། གསྗེར་གླིང་པ། ཇློ་བློ་རྗེ། ལློ་ཆྗེན། རྐྱང་པློ་ཆློས་བློ། རྐྱང་པློ་ཞིང་ཁི། 

གཉལ་བ་སློག་སློན། འཁྲུན་སློན་གཞློན། རློང་པ་དཀློན་མཆློག་འབར། མཁན་པློ་

དབང་རིན། ཁམས་པ་ས་ཕུག་པ། དབུས་པ་སངས་འབུམ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། 

བུ་སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །རབ་གནས་མདློར་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཛྙཱ་ན་

བཛྲ་དང༌། འབློ་ཤྗེས་རབ་གྲགས་ཀིས་བསྒྱུར་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་མཁྱྗེན་འཛིམ་

པ། ཡང་རྩྗེ་བ། རིན་པློ་ཆྗེ་པ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་

ལའློ། །ཡན་ཆད་མི་སང་ངློ་། །རྣམ་སང་མངློན་བྱངགི་དབང་དང་རྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ། ཛེ་ཏ་རི། ཨ་ཤྭ་ཀ་ཤྲི། རློལ་

པའི་རློ་རྗེ། དློན་ཡློད་རློ་རྗེ། བ་རི་རིན་ཆྗེན་གྲགས། མཆིམས་བརྩློན་སྗེང༌། མཆིམས་

བློ་ལྡན། མཆིམས་དློན་ནྗེ། མཆིམས་ཆློས་སྗེང༌། མཆིམས་བློ་བརྟན། མཆིམས་ནམ་

མཁའ་གྲགས། སློབ་དཔློན་དར་མ་རྒྱལ་མཚན། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན། 

ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །གཉིས་པ་ནི་གཞན་སྔར་བཞིན་ལས། བུ་སློན་པས་

སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །འཆི་མྗེད་རྔ་སྒའི་དབང་གི་

བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཚེ་དཔག་མྗེད། སིང་པློ་ཞབས། ཛེ་ཏ་རི། བློ་དྷི་བྷ་དྲ། 

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཟང་པློ། རློ་རྗེ་གདན་པ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། མཆིམས་བརྩློན་སྗེང༌། རྒྱ་

ཞང་ཕུག་པ། འཇད་པ་ཤྗེས་རིན། ཨྗེ་པ་འཁློན་སློན། འཇམ་དབྱངས་བཞི་ཐློག་པ། 
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བྱང་སྗེམས་རྒྱལ་ཡྗེ། བ་མ་གྲགས་ཆྗེན། བ་མ་ཆློས་རྒྱལ། ཡང་རྩྗེ་བ། བུ་སློན། རིན་

རྣམ་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །རྣམ་འཇློམས་དཀར་པློའི་སྐུའི་རིགས་གཏད་ཀི་བརྒྱུད་པ་

ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་གྗེའི་གདློང་ཅན། ས་པ་རི་པ། ཛ་བ་རི་པ། དྗེ་བ་

པུརྞྱ་མ་ཏི། ལློཙྪ་བ་ཆློས་བཟང༌། རིན་ཆྗེན་དངློས་གྲུབ། དམར་ཆློས་རྒྱལ། སང་སློན་

ཤྗེས་རབ་བ་མ། ཤྗེས་རབ་འབུམ། གྲགས་པ་རློ་རྗེ། དར་མ་བྱང་ཆུབ། ཡང་རྩྗེ་བ། བུ་

སློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ་ལ་རྒྱུད་ཀི་དཀིལ་ཆློ་ག་ཡང་ཐློས་སློ། །འདི་ལ་བརྟྗེན་པའི་ས་བ་རི་

པའི་ཆློས་ལྔའི་ནང་ནས། གཟུངས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་མ་གཏློགས་པའི་གཞན་བཞི་དང་

རྣམ་འཇློམས་ཀི་གཟུངས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། བུ་སློན་པ་ཡན་འདྲ་ལ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་

མཚན་གྲགས་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གཟུངས་གྲ་ལྔའི་རིགས་གཏད་ཀི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཐར་པ་བའི་སློབ་

དཔློན་ཆློས་གྲུབ། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག །སློབ་དཔློན་ཆློས་གྲུབ་ཡན་མ་ངྗེས་

འདུག་གསུང༌། གདུགས་དཀར་གི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཙནྟྲ་གློ་མི། གི་ར་ཝ་ཏི། རློ་

རྗེ་རྣློན་པློ། པད་ལྕགས་ཀྱུ། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། བམ་ཟྗེ་ས་ད་ཛ་ན། མ་ཧཱ་ཛ་ནའང་

ཟྗེར། འདི་སྤུ་ཛ་ནའི་སས་ཡིན་ཟྗེར་བའང་སང༌། གཉལ་པ་ལྕགས་སློན་དགའ་

ལློ། །ལློཙྪ་བ་ཕག་སློན་ཟྗེར། དབུས་པ་སློན་པ་ཡྗེ་དབང༌། གདློང་སློན་པ། སྤྲུལ་སློན་

འབར་ཏློག །གཉློས་སློན་འཛིར་བ། གཉློས་ཇློ་བསམ། ཕུག་ཁ་བ་ཇློ་འབུམ། ལྕྗེ་མདློ་

སྗེང༌། རློང་པ་རྒ་ལློ། ལྕྗེ་བློ་སྗེང༌། ཐར་པ་བ་སློབ་དཔློན་ཆློས་གྲུབ། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །གདུགས་དཀར་གི་རི་བ་ཏའི་རྗེས་སུ་འབང་བ་ལྷ་སློ་གཅིག་གི་

རིགས་གཏད་དང་ཆློས་སྐློར་ལ། གདུགས་དཀར་གི་སྒྲུབ་ཐབས། སྲུང་འཁློར། 
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འཕྲུལ་འཁློར་བཅིང་ཐབས། བཟླློག་པའི་ཐབས། བགྗེགས་བཟླློག་ཅིང་གཟིར་བ། 

དམག་དཔུང་གཞློམ་པ། དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས། འཇིགས་པ་ལས་སྐློབ་པ། སྗེར་བ་

བསྲུང་བ། མཛེ་གསློ་བ། གཏློར་མའི་ཆློ་ག་སྗེ་བཅུ་གཅིག་པློ་ཙནྟྲ་གློ་མིས་མཛད་པ། 

རློ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་པའི་གདུགས་དཀར་གི་ཉྗེ་བར་བཤད་པ་དང༌། གི་རི་བ་ཏས་

མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། གཙུག་ཏློར་ལྷ་ཡུལ་མའི་གཟུངས་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས། གདུགས་དཀར། ཕྱག་རློར། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། བམ་ཟྗེ་ས་ད་ཛ་ན། 

དྗེའི་སས་མ་ཧཱ་ཛ་ནས་མངའ་རིས་སུ་བྱློན་ནས། གཉལ་པ་ཕྱག་ལློཙྪ་དགའ་བློ་ལ། 

དྗེ་ནས་དབུས་པ་སློན་པ་ཡྗེ་དབང༌། སག་ཚལ་གདློང་སྔློན་པ་ལྷ་རྗེ་སྤྲུལ་སློན་འབར་

ཐློག་དང༌། གྲ་པ་ཁ་གཅིག་ལ།1 སློ་འཇིང་ར་བས་གསན་ཟྗེར་ཏྗེ། སྤྲུལ་སློན་རང་ལ་

གསན། དྗེ་ལ་ཇློ་བསམ། ཇློ་འབུམ། མི་ཉག་རློ་རྗེ་གྲགས། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། རློང་པ་རྒ་

ལློ། བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །ཐར་པ་བ་ཆློས་གྲུབ། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ། དྗེས་བདག །འདི་

ལ་ཙནྡྲ་གློ་མི་དང༌།2 རློ་རྗེ་རྣློན་པློ་མི་སང་བས། དྗེ་གཉིས་ཀིས་མཛད་པ་རྣམས་ཀི་

བརྒྱུད་པར་མི་རུང༌། དྗེས་ན། བུ་སློན་པའི་གསན་ཡིག་ན། སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། 

བསམ་གཏན་ས་བཅུ་གཉིས། ཙནྟྲ་གློ་མི། གི་ར་ཝ་ཏི། རློ་རྗེ་རྣློན་པློ། པད་ལྕགས་ཀྱུ། 

བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། ས་ད་ཛ་ན། མ་ཧཱ་ཛ་ན། གཉལ་པ་ཆག་སློན། དགའ་བློ་བྱ་བ་

ལུགས་གཞན་གཅིག་དང༌། བློ་ལྡན་པ་ཡན་ཆད་སྔར་ལྟར་ཡང་འབྱུང་བས་ཕྱི་མ་འདི་

ལ་དྗེད་ན་འཐད་དློ། །

ཡང་ན། སྤྲུ། ཕློ་རློག་དྷརྨ་མདློ་སྗེ། དགྗེ་བཤྗེས་གནུབས། མི་ཉག་ཇློ་མདློ་
1  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་གྲྭ་པ་ཁ་ཅིག་ལ། ཞྗེས་བྱུང་།༽

2  ༼བཀྲིས་ལྷུན་པར་མར་ཙནྟྲ་གློ་མི་དང་ཙནྡྲ་གློ་མི་ཞྗེས་གཉིས་ཀ་བིས་འདུག་ལ། སྐུ་འབུམ་པར་མར་ཙནྡྲ་གློ་མི་ཞྗེས་འདི་ཁློ་ན་བིས་འདུག་

པས་ཙནྡྲ་དང་ཙནྟྲ་གང་དག་མ་ཤྗེས།༽
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སློགས་སློ། །སྗེའུ་ཆུང་བའི་བརྒྱུད་ཡིག་ལ། མི་ཉག་པའང་སང་སྗེ་མ་དག་པ་

འདྲའློ། །རློ་རྗེ་གདན་པའི་ཉྗེར་བཤད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡང༌། རློ་རྗེ་གདན་པ་དགློས་

པས། ས་ལུགས་ནས་འློང་བར་སང་ངློ༌། །སྗེའུ་ཆུང་བའི་བརྒྱུད་ཡིག་ལ། སྡུད་པ་པློ་

ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་མཐར། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ་ཟྗེར་བ་སང་བས། ཕྱག་རློར་

དང་རིན་རློར་བར་དུ་ཆློད་མ་ཆློད་གང་འཐད་བརྟག་གློ །སྒ་མི་སན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀི་

བརྒྱུད་པ་ནི། དགྲ་བཅློམ་པ་བློ་གྲློས་དཔལ། ཧང་དུ་ཙནྟྲ། སློབ་དཔློན་དར་མ་གྲགས། 

བ་མ་མངའ་རིས་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་པློ། ཤྗེས་རབ་གྲགས། ཛྙཱ་ན་སིངྔྷ ི། དྗེའི་གཅུང་པློ་

བསློད་ནམས་མགློན། ཡང་རྩྗེ་བ། བུ་སློན་པ། དར་ཡུལ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

སློབ་དཔློན་པདའི་ཚེ་སྒྲུབ་སིང་གཏམ་ཤློག་དྲིལ་མའི་བརྒྱུད་པ་ནི། བ་མ་

བསློད་ནམས་མགློན། ཡང་རྩྗེ་བ་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ནློ། །སྨན་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྗེས་

གནང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཐུབ་པ། འཇམ་དཔལ། ཞི་བ་འཚོ། ཁི་སློང་ལྡྗེའུ་བཙན། སད་

ན་ལྗེགས། རལ་པ་ཅན། ལྷ་ལུང་དཔལ་གི་རློ་རྗེ། འློད་སྲུངས། དཔལ་འཁློར་བཙན། 

ཉི་མ་མགློན། བཀྲ་ཤིས་ལྡྗེ། བ་མ་ཡྗེ་ཤྗེས་འློད། ལྷ་ལྡྗེ། འློད་ལྡྗེ། རྩྗེ་ལྡྗེ། མངའ་རིས་

པ། ཞུ་ལྡན་པ། ར་ས་པ། དཔལ་ལྡན་གྲློ། སངས་རྒྱས་སློམ་པ། གཉགས་སིང་པློ་རྒྱལ་

མཚན། ཀུན་སྨློན་གྲགས་དཔལ། རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་ནམས་གྲགས་པ། མཁན་ཆྗེན་

གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

མདློ་ཆློག་དང་མདློ་གཉིས་ཀི་ལུང་ཡང་ཐློབ་སྗེ། དྗེ་གཉིས་ཁློང་པས་རིན་པློ་ཆྗེ་

བསློད་ནམས་གྲགས་པ་ལ་གསན་གདའ་ཞིང༌། ཡན་ཆད་མ་ངྗེས་གདའློ། །རྣམ་རྒྱལ་

ལྷ་དགུ་ས་ལུགས་ཀི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། ཛེ་ཏ་རི། 
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རློ་རྗེ་གདན་པ་ཆྗེ་བ། རློ་རྗེ་གདན་པ་གཉིས་པ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན། རྩྗེ་མློ། རྗེ་

བཙུན་པ། ཆློས་རྗེ་བ། སྗེ་ལུང་པ། དགའ་ལྡན་པ། ཁམས་པ་རྒན་མློ་ལྷས་པ། སློབ་

དཔློན་སློན་པ། བསློད་དབང༌། མཆློག་ལྡན། དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སློན་པ། མཁན་ཆྗེན་

གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །བློ་དྷི་ས་ཏྭས་མཛད་པའི་མཆློད་རྟྗེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

ལ་སློགས་པ་གདབ་པའི་རྗེས་གནང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ལ་སློད་པད་རིན། 

མཁན་པློ་མཆིམས། མཁན་ཟི། གྲགས་ཆྗེན། འཕགས་འློད། བུ་སློན། སློབ་དཔློན་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །བུ་སློན། དྷརྨ་ཤྲི་ནི་དྲི་མྗེད་ཀི་གཟུངས་ཀི་

བརྒྱུད་པའློ། །ཡང་ན་སྨན་བའི་བརྒྱུད་པ་དང་འདྲ་ཞྗེས་མཁན་ཟི་གསུང་སྗེ། དྗེ་ནི་

ཐུབ་པ། འཇམ་དབྱངས། ཞི་བ་འཚོ། ཁི་སློང་ལྡྗེའུ་བཙན། མུ་ཁི་བཙན་པློ། སད་ན་

ལྗེགས། གཙང་མ། འློད་སྲུངས། དཔལ་འཁློར་བཙན། སྐིད་ལྡྗེ། ཉི་མ་མགློན། ཁི་བཀྲ་

ཤིས་མགློན། ཡྗེ་ཤྗེས་འློད། བྱང་ཆུབ་འློད། ཞི་བ་འློད། འློད་ལྡྗེ། རྩྗེ་ལྡྗེ། མངའ་རིས་

དགྲ་བཅློམ། ཞུ་ལྡན། ར་ས་ཆུ་ལྷད་པ། གྲློ་མློ་ཆྗེ། སངས་རྒྱས་སློམ་པ། མཆིམས་

ནམ་མཁའ་གྲགས་མན་ཆད་འདྲ། ཡང་གཙུག་ཏློར་དྲི་མྗེད་ཀི་གཟུངས་ཀི་བརྒྱུད་

ལུགས་གཅིག་ལ། ཇློ་བློ་རྗེ། ནག་ཚོ་ལློཙྪ་བ། རློང་པ་ཕྱག་སློར་བ། འཕན་ཡུལ་གི་

བུ་ཁ་བ། ཤངས་ཀི་རྒྱ་ཕུག་པ་ཅན། གཡག་སྗེའི་ཞང་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་མཚན། དབང་

རིན། སང་འབུམ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ནློ། །རི་ཁློད་ལློ་མ་

ཅན་སྗེར་མློའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བུམ་ཆློག་འཕགས་པས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། 

སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། ཛེ་ཏ་རི་བ། དཔའ་བློའི་རློ་རྗེ། ཁ་ཆྗེའི་པཎི་ཏ་རཀི་ཏ། རློ་རྗེ་

གདན་པ་ཆྗེ་བ། ཆུང་བ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན། “རྩྗེ1་མློ། རྗེ་བཙུན་པ། ཆློས་རྗེ་བ། 
1  རྩ
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འགྲློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ། སློན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་པློ། མཁན་ཆྗེན་དཀའ་བཞི་པ་

གྲགས་གཞློན། མཁན་ཆྗེན་བསློད་གྲགས་པ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་

ལའློ། །

རྣམ་སས་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། རློ་རྗེ་

འཆང་ཆྗེན་པློ། ཕྱག་ན་རློ་རྗེ། སྤྱློད་མཛད་ཆློས་ཀི་རློ་རྗེ། དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། 

སློབ་དཔློན་བློ་བཟང་སིང་པློ། པཎི་ཏ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། ཁ་ཆྗེ་དགློན་པ་བ། བ་མ་ཟངས་

དཀར་ལློཙྪ། གཡློར་བློ་ཇློ་སློན། འབྱིད་པུ་བ་པད་བཀྲ་ཤིས། རྟག་པ་ཇློ་བཟངས། 

ལློཙྪ་བ་བྱམས་པའི་དཔལ། བ་མ་བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག །རིན་པློ་ཆྗེ་ཁློ་ཕུ་བ་

བསློད་ནམས་སྗེང་གྗེ །བ་མ་ཡང་རྩྗེ་བ་རིན་ཆྗེན་སྗེང་གྗེ །བུ་སློན་པ། སློབ་དཔློན་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས་སློ། །བུ་སློན་པས་མཛད་པའི་འདིའི་མངློན་རྟློགས་དང་བསློད་པ་

རྒྱས་པ་གཉིས་ནི་བུ་སློན་པ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་སློ། །མཁན་ཆྗེན་རིན་

རྣམ་པས་མཛད་པའི་འདིའི་ལས་ཚོགས་ནི། མཁན་ཆྗེན་རིན་རྣམ་པ། སློབ་དཔློན་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །བློ་སྦྱློང་དློན་བདུན་མའི་ཁིད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། 

ཐུབ་པ། བྱམས་པ། ཐློགས་མྗེད། དབྱིག་གཉྗེན། རྣམ་གྲློལ་སྗེ། གུ་ན་མི་ཏ། སྗེང་

བཟང༌། གང་བ་སྗེལ། ཀུ་སཱ་ལི་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས། གསྗེར་གླིང་པ། ཨ་ཏི་ཤ། འབློམ་སློན། 

པློ་ཏློ་བ། ཤ་ར་བ། འཆད་ཀ་བ༌། སྗེ་སྤྱིལ་ཕུ་བ། རློང་ལྷ་རིངས་པ་ཁུ་དབློན་གཉིས། 

སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན། མཁན་ཆྗེན་བདྗེ་བ་དཔལ། མཁན་ཆྗེན་དཀའ་བཞི་པ། རིན་པློ་

ཆྗེ་བསློད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་སས་ཐློགས་མྗེད། སློབ་དཔློན་གཞློན་བློ་བ། ཡང་

ན། རྒྱལ་སས་ཐློགས་མྗེད། བ་མ་འཇམ་རིན། དྗེས་བདག་ལའློ། །
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འཇུག་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཐུབ་པ། བྱམས་པ། ཐློགས་མྗེད། 

དབྱིག་གཉྗེན། གྲློལ་སྗེ་གཉིས། མཆློག་སྗེ། དུལ་པའི་སྗེ། སྗེང་བཟང༌། ཀུ་སཱ་ལི་ཆྗེ་

ཆུང་གཉིས། གསྗེར་གླིང་པ། ཇློ་བློ་རྗེ། འབློམ་སློན། སྤྱན་མངའ་བ། བྱ་ཡུལ་བ། 

གཞློན་ནུ་འློད། མུ་སྨན་པ་ཆར་ཆྗེན་པློ། དཔལ་ལྡན་གྲློ། སངས་རྒྱས་སློམ་པ། 

མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། སློབ་དཔློན་བསློད་ཡྗེ། མཁན་ཆྗེན་བསློད་ནམས་

གྲགས། རྒྱལ་སས་ཐློགས་མྗེད། ལློཙྪ་བ་བྱང་རྩྗེ། སྤྱན་མངའ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །ༀ་སྭ་སི། བ་མའི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བློས་གུས་པས་འདུད། བྱང་ཆུབ་

ཆྗེན་པློའི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྟན་པའི་འཁློར་ལློ། བརྟན་པའི་འཁློར་ལློའི་རྩ་བའི་གཞུང༌། 

ཚིག་ལྷུག་པ་བརྟན་པའི་འཁློར་ལློ། ཚིག་ལྷུག་པའི་ཨ་ར་པ་ཙ་ན། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་རྩ་བ། 

རྣམ་དག་འཇམ་དཔལ་དུ། འཇམ་པའི་རློ་རྗེ། ངག་གི་རྒྱལ་པློའི། རྒྱལ་པློ་རློལ་པའི། 

རིག་པ་འཛིན་པའི་སྗེ་སློད་དུ་གསུངས་པ། ཡང་དྗེ་ཉིད་རྒྱས་པ། ཤྗེས་རབ་ཀི་སྦྱློར་

བ་ཞྗེས་བྱ་བ། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེའི། མཚན་བརློད་ཀི། ཆློས་དབྱིངས་ངག་

དབང་གི །འཇམ་པའི་རློ་རྗེ་དཔའ་པློ་གཅིག་པའི་ཤྗེས་རབ་འཁློར་ལློའི། འཕལ་དུ་

མློང་བའི་འཇམ་དཔལ། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ནག་ཞལ་དྲུག་པའི། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ཞལ་

གསུམ་པའི། ཞལ་དྲུག་ཞལ་གསུམ་གཉིས་ཀའི། རློ་རྗེ་ཆློས་ཀི། སྗེང་གྗེ་སྒའི། ཧ་ལ་

ཧ་ལའི། ཁ་སར་པ་ཎིའི། ཡི་གྗེ་དྲུག་པའི། ཧ་རི་ཧ་རི་ཧཱ་རི་ལ་ཞློན་པའི། ཧ་ལ་ཧ་ལ་

ཆུང་ངུའི། པད་གར་གི་དབང་ཕྱུག་གི །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རིམ་པའི་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཀི། སྒློལ་མའི། སྒློལ་མ་དཀར་མློའི། སྗེང་ལྡྗེང་ནགས་སྒློལ་མའི། ཡང་སྒློལ་

མ་དཀར་མློའི། ཨློན་གི་འློད་ཟྗེར་ཅན་གི། རྟློག་པ་ལས་གསུངས་པའི་འློད་ཟྗེར་ཅན་
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གི། རྟློག་པ་ལས་གསུངས་པའི་འློང་ཟྗེར་ཅན་དཀར་མློའི། མ་ངན་མྗེད་པའི་ཤིང་གི་

འློད་ཟྗེར་ཅན་གི། ཨློན་གི་འློད་ཟྗེར་ཅན་གི། ཡང་ཨློན་གི་འློད་ཟྗེར་ཅན་གི། ཙུན་དའི་

གནློད་གནས་ཀི་ཨུ་ཚུསྨ་ཛམྦྷ་ལའི། ནློར་རྒྱུན་མའི། ཁློ་གཉྗེར་ཅན་གི། བྱམས་པའི། 

ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕྱིན་མའི། ཡང་ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕྱིན་མའི། ཡང་ཕ་རློལ་ཕྱིན་མ། 

ཡང་ཕ་རློལ་ཕྱིན་མའི། མི་གཡློ་བའི། དྗེའི་ཡན་ལག །རློ་རྗེ་གཏུམ་པློའི། གཏུམ་པློ་

ཆྗེན་པློའི། རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི། རི་ཁློད་ལློ་མ་ཅན་གི། རློ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་མའི། 

བགྗེགས་དགྲའི། རལ་པ་གཅིག་མའི། འཕགས་མ་དུག་སྗེལ་གི། ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། རྟློག་

པ་ལས་གསུངས་པའི་ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། ཡང་ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། ཨློན་གི་ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། 

ཁམས་གསུམ་“དབང1་དུ་བྱྗེད་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི། གནློད་གནས་ཀི། རྒྱ་

ནག་པློའི་རིམ་པའི་སྒློལ་མའི། རློ་རྗེ་སྒློལ་མའི། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་དམར་པློའི། སློ་

སློར་འབང་མའི། རྣམ་རྒྱལ་གི། རྨ་བྱ་ཆྗེན་མློའི། སློང་ཆྗེན་རབ་འཇློམས་ཀི། གསང་

སྔགས་རྗེས་འཛིན་གི། བསིལ་བའི་ཚལ་གི། ཕྱིར་བཟླློག་པ་ཆྗེན་མློ། རྒྱལ་མཚན་

རྩྗེ་མློའི་དཔུང་རྒྱན་གི། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་གི། རློ་རྗེ་གན་དྷ་རིའི། མཧཱ་ཀ་ལའི། 

རློ་རྗེ་ལྕགས་སྒློག་གི །སློབས་པློ་ཆྗེའི། གདུགས་དཀར་གི། རྟ་མགྲིན་གི། ཧྗེ་རུ་ཀའི། 

བདག་མྗེད་མའི། ཡང་བདག་མྗེད་མའི། གསྗེར་མདློག་ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕྱིན་པའི། 

རྟློག་པ་ལས་གསུངས་པའི་འློད་ཟྗེར་ཅན་གི། རློ་རྗེ་ཕག་མློའི། ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། སྒློལ་མ་

དཀར་མློའི། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི། ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཏྗེ་གློ་བཞི་བཞུགས་སློ། །བ་མའི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བློས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཐློག་

མར་དཔལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་ལ་གཅིག །འཇམ་དཔལ་གི་ནི་སྒྲུབ་ཐམས་བཅློ་
1  དང
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བརྒྱད་ཡློད། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་བཅུ་གཉིས་ཡློད། །སྒློལ་མ་འློད་

ཟྗེར་ཅན་གཉིས་བདུན་བདུན་བཞུགས། །ཕ་རློལ་ཕྱིན་མ་དྲུག་དང་ཀུ་རུ་ཀུལྗེ་

ལྔ། །གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་པློ་དམར་ནག་གཉིས་ལ་བཞི། །མི་གཡློ་བ་ཡི་བཞི་དང་གནློད་

གནས་ལ་ནི་གསུམ། །བདག་མྗེད་མ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡློད་དློ། །བྱམས་པ་ཧཱུཾ་མཛད་

བགྗེགས་དགྲ་རྟ་མགྲིན་སློབས་པློ་ཆྗེ། །ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་མགློན་ནག་ཙུན་ད་ནློར་རྒྱུན་ཁློ་

གཉྗེར་ཅན། །རི་ཁློད་ལློ་མ་དབྱངས་ཅན་རལ་གཅིག་མ། །དུག་སྗེལ་རྣམ་རྒྱལ་གཞན་

གིས་མི་ཐུབ་རློ་རྗེ་གན་དྷ་རི། །རློ་རྗེ་ལྕགས་སྒློག་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་རྒྱལ་མཚན་རྩྗེ་མློའི་

དཔུང་རྒྱན་དང༌། །བསིལ་བའི་ནགས་ཚལ་གསང་སྔགས་རྗེས་འཛིན་རྨ་བྱ་ཆྗེན་མློ་

དང༌། །སློ་སློར་འབངས་མ་སློང་ཆྗེན་རབ་འཇློམས་ཕྱིར་བཟླློག་ཆྗེན་མློ་གདུགས་

དཀར་མློ་སྗེ་ཉི་ཤུ་བདུན། །སྒྲུབ་ཐབས་རྗེ་རྗེ་ཡློད་དྗེ་དྗེ་ལྟར་དགུ་བཅུ་དྲུག །སྒྲུབ་

ཐབས་བསློམས་པའི་སློམ་ཚིག་རློགས་སློ། །འཁློར་ཆྗེན་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་

འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་གདློང་ཅན། ཤ་བ་རི་པ། ཛ་བ་རི་པ། བལ་པློ་དྗེ་

བ་བུདྡྷ་མ་ཏི། འགར་ཆློས་ཀི་བཟང་པློ། གཤྗེན་སློན་རིན་ཆྗེན་དངློས་གྲུབ། དམར་

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ། གངས་སློན་ཤྗེས་རབ་བ་མ། གངས་སློན་ཤྗེས་རབ་འབུམ། གྲུབ་

སློན་ཤྗེས་རབ་གྲུབ། གྲུབ་རློ་རྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས། རློང་པ་“ཆློས1་མགློན། མཁས་པ་ཡློན་ཏན་

རྒྱ་མཚོ། བ་མ་རྩ་རི་བ། ཡང་རློང་པ་ཆློས་མགློན་ནས་བ་མ་མཆློག་ལྡན། བ་མ་

གཞློན་སྗེང༌། དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཆློས་རྗེ་དློན་རིན་པས་སློ། །ཚེ་དཔག་མྗེད་ལྷ་དགུའི་

བརྒྱུད་པ་ནི། འློད་དཔག་མྗེད། སིང་པློ་ཞབས། ཛེ་ཏ་རི། བྱང་ཆུབ་བཟང་པློ། རློ་རྗེ་

གདན་པ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། འཆིམས་བརྩློན་སྗེང༌། འུ་ཡུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ། 
1  ཆས
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དབང་ཕྱུག་མགློན། སངས་རྒྱས་འབུམ། མཆློག་ལྡན། ཡྗེ་ཤྗེས་དཔལ། ཆློས་རྗེ་དློན་

རིན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །ཀཻ་རློ་རྗེའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བདག་མྗེད་མ། 

བིḈḷ་པ། ནག་པློ་པ། ཌཱ་མ་རུ་པ། ཨ་བ་ངྷཱུ་ཏཱི་པ། ག་ཡ་དྷ་ར། འབློག་མི་ལློཙྪ། སྗེ་

མཁར་ཆུང་བ། ཞང་དགློན་པ་བ། ས་སྐ་པ་ཆྗེན་པློ། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་

རིན་པློ་ཆྗེ། བ་མ་ཆློས་རྗེ། བ་མ་འཕགས་པ། མཆློག་ལྡན། དཔལ་ལྡན་པ། གྲགས་པ་

རྒྱལ་མཚན། དཀློན་མཆློག་རིན་ཆྗེན། ཆློས་རྗེ་དློན་རིན་པའློ། །བདྗེ་མཆློག་གི་

བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས་ཅན། ཛ་ལན་དྷ་ར། 

ནག་པློ་སྤྱློད་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ཅན། ཏ་ཻལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་“མཐིང1་པ་

སྐུ་མཆྗེད། མལ་ལློཙྪ་བ། ས་སྐ་པ་ཆྗེན་པློ། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་

ཆྗེ། ཆློས་རྗེ་པ། བ་མ་འཕགས་པ། མཁན་ཆྗེན་ཁློ་ཕུ་བ། བ་མ་ཙ་རི་པ། ཆློས་རྗེ་དློན་

རིན་ནློ། །

ཡང་གཅིག་ལ། བ་མ་འཕགས་པ་འློད། དློན་རིན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །མ་ཧཱ་

མཱ་ཡའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཧྗེ་རུ་ཀ །རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་མ། ཀུ་ཀུ་རི་པ། མཚོ་

སྐྗེས་རློ་རྗེ། ཌ໋་བྷི་པ། ཏྗེ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཞི་བ་བཟང་པློ། མར་པ་ཆློས་ཀི་བློ་གྲློས། ཞྗེ་

སང་རློ་རྗེ། རྔློག་མདློ་སྗེ། རྔློག་ཆློས་སྐུ། རྔློག་ཚ་དཀློན་མཆློག་འབར། དབུས་པ་

དབང་ཕྱུག་གྲགས། སག་སྗེ་ཤྗེར་དཔལ། བ་མ་འཕགས་པ། དགའ་ལྡན་པ་ཀུན་

བསློད། བག་སློན་གཞློན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན། ཡང་ལུགས་གཅིག་

ལ། འཕགས་པ་ལ་ལློཙྪ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རློང་པ་ཤྗེར་སྗེང༌། བག་སློན། བ་

མ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །གུར་མགློན་
1  ཏིང
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གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བམ་ཟྗེ་མཆློག་སྗེད། ནློར་བུ་གླིང་པ་བདྗེ་བའི་རློ་རྗེ། 

ཤྲངྔྷ་ཀ་ར་ཝ་ར་མ། ཇློ་བློ་རིན་ཆྗེན་བཟང་པློ། བ་མ་བག་སྗེངས་པ། མལ་ལློཙྪ། ས་སྐ་

པ་ཡབ་སས། ཆློས་རྗེ། བ་མ་འཕགས་པ། མཁན་ཆྗེན་ཁློ་ཕུ་བ། བ་མ་ཙ་རི་པ། དློན་

རིན་པ། ཡང་གཅིག་ལ། བ་མ་འཕགས་པ་འློད། བ་མ་འློད། དློན་རིན་ནློ། །རློ་རྗེ་

འཇིགས་བྱྗེད་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་གྗེའི་གདློང་པ་ཅན། ལཱ་ལི་ཏ་བཛྲ། ཨ་མློ་ག་བཛྲ། ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་

གནས་སྦས་པ། པད་བཛྲ། དི་པཾ་ཀ་ར་རཀཾ་ཏ།1 རྭ་རློ་རྗེ་གྲགས། རྭ་ཆློས་རབ། རྭ་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྗེང་གྗེ །རྭ་འབུམ་སྗེང༌། རྗེ་བཙུན་རྒ་ལློ། རློང་པ་ཤྗེར་སྗེང༌། བ་མ་ཡྗེ་ཤྗེས་

དཔལ། ཆློས་རྗེ་དློན་རིན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཀ་ཻརློ་རྗེའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བདག་མྗེད་མ། བིḈḷ་པ། ནག་པློ་

བ། ཌཱ་མ་རུ་པ། ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏཱི་པ། ག་ཡ་དྷ་ར། རྗེ་འབློག་མི་ཤཱཀ་ཡྗེ་ཤྗེས། སྗེ་མཁར་

ཆུང་བ། ཞང་དགློན་པ། བ་མ་ས་སྐ་པ་ཆྗེན་པློ། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་རིན་

པློ་ཆྗེ། ས་སྐ་པཎི་ཏ། ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ། བ་མ་ཞང་དཀློན་མཆློག་དཔལ། ན་

བཟའ་བག་ཕུག་པ། བསློད་ནམས་དཔལ། བ་མ་དམ་པ། བ་མ་འཇམ་རིན་པ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །ནག་པློ་བས་མཛད་པའི་རློགས་རིམ་དཔྱིད་ཀི་ཐིག་ལྗེ། རིམ་པ་བཞི་

པ། གསང་བའི་དྗེ་ཁློན་ཉིད་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་ཕག་མློ། ཕྱག་

ན་རློ་རྗེ། ས་ར་ཧ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཤ་བ་རི། ལཱུ་ཨི་པ། དྷ་རི་ཀ་པ། དྲིལ་བུ་པ། 

རུས་སྦལ་ཞབས། ཤྲི་ཛ་ལན་དྷ་ར། ནག་པློ་སྤྱློད་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་

1  ༼འདི་ལ་སྐུ་འབུམ་པར་མར་དི་པཾ་ཀ་ར་རཀི་ཏ་ཞྗེས་བཀློད་འདུག༽
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ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་“མཐིང1་བ་སྐུ་མཆྗེད། ཀློག་སྐ་ཤྗེས་རབ་བརྩྗེགས། མལ་གློ་བློ་

གྲློས་གྲགས། ས་ཆྗེན་པ། རྗེ་བཙུན་བསློད་རྩྗེ། རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལ། ས་པཎ། ཤར་

པ་རློ་རྗེ་འློད་ཟྗེར། བ་མ་ལ་དུ་བ། བ་མ་དབང་རྒྱལ། ཆློས་རྗེ་སང་ཁང་བ་གྲགས་པ་

དཔལ། ཆློས་རྗེ་ས་བཟངས་པཎ་ཆྗེན། བ་མ་རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །དྲིལ་

བུ་པའི་རིམ་ལྔའི་བརྒྱུད་པ་ཡང་དྗེའློ། །

འདུལ་བའི་བཤད་བརྒྱུད་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས། ཉྗེ་བར་འཁློར། དྗེས་ཀུན་

དགའ་བློ། ཉྗེར་སྦས། དྷི་དྷི་ཀ །དགྲ་བཅློམ་ནག་པློ། ལྗེགས་མཐློང༌། ཕྱིར་མི་འློང་བློ་

མི་འབྗེབས། འདུས་བཟང༌། དབྱིག་གཉྗེན། སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད། ཤཱཀ་འློད། 

སྗེང་གྗེའི་གདློང་པ་ཅན། དྗེས་ད་ན་ཤཱི་ལ་དང༌། ཛི་ན་མི་ཏ་གཉིས་ལ། དྗེས་ཤཱཀ་

སྗེང་གྗེ །རླུང་ལློཙྪ་བ། སྐློགས་འདུལ་འཛིན། རྫུས་རློ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། རྫུས་ཀིས་ཀླུ་

མྗེས་ལའང་གསན་ཏྗེ། ཡས་དར་མས་དར་གཉིས་སུ་བྱས་པའློ། །དྗེས་རྒྱལ་གི་རླན་

ཚུལ་ཁིམས་བྱང་ཆུབ་བ། སྦློ་ཆུང་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཤྗེས་རབ། སྗེལ་པློ་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མཚན། འཇིམས་ཤྗེས་རབ་འློད། །དྗེས་རྫུས་ཀི་བུ་བཞི་ལས། དང་པློ་གསུམ་དང༌། 

རིན་ཆྗེན་བ་མ། ཚུལ་ཁིམས་བ་མ། ཡྗེ་ཤྗེས་བ་མ་དྲུག་གིས་རྒྱལ་ལ་གསུངས། 

དྗེས་ཚ་རློང་པ་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཡར་སློད་པ་ལ། དྗེས་ཀ་བ་དར་མ་སྗེང་གྗེ་ལ། དྗེ་

གཉིས་ཀིས་མཁན་ཆྗེན་ལ། དྗེས་དབློན་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀིས་མཁན་པློ་ཆློས་ཀི་རྗེ་

ཞིག་པློ་ཤྗེས་རབ་སྗེང་གྗེ་ལ། དབློན་དང་ཤྗེར་སྗེང་གིས་མཁན་པློ་གཞློན་ནུ་བརྩློན་

འགྲུས་ལ། དྗེས་དབང་ཕྱུག་ཤྗེས་རབ་ལ། དྗེས་ཤྗེས་རབ་རློ་རྗེ་ལ། དྗེས་མཁན་པློ་

ཀུན་དགའ་འབྱུང་གནས་ལ། དྗེས་དཀའ་བཞི་པ་བློ་གྲློས་བཟང་པློ་ལ། རྣམ་འགྲྗེལ་གི་
1  ཏིང
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བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། འཇམ་དབྱངས། ཆློས་སྐློབ། མྗེ་ཝཾ་ག །དབྱིག་གཉྗེན། 

ཕྱློགས་གླང༌། དབང་ཕྱུག་སྗེ། ཆློས་ཀི་གྲགས་པ། ལྷ་དབང་བློ། ཤཱཀ་བློ། ཤྗེས་རབ་

འབྱུང་གནས། ཆློས་མཆློག །ཇ་མ་རི། དུལ་བའི་ལྷ་དང༌། ཤང་ཀ་ར་ནན། ཝ་གུ་ཤཱཀ་

ཤྲི། ས་སྐ་པ། རིགས་སྗེང༌། བསྗེན་རློགས་སློམ་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཤཱ་

རིའི་བུ། སྒ་གཅན་འཛིན། བམ་ཟྗེ་སྒ་གཅན་འཛིན། ཀླུ་སྒྲུབ། ཡློན་ཏན་བློ་གྲློས་

མཆློག །རིན་ཆྗེན་བཤྗེས་གཉྗེན། ཆློས་ཀི་བཟང་པློ། ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཆློས་ཀི་

ཕྗེང་བ། འབྱུང་གནས་སྦས་པ། པཎ་ཆྗེན་ཤཱཀ་ཤྲི། རློ་རྗེ་དཔལ། མཁན་པློ་ཆློས་རྗེ། 

འློད་ཟྗེར་དཔལ། བསློད་ནམས་དཔལ། ཤྗེས་རབ་མགློན། དློན་གི་སད་དུ་མཚན་

ནས་སྨློས་ཏྗེ་མཁན་ཆྗེན་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆྗེན་ནི་མཁན་བརྒྱུད་དློ། །ཧྗེ་རུ་ཀ 

།དཔལ་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་མ། ཀུ་ཀུ་རི་བ། མཆློ་སྐྗེས། ཌ໋་བྷི་པ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཞི་

བ་བཟང་པློ། མར་བ་ཆློས་བློ། རྔློག་ཆློས་རློར། ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ། མདློ་སྗེ། རྔློག་ཚ་ཆློས་

སྐུ། དཀློན་མཆློག་དཔལ། དབུས་པ་དབང་ཕྱུག་གྲགས། སག་བདྗེ་བ་ཤྗེར་དཔལ། བ་

མ་འཕགས་པ། དགའ་ལྡན་པ་ཀུན་བསློད། བག་སློན་བ་མ། ཡང་འཕགས་པ། ལློཙྪ་

བ་གྲགས་རྒྱལ། རློང་པ་ཤྗེར་སྗེང་། བག་སློན། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་ལློ། །ཇློ་བློའི་ཆློས་

ཆུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཇློ་བློ་རྗེ། དགྗེ་བཤྗེས་སློན་པ། པློ་ཏློ་བ། ཤ་ར་བ། སབས་ཀ་པ། 

ཞང་སློན་པ། དགློན་ཆྗེན་པློ་བ། གུར་སློན། རྨ་སློན། ཤྗེས་རབ་རློ་རྗེ། དཀློན་མཆློག་

རྒྱལ་མཚན། བ་མ་འཇམ་དཔལ་རིན་ཆྗེན། དྗེས་བདག་ལའློ། །

རྨ་བྱ་དུག་འཇློམས་དང་མཚོན་ཆ་འཁློར་ལློ་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། དྷརྨ་རཀི་

ཏ། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་ནས་ལྷ་འགྲློ་བའི་མགློན་པློའི་བར་ལམ་རིམ་དང་འདྲ་ཞིང༌། དྗེ་ནས། 
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སྦས་པ་སློན་གཞློན། ལྷ་བློ་གྲློས་འློད། སང་འློད། གཞློན་སང༌། ཡང་ན་ལྷ་འགྲློ་མགློན། 

ལྷ་ཟུར་ཁང་པ། སང་འློད། གཞློན་སང༌། མཁན་ཆྗེན་ཆློས་སྐབས་བཟང་པློ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །སྗེམས་པའི་རིམ་པ་དང༌། མཐའ་འཁློབ་འདུལ་བའི་རིམ་པ་ཆློས་བཞིའི་

བརྒྱུད་པ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན། བྱམས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ། གསྗེར་གླིང་པ་གཉིས་སློ་

སློ་ནས། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ། དྗེ་ནས་སྔར་བཞིན་ནློ། །གཞུང་དྗེ་བཞི་ནི། རིན་སང་པ་

རྣམས། འློད་འཇློ་བ་སངས་རྒྱས་དམར་སློན་གིས་བྱས་ཟྗེར། གཞན་དག་དྗེས་ལྷ་

འགྲློ་མགློན་ལ་ཞུས་པས་མི་བདྗེན་ཟྗེར་རློ། །དགློན་པ་བའི་ལུགས་ཀི་ལམ་རིམ་

བརྒྱུད་པ་ནི། ཇློ་བློ་རྗེ། དགློན་པ་བ། སྗེའུ་ཟུར་བ། ཐག་མ་དཀའ་ཆྗེན། ནམ་སྗེང༌། 

ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པློ། སྗེང་གྗེ་བཟང་པློ། མཁན་ཆྗེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་པ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །སྐབས་འགྲློ་དང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་གློང་འློག་གི་བརྒྱུད་པའང་དྗེ་བཞིན་

ནློ། །མི་གཡློ་བའི་དམིགས་སྐློར་གསུམ་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྗེའུ་ཟུར་པ་ནས། སྒྗེར་

ཆྗེན་པློ། དབློན་སློན། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པློ་སློགས་སྔར་བཞིན་ནློ། །དམ་ཚིག་གསུམ་

བཀློད། ལྟུང་བཤགས་སྒྲུབ་པ། ཟླ་བ་རྗེས་དྲན། ཕྱག་སྐློར་བ་ལ་སློགས་པའི་བྱ་

ཐབས་ཀི་ལག་ལྗེན། བྗེའུ་བུམ་རྣམས་ཀང་ངློ༌། །ལམ་སྒློན་བརྒྱུད་པ་ནི། ཇློ་བློ་རྗེ། 

སློན་པ། པློ་ཏློ་བ། ཤ་ར་བ། བྱ་འཆད་ཁ་བ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། སྗེ་སྤྱིལ་བུ་བ། ཆློས་ཀི་

རྒྱལ་མཚན། ལྷ་ཆྗེན་པློ། ལྷ་འགྲློ་མགློན། ཟངས་ཆྗེན་པ་དར་མ་བསློད་ནམས། མཆློ་

ས་བ་ཤྗེས་རབ་བཟང་པློ། སློབ་དཔློན་དགའ་བ་བཟང་པློ། མཁན་ཆྗེན་ཆློས་སྐབས་

བཟང་པློ། དྗེས་བདག་ལའློ། །ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། བྱམས་པ། 

ཐློགས་མྗེད། དབྱིག་གཉྗེན། བློ་བརྟན། ཀུ་སཱ་ལི་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས། གསྗེར་གླིང་པ། ཇློ་
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བློ་ནས་སྔར་ལྟར་ལ། མཚོ་ས་བ་ནས། མློན་གྲབ་པ་ཚུལ་ཁིམས་བཀྲ་ཤིས། མཁན་

ཆྗེན་ཆློས་སྐབས་བཟང་པློ། དྗེས་བདག་ལའློ། །སྗེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་སྨློན་པ་

སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ཡང་ངློ༌། །གུར་དང་སཾ་བྷུ་ཊའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བདག་

མྗེད་མ། བིḈḷ་པ། ཌ໋་བྷི་ཧྗེ་རུ་ཀ །ཨ་མ་ལ་བཛྲ། ནགས་ཁློད་པ། ག་ར་པ་རི་བ། 

བསློད་སློམས་པ་རྒྱལ་བ་དཔལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས། མི་ཐུབ་ཟླ་བ། དགྗེ་སློང་དཔའ་བློ་རློ་རྗེ། 

འབློག་མི། བ་མ་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་པློ། བ་མ་ས་སྐ་པ་ཆྗེན་པློ། རྗེ་བཙུན་པ། ཆློས་

རྗེ་པ། འཕགས་པ། འཇམ་དབྱངས་རིན་རྒྱལ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །བ་མ་སྗེང་

གྗེ་རྒྱལ་མཚན། རྒྱང་རློ་ཤྗེས་རབ་རིན་ཆྗེན། ཞང་སློན། བ་མ་རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །ཕྱག་ཆྗེན་ཐིག་ལྗེའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆློས་རྗེ་ས་པཎ་གི་བར་སྔར་བཞིན་

ལ། དྗེ་ནས་ཁང་སློན་སངས་རྒྱས་སས། བདྗེ་བ་ཅན་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་མགློན། སྗེང་རྒྱལ་

བ་དབུ་མ་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། བདྗེ་བ་ཅན་པའི་འློག་ཏུ་བྱུང་བའི་སྗེང་གྗེ་རྒྱལ་

མཚན་དང་སྔ་མ་གཉིས་མི་འདྲའློ། །1རྒྱང་རློ་པ། ཞང་སློན་པ། བ་མ་རྟློགས་ལྡན་པ། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །དགློངས་པ་ལུང་སློན། ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་

ལས་བཏུས་རྣམས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕྱག་ན་རློ་རྗེ། ཀླུ་སྒྲུབ། མ་ཏང་གི །ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་

རློ་པ། མར་པ། མཚུར་དབང་ངྗེ་། རྒྱ་ལློང་ཕུག་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། ཡར་ཐང་པ། རྒན་མློ་ལྷས་

པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ། སློད་ལུང་གྲགས་པ་འབུམ། བདྗེ་བ་ཅན་པ། སྗེང་རྒྱལ། དབུ་མ་

པ། རྒྱང་རློ་པ། ཞང་སློན། བ་མ་རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། བདྗེ་བ་ཅན་པའི་བར་སྔ་མ་བཞིན་

ལ། འབི་མཚམས་པ་བཀློན་མཆློག་སྗེང་གྗེ །སྗེང་རྒྱལ། དབུ་མ་པ། རྒྱང་རློ་པ། ཞང་
1  ༼ འདིར་སྗེང་རྒྱལ་བ། དབུ་མ་བ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། ཞྗེས་མཚན་གཉིས་ཡིན་པ་འདྲ།༽
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སློན། རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །“དགྲ1་ནག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། སངས་རྒྱས། 

མཉྫུ་ཤྲི། བུངྔྷ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན། དི་པཾ་ཀ་ར་བྷ་དྲ། ནཱི་ལ་བཛྲ། སུ་ཧུ་སུ་ར་པ། ཤྗེ་ནན། ཨ་བ་

ལི་ན་པ། གུ་ན་བྷ་དྲ། ཝཱ་གཱི་ཤྭ་ར་ཀིརྟི། དཻ་ཝ་ཨཱ་ཀ་ར་ཙན། ཨ་མློ་ག་བཛྲ། ཞང་ཤྗེས་

རབ་བ་མ། སཾ་ག་བྷ་དྲ། གཅྗེན་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ། གཅུང་གཙང་འློད་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ། 

གཏན་བཟངས་པ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་པ། རཏྣ་པྲཛྙཱ། འཇམ་དབྱངས་པ། སྗེང་རྒྱལ། 

དབུ་མ་པ། རྒྱང་རློ་པ། ཞང་སློན། བ་མ་རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །རྟློག་བདུན་

དང་རྟློག་པ་གསུམ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཌཱ་ཀི་མ། ལཱ་ལི་ཏ། ཨ་མློ་ག། 

པད་བཛྲ། དི་པཾ་ཀ་ར་རཀི་ཏ། རྭ་རློ་རྗེ་གྲགས། རྭ་ཆློས་རབ། རྭ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་

གྗེ །འབུམ་སྗེང༌། ཤྗེར་སྗེང༌། དཔལ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །སྗེང་རྒྱལ། རྒྱང་རློ་པ། ཞང་སློན། 

རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། 

རྣལ་འབྱློར་མ། ལཱུ་ཨི་པ། ཌྗེཾ་ཀི་པ། དྷ་རི་ཀ་པ། ཀ་ཙ་ཏ་པ། ག་ཏ་ཏ་པ། ལ་བ་པ། ཛ་

ལནྡྷ་ར། ནག་པློ་པ། དགྗེ་བའི་མགློན་པློ། ཏཻ་ལློ། ནཱ་རློ། ཕམ་ཏིང་པ་སྐུ་མཆྗེད། མ་ཎ་

ཀ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན། ཁ་ཆྗེ་བྱང་བཟངས། དྗེ་བཞིན་ཀའི་སློབ་མ། མར་པ་ཆློས་དབང༌། གཟི་

བ་བློ་ལྡན། དྗེའི་སས་དློན་ཡྗེ། ཤཱཀ་རློ་རྗེ། སངས་རྒྱས་འབུམ། མཆློག་ལྡན་པ། 

འཁློན་སློན། བདྗེ་བ་ཅན་པ། སྗེང་རྒྱལ། དབུ་མ་པ། རྒྱང་རློ་པ། ཞང་སློན། རྟློགས་

ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །མ་ཧཱ་མ་ཡའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་སིང་པློ། 

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མཁའ་འགྲློ་མ། ཀུ་ཀུ་རི་པ། མཚོ་སྐྗེས། ཌ໋་བྷི་པ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། 

བལ་པློ་པཎི་ཏ། ཞི་བ་བཟང་པློ། མར་བ་ཆློས་བློ། རྔློག་ཆློས་རློར། རྔློག་མདློ་སྗེ། རློག་

ཚ་ཆློས་སྐུ། རྔློག་ཚ་དཀློན་མཆློག །ཀློག་སྐ་དབང་ཕྱུག་གྲགས། ལྷློང་ཤྗེས་རབ་
1  དག
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དཔལ། འཕགས་པ། བློ་ཆྗེན། བདྗེ་བ་ཅན་པ་ནས་མཁས་བཙུན་པར་སར་བཞིན་ལ། 

རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །རྣམ་སང་མངློན་བྱང་དང་དཔུང་བཟང་གི་བརྒྱུད་

རིམ་ནི། སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ། ཛེ་ཏ་རི། མ་ངན་མྗེད་པའི་དཔལ། རློལ་པའི་རློ་

རྗེ། དློན་ཡློད་རློ་རྗེ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། མཆིམས་བརྩློན་སྗེང༌། མཆིམས་དློན་ནྗེ། ཆློས་

སྗེང༌། བློ་བརྟན། ནམ་མཁའ་གྲགས། འཕགས་པ། ཁང་སློན། སངས་རྒྱས་སས། 

བདྗེ་བ་ཅན་པ་ནས་ཞང་སློན་པའི་བར་སྔར་བཞིན་ལ། རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་

ལའློ། །གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕྱག་རློར། ཛེ་ཏ་རི། རློ་རྗེ་

གདན་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། བ་རི་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན་པ། བསློད་རྩྗེ་བ། རྗེ་བཙུན་པ། ས་པཎ། 

ཞང་སློན། ཁང་ཨ་གློ་ཤ་ཀ་ཤྲི། སངས་རྒྱས་སས། བདྗེ་བ་ཅན་པ་ནས་ཞང་སློན་པའི་

བར་སྔ་མ་བཞིན་ལ། རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་དང་

ལྗེགས་གྲུབ་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ། ཛེ་ཏ་རི། རློལ་པའི་རློ་

རྗེ། དློན་ཡློད་རློ་རྗེ། པ་རི་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན། རྗེ་བཙུན་པ། ཡང་ན་བ་རི་བ་ནས་

མཆིམས་པ་བཞི། སངས་རྒྱས་སས། མཆློག་ལྡན་པ། བདྗེ་བ་ཅན་པ་ནས་ཞང་སློན་

པའི་བར་སར་བཞིན་ལ། རྟློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་

དང༌། རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་སློང་སྐློར་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ། སངས་རྒྱས་

བསྐངས། ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད། ཟླ་གྲགས། རིག་པའི་ཁུ་བྱུག །ས་ར་ཧ། ཧ་སུ་མ་ཏི། 

ཀ་ན་ཀ་ཝརྨ། པ་ཚབ་ལློཙྪ་བ། རྨ་བྱ་བྱང་ཡྗེ། རྨ་བྱ་བྱང་བརྩློན། རྨ་བྱ་ཤཱཀ་སྗེང༌། 

ཀུན་མཁྱྗེན་མཆིམས། སྐློ་སློན་པ། རྒྱང་རློ་པཎ་ཆྗེན། དཔལ་ལྡན་མཆིམས། རིན་པློ་

ཆྗེ་ཀུན་རྒྱལ། དྗེས་བདག་ལའློ། །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 257  

རྩ་ཤྗེ་ཚིག་གསལ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱḈḴ་དྗེ་བ། སངས་

རྒྱས་བསྐངས། ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད། དྗེ་བཞི་ག་ལ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་གསན། དྗེ་ལ་

རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་གིས། ཁ་ཆྗེ་གཞློན་ནུ་འབུམ། ཇློ་བློ་ཧ་སུ་མ་ཏི། ཀ་ན་ཀ་ཝརྨ། དྗེ་

གསུམ་ག་ལ་པ་ཚབ་ཀིས་གསན། དྗེ་ལ་རྨ་བྱ་བྱང་ཡྗེ། རྨ་བྱ་བྱང་བརྩློན། མཚུར་

གཞློན་ནུ་སྗེང་གྗེ །རྨ་བྱ་ཤཱཀ་སྗེང་གྗེ །མཁན་ཆྗེན་ཞང་པ། མཆིམས་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པ། སྐློ་སློན་པ། སློབ་དཔློན་དགྗེ་འབར། དབུ་ཚད་པ་འློད་ཟྗེར་གྲུབ། མི་གཡློ་

བཟང་པློ། རིན་པློ་ཆྗེ་ཀུན་རྒྱལ། དྗེ་ལ་བདག་གིས་སློ། །རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་

གསན་ཡིག་འདི། རྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱག་བིས་ལ་མ་ཕྱི་བྱས་པ་ལས་བརྒྱུད་ཅིང༌། 

འདིར་མ་འདུས་པའི་བཀའ་ལུང་གསན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དུ་མ་ཡློད་པར་སང་

ཡང་མ་རྗེད་དློ།། །།མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །ཞུ་ལན་སྨན་མཆོག་བདུད་རིའི་འཕེང་1བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །གསང་བའི་བདག་པློ་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དུས་གསུམ་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀི་ངློ་བློ། གངྒཱ་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་སྗེད་ཀི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་གསང་བདག་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་ཁྱྗེད་ནི། གླང་པློ་

ཆྗེའི་རྣ་བ་ཅན་ཡིན་པས། ཐྗེག་པའི་ཡང་རྩྗེ་ཞིག་བསན་དུ་གསློལ། 

ཁྱྗེད་ནི་བཟང་པློའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས། ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་ཟིང་ཟིང་བ་

ཐམས་ཅད་སངས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཞིག་བསན་དུ་གསློལ། ཁྱྗེད་ནི་རྣམ་པར་

གནློན་པ་ཡིན་པས། ལྟ་སློམ་སྤྱློད་གསུམ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་གི་དྲ་བ་གཅློད་པའི་ཆློས་ཤིག་

བསན་དུ་གསློལ། ཁྱྗེད་ནི་རིན་པློ་ཆྗེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པས། ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐློང་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་ཆློས་

ཤིག་བསན་དུ་གསློལ། ཁྱྗེད་ནི་བདྗེན་པའི་སྤིན་ཡིན་པས་ཉློན་མློངས་པ་རྣམ་པར་

རྟློག་པའི་མྗེ་འབར་བ་གསློད་པའི་ཆློས་ཀི་ཆར་ཆྗེན་པློ་དབབ་པའི་གདམས་པ་ཞིག་

བསན་དུ་གསློལ། ཁྱྗེད་ནི་འབར་བའི་མྗེ་ལྕྗེ་ཅན་ཡིན་པས། དངློས་པློ་དང་མཚན་མར་

འཛིན་པའི་བུད་ཤིང་“སྗེག2་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མློ་ཞིག་བསན་དུ་གསློལ། ཁྱྗེད་ནི་

གཟུགས་མཛེས་པ་ཡིན་པས། ཟག་མྗེད་ཀི་བདྗེ་བ་སྐྗེ་བའི་གདམས་ངག་མཐློང་

1  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་གློང་འློག་ཀུན་ཏུ་ཕྗེང་བ་ཞྗེས་སྔློན་འཇུག་མྗེད་པ་དང་པར་འདིར་སྔློན་འཇུག་ཡློད་མྗེད་ཅི་རིགས་བིས་འདུག །༽

2  བསིག
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བས་མིག་མཆི་མས་གང་བའི་གདམས་པ་ཞིག་བསན་དུ་གསློལ། ཁྱྗེད་ནི་ཡིད་

བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡིན་པས། དབང་པློ་རྣློན་པློའི་རྟྗེན་གི་གང་ཟག་གིས་ཐྗེ་

ཚོམ་ཆློད་ཅིང་དློན་རྟློགས་པ། བླུན་པློ་བ་གླང་རིས་ཀང་ཚིག་ཟིན་ཅིང་དློན་རྟློགས་

པའི་ཆློས་ཁ་གསལ་ལ་ཚིག་ཉུང་བ་དློན་རྒྱ་ཆྗེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཀི་སྐུ་མྱུར་དུ་

རྟློགས་པའི་ཆློས་ཅན། མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲིས་ཞུས་པ་དང༌། བདག་ལས་ཀི་རློ་རྗེས་གསློལ་

བ་བཏབ་པའི་དློན་དུ་གདམས་པ་ཐུན་མློང་མིན་པ་ཞིག་བསན་དུ་གསློལ། ཞྗེས་ཞུས་

པ་དང༌། བདག་ལ་རློ་ཐུན་མློང་མིན་པ་སློ་ཕག་ནས་བབས་ལྕྗེའི་སྗེང་དུ་འཁྱིལ་ཏྗེ་

མིད་ཚད་བྱུང་བས། དྗེ་བ་མ་ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་རྗེ་ཡིན་པ་འདྲ། སྐུ་གཟུགས་མི་སློན་

པའི་གཞློམ་མྗེད་ཀི་སྒ་འདི་སྐད་གསུང༌། ལས་ཀི་རློ་རྗེ། མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི་ལ་ངའི་གསང་

ཚིག་འདི་རྣམས་རྣ་བར་སྐློལ། ཡབ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་དགློངས་པ། ཡུམ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་མློའི་སིང་གཏམ། རློ་རྗེ་འཛིན་པ་བདག་གི་གསང་ཚིག་ཐྗེག་པའི་ཡང་རྩྗེ། སྨན་

མཆློག་ཆྗེན་པློའི་སྒྲུབ་པ་ལ་སྗེམས་ཉིད་འློད་གསལ་གི་རྩད་ཚོད་གསུང༌། ལས་ཀི་

རློ་རྗེ་བདག་གིས་ཞུས་པ། འློད་གསལ་གི་ངློ་བློ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས་ཞུས་པས། ལས་ཀི་

རློ་རྗེ་འློད་གསལ་གི་ངློ་བློ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དུ་འདུས་གསུང༌། ལས་ཀི་རློ་

རྗེས་ཞུས་པ། འློད་གསལ་བསློམ་པའི་དུས་སུ། གློལ་ས་མཆིས་སམ་མ་མཆིས་ཞུས་

པས། ཁྱློད་ཀི་དྲི་བ་དྗེ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས། གང་ཟག་གིས་མ་གློ་ན་གློལ་ས་ཡློད། དྗེ་ལ་

བཞི་ཡློད། གློལ་ལུགས། གློལ་རྟགས། ཉྗེས་སྐློན། གློལ་བའི་འབས་བུའློ། །ངློ་བློའི་

གློལ་ལུགས་ནི། སྤྱིར་ངློ་བློ་ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ། རང་གི་རིག་པའི་གནས་ལུགས་ཅིར་ཡང་

གྲུབ་པ་མྗེད་པའི་སློང་གསལ་དུ་ཡྗེ་གདློད་མ་ནས། ད་ལྟའི་ཤྗེས་པ་བཅློས་ལྷད་དང་
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བལ་བ་འདི་ཀ་ལྟར་ཡློད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཀའི་སྗེང་དུ་མི་འཇློག་པར་གང་ཟག་གིས་

སློང་ཉིད་དུ་བསློམས་པས། སློང་འཛིན་གི་བློ་དང་མ་བལ་བས། སློང་པ་བྱང་ཆད་བྱ་

བར་གློལ་བ་ཡིན་གསུངས། གློལ་བའི་རྟགས་སུ་ཡར་སངས་རྒྱས་མྗེད། མར་དམལ་

བ་མྗེད། ཐམས་ཅད་མ་གྲུབ་པ་སློང་པ་ཉིད་ཡིན་ཟྗེར་དུ་འློང༌། གློལ་བའི་ཉྗེས་སྐློན་ནི་

ཐམས་ཅད་སློང་པར་འདུག་སམ་པའི་བློས། ཡར་མློས་གུས་དག་སང༌། སྐབས་འགྲློ་

སྗེམས་བསྐྗེད། བྱམས་སིང་རྗེ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་སྤྱློད་ཐམས་ཅད་བློར་ནས། ཚེ་

འདིའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག །མར་མི་དགྗེ་བའི་ཆློས་ལ་འཇློལ་ཉློག་ཏུ་སྤྱློད། དྗེར་བདྗེན་པ་

ལློག་པར་སྤྱད་པས་འགྲློ་ས་རློ་རྗེ་དམལ་བ་ལས་མྗེད། དྗེ་ལྟར་ལློག་པར་སྤྱད་པའི་

འབས་བུས་ནི། ཡར་དགྗེ་བའི་ཕྱློགས་སུ་བདྗེན་པ་ལློག་པས་མུ་སྗེགས་ཀི་ཆད་པར་

ལྟ་བར་སྐྗེ། མར་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཕྱློགས་སུ་བདྗེན་པ་ལློག་པས། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་

མཚོར་འཁྱམས། ལས་ཀི་རློ་རྗེ། སློང་ཉིད་རྟློགས་ཟྗེར་བ་མང་བར་གདའ་སྗེ། དློན་

དམ་པའི་གནས་ལུགས་རྟློགས་པ་ཉུང་བར་གདའ། ལས་ཀི་རློ་རྗེ། རང་བཞིན་ལ་

གློལ་ས་བཞི་ཡློད་དྗེ། དྗེ་ལ་དང་པློ་རང་བཞིན་གི་གློལ་ས་ནི། རིག་པ་སློང་པའི་རང་

མདངས་སྐུ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་གསལ་བ་འདི་ལ། སྐུ་ལ་ཞལ་ཕྱག་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ཁ་

དློག་གམ། མཚན་མའི་རིགས་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་མྗེད་དྗེ། སློང་པའི་རང་མདངས་གསལ་

བའི་ཆ་ཙམ་དུ་གསལ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བཞུགས་པ་ལ་གང་ཟག་གིས་གསལ་སློང་

དབྱྗེར་མྗེད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མ་ཤྗེས་པས། རིག་པ་སང་བར་གློལ་བ་བྱ་བ་ཡིན་

གསུངས། གློལ་བའི་རྟགས་སུ་ཆློས་སྐད་ཐམས་ཅད་ཡ་བལ་དུ་འློང༌། ཟུང་འཇུག་གི་

ཆློས་སྐད་བསན་ན། ཁློའི་བློར་མི་ཤློང༌། གློལ་བའི་ཉྗེས་སྐློན་ནི། ཐམས་ཅད་སང་བ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 261  

དངློས་པློ་ཅན་དུ་འདུག་སམ་པའི་བློས་སྗེམས་ཆློས་ཕྱློགས་ཀི་ཆློས་ལ་བློ་མི་

འཇུག །གྲུབ་མཐའ་ཁ་འཛིན་ཆྗེས་པས། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་ལམ་དང་བལ། སང་

བ་ཨ་འཐས་པས་གྲློལ་རྒྱུ་མྗེད་པ་ཡིན། གློལ་བའི་འབས་བུ་ནི། ཕྱི་སང་བའི་འློད་

གསལ་ལ་ཆགས་པས། གཟུགས་ན་སྤྱློད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྗེ། ནང་རིག་པ་གསལ་

སློང་དུ་མ་ཤྗེས་པས་བློ་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་འཁློར་ཏྗེ་གྲློལ་བའི་དུས་མ་མཆིས། ལས་

ཀི་རློ་རྗེ། འློད་གསལ་ཟིན་ཟྗེར་བ་མང་བར་གདའ་སྗེ། གསལ་སློང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་

འབྱློངས་པ་ཉུང་བར་གདའ། ལས་ཀི་རློ་རྗེ། ཐུགས་རྗེ་ལ་ཡང་གློལ་ས་བཞི་ཡློད། 

གློལ་ལུགས་ནི། རིག་པ་སློང་གསལ་གི་རང་མདངས་མི་འཆར་དགུ་འཆར་གི་རྣམ་

རྟློག་འདི། ཇི་ལྟར་ཤར་ཀང་རིག་སློང་ལས་མ་འདས་ཏྗེ། གང་ཟག་གིས་དྗེ་ལྟར་མ་གློ་

བས། རིག་པ་སློང་པར་གློལ་བ་བྱ་བ་ཡིན་གསུངས། གློལ་རྟགས་སུ་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་འབའ་ཞིག་ལ་སྤྱློད། གློལ་བའི་ཉྗེས་སྐློན་ནི། གང་ཟག་གི་རྟློག་

པ་ཆློས་སྐུར་མ་ཤར་བའི་བློས་གང་ཤར་རྣམ་རྟློག་གི་དྲ་བས་བཅིངས་ནས་དགྗེ་

སྦྱློར་དྲྗེད། བག་ཆགས་ངན་གློམས་གཙོ་ཆྗེ་བས་ཚེ་འདི་ཁློ་ན་སྒྲུབ། གཉིས་འཛིན་ཐྗེ་

ཚོམ་རྗེ་དློགས་ཀི་སྒློག་གིས་བཅིངས་པས་རང་གིས་རང་བཅིངས་པ་ཡིན། གློལ་

བའི་འབས་བུ་ནི། རྣམ་རྟློག་གི་གློལ་ས་མ་ཤྗེས་པས་བག་ཆགས་སུ་ཨ་འཐས། རྒྱུ་

འབས་ཀི་ཉྗེས་དམིགས་མ་ཤྗེས་པས་ཡྗེངས་མ་ལམ་ལ་མི་ཚེ་ཟད། ཤི་ནས་ཁམས་

གསུམ་དུ་གློལ་བ་ཡིན། ལས་ཀི་རློ་རྗེ། རྟློག་པ་མྗེད་ཟྗེར་བ་མང་བར་གདའ་སྗེ། ཤར་

གྲློལ་གི་མཚང་རྟློགས་པ་ཉུང་བར་གདའ་གསུངས། ལས་ཀི་རློ་རྗེས་ཞུས་པ། གློལ་

ས་གསུམ་པློ་དྗེ་མ་ཆློད་ན་དློན་མི་འདུག་པས་གློལ་ས་གསུམ་པློ་ཇི་ལྟར་གཅློད་ཞུས་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 262  

པས། གསང་བདག་གི་གསུང་ནས། ལས་ཀི་རློ་རྗེ། རིག་པའི་ངློ་བློ་སློང་པ་འདི། 

སུས་ཀང་མ་བཅློས་པ། རྒྱུ་མྗེད་པ། རྐྱྗེན་མྗེད་པ། ཡྗེ་གདློད་མ་ནས་གནས་པ་ཡིན་

གསུངས། འདི་ལ་བཅས་བཅློས་མ་བྱྗེད་པར་ཁློ་རང་གང་འདུག་གི་སྗེང་དུ་ཞློག་དང་

གློལ་ས་མྗེད་པ་དྗེ་ཀ་དག་གི་ཀློང་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་གསུངས། དྗེ་བཞིན་དུ་རང་

བཞིན་འློད་གསལ་བ་འདི། ཡྗེ་ནས་སློང་པ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ། དྗེའི་

རྩལ་ཐུགས་རྗེ་འགག་མྗེད། གང་ཤར་ཀང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པས་གསུམ་ག་

ཟུང་འཇུག་ཆྗེན་པློར་ཤྗེས་པར་གིས་དང༌། དབྱྗེར་མྗེད་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་གསུང༌། 

ལས་ཀི་རློ་རྗེ་བདག་གིས་ཡང་ཞུས་པ། ལྟ་སློམ་སྤྱློད་གསུམ་གི་གློལ་ས་གང་ལགས་

ཞུས་པས། གསང་བདག་གི་གསུང་ནས། ལས་ཀི་རློ་རྗེ་ཡང་ཉློན་ཅིག །དང་པློ་ལྟ་

བའི་གློལ་ས་ལ་ལྔ་སྗེ། ལྟ་བ་ཉིད་ཀི་གློལ་ས། གནས་ཀི་གློལ་ས། གྲློགས་ཀི་གློལ་ས། 

ཉློན་མློངས་ཀི་གློལ་ས། ཕྱློགས་འཛིན་གི་གློལ་སའློ། །དང་པློ་ལྟ་བ་ཉིད་ཀི་གློལ་ས་

ནི། ཆློས་སྤྱིའི་ལྟ་བ་སློང་པ་མཐའ་བལ་དུ་འདློད་པ་ལས། གསང་སྔགས་འདིའི་

ལུགས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་བ་མངློན་སུམ་རྗེན་པར་འདློད། དྗེ་གཉིས་ཡང་དློན་དམ་པ་

རྟློགས་ན་དབྱྗེ་བ་མྗེད་དྗེ། མ་རྟློགས་ན་སྤྱིའི་ལྟ་བ་ནི། ཡིད་དཔྱློད་ཀི་ཚིག་གི་ལྟ་བ་ལ་

དློན་རང་ཐློག་ཏུ་མི་འབྗེབས་ཏྗེ། གློལ་བའི་ལྟ་བ་ཡིན། མངློན་སུམ་གི་ལྟ་བ་ལ་ཡིད་

མི་ཆྗེས་པར་ཡིད་དཔྱློད་ཚིག་གི་ལྟ་བ་ལ་གདང་དུ་བྱས་ནས། ཐམས་ཅད་གཏད་

མྗེད་ཡིན། བྱར་མྗེད་མཐའ་བལ་ཡིན་ཟྗེར་ནས་དགྗེ་སིག་ཆློས་ལ་འཇློལ་ཉློག་ཏུ་

སྤྱློད་ཅིང༌། ལས་ལ་བཟང་ངན་མྗེད། དགྗེ་བ་བྱས་པས་ཕན་མ་བཏགས། སིག་པ་

བྱས་པས་གནློད་མ་བསྐལ། ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་ཟང་ཐལ་ཡིན་ཟྗེར་ནས་ཐ་མལ་
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ཉིད་དུ་སློད་དྗེ། དྗེ་རྣམས་ནག་པློ་ཁ་འབྱམས་ཀི་ལྟ་བ་ཞྗེས་བྱ་སྗེ། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀི་གློལ་བའི་རྩ་བ་ཡིན། མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི་མངློན་སུམ་གཉིས་མྗེད་རང་གསལ་གི་ལྟ་བ་

དང་རྒྱུ་འབས་ཟབ་མློ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྤྱློད་དགློས། གནས་ཀི་གློལ་ས་ནི། སྤྱིར་གནས་

སྐབས་ཀི་ལྟ་བ་རྟློགས་པའི་གང་ཟག་དྗེས་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ་ཀློང་དུ་གྱུར་པར་བྱྗེད་

པ་ལ་རི་ཁློད་ལ་སློགས་པ་དབྗེན་ཞིང་དྭངས་པའི་གནས་སུ་འགྲློ་དགློས། གནས་

སྐབས་ཀི་ལྟ་བ་ཡློད་ཀང་དྗེ་སྐློང་བ་ལ་རི་ཁློད་འགྲིམ་དགློས། གནས་ངན་པས་ལྟ་བ་

གློལ་བ་ཡིན། མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི། གནས་སྐབས་ཀི་ལྟ་བ་རི་ཁློད་དུ་སྐློང་དགློས། གྲློགས་

ཀི་གློལ་ས་ནི། གནས་སྐབས་ཀི་ལྟ་བ་ཡློད་པའི་གང་ཟག་དྗེ། ཆློས་དང་མཐུན་པ་

ཉློན་མློངས་པ་མི་འཕྗེལ་བའི་གྲློགས་དང་འགྲློགས་དགློས། གྲློགས་ངན་དང་འགྲློགས་

ན་ངན་པའི་སྤྱློད་པས་མི་གློས་པ་མི་སིད། དྗེས་ཚེ་འདིར་ཁིད་ནས་ལྟ་བ་སྐློང་དུ་མི་

སྗེར། ཉློན་མློངས་པ་འཕྗེལ་བ་གློལ་བའི་རྩ་བ་ཡིན། ལས་ཀི་རློ་རྗེ་དང་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི། 

དྗེར་མ་གློལ་བར་འདློད་ན། འགྲྗེལ་མྗེད་ཀི་གྲློགས་ལ་འཕྗེང་ཐག་ཆློད་ལ་གཅིག་པུར་

སློད་གསུངས། བཞི་པ་ཉློན་མློངས་པའི་གློལ་ས་ནི། གནས་སྐབས་ཀི་ལྟ་བ་ཡློད་པའི་

གང་ཟག་དྗེས། ཉློན་མློངས་པ་འབུར་འཇློམས་ལམ་དུ་མི་སློང༌། ཕྱི་རློལ་གི་རྐྱྗེན་གང་

ཡང་རུང་བས་ཉློན་མློངས་པ་སློང༌། དྗེར་སྐད་ཅིག་མས་ཀང་ལས་གསློག་པས། ཡུན་

དུ་ལློན་ན་ལས་ངན་པ་སྤྱློད། ཚོགས་དྲུག་གི་སང་བ་ལ་དུག་ལྔས་ལས་ངན་སློ་སློར་

གསློག །དྗེ་ཡང་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ། དྗེ་དག་གི་འབས་བུ་འབྱུང་བས། 

ཉློན་མློངས་པ་གང་སྐྗེས་ཀང༌། སྐད་ཅིག་མ་ལ་དྲན་པས་བཟུངས་ནས་ཤྗེས་པ་ལྷློད་

ཀིས་གླློད། ཉློན་མློངས་པ་དྗེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་དང་
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སིང་རྗེ་བསློམ། ཉློན་མློངས་པ་ལམ་དུ་སློངས་པར་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་གསློལ་བ་

གདབ། ཁྱད་པར་བ་མ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་གསློལ་བ་གདབ། ཉློན་མློངས་པའི་ས་

བློན་དྗེ་སྔགས་ཀིས་སྦྱངས་ནས་ཡི་དམ་དུ་བསློམས་ལ་སིང་པློ་བགྲང༌། དྗེའི་རྗེས་ལ་

ལྟ་བའི་ངང་དུ་གླློད་ལ་བསྔློ་བ་སྨློན་ལམ་རྒྱ་ཆྗེར་གདབ། དྗེ་ལྟར་ལམ་དུ་སློངས་ན་

ཡློན་ཏན་ནི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་དྗེ་དག་གི་འབས་བུ་ཐློབ། དྗེ་ལྟར་ལམ་

དུ་མ་སློངས་ན་ཉློན་མློངས་པའི་འདམ་དུ་སློང་ནས་ལྟ་བ་ཀློང་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གློལ་

བའི་རྩ་བ་ཆྗེན་པློ་ཡིན། ལས་ཀི་རློ་རྗེ་དང་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི་མ་གློལ་བར་འདློད་ན། ཉློན་

མློངས་པ་གང་སྐྗེས་པའི་གཉྗེན་པློ་བསྗེན། ལམ་དུ་སློངས་པར་གིས། ལྔ་པ་ཕྱློགས་

མཐུན་གི་གློལ་ས་ནི་གནས་སྐབས་ཀི་ལྟ་བ་ཡློད་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀང་གྲུབ་

མཐའ་རང་གཞུང་གི་ལྟ་བ་ཤ་སག་ཏུ་གློལ་ནས་ལུང་སྐབས་དང༌། བདག་གཞན་དང༌། 

མཐློ་དམན་དང༌། ཕྱློགས་རིས་དང༌། བཟང་ངན་དུ་ཕྱྗེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ལྟ་བ་

མཐའ་བལ་ཆྗེན་པློ་ལ་གང་ཟག་གིས་སར་ཚོད་བློ་ཚོད་བྱྗེད་པ་གློལ་བའི་རྩ་བ་ཡིན། 

ལས་ཀི་རློ་རྗེ་དང་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི། དྗེར་མ་གློལ་བར་འདློད་ན། ལྟ་བ་མཐའ་བལ་སློང་

ཡངས་ཆྗེན་པློར་ཤྗེས་པར་གིས། དློན་གཉིས་པ་སློམ་པའི་གློལ་ས་ལ་བཞི། སློམ་ངློ་

བློའི་གློལ་ས། གནས་ཀི་གློལ་ས། གྲློགས་ཀི་གློལ་ས། སྐློན་གི་གློལ་ས། ཉློན་མློངས་

ཀི་གློལ་སའློ། །དང་པློ་སློམ་ངློ་བློའི་གློལ་ས་ནི། བ་མས་ངློ་བློ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་

གསུམ་རྗེན་པར་ངློ་སྤད་ཀང་སློབ་མས་མ་གློ་སྗེ། ངློ་བློ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་

ལ་འཕིག་མ་ཆུད་དྗེ། གསལ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་མ་ཤྗེས་པས་གློལ་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་བ་

མའི་གདམས་ངག་གི་ལུགས་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་པས་ལུས་སྗེམས་ཀི་བདྗེ་བ་
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བག་ཙམ་ལ་ཞྗེན་ནས་འདློད་ཁམས་ཀི་མིར་གློལ། སྗེམས་གང་དུའང་མི་རྟློག་པ་

ཙམ་དུ་ཆགས་ན། གནས་གཙང་མའི་ལྷར་གློལ། གསལ་ལ་རྟློག་པ་མྗེད་ཙམ་ལ་

ཆགས་ན། གཟུགས་ཁམས་ཀི་ལྷར་གློལ། བདྗེ་བ་ལ་མི་རྟློག་པར་ཆགས་ན་འདློད་

ཁམས་ཀི་ལྷར་གློལ། སློང་པ་ལ་མི་རྟློག་པར་ཆགས་ན། གཟུགས་མྗེད་ཁམས་ཀི་

ལྷར་གློལ། དྗེ་དག་ནི་ཁམས་གསུམ་དུ་གློལ་བ་ཡིན། དབང་པློའི་ཡུལ་རྒྱུན་དུ་

འགགས་ན། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྗེ་མཆྗེད་དུ་གློལ། གཉིད་འཐུག་པློ་ལློག་པ་

ལྟར་བྱུང་ཚོར་མྗེད་པར་འགགས་ན། ཅི་ཡང་མྗེད་པའི་སྐྗེ་མཆྗེད་དུ་གློལ། ཤྗེས་ངློ་

ལ་གསལ་སང་འགགས་ན། རྣམ་ཤྗེས་མཐའ་ཡས་སྐྗེ་མཆྗེད་དུ་གློལ། གསལ་ངློ་ལ་

བདྗེ་བའི་མདངས་ཙམ། སང་ངློ་ལ་ཅི་ཡང་མྗེད་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་སྐྗེས་ན། ཡློང་མིན་

མྗེད་མིན་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་དུ་གློལ། འདི་དག་ནི་ཞི་གནས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་བ་ཞྗེས་

བྱ་སྗེ། འདི་ནས་ཤི་འཕློས་ནས་ཁམས་གསུམ་དང་རིགས་དྲུག་ཏུ་འཁློར། ལས་ཀི་རློ་

རྗེ་དང་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི། སློམ་གི་གློལ་ས་གཅློད་མ་ཤྗེས་ན། གླྗེན་སློམ་གི་ཁམས་ལྡློག་

འཁློར་བས་དགློས་པ་མྗེད། གཞན་ཡང་ལུས་སྗེམས་སློ་སློ་སྐྗེ་བློས་མཐློང་བ་ལྟར་

འདློད་ན། ཐ་མལ་རང་རྒྱུད་དུ་གློལ། ཡློད་མྗེད་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་ན། མུ་སྗེགས་

རྟག་ཆད་དུ་གློལ། སྗེམས་ལས་མ་གཏློགས་ཡུལ་གུད་དུ་འདློད་ན། ཉན་ཐློས་རང་

རྒྱལ་དུ་གློལ། །སང་བ་སྗེམས་སུ་འདློད་ན་སྗེམས་ཙམ་དུ་གློལ། སློད་བཅུད་ལྷ་རུ་

འདློད་ན་སྔགས་སུ་གློལ། གློལ་བའི་མཐའ་མ་ཆློད་པའི་སློམ་གིས་ཅི་བྱྗེད་གསུང༌། 

འློ་ན་གློལ་ས་གཅློད་པའི་ཐབས་ཤིག་ཞུ་དང་བྱས་པས། གསང་བདག་གི་ཞལ་ནས། 

དྗེར་མ་གློལ་བར་འདློད་ན། མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི་བཞིན། དང་པློར་ཐློས་པས་རྒྱ་བསྐྗེད། 
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བར་དུ་ངློ་སྤློད་ཀི་གདམས་པས་གནང་དུ་བསྣུན་པར་བྱ། ཐ་མར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་

དུས་སུ་གློང་གི་གློལ་ས་དྗེ་རྣམས་བསམ་གཏན་ལ་ཞྗེན་ཅིང་ཆགས་པ་ཡིན་མློད། 

དཔྗེ་ནི་རི་བློང་ཁ་ཚང་དུ་ཉལ་བ་དང༌། མདའ་མཁན་གི་བསམ་གཏན་དང་འདྲ་བས་

གློལ་དུ་མྗེད། ཉམས་ཀི་སང་བ་ལ་ཅི་ཤར་ཡང་གང་ཤར་གི་ཐློག་ཏུ་བཅས་བཅློས་

དང་རྗེ་དློགས་དགག་སྒྲུབ་མྗེད་པར་གླློད་ལ་ཞློག་དང༌། གང་ཤར་ལ་འཛིན་པ་མྗེད་ན་

གློལ་སར་ལྷུང་དུ་མྗེད་གསུངས། གཉིས་པ་གནས་དང་གྲློགས་ཀི་གློལ་ས་བསན་པ་

ནི། སློམ་ཡློད་པའི་གང་ཟག་དྗེ། གནས་མི་མྗེད་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་བསློམ་

དགློས། གནས་དགློན་འདུ་འཛི་ཅན་དང༌། ཉློན་མློངས་པ་གྲྭ་རྒྱས་པའི་སར་བསད་ན། 

གྲིབ་དང༌། དཀློར་དང༌། ཆགས་སང་དབང་གིས་གློལ་འགྲློ། གྲློགས་ངན་དང་འགྲློགས་

ན། སློམ་འཕྗེལ་འཕློ་འཆད། རང་སྡུག་རང་གིས་ཉློས་པ་ཡིན། ལས་ཀི་རློ་རྗེ་དང་མ་

ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི། ཆློས་གཤའ་མ་གཅིག་བྱྗེད་ན་གནས་ངན་དང་གྲློགས་ངན་གི་འཁི་བ་

བཙན་ཆློད་དུ་སློང་བ་ཟབ་བློ་གསུང༌། གསུམ་པ་སློམ་གི་གློལ་ས་བསན་པ་ནི། སློམ་

སྐློང་བའི་དུས་སུ། བྱིང་བ། རྒློད་པ། འབྱམས་པ་གསུམ་ཡིན་ཏྗེ། བྱིང་བ་ལ་གནས་

ཀིས་བྱིང་པ། གྲློགས་ཀིས་བྱིང་བ། དུས་ཀིས་བྱིང་བ། ཟས་ཀིས་བྱིང་བ། འདུག་

སངས་ཀིས་བྱིང་བ། སློམ་གིས་བྱིང་བའློ། །དང་པློ་གནས་ཀིས་བྱིང་བ་ནི། ནགས་

རློང་དམའ་བའམ། ཡུལ་དགློན་ཉམས་པ་དང་གྲིབ་ཅན་དུ་བསད་པས་ཤྗེས་པ་

རྨློངས། ཐིག་ལྗེ་མི་གསལ། རིག་པ་འཐུམ། གཉིད་ཆྗེ། ལུས་ལྕི། དྗེ་ལ་ཁྲུས་དང་

བཤགས་པ་བྱ། གནས་དྭངས་ཤིང་མཐློ་བའི་སར་འགྲློ། འདུག་ས་གསལ་བར་

བསློམ། གླློ་དཀར་གི་བསྗེར་བུ་འབུག །དམིགས་པ་གངས་ཀི་རྩྗེ་མློ་དང༌། ལུས་
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གཅྗེར་བུར་བསད་ནས་བསློམས་པས་སྗེལ་ལློ། །གཉིས་པ། གྲློགས་ཀིས་བྱིང་བ་ནི། 

མི་གྲིབ་ཅན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསད་པས་འབྱུང་བ་ཡིན། བཤགས་པ་དང་ཁྲུས་བྱ། 

མི་དམ་ཉམས་དང་གྲིབ་ཅན་བསྲུངས་པས་སྗེལ་ལློ། །གསུམ་པ། དུས་ཀིས་བྱིང་བ་

ནི། དཔྱིད་དང་དབྱར་གི་དུས་སུ་འཐིབས་ཤིང་བྱིངས་ན་གངས་རི་ལ་སློགས་པ་

མཐློན་པློར་ཕྱིན་ལ་བསློམས་པས་སྗེལ་ལློ། །བཞི་པ། ཟས་གློས་ཀིས་བྱིང་བ་ནི། 

མིའི་ཟས་གློས་གྲིབ་ཅན་གིས་བྱིང་འགྲློ་བས། སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་མིའི་ཟས་གློས་གྲིབ་

ཅན་ལ་འཛེམས་པས་སྗེལ་ལློ། །ལྔ་པ་འདུག་སངས་ཀིས་བྱིང་བ་ཡིན། ལས་དང་པློ་

པས་འགྲློ་འདུག་དང་ཉལ་པློ་ལ་སློགས་པ་བྱས་ན་བྱིང་འགྲློ་བས་སློམ་པའི་དུས་སུ་

བཞུགས་སངས་གསུམ་མམ། རློ་རྗེ་སྐིལ་ཀྲུང་བཅས་ལ་ཤྗེས་བ་ཧུར་འདློན་དབང་པློ་

ལ་མདངས་བཏློན་ལ་སྗེང་ཡྗེར་རྗེ་བསློམས་པས་སྗེལ་ལློ། །དྲུག་པ་སློམ་གིས་བྱིང་

བ་ནི། བསློམ་པའི་དུས་སུ་ཤྗེས་པ་སྨད་ནས་བསློམས་པས་མུར་ཐློམ་མྗེ་མཆིས་པ་

ཞིག་འློང༌། དྗེ་བྱིང་བ་ཡིན་པས་སྒློན་མྗེའི་གསལ་ཚོད་སྦྱར་བའི་དབང་པློ་མཁའ་ལ་

བཏྗེག་པས་སྗེམས་ཉིད་གསལ་ཧྲིག་གིས་རིག་པ་ལ་ངར་བཏང་བས་སྗེལ་ལློ། །ལས་

ཀི་རློ་རྗེ། སློམ་གི་བགྗེགས་སྗེལ་གང་ཟག་བརྩློན་འགྲུས་ཅན་མིན་པས་མི་སྗེལ། 

ཉློན་མློངས་པའི་གློལ་ས་ནི། སློམ་སྐློང་བའི་གང་ཟག་ལ་ཉློན་མློངས་པའི་དགྲ་རྐུན་

མང་བས་རྩ་བ་དུག་ལྔ་པློས་བསྐྗེད་ནས། ཉློན་མློངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་འཆར་

བས། དྗེས་སློམ་གནས་སུ་མི་སྗེར་འཁློར་བར་འཁིད། དྗེ་དག་ལམ་བུ་གཅིག་པ་སློར་

བ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་མ་ཡྗེངས་པར་བྱས་ནས། པང་དུ་དུག་སྦྲུལ་བྱུང་བ་བཞིན་

དུ་སངས་ཤིང་ཤྗེས་བཞིན་གི་དྲན་པས་བཟུངས་ལ་ལྟ་བའི་སྐབས་ཀི་ལམ་ཁྱྗེར་དྗེ་
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ལྟར་ཉམས་སུ་བང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་སྐད་ཅིག་མ་ལ་ལས་ངན་གསློག་གློ །དྗེ་

ལྟར་མ་གློལ་བར་འདློད་ན། ཤྗེས་བཞིན་གི་མྗེལ་ཚེ་དང་མ་བལ་བར་སློང་ལྗེན་ལ་

བརྩློན་པར་གིས་གསུང༌། ལར་ལྟ་སློམ་ལ་བརྟན་པ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་ལ། རི་དྭགས་

རྨས་མ་བཞིན་དུ་གཅིག་པུར་བྱློལ་ཞིག །ཉློན་མློངས་པ་ལ་དུག་སྦྲུལ་མཐློང་བ་ལྟར་

འབློས་པ་གནད་ཆྗེ། རྒློད་པའི་སྐློན་ལ་གཉིས། གནས་དང་རྐྱྗེན་གིས་རྒློད་

པའློ། །གནས་ཀིས་རྒློད་པ་ནི། གནས་མཐློ་ཞིང་དྲངས་པར་བསློམས་པས་རིག་པ་

དྭངས་ནས་ཤྗེས་པ་མི་གནས་པ་རྣམ་རྟློག་རྒློད་ཅིང་འཕློ་བར་འློང་། གང་འཕློས་པ་ལ་

རང་དགར་བཏང་ན་ཉློན་མློངས་པའི་དབང་དུ་འགྲློ་བས་རིག་པས་མཚམས་སུ་ཕབ་

ལ་གཏད། དྗེས་མ་ནློན་ན་ཉན་ཐློས་ཀི་གཟིགས་སངས་སམ་ལྟ་སངས་ལ་འཇུན། 

རྗེས་འགའ་སན་ལ་ཤྗེས་པ་གཏད་ལ་འཇུན། ནུབ་མློ་རྐང་མཐིལ་གི་རྩ་བཞག་གློར་

ལྟ་བུའི་ནང་དུ་ཐིག་ལྗེ་ནག་པློའི་ནང་དུ་སྗེམས་ཞུགས་ལ་ཉལ་ལློ། །རྣམ་རྟློག་སིབ་

ཀིས་བྱུང་བ་དང༌། ངློས་བཟུངས་ལ་ཕཊ་བྱ་སྗེ། རླུང་བཟུངས། དྗེའི་རྗེས་ལ་ལྷློད་

ཀིས་གླློད་ལ་བཞག །ཡང་ན་རྟློག་པ་རྐྱང་དྗེད་བྱས་ལ་མ་རྗེད་པའི་ངང་ལ་བཞག་

པས་སྗེལ་ལློ། །གཉིས་པ་རྐྱྗེན་གིས་རྒློད་པ་ནི། ཕྱི་རློལ་གི་རྐྱྗེན་གང་ཡང་རུང་བ་

རྟློག་པས་བངས་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཕྱློགས་སུ་བློ་རྒློད་ཅིང་འཕློ་ན། ཅི་བྱྗེད་དགློས་

པ་མི་འདུག་སམ་པའི་འདུན་པ་བཏང་ལ། བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་ཞྗེན་ལློག་ཐབས་

ཤྗེས་རབ་མློས་གུས་ཀིས་ཉམས་སུ་བངས། དྗེས་ན་ལྟ་བའི་སྐབས་ཀི་ལམ་སློང་བ་

ལ་ནན་ཏན་བྱའློ། །དློན་གསུམ་པ་འབྱམས་པའི་སྐློན་ལ་གཉིས་ཏྗེ། མ་གློ་བས་

འབྱམས་པ་དང༌། རྐྱྗེན་གིས་འབྱམས་པའློ། །དང་པློ་མ་གློ་ནས་འབྱམས་པ་ནི། སློམ་
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ཐུན་དུ་གཅློད་མ་ཤྗེས་པས་ཇི་ཙམ་བསློམས་ཀང་བློགས་མྗེད། གདམས་པ་དང་བ་

མ་ལ་ལློག་ལྟ་སྐྗེ། ཉམས་རྟློགས་དང་གློ་ཤན་མ་ཕྱྗེད་པས། བླུན་སློམ་དུ་སློང༌། དྗེ་ལ་

བ་མ་ལ་གསློལ་བ་གདབ། གདམས་པ་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་སྐྗེད། སློམ་ཐུན་དུ་བཅད་ལ་

གྲངས་མང་བར་བྱའློ། །བྱ་བ་དང་མ་འདྲྗེས་པར་སྗེང་ཡྗེ་རྗེ་བསློམ། གསལ་དུས་སུ་

འཕློ་བཅད་ལ་བསློམ། དྗེས་འབྱམས་པ་ཆློད་ནས་ཉམས་ལྗེན་གློང་ནས་གློང་དུ་

འཕྗེལ་བར་འགྱུར། གཉིས་པ་རྐྱྗེན་གིས་འབྱམས་པ་ནི། ཕྱི་རློལ་གི་རྐྱྗེན་གིས་དུག་

ལྔ་ཚོགས་དྲུག་གི་སང་བར་འབྱམས་ཏྗེ། གཡྗེངས་ནས་དྲན་པས་མ་ཟིན་པའློ། །དྗེ་ལ་

གཉྗེན་པློས་འཕལ་དུ་སྗེབ་པར་བྱས་ནས་སང་བའི་འཛིན་པ་དུ་མ་བུར་བཅད། སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ལས་ཀི་རློ་རྗེ་གློ་ལས་དྗེ་དག་ཆློད་པར་འདློད་ན། ཕག་ས་ལ་

གཏུན་པློ་ཐློང་གསུང༌། ཡང་གསང་བའི་བདག་པ་ལ། ལས་ཀི་རློ་རྗེས་ཞུས་པ། 

གསང་སྔགས་པ་ཉློན་མློངས་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་བ་མ་ལགས་སམ་ཞུས་པས། གསང་

བདག་གི་ཞལ་ནས། ཉློན་མློངས་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་བ་ཨ་ཅང་ཆི་སྗེ། དུག་གིས་ལྟློ་ཡློང་

བ་རྨ་བྱ་ལས་མྗེད། ཉློན་མློངས་མ་སངས་པར་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་ནུས་པའི་གང་ཟག་དྗེ། 

ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མྗེ་ཏློག་ལས་ཀང་དཀློན། གང་ཟག་དབང་པློ་རབ་ལ་ཉློན་མློངས་པ་

གྲློགས་སུ་འཆར་ཏྗེ། ཐ་མ་ལ་དུག་ཏུ་འགྱུར་བས་སློང་བ་ཟབ། དང་པློ་སློངས་པ་ཇི་

ཙམ་ན་ཀློང་དུ་གྱུར་ནས་ཉློན་མློངས་དང་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་

ཤར་ནས་ཞྗེན་ཆགས་གང་ཡང་མི་སྐྗེ། བྱུང་ཡང་དགག་མི་དགློས། གནློད་པ་མྗེད། 

མ་བྱུང་ཡང་སྒྲུབ་བློ་མི་སྐྗེ། རྗེ་བ་མྗེད། དྗེ་ཙ་ན་ལམ་དུ་སློངས་པའི་ཚད་ཡིན། མངློན་

ཞྗེན་མ་ལློག་གི་བར་དུ་ཉློན་མློངས་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་བས་སྦྲང་བུ་རྩིའི་བཅུད་ལ་འཁློར་
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བས་འབྱར་བ་དང་འདྲ། ལས་ཀི་རློ་རྗེ་དང་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི། ས་ལམ་གི་ཆློད་ལུགས་དྗེ་

ལྟར་གིས་དང་གསུང༌། དློན་གསུམ་པ་སྤྱློད་ལམ་གི་གློ་ལས་ལ་གཉིས། སྤྱློད་པ་དུས་

མིན་གི་གློལ་ས་དང༌། སྤྱློད་པ་སྤྱིའི་གློལ་ས་གཉིས། དང་པློ་དུས་མིན་གི་གློལ་ས་ནི། 

བུང་བ་ལྟ་བུའི་སྤྱློད་པ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཏྗེ། ལས་དང་པློ་

བའི་སྤྱློད་པ་ཡིན་པ་ལ། བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དུས་སུ་སྤྱད་ན་ལློག་པའློ། །རི་དྭགས་ལྟ་

བུའི་སྤྱློད་པ་ནི། ཉམས་ལྗེན་གི་དུས་ཀི་སྤྱློད་པ་ཡིན་པ་ལ། བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དུས་

སུ་སྤྱད་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གཞན་གི་དབང་དུ་འགྱུར་བས་ལློག་པའློ། །ལྐུགས་པ་ལྟ་

བུའི་སྤྱློད་པ་ནི། ཉམས་ལྗེན་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་སྤྱློད་པ་ལ། བུང་བ་ལྟ་བུའི་དུས་སུ་

སྤྱློད་ན་ཚིག་གི་དློན་མ་ཕྱྗེད་པས་ལློག་པའློ། །ཐི་བྱ་ཚང་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའི་སྤྱློད་པ་

ནི། རང་ཉམས་སྐྗེས་པའི་དུས་སུ་སྤྱློད་པ་ལ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་ལ། 

དྲློད་མྗེད་ནས་ལློག་པའློ། །སྨློན་པ་ལྟ་བུའི་སྤྱློད་པ་ནི། ཉམས་བསྗེན་པའི་དུས་སུ་

སྤྱློད་པ་ལ། ཉམས་བག་རྗེ་སྐྗེས་པའི་དུས་སུ་སྤྱད་ན། དློན་གི་མཐའ་མི་རྗེད་པས་

ལློག་པའློ། །སྗེང་གྗེ་ལྟ་བུའི་སྤྱློད་པ་ནི། ལྟ་བ་ཀློང་དུ་གྱུར་པའི་དུས་སུ་སྤྱློད་པ་ལ། 

ཉམས་ལྗེན་གི་དུས་སུ་སྤྱད་ན་ལློག་པའློ། །དྗེ་ཉིད་ཀི་སྗེང་དུ་མ་གྱུར་ཅིང་སང་བ་

གཞན་གིས་ལློག་པར་འགྱུར་བས་ལློག་པའློ། །ཁྱི་ཕག་ལྟ་བུའི་སྤྱློད་པ་ནི། དབང་གི་

དུས་སུ་སྤྱློད་པ་ལ། དུས་མིན་གི་ཚེ་སྤྱད་ན་ཌཱ་ཀིའི་ཆད་པ་འློང་བས་ལློག་

པའློ། །སྤྱློད་པ་མ་ལློག་པར་སྤྱད་ན་རང་སང་ཆློས་ཉིད་དུ་འཆར་བས། གཞན་སང་མ་

དད་པ་བསྒྱུར་ནུས། གསང་བ་གློལ་ནུས། རྫུ་འཕྲུལ་གང་ཡང་སྒྲུབ་ནུས་ཏྗེ། སང་བ་

འབྱུང་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནུས་པའློ། །གློང་གི་སྤྱློད་པ་དྗེ་རྣམས་ལློག་ན་སྤྱློད་པའི་
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གློལ་སར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྗེ་འབས་བུ་མི་འབྱུང་ངློ༌། །ལས་ཀི་རློ་རྗེ་དང་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི། 

སྤྱློད་པ་ཆློས་སྤྱིའི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་གིས། གཉིས་པ་ཆློས་སྤྱིའི་སྤྱློད་པའི་གློལ་

ས་ནི། འཕལ་གི་སྤྱློད་པ་གཟློ་ཡང་ཆློས་དང་མི་མཐུན་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་དུ་མི་

འགྲློ་བས་ཚུལ་འཚོས་ཞྗེས་བྱ་སྗེ། སྤྱློད་པའི་གློལ་ས་ཡིན། ལས་ཀི་རློ་རྗེ། ལར་སྤྱློད་

པའི་དུས་སུ་མ་གློལ་བར་འདློད་ན། སྤྱློད་པ་ཅི་ལྟ་བུ་བྱྗེད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་

དུ་འགྲློ་བ་ཞིག་གིས་དང་གསུང༌། དློན་བཞི་པ་འབས་བུའི་གློལ་ས་ལ་གཉིས་ཏྗེ། 

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གློ །དང་པློ་གནས་སྐབས་ཀི་གློལ་ས་ནི། གདམས་བ་

ཟབ་མློ་ཉམས་སུ་བངས་པའི་ཐུན་མློང་གི་འབས་བུ་ལ་མཆློག་ཏུ་བཟུངས་ནས། ང་

རྒྱལ་དང་རླློམ་པ་སྐྗེས་ན་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་འགག་པའི་གློལ་ས་ཡིན། འབས་

བུ་ཐློབ་ཀང་རྗེ་དློགས་མ་ཞིག་ན་འབས་བུ་རྒྱུར་གློལ་བ་ཡིན། ལས་ཀི་རློ་རྗེ་དང་མ་

ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི། རྗེ་དློགས་ཀི་རྒྱུ་གཞི་མྗེད་དུ་ཤྗེས་པར་གིས་དང་གསུང༌། ཡང་ལས་ཀི་

རློ་རྗེ་ས་ཞུས་པ། མངློན་སུམ་དུ་རིག་པའི་གནད་འདི་རྟློགས་ན། སྗེམས་བསྐྗེད་

དགློས་སམ་མི་དགློས་ཞུས་པ། གསང་བདག་གི་ཞལ་ནས། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་གསང་

སྔགས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀིས་ཁྱད་པར་ཆྗེ་བ་ཡིན་མློད། འཆི་བ་དང་མི་རྟག་པ་ལས་

རྒྱུ་འབས་འཁློར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་དུས་བཞིར་མ་དྲན་ན། ཚེ་འདི་པར་ད་ལྟ་རང་

འགྲློ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་དུས་རྟག་ཏུ་མ་བསློམས་ན། 

མིང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློར་ཁས་ལྗེན་ཀང་ཉན་ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་དུ་གློལ་ཟིན། རྒྱུ་འབས་

ཆ་ཕ་མློ་ལ་སྐད་ཅིག་གིས་འདློར་ལྗེན་མ་ཤྗེས་ན། རྟློགས་པ་མཐློ་ཡང་མི་དགྗེ་བ་ས་

ཚོགས་འབྱུང༌། ལས་ཀི་རློ་རྗེ་ཆློས་གཤའ་མ་ཞིག་བྱྗེད་ན་རྟློགས་པ་དང་གློང་གི་དྗེ་
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རྣམས་འབྗེལ་བ་ཞིག་དགློས་གསུང༌། ཡང་ལས་ཀི་རློ་རྗེ་ཞུས་པ། ལམ་ཉམས་སུ་

ལྗེན་པ་ལ་བར་ཆད་གང་ཆྗེ་ཞུས་པས། གསང་བདག་གི་ཞལ་ནས། དང་པློ་ལམ་ལ་

འཇུག་པའི་དུས་སུ་བློ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཁིད་པའི་རྐྱྗེན་གང་བྱུང་ཡང་བར་ཆད་ཡིན། 

ཁྱད་པར་དུ་སྐྗེས་པ་ལ་བུད་མྗེད་བདུད་དུ་ཆྗེ། བུད་མྗེད་ལ་སྐྗེས་པ་བདུད་དུ་ཆྗེ། 

ཐུན་མློང་དུ་ལྟློ་གློས་བདུད་དུ་ཆྗེ་གསུང༌། ཡང་ཞུས་པ། ད་ལྟའི་གསང་སྔགས་པ་

ཕལ་ཅིག་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྗེན་པ་བློགས་ཆྗེ་ཟྗེར་བ་གདའ་བ་དྗེ། ཇི་ལྟར་ལགས་ཞུས་

པས། གསང་བདག་གི་ཞལ་ནས། ལམ་གི་བློགས་འདློན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་གསྗེར་

ལས་དཀློན། བུད་མྗེད་ངན་པ་མློས་གུས་བྱི་ཕློ་ལ་བྱྗེད། དག་སང་སིང་སྡུག་པ་ལ་

བྱྗེད། ཚོགས་གསློག་བྱི་ཕློ་ལ་འབུལ། ཞྗེན་ལློག་ལྷ་ཆློས་ལ་བྱྗེད། ཉན་ན་ཁྱི་ལ་ཡང་

སྤྱློད། དད་པ་ཁ་ནས་སྐྗེ། ལྡློག་ན་སིང་ནས་ལྡློག །སྗེར་ས་མིག་སྗེར་ཆྗེ། ཡར་འགྲློ་

བའི་ལས་མི་གསློག་པར། མར་འདྲྗེན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་བྱྗེད། ཆློས་འཕྗེལ་བའི་བློགས་

འདློན་པ་མི་ཡློང་བར་ཆགས་སང་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་ས་བསུ་བྱྗེད། ཆགས་པས་

གྲློལ་དུ་རྗེ་ནས་བསྗེན་པར་གདའ་སྗེ། ཉློན་མློངས་འཕྗེལ་བའི་རྒྱུར་སློང༌། ཁམས་

རྒྱས་པའི་རྟྗེན་ཡློང་དུ་རྗེ་ཙ་ན། ཉམས་འགྲིབ་ཀི་ཐུམ་པློ་ཁྱྗེར་ཡློང༌། དམ་ཚིག་མི་

བསྲུང་བའི་བུད་མྗེད་འཕྱློན་མ་བདུད་མློ་ཡིན་གསུང༌། བསྗེན་དུ་རུང་ཙམ་དྗེ་གང་

ལགས་ཞུས་པས། གསང་བདག་གི་ཞལ་ནས། གློང་གི་སྐློན་དྗེ་རྣམས་ལས་ལློག་པ་

ཞིག་ཡིན། ཁྱད་པར་དུ་ཆློས་ལ་མློས་པ། བློ་ཆྗེ་བ། ངང་རྒྱུད་རིང་བ། དད་པ་དང་

སིང་རྗེ་ཆྗེ་བ། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རྒྱུད་ལ་ཚང་བ། བ་མའི་བཀའ་སྩལ་མི་ལྕློག་པ། 

སྒྲུབ་པ་བློ་ལ་གུས་པ། སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་མིག་འབས་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ། དབང་
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གི་དུས་མིན་པར་གཡྗེམ་མི་འཆློར་བ། གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ལམ་གི་

གྲློགས་སུ་འགྲློ་སྗེ། དྗེ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པས། དྗེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཆགས་པ་ཅན་དྲངས་

པའི་དློན་ཡིན་ཅིང༌། དབང་པློ་རབ་ཀི་ཆློས་སྐལ་ཡིན། ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་ཉློན་

མློངས་པ་རང་དགར་འགྲློ་བས་དྗེ་ལས་ལྡློག་དགློས་སྔགས་ཀི་སློར་ཞུགས་ནས་དམ་

ཚིག་མ་བསྲུངས་ན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་རྗེ་བ་མ་བྱྗེད་ཨང༌། ཡང་ལས་ཀི་རློ་རྗེས་

ཞུས་པ། ཆློས་སྤྱློད་པ་ལ་ལྟློ་གློས་དང་ལུས་ཀི་བདག་འཛིན་འདི་ཀས་ལན་འདུག་

པས། འདི་གསུམ་བློ་ཐློངས་པའི་གདམས་པ་ཞིག་ཏུ་བྱས་པས། གསང་བདག་གི་

ཞལ་ནས། ལས་ཀི་རློ་རྗེ། ལུས་འདི་རྣམས་ཀང་འཇིག་པ་ཡིན། ཚེ་ཚད་ཀང་སྔློན་

ནས་བསྐློས་ཚར་ཏྗེ་ཡློད། རྒན་གཞློན་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད། ཐམས་ཅད་འཆི་བ་ལས་མ་

འདས་པས། གཟུགས་ལྗེགས་ཀང་དྗེ་ལ་ཆགས་པས་མ་ཤི་བར་འདུག་པ་ངས་མ་

མཐློང༌། ལུས་ཀི་གཅྗེས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བློས་ཐློང་ལ་རི་ཁློད་འགྲིམས། གློས་ནི་

དུག་པློ་གློན་ཀང་ཆློག །ལྟློ་ནི་རློ་དང་ཆུས་ཀང་འློང་སྗེ། མི་རྣམས་ཀིས་ཆློས་བྱྗེད་མ་

ནུས་པ་ཡིན། ད་བྱམས་སིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་

དགྗེ་བ་བྱས་ན་སློབས་ཆྗེ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པར་འདུག །ངའི་གསང་

ཚིག་གི་ཆློས་འདི་རྣམས་མཁའ་འགྲློའི་སིང་གཏམ་ཡིན་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་བདག་གི་

གསང་ཚིག་འདི་ནི། ཕྱི་ལྟར་གི་ལྷ་མློ་དབྱངས་ཅན་མ། ནང་གི་ལྷ་ཡྗེ་ཤྗེས་གསང་

བའི་དབང་ཕྱུག་མས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི་ལ་བདག་གིས་བསན་

ཏློ། །གདམས་པ་འདི་ལློ་གསུམ་གི་བར་ལ་གཞན་ལ་མི་སྨྲ་བར་རྒྱས་གདབ་

པློ། །གདམས་པ་འདིའི་མིང་ནི་ཞུ་ལན་སྨན་མཆློག་བདུད་རྩིའི་འཕྗེང་བ་ཞྗེས་བྱ་སྗེ། 
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སྨན་འདི་དང་པློ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་དང་ཁར་མི་འགྲློ་བའི་དཔྗེ་ཡློད། དང་ཁར་སློང་

ཡང་སྐྱུགས་པའི་དཔྗེ་ཡློད། སྨན་སྦྱློར་འདི་འཁློར་བའི་གཅློང་ནང་སྗེལ་བ་ལ་འདི་

ལས་ལྗེགས་པ་མྗེད་གསུང༌། སྨན་འདི་དང་པློར་གསློལ་ནས་བར་དུ་མི་སྐྱུག་པར་ཞུ། 

དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་འཁློར་བའི་གཅློང་ནད་དམ་པློ་འདི་གྲློལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཡང་གསང་

བའི་བདག་པློ་ལ། ལས་ཀི་རློ་རྗེས་ཞུས་པ། མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི་འདིའི་རྒྱུད་ཚོད་གང་

ལགས། འཚང་ནམ་རྒྱ། ཡི་དམ་གང་གིས་རྗེས་སུ་བཟུངས། སྐྗེ་བ་སྔ་མ་གར་

འཁྲུངས་ཞུས་པས། གསང་བའི་བདག་པློའི་ཞལ་ནས། བློ་བཟང་གྲགས་པ་འདི་ནི་

ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཏྗེ། སྐྗེ་བ་སྔ་མ་སྐྗེ་བ་བདུན་

གི་བར། པཎི་ཏའི་ཚུལ་བསན་ནས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད། འདི་ཁའི་སྐྗེ་བ་སྔ་མ་

ཁ་ཆྗེའི་གྲིབ་སན་གི་ཡུལ་དུ་པཎི་ཏ་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཤྲི་ཞྗེས་བྱ་བར་སྐུ་འཁྲུངས་ཏྗེ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་འཁློར་ལྔ་བརྒྱ་འདུས། སློ་སློ་སྐྗེ་བློའི་སང་ངློར་སྦྱློར་ལམ་ལ་གནས་

པར་གྲགས། ཁློ་བློ་ཕྱག་ན་རློ་རྗེས་ཀང་འདིའི་ཡློན་ཏན་དཔག་པར་མི་ནུས་ཤིང༌། 

ལྷག་པའི་ལྷ་ཕྱི་ནང་གི་ལྷ་མློས་རྗེས་སུ་བཟུངས་ཤིང༌། རིགས་གསུམ་མགློན་པློས་

ཀང་རྗེས་སུ་བཟུངས་ཏྗེ། ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིན། འཚང་ནམ་རྒྱ་ངས་མི་སློན། འཇམ་

དཔལ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀིས་ལུང་སློན་པར་འགྱུར་རློ། །མཐློང་ཐློས་དྲན་རྗེག་

གསུམ་གིས་ཕན་ཡློན་ཐློབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས། ཁློའི་རྒྱུད་ཚོད་གཞན་གིས་

རྟློགས་པར་མི་ནུས་སློ། །ཡང་གསང་བདག་ལ་ལས་ཀི་རློ་རྗེས་ཞུས་པ། ཁ་བ་ཅན་

གི་ལློངས་སུ་བསན་པ་ཇི་ཙམ་གནས་ཞུས་པས། ད་ཕྱིན་ཆད་ད་ལྟ་ལུང་གི་དུས་

ཡིན། དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་མདློ་སྗེའི་དུས་ཡིན། འདུལ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་ལློ་སློང་ཚོ་
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གཅིག་དང་བརྒྱ་ཚོ་གསུམ་གནས་གསུང༌། ཡང་གསང་བདག་ལ་ལས་ཀི་རློ་རྗེས་

ཞུས་པ། བློད་ཁ་བ་ཅན་འདིར་བདྗེ་སྡུག་ཅི་འློང་ཞུས་པས། ནག་པློའི་ཕྱློགས་རྣམས་

རྒྱས་ཤིང་དཀར་པློའི་ཕྱློགས་རྣམས་ཕམ་པས་མཐའ་མི་ཐམས་ཅད་དབུས་སུ་

ལྷགས། དྗེའི་སློབས་ཀིས་མཐའི་ལྷ་འདྲྗེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དབུས་སུ་ལྷགས། དབུས་

ཀི་མི་ཐམས་ཅད་མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ལྷགས། དབུས་ཀི་ལྷ་འདྲྗེ་ཐམས་ཅད་མཐའ་འཁློབ་

ཏུ་ལྷགས། དྗེའི་སློབས་ཀིས་ལྷ་འདྲྗེ་ལྷ་འདྲྗེར་མ་འཆམ། མི་མང་པློ་ལ་མུ་གྗེ་དང་

ཡམས་ནད་འབྱུང༌། སྗེམས་ཅན་ལ་བདྗེ་སྐིད་མྗེད། ཁྱྗེད་སྗེ་གློག་འཛིན་པའི་སློབ་

དཔློན་རྣམས་སིང་རྗེ་རྗེ་གསུང༌། མཐའ་ནས་དམག་ལྷགས་ཏྗེ་འཇློམས་པའི་དུས་ནི་

ད་ལྷ་ཡིན་མློད། དབུས་ཀི་སྗེ་པ་དང་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་སྤྱིའི་རིམ་གྲློ་

བག་ཙམ་བྱས་པའི་སློབས་ཀིས་ཕྱིར་ནུར། ད་དུང་“ཡང1་བཟླློག་ཐབས་བྱས་ན་ཕྱིར་

ནུར་སིད། སྗེམས་ཅན་གི་ལས་ཀི་དབང་གིས་ལློ་བཅུ་མ་འགངས་པར་འབྱུང༌། དགྗེ་

འདུན་སྗེ་འཁྲུགས་ན་ནི། མྱུར་དུ་འབྱུང་བའི་རྟགས་ཡིན། ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་མི་རྟློག་

པ་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྐངས་པས་ལྷག་མཐློང་གི་མློང་བ་སྐྗེས་ཏྗེ་ཐབས་

ཟབ་མློ་སིང་རྗེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པས་མྱུར་དུ་སྐྗེ། སྔགས་ཀི་བཟླས་ཐབས་ཟབ་མློས་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་སྗེམས་ཐློག་ཏུ་རྟློགས་པ་རང་དབང་མྗེད་པར་སྐྗེ་བའི་

དློན། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ཐབས་ཟབ་མློ་འཁིད་མཆློག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡློད་པས་

སྐྗེ་བར་འགྱུར་རློ། །ཐློས་པ་མྗེད་ན་གློལ་ས་གསང་སྔགས་ཁློ་ན་མང་བས་ལས་དང་

པློ་བའི་སྐབས་སུ་ཐློས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་གསུང༌། ད་ལྟའི་བསམ་གཏན་བ་བྱིན་གིས་

སྗེམས་བསྐྗེད་ལུགས་འདིས་ཀང་ལྷག་མཐློང་གི་མློང་བ་བག་རྗེ་སྐྗེ་བ་ལས་འློས་ཅི་
1  ཀང ༼འདི་དང་སྐུ་འབུམ་པར་མ་གཉིས་ཀར་ཀང་བིས་འདུག་མློད་ནློར་སམ།༽
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ཡློད། གསང་སྔགས་ཟབ་མློའི་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་པས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་

བག་རྗེ་འབྱུང་གི་ཡློད། དྗེ་བས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་རྒྱུན་ཆགས་གཏིང་ནས་སྐྗེ། 

དྗེས་ན་ཐམས་ཅད་ལ་དག་པའི་སང་བ་སྐྗེད་དགློས། ལྷག་མཐློང་རྣམ་དག་གི་མློང་བ་

སྐྗེ་བར་བྱྗེད་པ་ལ། བ་མ་ལྷག་མཐློང་རྣམ་དག་སྐྗེས་པ་ཞིག་ལ་བརྟྗེན་དགློས། ལྷག་

མཐློང་རྣམ་དག་མི་སྐྗེ་ན། ངའི་གསང་ཚིག་ཏུ་ལྟློས། གློལ་ས་རྣམས་གཅློད་དགློས་པ་

ལགས་སློ། །ཞི་གནས་མྗེད་པ་ལ་ལྟ་བའི་གློ་ཡུལ་གཅིག་བཀབ་པས་ལྷག་མཐློང་

གིས་ཟིན་པར་འདློད་པ་རྣམས་ནི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་མ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟ་བུ་མི་

འབྱུང་གསུང༌། ལྷག་མཐློང་གི་མློང་བ་ཐློན་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གསང་སྔགས་

ཀི་གདམས་པ་ཐུན་མློང་མིན་པ་སྦྱློར་དྲུག་དང་རློགས་ཆྗེན་ཡིན་གསུང༌། སྤྱིར་ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་རྒྱུའི་གསལ་བའི་དབྱྗེ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་མློད། 

རིགས་བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་འདུས། དྗེའི་གསང་ཚིག་རྣམས་ལ་མང་དུ་ཡློད། ཆློས་བྱས་

པ་ལམ་དུ་སློང་མ་སློང་གི་ཁྱད་པར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཐུན་མློང་མིན་པ་རྒྱ་ཆྗེ་ཆུང་

གི་ཁྱད་པར་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་ངློ་བློ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ། བྱྗེད་ལས་སྗེམས་

ཅན་གི་དློན་སྒྲུབ་པ་སྗེ། ཐུན་མློང་མིན་པ་ཡིན། དྗེ་གསུམ་གི་གློ་ཡུལ་དང་མློང་བ་

རྣམ་དག་སྐྗེས་པའི་ཚད་རང་དློན་གི་འཁི་བ་ཆློད་ནས། གཞན་དློན་འབའ་ཞིག་

སྗེམས་ཤིང་སྒྲུབ་པ་ཞིག་འློང་གསུང༌། རློགས་པ་ཆྗེན་པློ་འདི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ལགས་

སམ་ཞུས་པས། རློགས་པ་ཆྗེན་པློ་ཡང་ལྷ་བ་མཐློང་པློ་ཡིན་མློད། ལྟ་བའི་ཕྱློགས་ལ་

སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟླ་གྲགས་ཀིས་བཀྲལ་བ་འདི་འཁྲུལ་མྗེད་ཡིན། དྗེ་ལ་མ་

བརྟྗེན་པའི་ལྷག་མཐློང་སྐྗེ་བ་མི་སིད་གསུང༌། ད་ལྟ་དབུས་གཙང་ན་སངས་རྒྱ་བའི་
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ལམ་མ་ནློར་བ་ལུང་རིགས་ཀི་སློབས་ཀིས་སྒློ་འདློགས་ཆློད་ནས་གཞན་ལ་ལམ་

རྣམ་དག་འཁིད་ཐུབ་པ་ཡང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། འཁིད་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀིས་འཁིད་

པའི་ངྗེས་པ་ཡང་མྗེད། འཁིད་མི་ཐུབ་པས་ཁིད་ན་སློབ་དཔློན་དང་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་ངན་སློང་དུ་འགྲློ་བས་སིང་རྗེ་གསུང༌། ཡང་གསང་བདག་ལ་ལས་ཀི་རློ་རྗེས་

ཞུས་པ། བློ་བཟང་གྲགས་པའི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཇི་ཙམ། འཁློར་ཁྱད་པར་ཅན་ཇི་ཙམ། 

གནས་གང་དུ་འགྲློ་དློན་འཕྗེལ། སྐྗེ་བ་ཕྱི་མ་གང་དུ་འགྲློ་དློན་བྱྗེད་བསན་དུ་གསློལ་

ཞུས་པས། གསང་བའི་བདག་པློའི་ཞལ་ནས། གནས་གཞི་གཅིག་ཏུ་མ་བཞུགས་ན་

འགྲློ་དློན་འཕྗེལ། སྐུ་ཚེའི་ཚད་བཞི་བཅུ་ཞྗེ་ལྔ་ལས་མི་ཐུབ། སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་

མཛད་ན། བདུན་ཅུ་དློན་གཅིག་ཐུབ། གཅིག་ན་དློན་གསུམ འགྲློ་དློན་བྱྗེད་ན་སྒློལ་མ་

དཀར་མློའི་སྒྲུབ་པ་དང་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་སྒྲུབ་པ། འཇམ་དཔལ་དང་འབྗེལ་པ་ཡློད་

པས། འཇམ་དཔལ་གཤྗེད་དམར་གི་སྒྲུབ་པ་མཛད་ན་སྐུ་ཚེ་རིང༌། དྗེ་མ་མཛད་ན་

ནག་པློའི་ཕྱློགས་ཀིས་བར་ཆད་འབྱུང་ཉྗེན་ཡློད། གློང་གི་སྒྲུབ་པ་དྗེ་ཤིན་ཏུ་གཅྗེས། 

འཁློར་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གསུམ་འབྱུང༌། ཚོགས་ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་འཁློར་

མང་དུ་འབྱུང༌། ལམ་ནི་ཚེ་སྔ་མའི་ལུང་བསན་ལས་འཕགས་པས་ཚད་མི་ཟིན། གློང་

དུ་བསན་པའི་ཡི་དམ་ལྷ་མྱུར་དུ་ཞལ་གཟིགས། གཟིགས་ལུགས་རྣམ་པ་གསུམ། 

རབ་དངློས་སུ་ཞལ་གཟིགས། འབིང་ཉམས་ལ་གཟིགས། ཐ་མ་རྨི་ལམ་དུ་ཞལ་

གཟིགས་པའློ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཞལ་གཟིགས་པའི་སྔློན་ལ་ཆློ་འཕྲུལ་གདུག་རྩུབ་ཆྗེ་བར་

འབྱུང་ངློ༌། །བདུད་ཆྗེ་རིགས་ཉིད་ཡི་དམ་དུ་སྤྲུལ་ནས་འབྱུང༌། དྗེ་ལ་རང་ཉིད་ཀིས་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་དྗེ་ལ་བསིམས་པས། ཡི་དམ་
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ཡིན་ན་གཟི་བརིད་ཆྗེར་བསྐྗེད་འློང༌། བདུད་ཡིན་ན་ཡལ་ཏྗེ་འགྲློ །དྗེ་ལ་སློགས་པ་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་འདུག་ནའང། ངྗེད་ལ་དྗེ་ཀ་གློ་བདྗེ་བ་དང་ས་བར་བྱུང༌། ཇི་

ཙམ་དུ་ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་ཀང་སྤློ་དགའ་མི་འཚལ། དྗེ་བྱས་ན་བདུད་ཀིས་

འཁྱྗེར་བ་འདུག་གསུང༌། ཡང་ཞུས་པ། བློ་བཟང་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་སྐྗེ་བརྟིང་མ་གར་

འཁྲུངས་ཞུས་པས། དགའ་ལྡན་དུ་བྱམས་པའི་དྲུང་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཇམ་

དཔལ་སིང་པློ་ཞྗེས་བྱ་བར་སྐྗེ། དྗེ་ནས་དགའ་ལྡན་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་གཞན་དུ་

སྗེམས་ཅན་གི་དློན་ལ་དགློངས་ཏྗེ། ཆློས་རྒྱལ་ཉིད་དུ་སྐྗེ་བ་བཞྗེས་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་

གི་དློན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འབྱུང༌། གསུམ་པ་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར། རྒྱ་གར་ཤར་

ཕྱློགས་སུ་རི་ཙ་བྱ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་པཎི་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཤྲི་ཞྗེས་བྱ་བར་འཁྲུངས། 

འཁློར་ཉིས་སློང་དུ་འདུ་ཞིང༌། འཁློར་རྣམས་ཀང་ཚོགས་ལམ་ཆྗེན་པློ་དང༌། སྦྱློར་

ལམ་ལ་གནས་པ་ཤ་སག་འབྱུང་ངློ༌། །གསང་བདག་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་ཚིག་

རྣམས་གཞན་གི་བློར་མི་ཤློང་སིད་པས་སྦྗེད་པར་མཛད་པ་ཞུ། ཁྱྗེད་ཀི་སྐུའི་ཆྗེ་བ་

དང་ཡློན་ཏན་འགའ་ཞིག་གསུང་ནའང༌། ཡི་གྗེ་ལ་འདྗེབས་ལློང་མ་བྱུང་བས་ཕྱློགས་

ཙམ་ཡི་གྗེར་བཀློད་པ་ཡིན་ལགས། དྲི་བ་རྣམས་ལའང་གང་དྲིས་དྲིས་ལ། དྗེ་ཡང་ཁློ་

རང་རང་རྒྱུས་ཆྗེ་གསུངས་ནས། ཕྱློགས་འདི་ཙམ་ལས་མི་གདའ་བས་དྗེ་བཀློད་པ་

ལགས་སློ།། །།མངྒ་ལཾ། བྷ་ཝནྟུ། 

༄༅། །སྐབས་འདིར་བརློད་བར་བྱ་བ་ནི། སྤྱིར་གི་གྲུབ་ཐློབ་རྣམས་ཀིས་

མཛད་ཚུལ་དང༌། གདམས་ངག་རྣམས་ལུགས་རྣམ་དག་མང་དུ་ཡློད་མློད། དྗེ་བཞིན་
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དུ་རྗེ་བཙུན་འདིའི་སན་བརྒྱུད་རྣམས་ཀི་ལྟ་བའི་སྐབས་རྣམས་ལ་ཡང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་

པློ་དང་མཐུན་པའི་ལུགས་གཅིག་དང༌། དབུ་མ་ཆྗེན་པློ་དང་མཐུན་པའི་ལུགས་

གཅིག་དང༌། རློགས་པ་ཆྗེན་པློ་དག་མཐུན་པའི་ལུགས་གཅིག་སྗེ། མི་མཐུན་པ་

གསུམ་གསུངས་པ་ནི། གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་དགློངས་པ་ཅན་དུ་ངྗེས་ཤིང༌། ཁྱད་

པར་དུ་སྨན་མཆློག་བདུད་རྩི་འདི། རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཉིད་ལ་གནང་བའི་གདམས་པའི་

མཆློག་ཡིན་ཏྗེ། མཁའ་འགྲློ་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། བདུད་རྩི་སྨན་མཆློག་ཆློས་ཀི་

མཆློག །ཅྗེས་སློགས་གསུངས་ལ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང༌། འཕགས་པ་ལག་ན་

རློ་རྗེའི་གསང་ཚིག །ལྷག་ཆད་ནློར་གསུམ་གི་སྐློན་དང་བལ་བ། བདུད་རྩི་སྨན་

མཆློག་ཅྗེས་སློགས་ཀི་བསྔགས་པ་མང་དུ་གསུངས་ཡློད་པ་ལ། དུས་ཕྱིས་ཀི་རྣལ་

འབྱློར་པ་ཞིག་གིས་ཆློས་འདི་ཉིད་དཔལ་རློགས་པ་ཆྗེན་པློའི་ཞུ་ལན་གསྗེར་འཕྗེང་

དང་འློ་མ་དང་ཆུ་བསྗེས་པ་ལྟར་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་འགལ་འདུ་དང་དཀའ་བའི་གནས་

རྣམས་ལ། བརྟག་དཔྱད་ཆྗེར་མ་ཞུགས་ལགས། རློགས་ཆྗེན་ལ་མློས་པ་ཞིག་གིས་

བསད་པར་ངྗེས་སློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡི་དམ་ཀི་ཞལ་ནས་ཀང༌། རློགས་པ་ཆྗེན་པློ་

ཡང་ལྟ་བ་མཐློན་པློ་ཡིན་མློད། ཁྱློད་རང་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟླ་གྲགས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་

ལུགས་བཞིན་གིས། ཞྗེས་སློགས་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ལ། གློང་གི་ལྟ་བ་མཐློན་པློ་

ཡིན་མློད་ཅྗེས་པའི་ཚིག་འདི་ལ། དཔྱད་གཞི་བྱ་བར་རིགས་ལ། འདིའི་ངློ་བློ། རང་

བཞིན། ཐུགས་རྗེ་ཞྗེས་པ་རྣམས་ལྟ་སློམ་སྤྱློད་གསུམ་དང་སྦྲྗེལ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཟླ་

གྲགས་ཀི་ཞི་ལྷག །མཉམ་རྗེས་སློགས་དང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་འདུག་པ་འདི་ལྟར་

ན། གློང་གི་ཡི་དམ་གི་གསུང་ཡང་འགལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཉིད་
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ཀིས་ཐུགས་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ལྟ་བུ་འདྲྗེན་པ་ལ་འགལ་བདུ་དང་བལ་ཞིང༌། ལྟ་སྤྱློད་

ཀི་སྐབས་ཀང་ཞིབ་ཞིབ་འདྲ་ལ་རྩིང་བར་མ་སློང་བ་དགློས་མློད། དྗེ་སློགས་ཀི་

དཔྱད་གཞི་བྱ་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། ཕྱིས་འབྱུང་ཆློས་འདིར་འཇུག་འདློད་རྣམས། དཔྗེ་

ཆ་མཐློང་བ་ཙམ་དང་གསུང་བ་པློ་དང་ཞུ་བ་པློ་བཟང་ཟྗེར་བ་ཙམ་ལ་དག་པ་སྦྱར་

ནས་གཞན་གི་བསད་པ་མི་གློ་བར་མ་བྱྗེད། སྤྱིར་བསན་པ་འགལ་མྗེད་དུ་རྟློགས་

ཤིང༌། གཞུང་ལུགས་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བ་དགློས་མློད། དྗེ་ལ་འགལ་འདུ་དང་

བཅས་པ་ཞིན་དུ་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྣལ་འབྱློར་བས་ཉམས་མློང་ལ་བཅར་ནས་སློམ་དུས་ཐྗེ་

ཚོམ་གི་སྒློག་གིས་འཆིང་ཞིང་སྐློན་གི་སློ་དུ་མ་འབྱུང་བས་སློ། །འདིར་མ་ཕྱི་ལྷད་

མྗེད་གཏན་མ་རྗེད་པས། རྗེ་ཕྱག་རློར་བས་མཛད་པའི་མཛད་པ་ལ་སྐློན་སྗེལ་བའི་

ཕྱིར་ཡིག་ཆུང་འདི་བཀློད་པའློ། །
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༄༅། །བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་སོབ་མའི་རེ་བ་ཀུན་སོང་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་ཀང་རྒྱལ་སས་

བཞློན་ནུའི་སྐུ། །འཇམ་པའི་གསུང་གིས་འགྲློ་དབུགས་འབྱིན་ཀང་བདུད་སྗེ་སྐྲག་

པར་མཛད། །ཀུན་གི་བ་ན་རྟག་ཏུ་བཞུགས་ཀང་འགྲློ་བའི་བན་མཛད་པའི། །འཇམ་

དབྱངས་དྗེ་ཡི་རྨད་བྱུང་མཛད་པས་རྟག་ཏུ་སྐློང་གྱུར་ཅིག །

གང་ཞིག་ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་ན་ལྗེགས་ཚོགས་ཀུན། །བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་སྗེར་

བའི་སློ་གཅིག་པུ། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པའི་བསྗེན་ཚུལ་ལྔ་བཅུ་པ། །ཇི་ལྟར་ནུས་

བཞིན་བདག་གིས་བཤད་པར་བྱ། །

ཇི་སྐད་དུ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་དང་པློ་ལས། རྗེ་

ཤིག་དང་པློར་དངློས་གྲུབ་ནི། །སློབ་དཔློན་རྗེས་སུ་འབང་ཡིན་པས། །སློབ་དཔློན་

མྗེད་པར་གྱུར་ན་ནི། །དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་བས། །སློབ་དཔློན་མཚན་ཉིད་

བཤད་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཆློག་དང་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་རྩ་བ་

ནི་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྗེན་པ་ཉིད་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར། བ་མ་

བསྗེན་པའི་ཚུལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་བཅུས་སློན་པའི་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་

འདི་བཤད་པར་བྱའློ། །འདི་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ། 
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བཤད་པ་ཉིད་ཉྗེ་བར་དགློད་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

མཆློད་པར་བརློད་པ་དང༌། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བའློ། །དང་པློ་ནི། དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའི་གནས་ཐློབ་རྒྱུར་གྱུར་པའི། །བ་མའི་ཞབས་ཀི་པདར་ཇི་བཞིན་བཏུད་

བྱས་ཏྗེ། ཞྗེས་བྱ་བས་སློན་ཏྗེ། བཏུད་པར་བྱས་ཞྗེས་དྲང་ངློ༌། །གང་ལ་བཏུད་པ་ནི། 

བ་མའི་ཞབས་ཉིད་པདར་བཀློད་པ་དྗེ་ལ་སྗེ་སྐུའི་ཆའི་དམའ་ཤློས་བཟུང་བས་ཤིན་

ཏུ་གུས་པར་སློན་པའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཏུད་པ་ནི་ཇི་བཞིན་ཞྗེས་པ་སྗེ་བ་མ་ལ་སློ་

གསུམ་གུས་པའི་སློ་ནས་ཇི་ལྟར་འདུད་པའི་ཚུལ་གསུང་རབ་ནས་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བཏུད་པའློ། །བ་མ་ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ། ཀྗེ་རློ་རྗེའི་

བརྟག་པ་དང་པློའི་ལྗེའུ་བདུན་པ་ལས། ཤྲི་ནི་གཉིས་མྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དཔལ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ལྡན་

པའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་གནས་སམ་གློ་འཕང་ཐློབ་པའི་རྒྱུའི་རྩ་བར་གྱུར་པའློ། །རློ་

རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ནི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློའི་སྗེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་གི་བཤད་པ་ལས། ཅི་ཕྱིར་

རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཡིན། །བྱང་ཆུབ་མཆློག་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་གང༌། །དྗེ་ནི་རློ་རྗེར་ངྗེས་

པར་བརློད། །ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ལས་བྱུང་བ། །དྗེ་ནི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔར་བརློད། ཅྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་གསུམ་གི་མཆློག་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པར་

ཞུགས་པའི་ཆློས་ཀི་སྐུའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་རློ་རྗེ་དང་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནི་

སྗེམས་དཔའ་སྗེ་དྗེ་འདྲ་བའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཏྗེ་ཞྗེས་པ་འདིར་

ལྷག་མ་འདྲྗེན་པ་ཡིན་པས་བཏུད་ནས་ཅི་ཞིག་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། དྗེ་བསྗེན་པ་ནི་དྲི་མྗེད་

རྒྱུད་མང་ལས་གསུངས་པ། །མདློར་བསྡུས་བཤད་པ་འདི་ནི་གུས་པས་མཉན་པར་
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གིས། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་བསྗེན་པ་ནི་བཤད་ཅྗེས་པས་བ་མ་དྗེ་བསྗེན་པའི་ཚུལ་

འཆད་པར་བྱྗེད་པས་དྗེ་འདྲ་བ་འདི་ནི་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་གུས་པ་ཆྗེན་པློས་གཉན་

པར་གིས་ཞྗེས་ཉན་པ་པློ་རྣམས་ལ་བསྐུལ་བའློ། །དྗེ་ལ་རང་བཟློ་སློང་བ་ནི། གལ་ཏྗེ་

བ་མ་བསྗེན་ཚུལ་ཁྱྗེད་ཀི་བློ་ཙམ་གིས་བཀློད་པ་ཡིན་ན་ཡིད་ཆྗེས་པའི་གནས་སུ་མི་

རུང་བས་ཁྱྗེད་ཀིས་འཆད་པ་འདི་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། འདི་ནི་དྲི་མ་མྗེད་པའི་

རྒྱུད་མང་པློ་ལས་གསུངས་པ་འདིར་བཀློད་པ་ཡིན་པས་ཡིད་ཆྗེས་པར་བྱའློ། །རྒྱུད་

གང་ལས་གསུངས་པ་ནི་འློག་ཏུ་སློན་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་རྒྱུད་དྗེ་དག་ལས་

ཤྗེས་པར་བྱས་པས་ཆློག་པས་ཁྱྗེད་ཀིས་རྩློམ་པ་དློན་མྗེད་དློ་སམ་ན། དྗེ་དག་ན་

ཡློད་མློད་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་གློང་འློག་འཁྲུགས་པ་དང་ས་ཚོགས་སུ་འཐློར་

ཡློད་པས་འདིར་མདློར་བསྡུས་ནས་འཁྲུགས་བསྗེབས་ཏྗེ་བཤད་པས་ན་དློན་མྗེད་པ་

མ་ཡིན་ནློ། །འདིས་ནི་ལྔ་བཅུ་པ་དང་རྒྱུད་རྣམས་ཟླློས་པར་བསམས་ནས་འདི་རྩློམ་

མི་དགློས་པར་དློགས་པ་སློང་བ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་བཤད་པ་ཉིད་ཉྗེ་བར་དགློད་པ་

ལ་གསུམ། བ་མ་བསྗེན་པའི་ཚུལ། བསྗེན་ཚུལ་བཤད་པའི་དུས། བཤད་ནས་སློད་

རུང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། བསྗེན་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ། དྗེའི་

དམིགས་བསལ། བསྗེན་ཚུལ་གི་དློན་བསྡུ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་

དང༌། ཞར་བྱུང་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། བ་མ་བསྗེན་ཚུལ་མདློར་བསན་པ་

དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། བ་མ་ལ་གུས་པར་བྱ་བའི་འཐད་པ། 

གུས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ། གུས་པའི་ཡུལ་དང་རྟྗེན་བརྟག་པའློ། །དང་པློ་ནི། དབང་བ་

སྐུར་མཆློག་ཐློབ་རློ་རྗེ་ཡི། །སློབ་དཔློན་ལ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས། །ཕྱློགས་བཅུའི་
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འཇིག་རྟྗེན་ཁམས་བཞུགས་པས། །དུས་གསུམ་དུ་ནི་མངློན་ཕྱག་འཚལ། ཞྗེས་པ་སྗེ་

དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྨིན་བྱྗེད་རྒྱུའི་དབང་དང༌། གྲློལ་བྱྗེད་ལམ་གི་དབང་དང༌། གྲློལ་

བ་འབས་བུའི་དབང་གསུམ་ཡློད་ཀང༌། འདིར་ནི་དང་པློ་གཟུང་སྗེ་སྨིན་བྱྗེད་ཀི་

དབང་ཐློབ་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་སློབ་མས་བསྗེན་བཀུར་བྱ་བའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །མཆློག་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་སྗེ་རྒྱུད་སྗེ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟ་བསྐུར་བའི་

དབང་ངློ་། །དྗེ་གང་ལ་ཐློབ་པའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ནི་མན་ངག་སྗེ་མའི་སྗེ་མ་ལྔ་པ་

ལས། རློ་རྗེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལ་དྗེའི་རང་བཞིན་གིས་འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་སྤྱློད་པ་སློན་པ་ནི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ཏྗེ་བ་མའློ། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རློ། །སློབ་དཔློན་དྗེ་ལ་ནི་ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་དྗེ་

བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཤྗེགས་ཤིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། དུས་ས་དྲློ་དང་པློ་དང་གུང་དང་ཕྱི་དྲློའི་ཐ་མའི་ཐུན་མཚམས་

གསུམ་དུ་བྱློན་ནས་ཕྱག་འཚལ་བར་བྱྗེད་ན་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་

ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞྗེས་བ་མ་ལ་གུས་པར་བྱ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའློ། །འདི་ནི་

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་མདློར་བསན་ན། 

ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཇི་

སྗེད་འཁློད་ཅིང་འཚོ་སྐློང་བ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་དུ་ལྷགས་ནས་སློབ་

དཔློན་དྗེ་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་པས་ཡང་དག་པར་མཆློད་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དྗེ་དང་དྗེར་འགྲློ་ཞིང་ངག་རློ་རྗེའི་ཡི་གྗེ་ཡང་འདི་སྐད་དུ་

“འབྱིན1་ཏློ། །བདག་ཅག་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕའློ། །བདག་ཅག་དྗེ་
1  འབྱྗེན
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བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མའློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནས། བདག་ཅག་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སློན་པའློ། །ཞྗེས་བྱ་བའི་བར་དུའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་

དློན་བསྡུས་པ་སྗེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་དུ་

གསུངས་ཤིང༌། ཟླ་བ་གྲགས་པ། “ཙི1་ལུ་པ། ཤཱནི་པ། དྲི་མྗེད་སྦས་པ་ལ་སློགས་པ་

མཁས་གྲུབ་དུ་མས་ཀང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་སྒ་སློར་བཞག་གི་བཤད་པ་མཛད་པ་དང༌། 

ལྔ་བཅུ་པ་རྩློམ་པ་པློའི་བཞྗེད་པ་གཉིས་མཐུན་པར་སང་བས་འདིར་ནི་དྗེ་དག་གི་

རྗེས་སུ་འབངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀང་སློབ་དཔློན་ལ་བསྗེན་

བཀུར་བར་མཛད་ན་སློབ་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞྗེས་ཆྗེས་ཆྗེར་གུས་

པར་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྦྱར་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་

འགྲྗེལ་ཆྗེན་དུ་དབང་བསྐུར་མཆློག་ཅྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ལ་དྲང་ངྗེས་ཀི་

བཤད་པ་གཉིས་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་དློན་གཞན་དུ་བཤད་པ་མཛད་པ་ནི་

འདི་གཉིས་གཞུང་གཅིག་ཡིན་ཡང་སྐབས་མི་གཅིག་སྗེ་འདིར་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

ལས་དང་པློ་བའི་སློབ་མས་གང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཞུས་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་ཆྗེས་

གུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྦྱར་དགློས་པ་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་བཤད་པ་གཞན་དུ་

བྱས་ན་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །སྤྱིར་ནི་རྒྱུད་ཀི་རློ་རྗེའི་ཚིག་རྗེ་རྗེ་

ལ་ཡང་བཤད་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་སང་བས་འགལ་བ་ཡང་མྗེད་དློ། །མཚན་ཉིད་ཚང་

བའི་བ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་འདུད་པ་མི་རིགས་པར་བཞྗེད་པར་བཞྗེད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏྗེ་དློན་དམ་བསྗེན་པ་ལས། ཡློན་ཏན་ལྡན་པའི་སས་རྣམས་ལ་ནི་འཁློར་

བ་འཛོམས། །རང་ལུས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གནས་ནི་ཀུན་ཏུ་སློན། །དྗེ་ནི་བ་མ་
1  ཅྗེ
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དཔལ་ཏྗེ་བ་མ་དཔལ་གཞན་མིན། །དཔག་མྗེད་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་རྟག་ཏུ་དྗེ་ལ་

མཆློད། །ཕྱློགས་བཞུགས་སངས་རྒྱས་སྗེམས་དཔས་རྟག་ཏུ་དྗེ་ལ་འདུད། ཅྗེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ཀང༌། ཀུན་དགའ་བློ་གལ་ཏྗེ་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཤིང་རྟའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྗེ་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔས་རྩྗེ་

དགའ་ཞིང་དགའ་མགུར་སྤྱློད་ལ་དྗེས་ཤིང་རྟ་འདྲྗེན་པ་གཞན་མྗེད་ན་ཀུན་དགའ་བློ་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེའི་ཤིང་རྟ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་དབུ་ལ་ཡང་བསྐུར་

རློ། །ཞྗེས་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕུང་པློའི་མདློ་དྲངས་པ་དང་ཡང་རིགས་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་

ནློ། །གཉིས་པ་གུས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། བསྗེན་བཀུར་བྱ་བའི་ཚུལ་སྤྱིར་

བསན་པ་དང༌། དམིགས་ཀིས་བསལ་བའློ། །དང་པློ་ནི། མཆློག་ཏུ་དད་པས་དུས་

གསུམ་དུ། །དཀིལ་འཁློར་མྗེ་ཏློག་བཅས་ཐལ་མློས། །སློན་པ་བ་མ་བསྗེན་བཀུར་

ཞིང༌། །ཞབས་ལ་སྤྱི་བློས་ཕྱག་བྱའློ། །ཞྗེས་པ་སྗེ། སྔ་དྲློ་ལ་སློགས་པའི་དུས་གསུམ་

དུ་རང་ལ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་ལམ་སློན་པའི་བ་མའི་ཞབས་ལ་སྤྱི་པློས་གཏུགས་པའི་ཕྱག་

བྱ་བའི་སློ་ནས་བསྗེན་བཀུར་བྱའློ། །ཅི་ཕྱག་ཉི་ཚེའམ་སམ་ན། དཀིལ་འཁློར་ཏྗེ་

མཎལ་མྗེ་ཏློག་གི་ཚོམ་བུ་བཀློད་པ་དང་བཅས་པ་དབུལ་བ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་ཐལ་

མློ་སྦྱར་ཏྗེ་ཕྱག་བྱའློ། །འདིར་ཆག་འགྱུར་ལས། དཀིལ་འཁློར་མྗེ་ཏློག་ཐལ་སྦྱར་

དང༌། །ཞབས་ལ་སྤྱི་བློས་ཕྱག་འཚལ་བས། །སློན་པ་བ་མ་བསྗེན་བཀུར་བྱ། ཞྗེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ལྗེགས་སློ། །དྗེ་ཡང་མཆློག་ཏུ་དད་པ་སྗེ་དང་བའི་དད་པ་ཆྗེན་པློས་

ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། རང་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཚེ་རློ་རྗེ་

སློབ་དཔློན་ཁྱིམ་པ་དང་རང་བསྗེན་པར་རློགས་པ་ཡིན་པའི་ཚེ་སློབ་དཔློན་རབ་ཏུ་
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བྱུང་ཡང་བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་བསབ་པ་གཞློན་པའི་གསར་བུ་ཡིན་ན་སྔར་

བཤད་པའི་བསྗེན་བཀུར་བྱའམ་སམ་ན། ཁྱིམ་པའམ་ནི་གསར་བུ་ལ། །འཇིག་རྟྗེན་

སྨློད་པ་སང་བའི་ཕྱིར། །དམ་ཆློས་ལ་སློགས་བདུན་བདར་ཏྗེ། །བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་

པས་བློས་ཕྱག་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རང་ཉིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་སློབ་དཔློན་ཁྱིམ་

པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་ལ་སྤྱིར་བཏང་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་

དང་འབྗེལ་བའི་ཚེ་དམ་ཆློས་གླྗེགས་བམ་དང་སློགས་ཀི་སྒས་བསྡུས་པ་སྐུ་

གཟུགས་ལ་སློགས་པ་བདུན་དུ་བཞག་ནས་དངློས་སུ་དྗེ་དག་ལ་ལུས་ཀིས་ཕྱག་བྱ་

ལ་བློས་བ་མ་ལ་ཕྱག་བྱ་སྗེ། དྗེ་ཡང་དངློས་སུ་ལུས་ཀིས་ཕྱག་བྱས་ན་འཇིག་རྟྗེན་

གིས་བསན་པ་“སྨློད1་པའི་དགག་བྱ་ཡློད་པའི་ཚེ་དྗེ་སང་བའི་ཕྱིར་ཡིན་གི་དགག་བྱ་

མྗེད་ན་དྗེ་ལྟར་མི་བྱའློ། །བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ནི་འདིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བརྟུལ་

ཞུགས་དགྗེ་ཚུལ་ལ་སློགས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་འཛིན་པ་ལ་བྱའློ། །གལ་ཏྗེ་ཁྱིམ་པ་

སློགས་ཀི་སློབ་དཔློན་ལ་ལུས་ཀིས་དངློས་སུ་ཕྱག་མི་བྱྗེད་པའི་ཚེ་བ་མའི་བསྗེན་

བཀུར་ཐམས་ཅད་མི་བྱའམ་སམ་ན། གདན་བསབ་པ་དང་ལྡང་བ་དང༌། །དློན་གི་བྱ་

བ་སློགས་བསྗེན་བཀུར། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་ཀུན་བྱ་སྗེ། །ཕྱག་དང་དམ་པ་

མིན་ལས་སང༌། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཡན་ལག་ལྔས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་དམ་པ་མིན་

པའི་ལས་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སློགས་པ་སང་བ་སྗེ་དྗེ་དག་མ་གཏློགས་པའི་བསྗེན་

བཀུར་ཀུན་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གི་སློབ་མས་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན། བ་མ་དྗེ་དག་

ལ་རང་གི་གདན་བསབ་པ་དང་སྔློན་དུ་ལྡང་བ་དང་བ་མའི་དློན་གི་བྱ་བ་དགློས་པ་

སྒྲུབ་པའི་གྲློགས་དང་ནློར་འབུལ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །འདིར་བདྗེ་མཆློག་
1  སློད
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སློད་འགྲྗེལ་དུ་ཁྱིམ་པ་དང་དགྗེ་ཚུལ་སློབ་དཔློན་ཡིན་ཡང་གདན་བསབ་པ་ལ་

སློགས་པས་བསྗེན་བཀུར་བྱྗེད་ཀི་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་སློགས་ཀིས་

བསྗེན་བཀུར་མི་བྱྗེད་དློ། །ཕྱག་མི་འཚལ་བ་ནི་ཆློས་བཤད་པའི་སྐབས་ལས་གཞན་

དུ་ཡིན་པས་ཆློས་འཆད་པའི་ཚེ་ནི་པློ་ཏི་ལ་སློགས་པ་མདུན་དུ་བཞག་སྗེ་ཕྱག་བྱ་

བར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པར་བཤད་དློ། །དྲི་མྗེད་འློད་དུ་ཡང་

གཞུང་དྗེ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་དུ་མཛད་ལ་བདྗེ་མཆློག་སློད་འགྲྗེལ་ལས་དགྗེ་

སློང་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་བ་མ་ལ་ནི་བསབ་པ་གཞློན་ཡང་ཕྱག་ལ་སློགས་པའི་བསྗེན་

བཀུར་ཐམས་ཅད་བྱ་བར་བཤད་དློ། །འདི་ལ་ཉན་ཐློས་སྗེ་པས་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྗེ་སློད་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཕྱག་བྱྗེད་པར་བཤད་པ་དང༌། 

ཕྱག་བྱ་བའི་གནས་ནི་སློན་པ་དང་རང་ལས་བསབ་པ་རྒན་པ་གཉིས་སུ་ངྗེས་པར་

འདུལ་བ་ལས་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་བས་ཐྗེག་ཆྗེན་བཀའ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་རྩློད་

པའི་ལན་དུ་རབ་བྱུང་གིས་ཁྱིམ་པའི་བྱང་སྗེམས་ལ་ཕྱག་བྱྗེད་པའི་ཁུངས་ཀི་མདློ་

མང་དུ་དྲངས་ནས་བརྒལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་རྟློག་གྗེ་འབར་བར་བཤད་

པས་སྤྱིར་དགྗེ་སློང་གིས་སློབ་དཔློན་ཁྱིམ་པ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཕྱག་བྱ་མི་

དགློས་པ་མ་ཡིན་མློད། འློན་ཀང་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་དྗེ་ལ་བསན་པའི་རྩ་བ་འདུལ་བའི་

བསབ་ཁིམས་ལ་གནློད་པའི་དགག་བྱ་ཤས་ཆྗེ་བས་དྗེའི་མཐའ་འགྗེགས་སུ་ཕྱག་མི་

བྱ་བར་གསུངས་པ་ཡིན་གི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ན་དགག་བྱ་དྗེ་གཏན་ལློག་འདུག་ན་

ཡུལ་དྗེ་འདྲ་རྣམས་སུ་ཕྱག་བྱ་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །དགྗེ་སློང་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡློད་

བཞིན་དུ་ཁྱིམ་པ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་བ་མར་མི་བྱ་བར་དྲི་མྗེད་འློད་ལས་གསུངས་པ་ཡང་
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འདུལ་བ་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་གུས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བསན་པ་ཡུན་རིང་

དུ་གནས་པར་བྱ་བར་དགློངས་པའློ། །ཚུལ་འདི་ལ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཁ་ཅིག་

ན་རྗེ་ཁྱིམ་པ་དང་གསར་བུ་ནི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་མིན་པའི་གློང་རློལ་རྟློག་པའི་དུས་སུ་

ཡིན་གི་གཞན་དུ་ན་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་ཕྱག་འཚལ་བར་

གློང་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞྗེས་གསུང་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིནཏྗེ། འདི་ནི་

དགག་བྱ་ཆྗེ་བའི་ཚེ་གློང་མ་ལ་དམིགས་བསལ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་རློ་

རྗེ་སློབ་དཔློན་ལ་མི་སྦྱློར་ན་སྐབས་འཆློལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་གུས་

པའི་ཡུལ་དང་རྟྗེན་བརྟག་པ་ལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བརྟག་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། 

བརྟགས་ནས་སང་བང་བྱ་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། འློ་ན་དྗེ་ལྟར་གུས་པར་བྱ་བའི་

ཡུལ་བ་མ་དང་གུས་པར་བྱྗེད་པའི་སློབ་མ་གཉིས་ཀི་དཔློན་སློབ་ཀི་འབྗེལ་བ་དྗེ་མ་

བརྟགས་པར་རམ་བརྟགས་ནས་བྱ་སམ་ན། བ་མ་དང་ནི་སློབ་མ་དག །མཚུངས་པར་

དམ་ཚིག་ཉམས་འགྱུར་བས། །དཔའ་བློས་དང་པློར་སློབ་དཔློན་དང༌། །སློབ་མའི་

འབྗེལ་པ་བརྟག་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དཔའ་བློ་ནི་འདིར་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་བཀའ་

དྲིན་ནློད་ས་དང་ནློད་པ་པློ་གཉིས་ཀ་ལ་བྱ་སྗེ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་བཀའ་དྲིན་མ་མནློས་

པའི་དང་པློར་ནློད་སས་ཀང་ནློད་པ་པློ་སློད་དུ་རུང་མི་རུང་བརྟག་ལ། ནློད་པ་པློས་

ཀང་ནློད་ས་དྗེ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་བརྟགས་པའི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་དུ་འབྗེལ་

པ་བྱ་བར་འློས་མི་འློས་བརྟག་པར་བྱ་སྗེ། འདི་ལྟར་མ་བརྟགས་པར་གང་རུང་རུང་

དང་འབྗེལ་པ་བྱས་ན། སློད་མིན་ལ་གསང་བ་བསན་པས་བ་མ་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་

འགྱུར་ལ་སློབ་མས་ཀང་དམ་ཚིག་བངས་པ་རྣམས་བསྲུང་བར་མི་ནུས་པས་ཉམས་
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པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་གཉིས་ཀ་མཚུངས་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་བརྟག་

དགློས་ལ་བརྟགས་པའི་ཚེ་སློད་དང་མི་ལྡན་པར་མཐློང་ན་གསང་བའི་ཆློས་མི་

བཤད་དྗེ། བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། ཇི་ལྟར་སྗེང་གྗེའི་འློ་མ་ནི། །ས་ཡི་སློད་དུ་

གཞག་མི་བྱ། །དྗེ་བཞིན་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད། །སློད་མིན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་མི་བྱ། 

ཞྗེས་སློ། །མ་བརྟགས་པར་གང་རུང་རུང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཉྗེས་དམིགས་ཆྗེ་བར་

གཟིགས་ནས་རྒྱུད་དྗེ་ལས་ལློ་ནི་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་བརྟག །ཅྗེས་མྱུར་པློར་སློད་མ་

ཤྗེས་ན་ཡུན་རིང་བློར་བརྟག་པར་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སང་བྱའི་

མཚན་ཉིད་དང༌། བསྗེན་བྱའི་མཚན་ཉིད་དློ། །དང་པློ་ནི། གལ་ཏྗེ་བ་མར་འློས་མི་

འློས་བརྟག་དགློས་ན་མི་འློས་པ་དྗེ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། བློ་ལྡན་སློབ་མས་བ་

མར་ནི། །སིང་རྗེ་མྗེད་ཅིང་ཁློ་ལ་གདུག །ཁྗེངས་ཤིང་ཆགས་ལ་མ་བསམས་

དང༌། །སྤྱློམས་དང་བཅས་པ་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བློ་ལྡན་ཏྗེ་ཤྗེས་རབ་ཅན་

གི་སློབ་མས་བ་མར་མི་བྱའློ། །གང་ལ་བ་མར་མི་བྱ་ཞྗེ་ན། སིང་རྗེ་མྗེད་པ་ནས་

སྤྱློམས་པའི་བར་གི་སྐློན་དང་བཅས་པ་དྗེའློ། །དྗེ་ལ་སིང་རྗེ་མྗེད་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་ལས་བསྒལ་བར་འདློད་པ་མྗེད་པ་ཡིན་པས་ཐྗེག་པ་

མཆློག་གི་བཤྗེས་གཉྗེན་དུ་མི་འློས་སློ། །ཁློ་བ་ནི་ཞྗེ་སང་ཤིན་ཏུ་ཤས་ཆྗེ་

བའློ། །གདུག་པ་ནི་ལུས་ངག་གིས་གཞན་ལ་གནློད་པ་བྱྗེད་པ་ལ་དགའ་བའམ་ཁློན་

འཛིན་དམ་པའློ། །ཁྗེངས་པ་ནི་ང་རྒྱལ་ཤས་ཆྗེ་བའློ། །ཆགས་པ་ནི་ཡློ་བྱད་ལ་ཀུན་

འཛིན་དམ་པའློ། །མ་བསམས་པ་ནི་བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་ལ་སློ་གསུམ་ལྷློད་པར་
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འཇུག་པའློ། །སྤྱློམས་པ་ནི་རང་གི་ཡློན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་གཞན་ལ་ངློམ་

པའློ། །གཞན་ཡང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་རིམ་བར་ཕྱྗེ་བ་སློ་གཉིས་པ་ལས། གང་ཡང་ཁློ་

དང་སྒྱུ་ཅན་དང༌། །ངག་ནི་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ་དང༌། །ཡློན་ཏན་དག་གིས་ཆློག་ཤྗེས་

པ། །དྗེ་ནི་བ་མར་བསྗེན་མི་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་བསྗེན་པར་བྱ་

བའི་བ་མ་དྗེ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཅྗེ་ན། བརྟན་ཞིང་དུལ་ལ་བློ་གྲློས་ལྡན། །བཟློད་ལྡན་དྲང་

ལ་གཡློ་སྒྱུ་མྗེད། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱློར་བ་ཤྗེས། །སིང་བརྩྗེར་ལྡན་ཞིང་བསན་

བཅློས་མཁས། །དྗེ་ཉིད་བཅུ་ནི་ཡློངས་སུ་ཤྗེས། །དཀིལ་འཁློར་འདྲི་བའི་ལས་ལ་

མཁས། །སྔགས་བཤད་པ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཤྗེས། །རབ་ཏུ་དང་ཞིང་དབང་པློ་དུལ། ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་བརྟན་པ་ནི་ལུས་བསམས་པ་དང༌། དུལ་བ་ནི་ངག་བསམས་པ་

དང༌། བློ་གྲློས་ལྡན་ནས་སྒྱུ་མྗེད་པའི་བར་གིས་ནི་ཡིད་བསམས་པ་བསན་པར་སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲ་བའི་འགྲྗེལ་པར་སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་སིང་པློས་བཤད་དློ། །བློ་གྲློས་དང་

ལྡན་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཆྗེ་བའློ། །བཟློད་པ་ནི་གནློད་བྱྗེད་དང་དཀའ་སྤྱད་དང་ཆློས་ཟབ་

མློ་ལ་བཟློད་པ་སྗེ་དྗེ་དང་ལྡན་པའློ། །དྲང་བ་ནི་སྗེམས་ཅན་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་

གནས་པའློ། །གཡློ་དང་སྒྱུ་ནི་རྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་ཞིང་འདློད་

ཆགས་དང་གཏི་མུག་གང་རུང་གི་ཆར་གཏློགས་པར་འདྲ་བ་ལ་རང་གི་ཉྗེས་པ་

ཐབས་ཀིས་མི་མངློན་པར་བྱྗེད་པ་དང་ཡློན་ཏན་མྗེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་ལྟར་སློན་པ་

སྗེ་དྗེ་མྗེད་པའློ། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱློར་བ་ཤྗེས་ཞྗེས་པ་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་

འགྲྗེལ་པར་གསང་སྔགས་རྒྱུད་ཀི་སྦྱློར་བ་ཤྗེས། ཞྗེས་བཏློན་ནས་སྔགས་དང་སྨན་

གི་སྦྱློར་བས་བགྗེགས་ཟླློག་ནུས་པ་ལ་ཀུན་སིང་གིས་བཤད་དློ། །རློ་རྗེ་མཁའ་
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འགྲློའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་སློ་གཉིས་པའི་སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱློར་བ་ཤྗེས། ཞྗེས་པའི་

འགྲྗེལ་བར་བྷཱ་བ་བྷ་དྲས་སྔགས་ནི་རྐང་པ་བརྒྱད་པ་ལ་སློགས་པའློ། །རྒྱུད་ནི་སྨན་

རྣམས་སློ། །སྦྱློར་བ་ནི་བྱ་བའློ། །ཤྗེས་པ་ནི་མཁས་པའློ། །ཞྗེས་སྔགས་དང་རས་

ཀིས་རང་རང་གི་བྱ་བ་ཞི་སློགས་སྒྲུབ་པ་ཤྗེས་པ་ལ་བཤད་དློ། །སིང་བརྩྗེར་ལྡན་པ་

ནི་སྗེམས་ཅན་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདློད་པའི་བརྩྗེ་བ་ཆྗེ་བའློ། །བསན་

བཅློས་ལ་མཁས་པ་ནི་རློ་རྗེ་གུར་ལས། རིག་པའི་གནས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཁས། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནང་རིག་པ་སྗེ་སློད་གསུམ་ཤྗེས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །དྗེ་ཉིད་

བཅུ་ནི་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་ལྗེའུ་ཐ་མ་ལས། ཕྱིར་ཟླློག་

གཉིས་ཀི་ཆློག་དང༌། །གསང་དང་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། །ཁ་སྦྱློར་འབྱྗེད་པའི་ཆློ་

ག་དང་། །གཏློར་མ་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་དང༌། །དྲག་ཤུལ་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་དང༌། །རབ་ཏུ་

གནས་དང་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ། །གསང་བའི་དྗེ་ཉིད་བཅུ་ཡིན་ནློ། །དཀིལ་འཁློར་ཏིང་

འཛིན་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། །སང་སབས་འདུག་སངས་བཟླས་བརློད་དང༌། །སྦྱིན་སྗེག་

མཆློད་པ་ལས་སྦྱློར་དང༌། །སར་སྡུད་པ་ཡི་རྣམ་པ་ནི། །ཕྱི་ཡི་དྗེ་ཉིད་བཅུ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་གསང་བ་སྗེ་ནང་གི་དྗེ་ཉིད་བཅུ་དང་ཕྱིའི་དྗེ་ཉིད་བཅུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་

ཕྱིར་“ཟླློག1་པ་གཉིས་ནི་ཁློ་བློ་བཅུ་ལྟ་བུ་ལ་བསློམས་ནས་ཕྱིར་ཟླློག་པ་དང་བིས་

ནས་འདློགས་པ་སློགས་བྱས་པས་ཕྱིར་བཟླློག་པའློ། །གསང་བ་དང་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས་མ་གསུངས་ཀང་གསང་དབང་བུམ་དབང་ཐློབ་

པ་ལ་བསྐུར་བས་དྗེས་བུམ་དབང་མཚོན་ལ་གསུམ་པས་བཞི་པ་མཚོན་པས་དྗེ་དྗེར་

བསྡུ་སྗེ། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ལས་དབང་བཞི་ཀ་གསུངས་སློ། །ཁ་སྦྱློར་དབྱྗེ་བ་ནི་
1  ཟློག
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དགྲ་བློ་སྲུང་མ་དང་ཕལ་ནས་མངློན་སྤྱློད་བྱྗེད་པའློ། །གཏློར་མ་ནི་ཕྱློགས་སྐློང་བཅློ་

ལྔའི་གཏློར་མ་ལྟ་བུའློ། །རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་ནི་ཡིད་དང་ངག་གི་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་སྗེ་

གཞན་ཡང་སྔགས་རྣམས་སྗེལ་ནས་བཟླས་ལུགས་མང་དུ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ལས་

བཤད་དློ། །དྲག་ཤུལ་སྒྲུབ་པ་ནི་དབང་ཐློབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་དང་ལྡན་པས་

སྒྲུབ་ཐབས་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་ཟླ་བ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་སློགས་པར་བསྒྲུབས་ཀང་མ་

གྲུབ་ན་ལྷ་ལ་དྲག་པློའི་སྦྱློར་བས་ཕུར་བུས་འདྗེབས་པའློ། །རབ་གནས་ནི་གློ་བར་

ཟད་ལ་དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་པ་ནི་མདུན་བསྐྗེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དྗེ་

ལ་མཆློད་ཅིང་བསློད་པ་དང་དྗེར་ཞུགས་ནས་དབང་ལྗེན་ཅིང་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནློད་

པའློ། །རྒྱས་པར་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཕྱིའི་དྗེ་ཉིད་བཅུའི་

དཀིལ་འཁློར་ནི་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དཀིལ་འཁློར་

རློ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ཏྗེ་དང་པློ་སྦྱློར་བ་སློགས་སློ། །ཕྱག་རྒྱ་ནི་ལྷ་

ལ་རྒྱས་འདྗེབས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སློགས་སློ། །སང་སབས་དང་འདུག་སངས་དང་ལས་

ལ་སྦྱློར་བ་དང་སར་བསྡུ་བ་བཞི་ནི་རིམ་པ་ལྟར་གཡས་བརྐྱང་ལ་སློགས་པ་དང་རློ་

རྗེ་སྐིལ་ཀྲུང་ལ་སློགས་པ་དང༌། བསྲུང་ཞིང་སྤྱན་དྲང་བ་སློགས་དང་མཆློད་བསློད་

སློགས་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་བ་ལ་སློབ་དཔློན་རབ་ཞི་བཤྗེས་

གཉྗེན་གིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་ལ་ཀུན་སིང་གིས་ལས་ལ་སྦྱློར་བ་

ཞི་སློགས་ཀི་ལས་ལ་སྦྱློར་བ་ལ་བཤད་ཅིང་གཞན་གསུམ་དློན་འདྲའློ། །བཟླས་

བརློད་སློགས་ལྷག་མ་གསུམ་ནི་གློ་སའློ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་ཐ་མར་དྗེ་

ཉིད་བཅུ་གསུངས་པ་ཡང་བཅུ་ཚན་ཕྱི་མ་དང་འདྲའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མའི་རློ་
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རྗེ་སློབ་དཔློན་ཡིན་ན་བཅུ་ཚན་འློག་མ་དང༌། བ་མྗེད་ཀི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གིས་ནི་

བཅུ་ཚན་དང་པློའི་དྗེ་ཉིད་བཅུ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དཀིལ་འཁློར་འདྲི་བའི་

ལས་ལ་མཁས་པ་ནི་ཐིག་གིས་བི་བ་དང་ཚོན་གིས་བི་བ་ལ་སློགས་པའི་བྱ་བ་ལ་

མཁས་པའློ། །དྗེ་དག་ནི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ལས། བརྟན་ཞིང་དུལ་ལ་བློ་གྲློས་

ལྡན། །བཟློད་ལྡན་དྲང་ཞིང་གཡློ་སྒྱུ་མྗེད། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་ཀི་སྦྱློར་ཤྗེས་

པས། །དཀིལ་འཁློར་བི་བའི་ལས་བྱའློ། །དྗེ་ཉིད་བཅུ་ནི་ཡློངས་ཤྗེས་ཤིང༌། །སྗེམས་

ཅན་ཀུན་ལ་མི་འཇིགས་སྦྱིན། །ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ལ་རྟག་དགའ་བ། །དྗེ་ནི་སློབ་དཔློན་ཡིན་

པར་གསུངས། ཞྗེས་བཤད་པ་བསྡུས་པའློ། །སྔགས་བཤད་པ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཤྗེས། 

ཞྗེས་པ་ལ་ཆག་འགྱུར་དུ། སྔགས་འཆད་མཁས་པའི་སློབ་དཔློན་ནི། ཞྗེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་བདྗེ་སྗེ་གཞན་ལ་སྔགས་ཀི་ལམ་འཆད་པ་ལ་མཁས་པའློ། །རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་

ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ལ་རྟག་དགའ་བ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་

དུ་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་པའི་དང་བ་བརྟན་པའློ། །དབང་པློ་དུལ་བ་ནི་དྲན་

ཤྗེས་ཀིས་དབང་པློའི་སློ་བསམས་པས་ལློག་པའི་ཡུལ་ལ་གཡྗེང་བ་ཚར་བཅད་

པའློ། །དྗེ་དག་གི་དློན་མདློར་བསྡུ་ན་སིང་རྗེ་ཆྗེ་བ། ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་མི་ཕྱྗེད་པའི་དད་པ་

བརྟན་པ། ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་བ་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསན་བཅློས་ལྗེགས་པར་

ཤྗེས་པ། གདུལ་བྱ་འཁིད་པའི་རིམ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ། སློ་གསུམ་གི་ཉྗེས་སྤྱློད་

བསམས་པས་དབང་པློ་དུལ་བ་སྗེ་ཆློས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བློ་དང་ལྡན་པའི་སློབ་

མས་བ་མར་བྱའློ། །རློ་རྗེ་གུར་གི་ལྗེའུ་བརྒྱད་པ་ལས་ཀང༌། རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་མཚན་

ལྡན་ཉིད། །དྗེ་ཡིས་ཉྗེ་བར་བསན་པའི་སྔགས། །སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་འགྲུབ་བློ་ཀི། །བརྟན་
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ཞིང་ཟབ་མློའི་ཆློས་ལྡན་དང༌། །རིག་པའི་གནས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཁས། །སྦྱིན་སྗེག་

དཀིལ་འཁློར་སྔགས་ཤྗེས་ཤིང༌། །རབ་གནས་གཏློར་མའི་ཕ་རློལ་སློན། །དྗེ་ཉིད་

བཅུ་པློ་རྣམ་པར་རིག །ཉན་ཐློས་སྤྱློད་པ་སྐློང་བྱྗེད་ཅིང༌། །སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པའི་རིམ་

པར་གུས། །གཟུགས་ལྡན་མཐློང་ན་དགའ་བ་དང༌། །དཀིལ་འཁློར་འདྲི་མཁས་

བཟླས་པར་ལྡན། །རྩ་བའི་ལྟུང་བ་རབ་འཇློམས་ཤིང༌། །སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀི་རབ་

སྦྱློར་གིས། །འཇིག་རྟྗེན་རྣམས་ལ་བདྗེ་སྗེར་བ། །དྗེ་འདྲའི་བ་མ་དངློས་བྱས་

ནས། །གང་གིས་ཀང་ནི་སྨད་མི་བྱ། ཞྗེས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏྗེ་ཁྱད་པར་དུ་རློ་རྗེ་

སློབ་དཔློན་ལ་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་དང་མི་ལྡན་པ་དགློས་པར་འདི་དང་སློམ་པ་འབྱུང་བ་

ལས་གསུངས་པ་ནི་མྗེད་མི་རུང་ཡིན་པས་སྔར་བཤད་པའི་སློ་གསུམ་གི་ཉྗེས་སྤྱློད་

བསམས་པའི་གཙོ་བར་གཟུང་ངློ༌། །ཉན་ཐློས་སྤྱློད་པ་སྐློང་བར་བྱྗེད་པ་ནི་བཤད་

རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་སློབ་དཔློན་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རུ་སློ་སློར་ཐར་པ་

སྤྱློད་ཅིང་ནང་དུ་འདུས་པའི་དློན་ལ་དགའ་བར་གསུངས་པ་དང་དློན་གཅིག་པས་སློ་

སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་དང་ལྡན་པ་སྗེ་དྗེ་ཡང་དགྗེ་སློང་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་མཆློག་དང་

དགྗེ་ཚུལ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་འབིང་དང་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་སྔགས་ཀི་

སློམ་ལྡན་ཁྱིམ་པ་ནི་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་སློབ་དཔློན་ཐ་མའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་དུས་

ཀི་འཁློར་ལློའི་དབང་གི་ལྗེའུའི་འགྲྗེལ་པར་དྲངས་པ་ལས། དྗེ་ཉིད་བཅུ་ནི་ཡློངས་

ཤྗེས་པ། །གསུམ་ལས་དགྗེ་སློང་མཆློག་ཡིན་འབིང༌། །དགྗེ་ཚུལ་ཞྗེས་བྱ་དྗེ་དག་

ལས། །ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ཐ་མའློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འདིས་ནི་ལྗེགས་པར་

གསུངས་པའི་ཆློས་འདུལ་བའི་བསབ་པ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་པའི་སྔགས་ཀི་སློམ་
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ལྡན་དགྗེ་སློང་ནི་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་རྟྗེན་མཆློག་ཏུ་གསུངས་པས་སློ་སློར་ཐར་

པ་གང་ཡིན་ཐྗེག་དམན་གི་ཡིན་པར་བཟུང་ནས་གསང་སྔགས་དང་ཆྗེས་མི་མཐུན་

པར་འདློད་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པ་ཡིན་པར་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་མ་རྗེད་ན་

ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་དཔལ་དློན་དམ་པའི་བསྗེན་པ་ལས། རྩློད་ལྡན་དབང་གིས་བ་མ་སྐློན་

དང་ཡློན་ཏན་འདྲྗེས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སིག་པ་མྗེད་པ་ཡློད་མ་ཡིན། །གང་ཞིག་ཡློན་

ཏན་ལྷག་པ་ཡང་ནི་ལྗེགས་དཔྱད་ནས། །བུ་རྣམས་ཀིས་ནི་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པར་འགྱུར་

བའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཚན་ཉིད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་མ་རྗེད་ན་ཡློན་ཏན་

ཤས་ཆྗེ་བ་ལ་བརྟྗེན་པར་བྱའློ། །རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ནི་དངློས་གྲུབ་ཀི་རྩ་བ་ཡིན་པས་

རྒྱུད་སྗེ་དུ་མ་ནས་མཚན་ཉིད་མང་དུ་གསུངས་པས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཤྗེས་

པར་བྱས་ལ་སློབ་མ་བསྗེན་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་ཡློན་ཏན་དྗེ་དག་དང་ལྡན་པ་

ལ་འབད་ཅིང་བ་མ་བསྗེན་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དྗེ་འདྲ་བ་འཚོལ་བ་ལ་འབད་ལ་

མ་རྗེད་ནའང་དྗེ་འདྲ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གིས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་ཚོགས་

གསློག་པ་དང་སྨློན་ལམ་ལ་བརྩློན་དགློས་པས་བ་མའི་མཚན་ཉིད་དྗེ་དག་ཤྗེས་པར་

བྱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །བསྗེན་བྱའི་སློབ་མ་ཇི་འདྲ་བ་ཡང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རིམ་

པར་ཕྱྗེ་བ་དང་པློ་ལས། དགྗེ་དང་སློམ་ལ་དགའ་བ་དང༌། །རྟག་ཏུ་བ་མ་ལ་གུས་

དང༌། །རྒྱུན་དུ་ལྷ་རྣམས་མཆློད་བྱྗེད་པའི། །ཡློན་ཏན་ལྡན་ན་སློབ་མ་ཡིན། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱ་ལ་སང་བྱའི་སློབ་མ་ནི། སིང་རྗེ་མྗེད་ཅིང་ཁློ་ལ་

གདུག །ཅྗེས་སློགས་ཀི་སྐློན་དང་ལྡན་པ་དང་འདིར་བཤད་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་ལས་
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བཟླློག་པ་རྣམས་སུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །སློབ་མའི་སྐློན་ཡློན་དྗེ་དག་ཀང་ཤྗེས་པར་

བྱས་ལ་སྐློན་སློང་བ་དང་ཡློན་ཏན་དྗེ་དག་རང་ལ་ལྡན་པར་བྱ་བ་ལ་འབད་པར་

བྱའློ། །གཉིས་པ་བསྗེན་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མ་གུས་པ་སང་བ་དང༌། 

གུས་པ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། བརས་པ་དང་སྨློད་པ་སང་བ། ཐུགས་

དཀྲུག་པ་སང་བ། མ་མཐློང་བའི་ཉྗེས་དམིགས་བཤད་པ། དྗེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་བསན་པ་དང༌། བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་

འདྲའི་མགློན་ལ་བསམས་བྱས་ནས། །སློབ་མར་གྱུར་ནས་བརས་ན་ནི། །སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརས་པས་ན། །དྗེས་ནི་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འཐློབ། ཅྗེས་པས་སློན་

ནློ། །སྔར་བཤད་པའི་དྗེ་འདྲ་བའི་མགློན་པློ་བ་མ་ལ་བརས་སམ་སྨད་ན་ནི་རྟག་ཏུ་སྗེ་

རྒྱུན་དུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཇི་ལྟར་དུ་བརས་པས་འཐློབ་ཅྗེ་

ན། བསམས་བྱས་ནས་ཏྗེ་བསམས་བཞིན་དུ་བརས་སྨློད་བྱས་ནའློ། །གང་གིས་

བརས་པས་ཤྗེན། དྗེའི་སློབ་མར་གྱུར་པ་སྗེ་སློབ་མ་བྱས་ནས་དྗེ་ནས་དྗེས་བརས་

ནའློ། །བརས་སྨློད་བྱས་ཚུལ་ནི་དཔལ་མཆློག་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། གང་གིས་རྣལ་

འབྱློར་པ་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་པའི་སློབ་དཔློན་དྗེ་ལ་ཁྱློད་ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་བ་དང་བརྩློན་འགྲུས་ཞན་པ་དང༌། རྨློངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྨད་པར་མི་

བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚུལ་འཆལ་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སྨློད་པ་དང་བརས་

པའློ། །དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་པའི་སློབ་དཔློན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱུད་དང་མན་

ངག་འཆད་པའི་སྔློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་དགློས་པས་དྗེ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་

གི་དབང་བསྐུར་བའི་སློབ་དཔློན་ཁློ་ན་མ་ཡིན་པས། བརས་པ་དང་སྨད་པའི་ཉྗེས་
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དམིགས་རྣམས་ནི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཡུལ་

ཡང་རང་གི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ཡིན་ན་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཡང་མ་གུས་པ་སང་དགློས་ཏྗེ་

དཀིལ་ཆློག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཤཱནི་བས། སྨད་པར་མི་བྱ་སྗེ་ཞྗེས་བྱ་

བ་ནི་བ་མ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་སློགས་པར་མཐློང་ན་ཡང་མ་གུས་པར་མི་

བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརས་པས་ན། ཞྗེས་པ་ནི་

བརས་པས་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འཐློབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་སློན་པ་སྗེ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་

མཆློད་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །གཉིས་པ་

ནི། འློ་ན་སློབ་དཔློན་ལ་བརས་སྨློད་བྱས་པ་དྗེས་སྡུག་བསྔལ་ཇི་འདྲ་བ་རྣམས་འཐློབ་

ཅྗེ་ན། སློབ་དཔློན་ལ་ནི་སྨློད་པ་དྗེ། །ཡམས་དང་འཚེ་བའི་ནད་རྣམས་དང༌། །གདློན་

དང་རིམས་དང་དུག་རྣམས་ཀིས། །རྨློངས་ཆྗེན་དྗེ་ནི་འཆི་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་པློ་མྗེ་

དང་སྦྲུལ་གདུག་དང༌། །ཆུ་དང་མཁའ་འགྲློ་རྐུན་པློ་དང༌། །གདློན་དང་ལློག་འདྲྗེན་

རྣམས་ཀིས་ཀང༌། །བསད་ནས་སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྲློ །ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །ཆག་འགྱུར་ལས། ཡམས་དང་ཉྗེར་འཚེ་ནད་རྣམས་དང༌། །གདློན་དང་རིམས་

དང་དུག་གིས་ཀང༌། །བ་མའི་ཞབས་ལ་སྨློད་པ་ཡི། །རྨློངས་ཆྗེན་དྗེ་ནི་འཆི་བར་

འགྱུར། ཞྗེས་འབྱུང་བ་བདྗེ་ལ་དྗེ་ཡང་མཐློང་ཆློས་ཀི་ཉྗེས་དམིགས་དང་མ་མཐློང་བ་

སྐྗེ་བ་ཕྱི་མའི་ཉྗེས་དམིགས་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཚིགས་བཅད་དང་པློ་དང་རྒྱལ་

པློ་ནས་ལློག་འདྲྗེན་རྣམས་ཀིས་བསད་ཅྗེས་པའི་བར་གིས་བསན་ལ། གཉིས་པ་ནི་

སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྲློ་ཞྗེས་པས་བསན་ནློ། །དྗེ་ལ་ཡམས་ནི་རིམས་ལས་

གཞན་པའི་འགློ་ནད་མི་བཟད་པའློ། །ཉྗེ་བར་འཚེ་བ་ནི་འློག་གི་སྗེམས་ཅན་གི་གནློད་
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པ་ལས་གཞན་པའི་སློག་ཆགས་གཏུམ་པློ་རྣམས་ཀི་གནློད་པའློ། །ནད་ནི་ཡམས་

དང་རིམས་ལས་གཞན་པའི་ནད་དྗེ་གུར་གི་ལྗེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། གཡློ་དང་སྒྱུ་ཡི་

རབ་སྦྱློར་བས། །བསྗེན་བཀུར་ལློག་པས་གསལ་བྱྗེད་ན། །གླློ་ཁག་མཛེ་ནད་ནད་

ཆྗེན་གིས། །ཤི་ནས་དམལ་ལ་སློགས་པར་འགྲློ །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །གདློན་

ནི་ལྷ་དང་ཀླུའི་གདློན་ལ་སློགས་པའློ། །རིམས་ནི་ཉིན་གཅིག་པ་ལ་སློགས་པ་གསློར་

མི་རུང་བ་རྣམས་སློ། །དུག་ནི་སྦྱར་དུག་ལ་སློགས་པ་སྗེ་དྗེ་དག་གིས་འཆི་རྐྱྗེན་བྱས་

ནས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཉྗེས་དམིགས་ལ་རྨློངས་པའི་རྨློངས་ཆྗེན་བ་མ་

ལ་སྨློད་པ་དྗེ་ནི་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པློ་དང་དུག་སྤྲུལ་དང་ཤ་ཟའི་

མཁའ་འགྲློ་དང་ཆློམ་རྐུན་པ་དང་ལློག་འདྲྗེན་གཏུམ་པློ་རྣམས་ཀིས་ཀང་གསློད་ལ་

མྗེ་དང་ཆུར་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་ཞིང་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་ཡང་དམལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྗེ་

བར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་དག་ནི་དཔལ་མཆློག་དང་པློའི་དུམ་བུ་དང་པློ་ལས། སངས་རྒྱས་

ཀུན་མཚུངས་བ་མ་ཡི། །སློབ་དཔློན་ལ་ནི་གང་སྨད་པ། །དྗེས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་

སྨད་པས། །རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཐློབ་འགྱུར་ཏྗེ། །རིམས་དང་དུག་དང་སྦྱར་དུག་

དང༌། །མཁའ་འགྲློ་རྣམས་ཀིས་གཙེས་པ་དང༌། །གདློན་དང་ལློག་འདྲྗེན་གཏུམ་པློ་

ཡིས། །བསད་ནས་སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་ལྟུང༌། ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་བསྡུས་

པའློ། །གཉིས་པ་ཐུགས་དཀྲུག་པ་སང་བ་ནི། ནམ་ཡང་སློབ་དཔློན་དག་གི་ནི། །ཀུན་

ཏུ་སྗེམས་དཀྲུག་མི་བྱ་སྗེ། །གལ་ཏྗེ་རྨློངས་པས་བྱས་གྱུར་ན། །དམལ་བར་ངྗེས་པར་

འཚེད་པར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རང་གི་ཀུན་སྤྱློད་གང་གིས་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་

དག་གི་སྗེམས་དཀྲུག་པ་སྗེ་སྗེམས་སུན་དབྱུང་བ་དུས་ནམ་ཡང་མི་བྱ་སྗེ་གལ་ཏྗེ་
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སློབ་མ་རྨློངས་པས་དྗེ་བྱས་ན་དམལ་བར་འཚེད་ཅིང་སྗེག་པར་འགྱུར་རློ། །ལས་དྗེ་

ཤིན་ཏུ་སློབས་དང་ལྡན་པས་ངྗེས་པར་ཏྗེ་གདློན་མི་ཟ་བར་འབས་བུ་འབྱིན་པར་

འགྱུར་བའློ། །མློང་ངྗེས་ཀི་ལས་ཡིན་ཀང་སློབས་བཞིས་འདག་པར་བརྒྱད་སློང་

འགྲྗེལ་ཆྗེན་དུ་གསུངས་པ་ནི་ལམ་གི་རིམ་པར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །ཚིགས་བཅད་འདི་ཟླ་གསང་ཐིག་ལྗེ་ལས་བསྡུས་པའློ། །གསུམ་པ་མ་མཐློང་

བའི་ཉྗེས་དམིགས་བཤད་པ་ནི། མནར་མྗེད་ལ་སློགས་འཇིགས་རུང་བའི། །དམལ་

བ་བསན་པ་གང་ཡིན་པ། །སློབ་དཔློན་ལ་ནི་སྨློད་པ་རྣམས། །དྗེར་ནི་གནས་པར་ཡང་

དག་བཤད་ཅྗེས་པའློ། །སྔར་བཤད་པའི་སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྲློ་ཞྗེས་པའི་

དམལ་བ་ནི་མདློ་དང་རྒྱུད་སྗེར་མནར་མྗེད་དང་སློགས་པས་བསྡུས་པ་རབ་ཏུ་ཚ་བ་

ལ་སློགས་པའི་དམལ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྗེ་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེ་ཤློས་དྗེ་རྣམས་སུ་

སློབ་དཔློན་ལ་སྨློད་པ་རྣམས་གནས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་བློར་མློང་དགློས་

པར་བཤད་དྗེ། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་བ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་

རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་དང་པློ་ལས་གསུངས་པ་བསྡུས་པའློ། །སྲུང་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་

སྲུང་སྗེ་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་ལས། དྲན་པ་གཏུམ་པློ་བླུན་ཆྗེན་དྗེ། །ཕྱློགས་བཞི་དག་ཏུ་

སློང་གྱུར་ཀང༌། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་མི་སྲུང་བར། །མདུང་ལ་སློགས་པའི་མཚོན་ཆ་

ཡིས། །ཁ་ན་མ་ཐློ་བྱྗེད་པ་གསློད། །ཅྗེས་སློ། །འདུས་པའི་ལྗེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཀང༌། 

སྗེམས་ཅན་མཚམས་མྗེད་ལ་སློགས་པ། །སིག་པ་ཆྗེན་པློ་བྱྗེད་པ་ཡང༌། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་

པ་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ། །ཐྗེག་པ་མཆློག་ནི་འདི་ལ་འགྲུབ། །སིང་ནས་སློབ་དཔློན་སྨློད་པ་

དག །བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པར་ཡློང་མི་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་
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སྒློན་གསལ་ལས་ཕ་མ་དང་དགྲ་བཅློམ་གསློད་པ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་འཇིག་

པ་དམ་ཆློས་སློང་བ་སྗེ་ཤི་མ་ཐག་དམལ་བར་ལྟུང་བའི་མཚམས་མྗེད་ལྔ་དང་སློགས་

ཀིས་བསྡུས་པ་ཉྗེ་བའི་མཚམས་མྗེད་དང་སིག་པ་ཆྗེན་པློ་རྩ་ལྟུང་བཞི་སྤྱད་པ་རྣམས་

ཀང་བ་མའི་དྲིན་གིས་རློགས་རིམ་ཐློབ་ན་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཡང༌། དང་

པློར་སློབ་དཔློན་ལ་བསྗེན་བཀུར་བྱས་ཏྗེ་ཐློས་བསམ་གིས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་ནས་

ད་ནི་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞྗེས་བ་མ་ལ་བརས་པར་བྱྗེད་པ་ནི། སིང་ནས་སློབ་དཔློན་

སྨློད་པ་སྗེ་དྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤྱློད་ཀིས་དགའ་བར་བྱྗེད་པས་

ཀང་མི་འགྲུབ་ན་དྗེས་མི་འགྲུབ་པ་སྨློས་ཅི་དགློས། ཞྗེས་ཆློས་སློང་དང་མཚམས་

མྗེད་ལས་ཀང་སིག་ཆྗེ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེས་ན་ཉྗེས་སྤྱློད་དྗེ་དག་ནི་དངློས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་འཕློག་ཅིང་ངན་འགྲློ་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྩ་བར་རྒྱུད་སྗེ་

ལས་ཡང་ཡང་ནན་ཆྗེ་བར་གསུངས་པས་གནས་འདི་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཟབ་པར་

བྱའློ། །འདི་ཡང་ལས་འབས་སྤྱི་རྒྱུན་དུ་བསློམ་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བ་མ་ལ་བརས་

སྨད་དང་ཐུགས་དཀྲུགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་འབས་བུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དློན་

ལ་བསམས་ནས་ཉྗེས་དམིགས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པ་དང་དྗེ་ཡང་རྒྱུ་དྗེ་དག་ལས་འབྱུང་

བ་ལ་ངྗེས་པ་བརྟན་པློ་རྗེད་པ་ལ་རག་ལས་ཏྗེ་དྗེ་གཉིས་ཚིག་ཙམ་དུ་སློང་ན་ཉྗེས་

སྤྱློད་དྗེ་དག་ལ་འཛེམ་པ་ཡང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲློ་བའི་ཕྱིར་རློ། །བ་མ་ལ་བརས་པ་ལ་

སློགས་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ལ་ཇི་མི་སམ་པར་འཇུག་ཅིང་བསྲུང་སློམ་ཡལ་བར་དློར་

ནས་ལམ་བསློམ་པ་སྐད་བྱས་ཀང་ངན་འགྲློའི་སློ་འབྱྗེད་པར་གསུངས་པས་ཁས་

བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བསྲུང་བ་ཉིད་གཞིར་བཞག་ནས་ལམ་བསློམ་པ་
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དགློས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ལས། གང་གིས་སློབ་དཔློན་ཡང་

དག་སྨད། །དྗེ་ཡིས་རྒྱུད་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་མཆློག །གཉིད་དང་འདུ་འཛི་རྣམ་སངས་

ཏྗེ། །བསྐལ་བ་སློང་དུ་ལྗེགས་བསྒྲུབས་ཀང༌། །དམལ་སློགས་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་

པའློ། །ཞྗེས་དང༌། བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་དང་པློ་ལས་ཀང༌། ཤིན་ཏུ་མཉམ་

བཞག་སྒྲུབ་པ་པློས། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་བསྐང་བར་བྱ། །དམ་ཚིག་ཉམས་པས་

དཀིལ་འཁློར་དུ། །དབང་སྐུར་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་མི་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །བཞི་

པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། །དྗེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་བློ་གྲློས་

ཆྗེ། །དགྗེ་བ་རབ་ཏུ་མི་སྤྱློམས་པ། །ནམ་ཡང་སྨད་པར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་སློ། །སློབ་

དཔློན་ལ་སྨད་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་དྗེ་བས་ན་ནུས་པ་ཅི་ཡློད་ཐམས་ཅད་

ཀིས་འབད་ནས་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་བློ་གྲློས་ཏྗེ་མཁྱྗེན་པ་ཆྗེ་བ་དང་དགྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཡང་

མི་སྦྱློམས་པར་སྗེད་པ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་སྨད་པར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་སློབ་མ་སྤྱི་དང་

ཁྱད་པར་དུ་ཆློས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་རྣམས་གང་བྱུང་བྱུང་ལ་ཞུ་བ་ལ་བརྩློན་ཞིང་གཅིག་

ལ་ཡང་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་ཚུལ་མི་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩྗེ་བས་འདློམས་

པའློ། །དྗེ་ལྟར་རང་གི་སློབ་དཔློན་ལ་མི་སྨློད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གཞན་སྨློད་པ་གྲློགས་

སུ་བྱས་ནའང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་གྗེགས་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་

བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བར་བྱ་སྗེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་དང་པློ་

ལས། །སློབ་དཔློན་སྨློད་པར་བྱྗེད་པ་དག །རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མཐློང་མི་བྱ། །སློབ་དཔློན་

སྨློད་པ་གང་ཡིན་ཏྗེ། །བགྗེགས་དང་ལློག་འདྲྗེན་རྣམས་ཀིས་བཟུང༌། །ངན་པ་གཏུམ་

པློའི་ལས་བྱྗེད་པ། །མཁས་པས་རྟག་ཏུ་སང་བར་བྱ། ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་གུས་པ་ཇི་
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ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྒྱད། ཡློན་དབུལ་བ། སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་བ། བཀའ་བསྒྲུབ་པ། 

བ་མའི་རས་དང་འཁློར་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། འཕལ་གི་ཀུན་སྤྱློད་དག་པར་བྱ་བ། ལུས་

ངག་གིས་བསྗེན་འགུར་བའི་ཁྱད་པར། ང་རྒྱལ་སང་བ། རང་དབང་དུ་མི་འཇུག་

པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། མ་གུས་པའི་དག་བྱྗེད་དུ་ཡློན་དབུལ་བ། ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་

ཐམས་ཅད་འབུལ་བའི་ཚུལ། དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པའི་འཐད་པ། རྒྱུན་གི་དམ་ཚིག་གསུམ་

བསྲུང་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། བ་མ་ལ་ནི་གུས་བཅས་ཡློན། །རྗེས་མཐུན་ཁྱློད་ཀིས་

སྦྱིན་པར་བྱ། །དྗེས་ནི་རིམས་སློགས་གནློད་པ་རྣམས། །ཕྱིར་ཞིང་འབྱུང་བར་མི་

འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། གལ་ཏྗེ་བག་མྗེད་པས་བ་མ་ལ་བརས་ན་བ་མ་དྗེ་ལ་

ནི་ཤིན་ཏུ་གུས་པ་དང་བཅས་པས་ཞལ་ཟས་བསབས་ལ་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་སྗེ་གང་

ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡློན་དྗེ་དང་དྗེ་ཁྱློད་ཀིས་དབུལ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་པ་དྗེས་ནི་

སྔར་བཤད་པའི་རིམས་ལ་སློགས་པའི་གནློད་པ་རྣམས་ཕྱིར་ཞིང་སྗེ་སར་ཡང་འབྱུང་

བར་མི་འགྱུར་རློ། །འདི་དཔལ་མཆློག་འགྲྗེལ་ཆྗེན་དང་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲྗེལ་

པར་བ་མ་ལ་བརས་པ་སར་གསློ་བའི་ཐབས་སུ་བཤད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། རང་གི་

དམ་ཚིག་སློབ་དཔློན་ནི། །སྦྱིན་མིན་བུ་དང་ཆུང་མ་དང༌། །རང་སློག་གིས་རྟག་

བསྗེན་བྱ་ན། །ལློངས་སྤྱློད་གཡློ་བས་སྨློས་ཅི་དགློས། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རང་གི་དམ་

ཚིག་སློབ་དཔློན་ནི་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་རང་ལ་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ་དང་ཁ་ཅིག་རང་གི་དམ་

ཚིག་བསྲུང་བའི་ཡུལ་གི་སློབ་དཔློན་ཞྗེས་འཆད་ཀང༌། དཔལ་མཆློག་འགྲལ་ཆྗེན་

ལས། རྟག་ཏུ་རང་གི་དམ་ཚིག་བསྲུང་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རྗེ་ནི་རང་གི་དམ་ཚིག་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ལ་ཤཱནི་པས་ཀང་རང་གི་
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ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་བཤད་པས་རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབྱྗེར་

མི་ཕྱྗེད་པར་བལྟ་བར་བྱ་བའི་སློབ་དཔློན་ནི་རང་གི་དམ་ཚིག་གི་སློབ་དཔློན་ནློ། །དྗེ་

ནི་སྦྱིན་མིན་ཏྗེ་སྦྱིན་པར་དཀའ་བའི་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་རང་གི་སློག་ཡློན་དུ་ཕུལ་

བས་ཀང་མཉྗེས་པར་བྱ་དགློས་ན་ཕྱིའི་ལློངས་སྤྱློད་གཡློ་བ་སྗེ་མི་རྟག་པའི་ཟང་ཟིང་

གི་རས་ཀིས་མཉྗེས་པར་བྱ་བ་སྨློས་ཅི་ཞིག་དགློས། དྗེ་ལྟར་ཡང་སཾ་བུ་ཊའི་བརྟག་པ་

གཉིས་པའི་རབ་བྱྗེད་དང་པློ་ལས། རང་གི་ཆུང་མ་བུ་མློ་དང༌། །བན་ཕློ་བན་མློ་སིང་

མློ་ཉིད། །ཕྱག་འཚལ་ནས་ནི་དབུལ་བར་བྱ། །བདག་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་

ཀིས། །བློ་དང་ལྡན་པས་བ་མར་དབུལ། །དྗེ་རིང་ཚུན་ཆད་བདག་བན་དུ། །ཁྱློད་ལ་

བདག་ནི་འབུལ་ལགས་ཞྗེས། །དྗེ་ལྟར་ཞུ་བ་བྱས་གྱུར་པས། ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །གསུམ་པ་ནི། འློ་ན་རང་ཉིད་བན་དུ་དབུལ་བ་ཚུན་ཆད་ཀིས་མཉྗེས་པར་བྱ་

དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སམ་ན། གང་ཕྱིར་བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་ནི། །གྲངས་མྗེད་

པར་ཡང་རྗེད་དཀའ་བའི། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀང་བརྩློན་ལྡན་ལ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་

སྗེར་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། གང་གི་ཕྱིར་གཞན་གིས་བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་གྲངས་

མྗེད་པས་ཀང་རྗེད་པར་དཀའ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་འདིར་ཚེ་

འདི་ཉིད་ལ་སྗེར་བར་བྱྗེད་པ་དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་ལྟར་མཉྗེས་པར་བྱ་དགློས་སློ། །སུ་ལ་ཞྗེ་

ན། བརྩློན་འགྲུས་དང་རྩློལ་བ་ཤིན་ཏུ་འབར་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་མཆློག་རྣམས་

ལ་སྗེར་བར་བྱྗེད་དྗེ་བརྩློན་པ་མྗེད་པས་བྱང་ཆུབ་པར་མ་གྱུར་པ་ནི་སློབ་མ་ཉིད་ཀི་

ཉྗེས་པའློ། །ཀང་ཞྗེས་པས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཚེ་འདི་ལ་སྗེར་པར་མ་

ཟད་ཅྗེས་པའི་དློན་ནློ། །བཞི་པ་ནི། རྟག་ཏུ་རང་གི་དམ་ཚིག་བསྲུང༌། །རྟག་ཏུ་དྗེ་
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བཞིན་གཤྗེགས་པ་མཆློད། །རྟག་ཏུ་བ་མ་ལ་ཡང་དབུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་

དང་འདྲ། །མི་ཟད་དྗེ་ཉིད་འདློད་པ་ཡིས། །ཅུང་ཟད་ཡིད་འློང་གང་དང་གང་། །ཤིན་ཏུ་

ཁྱད་པར་གྱུར་པ་ཉིད། །དྗེ་དང་དྗེ་ནི་བ་མར་དབུལ། །དྗེ་བྱིན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ལ། །རྟག་ཏུ་བྱིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དྗེ་བྱིན་བསློད་ནམས་ཚོགས་ཡིན་ཏྗེ། །ཚོགས་

ལས་དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་ནི་དམ་ཚིག་སྗེ་དྗེ་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བྱའློ། །རྟག་ཏུ་

ཞྗེས་བྱ་བ་མི་ཟད་པའི་དགྗེ་བ་དང་བསྲུང་བའི་དློན་སློམ་པ་ལ་གནས་ཤིང་མི་གཡློ་བ་

ལ་ཤཱནི་པས་བཤད་དློ། །རྟག་ཏུ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་སློགས་པའི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕྱི་ནང་གི་མཆློད་

པ་རྣམས་ཀིས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་བྱས་ལ་མཆློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་

བ་མ་ལ་ཡློན་དབུལ་བར་བྱ་སྗེ་འདི་ནི་ཚོགས་བསག་པའི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀུན་

དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་ཞྗེས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་མཆློད་པའི་

མཆློད་པས་ཀང་མཆློད་པར་བྱ་བ་སྡུད་དྗེ་མདློར་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མཎལ་དང་

ཕྱི་ནང་གི་མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཟང་ཟིང་གི་གཏློང་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་མཆློད་

པར་བྱའློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་ལྗེའུ་བཞི་པ་ལས་ཀང༌། བློ་ལྡན་རློ་རྗེ་སློབ་མ་

ཡིས། །ཅི་སྗེ་བདྗེ་བ་ཀུན་འདློད་ན། །དད་མློས་སྗེམས་ཀིས་དབུལ་བར་བྱ། །ཡིད་ལ་

གང་བསམས་མ་ཕུལ་ལམ། །ཁས་བངས་དྗེ་ནི་མ་ཕུལ་ན། །ཡི་དྭགས་དམལ་བ་རྣམ་

གཉིས་སུ། །ངྗེས་པར་སྐྗེ་སྗེ་བརླག་པར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །མི་ཟད་པའི་དྗེ་

ཉིད་ནི་གང་ཐློབ་ན་ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་པར་ཟད་པ་མྗེད་པའི་གློ་འཕང་ཆློས་ཀི་
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སྐུའློ། །དྗེ་འདློད་པའི་སློབ་མ་ཡིས་རང་ལ་ཆྗེས་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཅུང་ཟད་ནས་ཤིན་ཏུ་

ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའི་བར་གི་ཡློན་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དྗེ་དང་དྗེ་རྣམས་བ་མ་ལ་

དབུལ་ཞིང་བ་མས་ཀང་སློབ་མའི་སྗེད་པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་དུ་བང་པར་བྱ་སྗེ། སཾ་པུ་

ཊའི་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རབ་བྱྗེད་དང་པློ་ལས། གང་དང་གང་ཞིག་སྡུག་པའི་

རས། །རྗེ་བ་མྗེད་པའི་སྗེམས་ཀིས་ནི། །དྗེ་དང་དྗེ་ཉིད་བ་མར་དབུལ། །བ་མའང་

སིང་རྗེ་ལྡན་པས་ནི། །སློབ་མའི་ཞྗེན་པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར། །དྗེ་ལ་ཕན་པའི་བསམ་

པས་གཟུང༌། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡློན་ནི་བ་མ་དྗེ་ལ་རྟག་ཏུ་

བྱིན་པས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་ཏུ་བྱིན་པ་དང་འདྲ་བའི་བསློད་ནམས་

ཀི་ཚོགས་རློགས་པར་འགྱུར་ལ་ཚོགས་མང་དུ་བསགས་པ་དྗེ་ལས་ནི་དངློས་གྲུབ་

ཀི་མཆློག་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འཐློབ་ན་དངློས་གྲུབ་གཞན་ལྟ་ཅི་སྨློས། འདིས་ནི་

སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ནི་རྒྱུ་མྗེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་

བས་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལ་རག་ལས་ལ་དྗེ་ཡང་ཚོགས་མང་དུ་གསློག་པ་ཉིད་

ཡིན་ཞིང་ཚོགས་ཀང་བ་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བདྗེ་བག་ཏུ་རློགས་པར་འགྱུར་བས་རློ་རྗེ་

སློབ་དཔློན་ཉིད་ཚོགས་གསློག་པའི་ཞིང་མཆློག་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །རིམ་ལྔའི་

བདག་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་རིམ་པ་ལས་ཀང༌། མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སངས་

ནས། །བ་མ་ལ་མཆློད་ཡང་དག་བརྩམ། །དྗེ་མཉྗེས་པས་ནི་ཀུན་མཁྱྗེན་པའི། །ཡྗེ་

ཤྗེས་མཆློག་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །བ་མྗེད་བྱྗེད་པ་སློབ་དཔློན་གི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་

དཔའ་མཆློད་བྱས་པས། །དྗེ་ཡིས་བསློད་ནམས་མ་བྱས་ཅི། །དཀའ་ཐུབ་མ་བསྗེན་

གང་ཞིག་ཡློད། ཅྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། ཞྗེས་པ་ནས། 
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ཚོགས་ལས་དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། ཞྗེས་པའི་བར་གི་ཚིགས་བཅད་དྲུག་པ་

མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ནི་དཔལ་མཆློག་དང་པློའི་དུམ་བུ་གཉིས་པ་ནས་འབྱུང་བ་

བསྡུས་པ་སྗེ་ཚིགས་བཅད་དང་པློ་དང་ལྔ་པ་ནི་གུར་གི་ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས་

ཀང་འབྱུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་བ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། 

གྲིམ་མ་སློགས་ལའང་མ་གུས་པ་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་བས་སློབ་མ་སིང་རྗེ་

གཏློང༌། །ཚུལ་ཁིམས་བཟློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྡན། །སློབ་དཔློན་དང་ནི་རློ་རྗེ་འཛིན། །ཐ་

དད་པར་ནི་མི་བརྟག་གློ །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བ་མ་དྗེ་ཉིད་ཚོགས་གསློག་པའི་ཞིང་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་པ་དྗེ་བས་ན་སློབ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་རློ་རྗེ་སློབ་

དཔློན་དང་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་རློ་རྗེ་འཆང་གཉིས་ཐ་དད་དུ་མི་བརྟག་པར་དྗེ་ཉིད་རློ་རྗེ་

འཆང་དུ་མློས་པར་བྱའློ། །སློབ་མ་དམ་པ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རྩ་བ་སིང་རྗེ་དང་ལུས་དང་

ལློངས་སྤྱློད་དང་དགྗེ་བ་རྣམས་ལ་རང་དློན་གི་ཀུན་འཛིན་དློར་ནས་སྗེམས་ཅན་ལ་

བསྔློ་བའི་གཏློང་པ་དང་ཁས་བངས་པའི་སློམ་པ་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་སྗེམས་ཅན་གི་ལློག་སྒྲུབ་དང་དཀའ་སྤྱད་ལ་མི་སྐློ་བའི་བཟློད་པའི་ཡློན་ཏན་

རྣམས་དང་ལྡན་པའློ། །བ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་བ་འདི་ནི་རྒྱུད་སྗེ་དུ་མ་ལས་

གསུངས་ཏྗེ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རྗེ་གསང་བ་

གསང་བ་འདུས་པས་མངློན་པར་དབང་སྐུར་བའི་སློབ་དཔློན་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་ཐམས་ཅད་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བགི། 

རིགས་ཀི་བུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་
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ཀིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རློ་རྗེ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བགིའློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། སློབ་

དཔློན་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་མཉམ་ཞིང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབྱྗེར་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ནི་རྒྱུད་གཞན་གི་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་

མཚོན་ལ་དབང་བསྐུར་བས་ནི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གཞན་ཡང་མཚོན་ནློ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་རློ་རྗེ་ནི་རློ་རྗེ་འཆང་གི་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་སློ། །“ཙི1་ལུ་པའི་གསང་འདུས་

ཀི་འགྲྗེལ་པ་ལས། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབྱྗེར་མ་མཆིས་སློ། །ཞྗེས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་རློ་རྗེའི་ཆློས་ཀི་སྐུ་ལས་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པ་འབྱུང་ཞིང་དྗེ་ཉིད་ཀི་སྤྲུལ་

པའི་གཟུགས་རྣམ་པར་གནས་པ་མཐློང་བའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དུས་སུ་དྗེའི་

ལུས་ལ་རྣམ་པར་གནས་ནས་གཞན་གི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ལ་སློགས་སྦྱློང་བར་བྱྗེད་

པས་ནའློ། །ཞྗེས་སངས་རྒྱས་དངློས་སུ་མཐློང་མི་ནུས་པ་ད་ལྟ་འདྲ་བའི་དུས་སུ་

སངས་རྒྱས་རྣམས་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་ལུས་ལ་བཞུགས་ནས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་

མཛད་པར་གསུངས་སློ། །སངས་རྒྱས་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པར་ལྟ་བའི་དགློས་པ་ནི་རློ་

རྗེ་འཆང་དང་བ་མ་ལ་དད་པ་མཉམ་པར་བྱ་བ་དང་རློ་རྗེ་འཆང་གི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་

བྱ་བ་དང་ཚེགས་ཆུང་དུས་ཚོགས་བསགས་པས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་དློན་དུ་ཡིན་

པར་ཤཱནི་པས་གསང་འདུས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་སློ། །རློ་རྗེ་འཆང་ཉིད་སྗེམས་

ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཆྗེད་དུ་ཐ་མལ་པར་སྤྲུལ་ནས་སློབ་དཔློན་གི་གཟུགས་འཛིན་པར་

གུར་གི་ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་ཏྗེ་ཇི་སྐད་དུ། གང་ཉིད་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་

ཞྗེས། །དྗེ་ཉིད་སློབ་དཔློན་གཟུགས་སུ་འཛིན། །སྗེམས་ཅན་ཕན་གདགས་དམིགས་

ནས་ནི། །ཐ་མལ་བ་ཡི་གཟུགས་སུ་གནས། ཞྗེས་སློ། །བ་མ་ལ་རིགས་ལྔའི་སངས་
1  ཅི
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རྒྱས་སུ་བལྟ་ཞིང་ཡློན་ཏན་སྗེམས་པའི་བློ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པ་དང་སྐློན་རྟློག་པའི་བློ་

ལ་སློམ་སྗེམས་མང་དུ་བྱ་སྗེ། ཡློན་ཏན་གང་ཡློད་ཀི་ངློས་ནས་བརྟགས་ན་རང་ལ་

དངློས་གྲུབ་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་བྱྗེད་ལ་སྐློན་ཅུང་ཟད་རྗེ་ཡློད་པའི་ངློས་ནས་བརྟགས་ན་

གདློན་མི་ཟ་བར་དངློས་གྲུབ་ཀི་གྗེགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རློ་རྗེ་

སིང་པློ་རྒྱན་གི་ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ལས། རྟག་ཏུ་བ་མ་ལ་གུས་པའི། །སློབ་མས་བ་མ་

འདི་ལྟར་བལྟ། །བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །དྗེ་ཉིད་རྟག་ཏུ་རློ་རྗེ་འཆང༌། །དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་རིན་ཆྗེན་འབྱུང༌། །དྗེ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ། །ཡིད་བཞིན་ནློར་

བུ་རིན་ཆྗེན་སྦྱིན། །དྗེ་ཡི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་གཟུང༌། །སྐློན་ཀུན་སྗེམས་ཀིས་ཀང་

མི་བསམ། །ཡློན་ཏན་གཟུང་ན་དངློས་གྲུབ་འཐློབ། །སྐློན་གིས་དངློས་གྲུབ་ཉམས་

པར་བྱྗེད། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་གསུངས་སློ། །ཆྗེད་དུ་

བྱས་ནས་སྐློན་རྟློག་པའི་བློ་ལ་སློམ་སྗེམས་མང་དུ་བསྗེན་ཞིང་དྗེ་ལས་འདས་ན་

བཤགས་བསམ་བྱྗེད་པ་དང་ཡློན་ཏན་གང་མཐློང་བའི་ཕྱློགས་བློས་ཡང་ཡང་འཛིན་

པ་འདི་ནི་བ་མ་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ་སྦྱློང་ཐབས་ཟབ་མློའ ློ། །བ་མའི་སྐུ་ལ་ཡློན་

ཏན་གི་རང་བཞིན་དུ་བལྟ་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་སློ་གཉིས་པ་

ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་རང་བཞིན་སྐུ། །ཡན་ལག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

སྗེ། །བ་སྤུ་རྣམས་ནི་དགྲ་བཅློམ་ཉིད། །སྤྱི་གཙུག་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ཏྗེ། །འཇིག་

རྟྗེན་པ་ནི་ཞབས་ཀི་གདན། །འློད་ཟྗེར་གནློད་སྦྱིན་གསང་ལ་སློགས། །དྗེ་ལྟར་ཡློན་

ཏན་རང་བཞིན་ལུས། །རྣལ་འབྱློར་ཅན་གིས་རྟག་ཏུ་བལྟ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་གདན་

བཞིའི་གསང་གདན་གི་རབ་བྱྗེད་དག་པློ་ལས་ཀང་དྗེ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེ་
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ལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ནི་རློ་རྗེ་འཆང་སྗེ་བ་མའི་སྐུ་ནི་དྗེར་བལྟའློ། །མིག་དང་ཡན་ལག་

རྣམས་སའི་སིང་པློ་ལ་སློགས་པར་བལྟའློ། །བ་སྤུ་རྣམས་དགྲ་བཅློམ་པ་བྱྗེ་བ་འབུམ་

ཕག་གི་རང་བཞིན་ནློ། །གདན་བཞི་ལས། དབུ་རྒྱན་རིགས་ནི་ལྔ་ཉིད་དྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་ཤིང་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་སུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཀྲལ་བས་རིགས་ལྔ་ནི་དབུ་རྒྱན་

ནློ། །ཚངས་པ་དང་ལྷ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་ནི་ཞབས་འློག་གི་

གདན་ནློ། །གནློད་སྦྱིན་ནི་ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་དང་གསང་བ་དྲི་ཟ་དང་སློགས་ཀི་

སྒས་འབྱུང་པློ་ལ་སློགས་པ་གཟུང་ངློ༌། །ཞྗེས་གདན་བཞིའི་འགྲྗེལ་པར་བྷཱ་བ་བྷ་དྲས་

བཤད་དློ། །སློབ་དཔློན་གི་གསང་བའི་རིས་གནློད་སྦྱིན་ལ་སློགས་པའི་རང་བཞིན་

ནློ་ཞྗེས་དྲན་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་གྲགས་པས་གདན་བཞིའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་ལ་རྒྱུད་ཚིག་

ལ་བལྟས་ན་བ་མའི་སྐུའི་འློད་ཟྗེར་རྣམས་གསང་བ་གནློད་སྦྱིན་ལ་སློགས་པའི་རང་

བཞིན་དུ་བལྟ་བ་འདྲའློ། །འདི་ནི་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་སྗེ་ནས་གསུངས་པའི་ཁྱད་

པར་ཅན་ཞིག་གློ །གཉིས་པ་གྲིམ་མ་སློགས་ལའང་མ་གུས་པ་དགག་པ་ནི། མཆློད་

རྟྗེན་བཤིག་འདྲའི་སིག་འཇིགས་པས། །གྲིབ་མའང་འགློམ་པར་མི་བྱ་ན། །ལྷམ་དང་

སན་དང་བཞློན་པ་སློགས། །འགློམ་མི་བྱ་བ་སྨློས་ཅི་དགློས་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། 

མཆློད་རྟྗེན་འཇིག་པ་ནི་ཉྗེ་བའི་མཚན་མྗེད་དུ་གསུངས་ལ་བ་མའི་གྲིབ་མ་བརི་བ་

ཡང་དྗེ་དང་སིག་འདྲ་བས་སིག་པ་དྗེ་ལ་འཇིགས་པས་གྲིབ་མ་ལ་ཡང་འགློམ་པར་མི་

བྱ་ན་ལྷམ་ལ་སློགས་པ་སྨློས་ཅི་དགློས། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་དང་པློ་

ལས། དྗེ་ཡི་གྲིབ་མ་མི་འགློམ་སྗེ། །མཆློད་རྟྗེན་བཤིག་དང་འདྲ་བར་གསུངས། ཞྗེས་

འདི་གཉིས་སིག་པ་མཉམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 311  

འགྲློ་དང་གདན་བཞི་ལས་ཀང་གསུངས་སློ། །དྗེ་དག་གི་ཉྗེས་དམིགས་ནི་གུར་གི་

ལྗེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། བ་མའི་སྡུག1་དང་གྲིབ་མ་དང༌། །བཅང་ལྷམ་སན་དང་སྔས་

རྣམས་ལ། །རྨློངས་ཆྗེན་གང་ཞིག་འགློམ་བྱྗེད་ན། །དྗེས་ནི་མི་རྣམས་སྤུ་གྲིར་ལྟུང༌། 

ཞྗེས་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་སློ་གཉིས་པ་ལས་ཀང༌། སློབ་དཔློན་གི་ནི་མལ་སན་

དང༌། །ལྷམ་དང་གདུགས་དང་ན་བཟའ་སློགས། །ཉྗེ་བའི་ལློངས་སྤྱློད་ཐམས་ཅད་

དང༌། །གྲིབ་མའམ་འགློམ་པར་མི་བྱ་ཞིང༌། །ཅློ་འདྲི་བར་ནི་མི་བྱའློ། །གལ་ཏྗེ་བྱས་ན་

དུས་ཀུན་ཏུ། །དྗེ་ནི་ཀུན་ཏུ་གཟིར་འགྱུར་ཞིང༌། །དློན་ཉམས་དཔལ་ལས་རིང་དུ་

འགྱུར། ཞྗེས་སློ། །མི་འགློམ་དུ་མི་རུང་བ་བྱུང་ན་འདུལ་བ་མདློའི་གནས་མལ་གི་

གཞི་ལས། དཀློན་མཆློག་གི་དློན་དུ་ཕྱག་བདར་བྱས་པ་དང་ཞལ་ཞལ་བྱས་པ་དང་

དྲི་གཙང་ཁང་དང༌། སྐུ་གཟུགས་དང༌། མཆློད་རྟྗེན་དང་སློག་ཤིང་གི་གྲིབ་མ་ལ་

གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདློན་ཞིང་བགློམ་མློ། །ཞྗེས་པའི་རིགས་པ་བསྒྗེ་

བར་བྱའློ། །སྔགས་ཀི་ལུགས་ཀིས་ཉྗེས་མྗེད་དུ་བྱ་ཚུལ་ནི་སློམ་པ་བསྒག་པའི་

བཤད་པར་འདྲི་བར་འགྱུར་རློ། །གསུམ་པ་བཀའ་བསྒྲུབ་པ་ནི། བློ་གྲློས་ཆྗེན་པློས་

དགའ་སྗེམས་ཀིས། །བ་མའི་བཀའ་ནི་འབད་དྗེ་མཉན། །རིགས་པ་ཡིས་ནི་མི་ནུས་

ན། །མི་ནུས་དྗེ་ལ་ཚིག་གིས་སྦྱང༌། །བ་མ་ལས་ནི་དངློས་གྲུབ་དང༌། །མཐློ་རིས་དང་

ནི་བདྗེ་བ་འཐློབ། །དྗེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བ་མའི་བཀའ་ལས་འདའ་མི་

བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པའློ། །བློ་གྲློས་ཆྗེན་པློ་སྗེ་ཤྗེས་རབ་ཆྗེ་བའི་སློབ་མས་རང་གི་བ་

མའི་བཀའ་སྗེ་བསློ་བ་ནི་འབད་པ་ཆྗེན་པློ་བྱས་ཏྗེ་མཉན་ཅིང་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ། །དྗེ་

ཡང་མི་འདློད་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་པར་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞིང་རངས་པའི་སྗེམས་ཀིས་
1  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་གདུགས་ཞྗེས་བིས་འདུག༽
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བྱའློ། །འློ་ན་བ་མས་བསློ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་དགློས་སམ་སམ་ན། ཆློས་དང་ལྡན་པའི་

བསློ་བ་ཡིན་ཡང་རང་གིས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་མི་ནུས་པ་ཡིན་ན་མི་ནུས་པའི་བསློ་བ་

དྗེ་ལ་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྗེགས་པར་བར་སྤློད་པའི་ཚིག་གིས་བཤད་སྦྱང་བྱས་

ནས་མ་བསྒྲུབས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །གལ་ཏྗེ་བྱ་བ་དྗེ་རིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་སློ་

ནས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མིན་པར་མི་རིགས་པ་ཆློས་མི་ལྡན་གི་བསློ་བ་ཡིན་ནའང་

སྔར་ལྟར་ཤད་སྦྱང་བྱས་ལ་འཇུག་པར་མི་བྱ་སྗེ། དཔལ་གསང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྤྱིའི་ཆློ་ག་སིང་པློ་རྒྱན་ལས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས། མི་དགྗེའི་ལས་སྦྱློར་ཚིག་

དག་ལ། །གདས་པར་གསློལ་ཏྗེ་བཏང་སློམས་གཞག །ཅྗེས་གསུངས་སློ། །འདུལ་བ་

མདློ་ལས་ཀང༌། ཆློས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་ན་བཟླློག་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། 

དཀློན་མཆློག་སྤིན་ལས་ཀང༌། དགྗེ་བའི་ཆློས་ལ་དྗེ་དང་མཐུན་པར་སྤྱློད་ལ་མི་དགྗེ་

བ་ལ་མི་མཐུན་པར་སྤྱློད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་སློམ་པ་གསུམ་གི་བཅས་པ་དང་

འགལ་བ་ལ་སློགས་པ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནན་གིས་བསྐུལ་ན་དྗེ་ལ་ནི་འཇུག་པར་

མི་བྱྗེད་དྗེ་འློན་ཀང་དྗེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མ་དད་པ་དང་སྐློན་བརློད་པ་སློགས་

ཀང་བྱར་མི་རུང་ངློ༌། །དྗེ་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་བ་མའི་ཆློས་ལྡན་གི་བཀའ་བསློ་བ་

ཐམས་ཅད་ལས་འདའ་བར་མི་བྱ་བ་ལ་འབད་པ་ཅི་ཡློད་ཐམས་ཅད་ཀིས་འབད་དྗེ་

དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཐུན་མློང་གཉིས་དང་མཐློ་རིས་ལྷ་མིའི་རྟྗེན་དང་དྗེ་ལ་ཉྗེ་བར་མཁློ་

བའི་བདྗེ་བ་ཐམས་ཅད་བ་མ་ལས་འཐློབ་ལ་དྗེ་ཡང་བ་མའི་གསུང་ཉིད་སློབ་མ་ལ་

བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སློའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དྗེ་བས་ན་གནས་དྗེ་ལས་འགལ་བར་མི་

བྱའློ། །ཚིགས་བཅད་ཕྱི་མ་འདི་ཟླ་གསང་ཐིག་ལྗེ་ལས་བསྡུས་པའློ། །བཀའ་ལས་
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འདས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི་གུར་གི་ལྗེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། དྗེ་ཚེ་དབང་བསྐུར་

མཆློག་ཐློབ་པའི། །སློབ་མའང་བ་མའི་བཀའ་འདས་ན། །འཇིག་རྟྗེན་འདིར་ཡང་སྡུག་

བསྔལ་ཞིང༌། །འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་དམལ་བར་འགྲློ །ཞྗེས་སློ། །བ་མ་ལས་དངློས་གྲུབ་

གཉིས་འགྲུབ་ཚུལ་ཡང་གུར་གི་ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས། འགྲློ་བའི་སློན་པ་སློབ་དཔློན་

ཏྗེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བསློད་བྱས་པ། །བདག་ཅག་གི་ནི་ཕ་དང་མར། །འདི་

ལྟར་དྗེ་ནི་ཡིད་ལ་བསམ། དྗེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་

གསུགས་པ། རློ་རྗེ་སྗེམས་དང་སངས་རྒྱས་དང༌། །རློ་རྗེ་ཆློས་དང་གཟི་བརིད་

དང༌། །རྟ་ཡི་རྒྱལ་པློའི་དངློས་གྲུབ་ནི། །གང་ཕྱིར་དྗེས་ནི་དཀའ་བ་མིན། །མིག་སྨན་

དག་ནི་རྐང་མགློགས་དང༌། །རལ་གྲི་དང་ནི་ས་འློག་འགྲུབ། །རི་ལུ་དང་ནི་མཁའ་

སྤྱློད་ཉིད། །མི་སང་བ་དང་བཅུད་ཀིས་ལྗེན། །གང་ཕྱིར་དྗེས་ནི་རློ་རྗེ་ཅན། །མཉྗེས་

པར་བྱས་པས་མྱུར་དུ་འཐློབ། །དྗེ་ཕྱིར་སློབ་དཔློན་མདུན་བྱློན་ནས། །དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་རྣམས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་སློ། །བཞི་པ་བ་མའི་རས་དང་འཁློར་ལ་ཇི་

ལྟར་བྱ་བ་ནི། བ་མའི་རས་ནི་སློག་ཇི་བཞིན། །དྗེ་ཡི་སྡུག་པའང་བ་མ་བཞིན། །བ་

མའི་འཁློར་ནི་གཉྗེན་བཞིན་དུ། །མཉམ་པར་བཞག་པས་རྟག་ཏུ་བསམ། ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། །རང་གི་སློག་ལ་“ཕངས1་པར་བལྟས་ནས་མི་ཉམས་པར་སྐློང་བ་ཇི་ལྟ་

བ་དྗེ་བཞིན་དུ་བ་མའི་རས་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །བ་མ་ལ་གུས་པར་བྱ་བར་མ་

ཟད་བ་མ་དྗེའི་སྡུག་པ་བུ་དང་ཕྱག་རྒྱ་སློགས་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་གུས་པར་བྱ་ལ་བ་

མའི་འཁློར་ཉྗེ་བར་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གཉྗེན་ལ་བརྩྗེ་བ་བཞིན་དུ་བརྩྗེ་བར་བྱྗེད་

པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་སྗེ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པས་དུས་རྟག་ཏུ་བསམ་པར་
1  འདས
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བྱའློ། །ལྔ་པ་འཕལ་གི་ཀུན་སྤྱློད་དག་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། མི་རིགས་པའི་ཀུན་སྤྱློད་

དགག་པ། རིགས་པའི་ཀུན་སྤྱློད་བསྗེན་པ། །མི་རིགས་པའི་སྤྱློད་ལམ་འགློག་ཚུལ་

གཞན་བསན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མཐློང་བའི་ཉྗེ་འཁློར་གི་བསབ་བྱ་དང༌། ཐློས་

པའི་ཉྗེ་འཁློར་གི་བསབ་བྱའློ། །དང་པློ་ནི། མལ་སན་འདུག་དང་སྔློན་འགྲློ་

དང༌། །གཙུག་ཏློར་དག་དང་བཅས་པ་དང༌། །སན་ལ་རྐང་འཇློག་རྐྗེད་པར་ནི། །ལག་

བཞག་མཉྗེ་བར་མི་བྱའློ། །བ་མ་དག་ནི་ལངས་པ་ན། །ཉལ་དང་འདུག་པར་མི་

བྱའློ། །རྟག་ཏུ་དྗེ་ཡི་བྱ་བ་ལ། །ལྡང་མཁས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ། །མཆིལ་མ་ལ་

སློགས་འདློར་བ་དང༌། །སན་ལ་རྐང་པ་རྐྱློང་བ་དང༌། །འཆག་དང་རྩློད་པར་སྨྲ་བ་

དག །བ་མའི་མདུན་དུ་མི་བྱའློ། །ཡན་ལག་མཉྗེ་དང་གར་དག་དང༌། །གླུ་དང་རློལ་མློ་

མི་བྱ་ཞིང༌། ཞྗེས་ཚིགས་བཅད་ཕྱྗེད་དང་བཞིས་བསན་ནློ། །མལ་སན་ལ་འདུག་པ་བ་

མའི་མདུན་དུ་མི་བྱའློ་ཞྗེས་སྦྱར་ཏྗེ་སན་ཙམ་ལ་འདུག་པ་ནི་མ་བཀག་གློ །འགྲློ་བའི་

ཚེ་བ་མའི་སྔློན་ཏྗེ་མདུན་དུ་འགྲློ་བར་མི་བྱ་སྗེ་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། 

མདུན་འགྲློ་བ་དང་རྐང་པ་བརྐྱང༌། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་བཤད་

དློ། །གཙུག་ཏློར་དག་དང་བཅས་པ་ནི་ཐློད་བཅིང་བ་སྗེ་དྗེ་བ་མའི་མདུན་དུ་མི་

བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ལས། མགློ་ཐློད་བཅིང་

དང་མཚོན་དབྱུག་པ། །བ་མའི་དྲུང་དུ་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་སློ། །སན་ལ་རྐང་འཇློག་ནི་

གདན་ལ་“འཁློད1་པའི་ཚེ་བ་མ་ལས་སྔར་གདན་སྗེང་དུ་འགྲློ་བ་དང་བ་མ་ས་སྒྗེ་བློ་

ལ་གནས་པའི་ཚེ་རང་སན་ལ་གནས་པ་སྗེ་དྗེ་མི་བྱའློ། །རྐྗེད་པར་ནི། ལག་བཞག་

མཉྗེ་བར་མི་བྱ་བ་ལ་ཆག་ལློས། ལག་བཞག་དྲུང་དུ་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་བསྒྱུར་པ་བདྗེ་སྗེ་
1  འ་ཡློད
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ཡན་ལག་མཉྗེ་བ་འགློག་པ་འློག་ཏུ་སློན་པས་སློ། །དྗེས་ན་རྐྗེད་པར་ལག་པ་གཉིས་

བཞག་ནས་གྲུ་མློ་བསྙུང་བསྙུང་པློར་བྱྗེད་པ་བ་མའི་དྲུང་དུ་མི་བྱའློ། །བ་མ་དག་ནི་

ཞྗེས་སློགས་ལ་ཆག་འགྱུར་དུ། བ་མ་དག་ནི་བཞུགས་བཞྗེངས་ན། །ཉལ་དང་འདུག་

པར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བས། བ་མ་བཞྗེངས་པའི་ཚེ་ཉལ་བ་དང་འདུག་པ་གཉིས་

དང་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཉལ་བར་མི་བྱའློ། །དུས་རྟག་ཏུ་བ་མ་དྗེའི་བསྗེན་བཀུར་བའི་བྱ་

བ་ལ་ལྡང་མཁས་ཏྗེ་ལྡང་བ་ཡང་བ་དང་དྗེ་དག་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་བྱའློ། །མཆིལ་མ་དང་སློགས་ཀིས་བསྡུས་པ་སབས་དང་ལུད་པ་སློགས་

འདློར་བ་དང་སན་ལ་འཁློད་པའི་ཚེ་རྐང་པ་རྐྱློང་བ་དང་ཕན་ཚུན་དུ་འཆག་པ་“དང1་

རྩློད་པར་སྨྲ་བ་སྗེ་ཁ་སློབས་འགྗེད་པ་རྣམས་བ་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་མི་བྱའློ། །ཡན་ལག་

ལག་པ་ལ་སློགས་པ་མཉྗེ་བ་དང་གར་དང་གླུ་དང་རློལ་མློ་རྣམས་ཚོགས་འཁློར་

སློགས་ཀི་སྐབས་རྣམས་མ་གཏློགས་པ་བ་མའི་དྲུང་དུ་མི་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། 

གཏམ་གི་སྦྱློར་བ་མང་པློ་རྣམས། །ཐློས་པའི་ཉྗེ་འཁློར་དུ་མི་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བྗེ་

མློའི ་གཏམ་གི ་སྦྱློར་བ་མང་པློ ་རྣམས་བ་མ་དྗེས་ཐློས་པའི ་ཉྗེ ་འཁློར་དུ་མི ་

བྱའློ། །མཆིལ་མ་ཞྗེས་པ་ནས་ཉྗེ་འཁློར་དུ་མི་བྱ། ཞྗེས་པའི་བར་ཕལ་ཆྗེ་བ་ནི་བཤད་

རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་གསུངས་སློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། བློ་

བརྡུང་པ་དང་བརྐམ་ཚིག་དག །ཐློས་པའི་ཡུལ་ནས་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་

རིགས་པའི་ཀུན་སྤྱློད་བསྗེན་པ་ནི། བཏུད་དྗེ་སན་ལས་ལྡང་བ་དང༌། །གུས་པ་ཡིས་

ནི་འདུག་པར་བྱ། །མཚན་ཆུ་འཇིགས་བཅས་ལམ་དུ་ནི། །བསློ་བ་ཐློབ་ནས་མདུན་

འགྲློ་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སན་ལས་ལྡང་བ་དང་འདུག་པ་ལ་གུས་པའི་སྤྱློད་ལམ་
1  དདྗེ
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གིས་བྱ་སྗེ་བཏུད་དྗེ་ཞྗེས་པ་ཡང་གུས་པའི་སྤྱློད་ལམ་མློ། །མཚན་མློ་དང་ཆུ་བརྒལ་

བ་དང་འཇིགས་པ་ཡློད་པའི་ལམ་དུ་འགྲློ་བའི་ཚེ་ནི་སྔློན་དུ་སློང་ཞིག་ཅྗེས་པའི་བསློ་

བ་བ་མ་ལས་ཐློབ་ནས་མདུན་དུ་འགྲློ་བར་བྱའློ། །འདི་ནི་སྔློན་འགྲློ་མི་བྱའློ་ཞྗེས་པའི་

དམིགས་བསལ་ལློ། །དྗེ་ནི་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། མཚན་མློ་དང་ནི་ཆུ་

བརྒལ་དང༌། །གཅློང་རློང་དག་ཏུ་གནས་གྱུར་ན། །བཀའ་ལུང་གཉྗེར་དུ་དགུམ་པའི་

ཕྱིར། །མདུན་དུ་འགྲློ་བ་ཉྗེས་མི་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་མི་རིགས་

པའི་སྤྱློད་ལམ་དགག་པ་གཞན་བསན་པ་ནི། སློབ་དཔློན་གིས་མཐློང་མདུན་དུ་

ནི། །བློ་དང་ལྡན་པས་ལུས་གཅུ་དང༌། །ཀ་བ་ལ་སློགས་བརྟྗེན་མི་བྱ། །སློར་མློའི་

ཚིགས་ནི་བགྲང་མི་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སློབ་དཔློན་གི་མདུན་དུ་བློ་ལྡན་གི་སློབ་

མས་ལུས་ཕན་ཚུན་དུ་གཅུ་བ་དང་ཀ་བ་དང་རྩིག་པ་སློགས་ལ་རྒྱབ་བརྟྗེན་པ་དང་

སློར་མློའི་ཚིགས་བགྲང་བར་མི་བྱའློ། །སིང་པློ་རྒྱན་ལས། ཚིགས་ཉྗེད་པ་དང་རྐང་

རྐྱློང་དང༌། ཞྗེས་འབྱུང་བས། ཚིགས་འཐྗེན་ཞིང་ཉྗེད་པ་མི་བྱ་བའི་དློན་ཏྗེ། གཞུང་ཁ་

ཅིག་ལས། སློར་མློའི་ཚིགས་ནི་དྲང་མི་བྱ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་དག་པར་སང་ངློ༌། །དྲུག་པ་

ལུས་ངག་གིས་བསྗེན་བཀུར་བའི་ཁྱད་པར་བསན་པ་ལ་གཉིས་ལས། ལུས་ཀིས་

བསྗེན་བཀུར་བའི་ཁྱད་པར་ནི། རྐང་བཀྲུ་བ་དང་ལུས་བཀྲུ་དང༌། །དྲིལ་དང་མཉྗེ་བ་

ལ་སློགས་ལ། །ཕྱག་ནི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་བྱ། །དྗེ་བཞིན་མཐར་ཡང་ཅི་བདྗེར་བྱ། 

ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བ་མའི་ཞབས་ཉི་ཚེ་དང་སྐུ་ལུས་རིལ་པློ་ཆུས་འཁྲུ་བ་དང་སྐུ་ལ་

དྲིལ་ཕྱིས་བྱྗེད་པ་དང་སྐུ་མཉྗེ་ལ་སློགས་བྱྗེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་སྗེ་

སྔློན་དུ་བཏང་ནས་བྱ་ཞིང་སྔློན་དུ་ཕྱག་འཚལ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་དྗེ་དག་ཟིན་པའི་
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མཐར་ཡང་ཕྱག་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ནི་རང་གི་བྱ་བ་ལ་ཅི་བདྗེར་འཇུག་པར་བྱའློ། །ངག་

གིས་བསྗེན་བཀུར་བའི་ཁྱད་པར་ནི། དྗེ་ཡི་མཚན་སྨློས་བརློད་ན་ནི། །མིང་མཐར་

ཞལ་སྔ་ལྡན་པར་བྱ། །གཞན་དག་གུས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཚིག་

དག་བརློད། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བ་མ་དྗེའི་མཚན་ནས་སྨློས་ཏྗེ་བརློད་དགློས་པ་བྱུང་

ན་ནི་མིང་གི་མཐར་ཞལ་སྔ་ནས་ཞྗེས་པ་ལྡན་པར་བྱས་ཏྗེ་བརློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཙམ་

དུ་ཟད་དམ་སམ་ན། ཁྱད་པར་ཅན་ཏྗེ་བཀུར་བའི་ཚིག་གཞན་ཡང་བརློད་པར་བྱ་སྗེ་

དྗེ་ནི་གཞན་དག་བ་མ་ལ་གུས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དཔྗེར་ན་བ་མའི་མཚན་རིན་

ཆྗེན་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཞྗེས་

པ་ལྟ་བུའློ། །འདིས་མིག་འདྲྗེན་བྱས་ནས་གཞན་དག་བ་མ་ལ་གུས་པར་འགྱུར་

བའློ། །ཆག་ལློས། དྗེ་མཚན་མདློར་བརློད་གཟུང་བྱ་མིན། །མཚན་མཐར་ཞལ་སྔ་

ཡང་དག་ལྡན། །གཞན་རྣམས་གུས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་ཅན་གི་མཚན་

རྣམས་བརློད། །ཅྗེས་བསྒྱུར་མློད་ཀི་འགྱུར་ས་མ་ལྗེགས་པར་མཐློང་ངློ༌། །བདུན་པ་ང་

རྒྱལ་སང་བ་ལ་གསུམ། བསློ་བ་ཉན་པ་ལ་ང་རྒྱལ་སང་བ། ཆློས་ཉན་པ་སློགས་ལ་ང་

རྒྱལ་སང་བ། ཀུན་སྤྱློད་སྤྱི་ལ་ང་རྒྱལ་སང་བར་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། བ་མ་ལ་ནི་

བཀའ་སྩལ་ཞུ། །བཀའ་བཞིན་བགིད་ཅྗེས་བརློད་པར་བྱ། །ཐལ་མློ་སྦྱར་ཞིང་མ་

ཡྗེངས་པར། །བ་མས་བསློ་བ་མཉན་པར་བྱ། །རྒློད་དང་ལུད་པ་ལ་སློགས་ལ། །ལག་

པས་ཁ་ནི་དགབ་པར་བྱ། །བྱ་བ་ཟིན་ནས་འཇམ་པ་ཡི། །ཚིག་དག་གིས་ནི་གདས་

པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བ་མ་ལ་ཐློག་མར་བདག་གིས་གང་བགིད་དགློས་པ་

བཀའ་སྩལ་བར་ཞུ་ཞྗེས་ཞུས་ལ་འདི་དང་འདི་གིས་ཞྗེས་བ་མས་བསློ་བ་ན་ལུས་
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ཐལ་མློ་སྦྱར་ཞིང་སྗེམས་གཞན་དུ་མ་ཡྗེངས་པར་མཉན་པར་བྱ་ཞིང་དག་རློགས་

པའི་འློག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་བ་བཞིན་བགིད་དློ་ཞྗེས་བརློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་

གང་གིས་གསུང་བའི་བྱ་བ་དྗེ་བསྒྲུབས་ཟིན་ནས་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་ཚིག་དག་གིས་

ནི་འདི་ལྟར་བགིས་ལགས་ཞྗེས་གདས་པ་སྗེ་གློ་བར་བྱའློ། །བསློ་བ་ཉན་པ་དང་

སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་ལུད་པ་ལུ་བ་དང༌། རྒློད་པ་དང་སློགས་ཀིས་བསྡུས་པ་གླལ་བ་

ལ་སློགས་པའི་ཚེ་མི་མཛེས་པ་སང་བའི་ཕྱིར་ལག་པས་ཁ་བཀབ་ལ་བྱའློ། །ཆག་

ལློས། བ་མ་ཡིས་ནི་བཀའ་སྩློལ་ལ། །བཀའ་སྩལ་ལགས་ཞྗེས་མྱུར་དུ་བརློད། ཅྗེས་

བསྒྱུར་བ་ནི་ད་ལྟར་ཡང་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ན་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་སང་མློད་ཀང་སྔ་མ་

ལྗེགས་པར་རྟློགས་སློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། དྗེ་བས་བ་མའི་

ཞབས་དྲུང་དུ། །བག་མ་བཞིན་དུ་ངློ་ཚ་བསྲུང༌། །གླློ་དང་རྒློད་པ་ལུད་པ་སློགས། །ཁ་

ལ་ལག་པས་བཀབ་ནས་སུ། །ཤིན་ཏུ་འཇམ་པར་སྨྲ་བར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། ལས་ནི་

གང་དག་བྱྗེད་པའམ། །མཉན་པ་ལ་སློགས་འདློད་དྗེ་ལ། །གཟུང་ཕྱིར་ཐལ་མློ་མ་

བཤིག་པར། །གནས་ནས་ལངས་ཏྗེ་མཐློང་ཡུལ་དུ། །རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པར་མི་བྱ་

སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་བ་མས་མཐློང་བའི་ཉྗེ་འཁློར་འདས་འདས་སུ་རྒྱབ་བསན་ཏྗེ་

མི་འགྲློ་བར་ཡང་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། མདུན་དུ་དུལ་བར་འདུག་པ་

དང༌། །གློས་སློགས་ཚུལ་ནི་བསམས་པ་དང༌། །བུས་བཙུགས་ཐལ་མློ་སྦྱར་བ་

ཡིས། །ཉན་སློགས་འདློད་པས་གསློལ་གསུམ་གདབ། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཆློས་ཉན་

པར་འདློད་པའི་སློབ་མས་ཆློས་དྗེ་ཞུ་བའི་དུས་སུ་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་དུ་གདབ་

བློ། །སྤྱློད་ལམ་ཅི་འདྲ་བས་ཤྗེ་ན། བ་མའི་མདུན་དུ་འགིད་བ་སངས་ཏྗེ་དུལ་བར་
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འདུག་པ་དང་གློས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བགློ་བ་ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་ཀུན་སྤྱློད་བག་མྗེད་

དུ་མ་སློང་བར་བསམས་པ་དང་པུས་མློ་ས་ལ་བཙུགས་ཤིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་

གསློལ་བ་གདབ་བློ། །སློགས་ཀི་སྒས་ནི་དབང་དང་སློམ་པ་ཞུ་བ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་གཟུང་སྗེ་ཉན་པ་ནི་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ཙམ་གི་ཕྱིར་དུ་

ཉན་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། བསྗེན་བཀུར་སྤྱློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡིད་ནི་ང་རྒྱལ་མྗེད་

པར་བྱ། །ངློ་ཚ་འཇིགས་ཤིང་བསམས་པ་ཡིས། །བག་མ་གསར་བའི་ཚུལ་གནས་

བྱ། །སྗེག་པ་ལ་སློགས་བྱ་བ་ཀུན། །སློན་པའི་མདུན་དུ་སང་བར་བྱ། །གཞན་ཡང་དྗེ་

འདྲའི་བྱ་བ་ནི། །རང་གིས་བརྟགས་ལ་དློར་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་སྔར་བཤད་

པས་མཚོན་ནས་བ་མ་བསྗེན་བཀུར་བའི་རང་གི་ཀུན་སྤྱློད་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ང་

རྒྱལ་དང་མ་འདྲྗེས་པར་བྱ་སྗེ་ཡུལ་དམ་པ་ལ་ང་རྒྱལ་བསྐྗེད་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆྗེས་

ལྕི་བར་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་གསུངས་པས་ཉྗེས་དམིགས་ཆྗེ་བའི་

ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་གུས་པས་འཛེམ་པའི་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་བ་མ་ལ་འཇིགས་ཤིང་

ཀུན་སྤྱློད་ཤིན་ཏུ་བསམས་པའི་སློ་ནས་བག་མ་གསར་པ་བཞིན་དུ་གནས་པར་

བྱའློ། །སྗེག་ཆློས་སུ་འགྲློ་བ་ལ་སློགས་པའི་བྱ་བ་ཀུན་རང་ལ་ལམ་སློན་པའི་བ་མའི་

མདུན་དུ་སང་བར་བྱ་ཞིང་དྗེ་ལས་གཞན་ཡང་ང་རྒྱལ་དང་སྗེག་ཆློས་སུ་འགྱུར་བ་དྗེ་

དང་འདྲ་བའི་ཀུན་སྤྱློད་མི་རིགས་པའི་བྱ་བ་ཀུན་རང་གི་བློས་བརྟགས་ལ་འདི་མི་

རུང་ངམ་སམ་པ་ཐམས་ཅད་དློར་བར་བྱའློ། །བརྒྱད་པ་རང་དབང་དུ་མི་འཇུག་པ་ལ་

བཞི། གཞན་དློན་ལ་འཇུག་པའི་ཚ་གནང་བ་ནློད་པ། ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྗེད་

པ་བསབ་པ། བ་མའི་སྤྱན་སྔར་གཞན་གི་བསྗེན་བཀུར་བདག་གིར་མི་བྱ་བ། ལུས་
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ཀི་སྤྱློད་ལམ་ཆྗེས་གུས་པར་བྱྗེད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རབ་གནས་དཀིལ་འཁློར་

སྦྱིན་སྗེག་དང༌། །སློབ་མ་བསྡུ་དང་འཆད་པ་རྣམས། །ཡུལ་དྗེར་བ་མ་གནས་པ་

ནི། །རྗེས་མ་གནང་བར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རབ་གནས་དང་དཀིལ་འཁློར་

ཏྗེ་དབང་བསྐུར་བ་དང་སྦྱིན་སྗེག་བྱྗེད་པ་དང་སློབ་མ་བསྡུས་ནས་ཆློས་འཆད་པ་

རྣམས་ལ་ཡུལ་དྗེ་ན་བ་མ་གནས་པ་ན་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཞུས་ལ་བ་མས་གནང་ན་

བྱའི་མ་གནང་བར་མི་བྱའློ། །ཡུལ་དྗེར་བ་མ་མྗེད་ན་ནི་གནང་བ་ཞུ་མི་དགློས་

སློ། །གཉིས་པ་ནི། སྤྱན་འབྱྗེད་སློགས་ལ་ཅི་ཐློབ་པ། །དྗེ་ཀུན་བ་མ་དག་ལ་

དབུལ། །དྗེ་ཡིས་བསབས་པ་བངས་ནས་ནི། །གཞན་དག་ལ་ནི་ཅི་བདྗེར་བྱ། ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། སྤྱན་འབྱྗེད་ནི་རབ་གནས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཏྗེ་དྗེ་དང་དབང་

བསྐུར་སློགས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡློན་ཅི་ཐློབ་པ་ཀུན་རང་གི་བ་མ་ལ་དབུལ་

ལློ། །ཆག་ལློས། དྗེ་ཡིས་དྗེ་ལ་འདློད་བངས་ནས། ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བ་མ་དྗེས་

སློབ་མས་བསབས་པ་དྗེ་ལས་རང་གང་འདློད་པ་ཞིག་བངས་ནས་ལྷག་མ་གཞན་

དག་ལ་ནི་སློབ་མས་ཅི་བདྗེར་ལློངས་སྤྱད་པར་བྱའློ། །གསུམ་པ་ནི། བ་མའི་སློབ་མ་

སློབ་མར་མིན། །སློབ་མའང་བ་མའི་མདུན་དུ་མིན། །བསྗེན་བཀུར་དག་དང་ལྡང་བ་

དང༌། །ཕྱག་སློགས་བྱྗེད་པ་བཟླློག་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བ་མའི་སློབ་མ་རང་

གི་སློབ་མར་བྱ་བ་མིན་ལ་རང་གི་སློབ་མ་ལའང་བ་མའི་མདུན་དུ་ཆློས་བསན་པར་བྱ་

བ་མིན་ནློ། །བ་མའི་སློབ་མ་རང་གི་སློབ་མར་མི་བྱ་བ་ལ་པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག་དྗེས་རང་ལ་

བསྗེན་བཀུར་བྱྗེད་ཀི་བ་མ་ལ་བསྗེན་བཀུར་ཆུང་དུ་འགྲློ་ན་སློབ་མར་མི་བྱ་བ་ཡིན་

ཞྗེས་རྔློག་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ་གསུང་ཡང༌། གཞུང་དག་པ་རྣམས་ལས། སློབ་མའང་བ་མའི་
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མདུན་དུ་མིན་ཞྗེས་འང་གི་སྒ་ཡློད་པས་བ་མའི་སློབ་མ་བ་མའི་མདུན་དུ་སློབ་མར་

མི་བྱ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །རང་གི་སློབ་མས་བ་མའི་མདུན་དུ་གློས་གཡློག་པ་སློགས་

ཀི་བསྗེན་བཀུར་དང་སན་ལས་ལྡང་བ་དང་ཕྱག་ལ་སློགས་པ་བྱྗེད་པར་སང་ན་དྗེ་

ལྟར་མ་བྱྗེད་ཅྗེས་བཟླློག་པར་བྱའློ། །བཞི་པ་ནི། སློབ་དཔློན་ལ་ནི་གང་འབུལ་

དང༌། །བ་མས་ཀང་ནི་གང་སྩལ་བ། །དྗེ་ལ་བཏུད་དྗེ་ལག་གཉིས་ཀིས། །བློ་དང་ལྡན་

པས་བང་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སློབ་དཔློན་ལ་ཡར་གང་འབུལ་བ་དྗེ་བློ་དང་

ལྡན་པའི་སློབ་མས་གུས་པས་བཏུད་དྗེ་ལག་པ་གཉིས་ཀས་དབུལ་ཞིང་དྗེར་མ་ཟ་བ་

མས་ཀང་རང་ལ་གང་སྩལ་བ་དྗེ ་ནི ་བཏུད་དྗེ ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་བང་བར་

བྱའློ། །ཆག་འགྱུར་ལས། དྗེ་ནི་བཏུད་དྗེ་ལག་གཉིས་ཀིས། །བློ་དང་ལྡན་པས་དབུལ་

ཞིང་བང༌། ཞྗེས་འབྱུང་བ་བདྗེའློ། །སཾ་པུ་ཊ་ནས། གང་ཞིག་བྱིན་པ་དྗེ་དང་དྗེ། ཕྱག་

བྱས་ནས་ནི་བང་བར་བྱ། ཞྗེས་བྱིན་པ་ལྗེན་པ་ལ་ཕྱག་བྱྗེད་པར་གསུངས་

སློ། །གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་གི་དློན་ནི། དྲན་པ་བརྗེད་མྗེད་གྱུར་པ་དང༌། །རང་གི་ཀུན་

སྤྱློད་ལ་བརྩློན་པས། །སྤུན་གི་རང་སྤྱློད་ལས་འདས་པ། །དགའ་བས་ཕན་ཚུན་བཟླློག་

པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ལ་དྲན་པ་བརྗེད་པ་མྗེད་པ་ནི་

མཚོན་པ་སྗེ་དྗེ་དང་ཤྗེས་བཞིན་མ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཡིས་རང་གི་ཀུན་སྤྱློད་རློ་རྗེ་

འཆང་གི་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བརྩློན་པར་བྱས་པའི་སློ་ནས་སྤུན་ཏྗེ་བ་མ་གཅིག་པའི་

གྲློགས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ཀུན་སྤྱློད་བཅས་མཚམས་ལས་འདས་པ་རྣམས་ཀང་

བཟླློག་ནས་བཅས་པ་དང་མི་འགལ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་དགའ་བའི་བསམ་པས་ཕན་

ཚུན་ཏྗེ་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་ཆློས་ཀི་གྲློགས་བྱའློ། །ཆག་ལློས། དྲན་པ་བརྗེད་མྗེད་
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གྱུར་པ་ཡིས། ཞྗེས་བསྒྱུར་རློ། །འདི་ནི་བ་མ་ལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཞར་ལ་

གྲློགས་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་བསན་པའློ། །གཉིས་པ་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ནི། ན་བས་

བ་མའི་བྱ་བ་ལ། །བཏུད་དྗེ་རྗེས་མ་གནང་བ་ཡང༌། །བཀག་པ་རྣམས་ནི་སྤྱད་བྱས་

ཀང༌། །དགྗེ་སྗེམས་ཅན་ལ་སིག་མི་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འདིས་ནད་པ་ལ་ཉྗེས་

མྗེད་དུ་འགྲློ་ཚུལ་སློན་ནློ། །དྗེ་ནི་བ་མ་ལ་བརས་པ་དང་སྨློད་པ་དང་ཐུགས་དཀྲུག་

པར་བྱྗེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་རྐྱྗེན་ལ་ལྟློས་ནས་གནང་པ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་གི། མལ་སན་འདུག་

དང་སྔློན་འགྲློ་དང༌། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའི་བཅས་པ་རྐྱང་བའི་ཉྗེས་པ་འགའ་ཞིག་ནད་པ་ལྟ་

བུ་ལ་རྐྱྗེན་ལ་ལྟློས་ནས་གནང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་ནད་པས་བ་མའི་བསྗེན་བཀུར་བ་

བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་བཏུད་དྗེ་ཞྗེས་པ་གུས་པས་སྒྲུབ་པར་འདློད་ནའང་ནད་ཀི་

དབང་གིས་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པ་དང་བ་མའི་མདུན་དུ་མལ་སན་ལ་འདུག་པ་ལྟ་བུ་

མིན་པའི་ཚེ་བཀག་པ་རྣམས་ནི་སྤྱད་པར་བྱས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དགྗེ་བའི་སྗེམས་དང་

ལྡན་པ་ལ་བཅས་པའི་སིག་སྗེ་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །འློ་ན་དྗེ་དག་ལ་བ་མ་ལ་གནང་

བ་ཞུ་དགློས་སམ་སམ་ན། དྗེའི་ཚེ་རྗེས་སུ་མ་གནང་བར་ཡང་ཞུགས་པ་ལ་ཉྗེས་པ་

མྗེད་པས་གནང་བ་གསློལ་མི་དགློས་སློ། །ཆག་ལློས། ན་དང་བ་མའི་བྱ་བ་

ལ། །བཏུད་དྗེ་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡིས། །བཀག་པ་རྣམས་ནི་སྤྱད་བྱས་ཀང༌། །དགྗེ་

སྗེམས་ཅན་ལ་ལྟུང་མྗེད་འགྱུར། ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན་ནད་པ་མིན་ཡང་བཅས་པ་

རྐྱང་པའི་རིགས་འགའ་ཞིག་ལ་བ་མས་རྗེས་སུ་གནང་ནའང་ཉྗེས་མྗེད་དུ་འགྱུར་བར་

སློན་པའློ། །ཉྗེས་མྗེད་དུ་འགྲློ་ཚུལ་རྒྱས་བར་ནི་སིང་པློ་རྒྱན་ལས། ན་དང་དབང་

ཉམས་བྱ་བ་དང༌། །གཞན་གི་དློན་དང་དློན་ཆྗེན་དང༌། །སྐྗེ་མྗེད་བསན་པ་དགློས་ལྡན་
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དང༌། །ནུས་པ་རྗེད་དང་གནང་བ་དང༌། །བཀའ་བསློ་བ་དང་བར་ཆད་ལས། །ཉྗེས་པ་

མྗེད་པར་ཤྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་བསྗེན་ཚུལ་གི་དློན་བསྡུ་བ་

ནི། འདིར་མང་སྨྲ་བ་ཅི་ཞིག་དགློས། །བ་མ་དགྗེས་བྱྗེད་གང་ཡིན་བྱ། །མི་མཉྗེས་

བྱྗེད་ཀུན་སང་བ་ནི། །དྗེ་དང་དྗེ་ལ་འབད་དྗེ་བྱ། །དངློས་གྲུབ་སློབ་དཔློན་རྗེས་འབང་

ཞྗེས། །རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉིད་གསུང་བར། །ཤྗེས་ནས་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བ་

མ་ཡློངས་སུ་མཉྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བ་མ་བསྗེན་པའི་སྐབས་འདིར་མང་

པློ་སྨྲ་ཅི་ཞིག་དགློས་ཏྗེ་བ་མ་བསྗེན་པའི་གནད་བསྡུས་པ་གཟུང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནི་བ་

མ་དགྗེས་བྱྗེད་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པ་དྗེ་དང་མི་མཉྗེས་པའི་རྒྱུ་

གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་སློང་བ་དྗེ་ལ་ནི་འབད་དྗེ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་

ལྟར་བྱྗེད་པ་ཡང་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་མཉྗེས་པར་བྱས་པའི་རྗེས་

སུ་འབང་བ་སྗེ་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་བྱྗེད་དློ་ཞྗེས་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པས་

དྗེ་ཤྗེས་ནས་སློ་གསུམ་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བ་མ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་མཉྗེས་

པར་བྱའློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། དྗེ་བས་ཐབས་ནི་ཐམས་ཅད་

ཀིས། །རློ་རྗེ་འཛིན་པ་བ་མ་མཆློག །རྗེས་སུ་མཐུན་པས་མཉྗེས་པར་བྱ། །དྗེ་མཉྗེས་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉྗེས། ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་བསྗེན་ཚུལ་བཤད་པའི་དུས་

ནི། བསམ་པ་དག་པའི་སློབ་མ་ནི། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སློང་ལ། །བ་

མའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་འདི། །ཁ་ཏློན་བྱ་བར་སྦྱིན་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སྦྱིན་

པར་བྱ་ཞྗེས་བཤད་གཞིར་བྱའློ། །གང་སྦྱིན་ན་རང་དབང་དློར་ནས་བ་མའི་རྗེས་སུ་

འཇུག་པའི་བསྗེན་ཚུལ་གི་གཞུང་འདིའློ། །ཅི་ཞིག་གི་དློན་དུ་སྦྱིན་ཞྗེ་ན། ཁ་ཏློན་བྱ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 324  

བར་སྦྱིན་པ་སྗེ་གཞུང་འདིའི་ཚིག་མི་བརྗེད་པར་ཡང་ཡང་འདློན་པ་དང་དློན་རྣམས་

ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་དྗེ་དག་ལ་དྲན་ཤྗེས་བསྗེན་ཏྗེ་འཇུག་ལྡློག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱ་བའི་

ཕྱིར་དུ་སྦྱིན་ནློ། །གང་ལ་སྦྱིན་ན་སློབ་མ་ལ་ནིའློ། །སློབ་མ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་སམ་ན། 

ཁྱད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་པ་སྗེ་དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་ཏྗེ་

དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སློང་བ་སྗེ་སྐབས་འགྲློ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

སློམ་པ་དང་ལྡན་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། བསམ་པ་དག་པ་སྗེ་སྨློན་པ་དང་འཇུག་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རྣམ་པ་གཉིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྐྗེད་པའློ། །འདིས་ནི་སྔགས་

དང་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བློ་ལྗེགས་པར་

སྦྱངས་པ་ལ་གཞུང་འདི་འཆད་བར་བསན་ནློ། །སྐབས་འགྲློ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

རྣམ་པ་གཉིས་ལ་མཐའ་དག་པར་སློབ་ཚུལ་ནི་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་

པར་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ནློ། །འདིའི་འློག་ནས། དྗེ་ནས་སྔགས་སློགས་བྱིན་

པ་ཡིས། །དམ་ཆློས་སློད་དུ་བྱས་ནས་སུ། །

ཞྗེས་བ་མའི་བསྗེན་ཚུལ་བསབས་པའི་རྗེས་དྗེ་ནས་སྔགས་ཀི་ལམ་གི་སློད་དུ་

བྱྗེད་པར་གསུངས་པས་ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་སྦྱངས་ཏྗེ་སྔགས་ཀི་“སློར1་འཇུག་

འདློད་པ་ན་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་རློ་རྗེ་སློབ་མས་འདི་ལྟར་བསྗེན་དགློས་སློ་ཞྗེས་འཆད་

པ་ནི་གཞུང་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་བ་ཆྗེན་འབློག་མི་ས་གློན་གི་སྐབས་སུ་

སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་བྱས་པའི་ཕྱི་དྗེ་ཉིན་དངློས་གཞིའི་གློང་དུ་ལྔ་བཅུ་པ་

འཆད་པར་བཞྗེད་ཀང༌། མལ་གློ་ལློཙྪ་བ་ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་སྦྱངས་ནས་སྔགས་ཀི་

དཔློན་སློབ་བྱྗེད་འདློད་པ་མ་བྱས་པའི་གློང་དུ་གཞུང་འདི་འཆད་པ་ནཱ་རློ་པའི་བཞྗེད་
1  སྐློར
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པ་ཡིན་གསུང་བ་ལྗེགས་སློ། །གཞུང་འདིས་སློབ་མ་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་འདི་ནི་སྤྱློད་

བསྡུས་དང་མཐུན་ལ་གནད་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་སྗེ་ལམ་རིམ་དུ་བདག་གིས་བཤད་ཟིན་

ཏློ། །གལ་ཏྗེ་སྔགས་ཀི་དབང་མ་བསྐུར་བའི་སྔློན་དུ་ལྔ་བཅུ་པ་འཆད་པ་མི་རིགས་ཏྗེ་

གསང་བ་སྒློག་པའི་ཉྗེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ། གཞུང་འདིར་

སྔགས་ཀི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཆློས་སྐད་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ལ་ཡློད་པ་རྣམས་དང་དྗེ་དག་གི་

བཤད་པ་རྣམས་ཀང་མདློར་བསྡུས་པའི་མི་གསལ་བ་ཙམ་ལས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང་

གཞན་ཡང་དཔྗེར་ན་སློབ་མས་ཐློག་མར་དབང་བསྐུར་བར་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་

དུས་སུ་ཡློ་བྱད་མ་འཚོགས་ན་དྗེ་ལ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་ལྷའི་བསློམ་བཟླས་འགའ་

ཞིག་དབང་མ་བསྐུར་བའི་སྔློན་དུ་བྱྗེད་པར་གསུངས་པ་གསང་སྒློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་

དང་འདྲ་བར་འདིར་ཡང་ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་སྦྱངས་ནས་སྔགས་ལ་འཇུག་འདློད་

པའི་ཐློག་མར་བྱྗེད་ཀི་སུ་རུང་རུང་ལ་མི་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་རིམ་པར་

ཕྱྗེ་བ་ཞྗེ་དྲུག་པ་ལས། སློབ་མ་ཡི་ནི་རྐང་མཐིལ་དུ། །གཞུ་འདྲའི་རླུང་གི་དཀིལ་

འཁློར་བསམ། །ལྟྗེ་བར་ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་འབར་བ། །དྗེ་ཡི་འློད་ཟྗེར་སིང་ཁར་

འབར། །འབར་བས་ཀུན་ནས་“འཁིགས1་པར་བསློམ། །བཾ་ལས་བྱུང་བའི་མི་སྡུག་

གཟུགས། །སིག་ནི་ས་ཡི་སློ་ནས་དབྱུང༌། །དྗེ་ནས་ཁློ་བློའི་གཟུགས་བསློམས་

ལ། །དྗེས་ནི་ཀུན་ནས་ཟ་བར་བསློམ། ཞྗེས་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་ལྷ་གཟུགས་བསྐྗེད་ནས་

ནི། །བསྲུང་བ་དག་ནི་དགློད་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། ལྷ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་“པློ་2སྗེ་

དྗེའི་གཟུགས་སུ་བསྐྗེད་པར་གཞུང་མང་པློ་ནས་གསུངས་སློ། །སློབ་མ་ལ་མི་སྨྲ་

1  འཁློགས

2  བ
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བར་སློབ་དཔློན་རང་གིས་དམིགས་པ་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ཡང་མིན་ཏྗེ་དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་

ཕྗེང་བ་ལས། འཁྱིལ་བའི་སྔགས་ཀང་བཟླས་པའི་ཆྗེད་དུ་འདི་ལ་སྦྱིན་ནློ། །ཞྗེས་

སློབ་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་བཟླས་པའི་སྔགས་ཀང་སྗེར་བར་གསུངས་ཤིང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཅུ་

པ་ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་

ལྟར་ན་སྤྱིར་ཐྗེག་པ་གང་གི་སློར་འཇུག་ཀང་ཐློག་མར་བ་མའི་བསྗེན་ཚུལ་གལ་ཆྗེ་

བར་མང་དུ་གསུངས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་པ་རྣམས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་ནི་བ་མའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པར་རྒྱུད་དུ་མ་ལས་ནན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་གསུངས་

པས་ལམ་གི་རྩ་བ་ནི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ལ་བསྗེན་ཚུལ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་དམིགས་པ་

ཐུན་རྗེ་ཙམ་གི་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་ནི་བསབ་བྱ་འདི་རྣམས་མི་ཤྗེས་པས་

གཞུང་འདིའི་དློན་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པ་ལ་འབད་པ་ཆྗེན་པློ་བྱའློ། །ཤྗེས་པར་བྱས་

ནས་ཀང་རློ་རྗེ་འཆང་གི་བཅས་མཚམས་རྣམས་ལ་དྲན་ཤྗེས་བསྗེན་ནས་བསྲུང་བ་

ལ་འབད་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ཉྗེས་པ་དྗེ་རྣམས་ཇྗེ་ཆུང་དུ་འགྲློ་ཞིང་བཅས་

མཚམས་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འགློད་པ་སྐྗེས་ནས་ཕྱིར་འཆློས་པར་འདློད་

པ་འབྱུང་བས་ཚེ་འདིའམ་སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་བཤྗེས་གཉྗེན་

བསྗེན་པ་ལ་མཁས་ཤིང་མཁས་པ་ལྟར་དུ་ཉམས་སུ་ལྗེན་ནུས་པ་གཞློན་ནུ་ནློར་

བཟང་དང་དཔའ་བློ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ལ། འདི་དག་ཤྗེས་པར་མ་བྱས་པའམ་

ཤྗེས་ཀང་སྲུང་བའི་གློ་ཆ་མ་བཟུང་ན་འབྱུང་ཉྗེ་ལ་གྲངས་མང་བའི་ཉྗེས་པ་འདི་

རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་གློས་པར་འགྱུར་ཞིང་ཚེ་རབས་མང་པློར་ཡང་བཅས་པ་དྗེ་དག་

ལ་སློབ་ནུས་པར་མི་འགྱུར་བས་ཤྗེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀིས་གཞུང་འདི་བ་མའི་རྣལ་
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འབྱློར་གི་གདམས་པའི་མཆློག་ཏུ་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །གསུམ་པ་བཤད་ནས་སློད་

རུང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། དྗེ་ནས་སྔགས་སློགས་བྱིན་པ་ཡིས། །དམ་ཆློས་སློད་དུ་

བྱས་ནས་སུ། །རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་ནི། །བཀག་དང་འཛིན་པ་ཉིད་དུ་བྱ། ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། ཐུན་མློང་གི་ལམ་རིམ་ལ་སྦྱངས་ཤིང་བ་མའི་བསྗེན་ཚུལ་ལ་བསབས་

པའི་རྗེས་དྗེ་ནས་སློབ་མ་དྗེའི་རྒྱུད་སློད་རུང་དུ་བྱའློ། །གང་གི་སློད་དུ་རུང་བར་བྱ་

སམ་ན། དམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་སློ། །ཆློས་ནི་དྗེས་ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་

རློད་བྱྗེད་རྒྱུད་སྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྣམས་དང་བརློད་བྱ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་སློགས་པ་

སྗེ་དྗེ་དག་ཉན་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་སློད་དུ་བྱའློ། །ཐབས་གང་གིས་སློད་དུ་བྱ་སམ་ན། 

སྔགས་སློགས་ཞྗེས་པ་ལ་དམ་ཚིག་གི་ཆློ་ག་ཀུན་ལས་བཏུས་པར། དྗེ་ནས་གསང་

སྔགས་བྱིན་པ་ཡིས། ཞྗེས་འབྱུང་བས་གསང་ཞིང་སྦས་པས་འགྲུབ་པ་དང་སློད་མིན་

གི་ཡུལ་མིན་པས་ན་གསང་བའློ། །སྔགས་ནི་དྗེའི་སྐད་དློད་མནྟྲ་ལ་མ་ན་ཡིད་དང་ཏ་

ཡ་སྐློབ་པ་སྗེ་ཡིད་སྐློབ་པས་ན་སྔགས་ཏྗེ་འདུས་པའི་ལྗེའུ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལས། 

དབང་པློ་དང་ནི་ཡུལ་རྣམས་ཀི། །རྐྱྗེན་གིས་གང་དང་གང་བྱུང་ཡིད། །ཡིད་དྗེ་མན་

ཞྗེས་བྱ་བར་བཤད། །ཏ་ནི་སྐློབ་པར་བྱྗེད་པའི་དློན། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཡིད་སྐློབ་

བ་ལ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་སྐབས་འདིར་ནི་དབང་བསྐུར་ནས་ཡིད་སྐློབ་པ་ལ་བྱྗེད་

དགློས་པས་དྗེ་བྱིན་པ་ཡི་སློ་ནས་སློད་དུ་བྱས་པའློ། །ཡིད་གང་ལས་སྐློབ་པ་ནི། ངན་

འགྲློ་དང་སིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཐྗེག་པ་དམན་པ་ལས་བསྲུང་བས་ན་སྐློབ་

པའློ། །ཞྗེས་ཤཱནི་པས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལྟར་སློད་རུང་དུ་བྱས་ནས་དྗེ་ནས་ཅི་

ཞིག་ཐློག་མར་བྱ་ཞྗེ་ན། ཐློག་མར་བྱ་བ་ནི་དབང་བསྐུར་བའི་དུས་སུ་ཐློབ་པའི་དམ་
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ཚིག་དང་སློམ་པ་མ་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་སྗེ་སློམ་པ་བཏང་ན་དངློས་

གྲུབ་འཐློབ་པའི་རྩ་ཆད་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་ནས་ལམ་བསློམ་པ་དང་རྒྱུད་འཆད་ཉན་

སློགས་བྱྗེད་པ་ནི་རྨང་མྗེད་པའི་ཐློག་བྱྗེད་འདློད་པ་དང་འདྲའློ། །དྗེས་ན་དབང་བསྐུར་

བ་བྱས་པའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་མཚམས་ངྗེས་ནས་

བསྲུང་བ་དགློས་པས་སྔགས་ཀི་སློམ་པའི་བསབ་བྱ་རྣམས་བ་མས་བཤད་ནས་སློབ་

མས་ཤྗེས་པར་བྱ་དགློས་ཏྗེ་དབང་མ་བསྐུར་བའི་སྔ་རློལ་ཏུ་སྔགས་ཀི་བསབ་བྱ་

ཚང་བར་ཉན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །བསབ་བྱ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་སློམ་པ་གཅློད་

པའི་རྒྱུ་རྩ་ལྟུང་རྣམས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བས་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་པའི་ཚིག་ངག་

ཏུ་བཀག་པ་དང་དློན་ཡིད་ལ་འཛིན་པ་ཉིད་དུ་བྱས་ཏྗེ། རྩ་ལྟུང་གིས་མ་གློས་པ་ལ་

ཆྗེས་ཆྗེར་འབད་པར་བྱའློ། །འདི་ནི་དཔྗེར་ན་སྤྱློད་འཇུག་ལས། ནམ་མཁའི་སིང་

པློའི་མདློ་སྗེ་ནི། །ཐློག་མ་ཉིད་དུ་བལྟ་བར་བྱ། ཞྗེས་རྩ་ལྟུང་རྣམས་དྗེ་ལས་བསན་

པས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་བས་དྗེ་ཐློག་མར་བལྟ་དགློས་པར་གསུངས་པ་

དང་འདྲ་སྗེ་བསབ་བྱ་གཞན་ལ་བསབ་མི་དགློས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །འདི་ན་བ་ན་མྗེད་

པའི་ཐྗེག་པ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་སློབ་པར་འདློད་པ་དག་ཀང་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་

པའི་འློག་ཏུ་ཐློག་མར་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་བསྲུང་མཚམས་ཤྗེས་པར་

བྱས་ནས་མི་སྲུང་པར་ལམ་བསློམ་པ་དང་རྒྱུད་བཤད་ཉན་བྱྗེད་པ་སྐད་བྱྗེད་པ་ནི་རློ་

རྗེ་ཐྗེག་པའི་ཚུལ་ལས་རྣམ་པར་འཁྱམས་པ་ཡིན་པས་བདག་ལྗེགས་སུ་འདློད་པ་

བདག་གིས་ནི་དབང་ཐློབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བསྲུང་བ་གཞིར་བྱས་ཏྗེ་

སྔགས་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་བྱའློ། །གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱ་བ་
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ནི། དྗེ་ལྟར་བ་མའི་རྗེས་འཇུག་སློབ་མ་ནི། །མ་ལུས་ཕན་སྐྗེད་སྐློན་མྗེད་འདི་བྱས་

པའི། །དགྗེ་བ་མཐའ་ཡས་བདག་གིས་གང་བསགས་པ། །དྗེས་ནི་འགྲློ་བ་མྱུར་དུ་

རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ལྔ་བཅུ་པ་འདི་མཐའ་ཡས་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་

དློན་དུ་མཐའ་ཡས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་དམིགས་ནས་བྱས་པ་སྗེ་བརྩམས་པའི་དགྗེ་བ་

མཐའ་ཡས་པ་བྷ་བི་ལྷ་བདག་གིས་གང་བསགས་པ་དྗེས་ནི། འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་

མྱུར་དུ་རྒྱལ་བའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་གཞུང་བརྩམས་པའི་ངལ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་བསློད་ནམས་མི་ཟད་ཅིང་སྗེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་བསྔློ་བའློ། །ལྔ་བཅུ་པ་ཇི་

འདྲ་བ་ཞྗེན། སར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་རང་དབང་དློར་ནས་བ་མའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་

འཇུག་པའི་སློབ་མ་ལ་ནི་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་ཕན་པ་མ་ལུས་པ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་ཅིང་མ་

བཤད་ལློག་བཤད་ཧ་ཅང་བཤད་པའི་སྐློན་རྣམས་མྗེད་པ་སྗེ་དྗེ་དག་དང་བལ་

བའློ། །ཁྱད་པར་འཕགས་བསློད་ལས། བསློད་ནས་བྱས་པའི་ཚོགས་དག་

ནི། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡློངས་བསྔློ་བ། །བཅློམ་ལྡན་ཁྱློད་ཀིས་གང་གསུངས་

པ། །དྗེ་གཞན་བསན་བཅློས་ལས་མ་བཤད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞུང་བརྩམས་

པ་སློགས་ཀི་དགྗེ་བ་སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྔློ་བ་འདི་ནི་ཕྱི་རློལ་པ་ལ་མྗེད་པས་ཐུབ་

པའི་བསན་པའི་ཁྱད་ཆློས་སུ་གྱུར་པའི་ཐབས་མཁས་ཆྗེན་པློའ ློ།། །།

ས་གསུམ་འདྲྗེན་པའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ལས། །ཇི་བཞིན་བཏུས་པའི་བ་མ་

ལྔ་བཅུ་པ། །གུས་ལྡན་སློབ་མའི་ཡིད་ལ་རྗེ་བའི་དཔལ། །ཡློངས་སུ་རློགས་པར་སྐློང་

བའི་གཞུང་མཆློག་འདི། །ཟབ་མློའི་རྒྱུད་དང་དྗེ་ལ་རིང་མློ་ནས། །སྦྱངས་པས་མཁས་

པའི་གློ་འཕང་མཆློག་བརྗེས་པའི། །གཞུང་མང་བལྟས་ནས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་
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ནི། །དམ་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བས་ལྗེགས་པར་བཤད། །གང་དྗེ་བཤྗེས་གཉྗེན་

བསྗེན་ཚུལ་མི་མཁས་ཤིང༌། །ཅུང་ཟད་ཤྗེས་ཀང་དྗེ་དློན་བསྒྲུབ་པ་ཡི། །བརྩློན་པ་

ཆྗེན་པློས་རྣམ་པར་དམན་པ་ཡིས། །སློ་གསུམ་བག་མྗེད་དབང་དུ་སློང་གྱུར་

པ། །བདག་དང་བདག་འདྲ་འགའ་ཡི་ཡིད་ལ་ནི། །ལམ་བཟང་འདི་ལ་གློམས་པ་

བསྐྗེད་ཕྱིར་ཡིན། །འདི་ལས་བྱུང་བའི་རབ་འབྱམས་དགྗེ་ཚོགས་ཀང༌། །མཐའ་ཡས་

འགྲློ་བའི་ཉྗེར་འཚོའི་རྒྱུ་རུ་བསྔློ། །དྗེས་ནི་ཕན་འདློགས་ཞིང་གི་མཆློག་གྱུར་

པ། །བཤྗེས་གཉྗེན་རྣམས་ལ་ལློག་པར་བསྒྲུབས་པའི་ལས། །ཐློག་མ་མྗེད་ནས་

བགིས་དང་བགིད་སྩལ་དང༌། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བགིས་པར་གྱུར་པའི་ལས། །སྐྗེ་བློ་

འདི་ཡིས་གང་དང་གང་བསགས་པ། །མ་ལུས་མྱུར་དུ་བྱང་ནས་དམ་པའི་

མགློན། །ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་ལ་དཔའ་ཞིང་རྟུལ་ཕློད་པའི། །རྟག་ཏུ་ངུ་དང་ནློར་བཟང་

འདྲ་བར་ཤློག །

ཅྗེས་སློབ་དཔློན་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་བྷ་བི་ལྷས་མཛད་པའི་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་རྒྱ་

གར་གི་མཁན་པློ་པད་ཀ་ར་ཝརྨ་དང༌། ཞུ་ཆྗེན་གི་ལློཙྪ་བ་དགྗེ་སློང་རིན་ཆྗེན་བཟང་

པློས་རྒྱ་སྐད་ལས་བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་ཚིག་དང་དློན་ལ་ཞུ་ཆྗེན་བྱས་ཏྗེ་ཉན་

བཤད་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྣམ་བཤད་སློབ་མའི་རྗེ་བ་ཀུན་སྐློང་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་

ནི། གཞུང་འདི་ལ་རྒྱ་གར་བའི་འགྲྗེལ་བ་མི་སང་ཡང་འདི་གང་ལས་གཙོ་ཆྗེར་བཏུས་

པའི་རྒྱུད་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་དང་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་

དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་དང་སཾ་བུ་ཊ་དང་རློ་རྗེ་གུར་དང༌། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང་དཔལ་

མཆློག་དང་པློ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང༌། སྔགས་ཀི་བསན་བཅློས་གཞན་རྣམས་
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ལའང་བརྟྗེན་ནས། བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་ཚུལ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་འདློད་པའི་དློན་

གཉྗེར་ཅན་མང་པློ་དང་འཇིག་རྟྗེན་མགློན་པློ་ཆློས་ཀི་རྗེ་དཔལ་འབི་གུང་པ་ཞྗེས་

ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་ནས་འགྲློ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་འདྲྗེན་

པར་གྱུར་པ་གུ་ཤྲི་ཆྗེན་པློ་དློན་གྲུབ་རྒྱལ་པློ་བ་དང༌། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྗེ་སློད་ལ་

སྦྱངས་པའི་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་བ་མ་ཆློས་སློ་བ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆྗེན་པ་རྣམས་

ཀིས་བསྐུལ་ཞིང༌། དུས་ཕྱིས་མདློ་སྔགས་ཀི་བསན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གནད་

རྣམས་མཁྱྗེན་ནས་གཅིག་ཏུ་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་མཛད་པའི་

གནས་བརྟན་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་སྐབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་པློའི་གསུང་གིས་ཉྗེ་བར་

བསྐུལ་བའི་དློན་དུ། དགྗེ་སློང་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་བྱང་

ར་སྒྗེང་རྒྱལ་བའི་དབྗེན་གནས་ཀི་ཡང་དགློན་བག་སྗེང་གྗེའི་ཞློལ་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་

བ་ནི། ནང་རིག་པ་སྗེ་སློད་གསུམ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ཚུལ་ལ་སློབས་བ་

དགྗེ་བ་ཅན་སློམ་བརྩློན་དར་མ་རིན་ཆྗེན་ནློ།། །།

འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག། །།

ཐྗེག་པ་གསར་པའི་སྐྗེད་ཚལ་དུ། །རིམ་གཉིས་དགའ་སློན་དློན་གཉྗེར་བ། །དད་

པའི་ལང་ཚོ་གཡློ་བ་ཅན། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ལ། །མངློན་འདློད་བསབ་པའི་

དློ་ཤལ་དང༌། །དམ་ཚིག་ནློར་བུའི་རྣ་ལུང་རྣམས། །རྒྱུད་གཞུང་གསང་བའི་མཛོད་

ཕྱྗེ་ནས། །མ་ཁློལ་མ་མས་བརྩྗེ་བས་བྱིན། །དུས་ཀིས་དྲི་མའི་སྐློན་ཆགས་ཏྗེ། །བཅས་

མཚམས་གཟུགས་བརན་མི་གསལ་བ། །བློ་བཟང་མཁྱྗེན་བརྩྗེའི་འློད་སློང་

འབར། །གྲགས་པ་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་པ་དྗེས། །གསལ་མཛད་ནློར་བུའི་ཕྗེང་བ་འདི། །རིག་
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བྱྗེད་མཁས་པའི་མཐར་སློན་པའི། །ཐློག་མའི་ཁྱུ་མཆློག་སྐབ་པ་ཡིས། །ཡི་གྗེའི་

གཟུགས་བརན་མི་ཟད་པ། །གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་འློད། །ཁམས་གསུམ་

ར་བ་ལས་འགློངས་ཏྗེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཆློས་རྗེ་དྗེའི། །བཞྗེད་དགློངས་སིང་པློ་

མཐར་ཕྱིན་ནས། །ཕིན་ལས་བ་དན་གཡློ་བ་ཅན། །སིད་གསུམ་ཀུན་ལ་འཁྱུད་གྱུར་

ཅིག། །།

ༀ་སྭ་སི། གང་གི་དྲིན་གིས་སྐུ་གསུམ་གློ་འཕང་མཆློག །ཡུད་ཀིས་སྩློལ་

མཛད་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ཆྗེ། །བསྗེན་ཚུལ་རྣམ་བཤད་ངློ་མཚར་རྨད་བྱུང་འདི། །བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེར། པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་

མཐུས། །ཡིད་ཅན་ཀུན་གིས་གསུམ་ལྡན་རློ་རྗེ་འཛིན། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་རྩ་བར་

ལྗེགས་གློ་ནས། །བསམ་སྦྱློར་དག་པས་ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་པ་དང༌། །ཉྗེས་ལྟུང་ཕ་

མློས་ནམ་ཡང་མི་གློས་ཤིང༌། །རིམ་གཉིས་ཟབ་མློའི་ལམ་གི་མཐར་སློན་ནས། །སྐློན་

བལ་ཡློན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ཡི། །རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་མྱུར་ཐློབ་ཤློག། །།མངྒ་

ལཾ།
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༄༅། །གསང་སྔགས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྣམ་བཤད་དངོས་གྲུབ་ཀི་

སེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གསང་སྔགས་ཀི་སློ་

ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱློད་པ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་

ཡློངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངློས་གྲུབ་ཀི་སྗེ་མ་ཞྗེས་བྱ་བ། 

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །

གང་གི་ཐུགས་ཀི་བརྩྗེ་བས་ཉྗེར་དགློངས་ཚེ། །སྤྱན་སློགས་ལྷ་མློས་མཆློག་གི་

དབང་བསྐུར་ཞིང༌། །བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀིས་ཤིས་པའི་གདངས་སན་སྒློག །ཁློ་བློའི་

དབང་པློས་བགྗེགས་དཔུང་ཀུན་བཅློམ་ནས། །དངློས་གྲུབ་རབ་འབྱམས་འགྲློ་ལ་

སྩློལ་མཛད་པའི། །ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དྗེས། །བདག་ལ་བུ་

བཞིན་ཉྗེ་བར་དགློངས་མཛོད་ལ། །བདྗེ་ལྗེགས་རྒྱ་མཚོ་གྗེགས་མྗེད་འདུ་བར་

མཛོད། །སས་བཅས་རྒྱལ་བས་རྟག་ཏུ་བྱིན་རླློབ་ཅིང༌། །གནས་གསུམ་མཁའ་

འགྲློས་བརྩྗེ་བས་གྲློགས་མཛད་པས། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་སློར་ཞུགས་སྒྲུབ་པ་

པློའི། །ཡློན་ཏན་ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་འཕྗེལ་བའི་གཞི། །དམ་ཚིག་སློམ་པ་དག་པར་
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བྱྗེད་པའི་ཚུལ། །མཁས་པའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་འདིར་བཤད་ཀིས། །ཟབ་མློ་རློ་རྗེ་

ཐྗེག་པས་འགྲློ་འདློད་རྣམས། །ཡིད་རབ་བཏུད་དྗེ་གུས་པས་མཉན་པར་གིས། །

ཇི་སྐད་དུ་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། དྗེ་ནས་སྔགས་སློགས་བྱིན་པ་ཡིས། །དམ་

ཆློས་སློད་དུ་བྱས་ནས་སུ། །རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་ནི། །བཀག་དང་འཛིན་པ་ཉིད་

དུ་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲི་མ་མྗེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་ལམ་

གི་སློད་དུ་བྱས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་ལམ་ནས་འགྲློ་བར་འདློད་པ་རྣམས་

ཀིས་ནི། ཐློག་མར་དངློས་གྲུབ་གཉིས་ཀི་རྩ་བ་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམ་པར་དག་

པར་བྱ་བ་ལ་འབད་དགློས་ཏྗེ་བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་དང་པློ་ལས། ཤིན་ཏུ་

མཉམ་གཞག་སྒྲུབ་པ་པློས། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་བསྐང་བར་བྱ། །དམ་ཚིག་ཉམས་

པས་དཀིལ་འཁློར་དུ། །དབང་བསྐུར་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་མི་འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། དཔལ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་མཁའ་འགྲློ་མ་སྒྱུ་མ་བདྗེ་མཆློག་གི་

བརྟག་པ་བདུན་པ་ལས་ཀང༌། དཀིལ་འཁློར་དུ་ནི་མ་ཞུགས་ཤིང༌། །དམ་ཚིག་

རྣམས་ནི་སངས་པ་དང༌། །གསང་བ་ཡང་དག་མི་ཤྗེས་པས། །བསྒྲུབས་ཀང་ཙ་ཡང་

མི་འགྲུབ་པློ། །ཞྗེས་བསྲུང་བྱ་ལ་སློགས་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་མ་བསྲུངས་པར་ཡལ་

བར་བཞག་པ་རྣམས་ཀིས་ལམ་བསྒྲུབས་ཀང་དངློས་གྲུབ་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འདིར་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་པ་རྣམས་ཀི་རྩ་བ་དང་ཡན་

ལག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་བཤད་པར་བྱའློ། །

འདི་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཐློག་མར་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་

པའི་ཚུལ་དང༌། ཁས་བངས་པའི་སློམ་པ་དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བ་གཏན་ལ་དབབ་
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པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། སློམ་པ་བསྒག་པ་བཤད་པ། སློམ་པ་གཟུང་བ་བཤད་

པ། །སློམ་པ་བཟུང་མ་བཟུང་ལ་དབང་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། རིགས་ལྔ་སློ་སློའི་དམ་ཚིག་དང༌། སྤྱིའི་དམ་ཚིག་གློ །

དང་པློ་ལ་ལྔ། རྣམ་སང་གི་དམ་ཚིག་དང༌། མི་བསྐློད་པའི་དམ་ཚིག་དང༌། རིན་

འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་དང༌། འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་དམ་ཚིག་དང༌། དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་

དམ་ཚིག་གློ །དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་ཏྗེ། །དཀློན་མཆློག་

གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སློང༌། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་རིགས་དགའ་བའི། །དམ་ཚིག་

བརྟན་པར་འགྱུར་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་དང་ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་ཏྗེ་

དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སློངས་ཤིག་ཅྗེས་བསྐུལ་ནས་དྗེ་འདྲ་བ་འདི་ནི་

སངས་རྒྱས་ཏྗེ་རྣམ་སང་གི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གློ །དག་པ་ཞྗེས་རྒྱ་གཞུང་མང་པློ་

ནས་འབྱུང་ཡང་ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་དཀིལ་ཆློག་གཉིས་དང་མཚོ་སྐྗེས་སློགས་ཀི་

དཀིལ་ཆློག་ཏུ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སློང༌། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་

རིགས་ཡིད་འློང༌། ཞྗེས་གསུངས་པས་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་རིགས་དགའ་བའི་ཞྗེས་

འབྱུང་བདག་པ་ཡིན་ནློ། །བརྟན་པ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཀིས་ཕྱྗེད་པར་དཀའ་བའི་

དློན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང༌། །བློ་ཆྗེན་གིས་ནི་གཟུང་བར་

གིས། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་གང་དྗེ་རློ་རྗེ། །ཤྗེས་རབ་དྲིལ་བུ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །སློབ་

དཔློན་དག་ཀང་གཟུང་བར་བྱ། །བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །འདི་ནི་རློ་རྗེའི་

རིགས་དག་པའི། །སློམ་པ་དམ་ཚིག་ཡིན་པར་གསུངས། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་

དང་དྲིལ་བུ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དག་བློ་གྲློས་ཆྗེན་པློ་ཅན་ཁྱློད་ཀིས་གཟུང་བར་གིས་ཤིག་
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ཅྗེས་སྒློག་པའློ། །གཟུང་བར་བྱ་བ་དྗེ་གང་ཡིན་སམ་ན། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་གང་ཞྗེས་

སློགས་ཀིས་སློན་ཏྗེ་འདི་གསུམ་ནི་སློམ་པ་གཟུང་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་

བྱའློ། །དྗེ་གསུམ་དུ་མ་ཟད་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་དག་ཀང་གུས་པས་གཟུང་བར་བྱ་སྗེ་བ་

མ་ནི་གུས་བ་དང་མ་གུས་པའི་ཕན་ཡློན་དང་ཉྗེས་དམིགས་ཀི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་

ཀུན་དང་མཉམ་པ་སྗེ་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་བཞི་པློ་བཟུང་བ་འདི་ནི་རློ་རྗེ་སྗེ་མི་

བསྐློད་པའི་རིགས་ཡློངས་སུ་དག་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཡིན་པར་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀིས་གསུངས་སློ། །འདི་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་དཀིལ་ཆློག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

པའི་འགྲྗེལ་པར་ཤཱནི་པས། དམ་ཚིག་ནི་འདའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སློམ་

པ་ནི་བྱ་བ་དང་མི་བྱ་བའི་ངྗེས་པའློ། །ཞྗེས་བྱ་རྒྱུ་མི་བྱྗེད་པ་དང་མ་བྱྗེ་རྒྱུ་བྱྗེད་པ་

འགློག་ཅིང་སློམ་པ་དང་ཇི་ལྟར་བཅས་པ་ལྟར་འདའ་བར་མི་བྱ་བར་ཉམས་སུ་བངས་

པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་འགྲྗེལ་པར་

ཡང་བཤད་པས་དྗེ་ལྟར་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གསུམ་པ་ནི། རིན་ཆྗེན་རིགས་མཆློག་

ཆྗེན་པློ་ལ། །ཉིན་དང་མཚན་མློ་ལན་གསུམ་དུ། །ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་ཆློས་དང་

བྱམས། །སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི་རྟག་ཏུ་སྦྱིན། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རིན་ཆྗེན་ནི་རིན་འབྱུང་

སྗེ་དྗེའི་རིགས་ལ་ཉིན་ལན་གསུམ་དང་མཚན་མློ་ལན་གསུམ་སྗེ་དུས་དྲུག་ཏུ་ཟང་

ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་སློགས་སྦྱིན་པ་བཞི་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་པར་བྱའློ། །འདི་ནི་རིན་ཆྗེན་རིགས་

དག་པའི། །དམ་ཚིག་སློམ་པ་ཡིན་པར་གསུངས། ཞྗེས་པ་ནི། རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ན་མི་སང་

ཞིང་དྗེ་ཉིད་སང་བ་དང་དཔལ་མཆློག་འགྲྗེལ་ཆྗེན་སློགས་ནའང་མི་སང་སྗེ་རྐང་པ་

དང་པློས་དྗེའི་དློན་བསན་པས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ལས་རིགས་ལའང་ཤྗེས་པར་
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བྱའློ། །བཞི་པ་ནི། ཕྱི་དང་གསང་བ་ཐྗེག་པ་གསུམ། །དམ་ཆློས་ཁྱློད་ཀིས་གཟུང་

བར་བྱ། །འདི་ནི་པདའི་རིགས་དག་པའི། །དམ་ཚིག་སློམ་པ་ཡིན་པར་གསུངས། 

ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཐྗེག་པ་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་དམ་ཆློས་རྣམས་ཁྱློད་ཀིས་གཟུང་

བར་བྱ་སྗེ། འདི་ནི་པད་སྗེ་འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་རིགས་ཡློངས་སུ་དག་པའི་དམ་ཚིག་

དང་སློམ་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སློ། །ལྔ་པ་ནི། ལས་ཀི་རིགས་མཆློག་ཆྗེན་པློ་ལ། 

སློམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནི། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་གིས། །མཆློད་པའི་

ལས་ཀང་ཅི་ནུས་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ལས་ནི་དློན་གྲུབ་པ་སྗེ་དྗེའི་རིགས་ལ་སློམ་

པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་གཟུང་བ་དང་མཆློད་པའི་ལས་ཀང་བྱའློ་ཞྗེས་པའློ། །

གཉིས་པ་རིགས་ལྔ་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་ལ་གསུམ། རྩ་བའི་དམ་ཚིག་དང་ཡན་ལག་

གི་དམ་ཚིག་དང༌། དློན་བསྡུས་པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ལས་གཞན་པ་བཅུ་བཞི་ནི། 

ཕས་ཕམ་པར་ནི་རབ་ཏུ་བཤད། །སང་ཞིང་དློར་བར་མི་བྱ་སྗེ། །རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ཞྗེས་

བཤད་དློ། །ཉིན་དང་མཚན་མློ་ལན་གསུམ་དུ། །ཉིན་རྗེ་ཞིང་ནི་བཟླ་བར་བྱ། །གང་ཚེ་

ཉམས་གྱུར་རྣལ་འབྱློར་པ། །ཁ་ན་མ་ཐློ་སློམ་པློར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རིགས་

ལྔ་སློ་སློའི་དམ་ཚིག་དྗེ་དག་ལས་གཞན་པ་ཐུན་མློང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་ཡིད་

ཀིས་སང་ཞིང་ལུས་ངག་གིས་དློར་བར་མི་བྱའློ། །དྗེ་དག་ཀང་གང་ཞྗེ་ན། ཐློག་མར་

རྩ་བའི་དམ་ཚིག་སློན་པ་ནི། ཕས་ཕམ་པར་རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་བཤད་པའི་

བཅུ་བཞི་རྣམས་ཀི་བཅས་པ་སྗེ་དྗེ་རྣམས་ལ་མིང་གཉིས་པ་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ཞྗེས་ཀང་

བཤད་དློ། །དྗེས་སློམ་པ་གཅློད་པས་གཉྗེན་པློའི་ཕྱློགས་ཕམ་པར་བྱྗེད་ཅིང་དྗེ་ཡང་

ཕ་རློལ་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ནས་ཚུར་ལ་ཕམ་པར་བྱས་པས་ཕས་ཕམ་མློ། །སྔ་མ་ཁ་
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ཅིག་རྩ་ལྟུང་རྣམས་སང་ཞིང་དྗེ་དག་གི་གཉྗེན་པློ་དློར་བར་མི་བྱ་ཞྗེས་འཆད་

དློ། །བཅུ་བཞི་པློ་དྗེ་དག་ཀང་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་སྔློན་གི་ཡློ་ག་པ་ཁ་ཅིག་རིགས་དང་

པློ་ལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ། གཉིས་པ་ལ་རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་སློབ་དཔློན་གསུམ། གསུམ་

པ་ལ་སྦྱིན་པ་བཞི། བཞི་པ་ལ་ཆློས་གསུམ། ཐ་མ་ལ་མཆློད་པ་གཅིག་པུ་སྗེ་བཅུ་

བཞི་པློ་དྗེ་དག་ལས་འདས་པ་ལ་འདློད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་སློག་ཆགས་གསད་མི་བྱ་

ནས་ཆང་སློང་བའི་བར་ལས་ལྡློག་པ་ལ་ལྔ། དམ་པ་བསྗེན་པ་དང་རྣལ་འབྱློར་པ་

བསྗེན་བཀུར་བ་ལས་བཟླློག་པ་གཉིས། ལུས་ཀི་ལས་ལ་སློགས་པ་ལས་ལློག་བའི་

མི་དགྗེ་བཅུ་ལ་གཅིག །ཐྗེག་དམན་འདློད་མི་བྱ་ལ་སློགས་པ་ལས་ལློག་པ་བཞི། ལྷ་

སློགས་བརས་པ་དང་མཚན་མ་འགློམ་པ་ལ་འདློད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ་རྩྗེ་མ་ནས་

བཤད་པ་འདི་རྣམས་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ཁློ་ནའི་མ་ཡིན་གི། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་

སློམ་པ་བསྒག་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེའི་ཚེ་དྗེ་ལས་གཞན་

པ་བཅུ་བཞི་ཞྗེས་པའི་དློན་དྗེ་རྣམས་ལ་བཤད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་བ་མྗེད་

ཀི་སྐབས་སུ་འདིས་སློམ་པ་བསྒགས་པ་ཡློད་དམ་སམ་ན། ཡློད་དྗེ་འདུས་པའི་

དཀིལ་ཆློག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་དང་བདྗེ་མཆློག་གི་དཀིལ་ཆློག་ཚིགས་

བཅད་དགུ་བརྒྱ་པ་ལས་རིམ་པ་ལྟར་ཤཱནྟི་པ་དང་རྒྱལ་བ་བཟང་པློས་སློམ་པ་བསྒག་

པ་རྩྗེ་མློ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་གསུངས་ནས་དྗེ་ནས་སློམ་པ་འཛིན་པར་གསུངས་

ཤིང༌། གཞན་ཡང་སློམ་པ་གཟུང་བ་ནི་རྩྗེ་མློ་ནས་གསུངས་པ་དང་བ་མྗེད་“ནས1་

གསུངས་པ་རྣམས་ཆློ་ག་འདྲ་བར་སང་བས་གཟུང་རྒྱུའི་དམ་ཚིག་བསྒག་པ་རྣམས་

ཀང་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རྒྱ་གར་བའི་བ་མྗེད་ཀི་དཀིལ་ཆློག་རྣམས་སུ་
1  དས
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རྩྗེ་མློའི་སློམ་པ་བསྒག་པའི་སྐབས་རྣམས་ཚང་མ་ཚང་ཅི་རིགས་པར་དྲངས་པ་དུ་མ་

ཞིག་སང་ངློ་། །གལ་ཏྗེ་ལུགས་སྔ་མ་ན་རིགས་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་དུམ་བུ་དང་པློའི་

འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། ཇི་ལྟར་དུས་

གསུམ་མགློན་པློ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངྗེས་མཛད་པ། ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་

ཕས་ཕམ་པ་བཅུ་བཞི་ལས་ལྡློག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནློ། །ཞྗེས་དང༌། དཔལ་མཆློག་

གི་དུམ་བུ་གཉིས་པའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་ཀང༌། བསམས་པ་ཙམ་གིས་འདི་དག་

ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏྗེ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སློགས་པ་འདི་དག་གིས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞྗེས་བྱ་

བས་འདི་ཡློངས་སུ་སངས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་

རྣམས། །ནམ་ཡང་ཡློངས་སུ་སང་མི་བྱ། ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ་

ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་འཐད་པར་མི་སང་སྗེ་ལུང་སྔ་མའི་དློན་ནི་ཇི་ལྟར་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་

བསན་པའི་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་བསན་ནས་

ཚུལ་ཁིམས་ནི་ཉྗེས་སྤྱློད་ལས་ལྡློག་པ་ཡིན་ན་གང་ལས་ལྡློག་པ་བསན་པའི་ཕྱིར། 

ཕས་ཕམ་པ་བཅུ་བཞི་ལས་ལྡློག་པ་ཞྗེས་སློན་པས། དྗེ་ཙམ་གིས་རིགས་ལྔའི་དམ་

ཚིག་དྗེ་དག་གི་བཟླློག་ཕྱློགས་ལ་ཕམ་པར་སློན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ནུས་ནའང་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་བཟླློག་ཕྱློགས་ལ་ཕམ་པར་སློན་དགློས་པ་ལས་དྗེ་མ་བགྲངས་

པའི་ཕྱིར་དང་རྩྗེ་མློར། དྗེ་ལས་གཞན་པ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལུང་ཕྱི་མས་

ནི་ཕྱག་རྒྱ་སློངས་པའང་ཕམ་པར་བཤད་པས་རློ་རྗེའི་རིགས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་མི་འདྲྗེན་པ་

ལ་གནློད་པའང་ཡིན་ནློ། །དཔལ་མཆློག་གི་དུམ་བུ་གཉིས་པ་ལས། དམ་ཚིག་སློམ་

པ་གྲུབ་པ་འདི། །ཁྱློད་ཀིས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བྱ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མཐུན་
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པར་གསུངས། །དམ་པ་རྟག་པའི་བཀའ་ཡིན་ནློ། །གང་ཞིག་བསྐྗེད་པ་ཙམ་གིས་

ནི། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་དློགས་མྗེད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་གཏང་མི་བྱ། །ཕྱག་

རྒྱ་རློ་རྗེ་གང་ཡིན་པའློ། །དམ་པའི་ཆློས་ནི་མི་སྨད་ཅིང༌། །ནམ་ཡང་གཏང་བར་མི་

བྱའློ། །མི་ཤྗེས་པའམ་རྨློངས་པ་ཡིས། །དྗེས་ནི་སྨད་པར་མི་བྱའློ། །རང་གི་བདག་

ཉིད་ཡློངས་སངས་ནས། །དཀའ་ཐུབ་རྣམས་ཀིས་གདུང་མི་བྱ། །ཅི་བདྗེ་བར་ནི་བདྗེ་

བར་བཟུང༌། །འདི་ནི་མ་བྱློན་རློགས་སངས་རྒྱས། །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་

རྣམས། །ནམ་ཡང་ཡློངས་སུ་སང་མི་བྱ། །སློབ་དཔློན་སྨད་པར་མི་བྱ་སྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ལ་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་དམ་ཚིག་གསུམ་སངས་པ་ལ་

“ཕམ1་པར་བཤད་ཅིང༌། དམ་པའི་ཆློས་ནི་མི་སྨད་ཅིང༌། ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་

ཀང༌། ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སང་བར་མི་བྱའློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་“ཤྗེས2་

པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལས་གསུངས་པའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྗེག་

པ་ལས་གསུངས་པའམ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལས་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆློས་ལ་སུན་

འབྱིན་ན་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱྗེད་ཅིང་ཕམ་པར་གྱུར་ཅིང་མནར་

མྗེད་པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སིང་པློའི་མདློ་ལས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཆློས་སངས་པ་ལ་ཡང་རྩ་ལྟུང་དུ་

བསྒྲུབས་པ་ལྟར་ཤཱནི་པས་ཀང་མཛད་དློ། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་གི་ལྷག་མ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་བཏང་བ་དང་རང་གི་ཕུང་པློ་གཟིར་བ་དང་བ་མ་ལ་བརས་པ་ལ་ཡང་རྩ་ལྟུང་

དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དཔལ་མཆློག་གི་དམ་ཚིག་འདི་རྣམས་ཀང་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་

1  པམ

2  ཤས
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ལ་སློགས་པའི་བ་མྗེད་ཀི་དཀིལ་ཆློག་དུ་མར་གསུངས་པས་བ་མྗེད་དང་རྣལ་འབྱློར་

རྒྱུད་གཉིས་ཀི་བཅས་པ་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་ནློ། །སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་

ཀང་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་ཐུན་མློང་བ་རྒྱུད་གཞན་ལས་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་

དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པ་དང༌། དཔལ་རྩྗེ་གཉིས་ཀི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་འདུ་བའི་

ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་དཔལ་མཆློག་གི་གཞུང་དྗེ་རྣམས་དྲངས་ནས་ཨ་བ་ཏར་ལས་བཤད་

དློ། །རློར་དབྱིངས་དློན་བསྡུས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། དཔལ་མཆློག་གི་གཞུང་དྗེ་

རྣམས་ཀིས་བཤད་པའི་རྩ་ལྟུང་དང་གཞན་ནས་བཤད་པའི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་སྲུང་

དགློས་སློ་ཞྗེས་བཤད་དྗེ་འདིས་ཀང་རྒྱུད་སྗེ་གློང་མ་གཉིས་རྩ་ལྟུང་འདྲ་བར་

བསམས་སློ། །དྗེ་ལ་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གྲུབ་པ་ནི་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་སྩློལ་བས་ན་རློགས་པའློ། །ཤཱནི་པས་དློན་

ཡློད་པ་ལ་བཤད་དྗེ་དློན་འདྲའློ། །འདི་ཞྗེས་པ་ནི་འཆད་འགྱུར་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་

སློ། །ཁྱློད་ཀིས་རྟག་ཏུ་སྗེ་སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེ་ལ་བསྲུང་ཞིང་བསྐང་ངློ༌། །མཐུན་པར་

གསུངས་པ་ནི་དུས་གཅིག་ཏུ་མགྲིན་གཅིག་གིས་གསུངས་པའློ། །དམ་པ་སྗེ་མཆློག་

ཏུ་ངང་རྟག་པ་ནི་ངྗེས་པའི་དློན་ཏྗེ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་ནི་གཏང་མི་བྱ། ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པས་གང་གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་

སློམ་པ་ཁྱྗེད་ལ་རྟག་ཏུ་གྲུབ་པས་གུས་པས་བསྲུང་ངློ༌། །བྱང་ཆུབ་ནི་རང་གི་སྗེམས་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པའི་རློགས་བྱང་ངློ༌། །སྗེམས་ནི་དྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་དྗེ་

ཐློབ་པའི་རྒྱུ་སྗེ་སྨློན་པ་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གང་ཞིག་བསྐྗེད་པ་ཙམ་

གིས་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པའི་བག་ཆགས་སྐྗེད་པས་དུས་གསུམ་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 342  

ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀིས་ད་ལྟར་བའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་རྣལ་འབྱློར་པས་

ཤྗེས་པར་བྱ་བ་འདི་ལ་ནི་དློགས་པ་སྗེ་ཐྗེ་ཚོམ་མི་བྱའློ། །དྗེས་ན་དྗེ་སང་བར་མི་

བྱའློ། །སྗེམས་དྗེ་ཇི་ལྟར་དུ་བསྐྗེད་སམ་ན། སློང་ཉིད་ཀི་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་

པའི་ཕྱག་རྒྱ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡློངས་སུ་བརྟགས་ནས་སིང་ཁར་ཟླ་བའི་“སྗེང1་དུ་

བསྐྗེད་པའློ། །དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཐྗེག་པ་གསུམ་དུ་བསན་པའི་ཆློས་ལ་འདིས་ཅི་

ཞིག་བྱ་ཞྗེས་སྨད་པར་མི་བྱ་བ་དང་བདག་ལ་འདི་དགློས་པ་མྗེད་པས་བདག་གིས་

འདི་སང་བར་བྱ་ཞྗེས་ངག་གམ་ཡིད་གང་གིས་ཀང་ནམ་ཡང་ཆློས་དྗེ་རྣམས་སང་

བར་མི་བྱའློ། །ཐློས་པའི་ཤྗེས་བས་ཆློས་ཀི་དློན་མ་ངྗེས་པའི་མི་ཤྗེས་པའམ་ཐློས་

བསམ་སློམ་གསུམ་གི་ཤྗེས་རབ་མྗེད་པས་རྟྗེན་འབྗེལ་གི་རང་བཞིན་མ་ཤྗེས་པའི་

རྨློངས་པའི་དབང་གིས་ཐྗེག་གསུམ་གི་ཆློས་ལ་སྒྲུབ་པ་པློ་དྗེས་ནི་སྨད་པར་མི་

བྱའློ། །བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། མི་ཤྗེས་པའམ་རྨློངས་པ་ཡིས། །ཚུལ་ཆྗེན་བསན་

པར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དམ་ཆློས་ཀི་ཚིག་དང་དློན་ཉན་པ་ལ་

སྐལ་བ་མྗེད་པའམ་སྐལ་བ་དང་མི་ལྡན་པས་ཐྗེ་ཚོམ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཛིན་པའི་

ཚེ་དྗེ་ལ་ཡི་གྗེའི་དློན་བསན་པར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་འཆད་དློ། །ཕྱིའི་དངློས་པློ་ཡང་རང་

གི་སྒས་བརློད་པ་ཡློད་པས་དྗེ་གཅད་པའི་ཕྱིར་རང་གི་དང་བདག་ཉིད་ཅྗེས་གཉིས་

སྨློས་སློ། །རང་གི་ལུས་སློག་ལ་ལྟློས་པ་མྗེད་པར་ཡློངས་སུ་སངས་ནས་བྱ་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པའི་མི་བཟད་པའི་དཀའ་ཐུབ་བཅློ་བརྒྱད་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་

གི་གཉྗེན་པློར་གྱུར་པའི་བཟའ་བ་ལ་སློགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་གདུང་བར་མི་

བྱའློ། །བཅློ་བརྒྱད་ནི་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་རྒྱལ་གི་རྟློག་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་བལྟའློ། །འློ་
1  སང
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ན་ཇི་ལྟར་གཟུང་སམ་ན། ཅི་བདྗེ་བ་ནི་དཀའ་ཐུབ་དང་དཀའ་སྤྱད་དྗེ་རྣམས་མྗེད་

པའློ། །ངྗེས་བཟུང་པའི་རྣལ་འབྱློར་སྐྗེ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་མལ་དང་

བཟའ་བཏུང་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདྗེ་བར་བཟུང་ནས་འཕྗེལ་བར་བྱ་སྗེ། འདི་

ནི་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པར་ངྗེས་པའི་ཕུང་པློ་ལ་གནས་པས་མ་བྱློན་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་

པས་སློ། །ཤཱནི་པས། རྣལ་འབྱློར་གི་སྗེམས་ཡློངས་སུ་སངས་ནས་རྣལ་འབྱློར་དང་

མི་མཐུན་པས་གཟིར་བར་མི་བྱ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །རློ་རྗེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློན་

པར་བྱྗེད་པའི་དང་པློའི་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཕྱག་འཚན་ནློ། །དྲིལ་བུ་ནི་དང་

པློའི་རློ་རྗེས་མཚན་པའི་དྲིལ་བུ་ཤྗེས་རབ་སློན་པར་བྱྗེད་པའི་སྒའི་རྗེས་སུ་འགྲློ་བའི་

ཕྱག་མཚན་ནློ། །དམ་ཚིག་དང་ཆློས་དང་ལས་དང་ཕྱག་ཆྗེན་ཏྗེ་བཞི་ནི་ཕྱག་

རྒྱའློ། །སློང་ཚུལ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་བསློམས་པས་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ན་རློར་དྲིལ་སློགས་ཀིས་བྱང་ཆུབ་དྗེ་ཐློབ་པ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ་སམ་པ་ལ་ཤཱནི་པས་

བཤད་ཅིང་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ལ་དཔལ་མཆློག་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་རྩ་

ལྟུང་དུ་གསུངས་པས་ཤིན་ཏུ་འབྱུང་ཉྗེ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆྗེ་བ་འདི་རྣམས་ལ་གཟབ་

པར་བྱའློ། །བ་མ་ལ་སྨློད་པ་ནི་ཚུལ་འཚལ་ལློ་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སྨློད་པའི། །འདི་ནི་

རྣལ་འབྱློར་དང་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་དཀིལ་ཆློག་དུ་མར་འབྱུང་བའི་དམ་ཚིག་སློབ་

མ་ལ་གློ་བར་བྱ་རྒྱུ་རྣམས་ཡིན་པས། དཔལ་མཆློག་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ནས་འབྱུང་བ་

བཞིན་དུ་གསལ་བར་བཤད་དློ། །གལ་ཏྗེ་སྔར་བསན་པའི་ལུགས་དྗེ་དག་གིས་

བཤད་པ་དྗེ་དྗེ་ལས་གཞན་པ་བཅུ་བཞི་ཞྗེས་པའི་དློན་མིན་ན་འློན་གང་ཡིན་སམ་ན། 

རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ལ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་ཡློད་པ་ནི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས་
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གསུངས་མློད་ཀང་བཅུ་བཞི་པློ་དྗེ་གྲངས་འདི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེས་བཤད་པ་ནི་རྒྱ་གཞུང་

ཁུངས་མ་གཞན་ནས་བཤད་པ་མི་སང་ལ་རློར་དབྱིངས་དློན་བསྡུས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་

སྔར་བཤད་བ་ལྟར་གསུངས་ཤིང་ཛཱལནྡྷ་རའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ངྷྗེ་ནུ་པས་ངན་

སློང་སྦྱློང་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པར། དྗེ་ནས་དྗེ་བས་རྟག་ཏུ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནས། བདག་གི་དྗེ་

ཉིད་དང་ནི་སྔགས་སློགས་དྗེ་བཞིན་ནློ། །ཞྗེས་བྱ་བའི་བར་དུ་ཁྱད་པར་གི་སློམ་པ་

ཐུན་མློང་བ་ཕློག་ལ། དྗེ་ནས་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་སློབ་

དཔློན་དུ་འློས་པ་ལ་སྦྱིན་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ནས་དམ་ཚིག་བསྒག་པའི་སྐབས་སུ། རློ་

རྗེ་མ་རྣམས་ཉིད་ལ་ནི། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་སྐུལ་བྱྗེད་མ་དང་རལ་བ་

གཅིག་མ་དང་མཱ་མ་ཀི་དང་སྒློལ་མ་ལ་སློགས་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ལྟ་བུར་མི་ཕྱྗེད་པས་

རྣལ་འབྱློར་མ་ཉིད་དུ་བསན་པ་རྣམས་ལའློ། །རྣལ་འབྱློར་ཅན་གིས་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་

སྔགས་པས་སློ། །བརས་མ་ཡིན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བུད་མྗེད་དུ་གནས་པས་སྨློད་པ་སིད་

པས་དགག་པ་སྗེ། བུད་མྗེད་ཤྗེས་རབ་རང་བཞིན་པས། །དྗེ་ལ་བརས་པ་བཅུ་བཞི་

པ། ཞྗེས་རྩ་བའི་ལྟུང་བར་ཡང་འདི་དག་ལ་བརས་པ་ཉིད་གཞག་གློ །ཞྗེས་བུད་མྗེད་

ལ་སྨློད་པའི་རྩ་ལྟུང་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཀི་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་པས་གཞན་བཅུ་གསུམ་

ཡང་བ་མྗེད་དང་འདྲ་བར་བཞྗེད་པར་གསལ་ལློ། །འདི་ཉིད་ནི་ལྗེགས་པ་ཡིན་ཏྗེ་རྩ་

ལྟུང་བཅུ་བཞི་ནི་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་བཟུང་པ་རྣམས་ཀི་བཅས་པ་ཡིན་ལ་རིགས་

ལྔའི་སློམ་གཟུང་གི་ཆློ་ག་ནི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་དང་སཾ་བྷུ་ཊ་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ནས་

བཤད་པ་རྣམས་འདྲ་བར་སང་ལ་ཁྱད་པར་དུ་སློམ་པ་བསྒག་པའི་སྐབས་ཀི་རྩ་ལྟུང་

བཅུ་བཞི་བསྒག་པ་ཐུན་མློང་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རྒྱུད་སྗེའི་རིམ་པ་
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ཐ་དད་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྟུང་བའི་ནང་ཚན་འགའ་ཞིག་ལ་མི་འདྲ་བ་སང་ཡང་སྤྱིའི་མིང་

གི་རྣམ་གྲངས་དང་སྤྱིའི་ངློ་བློ་ནི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་དང་

མཐུན་པར་བྱའློ། །གལ་ཏྗེ་བ་མྗེད་དང་ཡྗེ་མི་འདྲ་བའི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ཡློད་ན་རྣལ་

འབྱློར་རྒྱུད་ལ་མཁས་པའི་སློབ་དཔློན་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

ཐ་ནའང་མིང་འདློགས་ཀི་གྲངས་གསལ་བ་ཙམ་ཞིག་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཆད་དྗེ། སྤྱིར་

དམ་ཚིག་དག་སློམ་པ་ཤྗེས་ནས་འཇུག་ལྡློག་བྱྗེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྩ་ལྟུང་ངློས་

ཟིན་ནས་སྲུང་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློག་མར་མྗེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་

ལྟར་ཡང་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་གསང་བས། ང་ནས་བ་མ་མཉྗེས་པར་བྱས་པ་དྗེ་

དྗེས་བསན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་དང་དམ་ཚིག་དང་ཆློས་དང་ལས་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་ཆློ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་མངློན་པར་རྟློགས་

པའི་ཚོགས། སྔློམ་པ་བཟུང་བ་ཡློངས་སུ་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་དང་འདུལ་བ་

དང་སྤྱློད་པ་དང་སྤྱློད་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཆློ་ག་ཇི་བཞིན་དུ་མཁས་པར་བྱས་པས། དྗེ་

ཕྱིན་ཆད་དམ་ཚིག་ལ་སློགས་པ་ཇི་ལྟར་བངས་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་སྤློ་བ་མི་

གླློད་པར་བྱ་སྗེ། བདག་དང་གཞན་གི་དློན་མ་ལུས་པ་འགྲུབ་པ་ལ་དྗེ་ཐློག་མར་འགྲློ་

བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་ཨ་བ་ཏ་ར་ལས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཀི་རྩ་

བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་ནི་ཤྗེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀིས་དྗེ་བཞིན་དུ་ངྗེས་པར་འདློད་པར་

བྱ་སྗེ་འློག་ཏུ་སློན་པར་འགྱུར་རློ། །རྩ་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས་སྐློང་ཚུལ་ནི་ཉིན་མློ་ལན་

གསུམ་དང་མཚན་མློ་ལན་གསུམ་དུ་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ཞིང་ནི་ཟླ་བ་སྗེ་རང་རྒྱུད་ལ་ཉྗེས་

པས་གློས་མ་གློས་བསྔློ་བགྲང་བྱའློ། །གང་གི་ཚེ་བསྔློ་བགྲང་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་དྗེ་
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ཉམས་པར་གྱུར་པ་སྗེ་ཆག་ན་དྗེའི་ཚེ་རྣལ་འབྱློར་བ་དྗེ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སྗེ། ལྟུང་བ་

སྦློམ་པློ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །འདི་ཡང་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ལ་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་

པས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ལ་བྱ་དགློས་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་ཐློད་

པའི་དཀིལ་མཆློག་ཏུ་ས་ར་ཧས། སྗེམས་དག་ཐློ་རངས་དུས་ལངས་ཏྗེ། །བཟའ་དང་

བསྲུང་བ་ལ་སློགས་པའི། །སློམ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་བསྲུང་ངློ༌། །ལུས་དང་སློག་ལ་

མི་ལྟློས་པར། །དམ་ཚིག་དང་ནི་“སློམ1་པ་བསྲུང༌། །ཉིན་དང་མཚན་མློ་ལན་གསུམ་

དུ། །རྟག་ཏུ་བཟླས་ལ་གཞློལ་བར་བྱློས། །གང་ཚེ་ཉམས་ན་རྣལ་འབྱློར་པ། །ཁ་ན་མ་

ཐློ་སྦློམ་པློར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལ་པ་པ་དང་ནག་པློ་སྤྱློད་པས་ཀག་བདྗེ་

མཆློག་གི་དཀིལ་ཆློག་ལས་བཟའ་བ་དང་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་སྤྱི་ལ་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །ད་ལྟ་ལས་དང་པློ་པས། ཞག་གཅིག་ལ་དུམ་བུ་དྲུག་ཏུ་བཅད་ནས་དྲན་

ཤྗེས་བསྗེན་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཉྗེས་པ་བྱུང་མ་བྱུང་རྟློག་པ་འདི་ནི་དམ་ཚིག་

བསྲུང་བའི་ཐབས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡིན་པས་སྔགས་པས་རློ་རྗེ་འཆང་གི་བཅས་པ་འདི་

གནད་ཆྗེ་བར་ཟུངས་ཤིག །གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ལ་གསུམ། སློང་བའི་

དམ་ཚིག །བསན་པའི་དམ་ཚིག །སློང་བའི་དམ་ཚིག་གཞན་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

ཁྱློད་ཀིས་སློག་ཆགས་གསད་མི་བྱ། །མ་བྱིན་པར་ཡང་མི་བང་ངློ༌། །འདློད་པ་ལློག་

པར་མི་སྤྱད་ཅིང༌། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱའློ། །ཕུང་ཀྲློལ་ཀུན་གི་རྩ་བ་ཡི། །ཆང་ནི་

རྣམ་པར་སང་བར་བྱ། །སྗེམས་ཅན་འདུལ་ཕྱིར་མ་གཏློགས་པ། །བྱ་བ་མ་ཡིན་

ཐམས་ཅད་སང༌། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སློག་གཅློད་པ་ནས་རྫུན་གི་བར་སློང་བ་བཞིའི་

1  སློམ
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“སྗེང1་དུ་ཆང་འཐུང་བ་སློང་བའི་བསབ་པའི་གཞི་ལྔ་ནི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་

གཞིར་བསྲུང་དགློས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས། གལ་ཏྗེ་དངློས་གྲུབ་མཆློག་འདློད་

ན། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སློང་སྗེ། །བསབ་པ་ལྔ་ལ་རྣམ་པར་གནས། །བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་ལ་མཆློག་བརྩློན་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །ཆང་འཐུང་བ་ཕུང་

ཀྲློལ་ཏྗེ་ཉྗེས་དམིགས་ཀུན་གི་རྩ་བར་གསུངས་པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཁློ་ནའི་མ་ཡིན་

གི་བ་མྗེད་དང་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་ཏྗེ། བ་མྗེད་ཀི་དཀིལ་ཆློག་ཚད་ལྡན་དུ་མར་ཡང་རྩྗེ་

མློ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་ཡང་སློ་གསུམ་གི་བྱ་བ་མ་

ཡིན་པ་ཉྗེས་སྤྱློད་ཐམས་ཅད་སང་བར་བྱ་སྗེ་འློན་ཀང་ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་སློམ་པ་ཚུལ་

བཞིན་དུ་བསྲུང་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བརྟན་པའི་རྒྱལ་སས་འགའ་ཞིག་ལ་

སྗེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཕྱིར་དུ་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སློག་

གཅློད་པ་སློགས་ལུས་དག་གི་བདུན་ལ་གནང་བའི་སྐབས་ཡློད་པས་དྗེ་འདྲ་བའི་ཚེ་

ནི་མ་གཏློགས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། དམ་པ་ནྗེ་བར་བསྗེན་བྱ་ཞིང༌། །རྣལ་འབྱློར་པ་

རྣམས་བསྗེན་བཀུར་བྱ། །ལུས་ཀི་ལས་ནི་རྣམ་གསུམ་དང༌། །ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་

རྣམས་དང༌། །ཡིད་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་དག་ནི། །ཅི་ནུས་པར་ནི་རྗེས་སུ་སྐློངས༌། ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། དམ་པའི་བཤྗེས་ལ་ཉྗེ་བར་བསྗེན་ནས་སྔགས་ཀི་རིག་པ་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་སྗེ། རྩྗེ་མློ་ལས་རྣལ་འབྱློར་རིག་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། མཁས་པ་རྣམས་ལ་བསྗེན་

པར་བྱ། ཞྗེས་སློ། །རྣལ་འབྱློར་པ་རྣམས་ལའང་མི་བརས་པར་བསྗེན་བཀུར་བར་

བྱའློ། །ལུས་ལ་སློགས་པའི་སློ་གསུམ་གི་དཀར་པློའི་ལས་ལམ་བཅུ་ནུས་པ་ཅི་ཡློད་

པས་ནི། རྗེས་སུ་སྐློང་བ་སྗེ་སྗེལ་ཅིག་ཅྗེས་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐྗེག་ཆྗེན་
1  སློང
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ལས་ལྡློག་པའི་རྒྱུ་སང་བ། བརས་པ་དང་འགློམ་པའི་ཉྗེས་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ནི། 

ཐྗེག་པ་དམན་ལ་འདློད་མི་བྱ། །སྗེམས་ཅན་དློན་ལ་རྒྱབ་ཕྱློགས་མིན། །འཁློར་བ་

དག་ཀང་སང་མི་བྱ། །རྟག་ཏུ་མ་ངན་འདས་མི་ཆགས། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཐྗེག་པ་

དམན་པ་ནི་ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་གཞན་དློན་དང་འབས་བུ་བྱང་ཆུབ་དམན་པ་ཉན་རང་གི་

ལམ་སྗེ། དྗེ་ལ་ལམ་དྗེས་རང་བགྲློང་པར་འདློད་པ་མི་བྱ་བ་ཡིན་གི་ཐྗེག་པ་དམན་

པའི་སྗེ ་སློད་ཀིས་བདག་ལ་ཅི་བྱ་ཞྗེས་སློང་དུ་མི་རུང་བར་སྔར་བསན་ཟིན་

ཏློ། །སྗེམས་ཅན་གྲངས་མྗེད་པའི་དློན་བྱ་བའི་ཁུར་འཁུར་བ་ལ་སྒིད་ལུག་པ་ལ་

སློགས་པའི་སློ་ནས། རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པ་སྗེ་མི་དགའ་བར་མི་བྱ་བར་སྤློ་བཞིན་དུ་

དྗེའི་ཁུར་གཟུང་ངློ༌། །འཁློར་བ་མི་སང་བ་ནི་རྩྗེ་མློ་ལས། འཁློར་བ་མཐར་ཐུག་པར་

དུ་ནི། །བདག་འཚང་རྒྱ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །དྗེ་བཞིན་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི། །དྗེ་

ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པར་ཤློག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཁློར་བ་ཇི་སིད་པར་འཁློར་

བར་གནས་ནས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱྗེད་པའི་གློ་ཆ་གློན་པའློ། །རྟག་ཏུ་སྗེ་དུས་ནམ་

ཡང་སིད་པའི་འཆིང་བ་ལས་གྲློལ་བ་ཙམ་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཆགས་པ་

སྗེ་ཐློབ་བྱར་མི་བྱྗེད་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དློན་དུ་གཉྗེར་བར་བྱའློ། །གཉིས་

པ་ནི། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གསང་བ་པ། །ཁྱློད་ཀིས་བརས་པར་མི་བྱ་ཞིང༌། །ཕྱག་རྒྱ་

བཞློན་པ་མཚོན་ཆ་དང༌། །མཚན་མ་འགློམ་པར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་དང་གསང་བ་པ་གནློད་སྦྱིན་

རྣམས་ལ་བརས་པར་མི་བྱའློ། །རྒྱལ་པ་བཟང་པློས། གསང་བ་གསུམ་གི་ལྷ་རྣམས་

ལ། །བརས་པ་ཉིད་དུ་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་ཀང་འདློན་ནློ། །ཕྱག་རྒྱ་ནི་ལྷའི་གཟུགས་བིས་
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པ་སློགས་སློ། །བཞློན་པ་ནི་ལྷའི་བཞློན་པའི་གཟུགས་སུ་བྱས་པ་དང་བ་མའི་བཞློན་

པའློ། །མཚོན་ཆ་ནི་ལྷའི་ཕྱག་མཚན་གི་རལ་གྲི་སློགས་སློ། །མཚན་མ་ནི་ལྷའི་ཕྱག་

འཚལ་འཁློར་ལློ་དང་རློ་རྗེ་སློགས་འགློམ་པར་མི་བྱའློ། །རྩྗེ་མློ་ལས། འཁློར་ལློ་རློ་རྗེ་

པད་སློགས། །མཚན་མའི་ཕྱག་རྒྱ་གང་ཡིན་པ། །འགློམ་པ་ཉིད་དུ་མི་བྱ་ཞིང༌། །བཟའ་

བར་ཡང་ནི་མི་བྱའློ། །དྗེ་བཞིན་དམན་མ་ལྷ་ཡི་གྲིབ། །རྐང་པ་དག་གིས་བརི་མི་

བྱ། །དྗེ་ཡི་སྗེང་དུ་འདུག་མི་བྱ། །སར་ཡང་གཞག་པར་མི་བྱའློ། །ལྷ་ཡི་ཕྱག་མཚན་

བཟང་པློ་དང༌། །ལྷ་ཡི་བཞློན་པའི་མཚན་མ་རྣམས། །འགློམ་ཞིང་བརས་པར་མི་བྱ་

སྗེ། །སྗེམས་ཅན་ལ་ནི་གནློད་མི་བྱ། ཞྗེས་དང༌། ལྷ་ཡི་སྐུ་དང་ཕྱག་མཚན་དང༌། །ལྷ་

མི་བཞློན་པ་དག་དང་ནི། །དམན་མ་ལྷ་ཡི་གྲིབ་མ་དང༌། །ལྷ་ཡི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་

དང༌། །བཟའ་བ་དག་ནི་ས་ཚོགས་པ། །མཚན་མའི་གཟུགས་སུ་བྱས་པ་དང༌། །འགློམ་

པར་མི་བྱ་བཟའ་མི་བྱ། །བཟའ་བ་དག་ནི་ས་ཚོགས་པ། །མཚན་མའི་གཟུགས་སུ་

བྱས་པ་དང༌། །ནམ་ཡང་བརི་བར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་དམན་མ་ནི་མཆློད་

རས་ཕུལ་བ་རིང་པའློ། །དྗེ་དག་གི་སྗེང་དུ་འདུག་པ་དང་ཡློ་བྱད་གཞན་དྗེ་དག་གི་

སྗེང་དུ་བཞག་པ་སློགས་མི་བྱའློ། །གྲིབ་མ་ལ་སློགས་པ་ལ་མི་འགློམ་དུ་མི་རུང་བ་

བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་ཨ་བ་ཏ་ར་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། ཡང་

ཡུམ་དང་དུས་ཀི་དབང་གིས་མི་འགློམ་པ་འགློམས་པ་དང་བརིས་པ་ལ་སློགས་པ་

ཡང་རློ་རྗེ་ཤུགས་དང་ལྡན་པ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་ནི་གནང་སྗེ། 

དྗེ་བས་ན་དྗེ་གཉིས་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་དང་དུས་ཀི་དབང་གིས་བྱས་ན་མི་འགློམ་པ་

འགློམས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་ཉྗེས་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ་གཞན་
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དག་ལས། མི་ཤྗེས་པའམ་གཏི་མུག་དང༌། །དྗེ་བཞིན་ལྗེ་ལློའམ་མི་དྲན་པས། །རློ་རྗེ་

རི་མློ་ལ་སློགས་བརིས། །ངྗེས་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར། །དྗེ་བས་ནན་ཏན་

ཐམས་ཅད་ཀིས། །རློ་རྗེ་ཤུགས་ཀིས་མ་གཡྗེངས་པར། །ཤྗེས་རབ་ཅན་གིས་ཤྗེས་

པར་བྱ། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་དཀིལ་འཁློར་དུའློ། །དམན་མ་རློ་རྗེའི་རི་མློ་མཚན། །སངས་

རྒྱས་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སློགས་ཚོགས། །དམན་ནམ་བརིས་པར་གྱུར་པ་ཡང༌། །རློ་རྗེ་

ཤུགས་ལྡན་ཉྗེས་མི་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་དུ་

བྱས་ནས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་གསུངས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ཤུགས་ཞྗེས་བྱ་བའི་སྒའི་གནས་སུ་

ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱློར་ཞྗེས་བྱ་བའི་སྒར་བརློད་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་ཁྱད་པར་དུ་གཟུང་

ངློ༌། །དྗེ་ལ་དྗེ་ཤིག་འདིར་རློ་རྗེ་ཤུགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དང་གསང་སྔགས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་

དག་བསན་པ་འདི་ལྟར། རི་མློའམ་རློ་རྗེ་སས་བུའམ་རུང༌། །ཡིད་ཀིས་གྗེན་དུ་བཏྗེག་

ནས་ནི། །འཇུག་ཅིང་འབྱུང་བར་བྱྗེད་པ་སྗེ། །དམ་ཚིག་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །རློ་རྗེ་རི་མློ་དང་རློ་རྗེའི་སད་བུ་སྨློས་པ་ཡང་ཉྗེ་བའི་མཚན་

ཉིད་དྗེ། དྗེ་བས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སློགས་པ་འགློམ་པར་མི་བྱ་བ་གཞན་ཡང་འདུས་པར་

བལྟའློ། །འདི་ནི་ཡིད་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་སྗེ་དྗེའི་སྔགས་ནི་འདིའློ། །བཛྲ་བྗེ་ག་ཨ་ཀྲ་མ། ཞྗེས་

སློ། །དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་དུམ་བུ་གཉིས་པ་ལས་ནི། །དྗེ་ལ་རློ་རྗེ་ཤུགས་ཀི་སིང་པློ་ནི་

འདི་ཡིན་ནློ། །ༀ་བཛྲ་བྗེ་གཱ་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ། དྗེ་བཞིན་དུ་རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་

སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སད་བུ་ལ་བརྒལ་ཏྗེ་ཐམས་ཅད་དུ་

འགྲློ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་འདིའི་སིང་པློ་བཤད་དློ། །ཡིད་ཀིས་རི་མློ་བཏྗེག་ནས་

ནི། །རློ་རྗེ་སད་བུའམ་གཞན་ཡང་རུང༌། །ཕྱིར་བྱུང་ནང་དུ་ཞུགས་ཀང་ནི། །དམ་ཚིག་
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འགལ་བར་དྗེ་མི་འགྱུར། ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །རི་མློ་ནི་ཚོན་རྩིའི་རི་མློ་དང་རློ་རྗེའི་སད་

བུ་ནི་ཚོན་རྩི་ལྔའི་སྐུད་པའི་རི་མློ་དང་བཏྗེག་པ་ནི་དྗེ་དག་གི་འློག་ནས་འཛུལ་བར་

ཡིད་ཀིས་བསམ་པ་ལ་ཀུན་སིང་གིས་བཤད་དྗེ། གཞན་ཡང་རུང་ཞྗེས་གསུངས་

པས་དྗེ་རྣམས་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ངག་ཏུ་སྔགས་དྗེ་བརློད་ཅིང་ཡིད་

ཀིས་གང་ལ་འགློམ་པའི་གཞི་དྗེ་རང་གི་སྗེང་དུ་བཏྗེག་ནས་དྗེའི་འློག་ནས་འཛུལ་

བར་བསམས་ལ་བྱའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་སློ་ནས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་འཇིགས་པས་ཉྗེས་

མྗེད་དུ་འགྲློ་ཚུལ་གསུངས་པས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཕ་མློ་རྣམས་བསྲུང་བ་ལའང་འབད་

དགློས་ཏྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས། དྗེ་ནས་རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བང༌། །སློམ་པའང་དློར་བར་

མི་བྱ་ཞིང༌། །ཁ་ན་མ་ཐློ་རྡུལ་ཙམ་ལའང༌། །འགློད་པ་རུ་ནི་བྱ་བ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་དློན་བསྡུས་པ་ནི། འདི་དག་དམ་ཚིག་ཡིན་པར་

བཤད། །ཁྱློད་ཀིས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འདི་ནི་སྔར་བཤད་པའི་

ཐུན་མློང་གི་དམ་ཚིག་བསྒག་པ་མན་ཆད་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་སྗེ་རིགས་ལྔ་

སློ་སློའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ལ་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་དློན་ཡློད་པས་སློ། །དྗེ་ནས་རྗེས་

མཐུན་སློམ་པ་རྒྱ་ཆྗེར་ནི། །གསང་བའི་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་བཤད། ཅྗེས་པ་ནི་སྔར་

བཤད་པ་དྗེ་དག་དང་འདྲ་བའི་སློམ་པ་སྗེ་བསབ་པའི་གནས་རྒྱ་ཆྗེར་ནི་རྒྱུད་ཀུན་

ལས་རབ་ཏུ་བཤད་དློ་ཞྗེས་དངློས་སུ་སྨློས་པ་དྗེ་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་སམ་པ་སང་པའི་

ཕྱིར་དུའློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་གང་ཁས་བང་རྒྱུའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཤྗེས་པའི་ཕྱིར་དུ་

བསྒགས་ནས། དྗེ་ནས་དྗེ་རྣམས་བསྲུང་བའི་བསམ་པས་འློག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་

སློམ་པ་གཟུང་བའི་ཆློ་གས་འཛིན་པ་སྗེ་མདློར་ན་སློམ་པ་ལྗེན་པའི་ཆྗེ། ཐམ་ཐློམ་དུ་
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མ་སྗེང་བར་དམིགས་ཕྱྗེད་པར་བྱས་ནས་འཛིན་པའློ། །དཀིལ་ཆློག་འགའ་ཞིག་ཏུ་

སློམ་པ་བསྒག་པའི་གཞུང་མ་གསུངས་པ་ཡང་ཡློད་པས་དྗེར་ཡང་སློབ་དཔློན་གིས་

སློམ་གཟུང་གི་དློན་རགས་པ་རྣམས་སློབ་མ་ལ་བར་ཕད་པར་བྱས་ལ་འཛིན་དུ་

གཞུག་གློ །སློམ་པ་བསྒག་པའི་གཞུང་དྗེ་རྣམས་ནི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་

འདིར་བཀློད་པའློ། །

གཉིས་པ་སློམ་པ་གཟུང་བ་བཤད་པ་ནི། སློམ་པ་གཟུང་བའི་ཆློ་ག་འདི་སཾ་བྷུ་

ཊའི་བརྟག་པ་གསུམ་པའི་རབ་བྱྗེད་བཞི་བ་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་

བཅུ་གཉིས་པ་དང་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་ལས་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་

རྣམས་ལས་འདིར་ནི་རྩྗེ་མློའི་གཞུང་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་བཤད་པར་བྱའློ། །འདི་ལ་གཉིས། 

གསློལ་བ་གདབ་བ་དང༌། སློམ་པ་གཟུང་བའློ། །དང་པློ་ནི། རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས། གཙོ་བློ་

བདག་ལ་སློམ་པ་སྩློལ། །ཐུབ་པ་ཉི་མ་མ་ལུས་པའི། །སངས་རྒྱས་བདག་ལ་དགློངས་

སུ་གསློལ། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པའི་སློབ་མ་ལ། གསང་བ་ཆྗེན་

པློའི་རིགས་དག་པའི། །གསང་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་ནི། །བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ཁྱློད་

འདློད་དམ། ཞྗེས་སློམ་པ་ལ་སིང་ནས་ལྗེན་འདློད་ཡློད་མྗེད་དྲིས་ནས། དྗེ་ནས་སློབ་

མ་དྗེ་ལ་དློན་གཉྗེར་འདུག་ན་སྔློན་དུ་སློམ་པ་བསྒག་པ་བྱས་ནས་དྗེའི་རྗེས་སུ། དྗེ་

ཉིད་ཀིས་ཀང་བརློད་པར་བྱ། །འདིར་ནི་སློབ་དཔློན་བདག་ལ་གསློན། ཞྗེས་སློབ་

དཔློན་ལ་གསློལ་ནས། སྔློམ་པ་འཛིན་པ་མཛད་དློ། །ཡང་རྩྗེ་མློ་ལས། སྔློན་ལ་སློམ་

པ་འདི་དག་ནི། །ཇི་ལྟར་འདློད་ཅིང་མློས་པ་རུ། །མཁས་པ་ཡིས་ནི་སྦྱིན་བྱ་སྗེ། །རང་

དབང་མྗེད་པར་སྦྱིན་མི་བྱ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི་དད་གྱུར་ན། །དྗེ་ལ་སློམ་པ་སྦྱིན་པར་
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བྱ། །སློམ་པ་གསུམ་ལ་བཀློད་ནས་ནི། །དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་བསན་པར་བྱ། ཞྗེས་

སློབ་མ་ལ་ལྗེན་འདློད་མྗེད་བཞིན་དུ་མི་སྦྱིན་པ་དང༌། ལྗེན་པར་འདློད་པའི་དད་པ་

ཡློད་ན་སྗེར་བར་གསུངས་ལ་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་སིང་ནས་ལྗེན་འདློད་ཡློད་མྗེད་འདྲི་

བར་ཡང་གསུངས་པས། སྤྱིར་དབང་བསྐུར་ཞུ་སམ་པ་ཙམ་གི་གཡམ་ལ་རྒྱུགས་

མིན་པར་སློམ་པ་ལ་དམིགས་ཕུག་པའི་ལྗེན་འདློད་སློབ་དཔློན་གིས་བསྐྗེད་པ་གལ་

ཆྗེ་སྗེ། འདི་མྗེད་ན་སློམ་པ་མི་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །སློབ་མ་ལ་སློམ་པ་ལྗེན་འདློད་ཡློད་

ཀང་སློབ་དཔློན་ལ་རྩ་ལྟུང་བྱུད་བའི་སློ་ནས་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་སྔར་ཐློབ་པ་བཏང་

ནས་ད་ལྟ་མྗེད་ནའང་མི་སྐྗེ་བས་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་མཚན་ཉིད་དུ་རློ་རྗེ་གུར་དང་

སློམ་འབྱུང་སློགས་སུ་རྩ་ལྟུང་དང་མི་ལྡན་པ་དགློས་པར་གསུངས་ཤིང༌། གསང་བ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྤྱིའི་ཆློ་ག་སིང་པློ་རྒྱན་ལས་ཀང༌། སློམ་པ་གསུམ་པློ་མི་འཛིན་

ཞིང༌། །རྩ་བའི་ལྟུང་ལ་ཉྗེར་གནས་དང༌། །ཆློས་ལ་སྗེར་ས་ཀུན་སྤྱློད་ཅིང༌། །དམན་

པའི་ལས་ལ་སྦྱློར་བྱྗེད་པའི། །སློབ་དཔློན་རིང་ནས་སང་བར་བྱ། །དྗེ་བསྗེན་དམལ་

སློགས་འབས་ལ་སྦྱློར། ཞྗེས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས་གསུངས་སློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་

ཡིན་ན། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་རྩ་ལྟུང་ནི་གྲངས་མང་ལ་འབྱུང་ཉྗེ་བར་སང་ལ་བསན་པ་

འགྲིབ་པ་ལ་ཉྗེ་བར་སྗེབ་པས་གློང་མ་གཉིས་ཀི་ཐ་ན་རྩ་བའི་བསབ་ཚིགས་ཙམ་ཡང་

ངྗེས་པར་བྱས་ནས་བསྲུང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀློན་བར་སང་བས་ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་སློམ་པ་

དང་ལྡན་པ་མྗེད་པར་མི་འགྱུར་རམ་སམ་ན། དྗེའི་སྐློན་མྗེད་དྗེ་སློབ་མ་དབང་བསྐུར་

བ་རྣམས་ལ་སྔློན་དུ་སློབ་དཔློན་བདག་ཉིད་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཞུགས་ནས་དབང་དང་

དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམས་ལྗེན་པའི་ཕྱག་ལྗེན་ཡློད་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེའི་ཚེ་དམ་ཚིག་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 354  

དང་སློམ་པ་ལྗེན་འདློད་ཀི་བསམ་པས་ཆློ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་བ་རྣམས་ལ་སྔློན་

གི་སློམ་པ་ཉམས་ནའང་སར་སྐྗེ་བས་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ན་སློམ་པ་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་སྔློན་དུ་བདག་ཉིད་

དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་དགློས་པ་ཡང་དྗེ་ལྟར་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་སྗེ་

དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་དུ་ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས། སློབ་མ་

གཞུག་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་དང་སློབ་དཔློན་འཇུག་པའི་ཆློ་ག་དང་པློར་བྱ་དགློས་ཏྗེ། 

གང་གི་ཕྱིར་གང་ལ་ལ་དག་བརྗེད་ངས་པས་དམ་ཚིག་དང་འདས་པ་འགའ་ཞིག་

འབྱུང་བ་དག་སིད་པས་ན་དྗེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔློན་ཉིད་དང་པློར་འཇུག་པར་བྱའློ་ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཀུན། །ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ། ཞྗེས་གསློལ་བ་གདབ་པར་གསུངས་

ཏྗེ། སཾ་བྷུ་ཊར་ཡང་དྗེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སློ། །དྗེའི་དློན་ནི་སངས་རྒྱས་ནི་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་ནི་ལྷའི་ཚོགས་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་རང་གི་

སྗེམས་སུ་ཤྗེས་ནས་ལྷའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྗེམས་གང་ལ་ཡློད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་

ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའློ། །དགློངས་སུ་གསློལ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་

དང་བཅས་པས་བདག་ལ་བྱིན་གིས་རླློབ་ཅིང་བདག་གི་བར་མཛོད་ཅྗེས་པ་ལ་བྷཱ་བ་

བྷ་ཏས་བཤད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། རྩྗེ་མློར་གཙོ་བློས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ། དྗེ་བཞིན་

དུ་ནི་བགིད་པར་འཚལ་ཞྗེས་བསྡུས་ཏྗེ་ཁས་ལྗེན་པ་ཞིག་གསུངས་སློ། །འདི་ལ་

གསུམ། སྗེམས་བསྐྗེད་པ། སློམ་པ་གཟུང་བ་དངློས། དློན་བསྡུས་ཏྗེ་ཁས་བང་

བའློ། །དང་པློ་ནི། ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགློན་པློ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངྗེས་མཛད་
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པའི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བ་ན་མྗེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྗེད་པར་བགི། ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་འདས་མ་འློངས་དུས་གསུམ་དུ་གཤྗེགས་པ་དང་

གཤྗེགས་བཞིན་པ་དང་མ་བྱློན་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་སྗེམས་ཅན་སྐློབ་པས་ན་མགློན་

པློ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སྗེ་དློན་

གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཆྗེད་དུ་སྦྱིན་སློགས་ཀི་ཚོགས་མ་ལུས་

པ་སྡུད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཐུགས་ངྗེས་པར་ཏྗེ་རྩྗེ་གཅིག་གིས་བསྐྗེད་པ་མཛད་པ་དང༌། 

བསྐྗེད་པ་དང་བསྐྗེད་པར་འགྱུར་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀང་བསྐྗེད་པར་

བགིའློ། །བསྐྗེད་བྱའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་སྨློན་འཇུག་གཉིས་ལ་གསུངས་ཏྗེ་འདི་

ནི་བྷཱ་བ་བྷ་ཏ་དང་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་གཉིས་ཀའི་དགློངས་པའི། །སྐབས་འདིའི་འཇུག་

སྗེམས་ལྗེན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ལྗེན་པ་མ་ཡིན་གི་སྔགས་ཀི་སློམ་

པ་ལྗེན་པའི་ཡན་ལག་ཙམ་སྗེ་དཔྗེར་ན་སྤྱློད་འཇུག་ཏུ་འཇུག་སློམ་ལྗེན་པའི་ཆློ་གར་

སྨློན་སྗེམས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ངྗེས་

མཛད་པ། །དྗེ་བཞིན་བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། ཞྗེས་དང༌། དཔལ་མཆློག་“འགྲྗེལ1་

ཆྗེན་དུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བསྒྱུར་བ་བདྗེ་སྗེ་ཇི་ལྟར་ཞྗེས་པ་དང་སྦྱར་དགློས་པས་སློ། །དྗེ་

ལ་སྨློན་པ་ནི་བདག་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔར་གྱུར་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་གློ་

འཕང་དྗེ་ལ་དགློད་པར་བྱའློ། །སམ་པའི་འདློད་པ་དང་བཅས་པའི་སྨློན་ལམ་

མློ། །འཇུག་པ་ནི་དྗེའི་ལམ་སྦྱིན་སློགས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རང་བཞིན་ཏྗེ་དྗེ་གཉིས་

ནི་བ་ན་མྗེད་པའི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པས་བ་ན་མྗེད་པ་དང་དམ་པའློ། །འདི་ནི་

བྷཱ་བ་བྷ་ཏའི་དགློངས་པའློ། །གཞུང་དྗེའི་སྔློན་དུ་གང་གིས་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་མིང་
1  དགྲྗེལ
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སྨྲློས་ནས་དུས་ཇི་སིད་དུ་བསྐྗེད་པའི་དུས་ཀག་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལ། བདག་མིག་

འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ནི། །དུས་འདི་ནས་བཟུང་ཇི་སིད་དུ། །བྱང་ཆུབ་སིང་པློར་མཆིས་

ཀི་བར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་བྷུ་ཊ་ལས་ཀང་ངློ༌། །བྱང་ཆུབ་ནི་མི་གནས་པའི་

མང་འདས་ཏྗེ་སིང་པློ་ནི་བྱང་ཆུབ་རྣམས་ཀི་དམ་པ་དང་མཆིས་པ་ནི་དྗེ་ཐློབ་པ་དང༌། 

བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ཞྗེས་རང་མིང་ནས་སྨློས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཁས་ལྗེན་

པའི་དློན་དང༌། དུས་ཏྗེ་གནས་སྐབས་འདི་ནས་བཟུང་བ་སྗེ་ཉྗེ་བར་བརྩམས་ནས་

ཞྗེས་པའམ་ཡང་ན་བཟུང་བའི་དློན་སངས་རྒྱས་ལ་སློགས་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་

ཤིག་རྒྱུར་བྱས་བ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ཞྗེས་པའི་དློན་དུ་བྷཱ་བ་བྷ་ཏས་བཤད་དློ། །རང་

གིས་ཁས་བངས་པ་ཡལ་བར་མི་འདློར་བའི་“དློན1་དུ་རང་མིང་ནས་སྨས་པར་ཨ་

བྷྱས་བཤད་པ་ལྟར་སྔ་མ་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། །རྣམ་སང་གི་སློམ་པ་གཟུང་བ། མི་བསྐློད་པའི་སློམ་པ་གཟུང་

བ། རིན་འབྱུང་གི་སློམ་པ་གཟུང་བ། འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་སློམ་པ་གཟུང་བ། དློན་ཡློད་

གྲུབ་པའི་སློམ་པ་གཟུང་བའློ། །དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱློར་སློམ་པ་ལ། །ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ནི་བསབ་པ་དང༌། །དགྗེ་བའི་ཆློས་ནི་སྡུད་བ་དང༌། །སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་

ཚུལ་ཁིམས་གསུམ། །བདག་གིས་བརྟན་པློར་གཟུང་བར་བགི། །སངས་རྒྱས་ཆློས་

དང་དགྗེ་འདུན་ཏྗེ། །བ་ན་མྗེད་པའི་དཀློན་མཆློག་གསུམ། །དྗེང་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་

གཟུང་བར་བགི། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འདི་ལ་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། སངས་རྒྱས་

རྣལ་འབྱློར་བསྐྗེད་སློམ་པ། །སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་ཏྗེ། །བ་ན་མྗེད་པའི་

དཀློན་མཆློག་གསུམ། །དྗེང་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་མཆློག་ཏུ་གཟུང༌། །བསབ་པ་ཡི་ནི་
1  དན
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ཚུལ་ཁིམས་དང༌། །དགྗེ་བའི་ཆློས་ནི་བསྡུ་བ་དང༌། །སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཚུལ་

ཁིམས་གསུམ། །བདག་གིས་སློ་སློར་བརྟན་པློར་བཟུང༌། །ཞྗེས་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་

གཟུང་བ་ཡང་རྣམ་སང་གི་སློམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྷཱ་བ་བྷཱ་ཏས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་

བཤད་ལ་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་བཤད་པ་ལ་གསལ་ཁ་མི་སང་ངློ༌། །འདི་ནི་སྔ་མ་ལྗེགས་ཏྗེ། 

རྩྗེ་མློ་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་གཉིས་ལས་རྣམ་སང་གི་སློམ་པར་གསུངས་ཤིང༌། དཔལ་

མཆློག་འགྲྗེལ་ཆྗེན་དང་རློ་རྗེ་འབྱུང་བ་དང་ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་མཧཱ་མཱ་ཡའི་དཀིལ་

ཆློག་དང་རྒྱལ་བ་བཟང་པློའི་བདྗེ་མཆློག་གི་དཀིལ་ཆློག་ལ་སློགས་པར་ཡང་རྩྗེ་མློ་

བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློན་ཀང་འགྱུར་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་

ལྗེགས་སློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་ཙམ་ཞིག་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཏུ་གསུངས་པའང་

ཡློད་དློ། །འློ་ན་སློམ་པ་བསྒག་པའི་སྐབས་སུ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་འགྲློ་

ཙམ་ཞིག་རྣམ་སག་གི་སློམ་པར་གསུངས་པ་ཅི་ཡིན་སམ་ན། སློམ་པ་བསྒག་པའི་

སྐབས་སུ་ཐུན་མློང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་བྱུང་ཡང་གཟུང་བའི་སྐབས་སུ་མ་བྱུང་བ་

དང་འདྲ་བས་འགལ་བ་མྗེད་དློ། །འཇུག་སྗེམས་འཛིན་པ་ནི་སྔར་གློང་དུ་སློང་ཟིན་

པས་གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་སློབ་པ་བྱང་སྗེམས་ཀི་

འཇུག་སློམ་འཛིན་པ་ལ་སྦྱློར་བ་མི་རིགས་སློ། །དྗེས་ན་སློབ་དཔློན་མུ་ནྗེན་བྷ་ཏས་

ཇི་ལྟ་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་སྨློན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ནས་སྔགས་ཀི་

སློར་སྤྱློད་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀིས་ཐུན་མློང་བའི་ཕར་ཕྱིན་གི་སློམ་པ་གཟུང་བ་ནི་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་བསན་ནས་ཐུན་མློང་
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མ་ཡིན་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བང་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་པ་མན་ཆད་ཀིས་

བསན་པར་འཆད་པ་ཡང་འཐད་པར་མི་སང་ངློ༌། །འདི་ལ་ཐུབ་པ་དགློངས་རྒྱན་ལས། 

བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ཉིད་ཁྱད་པར་

དང་བཅས་པ་དབང་སྐུར་གི་སློམ་པ་དང་ཞྗེས་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་སློམ་པ་ཁྱད་

པར་དང་བཅས་པ་ལ་སྔགས་ཀི་སློམ་པར་གསུངས་པའི་ཁྱད་པར་ནི་དཀིལ་ཆློག་རློ་

རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་རིགས་ལྔས་བསྡུས་པ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་ལྔའི་སློམ་

པའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་སློམ་པ་ནི་རིགས་གཞན་གི་དམ་ཚིག་དང་

ཡང་སྦྱར་དགློས་མློད་ཀང་རྣམ་སང་རིགས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ནས་དྗེའི་

དམ་ཚིག་ཏུ་གསུངས་སློ། །ད་ནི་གཞུང་གི་དློན་བཤད་པར་བྱ་སྗེ། གཟུང་ཞྗེས་པ་

བཤད་གཞིའློ། །འདི་རྣམས་ལ་དུས་ཇི་སིད་དུ་གཟུང་བ་དང་དགློས་པ་གང་གི་ཕྱིར་

དུ་གཟུང་བ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་བྱང་ཆུབ་སིང་པློའི་བར་དང་འློག་ནས་སྗེམས་ཅན་

ཀུན་གི་དློན་གི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་བསན་ནློ། །གང་གཟུང་བ་ནི། སངས་

རྒྱས་ནི་རྣམ་སང་ངློ༌། །བསྐྗེད་པའམ་སྐྗེས་པ་ནི་དྗེའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་སློ་གསུམ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་ཟླློག་ཅིང་སྡུད་པས་ན་སློམ་པ་སྗེ་

དྗེའློ། །དྗེ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

སངས་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་དང་འཛིན་པས་ན་ཆློས་ཏྗེ་ལུང་

དང་རྟློགས་པ་དང་འདུས་པས་ན་དགྗེ་འདུན་ཏྗེ་འཇམ་དཔལ་ལ་སློགས་པའི་བྱང་

སྗེམས་རྣམས་དཀློན་པའི་ནང་ནས་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་ན་མཆློག་ཡིན་ལ་དྗེས་ན་བ་ན་

མྗེད་པ་སྗེ་དྗེ་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ལ་སློགས་པའློ། །དུས་ཇི་སིད་དུ་གཟུང་བ་
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ནི་དྗེང་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སིང་པློའི་བར་དུའློ། །ཚུལ་“ཇི1་ལྟར་ན་མཆློག་

ཏུ་སྗེ་གཙོ་བློར་རློ། །གཟུང་བའི་དློན་ནི་བསྐྗེད་པར་བྱ་བ་སྗེ་དང་པློར་སྐབས་སུ་སློང་

ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་སྗེ་དྗེ་དག་མངློན་སུམ་དུ་བྱ་བའློ། །ཡང་གཟུང་ཞྗེས་བྱའློ། །གང་

གཟུང་ན་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་མློ། །དྗེ་གསུམ་གང་ཞྗེ་ན། བསབ་པ་སྗེ་སློམ་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ནི་མི་དགྗེ་བ་ལས་ལྡློག་པའློ། །དགྗེ་བའི་ཆློས་རྣམས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

ནི། དགྗེ་བ་ལ་འཇུག་པའློ། །སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་གཞན་གི་དློན་

བྱྗེད་པའློ། །དང་པློས་སྗེམས་གནས་པ་དང་གཉིས་པས་རང་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆློས་སྨིན་པ་དང་གསུམ་པས་གཞན་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་པར་མན་ངག་སྗེ་མ་ལས་

བཤད་པ་ནི་བྱང་སའི་དློན་ནློ། །མན་སྗེར། དགྗེ་དང་ཆློས་ནི་བསྡུ་བ་དང༌། ཞྗེས་པའི་

ལུགས་སུ་བྱས་ནས་དགྗེ་བ་ནི་མི་དགྗེ་བ་དང་བལ་བའི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་

བཤད་དློ། །གང་གིས་གཟུང་བ་ནི། བདག་གིས་ཞྗེས་པ་སྗེ་འགྲློ་བ་རྣམས་བསྒལ་བའི་

ཕྱིར། ཁས་བང་ཞིང་ང་རྒྱལ་བྱའློ་ཞས་འཆད་དྗེ་སྗེམས་ཀི་དཔའ་བསྐྗེད་པའློ། །ཇི་

ལྟར་གཟུང་བ་ནི། སློ་སློར་ཏྗེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཛིན་པ་དང་བརྟན་པློར་ནི་སྗེམས་

བསྐྗེད་ལ་སློགས་པ་ཁས་བངས་པ་དྗེ་དག་ལ་མི་ཤྗེས་པའི་དབང་གིས་སར་ལྡློག་

པར་མི་བྱྗེད་པའློ། །སློ་སློར་བརྟན་པར་ཞྗེས་པ་འདི་འློག་མ་ཀུན་ལ་སྦྱར་རློ། །དཔལ་

མཆློག་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱློན་སློམ་པ་ལ། །སློམ་པ་ཡི་ནི་ཚུལ་

ཁིམས་དང༌། ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །སཾ་བྷུ་ཊ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་རྣལ་

འབྱློར་ཞྗེས་སློགས་འློག་ཏུ་བཏློན་ནས་དྗེའི་སྔློན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གཟུང་བ་

གསུངས་པ་རྣམས་སུ་ཡང་དློན་ནི་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། རློ་རྗེ་
1  ཏི
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རིགས་མཆློག་ཆྗེན་པློ་ལ། །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང༌། ཡང་དག་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་

བགི། །སློབ་དཔློན་དག་ཀང་གཟུང་བར་བགི་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། གཟུང་བར་

བྱའློ། །གང་གཟུང་བ་ནི་སྔ་མ་ལ་ལྟློས་ནས་ཡང་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་རློ་རྗེའི་དམ་ཚིག་

དང་དྲིལ་བུའི་དམ་ཚིག་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་དང་དྗེར་མ་ཟད་སློབ་དཔློན་དག་

ཀང་གཟུང་ངློ༌། །དྗེ་དག་གཟུང་བ་གང་གི་དམ་ཚིག་ལ་ཡིན་ཞྗེ་ན། རློ་རྗེ་རིགས་མཐློ་

ཆྗེན་པློ་ལ། ཞྗེས་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློར་གསུངས་པའི་དློན་རློ་རྗེ་མཐློ་བ་ནི་མི་བསྐློད་པ་

དང་རིགས་ནི་དྗེ་དང་འབྗེལ་བའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་བཤད་པས་དྗེ་དག་གི་དམ་ཚིག་ལའློ། 

ཡང་ན་སློམ་པ་ཉིད་རློ་རྗེའི་རིགས་མཐློ་ཆྗེན་པློ་སྗེ། མི་བསྐློད་པའི་རང་བཞིན་ནློ་

ཞྗེས་ཀང་བཤད་དློ། །ཨ་བྷྱས་རློ་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་རིགས་བསྡུས་པ། ཞྗེས་བཏློན་ནས་རློ་

རྗེ་ཆྗེན་པློ་ནི་མི་བསྐློད་པ་དང་རིགས་ནི་དྗེ་ལས་སྤྲུལ་པའི་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་ལྷ་

ཚོགས་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་མི་བསྐློད་པས་བསྡུས་པ་ལ་བཤད་དློ། །ཇི་ལྟར་གཟུང་བ་ནི་

ཡང་དག་ཉིད་དུ་སྗེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཟུང་བའློ། །ཡང་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། དྗེ་ཉིད་ལས་ནི་

སློ་སློར་གཟུང༌། ཞྗེས་འབྱུང་བས་རློ་རྗེ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དྗེ་ཁ་ན་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་

གཟུང་བར་བྱའློ། །འདི་དག་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་འཛིན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། 

དྗེ་ལ་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་སློ་གཅིག་པ་ལ་སློགས་པ་ནས་གསུངས་པ་

ལྟར་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ནི་རྟགས་ཀི་རློར་དྲིལ་

འཛིན་པ་ཡིན་ལ་དྗེས་གང་མཚོན་པའི་དློན་ཤྗེས་ནས་རློ་རྗེ་འཛིན་ཞིང་དྲིལ་བུ་

དཀྲློལ་བ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀིས་འཛིན་པའློ། །དྗེ་ཡང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཐུགས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་གསང་བའམ་ནང་གི་རློ་རྗེ་
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ཡིན་ལ་ཕྱིའི་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཚེ། དྗེ་དྲན་ནས་འཛིན་པ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀིས་འཛིན་

པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་མཆློག་དུམ་བུ་གཉིས་པའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། །རློ་རྗེ་གསང་

བའི་དློན་སྔར་ལྟར་བཤད་པའི་རྗེས་སུ་རློ་རྗེའི་དློན་འདི་མངློན་སུམ་དུ་བྱས་ཤིང་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་

བངས་ཏྗེ་གཟུང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀིས་

གཟུང་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་དང་དྗེའི་རློ་རྗེས་

ནི་རིགས་གཞན་ཡང་མཚོན་ནློ། །ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ཐློགས་པའི་རས་ཐམས་ཅད་

བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་པས་དངློས་པློའི་རང་བཞིན་མྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་དངློས་པློ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་རང་བཞིན་མྗེད་དྗེ་དློན་དམ་པར་གདློད་མ་ནས་མ་སྐྗེས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའམ་འདྲ་བ་ནི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ལ་དྗེའི་སྦྱློར་བ་ནི་

རྣལ་འབྱློར་བའི་སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་རྣམས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པའློ། །དྗེས་ན་རྣལ་འབྱློར་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེས་ཀུན་མཆློག་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་དྗེ་བཞིན་

ཉིད་དྗེ་གསལ་བ་སྗེ་ཁྱབ་པའློ། །ཤྗེས་རབ་དྲིལ་བུ་ཞྗེས་བརློད་དློ་ཞྗེས་པ་ལྟར་དྗེ་ལྟ་

བུའི་ཤྗེས་རབ་ནི་དློན་གི་དྲིལ་བུ་ཡིན་ལ་རྟགས་ཀི་དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་བ་ནའང་དྗེ་འདྲ་

བའི་སྒ་སྒློགས་པར་བསམས་ནས་དཀྲློལ་བ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀིས་འཛིན་པའློ། །དྗེ་

ལྟར་ཡང་དུམ་བུ་གཉིས་པའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་

ཅན། །ནམ་མཁའ་ཡང་ནི་མཚན་ཉིད་མྗེད། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་

ཡིས། །ཀུན་མཆློག་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གསལ། ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེ་ལྟ་བུའི་སྒ་དྲིལ་བུས་

སྒློགས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བྱ་བས་དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་ཞིང་དྗེའི་སྒ་ལ་ལྷག་པར་མློས་པར་བྱ་
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བ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཕྱག་རྒྱའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་འཛིན་པ་ནི་རིགས་གང་གི་

སྒྲུབ་པ་པློ་གང་ཡིན་པས་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པའི་སྐུར་བསྐྗེད་ནས་སྗེམས་ཅན་གི་

ཁམས་སྦྱློང་ཞིང་བཟླས་སློམ་བྱྗེད་པ་སྗེ། དཔལ་མཆློག་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་རང་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་སྒྲུབ་

པར་འདློད་པས། ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀིས་རློ་རྗེ་བཟུང་ལ་ཆློས་ཀི་དྲིལ་

བུ་དཀྲློལ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་རང་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་

བཅིངས་ལ་གཟུགས་གང་དང་གང་གིས་སྗེམས་ཅན་འདུལ་བར་འགྱུར་བའི་

གཟུགས་དྗེ་དང་དྗེ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་སྦྱང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་བདག་ཉིད་བྱ་བ་

བྱས་པ་ལྟ་བུའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པར་བསམས་ལ་བཟླས་པའམ་སློམ་བ་བྱ་བ་

ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིགས་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་

མློ། །དྗེ་ཉིད་ཀིས་ནི་རློ་རྗེ་བཟུང༌། །ཆློས་ཀི་དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་བར་བྱ། །དམ་ཚིག་གི་ནི་

ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེར། །བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་སིང་པློ་བཟླ། ཞྗེས་དཔལ་མཆློག་ནས་

འབྱུང་བ་འདི་གློང་མ་རྣམས་སུ་ཡང་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱིན་པའི་སྐབས་སུ་དྲངས་

པའི་དློན་ནློ། །འདི་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་དང་བ་མྗེད་གཉིས་ཀའི་དམ་ཚིག་གསུམ་ཐུན་

མློང་བ་ཡིན་པས་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པའི་རྣམ་བ་ཅན་ཁློ་

ནར་མི་བྱ་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་བ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱ་ལ་སྐབས་དང་སྦྱར་

རློ། །སློབ་དཔློན་ནི་རང་གི་བ་མ་ལ་བྱྗེད་པ་དང་སློབ་དཔློན་གི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་

བྱྗེད་པ་གཉིས་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་ཀང་སྔ་མ་སློམ་པ་བསྒག་པ་དང་མཐུན་ནློ། །དྗེ་

འཛིན་ཚུལ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་འཆར་བའི་རྒྱུར་ཁས་ལྗེན་པ་ལ་མན་སྗེར་
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བཤད་དྗེ་དངློས་གྲུབ་ཀི་འབྱུང་གནས་དམ་པར་ལྟ་བའློ། །གསུམ་པ་ནི། རིན་ཆྗེན་

རིགས་མཆློག་ཆྗེན་པློ་ཡི། །དམ་ཆིག་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ། །ཉིན་རྗེ་ཞིང་ནི་དུས་དྲུག་

ཏུ། །སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི་རབ་ཏུ་སྦྱིན། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སྦྱིན་ཞྗེས་དྲང་ངློ༌། །གང་ན་

སྦྱིན་པར་བྱ་བ་རྣམ་པ་བཞིའློ། །དྗེ་ནི་ཟང་ཟིང་དང་ཆློས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་

བྱམས་པའློ། །ཡང་ན་གསྗེར་ལ་སློགས་པའི་ནློར་དང་འབྲུ་དང་བན་ལ་སློགས་པའི་

ནློར་གི་སིང་པློའམ་ནློར་གི་དང་པློ་དང་རྐང་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་དང་མགློ་

དང་རྐང་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་གི་སིང་པློ་འམ་ཡན་ལག་གི་དང་པློ་བཞིའློ། །མན་

སྗེར་བྱམས་པའི་དློད་ལ་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་ཕྱི་མ་བཞི་ལ་ནློར་དང་ཡན་ལག་དང་

ཤིན་ཏུ་བའི་ནློར་དང་ཡན་ལག་ཅྗེས་པའི་ཐ་སད་མ་གཏློགས་པ་འདྲའློ། །གང་གི་དམ་

ཚིག་ལ་དྗེ་ལྟར་སྦྱིན་ཞྗེ་ན། རིན་ཆྗེན་ནི་མཉམ་ཉྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡིན་ལ། རིགས་ནི་དྗེ་

ལས་བྱུང་བས་ན་རིན་ཆྗེན་འབྱུང་ལྡན་ནློ། །རྣལ་འབྱློར་ནི་དྗེའི་རྣམ་པར་སྗེམས་རྩྗེ་

གཅིག་གིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྦྱློར་བ་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློ་སྗེ་དྗེའི་

འདའ་བར་མི་བྱ་བར་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བ་

རྣམས་དྗེ་ལ་སྦྱློར་བས་དྗེ་དག་དགའ་བར་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་ཡིད་དུ་འློང་བ་དྗེ་ལའློ། །རློ་

རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། རིན་ཆྗེན་རིགས་ཆྗེན་རྣལ་འབྱློར་གི། །དམ་ཚིག་ཡིད་དུ་འློང་

བལ། ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་སཾ་བྷུ་ཊར་ཡང་འབྱུང་ངློ༌། །མན་སྗེར་རྣལ་འབྱློར་གི་དློན་ནི་

རིན་འབྱུང་གི་སྦྱིན་པས་སྗེམས་ཅན་དགའ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་དབང་བ་ལ་བཤད་

དློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྦྱིན་པ་ནི། ཉིན་ལན་གསུམ་དང་མཚན་ལན་གསུམ་སྗེ་དུས་དྲུག་

ཏུ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་ཉིན་རྗེ་ཞིང་བྱ་སྗེ་ཨ་བ་ཏ་ར་ལས། བདག་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་
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བའི་དངློས་པློ་མང་དུ་མི་བདློག་གློ་ཞྗེས་ཉིན་རྗེ་ཞིང་སྦྱིན་པའི་བར་ཆད་མི་བྱའི་ཅི་

ནུས་པར་ཆུང་ངམ་ངན་ཀང་བ་སྦྱིན་པར་བྱ་སྗེ་ཡློང་ཡྗེ་དྗེས་དྗེ་ལས་འདའ་བར་མི་

བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །རབ་ཏུ་ཞྗེས་རྒྱུད་གཞན་གཉིས་ལས་ཀང་འབྱུང་

ངློ༌། །སློམ་པ་གཟུང་བསྒག་གི་སྐབས་སུ་རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་ལ་ཉིན་ཞག་རྗེ་ལ་

གྲངས་ཇི་ཙམ་བྱ་བ་གསུངས་ནས་གཞན་ལ་མ་གསུངས་པ་ཅི་ཡིན་ཞྗེ་ན། སྔར་

བཤད་བ་ལྟར་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཆིག་རྣམས་ལ་བསྔློ་བགྲང་བྱྗེད་པའི་སློ་

ནས་ཉྗེས་པས་གློས་མ་གློས་རྟློག་པ་ལ་དྲུག་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནི་མིན་ཏྗེ་འདི་ནི་

ཉིན་རྗེ་ལ་སྦྱིན་པ་ལན་དྲུག་གཏློང་བའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་ལན་

དྲུག་བྱ་པར་གསུངས་པ་ནི་དམ་ཚིག་གཞན་ལ་ཡང་མཚོན་པ་འདྲ་སྗེ། རྩྗེ་མློ་ལས། 

སྔ་དྲློ་སློམ་པ་བང་བྱ་སྗེ། །དྗེ་ཉིད་ཉི་ཕྱྗེད་དང་མཚམས་སུ། །ཉིན་དང་མཚན་མློ་ལན་

གསུམ་དུ། །སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ་ནློར་བུ་དང༌། །པད་བྱྗེད་པློའི་རྣལ་འབྱློར་གང༌། །རྣམ་

པ་བཞི་པློ་དྗེ་ལས་སྦྱློར། སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་ཚོགས་བྱང་ཆུབ། །ཉིན་དང་མཚན་

ལ་རྣམ་པ་དྲུག །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཚོགས་སློབ་དཔློན། །རློ་རྗེ་ཅན་རྣམས་དྗེ་བཞིན་

དྲུག །ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །སངས་རྒྱས་ཆློས་ཚོགས་ནི་སྐབས་འགྲློ་ཡིན་ལ་

བྱང་ཆུབ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྐྗེད་པའློ། །རློ་རྗེ་ཅན་ནི་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་གློ །དྗེ་

རྣམས་ཉིན་ལན་གསུམ་དང་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་དྲུག་གློ །དྗེ་དག་ཏུ་

ལས་རིགས་མ་སྨློས་པ་ནི་གཞན་དུ་རིན་པློ་ཆྗེའི་རིགས་ཀི་ནང་དུ་ལས་རིགས་

བསྡུས་ནས་བཞིར་གསུངས་པ་ཡློད་པས་དྗེ་ཡིན་ནམ་རྟག་པར་བྱ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་ཡང་

རིགས་གཞན་གི་དམ་ཚིག་ལ་དྲུག་ཏུ་བྱས་ནས་འདི་ལ་མི་བྱྗེད་པ་མིན་ནློ། །འློ་ན་
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ལུང་དྗེའི་འཕློ་ཉིད་ནས། །ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་ཆློས་དང་ནི། །བྱམས་པ་ཉིན་ཞག་

ཀུན་ལ་བརྒྱད། །ཆློས་གསུམ་ཚངས་པ་བཞི་ཞྗེས་པ། །རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་བཟླས་པར་

བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ཅི་ཡིན་སམ་ན། སྦྱིན་པ་བཞི་ལན་དྲུག་བྱ་བར་གསུངས་

པ་ནི་དུས་ཀི་སློ་ནས་ཡིན་གི་ནང་ཚན་གི་དབྱྗེ་བའི་སློ་ནས་མ་ཡིན་ཏྗེ་དུས་རྗེ་རྗེར་

ཡང་བཞི་བཞི་བྱྗེད་བས་སློ། །བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་ནི་ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློ་སྦྱིན་པ་

ལ་ནང་ཚན་གིས་ཕྱྗེ་ན་བཞི་བཞི་ཡློད་བ་ལ་དགློངས་སློ། །ཆློས་གསུམ་ནི་འློད་

དཔག་མྗེད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱི་དང་གསང་བ་དང་ཐྗེག་པ་

གསུམ་གི་ཆློས་ཡིན་ལ་དྗེ་ལ་སྔ་མ་གཉིས་གསང་སྔགས་ཀི་ཆློས་ཞྗེས་གཅིག་ཏུ་

བྱས་ནས། ཉིན་མཚན་རྗེ་རྗེའི་ཆློས་འཛིན་པ་ལ་ནང་ཚན་གིས་ཕྱྗེ་བ་བརྒྱད་དུ་བྱྗེད་

པ་འདྲ་སྗེ་བརྟག་པར་བྱའློ། །ཚངས་པ་བཞི་ནི་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་རུ་གྲགས་པའི་

ཚང་མྗེད་བཞི་སྗེ་དློན་གྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡིན་ལ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་གི་བྱ་བ་

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དམ་པ་ནི་ཚད་མྗེད་བཞིན་ཡིན་པས་དྗེ་ཉིན་དང་མཚན་དུ་སློམ་པ་

ལ་ནང་ཚན་གི་ཕྱྗེ་བ་ཡིན་ནམ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །སྦྱིན་པ་བཞིའི་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་

སྦྱིན་པ་ས་ལ་ཕྱི་མ་གཉིས་ནི། རྩྗེ་མློ་ལས། དགྲ་དང་གྲློགས་དང་པར་མ་ལ། །སྗེམས་

སློམས་མི་འཇིགས་རབ་ཏུ་སྦྱིན། སན་ཅིང་བདྗེན་པར་སྨྲ་བ་ཡིས། ཞྗེ་སང་འཇློམས་

བྱྗེད་བྱམས་པ་བསློམ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཉིན་རྗེ་ལ་སྦྱིན་པ་

བྱྗེར་ལུགས་ནི་ཟང་ཟིང་དང་ཆློས་ལ་དངློས་སུ་བྱྗེད་པ་མ་བྱུང་བའི་ཚེ། རང་གི་ལུས་

དང་ལློངས་སྤྱློད་གཞན་ལ་གཏློང་བའི་བསམ་བ་དང་རང་གི་དགྗེ་བའི་ཆློས་གཞན་ལ་

བསྔློ་བའི་བསམ་པ་སྦྱངས་ཏྗེ། །གཏློང་སྗེམས་སྗེལ་བ་ཉིད་སྦྱིན་པ་ལ་སློབ་པའི་གཙོ་
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བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཏང་སློམས་དང་བྱམས་པ་བསློམས་ནས་ཀང་མི་འཇིགས་

པ་དང་བྱམས་པའི་སྦྱིན་པ་བྱའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དམ་ཆློས་འཛིན་པ་དང་མཆློད་པ་ལ་

ཡང་དངློས་དྗེ་ཆློས་དང་ཡིད་ཀི་སློ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྗེ་རིགས་གཞན་གཉིས་ཀི་ནི་

གློ་སའློ། །བཞི་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་ལས་བྱུང་བ། པདའི་རིགས་ཆྗེན་དག་པ་

ལ། །ཕྱི་དང་གསང་བ་ཐྗེག་པ་གསུམ། །དམ་པའི་ཆློས་ནི་གཟུང་བར་བགི། ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། གཟུང་བར་བྱའློ། །གང་གཟུང་བ་ནི། དམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་དྗེའི་

ཆློས་ནིའློ། །དྗེ་ཡང་ཕྱི་ནི་གང་དུ་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་བྱ་བ་

དང་ཕྱི་རློལ་གི་བཀློད་པ་དང་བིས་སྐུ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་ལ་དམིགས་པ་སློན་པ་བྱ་

བའི་རྒྱུད་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀློད་དང་འབྱུང་པློ་འདུལ་བྱྗེད་ལ་སློགས་པ་དང༌། སྤྱློད་

པའི་རྒྱུད་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ལ་སློགས་པའློ། །གསང་བ་ལ་གསུམ་ལས། རྣལ་

འབྱློར་གི་རྒྱུད་ནི་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པ་སློགས་སློ། །རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་ནི་གསང་

འདུས་ལ་སློགས་སློ། །རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པའི་རྒྱུད་ནི་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་

དློ། །ཐྗེག་པ་གསུམ་ནི་ཉན་རང་གི་ཐྗེག་པ་གཉིས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཚན་ཉིད་

ཀི་ཐྗེག་པ་སྗེ་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་ཆྗེན་ནི ་ཕྱི ་དང་གསང་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཞྗེས་མན་སྗེར་བཤད་དྗེ་བྷཱ་བ་བྷ་ཏ་ཡང་དྗེ་དང་དགློངས་པ་མཐུན་པར་སང་

ངློ༌། །འདི་ལ་སློབ་དཔློན་མུ་ནྗེནྟྲ་བྷ་དྲས་ཉན་རང་གཉིས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པློ་དང་གསུམ་ལ་ཕྱི་དང་བྱ་བ་དང་སྤྱློད་པ་དང་རྣལ་འབྱློར་གི་ཐྗེག་པ་ལ་

གསང་བའི་ཐྗེག་པ་གསུམ་དུ་འདློད་པ་ལ་ཆློས་འདི་པ་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་སྐབས་

གནས་འདྲ་ཞིང་འདུ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་སློགས་བཞི་པློ་འདློད་མི་འདློད་ཀིས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 367  

ཕྱི་ནང་དུ་འཇློག་པས་ཉན་རང་སློགས་ཕྱི་པར་འཇློག་པ་མི་འཐད་ཅྗེས་སུན་ཕྱུང་

ནས། རང་ལུགས་ནི་རིག་བྱྗེད་ལ་སློགས་པ་ཕྱི་རློལ་པའི་ཆློས་དང་ཉན་རང་དང་

ཐྗེག་ཆྗེན་གསུམ་གསང་བའི་ཐྗེག་པར་འཇློག་སྗེ། འདིས་ནི་གསང་བའི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་

འདློན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འགྲྗེལ་པ་དག་གིས་ནི་ཕྱི་དང་གསང་བ་ཞྗེས་བཏློན་ནས་བཤད་

པ་མཛད་ལ་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ནི། པདློ་སང་བའི་རིགས་དག་

ལ། །ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བ་ཡི། །དམ་ཚིག་རབ་ཏུ་གཟུང་བ་ཡིས། །བ་མྗེད་བྱང་

ཆུབ་ཐློབ་པར་བྱྗེད། ཅྗེས་གསུངས་སློ། །འློ་ན་དམ་ཆློས་གཟུང་བ་དྗེ་གང་གི་དམ་

ཚིག་ལ་བྱ་ཞྗེ་ན། བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པའློ་ཞྗེས་བྱ་

བ་ལ་སློགས་པར་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡིན་ལ་དྗེ་ལས་བྱུང་བ་ནི་པད་ཆྗེན་པློ་

སང་བ་མཐའ་ཡས་སློ། །དྗེ་ནི་གཟུང་འཛིན་ལ་སློགས་པར་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་མྗེད་

པས་ན་དག་པའློ། །རིགས་ནི་སང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏྗེ་དྗེ་རྣམས་ཀི་

དམ་ཚིག་ལའློ། །མན་སྗེར་འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་རིགས་ཀི་སློམ་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་

མྗེད་པའི་ངག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དག་པའློ། །དྗེ་ན་འདི་ལས་སློ་སློར་རྟློག་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །ཆློས་དྗེ་རྣམས་འཛིན་ལུགས་ནི་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་འདིས་བདག་ལ་དགློས་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་མི་སློང་བར་འཛིན་པའློ། །ལྔ་

པ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་སློམ་པ་གཟུང་བ་ནི། ལས་ཀི་རིགས་མཆློག་ཆྗེན་པློ་ལ། སློམ་

པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནི། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་གཟུང་བར་བགི། །མཆློད་པའི་ལས་

ཀང་ཅི་ནུས་བགི། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བགིའློ་ཞྗེས་བྱའློ། །གང་ན་ཆློད་པའི་ལས་

སློ། །དྗེ་སློན་པ་ནི། སློམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནི། །ཞྗེས་པ་སྗེ་ཕྱི་དང་གསང་བའི་
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མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་མཆློད་པའློ། །དྗེ་ཉིད་ནི་མན་སྗེར། འདིར་སྔློམ་པ་

ནི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་རིགས་ཀི་མཆློད་པ་བྱ་བ་ནན་ཏན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ངློ་བློའི་ཕྱིར་

རློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་སློམ་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་གཟུང་ངློ༌། །མན་སྗེར་

ཉྗེར་སྤྱློད་ལྔ་ཕྱིའི་མཆློད་པ་དང་བསློམས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་རང་གི་ས་བློན་ལ་

སློགས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པ་གསང་བའི་མཆློད་པ་དང་ཡུམ་དང་

སློམས་པར་ཞུགས་པས་དགའ་བ་བཞིའི་རིམས་ཀིས་ཉློན་མློངས་དག་པའི་གློ་འཕང་

མངློན་དུ་བྱས་པ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་དང༌། མངློན་བརློད་བ་མ་ལས། རང་

བཞིན་མྗེད་པའི་གནས་གློམས་པས། །ལྷ་ཡི་སིང་པློ་སློམ་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ནི་མཆློད་པ་

ཆྗེན་པློར་འདློད། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྟློགས་བྱྗེད་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། 

རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་རང་གི་ལྷའི་ངློ་བློའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

བསློམས་པས་མཆློད་པ་བ་ན་མྗེད་པའི ་དྗེ ་ཁློ ་ན་ཉིད་ཀི ་མཆློད་པར་བཤད་

དློ། །མཆློད་པའི་དམ་ཚིག་འདི་རྒྱུད་སྗེ་གཉིས་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས་རང་རང་གི་

སྐབས་དང་སྦྱར་རློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། ཅི་ནུས་ཞྗེས་ཏྗེ་རང་གི་སློབས་ཅི་ཡློད་

པ་བཞིན་ཁས་ལྗེན་པའློ། །ཀང་ཞྗེས་པ་ནི་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ལྟློས་པའློ། །དྗེ་འདྲ་བ་དྗེ་

སུའི་དམ་ཚིག་ལ་བྱ་སམ་ན། ལས་ཀི་རིགས་མཆློག་ཆྗེན་པློ་སྗེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་

བདག་ཉིད་ཀི་དམ་ཚིག་ལའློ། །

གསུམ་པ་དློན་བསྡུས་ཏྗེ་ཁས་བང་བ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བ་ན་མྗེད། །དམ་

པ་བདག་གིས་བསྐྗེད་བགིས་ནས། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་གི་ཕྱིར། །བདག་གིས་

སློམ་པ་མ་ལུས་གཟུང༌། །མ་གྲློལ་བ་ནི་དགྲློལ་བར་བགི། །མ་བརྒལ་བ་ནི་བསྒལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 369  

པར་བགི། །དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང༌། །སྗེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་

དགློད། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་ནི་སྨློན་འཇུག་གཉིས་ཀི་དློན་བསྡུ་

དང༌། དྗེ་ནས་གཉིས་ནི་སློམ་པ་ལྔའི་དློན་བསྡུའློ། །མ་གྲློལ་བ་ནི་གཏི་མུག་སློགས་

སྒིབ་པ་གཉིས་ཀི་འཆིང་བས་བཅིངས་པའི་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པ་སྗེ་དྗེ་རྣམས་

དགྲློལ་བ་དང་ཉན་རང་ཤྗེས་སྒིབ་ལས་མ་བརྒལ་བ་རྣམས་དྗེ་ལས་བསྒལ་བ་དང༌། 

དམལ་བ་ལ་སློགས་པ་དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་སྗེམས་ཅན་

ཀུན་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དགློད་དློ་ཞྗེས་པ་ནི་མན་སྗེ་དང་རློ་རྗེ་

མཁའ་འགྲློའི་རྣམ་བཤད་གཉིས་ཀའི་དགློངས་པའློ། །ཚིགས་བཅད་ཐ་མ་འདི་འཇུག་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་མན་སྗེར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་རྣམ་སང་གི་སྔློམ་བ་མན་ཆད་ཀི་

བཤད་པ་གསལ་ཁ་མྗེད་པ་རྣམས་བྷཱ་བ་བྷ་ཏའི་དགློངས་པ་བཞིན་བཤད་པའློ། །སློབ་

དཔློན་མུ་ནྗེནྡ་བྷ་དྲས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིགས་ལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་

གཟུང་བ་གཅིག་དང་རློ་རྗེའི་རིགས་ལ་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སློབ་དཔློན་

གཟུང་བ་གསུམ་དང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རིགས་ལ་སྦྱིན་པ་བཞི་དང༌། པདའི་རིགས་ལ་ཕྱི་

རློལ་གི་ཆློས་དང་ཐྗེག་པ་གསུམ་སྗེ་བཞི་དང་ལས་ཀི་རིགས་ལ་སློམ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་དང་མཆློད་པའི་ལས་བྱ་བ་སྗེ་བཅུ་བཞིར་འཆད་དློ། །དྲིལ་བུའི་

ཕྱག་རྒྱ་ཞྗེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་སློབ་དཔློན་ཀུན་སིང་གིས་དཔལ་མཆློག་འགྲྗེལ་

བར་དྗེ་གཉིས་སློ་སློར་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་མི་འཐད་ལ། པདའི་རིགས་ཀི་ཕྱི་

རློལ་གི་བཤད་པའང་འཐད་སམ་པ་མྗེད་དློ། །འློན་ཀང་ལས་རིགས་ལ་གཉིས་བྱྗེད་པ་

ནི། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། རྔ་སྒ་ལས་ཀི་རིགས་མང་པློ། །དམ་
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ཚིག་དང་ནི་སློམ་པར་ལྡན། །བསྗེན་བཀུར་མཆློད་པ་སྗེམས་ཅན་དློན། །བྱས་པས་དྗེ་

ཡི་ཡློན་ཏན་འཐློབ། ཅྗེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ལ། དྗེར་ནི་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་

བྱྗེད་པ་ཡང་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་སྔར་ནི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀི་ལུགས་སུ་

བཤད་དློ། །དམ་ཚིག་དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རིགས་སློ་སློའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་བསྲུང་དགློས་མློད་ཀང་རང་གི་རིགས་གང་ཡིན་པའི་དམ་“ཚིག1་ལ་ལྷག་པར་

ནན་ཏན་བྱྗེད་དགློས་པར་སངས་རྒྱས་གསང་བས་གསུངས་ཏྗེ་ཨ་བ་ཏ་ར་ལས། དྗེ་

བས་ན་གང་ཡང་རུང་བའི་རིགས་ལ་རང་གི་ལྷ་མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པས་ཀང་རིགས་ཀི་

རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བསན་པའི་དམ་ཚིག་གི་བྱྗེ་བག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཅི་

ནུས་པར་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱའློ། །མཉྗེས་པར་བྱ་བ་རང་གི་ལྷའི་རྗེས་སུ་མཐུན་

པའི་དམ་ཚིག་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་ནན་ཏན་དུ་བྱ་དགློས་ཏྗེ་ཁྱད་

པར་ནི་དྗེ་ཡློད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་མི་བསྐློད་པའམ་དྗེའི་རིགས་ལ་མྗེ་

ཏློག་ཕློག་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིན་ན་དམ་ཚིག་གསུམ་དང་སློབ་དཔློན་གཟུང་བ་ལ་ནན་

ཏན་དུ་བྱ་དགློས་པ་ལྟ་བུའློ། །འློ་ན་སློམ་པ་བསྒག་པའི་སྐབས་སུ་ཐུན་མློང་གི་དམ་

ཚིག་རྣམས་བསྒགས་ནས་འཛིན་པའི་ཚེ་དྗེ་དག་གཟུང་བ་མི་འཆད་བ་ཅི་ཡིན་སམ་

ན། འདི་ལ་སློབ་དཔློན་ལྭ་བ་པ་ལ་སློགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ནི་དྗེ་རྣམས་ཀང་

རིགས་ལྔའི་སྔློམ་པ་གཟུང་བའི་འློག་ཏུ་དངློས་སུ་འཛིན་པ་མཛད་པ་ཡློད་དློ། །འློན་

ཀང་སློམ་པ་འབློགས་པའི་ཚེ་སློབ་དཔློན་གིས་རིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་སློ་སློའི་དམ་ཚིག་

རགས་རིམ་ཞིག་བཤད་ལ་དྗེ་ནས་རིགས་ལྔ་དང་འབྗེལ་བའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་

གང་ལ་བསབ་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ལ་བསབ་པློ་སམ་པའི་སློམ་པ་
1  ཚེག
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འཛིན་འདློད་བསྐངས་ནས་ཕློག་པས་ཆློག་པས་ཟུར་པ་མྗེད་ཀང་ཆློ་ག་ཆད་བའི་

སྐློན་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློམ་གཟུང་གི་གཞུང་རྣམས་ཀི་དློན་བསྡུ་ན་འདིར་འགྱུར་ཏྗེ་

དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་བ་མ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་བྱས་ནས་རང་ཉིད་ལྷའི་སྐུ་ཕྱག་

རྒྱ་ཆྗེན་པློར་བསྐྗེད་ལ་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དྲན་ཏྗེ་བཟུང་ནས་རང་ལ་

མཆློད་པར་བྱྗེད་ཅིང་ཐྗེག་པ་གསུམ་ལ་མཁས་པར་བྱས་ནས་ཉྗེས་སྤྱློད་མཐའ་དག་

ལས་ལྡློག་པ་དང༌། དགྗེ་བའི་ཆློས་མཐའ་དག་བསྡུས་ནས་སྦྱིན་པ་བཞིའི་སློ་ནས་

སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱྗེད་པའློ། །ཀླུ་བྱང་གི་དཀིལ་ཆློག་ལས། སློབ་མ་དང་ནི་བ་མ་

ཡིས། །དང་པློར་ལན་གསུམ་བརློད་ནས་ནི། ཞྗེས་སྔློམ་པ་གཟུང་བའི་ཆློ་ག་སློབ་

དཔློན་གཉིས་ཀས་ལན་གསུམ་གསུམ་བརློད་དགློས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་སྒ་གཅན་

འཛིན་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་དཀིལ་ཆློག་དང་དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་ཡང་ལན་

གསུམ་བྱྗེད་པར་གསུངས་པས་ལན་གསུམ་བྱ་དགློས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་སློམ་པ་ཐློག་

མར་ལྗེན་པ་དང༌། ཉམས་པ་གསློ་བ་ཡིན་ན་ངྗེས་པར་ཚད་བ་ལན་གསུམ་བྱ་དགློས་

ཏྗེ་དྗེ་མ་ཚང་ན་ཆློ་ག་མ་ཚང་བས་མི་སྐྗེ་བ་ནི་གཞན་དང་འདྲ་བར་སྗེམས་སློ། །འློ་ན་

སློམ་པ་ཐློབ་ཟིན་ལ་མ་བཏང་བས་ཀང་ཡང་ཡང་ལྗེན་པར་གསུངས་པ་ཅི་ཡིན་སམ་

ན། དྗེ་ནི་དམ་ཚིག་རྣམས་བསྲུང་བ་ལ་སྗེམས་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཏྗེ། ཨ་བ་

ཏ་ར་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྤྱན་སྔར་སྤྱིའི་ཆློ་ག་བསན་པའི་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པློའི་སློམ་པ་སྔར་མནློས་སུ་ཟིན་ཀང་སྗེམས་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་

བསྐྗེད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །སློམ་པ་འདི་ལྗེན་པའི་སྐབས་ནི་ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་བ་

གཉིས་དང་དཀིལ་ཆློག་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་དང་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་སློགས་མང་པློར་ས་
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གློན་གི་སྐབས་སུ་ལྗེན་པ་མཛད་ལ། རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་སློབ་དཔློན་

ཀུན་དགའ་སིང་པློ་ལ་སློགས་པ་དག་གིས་དངློས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ལྗེན་པ་མཛད་

དློ། །མར་མྗེ་མཛད་བཟང་པློས། རྨི་ལམ་བཟང་ངན་དྲིས་ནས་ནི། །མྗེ་དགྗེ་ཐབས་

སྦྱློར་དག་གིས་གཞློམ། །སློབ་མ་ལྗེགས་བསྲུངས་སློད་གྱུར་པ། །དྗེ་ནས་སློམ་པ་

འཛིན་དུ་གཞུག །ཅྗེས་སློབ་མ་ལ་རྨི་ལམ་བརྟགས་པའི་འློག་དངློས་གཞི་མ་ཟུག་

པའི་བར་དུ་ལྗེན་པར་མཛད་དྗེ་འདིའི་རྗེས་སུ་འབང་བ་ཡང་མང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་

དག་ནི་གང་གི་རྗེས་སུ་ཞུགས་ནས་བངས་ཀང་སྐྗེ་བར་གསལ་ལློ། །སློམ་པ་སྐྗེ་བ་ནི་

འབློགས་པའི་ཆློ་ག་ལན་གསུམ་བྱས་པའི་མཐར་སྐྗེའི་དབང་རློགས་པ་ལ་མི་ལྟློས་

སློ། །དྗེ་དག་ཀང་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློག་དང་འབྗེལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་གཞན་ནི་

མངློན་རྟློགས་བསློམ་པའི་དུས་སུ་ཡང་ལྗེན་པ་ལྟར་མ་ངྗེས་སློ། །དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་

ལས་ནི་གཞན་རྣམས་དང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བར་གསུངས་ཏྗེ་འློག་ཏུ་སློན་ནློ། །སློམ་པ་

གཟུང་བ་བཤད་ཟིན་ཏློ། ། གསུམ་པ་སློམ་པ་བཟུང་མ་བཟུང་ལ་དབང་བསྐུར་མི་

བསྐུར་གི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སློམ་པ་མི་འཛིན་པ་ལ་དབང་མི་སྐུར་བའི་ཚུལ། དྗེ་ལ་

རྩློད་པ་སངས་ཏྗེ་དབང་བསྐུར་བས་སློམ་པ་འཛིན་ཚུལ། བྱ་སྤྱློད་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་

ལ་སློམ་པ་གང་འཛིན་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། རློ་རྗེ་འབྱུང་བ་ལས། གང་ཞིག་སློམ་

པ་འཛིན་པར་མི་བྱྗེད་པ་དྗེ་ལ་ནི་དང་ཁྱློད་ཅྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་བརློད་པར་

མི་བྱ་སྗེ་སློབ་དཔློན་དུ་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་དབང་བསྐུར་བར་མི་བྱའློ། །འཇུག་པ་

ཙམ་ཞིག་བྱྗེད་དུ་གཞུག་གློ །ཞྗེས་སློམ་པ་མི་འཛིན་ན་མྗེ་ཏློག་དློར་ནས་ལྷ་ངློ་སློན་པ་

ཡན་ཆད་འཇུག་པ་ཙམ་ཞིག་བྱྗེད་ལ་དབང་མི་སྐུར་ཞིང་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀི་ཡང་
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དམ་གཞག་གི་སྐབས་མི་བྱྗེད་པར་གསུངས་སློ། །དྗེ་འདྲ་བ་ལ་སློམ་པ་འཛིན་པའི་

གསློལ་གདབ་ལ་སློགས་པ་ཡང་གཞག་དགློས་སློ། །གཞུག་པ་ཙམ་ལ་ནི་སློད་དང་

ལྡན་མི་ལྡན་བརྟག་མི་དགློས་པར་གསུངས་ཏྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློ་འདིར་ནི་མ་ལུས་ཤིང་

ལུས་པ་མྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་འཇུག་ཏུ་རུང་ངློ༌། །སློད་དང་

སློད་མ་ཡིན་པ་ཡློངས་སུ་བརྟག་པར་མི་བྱ་སྗེ། གཞུག་པ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་

ཡློངས་སུ་གཟུང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐློང་

བ་ཙམ་གི་མློད་ལ་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །དད་པ་མྗེད་པ་དང་དགྗེ་བའི་རྩ་

བ་མ་བསགས་པ་དང་རྒྱུད་ཡློངས་སུ་མ་སྨིན་པ་དང་མློས་པ་མྗེད་པ་མང་དུ་ཟིན་ཀང་

འློན་ཀང་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པ་དང་

ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས་གཞུག་པ་ནི་སློད་དང་མི་ལྡན་པ་ལའང་མ་

བཀག་པ་ཡིན་གི་དབང་སྐུར་བ་མི་འགློག་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། རྩྗེ་མློ་ལས། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི་

སློད་མིན་ན། དྗེ་ལ་གཞུག་པ་སྦྱིན་པར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། གཞུག་པ་ཙམ་ཞིག་སྦྱིན་

བྱའློ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བྱ་བ་མིན། ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ན་རྩ་རྒྱུད་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པར། 

དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་འདིར་གཞུག་པ་ལ་སློད་དུ་གྱུར་པ་དང་སློད་དུ་མ་གྱུར་པ་

བརྟག་མི་འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ནི་བཤད་རྒྱུད་རྩྗེ་མློས་བཀྲལ་

བའི་དློན་མཁས་པ་ཀུན་སིང་གིས་གསུགས་པ་དྗེའློ། །འློ་ན་དབང་མི་བསྐུར་བར་

དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་བྱྗེད་པ་དྗེ་རྒྱུད་སྗེ་གཞན་ལ་རུང་ངམ་མི་རུང་ཞྗེ་ན། 

འདི་ལ་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ལས། གསང་བ་པའི་བདག་བློ་གང་དག་གིས་སྔློན་ཐྗེག་
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པ་ཆྗེན་པློ་གསང་སྔགས་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་སློ་མཐའ་ཡས་སྒྲུབ་པ་ལ་གློམས་པར་བྱས་

པ་དྗེ་དག་ནི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་ཉིད་ཀི་དློན་གི་ཕྱིར་གྲངས་ཀི་

ཚད་འདི་བྱས་སློ། །འློན་ཀང་སློབ་དཔློན་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པས་སྗེམས་ཅན་

གི་ཁམས་མ་ལུས་པ་བསྒལ་བར་ཡི་དམ་བཅའ་བ་ཁློ་ནར་བྱ་སྗེ། དྗེས་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ཀི་རྒྱུ་འགྱུར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྗེམས་ཅན་ཚད་མྗེད་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་

བཟུང་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། གློང་དུ་གྲངས་སུ་བཅད་

པ་ནི་སྒྲུབ་པའམ་སློབ་དཔློན་དུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་སློབ་མ་སྗེ་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་དྗེ། དཀིལ་འཁློར་དྗེར་བཙུད་ན་

སློབ་དཔློན་ནམ་སྒྲུབ་པ་པློར་མི་འགྱུར་ཡང་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཙུད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུའི་ས་བློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཚད་དང་གྲངས་ཆད་

པ་མྗེད་པར་གཟུང་ངློ༌། །ཞྗེས་འཆད་ཅིང་སློབ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གྲངས་ངྗེས་

མཛད་པ་ནི་དྗེ་འདྲ་སྗེ་དཀློན་ཞིང་མང་དུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་བཤད་དློ། །དྗེ་

ལྟར་ན་སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་ནི་བྱ་སྤྱློད་གཉིས་ལ་ཡང་ཚུལ་དྗེ་རུང་བར་

བཞྗེད་དྗེ། རྣམ་སང་མངློན་བྱང་གི་རྒྱུད་ནི་ཐབས་ཤྗེས་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་སྦྱློར་བའི་

རྒྱུད་ཡིན་ཡང་བྱ་བའི་རྒྱུད་དམ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལྟ་བུར་སློ་སློར་བརྟགས་ཤིང་

གྲགས་སློ། །ཞྗེས་བཞྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་སློད་འགྲྗེལ་ལས། ཇི་ལྟར་

བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པ་དྗེ་ལྟར་འདིར་ཅིའི་ཕྱིར་མི་བྱ་ཞྗེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་

ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅྗེ་ན། འདིར་རྒྱུད་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སྨློས་ཏྗེ། 

ཞྗེས་དང་ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་ལས་ཀང༌། རྒྱུད་གཞན་ལས་སློད་དང་སློད་མ་ཡིན་པ་རྟློག་
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པར་བྱྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་འདིར་སློད་དུ་གྱུར་པ་དང་སློད་དུ་མ་གྱུར་པ་བརྟག་ནི་མི་

འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་བྱ་སྤྱློད་ལ་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་བརྟག་དགློས་

པ་ལྟར་འདིར་མི་དགློས་ཞྗེས་པའི་དློན་དུ་བྱས་ན་ཆློས་མི་ལྡན་གི་གང་ཟག་གསུམ་

དང་ཆློས་ལྡན་གི་གང་ཟག་ཞུགས་ན་དློན་ཆྗེ་བ་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་བཀློད་པ་བྱ་སྤྱློད་ལ་

ཡང་མཚུངས་པས་མི་འཐད་དློ། །དྗེས་ན་བྱ་སྤྱློད་ལ་དམ་ཚིག་ལ་མི་དགའ་བ་དང་

སྔར་སྤྱད་མི་ནུས་པ་ལ་སློགས་པ་དབང་བསྐུར་བའམ་ལམ་གི་སློད་དུ་མི་རུང་ཞིང་

དྗེ་ལས་བཟླློག་པའི་སློད་རུང་དགློས་པ་ལྟར་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་མི་

དགློས་ཞྗེས་སྦྱར་དགློས་པ་འདྲ་བས་སློབ་དཔློན་ཀུན་སིང་སློགས་ཀང་སངས་རྒྱས་

གསང་བ་འདྲ་བར་མངློན་ནློ། །དགྲ་ནག་གི་འགྲྗེལ་བ་རིན་ཆྗེན་སྒློན་མར་དྗེ་ཉིད་

བསྡུས་པའི་ལུང་དྲངས་ནས་སློག་གཅློད་པ་ལས་ལྡློག་ན་གཞུག་པ་ཙམ་བྱྗེད་པ་དང་

མི་ལྡློག་ན་བཏང་སློམས་སུ་བཞག་པའམ་ཡང་ན་ནན་ཏུར་གིས་གཞུག་པར་བཤད་

དྗེ། འདིས་ནི་ཚུལ་དྗེ་བ་མྗེད་ལའང་རུང་བར་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་རློ་རྗེ་འབྱུང་བ་དང་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་སློད་འགྲྗེལ་ལས། 

སློམ་པ་མི་འཛིན་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བཀག་པ་དང་ཡང་འགྲྗེལ་པ་དྗེ་ཉིད་ལས། མྗེ་

ཏློག་གི་ཕྗེང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་དང་རློ་རྗེའི་དབང་

བསྐུར་བ་དང་བདག་པློའི་དབང་བསྐུར་བ་དང་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བ་གསུངས་པ་

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པའི་ས་བློན་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་ཡིན་པས་

སློམ་པ་ཐམས་ཅད་གཟུང་པ་དང་སློམ་པ་མ་གཟུང་བའི་སྤྱིའི་དབང་བསྐུར་པ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་སློམ་པ་མི་འཛིན་པ་ལའང་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞྗེ་
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ན། མི་འགལ་ཏྗེ་འཇུག་པ་ཙམ་ཞིག་བྱྗེད་དུ་གཞུག་གློ །ཞྗེས་ཙམ་གི་སྒས་དབང་

བསྐུར་བ་བཅད་བ་ནི་སྔགས་ཀི་སྔློམ་པ་མི་འཛིན་པའི་ཆློས་མི་ལྡན་གི་དབང་དུ་བྱས་

པ་སྗེ་རྩྗེ་མློའི་ལུང་དྲངས་པ་ལྟར་རློ། །སློད་འགྲྗེལ་ལས་གསུངས་པ་ནི་སྔགས་གི་

སློམ་པ་མི་འཛིན་ཡང་སློབ་མའི་དབང་གི་སློད་དུ་རུང་བ་སློབ་མའི་དབང་ཙམ་བསྐུར་

བ་ཡིན། དྗེས་ན་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་མི་འཛིན་པ་ལ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་མི་

བསྐུར་བར་ངྗེས་ཀང་སློབ་མའི་དབང་བསྐུར་མི་བསྐུར་གཉིས་ཡློད་དློ། །འློ་ན་སློབ་

མའི་དབང་ཙམ་བསྐུར་བའི་སློད་དུ་རུང་བ་དྗེ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་

མཁས་པ་ཁ་ཅིག་སློབ་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ཙམ་ཞིག་བངས་ནས་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་

པར་འདློད་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་དློན་མིན་པས་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲྗེལ་

པར་ཤཱནི་པས་གསུངས་པ་ལྟར་འདློད་པར་བྱ་སྗེ། ཇི་སྐད་དུ། ཡང་གང་ཞིག་པ་རིག་

པའི་དབང་བསྐུར་བ་འབའ་ཞིག་ཙམ་སྦྱིན་ཞྗེ་ན། སློབ་དཔློན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དློན་

དུ་མི་གཉྗེར་བའམ་དྗེ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་སྤྱིའི་སློམ་པ་ཉི་ཚེ་ཙམ་ལྗེན་པར་བྱྗེད་ཀི་སློབ་

དཔློན་གི་སློམ་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་དག་ལའློ། །ཞྗེས་སློབ་དཔློན་གི་དབང་བསྐུར་དློན་དུ་

གཉྗེར་མི་གཉྗེར་གང་ཡིན་ཡང་ཐུན་མློང་གི་སློམ་པ་ཙམ་ཞིག་འཛིན་གི། སློབ་དཔློན་

གི་སློམ་པ་མི་འཛིན་པ་ལ་སློབ་མའི་དབང་ཙམ་བསྐུར་བར་གསུངས་སློ། །སློམ་པ་དྗེ་

གཉིས་ཀང་འགྲྗེལ་པ་དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་ལ་སློམ་པ་གང་སློབ་དཔློན་དུ་མི་བྱྗེད་ཀང་

སྦྱིན་པ་དྗེ་ནི་སྤྱིའི་ཡིན་ཏྗེ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཙམ་

གི་མཚན་ཉིད་སྔར་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་སློབ་དཔློན་དུ་བྱྗེད་པར་བྱིན་པ་གང་

ཡིན་པ་དྗེ་ནི་སློབ་དཔློན་གི་སློམ་པ་སྗེ་རིགས་ལྔས་བསྡུས་པའློ། །ཞྗེས་སྐབས་སུ་
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འགྲློ་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་སློམ་པ་ནི་སློབ་དཔློན་གི་

དབང་དང་སློབ་མའི་དབང་ཙམ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་གཉིས་ཀས་འཛིན་དགློས་པས་

སྤྱིའི་སློམ་པའམ་ཐུན་མློང་གི་སློམ་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་

གཟུང་བའི་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་ནི་སློབ་མའི་དབང་ཙམ་བསྐུར་བ་ལ་མི་སྗེར་གི། 

སློབ་དཔློན་གི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྗེར་བས་སློབ་དཔློན་གི་སློམ་པའམ་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པའི་སློམ་པར་གསུངས་སློ། །ལུགས་འདི་ནི་དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་ཡང་

བཀློད་ལ་སློམ་འབྱུང་གི་བཀའ་འགྲྗེལ་པད་ཅན་དུ་ཡང་དྗེ་གཉིས་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་

བར་སང་སྗེ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་

ཞིག་བྱྗེད་པ་ནི་ཐུན་མློང་ཡིན་མིན་གི་སློམ་པ་གཉིས་གང་ཡང་མི་འཛིན་པ་སྗེ་དྗེ་

ཡང་མཚམས་མྗེད་ལ་སློགས་པའི་སིག་པ་ཆྗེན་པློ་བྱྗེད་པ་དང་རྒྱལ་སིད་དང་བཟའ་

བཏུང་དང་འདློད་ཡློན་ལྔ་ལ་ཆགས་པ་ཆྗེ་ཞིང༌། དམ་གཞག་གི་དམ་ཚིག་སྲུང་བ་ལ་

མི་དགའ་ལ་སྔར་སྤྱད་བཅློ་བརྒྱད་མི་ནུས་པ་དང་དགྗེ་བསྗེན་ལ་སློགས་པའི་བསབ་

པའི་གཞི་འཛིན་པ་ལ་སྐྲག་ཅིང་ལྷ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལྷའི་

དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པར་མློས་པ་ལ་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པ་རྩ་འགྲྗེལ་ལས་གསུངས་པ་

རྣམས་སློ། །ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་ལས་དྗེ་རྣམས་ལ་ཡང་སྐབས་འགྲློ་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་

བྱྗེད་པ་མི་འགལ་བས་དྗེ་བྱས་ནས་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཞུགས་ན་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་

ཐློབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་ནི་སློན་སྗེམས་“ཙམ1་ཡིན་ཏྗེ། 

འཇུག་པ་སྗེམ་བསྐྗེད་ཆློ་གས་འཛིན་ན་ཐུན་མློང་གི་སློམ་པ་བཟུང་བ་ཡིན་པས་སློ། 

དྗེས་ན་དྗེ་དག་ལ་ཐུན་མློང་གི་སློམ་པ་འཛིན་པའི་སྐློར་རྣམས་ཀང་མི་བྱའློ། །འདི་ནི་
1  ཅམ



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 378  

སྲུང་སློམ་མི་ནུས་ཤིང་སྔགས་ལ་ཡང་མློས་པ་རྣམས་ལ་སྔགས་ཀི་བག་ཆགས་

“བསློས་1པའི ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པ་གཅིག་སང་བས་ཤྗེས་པར་གིས་

ཤིག །འདིར་སློམ་པ་གཉིས་འཛིན་མི་འཛིན་ནི་བཟུང་ཕན་ཆད་ངྗེས་པར་བསྲུང་

དགློས་པའི་དབང་དུ་མཛད་ཀི། སྲུང་སློམ་མི་བྱྗེད་པར་ཆློ་གས་འཛིན་“པ་ཙམ2་གང་

མང་ལྟ་བ་ལ་མིན་པས་ཅི་ཙམ་སྲུང་ནུས་པའི་སློམ་པ་འཛིན་པ་དང་སྦྱར་ནས་དབང་

ཡང་དྗེ་ལ་གའ་འཚམ་པསྐུར་བར་གསུངས་པའློ། །དྗེས་ན་རིགས་ལྔའི་སློམ་པའམ་

སྔགས་ཀི་སློམ་པ་བངས་ནས་མི་སྲུང་ན་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་ཞུ་བར་འདློད་

ཀང་མི་བསྐུར་པར་གསུངས་ན་དྗེའི་གློང་མ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཐུན་མློང་གི་སློམ་པ་

དྗེ་ནི། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་སློ་སློར་

བཤགས། །འགྲློ་བའི་དགྗེ་ལ་རྗེས་“ཡི3་རང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀིས་

གཟུང༌། ཞྗེས་པའི་ཚིག་གིས་སྗེར་བར་ཤཱནའི་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ཨ་བྷྱ་ཀར་དང་

རཏྣ་རཀི་ཏ་ལ་སློགས་པ་མང་པློས་མཛད་དྗེ་འདིའི་རྐང་བ་དང་པློ་གསུམ་གིས་སྔློན་

འགྲློ་བསན་ལ་བཞི་བས་དཀིལ་ཆློག་ཡློན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ནས། སངས་རྒྱས་བྱང་

ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཅྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་སློན་ནློ། །དྗེ་ཡང་སྨློན་

སྗེམས་ཙམ་ནི་སློམ་པར་མི་རུང་བས་འཇུག་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཡིན་པས་བ་

མས་ལྗེགས་པར་བར་འབྱློར་བ་དགློས་སློ། །སློམ་པ་འདིའི་ཆློ་ག་ནི་རློ་རྗེ་གུར་ལ་

སློགས་པ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་མང་བས་ཆློ་གའི་ཚིག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངྗེས་ལ་

སྔར་བསན་པ་འདི་འདྲ་བའི་ཚིག་ཉུང་ངུས་ལྗེན་པ་ནི་དབང་པློ་ཤིན་ཏུ་རྣློ་བས་དྗེ་
1  བསློད

2  བཙམ

3  མི
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ཙམ་གིས་སློམ་པ་ལྗེན་ཚུལ་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་སྗེ། ཨ་བྷྱ་ཀ་རས། 

སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་ཚོགས་མཆློག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐབས་སུ་མཆི། ཞྗེས་

པས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

དགྗེ་འདུན་གི་སྐབས་ལ་བརྟྗེན་ནས། བདག་ཉིད་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་

རྒྱས་སུ་གྱུར་ཏྗེ། འཇིག་རྟྗེན་འདི་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་བཏློན་ནས་ཡང་དག་

པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་སྦྱར་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་དབང་པློ་རབ་ཀི་རབ་

མདློར་བསྡུས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློམ་པའི་རང་བཞིན་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་

དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས། སློག་གཅློད་རྐུ་དང་འཁིག་པ་

དང༌། །རྫུན་དང་མློས་བྱྗེད་རྣམ་པར་སང༌། །ཁྱིམ་པའི་སློམ་པ་ལ་གནས་ནས། །དྗེ་ཚེ་

རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་བསྒྲུབ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི་རབ་བྱུང་གྱུར། །སློམ་པ་གསུམ་ལ་ཡང་དག་

གནས། །སློ་སློར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །རིག་འཛིན་སློམ་པ་མཆློག་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་རབ་བྱུང་གིས་སློམ་པ་གསུམ་“དང1་ལྡན་པར་བྱ་

བར་གསུངས་ཀང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་ཁྱིམ་པ་ལ་སྔློམ་པ་གསུམ་མྗེད་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། 

དགྗེ་བསྗེན་གི་བསབ་པ་ལ་གནས་དགློས་པར་གསུངས་ལ་སྔགས་ཀི་སྔློམ་པ་འཛིན་

པའི་སྔློན་དུ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྔློམ་པ་འཛིན་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློན་ཀང་སློ་ཐར་གི་

གཙོ་བློ་རབ་བྱུང་གི་སྔློམ་པ་ཡིན་པས་དྗེ་མྗེད་པ་ལ་དགློངས་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། སློམ་

པ་གསུམ་ལ་བཀློད་ནས་ནི། །དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་བསན་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་

པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་སྗེ་གློང་མ་གཉིས་ཀི་ལམ་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་ནི་སློ་ཐར་གི་སློད་

དུ་རུང་ན་སློམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་དགློས་ལ་ཁྱད་པར་རུ་བྱང་སྗེམས་
1  དཔལ
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ཀི་སློམ་པ་འཛིན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་རྣམས་སུ་ཡང་

མང་དུ་གསུངས་ཡློད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་གི་ཐྗེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མི་འཇུག་ཅིང་རྣམ་

གཞག་ཆགས་པ་ཉུང་བར་སང་བས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །སྔར་དྲངས་པའི་ཚིགས་

བཅད་གཉིས་པློ་དྗེ་རྩྗེ་མློ་འགའ་ཞིག་ལ་མི་སང་ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་ཡློད་པ་དག་སྗེ་

སངས་རྒྱས་གསང་བ་ལ་སློགས་པ་མང་པློས་ལུང་དྗེ་རྒྱུད་དྗེ་ནས་དྲངས་པས་

སློ། །སློབ་དཔློན་ཀུན་སིང་གིས་ནི་སློམ་པ་ཐུན་མློང་བ་འཛིན་ཚུལ་རྣམས་ས་གློན་གི་

སྐབས་སུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་ལ་སློབ་པར་ཁས་ལྗེན་པའི་སློ་

ནས་བསན་ནློ། །གསུམ་པ་ནི། དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། ཕྗེང་བ་དང་ཆུ་ལ་

སློགས་པ་དབང་དྲུག་པློ་འདི་རྣམས་ཀིས་མ་རིག་པའི་གཉྗེན་པློ་ནུས་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་

པར་བྱྗེད་པས་རིག་པའི་དབང་ཞྗེས་བརློད་དློ། །དབང་འདི་རྣམས་བསྐུར་བའི་སློབ་མ་

བྱ་བ་དང་སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་དག་ཉན་པ་དང་བཤད་པ་དང་སྔགས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་

དབང་བར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་སློམ་འབྱུང་གི་བཀའ་འགྲྗེལ་པད་ཅན་

ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཤད་དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཨ་བྷྱའི་བཞྗེད་པས་རྒྱུད་སྗེ་གློང་མ་གཉས་མ་

གཏློགས་པའི་འབྱུང་པློ་འདུལ་བྱྗེད་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ན་རིགས་ལྔའི་སློམ་གཟུང་གིས་སྔློམ་པ་

འཛིན་པ་དློར་ནས་སློམ་པ་ཐུན་མློང་བ་ཙམ་བཟུང་ནས་དབང་བསྐུར་བས་ཆློག་སྗེ་

སློབ་མའི་དབང་ཙམ་གིས་བྱ་སྤྱློད་ཀི་རྒྱུད་འཆད་ཉན་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་སློབ་དཔློན་གི་དབང་མི་བསྐུར་བ་ལ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་སློམ་

པ་མི་སྗེར་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །སློབ་དཔློན་ལྭ་པ་པའི་དཀིལ་ཆློག་ལས་ཀང༌། 
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དྗེ་ལྟར་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལྔ་པློ་ཙམ་འདློད་ན་ནི་སྔར་བསན་པའི་སློབ་དཔློན་

གི་སློམ་པ་མི་གཟུང་བར་དབང་བསྐུར་བ་ལྔ་བྱས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་རྗེས་སུ་གནང་བ་

དང་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱིན་པ་དང་ལུང་བསན་པ་དང་དབུགས་དབྱུང་བ་བཞི་སྦྱིན་པར་

བྱའློ། །ཞྗེས་སློབ་མའི་དབང་ཙམ་ལས་མི་བསྐུར་ན་རིགས་ལྔའི་སློམ་གཟུང་མི་བྱྗེད་

པར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་སིང་པློ་དང་ལྭ་བ་པ་དང་ཤཱནི་པ་

དང་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་དང་རཏྣ་རཀི་ཏ་རྣམས་ཀིས་སློབ་མའི་དབང་ཙམ་ལས་མི་བསྐུར་པ་

ལ་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་གཟུང་བ་མི་བྱྗེད་པར་བཞྗེད་པས་བྱ་སྤྱློད་རྣམས་ལ་རིགས་

ལྔའི་སློམ་པ་འཛིན་པ་མི་འཐད་ལ་དྗེ་མྗེད་ན་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་ཐུན་མློང་མིན་པ་མྗེད་

པས་བྱ་སྤྱློད་གཉིས་ལ་ནི་ཐུན་མློང་བའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་དང་འགའ་ཞིག་ལ་

སློ་ཐར་ཡློད་པས་སློམ་པ་གཉིས་ལྡན་ནློ། །ངག་དབང་གྲགས་པ་དང་སྒ་གཅན་འཛིན་

དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་དགའ་བའི་རློ་རྗེ་རྣམས་ཀིས་ཆུ་དབང་སློགས་ལྔ་དང་སློབ་

དཔློན་གི་དབང་སྗེ་དྲུག་པློ་རྣམས་བྱ་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ཡང་མི་འགལ་བར་གསུངས་

པའི་སློབ་དཔློན་གི་དབང་ནི། དྗེ་དག་གིས་རིག་པའི་དབང་ལྔའི་མཇུག་ཏུ་ཡང་རྗེས་

གནང་དང་རློ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ལུང་བསན་དང་དབུགས་དབྱུང་བཞི་བྱྗེད་པའི་

ཚུལ་གསུངས་ལ། རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ལས་འཁློར་ལློ་དང་དུང་བྱིན་ནས་ཆློས་

བཤད་པའི་རྗེས་གནང་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནི་སློབ་དཔློན་གི་དབང་བསྐུར་པར་སློབ་

དཔློན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་གསུངས་ཤིང་གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། དྗེ་ནས་

འདི་སྐད་བསློམ་པར་བྱ། །ད་ནི་དཀིལ་འཁློར་སློབ་དཔློན་གྱུར། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་

ཀང་འཛིན་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དང༌། །ལྷ་རྣམས་ཀང་
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ནི་ཀུན་གིས་བཀུར། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་བརྩྗེའི་ཕྱིར། །ཁྱློད་ཀིས་དཀིལ་

འཁློར་ཆློ་ག་བཞིན། །ནན་ཏན་བསྐྗེད་དྗེ་བི་པར་བྱ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡང་རྒྱུད་ལ་སྦྱློར། 

ཞྗེས་དཀིལ་འཁློར་བི་བཤད་བྱྗེད་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བྱིན་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་

སློབ་དཔློན་དུ་འགྱུར་པར་གསུངས་པ་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིགས་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དྗེ་རིགས་གསུམ་གའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་དུ་འགྱུར་བར་

གསུངས་པས། བྱ་སྤྱློད་རང་རང་གི་སློབ་དཔློན་དུ་བྱྗེད་པའི་དབང་ལ་དགློངས་

སློ། །ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་དང་རཏྣ་རཀི་ཏས་ཀང་སློབ་མའི་དབང་ཙམ་ལས་མི་བསྐུར་བ་ལ་

ཡང་མཐའ་རྟྗེན་སྔར་ལྟར་བྱྗེད་པ་དང་དབང་དྗེ་ཙམ་གིས་བྱ་སྤྱློད་ཀི་རྒྱུད་འཆད་ཉན་

དང་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ངློ་ཞྗེས་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་ལ་སྤྱིར་གསུངས་ཀི་བྱ་སྤྱློད་

གཉིས་སློ་སློར་དབང་གི་ཁྱད་པར་མ་མཛད་དློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ཐིག་ལའྗེི་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་

བཅུ་གཉིས་པ་ལས། རྒྱུད་གསུམ་གི་ནི་རིམ་པ་ཡིས། །དབང་དྲུག་དབྱྗེ་བ་བསན་

པའློ། །ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་དབུ་རྒྱན་དག །བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་གྲགས། །རློ་རྗེ་

དྲིལ་བུ་དྗེ་བཞིན་མིང༌། །སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་གསལ། །ཕྱིར་མི་ལྡློག་པ་ཡི་ནི་

དབང༌། །རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་བྱས། །དྗེ་ནི་དྲུག་གི་བྱྗེ་བག་དབང༌། །དྗེ་

ནིསློབ་དཔློན་དབང་ཞྗེས་བྱ། ཞྗེས་བྱ་སྤྱློད་ལ་དབང་མང་ཉུང་གསུངས་ལ་རློ་རྗེ་སློབ་

དཔློན་གི་དབང་མྗེད་པར་གསུངས་པའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་ནི་རིགས་ལྔའི་

སློམ་པ་བཟུང་བ་ལ་བསྐུར་བའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་ཡིན་གི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་

ཙམ་ཞིག་ཏུ་བྱྗེད་པའི་དབང་མིན་ནློ། །དྗེ་ནི་དྲུག་གི་ཞྗེས་པའི་དློན་ལ་མཁས་པ་ཁ་

ཅིག་འགྲྗེལ་བས་སྔ་མ་ལྔ་དང་སློབ་དཔློན་གི་དབང་དང་དྲུག་ལ་བཤད་པ་མིན་གི་
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ཕྱིར་མི་ལྡློག་པའི་དབང་གསང་དབང་རྗེས་གནང་ལུང་བསན་དབུགས་དབྱུང་

གཟྗེངས་བསློད་དྗེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་རང་ལ་དྲུག་ཏུ་བྱས་ནས་སྔ་མ་ལྔ་དང་བཅུ་

གཅིག་དབང་གློང་མ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞི་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། བདུན་གཉིས་བྱྗེ་

བག་ཏུ་ནི་ཡློད༌། ཅྗེས་ཆུ་ནས་དབང་བཞི་པའི་བར་ལ་བཅུ་བཞིར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེས་ན་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་དང་རློ་རྗེ་སློབ་མའི་

དབང་གཉིས་བྱྗེད་པ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་གློང་མ་གཉིས་ལ་ཡློད་ཀི། འློག་མ་ལ་ནི་གློང་མའི་རློ་

རྗེ་སློབ་མའི་དབང་དུ་གྲགས་པའི་ཆུ་དབང་ལ་སློགས་པ་མཐའ་རྟྗེན་དང་བཅས་པ་

ལས་མ་གཏློགས་པའི་སློབ་དཔློན་གི་དབང་ཟུར་བ་མྗེད་ལ་དྗེ་ཉིད་ལ་སློབ་དཔློན་གི་

དབང་ཡང་འདུས་སློ། །འློན་ཀང་མིང་འདྲ་བ་ཡིན་གི་དློན་ནི་རྒྱུད་སྗེ་གློང་མ་གཉིས་

ཀང་ཆུ་དབང་ལ་སློགས་པ་མི་འདྲ་ན་འློག་མ་ནི་ལྟ་ཅི་སྨློས། དྗེའི་ཕྱིར་པད་ལྕགས་

ཀྱུས་གདུགས་དཀར་གི་དཀིལ་ཆློག་ཏུ་རིགས་ལྔའི་སློམ་གཟུང་བྱས་ནས་རང་

ལུགས་ལ་ཆུ་ཅློད་པན་རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བཞི་བ་མྗེད་དང་འདྲ་རུང་ཅིག་བསྐུར་ནས་མིང་

དང་ཕྱིར་མི་ལྡློག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་ཡློད་ཅྗེས་གཞན་ལུགས་བཀློད་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་རློ་རྗེ་གློ་ཆ་ལ་སློགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་འཛིན་པ་

སློགས་བཤད་པ་ནི་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་གཞུང་དང་འགལ་བས་བྱ་སྤྱློད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་

དང་ཆློ་ག་མཛད་པའི་མཁས་པ་གཞན་ཕལ་མློ་ཆྗེས་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་འཛིན་པ་

མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་འཛིན་པར་གསུངས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་འདློད་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བྱ་སྤྱློད་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཐུན་མློང་མིན་པའི་དམ་ཚིག་མང་པློ་

སང་ནའང་བཅས་པ་དང་འགལ་ན་རྩ་ལྟུང་སྐྗེད་པའི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སློམ་པ་ནི་བྱང་
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སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ཁློ་ན་ཡིན་པས་སློམ་པ་དྗེའི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་

བསྲུང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟ་མིན་པར་རིགས་ལྔའི་སློམ་གཟུང་གིས་སློམ་པ་འཛིན་པར་འདློད་

ན་ནི་དབང་ཡང་སློབ་དཔློན་གི་དབང་མན་ཆད་བསྐུར་དགློས་ལ་རྩ་ལྟུང་ཡང་བཅུ་

བཞི་ཡློད་དགློས་ཏྗེ་སློམ་པ་དྗེ་བསྒག་པའི་སྐབས་སུ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་བསྒགས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །གང་ཡང་དམ་ཚིག་བསྡུས་པ་ལས། དྗེ་ལ་རྐང་གྲངས་ནི་ཐུན་མློང་གི་རྩ་

བའི་ལྟུང་བ་བཞི་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་གཉིས་དང་ཀྲི་ཡའི་རྒྱུད་

ཀི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་སུམ་ཅུ་དང་སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་དང་རྣལ་

འབྱློར་རྒྱུད་ཀི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་དང་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་ཀི་རྩ་བའི་

ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་དང་ཡང་ལྔ་དང་ཡང་བཞི་སྗེ་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བདུན་ཅུ་ཐམ་

པའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལ་ནི་ཡིད་བརྟན་མི་སང་སྗེ། དྗེ་དག་ལ་གློ་བདུན་འདུག་པ་ལ་

བདུན་ཅུ་ཐམ་པར་བྱས་པས་གྲངས་ཙམ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་འདུག་པ་དང་བ་མའི་དམ་

ཚིག་ཉམས་ན་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་ལ་སྤུན་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ན་དབང་མི་

དགློས་པར་བསྐང་ཐབས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་འདློད་པ་གཞན་ཡང་སང་སྗེ་འློག་

ཏུ་འགློག་གློ །ཡང་དྗེའི་དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས། བྱ་རྒྱུད་ལ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་གསུམ་ཞྗེས་ཀང་

འབྱུང་མློད། དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་གྲངས་འགྲིག་པར་མི་སང་ངློ༌། །ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་འདས་

རྗེས་སུ་ནག་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་བློད་དུ་བྱློན་ནས་ལློཙྪ་བ་ནག་ཚོ་དང་གཉིས་ཀིས་

མང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡློད་ལ་འདི་ན་བདག་གི་བ་མ་རྗེ་བཙུན་དམ་ཚིག་རློ་རྗེའི་ཞལ་ནས་

ནི་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་སད་བས་ཕལ་ཆྗེར་བ་མ་དྗེའི་གསུང་བགྲློས་འདྲ་དང་ཕར་བསྗེ་ཚུར་

བསྗེ་བྱས་པ་ཞིག་ཏུ་མངློན་ནློ། །དྗེས་ན་འདི་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློས་མཛད་པ་མིན་
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ནློ། །མཁས་པ་ཁ་ཅིག་འདིས་བསན་པའི་རྩ་ལྟུང་ལ་ཚད་མར་བྱས་ནས་སྤྱློད་རྒྱུད་ཀི་

རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ལ་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ནས་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་པ་བཞི་དང་ཡང་

དྗེར་མི་དགྗེ་བ་བཅུས་སློམ་པ་ཉམས་ཤིང་རྩ་བ་ནས་ཆད་པར་བཤད་པ་རྣམས་ཡིན་

གསུང་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་རྣམས་ལ་དགྗེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་འདི་རྣམས་ཀི་སློམ་པ་ཉམས་པ་

དང་ཤིན་ཏུ་རྩ་བ་ནས་ཆད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྒྱལ་སིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་དང་ཁྱིམ་པ་དང་བུ་དང་བུ་མློ་དང་ཉྗེ་དུ་དང་སག་གི་

གཉྗེན་མཚམས་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཞིང་ལྷ་དང་མིའི་བདྗེ་བ་མློང་བར་

བགིད་ཀང་ཇི་ལྟར་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བ་བཤད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་དགྗེ་བཅུའི་སློམ་པ་

ཉམས་པ་དང་རྩ་བ་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་པའི་རྒྱུ་ཁྱིམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་

རྒྱལ་སིད་ལ་སྤྱློད་ཀང་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞུས་པས་མི་དགྗེ་

བ་བཅུ་ཞྗེས་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། དྗེ་ལ་དགྗེ་བཅུའི་

ལས་ཀི་ལམ་འདི་རྣམས་ཀི་སློམ་པ་ཉམས་པ་དང་ཞྗེས་པ་ནི་ཁིམས་ལྔའི་སློམ་པ་

མནློས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དགྗེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་ཀི་སློམ་པ་ཇི་

ཙམ་གིས་མྗེད་པར་འགྱུར་ཞྗེས་པ་དྗེ་བཤད་དུ་གསློལ་ཞྗེས་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ལན་དུ་དྗེ་ཉིད་ལས། གསང་བ་པའི་བདག་པློ་དྗེའི་ཕྱིར་ཉློན་ལ་

ལྗེགས་པར་རབ་ཏུ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

འདུལ་བའི་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་ངྗེས་པ་ལ་མཁས་པ་བཤད་དློ། །གསང་བ་པའི་བདག་པློ་

དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ། གཉིས་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟར་ཁྱིམ་
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པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའློ། །དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་ནི་ཁྱིམ་ན་གནས་

ཤིང་བསབ་པའི་གཞི་ལྔ་བཟུང་སྗེ། ཐབས་དང་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཀིས་རྒྱལ་སིད་ལ་

དབང་བྱྗེད་དློ། །གསང་བ་པའི་བདག་པློ་དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡུལ་དང་དུས་

ཀི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཉིད་ཐློབ་པར་འདློད་པ་ནི་འདི་ལྟར་ཐབས་ཀིས་

ཡློངས་སུ་ཟིན་པར་གླུ་དང་རློལ་མློ་དང་མིག་འཕྲུལ་ལ་སློགས་པའི་བཟློ་གནས་རྣམ་

པ་ས་ཚོགས་སློན་ཅིང་ཐབས་དང་ཚུལ་དྗེ་དང་དྗེ་དག་གིས་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་

བཞིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྡུད་དློ། །དྗེ་ཡང་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་སློག་གཅློད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་

ལྗེན་པ་དང་འདློད་པས་ལློག་པར་གཡྗེམ་པ་དང་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་ལློག་པར་ལྟ་བ་

རབ་ཏུ་སངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པས་བསབ་པའི་གཞི་དྗེ་ལྔ་ 

བཟུང་ནས་བསབ་པ་ཇི་སྐད་བསན་པ་རྣམས་ལ་སློབ་ཅིང་དད་པས་སྔློན་གི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀི་རྗེས་སུ་བསབ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་པས་ནི་དྲི་བ་འློག་མའི་ལན་

མཛད་ལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་བ་ན་མྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པས་བསྔགས་པ་ལ་གནས་ཏྗེ་འདུས་བྱས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཐབས་དང་

ཤྗེས་རབ་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པར་སྤྱློད་ཅིང་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་བཞི་ནི་སློག་གི་ཕྱིར་

ཡང་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་མི་བྱའློ། །བཞི་གང་ཞྗེ་ན། དམ་པའི་ཆློས་སློང་བ་དང་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གཏློང་བ་དང་སྗེར་ས་བྱྗེད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་གནློད་པ་བྱྗེད་

པའློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། འདི་དག་ནི་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཏུ་མི་ལྡན་པ་དང་རང་

བཞིན་གིས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་ཏྗེ་སར་“གསློར1་མི་རུང་བའློ། །ཞྗེས་པས་ནི་དྲི་བ་
1  གསློང
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དང་པློའི་ལན་བསན་ནློ། །འདིར་རབ་བྱུང་གི་བསབ་པ་མ་གསུངས་པར་ཁྱིམ་པའི་

བསབ་པ་བཤད་པ་ནི་རྟྗེན་དྗེ་གཉིས་ཀའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་གཅློད་པའི་རྩ་ལྟུང་

ནི་འདྲ་བས་ཁྱིམ་པ་ལ་བཤད་པས་གློ་ནུས་ལ་སློ་ཐར་གི་རྩ་ལྟུང་འདིར་བསན་མི་

དགློས་ཤིང་དྲི་བ་འློག་མས་ཁྱིམ་པ་ལ་དམིགས་ཀིས་ཕྱྗེ་ནས་དྲིས་པའི་ལན་བསན་

དགློས་པས་སློ། །འདིའི་རྩ་ལྟུང་ཐ་མ་གཉིས་ནི་བྱང་ས་ལས་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དང་

པློ་ནི་ནམ་སིང་གི་མདློ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདློ་ནས་རྩ་ལྟུང་དུ་

གསུངས་པས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པའི་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ལ། དྗེ་རྣམས་ནི་རྒྱས་པར་

བདག་གིས་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་རྣམ་བཤད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་དྗེར་བལྟའློ། །དགྗེ་

བཅུའི་“སློམ1་པ་ཉམས་པ་དང་རྩ་བ་ནས་འཆད་པ་གཉིས་ཞུས་པའི་དང་པློ་ནི་

ཁིམས་ལྔ་གཞན་ལས་མནློས་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་གཞན་ལས་ཁིམས་ལྔ་མ་མནློས་

པར་རང་གིས་ཡི་དམ་བཅས་ནས་སྲུང་བའི་བྱང་སྗེམས་ཁྱིམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་

པར་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་དྗེ། སྔ་མ་ཡིན་ན་རྩ་ལྟུང་བཞིས་བྱང་སྗེམས་ཀི་དགྗེ་

བཅུའི་སློམ་པ་ཉམས་ཀང་སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་ཡློད་ལ། ཕྱི་མ་ཡིན་ན་སློམ་པ་གཉིས་

གང་ཡང་མྗེད་པས་རྩ་བ་ནས་ཆད་པ་ཞྗེས་གསུངས་པར་དགློངས་སློ། །“དྗེས2་ན་

གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས་རྩ་བ་ནས་ཆད་པར་མི་འགྱུར་བ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་མ་དག་གློ །དམ་

ཆློས་སློང་བ་ནི་ཆློས་དང་ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་དབང་ཟ་ཞིང་སྐུར་པ་འདྗེབས་ལ་ལློག་པར་

ལྟ་བ་དང༌། ཉིན་རྗེ་ཞིང་ཆློས་ཉན་སྗེམས་སློམ་འདྲི་ཀྲློག་མཆློད་པ་སློགས་གང་རུང་

གཅིག་མ་བྱས་པའློ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གཏློང་བ་ནི་སྨློན་པ་དང་འཇུག་པའི་

1  སྔློམ

2  ངྗེས
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སྗེམས་སློང་ཉིད་སློམ་པ་གཏློང་པའློ། །སྗེར་ས་ནི་ཆློས་དང་ནློར་བདག་ལ་ཡློད་ལ་

གཞན་ལ་སྦྱིན་རིགས་པ་ལ་མི་སྦྱིན་པའློ། །སྗེམས་ཅན་ལ་གནློད་པ་ནི་སློ་གསུམ་

གིས་སྗེམས་ཅན་ལ་འཕལ་དང་ཡུན་གི་གནློད་པ་བྱྗེད་པ་ལ་འགྲྗེལ་པས་བཤད་པ་ནི་

སྤྱིའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི་གཞན་དུ་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །སར་གསློར་མི་རུང་བ་ནི་སློམ་པ་བཏང་བ་སར་བང་དུ་མི་རུང་བ་མིན་གིས། 

སྔ་མ་གསུམ་དང་ཞྗེ་སང་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་གནློད་པ་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་

རྐྱྗེན་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་གནང་བ་མང་བའི་རང་བཞིན་གི་ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིན་པའི་དློན་

ནློ། །འདི་དག་གི་སློམ་པ་འཛིན་ཚུལ་ཡང་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ལས་དུས་གསུམ་དུ་

སྒིབ་པ་མྗེད་པའི་སློམ་པ་ལ་གནས་ན་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་རྣམས་མཉྗེས་པར་

འགྱུར་བའི་སློམ་པ་གང་ཡིན་ཞུས་པའི་ལན་དུ་དྗེ་ནི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ལ་རང་གི་

ལུས་གཏློང་བ་སྗེ་དྗེ་བཏང་བས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཏང་བས་ན་བྱང་སྗེམས་

ཀིས་རང་གི་སློ་གསུམ་བསམ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་སངས་རྒྱས་བྱང་

སྗེམས་ལ་རང་ཉིད་ཕུལ་བ་ན་རང་ལ་དབང་མྗེད་ཀི་དྗེ་དག་དབང་ལ་དྗེ་དག་གི་

ལུགས་ནི་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་མི་འཇུག་བ་ཡིན་པས་དྗེས་ན་སློམ་པ་བཟུང་བར་འགྱུར་བ་

དང༌། སྒིབ་པ་མྗེད་པའི་སློམ་པ་ཡང་མི་དགྗེ་བ་བཅུ་སློང་བའི་སློམ་པ་ལ་འགྲྗེལ་པས་

བཤད་དློ། །གཞུང་གཞན་དུ་དྗེ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་གསུངས་པས་དྗེས་མཚོན་

ནས་དགྗེ་བ་ཆློས་སྡུད་སློགས་གསུམ་གི་“སློམ1་པ་ལྗེན་པའློ། །བདག་ཕུལ་བའི་སློ་

ནས་སློམ་པ་འཛིན་པའི་ཆློ་ག་གསལ་བར་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀློད་ལས། དྗེ་ལ་

དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བང་བ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་
1  སྔློམ
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བདག་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ། བདག་ཆྗེ་གྗེ་མློ་ཞྗེས་བགི་བ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་འབུལ་གི་ཐམས་ཅད་ཀིས་དུས་ཐམས་ཅད་

དུ་བདག་ལ་རབ་ཏུ་གཟུང་དུ་གསློལ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀིས་བདག་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་

སྗེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་སྐློབ་པར་མཛད་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་

ཡློངས་སུ་བསྐབ་ཏུ་གསློལ། ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དམ་ཚིག་ཆྗེན་

པློ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསློལ། ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བརློད་པར་

བྱའློ། །ཞྗེས་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པའི་དུས་ཀི་སློམ་པ་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་

གསུངས་སློ། །སྒྱུ་དྲའི་འགྲྗེལ་པར་ཀུན་སིང་གིས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་

ཀིས་གཟུང༌། ཞྗེས་བསན་པ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཡིན་ལ་དྗེས་ན་

བདག་དབུལ་བ་བྱས་པ་ཡིན་པས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་མ་གསུངས་པར་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །གང་གིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དྗེས་ནི་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་བཏང་

བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་དང༌། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། དྗེ་

ཡི་ནུབ་མློ་ཅི་ནུས་པར། །དྗེ་བཞིན་“སློམ1་པ་འཛིན་དུ་གཞུག །ཅྗེས་གསུངས་ནས། 

དང་པློ་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་བཏང༌། །དྗེ་ནས་བ་མས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །མ་བསྐྗེད་

པ་ནི་བསྐྗེད་པར་བྱ། །བསྐྗེད་པ་དག་ཀང་དྲག་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་ཚིགས་

བཅད་ཕྱི་མ་འདི་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པར་བཀློད་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཤཱནི་པས་ཐུན་མློང་

གི་སློམ་པ་འཛིན་པའི་ཆློ་གས་འཛིན་པར་གསུངས་པ་དང་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་

ལས་ཀང༌། ཆློས་གསུམ་དང་ལྡན་ན་སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པ་ཡློགས་སུ་རློགས་པར་
1  སྔློམ
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འགྱུར་ཏྗེ་གསུམ་པློ་གང་ཞྗེ་ན། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བ་ཉིད་

དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་བསྲུང་བ་དང་རང་གི་སྔགས་

ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བ་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་བྱ་སྤྱློད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ཐྗེག་

བ་མཆློག་གི་“སློམ1་པ་འཛིན་པའི་ཆློ་ག་རྣམས་ནི་འཇུག་“སློམ་འཛིན་པ་ཁློ་ནར་

སང་བས་རིགས་ལྔའི་“སློམ་པ་མིན་གི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་འཛིན་པ་ལ་གདློན་མི་

ཟ་བར་གློ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ན་མདློར་བྱས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་རིན་ཕྗེང་ཤཱནི་པས་མཛད་ཟྗེར་

བ་ལས་རིགས་ལྔའི་“སློམ་གཟུང་ནི་སློབ་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སློབ་མའི་“སློམ་པ་

འཛིན་པར་བྱས་ནས་སློབ་དཔློན་གི་སློམ་པ་འཛིན་པའི་ཆློ་ག་ཟུར་པ་བཤད་པ་ནི་

ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་གཞུང་དང་འགལ་བས་ཡིད་བརྟན་པར་མི་བྱའློ། །ད་ལྟ་སྤྱློད་རྒྱུད་

ཀི་དབང་བསྐུར་མང་པློ་མི་སང་ཡང་བྱ་རྒྱུད་ཀི་དབང་མང་པློ་བསྐུར་བར་སང་ལ་དྗེ་

ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་སློམ་པ་ཇི་ལྟར་འཛིན་དང་རྩ་ལྟུང་གང་སྲུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་བློ་ཁ་

ཕྱློགས་པ་ཉུང་བས་སློམ་པ་ཐློབ་མ་ཐློབ་དང༌། ཐློབ་པ་རྣམས་ཤློར་མ་ཤློར་གི་སྲུང་

མཚམས་མི་ཟིན་པར་མཐློང་ནས་གལ་ཏྗེ་གང་ཟག་དམ་པ་ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་སློམ་པ་

ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱྗེད་པ་རྗེ་རྗེ་ཙམ་བྱུང་ན་དྗེ་དག་གི་དློན་དུ་བསམས་ནས་བཤད་

པ་ཡིན་ནློ། །མདློར་ན་སློམ་པ་གང་ཡང་མི་སྲུང་ན་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་

ཞིག་བྱྗེད་ཀི་ཆུ་དབང་ཡན་ཆད་ཡྗེ་མི་བསྐུར་བ་དང༌། བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བངས་

ནས་བསྲུང་ཡང་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་བངས་ཏྗེ་མི་བསྲུང་ན་ཆུ་དབང་སློགས་བསྐུར་

གི། རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་ལ་སློགས་པ་ཡན་ཆད་བྱར་མི་རུང་སྗེ། གུར་གི་ལྗེའུ་

བཅློ་ལྔ་པ་ལས། དང་པློར་ཆུ་ཡི་དབང་ཡིན་ཏྗེ། །གཉིས་པ་ལ་ནི་ཅློད་པན་
1  སྔློམ ༼འློག་གི་སློམ་མང་ཆྗེ་བར་སྔློམ་བིས་འདུག །སྔློམ་བིས་ཡློད་པའི་སློམ་རྣམས་ཀི་གློང་དུ་མཚམས་རྟགས་སྦྱར་ཡློད།༽
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དབང༌། །གསུམ་པ་རློ་རྗེའི་དབང་གིས་སློ། །བཞི་པ་རང་གི་བདག་པློ་ཡིན། །ལྔ་པ་ལ་

ནི་མིང་དབང་བསྐུར། །དྲུག་པ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །བུམ་པའི་དབང་ནི་

བདུན་པ་སྗེ། །བརྒྱད་པ་གསང་བའི་དབང་ཡིན་ནློ། །དགུ་པ་ཤྗེས་རབ་དབང་བསྐུར་

ཏྗེ། །དྗེ་ཉིད་རློ་རྗེའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་རློ་རྗེ་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱིན། །རང་ཉིད་

སློན་པ་ལུང་སློན་ཏྗེ། །འདི་དག་དབང་ཆློག་རིམ་པའློ། །ཞྗེས་དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་

བར་དྲངས་པ་ལྟར་དབང་གི་གློ་རིམས་ངྗེས་པར་གསུངས་སློ། །སློམ་པ་བཟུང་མ་

བཟུང་ལ་དབང་བསྐུར་མི་བསྐུར་གི་རྣམ་གཞག་རྣམས་བཤད་ཟིན་ཏློ། ། ། །

གཉིས་པ་ཁས་བངས་པའི་“སློམ་པ་དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བ་གཏན་ལ་དབབ་པ་

ལ་གསུམ། གང་གི་རྒྱུད་ལ་ལྟུང་བ་སྐྗེད་པའི་རྟྗེན་ངློས་གཟུང་བ། རྟྗེན་དྗེ་ལ་བཅས་

པའི་ལྟུང་བའི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ། ཕྱྗེ་བ་སློ་སློའི་དློན་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། གསང་སྔགས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་“སློམ་པ་ཐློབ་ནས་མ་བཏང་

བ་བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་སྗེ་ཁྱད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དགློས་ཏྗེ། སློམ་

པ་དང་མི་ལྡན་ན་དྗེ་ལ་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་ཉྗེས་སྤྱློད་བསྐྗེད་ཀང་བཅས་པ་

དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བ་མི་སྐྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སྨློ་བ་སློགས་ཀིས་དྲན་པ་རྣལ་དུ་མི་

གནས་ན་ལྟུང་བ་མི་སྐྗེད་པར་བྱང་ས་ལས་བྱང་སྗེམས་ཀི་“སློམ་པའི་སྐབས་སུ་

གསུངས་པ་འདི་ལའང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ནི་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་དང་ལྡན་པ་འདིའི་ལྟུང་བ་ནི་རིས་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྗེ་རྩ་བའི་ལྟུང་

བ་དང་སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བའློ། །ཞྗེས་རིས་སམ་སྗེ་ཚན་གཉིས་སུ་མཛད་པ་ལྗེགས་ཏྗེ་

དུས་འཁློར་རྩ་འགྲྗེལ་དང་སློམ་འབྱུང་དང་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་རྣམས་སུ་དྗེ་གཉིས་ཀི་མིང་
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འདློགས་ལས་གཞན་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བ་མྗེད་གཞན་

གི་ལྟུང་བ་བཤད་བ་དང་དུས་འཁློར་ནས་འབྱུང་བའི་ལྟུང་བ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་དང༌། སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

མཚན་གི་དློན་དང༌། གཞུང་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་

ཞས་གསུངས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ནི་གསང་འདུས་ཀི་ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་བ་ལས། རློ་རྗེའི་

ཐྗེག་པ་བ་ན་མྗེད། ཅྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཤཱནི་བས། རློ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པློ་མ་ལུས་པ་བསྡུས་པ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡིན་ལ། དྗེ་རྣམས་བསྡུས་

པ་ནི། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཡིན་ཞིང་དྗེ་དག་ཀང་བསྡུས་པ་རློ་གཅིག་པ་དྗེ་ནི་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡིན་ལ། དྗེ་ཉིད་ནི་

རློ་རྗེ་ཡིན་ནློ། །རློ་རྗེ་ཡང་དྗེ་ཡིན་ལ་ཐྗེག་པ་ཡང་ཡིན་པས་ན་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་སྗེ་སྔགས་

ཀི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་དབྱྗེར་

མྗེད་པར་སྦྱློར་བའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱློར་ནི་རློ་རྗེ་སྗེ་ཐྗེག་པ་ཡང་དྗེའློ། །དྗེ་

ལ་འདིས་འགྲློ་བ་རྒྱུའི་ཐྗེག་པ་དང་འདིར་འགྲློ་བ་འབས་བུའི་ཐྗེག་པ་གཉིས་སློ། །ཐྗེག་

པ་དྗེས་འགྲློ་བའི་སྔགས་ཀི་སློམ་ལྡན་རྣམས་ལ་བཅས་པའི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་

ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ནི་གནས་འློག་མར་འཁིད་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་གློང་མ་སྐྗེ་བ་ལ་སྒིབ་

པས་ན་ལྟུང་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་རྩ་བའི་ཞྗེས་ཁྱད་པར་སྦྱར་བ་ནི་ལྟུང་བ་གང་གིས་

གློས་ན་སློམ་པ་གཅློད་པ་སྗེ་ལྟུང་བའི་མཐར་ཐུག་ཤློས་ཡིན་གི། བསྲུངས་ན་དངློས་

གྲུབ་དང་མ་བསྲུངས་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྩ་བ་ཞྗེས་མི་བྱ་སྗེ། རྣམ་སང་མངློན་བྱང་དང་

ནམ་སིང་གི་མདློར་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་ཞྗེས་ཀང་བསྒྱུར་བས་རྩ་བ་ནི་སངས་བྱ་ལ་བྱྗེད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 393  

དགློས་པའི་ཕྱིར་དང་བསྲུངས་པ་དངློས་གྲུབ་ཀི་རྩ་བར་སློང་བས་ལྟུང་བ་རྩ་བར་

འགྲློ་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་ཡང་རྩ་ལྟུང་གི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས། ཡང་ན་

ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྩ་བ་ཉམས་ན་མི་འདློད་པའི་འབས་བུ་མཐློང་བ་ནི་ལྟུང་བའློ། །ཞྗེས་

བཤད་པ་ནི་དློན་མིན་ཏྗེ་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྩ་བ་དང་རྩ་ལྟུང་གི་རྩ་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

འློང་“དློན1་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཉིས་པ་གཞུང་གི་དློན་ལ་གསུམ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ། བཤད་པ་

ཉིད་ཉྗེ་བར་དགློད་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མཆློད་

པར་བརློད་པ་དང༌། བརྩམས་པར་དམ་བཅའ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཀུན་ནས་དང་བས་

བ་མ་ཡི། །ཞབས་ཀི་པདར་རབ་བཏུད་དྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བཏུད་ཅྗེས་བྱའློ། །གང་

ལ་ན། རྩློམ་པ་པློ་རང་གི་བ་མའི་ཞབས་ཉིད་པདར་བཀློད་པ་དྗེར་བཏུད་པ་སྗེ་སྐུའི་

ཆའི་དམའ་ཤློས་བཟུང་པས་ཤིན་ཏུ་གུས་པར་སློན་པའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། ཀུན་ནས་

སློ་ཐམས་ཅད་ནས་དང་བའི་དད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་རབ་ཏུ་བཏུད་པའློ། །དྗེ་

ལྟར་མཛད་པའི་དགློས་པ་ནི་དམ་པ་རྣམས་བྱ་བ་ཆྗེན་པློ་ལ་འཇུག་པའི་ཐློག་མར་

ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ཕྱག་དང་མཆློད་པ་མཛད་པས་དྗེ་དག་གི་སྤྱློད་པ་དང་མཐུན་

པར་བྱ་བ་དང་རྩློམ་པའི་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུའློ། །དྗེས་ནི་རྩློམ་པར་

མ་ཟད་ཆློས་ལྡན་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློག་མར་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

གུས་པས་མཆློད་པ་སློགས་བྱ་དགློས་པ་མཚོན་པར་བ་མ་དམ་པ་གློང་མ་མང་པློ་

གསུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ནི། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་ནི། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་བཤད་

1  དྗེན
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པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་“ཏྗེ1། བཤད་པར་བྱའློ། །གང་ན་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་པློ་

ནིའློ། །གལ་ཏྗེ་ཁྱློད་ཀིས་དྗེ་འཆད་པ་དྗེ་རང་གི་བློས་བཀློད་པ་ཙམ་ཡིན་ན་ཡིད་

ཆྗེས་ཀི་གནས་སུ་མི་རུང་ངློ་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ། རྒྱུན་ཆགས་པས་ན་རྒྱུད་དྗེ་དྗེ་ལ་

རློད་བྱྗེད་གཞུང་དང༌། བརློད་བྱ་དློན་གཉིས་ལས་འདིར་ནི་རློད་བྱྗེད་གཞུང་རྣམ་དག་

རྣམས་ལས་གསུངས་པ་འཆད་པས་སློ། །དྗེ་ཡང་གཤྗེད་དམར་གི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་

བཅློ་བརྒྱད་པ་དང་དགྲ་ནག་གི་རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་བཅུ་བདུན་པ་དང་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་

གི་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་རྣམས་ནས་བཅུ་བཞི་ཚང་བར་གསུངས་ལ་རློ་རྗེ་

གུར་གི་ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས་བཅུ་གསུངས་སློ། །གཞན་རྗེ་རྗེ་ལ་སློགས་པ་བཤད་

པའི་རྒྱུད་ནི་མང་ངློ༌། །དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལས་ཚང་བར་གསུངས་པ་ནི་འཆད་པར་

འགྱུར་རློ། །ད་ལྟར་བརྩམ་པར་དམ་བཅས་པའི་དགློས་པ་ནི་དམ་པ་རྣམས་ཅི་རུང་

རུང་དུ་ཁས་ལྗེན་མི་བྱྗེད་ལ་ཁས་གང་བངས་པ་རྣམས་ཀི་ཁུར་མི་འདློར་བས་རྩློམ་

པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདིས་སློམ་པ་ཁས་བངས་པ་སློགས་ཀང་མཚོན་

པར་གློ་དགློས་ཞྗེས་དམ་པ་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་གསུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་བཤད་པ་ཉིད་ཉྗེ་བར་དགློད་པ་ལ་གཉིས། རྩ་ལྟུང་གིས་མ་གློས་པར་

བྱ་བ་དང༌། ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅློས་པའི་ཐབས་སློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། རྩ་ལྟུང་“ངློས2་

གཟུང་བ་དང༌། དྗེས་མ་གློས་པར་བསྲུང་བའི་སྲུང་འདློད་བསྐྗེད་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་

བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། རྩ་ལྟུང་སློ་སློར་བཤད་པ། བསྡུས་ཏྗེ་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ལ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ལས། རྩ་ལྟུང་དང་པློ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རྩ་ལྟུང་

1  ཏ

2  རློས
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དངློས་དང༌། ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ལྟུང་བའློ། །དང་པློ་ནི། གང་ཕྱིར་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་

ཡིས། །དངློས་གྲུབ་སློབ་དཔློན་རྗེས་འབང་གསུངས། །དྗེ་བས་དྗེ་ལ་བརས་པ་ནི། །རྩ་

བའི་ལྟུང་བ་དང་པློར་བཤད། ཅྗེས་སློ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས་ཡུལ་ནི་རང་གི་སློབ་

དཔློན་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལའློ། །འདི་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དགློས་པར་རྩ་ལྟུང་གི་འགྲྗེལ་པ་

བདུད་རྩི་ཟླ་བ་དང་ལཀ່་ཀ་རའིའགྲྗེལ་པར་བཤད་ཀང༌། དགྲ་ནག་གི་དཀའ་འགྲྗེལ་

རིན་ཆྗེན་སྒློན་མ་ལས། ཅི་དབང་བསྐུར་བ་འབའ་ཞིག་སློབ་དཔློན་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། 

སློབ་དཔློན་ཡང་གང་གིས་དབང་བསྐུར་བ་དང་རྒྱུད་བསན་པ་དང་གང་གི་ཐད་ནས་

ལས་ཀི་མན་ངག་མནློས་པ་དྗེ་ཡང་སློབ་དཔློན་ཡིན་ཏྗེ། གསུམ་པློ་འདི་དག་ཀང་

ཕག་དློག་མྗེད་ཅིང་ཕན་པར་འདློད་པ་ནི་སློབ་དཔློན་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་བཤད་པ་གཟུང་

ངློ༌། །དྗེ་བས་ན། གང་ཞིག་དམ་ཆློས་ཀློག་པ་དང༌། འཆད་དང་མན་ངག་སློན་པ་དང༌། 

དབང་བསྐུར་བ་དང་ལས་བྱྗེད་པ། སློབ་དཔློན་ཞྗེས་ནི་བྱ་བ་ཡིན། ཞྗེས་ཚིགས་སུ་

བཅད་ཅིང༌། ཡང་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་མཉན་པ་ལ། གང་གིས་བ་མར་མི་འཛིན་

པ། །ཁྱི་ཡི་སྐྗེ་གནས་བརྒྱར་སྐྗེས་ནས། །སྨྗེ་ཤ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ངྷྗེ་ནུས་ཀང་སློབ་དཔློན་གི་དབྱྗེ་བ་དྗེ་

ལྟར་དུ་བཤད་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་སློབ་དཔློན་ནི་དྗེ་གསུམ་གི་གཙོ་བློར་འཆད་པ་

ལྟར་འཐད་པས་སློབ་དཔློན་གསུམ་མློ། །དྗེ་གཉིས་ཀིས་སློབ་དཔློན་གསུམ་གི་དབྱྗེ་

བ་སློན་པ་ཁུངས་སུ་བྱས་པ་ནི་ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་ན་ཡློད་དློ། །དབང་ལ་སློགས་པ་

གསུམ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་གློང་མ་གཉིས་མི་དགློས་ཀི་འློག་མ་གཉིས་ལ་ཡང་འདྲའློ། །རྒྱུད་

དང་མན་ངག་སློན་པ་ལ་རྒྱུད་རློགས་མ་རློགས་དང་ལྗེའུ་ལ་སློགས་པའི་གྲངས་ཀི་
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སློ་ནས་ས་མཚམས་མི་ཟིན་པས་སྔར་དྲངས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་འཛིན་

པ་དང༌། ཞྗེས་པ་དང་གསང་འདུས་ལྗེའུ་ལྔ་བའི་སིང་ནས་སློབ་དཔློན་སྨློད་པ་དག་

ཅྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར། འདིར་གང་ལ་སྔགས་སམ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡང་དག་པ་ཞིག་

སློན་པ་དྗེ་ཡང་དྗེའི་སློབ་དཔློན་ཡིན་ན། །ཞྗེས་ཤཱནི་པས་བཤད་ཅིང་སྔ་མ་ནི་རྩ་ལྟུང་

བསྐྗེད་པའི་ཡུལ་གི་སློབ་དཔློན་ངློས་འཛིན་པའི་སྐབས་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ཡང་དགྲ་ནག་

གི་འགྲྗེལ་པར་རྩ་ལྟུང་སློན་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པས། སྔགས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པའི་བསྐྗེད་རློགས་ལ་སློགས་པའི་དློན་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཅམ་ཡན་ཆད་དུ་

ལློངས་པ་ཞིག་བསན་པ་ལ་བྱའློ། །ནག་པློ་པས་རྒྱུད་འཆད་པ་སློགས་གསུམ་གཅིག་

ལ་ལྡན་པ་དང༌། གཉིས་གཅིག་ལ་ལྡན་པ་དང་རྗེ་རྗེ་ལྡན་པ་གསུམ་ག་འདིའི་སྐབས་

ཀི་སློབ་དཔློན་དུ་གསུངས་པས་གསུམ་ལྡན་སློགས་ལ་ལྕི་ཡང་གི་རིམ་པ་ཡློད་ཀང་

རྩ་ལྟུང་བསྐྗེད་པ་ལ་འདྲའློ། །ཡུལ་དྗེ་ལ་བྱ་བ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་བྱས་པས་རྩ་ལྟུང་དུ་

འགྱུར་བ་ནི། སློབ་དཔློན་དྗེ་ལ་བརས་པ་བྱས་ན་ནི་རྩ་ལྟུང་ངློ༌། །འློ་ན་དྗེའི་ཚད་ཅི་

ཙམ་ཞིག་ལ་བྱྗེད་སམ་ན། འདི་ཡང་དགྲ་ནག་གི་དཀའ་འགྲྗེལ་ལས། རློ་རྗེ་སློབ་

དཔློན་ནི་གང་གིས་དབང་བསྐུར་བ་པློའ ློ། །ངྗེད་ལ་བསི་སང་མྗེད་པ་ནི་དྲློད་འཛིན་

ཅིང་བརས་ཐབས་བྱྗེད་པའློ། །ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་སྗེ་དྗེ་སང་ངློ༌། །འདིར་དྗེ་མ་སངས་

ན་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། སིང་ནས་སློབ་དཔློན་སྨློད་པ་དག །བསྒྲུབས་

ཀང་འགྲུབ་པར་ཡློང་མི་འགྱུར། ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་གང་གི་ཐད་ནས་གདམས་ངག་ལ་

སློགས་པ་བངས་ནས་ད་ནི་གདམས་ངག་ལ་སློགས་པ་ཐློབ་པས་ཅི་ཞིག་དགློས་

ཞྗེས་པ་ནི་སིང་ནས་སློབ་དཔློན་སྨློད་པའློ། །ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའི། །དྗེ་བས་ན། བ་
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མ་དཀིལ་འཁློར་སློན་པ་ནི། །སྤྱློད་པ་ངན་པར་གྱུར་ན་ཡང༌། །ལུས་སམ་ཡང་ན་ཡིད་

ཀིས་ཀང༌། །ཤྗེས་པས་ནམ་ཡང་སྨད་མི་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཞྗེས་ལུང་སྔ་མར་

བཤད་པའི་བསི་སང་མྗེད་པར་བརས་ཐབས་བྱྗེད་པའི་སློ་ནས་སློབ་དཔློན་དྗེ་སངས་

ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་བའི་བརས་པ་བྱྗེད་ཚུལ་ལུང་འློག་མས་བསན་པར་འཆད་པར་ལྟར། 

སྤྱློད་རྒྱུད་ཀི་སློབ་དཔློན་ལ་བརས་པར་མི་བྱ་བའི་འགྲྗེལ་པར་ཀ་མ་ངྷྗེ་ནུས་ཀང་

བཤད་པས་དྗེ་ལྟར་དུ་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་དྲངས་པའི་ལུང་སྔ་མ་ནི་ཀློས་ལའི་རྒྱན་ན་ཡློད་

ལ། ཕྱི་མ་ནི་གསང་འདུས་ལྗེའུ་ལྔ་པའི་འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་ན་ཡློད་ཅིང༌། བ་མ་

དཀིལ་འཁློར་ཞྗེས་སློགས་ནི་ལྗེགས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུད་ནས་ཀ་མ་ངྷྗེ་ནུས་དྲངས་

སློ། །དྗེས་ན་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་བཀའ་དྲིན་མནློས་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་ཡློན་ཏན་ཆྗེ་ཆུང་

གང་ཡིན་ཀང་བའི། སྔགས་ཀི་ཆློས་ཀི་འབྗེལ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་གསུངས་ནས་སློ་

གསུམ་གི་གུས་པས་བསྗེན་བཀུར་བའི་ཞིང་གློང་མར་འཛིན་པའི་སློ་ནས་བ་མར་

འཛིན་པའི་ཁུར་“དྗེ1་ནི་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ་སམ་དུ་བློར་བ་ནི་བརས་པའམ་སྨད་པས་

རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་བའི་ཚད་དློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྩ་ལྟུང་དང་པློའི་མིང་འདློགས་ལ་

ཡང༌། སློབ་དཔློན་སིང་ནས་སྨློད་པ་དང༌། ཞྗེས་གསུངས་པས་རྩ་ལྟུང་དང་པློར་འགྲློ་

བའི་བརས་པའི་ཚད་འཛིན་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་སང་ནའང་སློབ་དཔློན་གཉིས་

པློ་དྗེའི་ལུགས་ལྗེགས་སློ། །ཤཱནི་པས་དགྲ་ནག་འགྲྗེལ་པར་རྩ་ལྟུང་དང་པློར་འགྲློ་བ་

ལ་ཡང་སིང་ནས་སློབ་དཔློན་སྨློད་པ་ཞྗེས་གསང་འདུས་ནས་གསུངས་པ་དྗེ་དགློས་

པར་གསུངས་ལ། གསང་འདུས་འགྲྗེལ་བར་སློབ་དཔློན་དྗེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྨློད་

བར་བྱྗེད་པ་དང༌། དྗེས་ཀང་དགའ་བར་བྱྗེད་ཀི་འགློད་བར་ནི་མི་བྱྗེད་བ་དང་ཆློས་
1  དྗེད
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བཞིན་དུ་ཕྱིར་འཆློས་པར་མི་བྱྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་སིང་ནས་སློབ་དཔློན་སྨློད་པ་

སྗེ། ཞྗེས་སིང་ནས་སློབ་དཔློན་སྨློད་པ་ལ་དགའ་བར་བྱྗེད་པ་སློགས་དྗེ་རྣམས་དགློས་

པར་གསུངས་པས་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཆློས་དྗེ་རྣམས་ཀང་ཚང་དགློས་སློ། །དྗེ་

རྣམས་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པའི་རྩ་ལྟུང་ལ་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་དགློས་པའི་ཆློས་

རྣམས་སུ་སང་ལ། ཀུན་སིང་དང་ཤཱནི་པས་ནམ་སིང་གི་མདློ་དྲངས་ནས་ཐྗེག་པ་

གསུམ་གི་ཆློས་སློང་བ་ལ་སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ་རྩ་ལྟུང་དུ་བསྒྲུབས་ཤིང་རྩ་ལྟུང་དྗེ་ལ་

ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློའི་ཆློས་རྣམས་ཚང་བ་དགློས་པས་ན་རྩ་ལྟུང་གཞན་ལའང་

རིགས་པ་མཚུངས་སློ། །དྗེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཞྗེས་པ་ནི་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་དློན་ཏྗེ་

སྔ་མ་སྤྱད་ནས་ད་དུང་སྤྱློད་འདློད་མ་ལློག་པའློ། །དྗེས་ཀང་དགའ་བར་བྱྗེད་པ་ནི་བྱ་

བ་དྗེས་སྗེམས་ལ་རངས་པ་འཐློབ་པའློ། །འགློད་པར་མི་བྱྗེད་པ་ནི་ཡློན་ཏན་དུ་ལྟ་བ་

ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ཉྗེས་དམིགས་སུ་མི་ལྟ་བའློ། །ཕྱིར་འཆློས་པར་མི་བྱྗེད་པ་ནི་

རང་ལ་ལྟློས་པའི་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་གཞན་ལ་ལྟློས་པའི་ཁྗེལ་ཡློད་ཀིས་ཉྗེས་པ་དྗེ་

དང་དྗེ་དག་ལ་འཛེམ་པ་མྗེད་པའློ། །འདི་རྣམས་ནི་ཁློ་བློས་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་རྣམ་

བཤད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ཏློ། །དྗེ་རྣམས་ཀང་མྗེད་པ་རྣམས་ནི་ལྟུང་བ་དྗེ་དག་གི་

ཀུན་སློང་བརྩམས་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་དངློས་བཞི་རློགས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་

ཡན་ཆད་དུ་མྗེད་དགློས་ལ། ཡློད་པ་རྣམས་ཀང་བར་དྗེ་དག་ཏུ་ཡློད་པ་དགློས་པས་

ཡློད་མྗེད་དྗེ་དག་ལས་གང་རུང་ཞིག་མ་ཚང་ནའང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །འདི་ལྟུང་

བ་དང་པློ་ལ་དགློས་པར་གསུངས་པས་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འདློར་མ་གཏློགས་པ་

ལྷག་མ་རྣམས་ལ་འློས་མྗེད་ཀི་རིགས་པས་སྦྱར་ཏྗེ་འདི་ནི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་ཀི་ཡན་
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ལག་ཐུན་མློང་བའློ། །རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འགློས་ཀིས་གསང་འདུས་སློང་ཐུན་དུ་དྗེ་དག་ལ་

སྦྱློར་བ་ལ་ངློ་ཚ་མྗེད་དངློས་གཞི་ལ་གཉྗེན་པློས་མ་སྗེབ་པ་རྗེས་ལ་འགློད་པ་མྗེད་ན་

ཕམ་པ་ཡིན་ཞྗེས་བཞྗེད་པ་ཡང་སྔ་མ་དང་དློན་འདྲ་བར་སང་ངློ༌། །གཞུང་འདིར་མིང་

འདློགས་མཛད་པ་ལྟར་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་སྗེ་མར་ཡང་མཛད་ལ་གུར་

དང་འདུས་པའི་རྒྱན་ལས་སློབ་དཔློན་སྨློད་བ་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་དློན་ནི་འདྲ་བ་ཡིན་

ནློ། །རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས། སློབ་དཔློན་འཚོ་བ་དང་ཕལ་བ་ལ་ཕྱིས་ཚད་ལས་མ་

འདས་པར་བཤགས་ན་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ལ་དྗེ་ལས་འདས་ན་ཕམ་པ་དང་འཚོ་བ་དང་མ་

བལ་ན་སྦློམ་པློའ ློ། །ཞྗེས་སློབ་དཔློན་བཀྲློངས་ཀང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་ཕམ་པ་

དང་རྩ་ལྟུང་སློ་སློར་འདློད་པ་ནི་ཆྗེས་ཆྗེར་རྣམ་པར་འཁྱམས་པའློ། །རྩ་ལྟུང་བཀའ་

འགྲྗེལ་ལས་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་མང་དུ་བཤད་པ་ལ་ཡང་མི་འཐད་པ་སང་མློད་ཀི་

ཚིག་མངས་སུ་དློགས་ནས་དགག་གཞག་མ་བྱས་སློ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་དྗེ་ལྟར་སྨད་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ན་སློབ་མའི་

རྒྱུད་ལ་དངློས་གྲུབ་གཉིས་གང་འགྲུབ་པ་ནི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་མཉྗེས་པར་བྱས་པ་ཁློ་

ནའི་རྗེས་སུ་འབང་བར་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་རློ་རྗེ་འཆང་གིས་གསུངས་པ་དྗེ་བས་ནའློ། །དྗེ་

ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་ནི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་དང་པློར་རྒྱུད་རྣམས་ལས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་སློབ་དཔློན་ལ་རྩ་ལྟུང་གི་ཚད་དུ་མ་སྗེབ་པའི་བརས་སྨློད་

སློགས་བྱས་པས་ནི་ཡན་ལག་“མ་ཚང1་བས་རྩ་ལྟུང་མིན་ཡང་ཕམ་པའི་སྗེ་ཚན་དུ་

གཞག་དགློས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་

1  མཚང
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ཕམ་པའི་སྗེ་ཚན་དུ་འཇློག་པ་དང་སློ་ཐར་གི་སྐབས་སུ་“ཕམ1་ལྷག་གི་སྐབས་ཀི་

སྦློམ་པློ་དང་ཉྗེས་བྱས་རྣམས་དྗེ་དག་གི་སྗེ་ཚན་དུ་འཇློག་པ་བཞིན་ནློ། །འདི་འདྲ་

རྣམས་ལ་རྩ་ལྟུང་གི་འགྲྗེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འཆད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ནའང་སྗེ་

ཚན་ནི་སྔར་ལྟར་བྱ་སྗེ་ཕམ་པ་དང་སྦློམ་པློའི་སྗེ་ཚན་གཉིས་སུ་ངྗེས་ལ་ཕྱི་མ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་དག་ནི་འློག་མ་རྣམས་ལའང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །མཚམས་མྗེད་དང་

དམ་ཆློས་སློང་བས་ཀང་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་སློར་ཞུགས་ནས་བསྒྲུབས་ན་དངློས་གྲུབ་

མཆློག་འགྲུབ་པ་ཡློད་ཀང་སྔར་བསན་པ་ལྟར་གི་སློབ་དཔློན་སིང་ནས་སྨློད་པས་ནི་

བསྒྲུབས་ཀང་མི་འགྲུབ་པས་མཚམས་མྗེད་སློགས་ལས་ཉྗེས་དམིགས་ཆྗེ་བར་

གསང་འདུས་ལས་གསུངས་པས་རྩ་ལྟུང་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཀང་འདིས་མ་གློས་པ་

ལ་འབད་དློ། །འདི་ཡང་སར་གསློ་བའི་ཐབས་ཀིས་ཕྱིར་བཅློས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་

ན་ངན་འགྲློར་འགྲློ་བ་དགག་ནུས་ཀང་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ་ལ་ཆྗེས་རིང་དུ་སློང་

བའློ། །མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པའི་སློམ་པ་གཉིས་སྗེར་མཁན་དང་སློང་བ་དང་སིང་རྗེ་ལ་

སློགས་པའི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་འཆད་པའི་བ་མ་རྣམས་ལ་སྨད་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་མ་

བཅས་ཀང་ཉྗེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་མློད་ཀང༌། ལྟུང་བ་ཆྗེ་ཆུང་དང་ཉྗེས་པ་ལྕི་ཡང་

མི་འདྲ་སྗེ་ལྟུང་བ་ཆྗེ་ཆུང་ནི་བཅས་པ་ཙམ་གི་རྗེས་སུ་འབང་ལ་ལྕི་ཡང་ནི་ཞིང་དང་

བསམ་པ་དྲག་ཞན་སློགས་ཀིས་འཇློག་པར་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་གཟབ་པར་བྱའློ། །ཕྱློགས་མཐུན་ནམ་ཤན་

འདྲའི་ཉྗེས་པ་ནི་སིང་པློ་རྒྱན་ལས། དྗེ་ལ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་སློགས་དློར་ངའི་ཁ་ན་མ་

ཐློ་བ། ལྕི་དང་ཡང་དང་དག་པ་དང༌། །ཤན་འདྲ་བར་ནི་ཤྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་
1  པམ
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ཤིང༌། ནག་པློ་བས་ཀང་བཤད་མློད། ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ལྟུག་བ་ལས་གུད་ན་

མྗེད་དློ། །རྩ་ལྟུང་གཉིས་པ་བཤད་པ་ནི། བདྗེ་གཤྗེགས་བཀའ་ལས་འདས་པ་

ནི། །ལྟུང་བ་གཉིས་པ་ཡིན་པར་བཤད། ཅྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། རྣམ་

འགྲྗེལ་ལས། རྒྱུ་སངས་ཡློན་ཏན་གསུམ་བདྗེ་གཤྗེགས། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

སིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྟྗེན་མི་བྱྗེད་པས་ལྗེགས་པར་རམ་མཛེས་པར་གཤྗེགས་

པ་དང་བདག་ལྟའི་ས་བློན་ཟད་པས་སར་མི་ལྡློག་པར་གཤྗེགས་པ་དང་སང་བྱ་མཐའ་

དག་ཟད་པས་མ་ལུས་པར་གཤྗེགས་པས་ན་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་

སློ། །དྗེའི་བཀའ་ནི་ནག་པློ་པས་ཐྗེག་པ་གསུམ་ལ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་

བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། བཀའ་དྗེ་ལས་འདས་པར་བྱས་ནའློ། །འདས་

ལུགས་ནི་ནག་པློ་པས་“སློམ1་པ་གསུམ་གི་བསབ་བྱ་རྣམས་མི་འགལ་བར་ཡར་

ལྡན་དུ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བར་བཤད་པས་དྗེ་དག་ལས་

འདས་པ་ལ་འདློད་དློ། །དྗེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བཅས་པ་དང་འགལ་བར་བྱས་པ་

ཙམ་ལ་བྱས་ན་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་རྩ་ལྟུང་གཉིས་པར་འགྱུར་བས་ནག་པློ་པའི་བཞྗེད་

པ་ནི་དྗེ་མིན་ནློ། །ཤཱནི་པས་བཀའ་ཁྱད་དུ་གསློད་པ་ལ་བཀའ་འདས་སུ་བཤད་

དློ། །དྗེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་སློམ་གསུམ་གང་རུང་གི་བཅས་པ་

ཡིན་པ། དྗེ་ལ་ཤྗེས་བཞིན་དུ་འགལ་བར་བྱས་པ། ཁྱད་དུ་གསློད་འདློད་ཀི་ཀུན་སློང་

ཡློད་པ་སྗེ། ཆློས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་བྱས་ནས་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀའི་

དགློངས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུའློ། །འགྲྗེལ་བ་གཞན་རྣམས་ནས་བཀའ་དང་དྗེ་ལས་

འདས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཁློ་ན་སང་ལ་ཁྱད་པར་དུ་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས་ལྟུང་བ་འདི་ལ་
1  སྔློམ
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ཕམ་པ་མྗེད་པར་བཤད་ཅིང་བཀའ་འདས་ལ་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གསལ་གསལ་འདྲ་བ་

མང་དུ་དྲངས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡིད་བརྟན་མི་སང་བས་མ་བིས་སློ། །བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་

ཅིག་བྱང་སའི་ཕམ་པ་བརྒྱད་དང་སློ་ཐར་གི་བཞི་བཀའ་འདས་ཀི་རྩ་ལྟུང་དུ་འཆད་

པ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མི་སང་ལ་འཐད་པ་ཡང་མིན་ཏྗེ། སློམ་

གསུམ་གང་གི་ལུགས་ལའང་སློམ་པ་དྗེའི་རྩ་ལྟུང་ལ་སློམ་པ་དྗེ་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་ནམ་ཡང་

གནང་བ་འབྱུང་མི་སིད་ལ། སློག་གཅློད་སློགས་ལ་སློམ་པ་འདི་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་གནང་

བའི་སྐབས་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་དྗེ་ནི་རྩ་ལྟུང་གཉིས་པ་ཡིན་པར་

རྒྱུད་སྗེ་ལས་བཤད་དློ། །འདི་དང་མཐུན་པར་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་དང་གུར་དང་རློ་རྗེ་

སིང་པློ་རྒྱན་དང་འདུས་པའི་རྒྱན་དང་མན་ངག་སྗེ་མར་ཡང་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་

བཀའ་འདས་ཀི་ལྟུང་བར་མཛད་དློ། །སློམ་གསུམ་གི་བཅས་པ་ལས་གཞན་པའི་

ཆློས་ལ་ཁྱད་དུ་“གསློད1་པ་དང་མ་ཤྗེས་པར་ཁྱད་དུ“གསློད2་པ་རྣམས་ནི་ཡན་ལག་

མ་ཚང་བའི་ལྟུང་བ་སྗེ་འློག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་རང་རང་གི་སྐབས་དང་སྦྱར་རློ། །རྩ་

ལྟུང་གསུམ་པ་བཤད་པ་ནི། རློ་རྗེ་སྤུན་ལ་འཁློས་ནས་ནི། ཉྗེས་པ་བརློད་པ་གསུམ་པ་

ཡིན། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་སློ་ནས་སྐྗེ་གནས་

གཅིག་པས་སྤུན་དུ་གྱུར་པའློ། །འདི་ལ་ནག་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རྗེས་སློབ་དཔློན་དང་

དཀིལ་འཁློར་དང་རིག་པའམ་རིག་མ་རྣམས་གཅིག་ལས་དམ་ཚིག་ཐློབ་པ་ནི་ཁྱད་

པར་གི་རློ་རྗེ་སྤུན་དང་དྗེ་རྣམས་ལ་བྱྗེ་བག་སྗེ་སློ་སློར་ཐློབ་པ་ནི་བྱྗེ་བག་གི་རློ་རྗེ་སྤུན་

དང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ནི་ཉྗེ་བའི་སྤུན་ནློ། །དྗེའི་དང་པློ་གཉིས་ལ་རྩ་

1  གསད

2  གསད
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ལྟུང་དུ་བཞག་ལ་གཞན་ལ་ཆ་མཐུན་པའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །འློན་ཀང་ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་

ལས། རློ་རྗེ་སྤུན་ལ་མི་མཛའ་དང༌། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་སློབ་དཔློན་གཅིག་ལས་དཀིལ་

འཁློར་དུ་ཞུགས་པ་སྗེ་དྗེ་དང་མི་མཛའ་བ་ནི་དྗེ་དང་ཡང་དྗེར་ཞྗེ་འགྲས་པའློ། །ཞྗེས་

དང༌། ཤཱནི་པས། སྤུན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་གང་དང་སློབ་དཔློན་གཅིག་ལས་དཀིལ་འཁློར་

དུ་དབང་ཐློབ་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་ཕག་དློག་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུས་སྐློན་རྣམས་བརློད་པར་མི་

བྱའློ། །ཞྗེས་སློབ་དཔློན་གཅིག་པ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ལྗེགས་ཏྗེ་བ་མ་མི་གཅིག་

ན་སྐྗེ་གནས་མི་ཅིག་པས་སྤུན་གི་དློན་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ལ་ཡང་རྒྱུད་ཉན་པ་

སློགས་ཀི་སྤུན་གསུམ་ཡློད་མློད་ཀང་འདིར་ནི་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་དབང་གི་སྤུན་

ཡིན་ལ་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་གཉིས་ཀི་དབང་གིས་ཀང་ཆློག་གློ །ལཀ່་ཀ་རས་དཀིལ་

འཁློར་གཅིག་ལ་དབང་དང་དམ་ཚིག་ཐུན་མློང་དུ་ཐློབ་པ་དང་སྒྲུབ་པ་སྤྱི་ལ་བྱས་པ་

དགློས་པར་འདློད་པ་ནི་དྗེ་དག་ལ་ཉྗེས་པ་ལྕི་བར་འགྱུར་ཡང་རྩ་ལྟུང་སྐྗེད་པ་ལ་དུས་

གཅིག་ཏུ་ཐློབ་པ་དང་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ཏུ་ཐློབ་པ་མི་དགློས་སློ། །དྲི་མྗེད་འློད་

ལས་ རློ་རྗེའི་སྤུན་རྒན་པློ་འམ་གཞློན་ནུ་བསབ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་རབ་ཏུ་ཁློ་བར་བྱྗེད་

ནའློ། །ཞྗེས་སློམ་ལྡན་དུ་གསུངས་ལ་སློམ་པ་ཡང་སྐབས་ཀིས་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་ལ་

བྱ་དགློས་པས་དྗེ་ནི་འདིར་ཡང་འདྲ་བས་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་དང་ལྡན་པའློ། །ངན་སློང་

སྦྱློང་རྒྱུད་ལས། རློ་རྗེ་སྤུན་དང་སིང་མློ་དང༌། །རློ་རྗེ་མ་རྣམས་ཉིད་ལ་ནི། །རྣལ་འབྱློར་

ཅན་གིས་བརས་མི་བྱ། ཞྗེས་སྤུན་དང་སིང་མློ་སློ་སློར་མཛད་པའི་སིང་མློ་ནི་འདིར་

སྤུན་དུ་བསྡུ་སྗེ། དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགྲྗེལ་པར་སློབ་དཔློན་གཅིག་ལས་དཀིལ་

འཁློར་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སྤུན་དུ་གསུངས་པའི་སྤུན་ནློ། །དྗེ་ལ་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་པས་
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ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། །ཁློས་ནས་ཏྗེ་ཡིད་འཁྲུགས་ནས་ཉྗེས་པ་སྗེ་མཚང་འབྲུ་བ་ལ་

སློགས་པའི་སྐློན་བརློད་པའློ། །འདིར་འགྲྗེལ་པ་བདུད་རྩི་ཟླ་བ་དང་ལཀི་ཀ་རས་སྤུན་

ཕ་རློལ་པློས་གློ་བ་དགློས་པར་བཤད་ཅིང་ཕྱི་མས་སྤུན་དུ་འདུ་ཤྗེས་པ་བཤད་པ་

འདིར་ཡང་དགློས་སློ། །རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས་ལུས་ངག་མི་གཙོ་བས་ཁློས་པའི་

སྗེམས་ལ་ལྟུང་བར་བྱས་ནས་ཉྗེས་པ་བརློད་པ་སྐློན་བརློད་ལ་མི་བྱྗེད་པར་ལྟུང་བ་ལ་

འཆད་ཅིང་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཀང་དྗེ་ལྟར་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ་དམར་ནག་

གི་རྒྱུད་གཉིས་ལས། དྗེ་བཞིན་སྤུན་ལ་ཁློ་བ་དང༌། །ཉྗེས་པ་བསྒག་པར་མི་

བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་དཔལ་འཛིན་གི་དཀིལ་ཆློག་གཉིས་སུ་ཡང༌། དྗེ་བཞིན་

ཁློས་ནས་སྤུན་ཟླ་ཡི། །ཉྗེས་པ་བརློད་པར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་ལ། དགྲ་ནག་གི་

འགྲྗེལ་པ་གཉིས་སུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་ལས་

ཀང༌། ཞྗེ་སང་གིས་ནི་མཆྗེད་སུན་འབྱིན། ཞྗེས་དང་མན་ངག་“སྗེ1་མ་དང་འདུས་

པའི་རྒྱན་དུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་གུར་ལས། སྤུན་ལ་མི་སང་བ་

ཉིད་དང༌། ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་སྔ་མ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་བྱའློ། །གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། རློ་

རྗེ་སྤུན་ལ་ཁློས་པ་ནི། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་འདློན་ནའང་ཁློས་པས་ཞྗེས་བྱྗེད་ཚིག་

གདློན་དགློས་སློ། །མདློར་བསྡུ་ན་བ་མ་གཅིག་ལས་དབང་བསྐུར་ཐློབ་པའི་རློ་རྗེ་སྤུན་

ཡིན་པ། སྔགས་ཀི་སློམ་པ་དང་ལྡན་པ། དྗེར་འདུ་ཤྗེས་ན། ཞྗེ་སང་གིས་ཀུན་ནས་

བསངས་ནས་དྗེའི་སྐློན་བརློད་པ། བརློད་པ་དྗེ་ཐློས་ནས་དློན་གློ་བ་སྗེ་ཆློས་ལྔ་ཚང་

བ་ནི་རྩ་ལྟུང་གསུམ་པ་ཡིན་ནློ། །རྩ་ལྟུང་བཞི་པ་བཤད་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

བྱམས་པ་སློང༌། །བཞི་པ་ཡིན་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས་
1  ས
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ལས་ཡུལ་ནི། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཞྗེས་མང་ཚིག་ཏུ་འབྱུང་ཡང་སྗེམས་ཅན་གང་

ཡང་རུང་བ་གཅིག་གློ །དྗེ་ལ་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། ཐྗེག་

ཆྗེན་པས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅིག་པ་བཞིན་དུ་བསམ་ཞིང་དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་གཏང་བར་མི་བྱ་སྗེ་སྗེམས་ཅན་གི་ཞིང་དང་བལ་བའི་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ནི་སིན་བུ་

མྗེ་ཁྱྗེར་ལ་ཉི་འློད་དང་ལྡན་པར་བཏགས་པ་དང་འདྲ་བར་མིང་ཙམ་པའློ། །ཞྗེས་ནག་

པློ་པས་བཤད་པ་དང༌། བྱམས་པའི་སྗེམས་ནི་སྗེམས་ཅན་ལ་བ་ན་མྗེད་པའི་ཕན་

བདྗེ་བསྒྲུབ་པར་འདློད་པ་སྗེ་དྗེ་ནམ་ཡང་དློར་བར་མི་བྱའློ་ཞྗེས་ཤཱནི་པས་བཤད་པ་

གཉིས་དློན་འདྲ་བས་དྗེའི་བཟླློག་ཕྱློགས་ནི་བྱམས་པའི་སྗེམས་སློང་བའློ། །སྗེམས་

ཅན་ལ་ཕན་བདྗེ་བསྒྲུབ་པ་ནི་མི་ནུས་པར་འདུག་སམ་པ་ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་དྗེ་

བཏང་ན་ནི་སྗེམས་བསྐྗེད་གཏློང་བས་འློག་མ་དང་ཁྱད་མྗེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་

བཏང་ཚུལ་ནི་སྗེམས་ཅན་དྗེ་ལ་ཁློང་ཁློ་སྐྗེས་པ་དང་དྗེ་ལ་སློས་སུ་བྱམས་པའི་

སྗེམས་མ་བསྐྗེད་པ་དང་བདྗེ་བ་དང་མ་ཕད་ན་སམ་པ་རྣམས་ལས་གང་ཡིན་སམ་ན། 

དམར་པློའི་རྒྱུད་ལས། སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བྱམས་པའི་སྗེམས། །ནམ་ཡང་གཏང་

བར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་དང༌། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་ལས་ཀང༌། བྱམས་སྗེམས་མྗེད་པར་

སྗེམས་ཅན་སངས། ཞྗེས་བྱམས་པའི་སྗེམས་དློར་བ་ལ་གསུངས་པས་བདྗེ་བ་དང་

བལ་ན་སམ་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་བྱའློ། །བྱམས་པ་སློང་མི་སློང་ནི་བྱམས་པའི་

སྗེམས་དློར་མ་དློར་ལ་རྒྱུད་དྗེ་དག་ལས་གསུངས་པས་འགྲྗེལ་པ་བདུད་རྩི་ཟླ་བ་དང་

ལཀ່་ཀ་རས་སྡུག་བསྔལ་བའི་སྗེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བའི་མཐུ་ཡློད་

བཞིན་དུ་ཡལ་བར་འདློར་བ་ལ་འཆད་བ་སློགས་དློན་དུ་མི་སང་ངློ༌། །འདི་བྱམས་པ་
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དློར་བའི་རྩ་ལྟུང་དུ་གཞུང་འདིར་གསུངས་པ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་ཁུངས་དྗེ་དག་

ནས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སྗེམས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་

ལ་དམིགས་ནས་འདི་བདྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ན་སམ་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་

བྱམས་པ་བཏང་བ་ནི་རྩ་ལྟུང་བཞི་པ་ཡིན་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་

སློ། །འདི་དག་ནག་ཏུ་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྨློད་པའི་འློག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ནག་པློ་པས་ཀང་

བཤད་ཅིང་ཤཱནི་པས་ནི་འདི་དང་གློ་རིམས་མཐུན་པར་བཤད་དློ། །རྩ་ལྟུང་ལྔ་པ་

བཤད་པ་ནི། ཆློས་ཀི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །དྗེ་སློང་བ་ནི་ལྔ་པ་ཡིན། ཞྗེས་

སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བྱའློ་ཞྗེས་དམ་འཆའ་བ་སྗེ། དྗེ་ནི་སློང་པློ་བཀློད་པ་ལས། 

རིགས་ཀི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བློན་ལྟ་

བུའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་

བའློ། །ཤཱནི་པས་གཞན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་དང་བལ་བར་འདློད་པའི་སིང་རྗེ་ལ་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སུ་གསུངས་པ་ནི་འགྲློ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདློན་པའི་ཕྱིར་དུ་

སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་དམ་འཆའ་བའི་ཕྱློགས་གཅིག་གིས་གཞན་ཡང་མཚོན་པས་

ནག་པློ་པའི་བཞྗེད་པ་ལྟར་སྨློས་སྗེམས་ལ་བྱའློ། །འདི་དང་བྱམས་པའི་ཁྱད་པར་ལ་

ནག་པློ་པས་བྱམས་པ་ནི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་དྗེ་སྔློན་དུ་སློང་

བའི་དངློས་གཞི་ལ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། 

བདག་གིས་སྗེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དློན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སམ་

ནས་སྨློན་སྗེམས་དྗེ་སློང་བ་ན་རྩ་ལྟུང་ལྔ་པ་ཡིན་ནློ། །ནག་པློ་པས་སྗེམས་དྗེ་དང་
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པློར་དམ་བཅས་པ་ལས་མི་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་མི་གཏློར་བའི་དློན་དུ་བཤད་བས་

སངས་པའི་དློན་ནི་དྗེ་ལྟར་རློ། །འདི་ལ་རྩ་ལྟུང་གི་འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་ནས་ཀུན་ད་ལྟ་བུ་

གཏློང་བ་ལ་ཡང་བཤད་པ་ནི་དུས་འཁློར་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའློ། །ལྟུང་བའི་

མིང་འདློགས་ཀང་གུར་མ་གཏློགས་པ་སྔར་བསན་པའི ་ཁུངས་རྣམས་དང་

འདྲའློ། །འདི་ནི་དློར་བ་ཙམ་གིས་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་བས་ཡན་ལག་གཞན་མ་ཚང་ཡང་

ཕམ་པའློ། །རྩ་ལྟུང་དྲུག་པ་བཤད་པ་ནི། རང་ངམ་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ། །ཆློས་

ལ་སྨློད་པ་དྲུག་པ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། ནག་པློ་པས་རང་ནི་

སངས་རྒྱས་བ་དང་གཞན་ནི་མུ་སྗེགས་ཅན་དང་ཆློས་ནི་མངློན་པར་མཐློ་བའི་ལམ་

ལ་བྱས་ནས། མུ་སྗེགས་ཅན་ལ་སྨང་བྱས་ན། །རྣམ་པར་སང་མཛད་རིང་བའི་རྒྱུ། 

ཞྗེས་འདྲྗེན་ནློ། །འློན་ཀང་མུ་སྗེགས་ལ་སྐློན་གདགས་འདློད་ཀིས་སྨད་ན་ཉྗེས་པ་

འབྱུང་ཡང་འདིར་རྩ་ལྟུང་གིས་ཡུལ་སློན་པས་མི་བདྗེའློ། །དྗེས་ན་རྩ་ལྟུང་བཀའ་

འགྲྗེལ་ལས། རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་གསང་སྔགས་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་བྱའློ། །ངམ་ཞྗེས་པ་ནི་སྨློད་པའི་ཡུལ་ལ་

གང་རུང་ཞིག་གིས་ཆློག་པར་སློན་པའློ། །མན་སྗེ་དང་“སློམ1་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པ་དང་

བསན་པའི་ནློར་ཐམས་ཅད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འདུས་པའི་རྒྱན་དུ་ཡང་ཐྗེག་པ་

གསུམ་ལ་སྨློད་པ་ཞྗེས་པའི་མིང་འདློགས་མཛད་པའི་དགློངས་པ་ཡང་འདི་དང་

འདྲའློ། །དམར་ནག་གི་རྒྱུད་དང་འདི་གཉིས་དློན་འདྲ་ལ། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་ལས། 

བདག་གཞན་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨློད་བྱྗེད། ཅྗེས་གསལ་བར་གསུངས་སློ། །གུར་ལས། 

གཞན་གི་ཆློས་ནི་སུན་མྗེ་འབྱིན། ཞྗེས་འབྱུང་བས་ཆ་གཅིག་བསན་པ་འདྲའློ། །དྗེ་ལ་
1  སྔློམ
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བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་པས་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ཆློས་དྗེ་བཀའ་དྗེ་གཉིས་ལ་སྨློད་

པའམ་སུན་འབྱིན་པ་བྱས་ནའློ། །སྨློད་ཚུལ་ནི་ནག་པློ་པས་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ། 

བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། མི་སང་ཞིང་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ནམ་མཁའི་སིང་

པློའི་མདློ་ལས། ཇི་སྐད་དུ། གང་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་

བཤད་པའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྗེག་པ་བཤད་པའམ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ཆློས་

བཤད་པ་སློང་ཞིང་འགློག་ཏུ་འཇུག་པ་འདི་ནི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་གཉིས་པའློ་ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཞྗེས་ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཆློས་སངས་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་བསྒྲུབས་

ཤིང་སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་སིང་པློས་ཀང་སྔར་བསན་པ་ལྟར་གསུངས་པས་ཐྗེག་པ་

གསུམ་གི་བཀའ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་

གསུངས་པ་མིན་ནློ་ཞྗེས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པའློ། །“ཐྗེག1་ཆྗེན་

གི་ཆློས་སློང་བ་ལ་སྔར་བཤད་པའི་ཡན་ལག་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་མ་ཚང་ན་ཕམ་པར་

མི་འགྱུར་པར་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཀིས་གསུངས་སློ། །འློ་ན་ཤཱནིའི་པས་དགྲ་

ནག་འགྲྗེལ་པར། སྨད་མི་བྱ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རྩློད་པས་སུན་དབྱུང་བར་མི་བྱ་སྗེ་འགྲློ་བ་

དག་ནི་རང་རང་གི་འདུན་པའི་ཐྗེག་པ་ཙམ་ལས་རིམ་གིས་འཇུས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་

པར་འགྱུར་གི་བཙན་ཐབས་སུ་འདུན་པ་བཟླློག་པ་ནི་སང་བ་འཕྗེལ་བའི་རྒྱུ་ཙམ་

ཡིན་པས་བཞག་སྗེ། ཞྗེས་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་སུན་འབྱིན་པ་ལ་སྨློད་པར་གསུངས་

པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། སྔགས་སམ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་སྐློན་བཀལ་ནས་

བཀའ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་སུན་ཕྱུང་བ་ན་དྗེ་དག་གི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་ཡང་འདུན་

པ་ལྡློག་པ་ལ་བཤད་པས་སྐློན་མྗེད་དློ། །ལས་དང་པློ་པས་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་
1  ཐློག
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མློས་པ་སྐྗེ་དཀའ་བས། མློས་པ་མ་སྐྗེས་ཀང་སྐུར་པ་མི་འདྗེབས་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་

བྱང་ས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་དུ་ཡང་གསུངས་ཏྗེ་ཇི་སྐད་དུ། 

མློས་པ་དུ་མའི་སྗེམས་ཅན་ལ། །སྤྱློད་བ་ས་ཚོགས་སློན་མཛད་དྗེ། །ས་ཚོགས་ཚུལ་

གིས་གདུལ་བྱ་ལ། །ཐབས་ནི་ས་ཚོགས་སློན་པ་ཡིན། །ཟབ་མློའི་ཆློས་ནི་སློན་པ་

ལ། །གལ་ཏྗེ་མློས་པར་མ་གྱུར་ཀང༌། །སྨློད་པ་དག་ནི་མི་བྱ་སྗེ། །ཆློས་ཉིད་བསམ་མི་

ཁྱབ་དྲན་བྱ། །གང་གིས་འདི་བདག་ཡུལ་མིན་པ། །བདག་གིས་ཆློས་ཉིད་མི་ཤྗེས་

ཡིན། །རློགས་སངས་རྒྱས་དང་དྗེ་སས་ནི། །བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་མཁྱྗེན། 

ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་མདློ་སྗེ་རྒྱན་དང་རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་ལས་ཀང༌། བཏང་སློམས་སུ་

བཞག་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་འདི་གནད་ཆྗེའློ། །ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ཆློས་

སློང་བ་དྗེ་ནི་རྩ་ལྟུང་དྲུག་པ་ཡིན་ནློ། །རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་བཤད་པ་ནི། ཡློངས་སུ་མ་

སྨིན་སྗེམས་ཅན་ལ། །གསང་བ་སྒློག་པ་བདུན་པ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས་

ལས་ཡུལ་ནི། དམར་ནག་གི་རྒྱུད་གཉིས་དང་མན་སྗེ་དང་འདུས་པའི་རྒྱན་རྣམས་

འདི་དང་འདྲ་ལ་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་ལས། སློད་མི་རུང་ལ་གསང་བ་བསན། ཞྗེས་དང༌། 

གུར་ལས། དྗེ་ཉིད་སྐལ་མྗེད་ལ་མི་སྨྲ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལམ་སྨིན་པའི་སྗེམས་

ཅན་ནི་དབང་གིས་རྒྱུད་སློད་དུ་རུང་བར་མ་བྱས་པ་སྗེ་སྐལ་མྗེད་ཅྗེས་ཀང་གསུངས་

པས། རྩ་ལྟུང་བཀའ་འགྲྗེལ་དང་བདུད་རྩི་ཟླ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གསང་བ་བསྒགས་

ན་མ་དད་པ་སྐྗེ་བའློ། །འདི་ལ་ནག་པློ་བས་སློད་ཀིས་མ་སྨིན་པ་ནི་ལློག་སྗེད་ཅན་

ནློ། །ཆློ་གས་མ་སྨིན་པ་ནི་བུམ་དབང་མ་ཐློབ་པའློ། །ཆློ་ག་རློགས་པས་མ་སྨིན་པ་ནི་

གསང་བ་དང་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་མ་ཐློབ་པའློ། །ཉམས་པས་མ་སྨིན་པ་ནི་རྩ་ལྟུང་
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སློགས་བྱུང་བ་ཕྱིར་མ་བཅློས་པའློ། །ཟབ་མློ་འཇིགས་པས་མ་སྨིན་པ་ནི་དབང་བཞི་

པའི་དྗེ་ཉིད་མ་ཐློབ་པ་སྗེ་མ་སྨིན་པ་ལྔར་བཤད་ནས་རྩ་ལྟུང་གི་ཡུལ་ལ་གསལ་ཁ་མི་

སང་ངློ༌། །ཤཱནི་པས་མ་སྦྱངས་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་མ་བསགས་པ་སྗེ་ཞྗེས་བཤད་དྗེ་

གསང་དློན་གློ་ནས་ཡིད་ཆྗེས་པར་འགྱུར་པའི་ཤྗེས་རབ་མྗེད་པའློ། །དྗེ་ལ་བྱ་བ་ཅི་

ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། དྗེ་ལ་གསང་བ་སྒློག་བར་བྱྗེད་ནའློ། །བསྒག་

རྒྱུའི་གསང་བ་ནི་ཤཱནི་པས་དྗེ་ལ་གསང་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་སློང་པ་དང་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་

ཚིག་སྨྲ་བར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་སློང་ཉིད་ཙམ་མིན་གི་སློང་ཉིད་དང་

བཅས་པའི་སྔགས་ཀི་གསང་བའློ། །ནག་པློ་པས་དཀིལ་འཁློར་དང་དམ་ཚིག་གི་

ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་ཙམ་དང་བར་གསང་བའི་དམ་ཚིག་ཙམ་དང་ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལ་

སློགས་པ་འདུས་པ་གཅིག་དང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་གསང་བར་བྱས་ནས་དྗེ་

མི་བསན་པར་བཤད་དློ། །མདློར་ན་རིམ་པ་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་ཀི་གསང་

བའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ནློ། །གུར་ལས། དྗེ་ཉིད་ཅྗེས་འབྱུང་བ་ཡང་དྗེ་ལྟར་

བྱའློ། །ལཀ່་ཀ་རས་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་བ་དང་དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང་དགློས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་མྗེད་པ་ཡང་དགློས་པར་བཤད་དློ། །དགློས་པ་ནི་གཞན་འདུལ་བའི་དགློས་

པ་ཆྗེན་པློའི། །མཁས་པ་ཁ་ཅིག་རྒྱན་དྲུག་བིས་སྐུ་གླྗེགས་བམ་ཅང་ཏྗེའུ་སློགས་

རས་གསང་བ་བསན་ན་ཡང་རྩ་ལྟུང་དུ་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ་རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་པ་

རྣམས་ལས་གསང་ཆློས་རྣ་བར་བསྒགས་པའི་ཉྗེས་པར་བཤད་ཀི་རས་མིག་ལ་

བསན་པ་ཉྗེས་པར་མ་གསུངས་པས་སློ། །རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་འློག་མའི་དབང་ཙམ་

བསྐུར་བ་ལ་གློང་མ་གློང་མའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་གསང་བ་རྣམས་བསན་དུ་མི་རུང་
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ལ། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་སློབ་མའི་དབང་ངམ་བུམ་དབང་ཙམ་ལས་མ་ཐློབ་པ་ལ་

དབང་གློང་མ་གསུམ་དང་འབྗེལ་བའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་གསང་བ་རྣམས་བསན་དུ་

མི་རུང་ངློ༌། །བྱ་རྒྱུད་ཡན་ཆད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཞུགས་ནས་ཆུ་དབང་ཡན་ཆད་

ཅིག་མ་ཐློབ་ན་བདག་སྐྗེད་སློགས་བྱས་ནས་ལྷ་སྒྲུབ་པ་སློགས་བྱར་གཏན་ནས་མི་

རུང་སྗེ། དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་དུམ་བུ་དང་པློ་ལས། ཁྱློད་ཀིས་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་མ་

མཐློང་བ་རྣམས་ལ་མ་སྨྲ་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རྗེ། ཞྗེས་དང༌། རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའ་དྗེང་ཁྱློད་ཀི། །སིང་ལ་ཡང་དག་ཞུགས་པར་གྱུར། །གལ་ཏྗེ་ཚུལ་འདི་

སྨྲས་ན་ནི། །དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་དྲལ་ཏྗེ་གཤྗེགས། ཞྗེས་སློན་མཁན་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་

དང་སིང་ལ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་སྔར་ཞུགས་པ་མི་བཞུགས་པར་འབྱློན་པ་སློགས་ཀི་

སློ་ནས་གཞུང་དུ་མར་གསང་བ་མི་བསྒག་པ་ལ་ནན་ཏན་ཆྗེ་བར་གསུངས་ཤིང་སྔར་

མཉམ་སྦྱློར་གི་ལུང་དྲགས་པ་ལྟར་དཀིལ་འཁློར་དུ་མ་ཞུགས་པས་བསྒྲུབས་ཀང་ཅི་

ཡང་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་སློབ་མ་དྗེས་བསྒྲུབས་ཀང་དངློས་གྲུབ་ཁྱད་པར་

ཅན་གཏན་མི་འཐློབ་པས་དགློས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སངས་རྒྱས་ཐློད་པའི་ལྗེའུ་

གསུམ་པ་ལས་ཀང༌། དཔྗེར་ན་བུ་ཚ་མྗེད་པའི་ཁྱིམ། །ཤི་བ་ཙམ་གིས་སློང་པ་

ཉིད། །དྗེ་བཞིན་དབང་དང་བལ་ན་ནི། །ཡྗེཤྗེས་ཀུན་གིས་སློང་པ་ཉིད། །དཔྗེར་ན་པི་

ཝཾ་སྦྱློར་ཀུན་ཚོགས། །རྒྱུད་དང་བལ་ན་བརྡུང་མི་རུང༌། །དྗེ་བཞིན་དབང་དང་བལ་

ན་ནི། །སྔགས་དང་བསམ་གཏན་འགྲུབ་མི་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་ལ་སློན་མཁན་དང་

ཉན་མཁན་ལ་ཡང་ཉྗེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་སྗེ་དྗེ་ཉིད་ལས། རྨློངས་པ་གང་ཞིག་

དབང་མྗེད་པར། །བདག་ནི་དབང་བསྐུར་ཞྗེས་སྨྲ་བ། །ཇི་སིད་སངས་རྒྱས་བཞུགས་
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ཀི་བར། །སློབ་མར་བཅས་ཏྗེ་དམལ་བར་འགྲློ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་མི་འཇིགས་པའི་

གཞུང་འགྲྗེལ་ལས་དམལ་བ་དྗེ ་མ་སློངས་པའི ་བར་དུ་གནས་པ་ལ་བཤད་

དློ། །ཚིགས་བཅད་དྗེ་གསུམ་ཐློད་པའི་བཀའ་འགྲྗེལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྡན་དུ་དབང་གློང་མ་

གསུམ་ལ་སྦྱར་བ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ་མི་འཇིགས་པའི་གཞུང་འགྲྗེལ་ལས། འདིས་

ནི་དབང་བསྐུར་བ་ཐམས་ཅད་གདློན་མི་ཟ་བར་གཟུང་བར་གསུངས་སློ། །ཞྗེས་སྤྱིར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཕྱག་ཆྗེན་ཐིག་ལྗེའུ་གཉིས་པ་ལས། གང་ཞིག་རྒྱུད་ལུང་ང་

རྒྱལ་གིས། །དབང་བསྐུར་མྗེད་ལ་འཆད་བྱྗེད་པ། །སློབ་དཔློན་སློབ་མ་ཤི་མ་

ཐག །དངློས་གྲུབ་ཐློབ་ཀང་དམལ་བར་འགྲློ། ཞྗེས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་འགའ་

ཞིག་ཐློབ་ཀང་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་དམལ་བར་སྐྗེ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེས་ན་མི་

གཡློ་བ་དཀར་པློ་ལ་སློགས་པའི་རྗེས་གནང་ནི་བྱ་རྒྱུད་ཡན་ཆད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

དུ་བཅུག་པ་ཡན་ཆད་ཅིག་ལ་བྱ་དགློས་ལ་ཤྗེས་རབ་གསལ་བྱྗེད་མ་ལ་སློགས་པའི་

རྗེས་གནང་ནི་བ་མྗེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་པ་ཡན་ཆད་ཅིག་ལ་བྱ་དགློས་ཀི་

དབང་མ་ཐློབ་པར་དྗེ་དག་གི་རྗེས་གནང་ཙམ་བྱས་ནས་ལྷ་དྗེ་དག་སྒྲུབ་པ་སློགས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་ན་དབང་བསྐུར་ནས་སྨིན་པར་མ་བྱས་པ་

གསང་བ་བསྒགས་པ་ལ་མ་དད་པ་སྐྗེ་བ། དྗེ་ལ་དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་གསང་བ་བསྒགས་པ། དྗེ་གློ་བ་གཞན་འདུལ་བའི་དགློས་པ་ཆྗེན་པློ་དང་མི་ལྡན་

པའི་ཆློས་དྲུག་ཚང་ན་རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་ཡིན་ནློ། །སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དབང་མ་བསྐུར་

ཡང་དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པར་རུང་བ་ནི། དྗེ་ལ་གནང་བའི་ལས་ཡིན་པས་གསང་

སྒློག་གི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། འདི་འདྲའི་རིགས་འདུལ་བ་ལ་ཡང་འགའ་རྗེ་ཡློད་
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དློ། །མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པའི་ཆློས་སློད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་བྱིན་ན་འདིའི་རྩ་ལྟུང་དུ་མི་

འགྱུར་ཡང་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཉྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །རྩ་ལྟུང་བརྒྱད་པ་བཤད་པ་

ནི། ཕུང་པློ་སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཉིད། །དྗེ་ལ་བརས་བྱྗེད་བརྒྱད་པ་ཡིན། ཞྗེས་

སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྗེས་དང་འདུ་བྱྗེད་

དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་སང་དང་རིན་འབྱུང་དང་

འློད་དཔག་མྗེད་དང་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་དང་མི་བསྐློད་པ་སྗེ་སངས་རྒྱས་ལྔའི་བདག་

ཉིད་དྗེ་རང་བཞིན་དུ་གསུངས་པའློ། །དམར་ནག་གི་རྒྱུད་གཉིས་དང་གུར་ལས་རང་

གི་ཕུང་པློ་ལ་གསུངས་པས་རྩ་ལྟུང་གི་ཡུལ་ལ་རང་གི་ཕུང་པློ་དགློས་སློ། །བྱ་བ་ཅི་

ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། དྗེ་ལ་བརས་པའམ་སྨློད་པར་བྱྗེད་ན་ལྟུང་

བའློ། །བརས་སྨློད་བྱྗེད་ལུགས་ནི་ནག་པློ་བས་ཕུང་པློ་སངས་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པ་དང་སངས་རྒྱས་སུ་སྐྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་

མཐུས་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པར་བྱས་པ་ལ་ནང་གི་སྦྱིན་སྗེག་གིས་མཆློད་ཅིང་བདྗེ་

བས་བདྗེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་ལ། འགློག་པ་དང་གཡང་སར་མཆློང་བ་དང་དམན་

པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་གནས་མིན་གི་བཟློད་པ་དང་ཡན་ལག་ཉིང་ལག་གཅློད་པ་

དང་སྨྱུང་བར་གནས་པ་དང་དཀའ་ཐུབ་དང་དཀའ་སྤྱད་སློགས་བྱྗེད་པ་བརས་པའི་

དློན་དུ་བཤད་དློ། །ཤཱནི་པས་སྔགས་ཀི་ཚུལ་འདིས་ནི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་འདི་ཉིད་ལ་བྱང་

ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ཀིས་གནས་པའི་ཕྱིར་དང༌། བདག་སྨློད་རློ་ཡིན་སྐྗེས་བུའི་སྐིད་པ་

འཇིག་པར་བྱྗེད། ཅྗེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་སྨད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་ཁུར་གི་ཕྱིར་ན་ཕུང་

པའློ། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སྨློད་པ་ལ་བཤད་དྗེ། མདློར་ན་རང་གི་ཕུང་པློ་ལ་རྒུད་པར་
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བྱ་བའི་བསམ་པས་གདུང་བའི་ཐབས་གང་ཡང་རུང་བའི་སློ་ནས་གདུང་བར་བྱས་

པས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་ནི་རྩ་ལྟུང་བརྒྱད་པའློ། །དམར་ནག་གི་རྒྱུད་གཉིས་

དང་གུར་ལས་ཕུང་པློ་སྨད་བ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ལ། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་དང་མན་སྗེ་

དང་འདུས་པའི་རྒྱན་དང་བཀའ་འགྲྗེལ་པད་ཅན་ལས། རྒྱལ་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཕུང་

པློ་སྨློད་པ་ཞྗེས་འདི་དང་འདྲ་བར་འབྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅྗེས་པའི་

ཁྱད་པར་སྦྱར་བའི་དློན་ནི་པད་ཅན་ལས་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སངས་པ་ནི་

ཕུང་པློ་ལྔ་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔ་ལ་དབྱྗེ་བ་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་

འདིར་མངློན་པས་གཙང་མི་གཙང་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕུང་པློ་ལྔ་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔར་བསློམ་དུ་མི་རུང་ངློ་ཞྗེས་དྗེ་གཉིས་སློ་སློར་འབྱྗེད་པའི་

བརས་པ་བྱས་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་བའི་སློ་གཅིག་དང་སྔར་བསན་པ་ལྟར་གི་སློ་གཅིག་

སྗེ་ཕུང་པློ་ལ་བརས་པའི་རྩ་“ལྟུང་དུ1་འདྲ་བ་ལ་ལྟུང་བའི་སློ་གཉིས་ཡློད་པར་སྗེམས་

སློ། །འདིར་རྩ་ལྟུང་བཀའ་འགྲྗེལ་ལས་དུག་ལ་སློགས་པས་རང་གི་སློག་བཅད་ན་རྩ་

ལྟུང་ཡིན་ལ། སྦྱློར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་བཤད་པ་ནི་ནློར་པ་ཆྗེན་པློ་སྗེ་རང་ཤི་ན་ལྟུང་

བ་བསྐྗེད་པའི་རྟྗེན་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་འདི་རྟ་དབྱངས་ཀིས་མཛད་པ་མི་སང་

ངློ༌། །རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས་ལུས་མི་གཙང་བའི་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་སློམ་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་

དུ་“བཤད2་པ་ལྟར་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་མི་གཙང་བ་སློགས་སུ་འཛིན་པ་རྩ་ལྟུང་

དུ་སྨྲ་བ་གཞན་ཡང་སང་མློད་ཀང་འཐད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྩྗེ་མློ་ལས། འཁིག་པ་

བདུན་དང་ལྡན་པ་དག །མི་སྡུག་བསློམས་པས་སང་བར་བྱ། ཞྗེས་མི་གཙང་བ་སློམ་

1  ལྷུཔདུ

2  བཤྗེད
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པ་གསུངས་ཤིང་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། རིམ་པ་འདིས་ཤིན་ཏུ་སྤློས་པ་མྗེད་པའི་སྤྱློད་པ་

ལ་འཇུག་པར་བྱའློ། །དྗེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་དང་པློ་ཁློ་ནར་སྒྲུབ་པ་པློས་

འཁློར་བ་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་དྲན་པར་བྱས་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་བདྗེ་བ་འདློད་པས་འདུ་འཛི་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་སང་བར་བྱ་ཞིང་ཐ་ན་རྒྱལ་

སིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གི་འདུ་ཤྗེས་བསློམ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་མི་

གཙང་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་སློམ་པ་དུ་མ་སྔགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །རྩ་ལྟུང་དགུ་པ་བཤད་པ་ནི། རང་བཞིན་དག་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ། །སློམ་ཉི་

ཟ་བ་དགུ་པ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་

དག་པ་སྗེ། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སློང་པ་ཉིད་སྤློས་པ་དང་བལ་བའློ། །མན་ངག་སྗེ་མ་

ལས། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། 

ཞྗེས་དང༌། ཤཱནི་པས། དངློས་མྗེད་ཆློས་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

སྗེ་དྗེ་ལ་ནམ་ཡང་མི་སྨད་དྗེ། ཐློས་ནས་བློ་ཆུང་དྗེ་ཡིས་འདི་ནི་སློང་བྱྗེད་དྗེ། །སངས་

ནས་སྐབས་མྗེད་གྱུར་པ་དྗེ་ནི་མནར་མྗེད་འགྲློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། །རང་བཞིན་

དག་པ་ལ་མི་འདྲ་བའི་བཤད་པ་མང་པློ་སང་ནའང་སྔ་མ་ལྗེགས་སློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་

རྒྱན་ལས། མིང་འདློགས་འབྱུང་བ་ནི་གཞུང་འདི་དང་འདྲ་ལ་དགྲ་ནག་ལས། གྲློང་

བའི་ཆློས་ནི་སུན་མི་གདློན། ཞྗེས་པ་ལྟར་ནག་པློ་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་བྱུང་ནའང་དྗེ་

ལ་གསལ་ཁ་མི་སང་ངློ་། །དཔལ་འཛིན་གི་ནག་པློའི་དཀིལ་ཆློག་ཏུ། འཁློར་བའི་

ཆློས་ནི་ཡློང་མི་སང༌། ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་ངློ་། །འློན་ཀང་ཤཱནི་པས། དངློས་མྗེད་ཆློས་ནི་

མི་སྨད་དློ། །ཞྗེས་འདློན་པ་དང་དཔལ་འཛིན་གི་དམར་པློའི་དཀིལ་ཆློག་ཁ་ཅིག་
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ལས་ཀང༌། ངློ་བློའི་ཆློས་རྣམས་སུན་མི་དབྱུང༌། ཞྗེས་འབྱུང་བས་དམར་པློའི་རྒྱུད་

ལས། བཅློམ་ལྡན་ཆློས་ནི་སུན་མི་དབྱུང༌། ཞྗེས་པའི་དློན་ནི་ཤཱནི་པ་ལྟར་

བྱའློ། །འདུས་པའི་རྒྱན་ལས་དམ་ཆློས་དག་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཞྗེས་པ་དང༌། བདྗེ་མཆློག་རྩ་

རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པས་མཛད་པ་ལས། ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་དློན་ནི་སྔར་ལྟར་བྱའློ། །བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་

ནི། དྗེ་ལ་སློམ་ཉི་ཟ་བ་སྗེ་ཡིད་མ་ཆྗེས་ནས་སངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དམར་ནག་གི་རྒྱུད་

ལས་སུན་འབྱུང་བ་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློང་ཉིད་ཟབ་མློ་ལ་ཡིད་མ་

ཆྗེས་ནས། སློང་བ་ནི་རྩ་ལྟུང་དགུ་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་ནག་པློ་པས་གྲུབ་མཐས་བློ་མ་

བསྒྱུར་བའི་དྲང་དློན་འདློད་པ་ལ་ངྗེས་དློན་སློན་པ་སློགས་མང་པློ་ཞིག་བཤད་ནས་

གཞན་གི་སྗེམས་སུན་འབྱིན་པའི་ལློག་སྒྲུབ་བྱྗེད་པ་ལ་བཤད་ཀང་ཤཱནི་པ་ལྟར་

ལྗེགས་སློ། །རྩ་ལྟུང་བཅུ་པ་བཤད་པ་ནི། གདུག་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་ལྡན་པར། །བྱྗེད་

པ་འདི་ནི་བཅུ་པར་འདློད། ཅྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། དཀློན་མཆློག་

གསུམ་དང་བ་མ་སྨློད་པ་དང་བསན་པ་འཇིག་པ་སློགས་ཀི་སྗེམས་ཅན་མངློན་སྤྱློད་

བྱ་བའི་ཡུལ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཏྗེ་ངན་སློང་སྦྱློང་རྒྱུད་ལས། གླན་པས་དཀློན་

མཆློག་གསུམ་སྨློད་དང༌། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་གནློད་བྱྗེད་དང༌། །བ་མ་སྨློད་ལ་

བརྩློན་པ་རྣམས། །མཁས་པས་བསྒིམས་ཏྗེ་གསད་པར་བྱ། ཞྗེས་སློགས་གསུངས་

སློ། །བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། དྗེ་ལ་མཛའ་བློར་བྱས་ནས་ལུས་

ངག་གིས་བྱམས་པར་བྱྗེད་ནའློ། །དྗེ་འདྲ་བ་དྗེ་ལ་མངློན་སྤྱློད་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ནའང་སིང་

རྗེ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེད་དགློས་པར་གསུངས་པས་སྗེམས་ཀིས་བྱམས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་ལྟུང་
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བར་བཅས་པ་མིན་ནློ། །སྔར་བཤད་པ་འདི་ལ་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་དགློངས་པ་

འདྲའློ། །འདི་ནི་དྗེ་ལ་མཛའ་བར་བྱས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་གི་དྗེ་ལ་མངློན་སྤྱློད་མ་བྱས་

ན་རྩ་ལྟུང་དུ་སློན་པ་མིན་ནློ། །འློ་ན་གདློང་དྲུག་གི་རྒྱུད་ལས། བློ་ལྡན་སྒྲུབ་པློས་

སྗེམས་ཅན་ལ། །ཕན་པའི་སྗེམས་ཀིས་སློག་མི་གཅློད། ཅྗེས་གསུངས་ནས། གདུག་

པ་རྣམས་ལ་བཟླློག་སྗེ་བྱ། དངློས་སུའམ་ཡང་ན་སྔགས་དང་གཞན། །འཁྲུལ་འཁློར་

དང་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །སྨན་གིས་ཀང་ནི་བྱ་པ་སྗེ། །དྗེ་ལྟར་མི་བྱྗེད་དྗེ་ཡི་ནི། །དམ་

ཚིག་ངྗེས་པར་ཉམས་པར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་བསད་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་ལ་སློགས་པར་སྐྗེ་བར་བྱྗེད་ནུས་པ་དང༌། 

རྣམ་ཤྗེས་སར་ཡང་ལུས་ལ་འཇུག་ནུས་ཤིང་“སྔློན1་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་ཤས་པའི་

མངློན་ཤྗེས་དང་ལྡན་པ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ཅན་རྣམས་ཀིས་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་“དྗེ2་ལས་

ཐབས་གཞན་གིས་བཟླློག་མ་ནུས་ན་དྗེའི་ངན་འགྲློའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་རིང་མློང་བ་

དགག་པའི་ཕྱིར་དུ་མངློན་སྤྱློད་བྱ་དགློས་པར་སློན་པ་ཡིན་གི་གཞན་གི་མངློན་སྤྱློད་

མ་བྱས་ཀང་ཉྗེས་མྗེད་དུ་འགྲློ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བྱས་ན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེད་

དྗེ།“ སློམ3་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ལས་དྗེ་དག་ནི་རྣལ་འབྱློར་པས་ལུས་ལས་འཕློ་

བར་བྱས་ནས་མཐློ་རིས་སམ་རྣམ་པར་དག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ལ་སྐྗེ་བར་བྱྗེད་

ནུས་པའམ། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཀུན་ནས་གཞུག་པར་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཁློ་

ནའློ། །འློན་ཀང་འདི་གལ་ཏྗེ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་གནློད་པ་བྱྗེད་པ་བཀག་ཀང་མི་

ཟླློག་ན། དྗེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་རྣམས་ལ་མཁྱྗེན་པར་
1  མངློན

2  ད

3  སྔློམ
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གསློལ་བ་བཏབ་ལ། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་

བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ་སློག་གཅློད་པ་སློགས་ཀི་གྲངས་ངྗེས་ཀི་དམ་ཚིག་རྒྱས་

པར་དྲི་མྗེད་འློད་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། ཙ་ནག་ཀ་

ཞྗེས་བྱ་བ་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་དངློས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་གིས་མངློན་སྤྱློད་བྱས་པས་ཚེ་

འཕློས་ནས་མནར་མྗེད་དུ་སྐྗེ་བ་གསུངས་ན་གཞན་གིས་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། 

ཙ་ནག་ཀ་ཞྗེས་རྣམ་བསྒགས་པ། །བམ་ཟྗེའི་ཁྱྗེའུས་ཁློ་བློ་གྲུབ། །གཤིན་རྗེའི་གཤྗེད་

ཅྗེས་བྱ་བ་ནི། །བློ་ངན་དྗེས་ནི་དྗེ་ཡང་གྲུབ། །དྗེས་ནི་ཁློ་བས་ཟིལ་གིས་ནློན། །སློག་

ཆགས་དག་གི་འཚོ་བ་བཅད། །དྗེ་“ཚེ1་རྒྱལ་པློ་གསུམ་གི་བར། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟང་

སིག་པ་བྱས། །དྗེ་ནི་དུས་རིང་འཚོ་བ་ཡི། །བམ་ཟྗེ་ངན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དྗེ་ཡི་

སྔགས་ཀི་མཐུ་ཡིས་ནི། །ལུས་དྗེས་ལྷ་མིན་སྗེན་པར་བྱྗེད། །ལྷ་མིན་ལུས་ལ་ཞུགས་

ནས་ནི། །དྗེ་ནི་དུས་རིང་འཚོ་བར་བྱྗེད། །དྗེ་ནས་ལུས་དྗེ་ཞིག་ནས་ཀང༌། །མནར་

མྗེད་དམལ་བར་ཡང་དག་འགྲློ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་དྗེ་ནས་ཤི་འཕློས་ནས་ཀླུ་

གདུག་པ་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྐྗེ། དྗེ་ནས་འཕློས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་ཡི་

དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པློར་སྐྗེ་བ་སློགས་གསུངས་པའི་མཐར། དྗེ་བས་སྔགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་

ནི། །མངློན་སྤྱློད་དག་ནི་ཡློངས་མི་བྱ། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཡིས། །མངློན་སྤྱློད་རབ་ཏུ་བཀག་པ་ཡིན། སིང་རྗེ་མཆློག་ལྡན་སངས་རྒྱས་

དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྗེ། །སྔགས་རྣམས་མཐུ་བསན་དློན་དུ་

ནི། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསན་པ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ན་འཇམ་པློ་གསུམ་མ་

གཏློགས་དྲག་ལས་རྣམས་ཕལ་ཆྗེར་བཀག་པས་ན་སྔགས་ནས་གསུངས་པ་ཙམ་ལ་
1  ཆྗེ
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སད་བཏགས་ནས་འཇུག་པར་མི་བྱའློ། །གཞུང་འདིར་གདུག་པ་ལ་བྱམས་པར་བྱས་

པ་ལ་ལྟུང་བར་བཤད་པ་ལྟར་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་དང་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་དང་མན་

སྗེར་ཡང་འབྱུང་ལ་སློམ་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པར། གདུག་ལ་ཐློག་མ་བར་མཐར་བྱམས། 

ཞྗེས་བྱམས་པར་བྱྗེད་པའི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་གསུངས་སློ། །འདུས་པའི་རྒྱན་

ལས། སང་ལ་བྱམས་དང་དགའ་བལ་བས། ཞྗེས་དྗེ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་བཤད་ལ། ཇློ་བློས་

མཛད་ཟྗེར་བའི་གཞུང་འདིའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེ་ལྟར་བྱུང་མློད་ཀང་དློན་ནི་སྔར་ལྟར་

བྱའློ། །བདུད་རྩི་ཟླ་བ་དང་ལཀ່་ཀ་རའི་འགྲྗེལ་པར་འདི་དང་རྩ་ཚིག་མི་མཐུན་པར་

བྱུང་ཡང་དྗེ་དག་ནི་གཞུང་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་མ་ཡིན་ནློ། །རྩ་ལྟུང་བཅུ་གཅིག་པ་བཤད་

པ་ནི། མིང་སློགས་བལ་བའིཆློས་རྣམས་ལ། །དྗེར་རྟློག་པ་ནི་བཅུ་གཅིག་པ། ཞྗེས་

སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། དློན་དམ་པར་མིང་དང་སློགས་ཀི་སྒས་ཚིག་དང་

ངག་གི་བརློད་པའི་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཏྗེ་མན་སྗེ་ལས། 

ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་དང་དབུས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སློང་བ་ལ་ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་དང་

དབུས་སུ་རྟློག་པ་དང༌། ཞྗེས་བཅུ་གཅིག་པའི་ངློས་འཛིན་ལ་གསུངས་ཤིང་སློམ་

འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། ཀུན་རྟློག་ཀུན་ལས་གྲློལ་བ་ནི་ཐློག་མ་དང་པར་དང་ཐ་མ་

སྗེ་ཆློས་རྣམས་སློང་པ་ཉིད་ལ་ཐློག་མ་ལ་སློགས་པའི་རྟློག་པ་དང་བལ་བའློ། །ཞྗེས་

དང༌། སློང་ཉིད་དྗེ་དང་དྗེར་རྟློག་པ། ཞྗེས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པས་

སློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་ལས་ཀང༌། སློང་པ་ཐལ་བྱུང་ལ་རྟློག་པ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། 

སློང་པ་ཐལ་བྱུང་ནི་རང་བཞིན་གི་སློང་པ་ཁློ་ནའི་ཆློས་རྣམས་ལ་རྟློག་ན་ཞྗེས་པའི་

དློན་ནློ། །བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་བས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། ཆློས་རྣམས་ལ་མིང་སློགས་
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ཀི་མཚན་མ་དར་རྟློག་པ་བྱས་ན་ལྟུང་བ་སྗེ་མན་སྗེ་དང་བསན་པའི་ནློར་ཐམས་ཅད་

བ་དང་སློམ་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་ཆློས་

རྣམས་ལ་ཐློག་མ་མྗེད་པའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་མི་སྐྗེ་

བ་དགློས་ན་ནི་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ལ། གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་བདྗེན་པར་སྒློ་འདློགས་

པ་ལ་བྱྗེད་ན་ནི་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་སུན་ཕྱུང་ནས་དློར་བ་དགུ་བ་དང་ཁྱད་པར་མྗེད་

པར་འགྱུར་ཏྗེ་དགུ་བ་སློང་ཉིད་སློན་པའི་བཀའ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན་

དྲུག་པར་འགྱུར་བས་སློ་ཞྗེ་ན། འདི་ནི་ཆློས་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་རྗེད་ནས་ལྟ་བ་དྗེ་

རྒྱུན་དུ་བསྗེན་དགློས་པ་ལས་དྗེ་མ་བསྗེན་ན་ལྟུང་བར་བཅས་པ་ཡིན་ཏྗེ་ཛྙཱ་ན་ཤྲིས་

མཐའ་གཉིས་སྗེལ་བ་ལས། དྗེ་ཡང་སྔགས་པ་དག་གིས་ཐུགས་ལ་སྦྱློར་བ་ནི། དུས་

དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མྗེད་པ་སྒྱུ་མ་དག་འདྲ་བར་

ལྟ་བ་དང་མི་འབལ་བས་གནས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། མང་དུ་སྨྲ་བ་འདིར་ཅི་

དགློས། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་བར་དྗེ་ཉིད་ནི། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡིས་གང་གང་དམིགས། །དྗེ་དང་

དྗེ་ནི་སྒྱུ་མར་བལྟ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །དྗེ་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་

རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་བར་ལྟ་བ་དང་མ་བལ་བས་ཉློན་

མློངས་པ་ཚེགས་མྗེད་པར་སློང་བ་དང་དགྗེ་བ་ལ་རླློམ་སྗེམས་ལ་སློགས་པ་འདློར་

ལ། དྗེ་ཉིད་ཀིས་དྗེའི་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ལུས་པ་

འཐློབ་པས་ན་ཐུགས་ལ་གནས་པས་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཐློབ་པའློ། །ཞྗེས་ལྟ་བ་

དར་དུས་རྒྱུན་དུ་མི་འབལ་བར་བྱ་དགློས་པར་གསུངས་ནས་དྗེ་ལྟ་ཡིན་ཡང་དབུ་མ་

པ་དང་ཁྱད་པར་སློན་པ་ནི། དྗེའི་རྗེས་ནས་དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་ནི་དབུ་མ་པས་ཀང་“འདློད1་པ་
1  འདད
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ཉིད་དྗེ་བདག་ནི་མཉམ་པར་བཞག་པའམ་ལངས་ཞྗེས་རླློམ་སྗེམས་མྗེད། ཅྗེས་པ་

དང༌། ཇི་ལྟར་དུག་དང་འདྲྗེས་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་ཟ་བ། །དཀར་པློའི་ཆློས་ལ་དམིགས་

པའང་དྗེ་འདྲར་རྒྱལ་བས་གསུངས། ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པས་དུས་དང་གནས་

སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་གསུངས་ཀི། དྗེ་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེ་ན། དྗེ་

ནི་བདྗེན་མློད་ཀི་འློན་ཀང་ལམ་དྗེར་ནི་སློམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་བལྟས་

ན་སློམ་པ་ཉིད་ཉམས་པ་ཞྗེས་མ་བཞག་ལ། དྗེ་ཉིད་ཀིས་དྗེ་ཤིན་ཏུ་གཡྗེལ་བས་བརྒྱ་

ལམ་ན་ཉྗེས་པ་དྗེ་འབྱུང་བ་དང་འབལ་བ་ཡིན་ལ། ལམ་འདིར་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་དམ་ཚིག་ལས་འགལ་ཏྗེ། ཤྗེས་པ་དྗེ་དང་བལ་བན་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཉམས་

པར་བཞག་པས་ན་དྗེས་འཇིགས་པས་བསྐུལ་ཏྗེ་རྟག་ཏུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་དང་འབལ་

བར་མི་བྱྗེད་ཅིང་བལ་བར་སྦྱང་ན་ཡང་བག་ཡློད་པས་སློམ་ཞིང་འཆགས་ལ་ཡང་

སྦྱློར་བས་ན་རྟག་ཏུ་མ་བལ་བ་སྗེ། དྗེ་“བས་ན1་ཇི་ལྟར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་

ཐུགས་དངློས་པློར་འཛིན་པ་ལས་རྟག་ཏུ་དབྗེན་པ་ལྟར་སྔགས་པའི་ཤྗེས་པ་ཡང་

རྟག་ཏུ་དངློས་པློར་འཛིན་པ་ལས་གྲློལ་ཞིང་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་བར་རང་བཞིན་གཅིག་པ་

ལས་མི་ཕྱྗེད་པས་འདི་ནི་རློ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་བྱ་ལ། ལམ་གཞན་པས་མྱུར་བ་ཡིན་

ནློ། །དྗེ་བས་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་འདི་ནི་དབང་པློ་རྣློན་པློའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་བློ་རིགས་འདྲ་བར་མ་ཆད་དུ་དགློས་ན་ཧ་ཅང་

ཐལ་བས་དྗེ་མ་ཡིན་གི་ལྟ་བའི་རྩི་ན་རྗེ་བཞིག་དགློས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་མྗེད་ན་སྤྱིར་

དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་ཉྗེས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡློད་མློད་ཀང་རྩ་ལྟུང་དུ་མི་འགྱུར་རློ། །དྗེས་
1  བསན
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ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་བའི་ཚད་ནི་གཞན་ནས་བཟུང་པ་མི་སང་བས་ཇློ་བློས་མཛད་ཟྗེར་

བའི་རྩ་ལྟུང་གི་འགྲྗེལ་པར། མིང་སློགས་བལ་བའི་ཆློས་ནི་འློད་གསལ་བ་དང་ཟུང་དུ་

འཇུག་པའློ། །དྗེར་རྟློག་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་དང་མི་མཐུན་པར་གཞན་དུ་

རྟློག་པས་ཉིན་མཚན་འདས་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་ལྗེགས་སམ་སམ་

མློ། །དྗེས་ན་སྔགས་ཀི་སློམ་ལྡན་སྦྱངས་ན་སློང་ཉིད་གློ་ནུས་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་ལྡན་

པ་ཡིན་ན་ཆློས་བདག་མྗེད་ཀི་ལྟ་བ་མ་བཙལ་ན་རྩ་ལྟུང་མི་འབྱུང་ཡང་ཉྗེས་པ་ཞིག་

འབྱུང་བར་གསལ་ལ་ལྟ་བ་རྗེས་ནས་ནི་སྔར་ལྟར་བྱ་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་

ལྟ་བ་གློ་མ་གློ་གང་ཡིན་ཡང་སྔགས་ཀི་སློམ་ལྡན་གིས་མཚན་འཛིན་གཅློད་པའི་ལྟ་

བ་དང་མི་འབལ་བར་མ་བྱས་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་བསབ་པ་འཆའ་ན་ཧ་ཅང་

ཐལ་ལློ། །འློ་ན་དབུ་མ་ཁློ་ནའི་ལྟ་བ་དགློས་སམ་སྗེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བས་ཀང་ཆློག་

སམ་ན། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རིན་པློ་ཆྗེ་སང་བའི་རྣམ་བཤད་ལས། སྔགས་ཀི་ཚུལ་ལ་ཡང་

རྣམ་པར་ཤྗེས་པར་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པའི་འདློད་གཞུང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཞྗེས་དཔལ་ངག་དབང་གྲགས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་དབུ་སྗེམས་གཉིས་གང་

རུང་གི་ལྟ་བས་ཆློག་གློ །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རྣལ་འབྱློར་སྤྱློད་པའི་ལྟ་བ་འཛིན་

པའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དུ་མ་ཞིག་བྱློན་སང་བས་རྩ་ལྟུང་དགུ་བ་

ཡང་སྦྱིར་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་ཙམ་སུན་ཕྱུང་བ་ལ་བྱའི་དབུ་སྗེམས་ཕན་ཚུན་དུ་

གྲུབ་མཐའ་ལ་སུན་འབྱིན་མཛད་པ་རྣམས་ལ་མི་བྱའློ། །རྩ་ལྟུང་འདི་ལ་འདུས་པའི་

རྒྱད་ལས། ཆློས་ལ་མཐའ་གཉིས་སྒློ་འདློགས་པས། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི་སྔ་མ་རྣམས་

དང་མཐུན་ཞིང་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས་ཆློས་ལ་ཚད་འཇལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་
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གསུངས་ཤིང༌། གུར་ལས་ཀང༌། དྗེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་ཤཱནི་པས་ནི་ཆློས་ཀུན་རློབ་ཀི་

བདྗེན་པ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ལུང་དང་མན་ངག་མྗེད་པར་རང་དགར་རྟློག་

གྗེ་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འཇུག་པ་ལ་བཤད་དློ། །ནག་པློ་པས་དློན་རང་གི་མཚན་ཉིད་

རིག་པའི་རྟློགས་པའི་ཆློས་མིང་ཚིག་ཡི་གྗེ་དང་བར་དང་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་དང་

བལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ཡིན་མིན་རྩློད་པ་དང་ཡློད་མྗེད་དུ་རྟློག་པ་དང་གཞན་ལུང་

རིགས་ཀིས་བིད་ནས་ཐྗེ་ཚོམ་ཟར་འཇུག་པ་ལ་འཆད་དློ། །འློན་ཀང་རྒྱུད་སྗེ་དྗེ་

རྣམས་ཀི་དློན་བསྡུས་པའི་གཞུང་འདི་མཛད་པའི་སློབ་དཔློན་གི་དགློངས་པ་ནི་ཨབྷྱ་

ཀ་ར་དང་དྲི་མྗེད་སས་པ་དང་རཏྣ་རཀི་ཏ་ལ་སློགས་པ་མང་པློས་སྔར་ལྟར་བཀྲལ་བ་

ཡིན་པར་སང་བས་འདིར་ནི་གཞུང་འདིས་བཀྲལ་བ་འདི་ལ་ཚད་མར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་

ན་ཆློས་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་ཡློད་བཞིན་དུ་མ་བསྐངས་པར་ཞག་གཅིག་འདས་ན་

རྩ་ལྟུང་བཅུ་གཅིག་པའློ། །རྩ་ལྟུང་བཅུ་གཉིས་པ་བཤད་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་དད་དང་

ལྡན་པ་ཡི། །སྗེམས་སུན་འབྱིན་པ་བཅུ་གཉིས་པ། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་

ཡུལ་ནི། དམར་ནག་གི་རྒྱུད་དང་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་དང་མན་སྗེ་དང་འདུས་པའི་རྒྱན་

རྣམས་འདི་དང་འདྲ་ལ། གུར་ལས། སྐལ་ལྡན་སྗེམས་ཅན་ཞྗེས་འབྱུང་བས་ལམ་གི་

སློད་དུ་རུང་བའི་སྗེམས་ཅན་དད་པ་དང་ལྡན་པའློ། །དད་ཚུལ་ནི་ནག་པློ་པས་མ་

བཤད་ལ་ཤཱནི་པས། དད་ལྡན་སྗེམས་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བདག་གི་ཕའི་བགློ་སྐལ་གི་

ཡུལ་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པས་རང་གི་བ་མས་སློབ་མ་ལ་བགློ་བཤའ་

བྱྗེད་པའི་གདམས་པ་ལ་རབ་ཏུ་དད་པའློ། །དྗེ་ཡང་སྐབས་ཀི་དབང་གིས་ཐྗེག་པ་

མཆློག་གི་ལམ་སློན་པ་ལ་བྱའློ། །བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། རློ་རྗེ་
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སིང་པློ་རྒྱན་དང་གུར་དང་མན་སྗེ་དང་འདུས་པའི་རྒྱན་དང་སློམ་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པ་

རྣམས་འདི་དང་འདྲ་ལ་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས་སྗེམས་ཅན་དྗེ་སླུ་བ་ལ་བཤད་པ་ནི་

ནག་པློ་པས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་མཛད་ལ། ཤཱནི་པས་དད་ལྡན་སྗེམས་ཅན་བཟླློག་པ་

ཡིན། ཞྗེས་པར་འདློན་ཞིང་དྗེའི་སྗེམས་ཟླློག་ལུགས་མ་བཤད་དློ། །འློན་ཀང་འདུན་

པ་ཟླློག་འདློད་ཀི་བསམ་པས་དྗེའི་སྗེམས་སུན་འབྱིན་པ་བྱས་ནའློ། །འདི་ལ་འདུན་པ་

ལློག་པ་དགློས་སམ་མི་དགློས་ཤྗེ་ན། འགྲྗེལ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དང་བདུད་རྩི་ཟླ་

བ་དང་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་རྣམས་ལས་ལློག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འཆད་དྗེ་རྩ་ལྟུང་དུ་

འགྲློ་བ་ལ་དྗེ་དགློས་པ་འདྲའློ། །ནག་པློ་པས་བྗེ་སང་སློགས་ལ་གཡློ་བྱྗེད་པ་དང་སྒྱུ་

མ་དང་འཁྲུལ་འཁློར་གི་སྦྱློར་བས་སླུ་བ་དང་ཆློས་ལློག་བསན་ནས་སླུ་བ་སློགས་ལ་

བཤད་ནས་དྗེ་དག་གི་ནང་ནས་རྩ་ལྟུང་གང་ལ་སྐྗེད་པའི་གསལ་ཁ་མ་མཛད་

དློ། །འློན་ཀང་ཤཱནི་པས་གཞུང་འདི་དང་མཐུན་པར་སྗེམས་ཟླློག་པ་ནག་པློའི་རྒྱུད་

ཀི་དློན་དུ་བཤད་པ་ལ་མཁས་པ་གཞན་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་བར་སང་བས་སྗེམས་སུན་

ཕྱུང་བའི་རྩ་ལྟུང་དུ་བྱས་ན་ལྗེགས་པར་མངློན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སློད་རུང་

གི་སྗེམས་ཅན་ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་གདམས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་དད་པ་ལ། དྗེའི་འདུན་པ་

ཟླློག་འདློད་ཀི་སྗེམས་སུན་འབྱིན་པའི་ཐབས་བྱས་ནས་འདུན་པ་ལྗེག་ན་རྩ་ལྟུང་བཅུ་

གཉིས་པའློ། །རྩ་ལྟུང་བཀའ་འགྲྗེལ་སློགས་ནས་དད་ལྡན་ལ་ཆློས་ལློག་པར་བསན་པ་

འདིའི་དློན་དུ་འཆད་ཀང་དྗེ་ནི་སྦློམ་པློར་གསུངས་པས་འདིའི་སྐབས་དློན་དུ་མི་སང་

ངློ༌། །རྩ་ལྟུང་བཅུ་གསུམ་པ་བཤད་པ་ནི། དམ་ཚིག་ལ་ནི་ཇི་བཞིན་རྗེད། །མི་བསྗེན་

པ་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཉིས། བ་མྗེད་ཀི་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་ཚུལ་དང༌། 
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རྣལ་བྱློར་རྒྱུད་ཀི་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། དམ་

ཚིག་ཅྗེས་པ་སྗེ་སྤྱིར་བཟའ་བསྲུང་གི་དམ་ཚིག་གཉིས་ཡློད་ཀང་འདིར་བཟའ་བ་དང་

ལློངས་སྤྱློད་པའི་དམ་ཚིག་ལ་ད་རི་ཀ་པས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའློ། །ཤཱནི་པས་བདུད་

རྩི་ལྔའི་དམ་རས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་མི་སྤྱློད་པ་ལ་བཤད་པ་ནི་ཕྱློགས་གཅིག་

མཚོན་པ་ཙམ་མློ། །བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། དམ་ཚིག་གི་རས་

དྗེ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་བསྗེན་ནའློ། །དམ་རས་ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། དམ་ཚིག་ཅན་

གིས་བསབས་པ་ལས་རྗེད་པའམ་ཐློབ་པའློ། །འདི་ནི་ཚོགས་འཁློར་རམ་དཔའ་བློའི་

སློན་མློའམ་དབང་མློའི་སློན་མློའི་ཆློ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་པའི་ཚེ་དམ་རས་བཟའ་

བཏུང་ཤ་ལྔ་ལ་སློགས་པ་བསབས་པའི་ཚེ་མི་གཙང་བའི་བསམ་པའམ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟློས་

ནས་དང་དུ་མི་ལྗེན་པའློ། །སིང་པློ་རྒྱན་ལས། འདློད་པའི་བསན་བཅློས་ལས་འབྱུང་

ལྟར། །གཉིས་ཀའི་ལློགས་སྤྱློད་ལ་རབ་གནས། །ཕན་ཚུན་དམ་ཚིག་གཏམ་སྨྲ་

ཞིང༌། །དགའ་བའི་སྗེམས་ཀིས་འློངས་པ་དང༌། །མདློར་ན་རྩ་བ་ཉམས་འགྱུར་

བས། །འབད་པས་དམ་ཚིག་ལྗེགས་དྲན་བྱ། ཞྗེས་ཚོགས་འཁློར་གི་སྐབས་སུ་རིག་

མས་འདློད་པ་བསབས་པ་དང་དུ་མ་བངས་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་བཤད་དྗེ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་

ལྟར་གི་རིག་མ་བསྗེན་པའི་ནུས་པ་ཐློབ་པ་དང་དགག་བྱ་གཞན་མྗེད་པའི་རྟྗེན་འགའ་

ཞིག་ལ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནི་སྐབས་གཞན་དུའང་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་སཾ་བྷཱུ་

ཊ་ལས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་མི་ནུས་པ་དང་རབ་བྱུང་གིས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

ལ་རྟྗེན་པ་ཙམ་བྱ་སྗེ། དམ་ཚིག་ལྔ་པ་ལས། ཕྱི་རློལ་དམ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་འཁྱུད། །རང་

གི་སློབ་མས་ཡློངས་སུ་བསྐློར། །དྗེས་ཀང་རང་རིག་མ་ལ་འཁྱུད། །མི་ནུས་བསམ་
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གཏན་དག་གིས་བྱ། ཞྗེས་དམིགས་བསལ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་

རྒྱན་ལས། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་རྩྗེ་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ཡང་དྗེ་འདྲ་བ་ལ་

དགློངས་པ་འདྲའློ། །དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་དང་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་

བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་མི་བསྗེན་པ་ལ་བཤད་པ་ནི་ལྗེགས་པར་མ་མཐློང་ངློ༌། །ལྟུང་བ་

འདིའི་མིང་འདློགས་ནི་མན་སྗེ་དང་འདུས་པའི་རྒྱན་དང་སློམ་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པར་

ཡང་འདི་བཞིན་དུ་འབྱུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ལ་ཡུལ་ནི། དམ་ཚིག་ཅྗེས་པ་སྗེ་རློ་རྗེ་དང་

དྲིལ་བུ་དང་ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །ཅི་ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་

འགྱུར་བ་ནི། རློར་དྲིལ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སྨད་ནས་དྗེ་དག་མི་བསྗེན་པར་དློར་ན་ལྟུང་

བའློ། །སྨློད་ཚུལ་ནི་དཔལ་མཆློག་དུམ་བུ་གཉིས་པའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། དད་པ་མྗེད་

པས་བཞད་གང་བྱྗེད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལ་རློ་རྗེ་ལ་སློགས་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ་སློམ་

པ་ཁློ་ན་གཙོ་བློར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ། ལག་པ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གནས་ནས་སྨློད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དམ་

ཚིག་ལས་འདས་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་ལ་ཕམ་པར་གསུངས་

པ་ནི་སྔར་དྲངས་ཟིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་འདི་ནི་ཁྱད་གསློད་ཡིན་པས་དྗེའི་ལྟུང་བ་ནི་རྩ་

ལྟུང་གཉིས་པ་ཡིན་གི་བཅུ་གསུམ་པ་མིན་ནློ་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ་རྩ་ལྟུང་གཉིས་པ་ནི་

འདི་ཙམ་ལས་འདས་ཀང་ཉྗེས་པ་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་ཞྗེས་བཅས་པ་ཁྱད་དུ་གསད་

ནས་བཅས་མཚམས་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་སྔར་དཔལ་མཆློག་འགྲྗེལ་བའི་

ལུང་དྲངས་པ་ལྟར་ཡིད་ཀིས་རྣལ་འབྱློར་སློམ་པ་ཡློད་ན་དྗེ་ཙམ་གིས་རློར་དྲིལ་

སློགས་ཀི་དགློས་པ་འགྲུབ་པས་དྗེ་དག་མི་དགློས་སློ། །ཞྗེས་དམ་ཚིག་བསྗེན་པ་
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དློར་བ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །སྔ་མ་ནི་འློག་མ་ལ་བཅས་པའི་རྩ་ལྟུང་

མིན་ཡང་འདི་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་སམ་མློ། །དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། 

རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་བསྗེན་པར་བྱ། ཞྗེས་དམ་ཚིག་མི་བསྗེན་པའི་ལྟུང་བར་བཤད་

དློ། །སྔར་བཤད་པ་དྗེ་འདྲ་བ་ནི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་གསུམ་པའློ། །རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པ་བཤད་

པ་ནི། ཤྗེས་རབ་རང་བཞིན་བུད་མྗེད་ལ། །སྨློད་པར་བྱྗེད་པ་བཅུ་བཞི་པ། ཞྗེས་

སློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཡུལ་ནི། བུད་མྗེད་ཀི་ཚུལ་འཛིན་པའི་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སློགས་

འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པ་རྣམས་དང༌། བུད་མྗེད་མཚན་ཉིད་པ་གང་ཡག་རུང་བ་

གཅིག་གློ །ཤྗེས་རབ་ནི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་ནི་འདིར་

འབྱུང་བའི་དློན་ཏྗེ་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་དྗེ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པ་པློར་གསུངས་

པའློ། །བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ནི། དྗེ་ལ་སྨློད་པར་བྱྗེད་ནའློ། །སྨློད་

ལུགས་ནི་སྔ་མ་ལ་སྐློན་གདགས་འདློད་ཀི་ཀུན་སློང་གིས་སྐློན་གང་ཡང་རུང་བ་

བརློད་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ལ་ནི་སྐློན་གདགས་འདློད་ཀི་ཀུན་སློང་གིས་བུད་མྗེད་ཀི་

རྟྗེན་སྤྱི་ལ་སྨློད་ཚིག་ཏུ་འགྲློ་བའི་སྐློན་བརློད་བྱས་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་བུད་མྗེད་ཀི་གློ་བ་

དགློས་པར་བདུད་རྩི་ཟླ་བ་དང་ལཀི་ཀ་རས་བཤད་པ་ནི་ཕྱི་མ་ལ་དགློས་སམ་སམ་

མློ། །དུས་འཁློར་དང་ད་རི་ཀ་པས་བུད་མྗེད་སྤྱི་ལ་བཤད་ཅིང་མན་སྗེ་དང་“སློམ1་

འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ནི་གཞུང་འདི་དང་མཐུན་པར་སང་

ལ། སྔར་ཀ་མ་ངྷྗེ་ནུའི་ལུང་དྲངས་པ་ལྟར་དང་དགྲ་ནག་གི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ལས་

ཀང་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ལ་སློགས་པ་བུད་མྗེད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་པ་ལ་སྨད་པ་རྩ་ལྟུང་དུ་

བཤད་པ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་ངློ༌། །འདིར་དམ་ཚིག་རློ་རྗེས་ཀུ་རུ་ཀུལྗེ་
1  སྔློམ
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ལ་སློགས་པ་དང་རང་གི་ཕྱག་རྒྱའི་བུད་མྗེད་ལ་སྨད་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དང་བུད་མྗེད་

གཞན་ལ་ཤན་འདྲ་རུ་མཛད་ཅིང་འདུས་པའི་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་འགའ་ཞིག་ལས་

ཀང་རང་གི་རིག་མ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྨད་པ་ལ་བཤད་པ་སང་ནའང་རང་གི་ལུགས་

ནི་རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལྟ་བུ་ལ་ལྕི་བའི་ཁྱད་པར་ཡློད་མློད་ཀང་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་བའི་

མཚམས་སྔ་མ་ལྟར་རློ། །ཤཱནི་པས་རྩློད་པའི་དུས་འདིར་འགྲློ་བ་རྣམས་བུད་མྗེད་ལ་

རབ་ཏུ་ཞྗེན་པས། དྗེ་རྣམས་གདུལ་བའི་ཕྱིར་བུད་མྗེད་དུ་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་རྣམས་འདི་ན་

གནས་པས་མི་སྨློད་ཅྗེས་སམ་བུད་མྗེད་ཀི་ཁློད་ན་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སློགས་གནས་པས་

དྗེས་ན་གང་ཡིན་མི་ཤྗེས་པས་བུད་མྗེད་རྣམས་ལ་མི་སྨློད་པར་བཞྗེད་པའི་ཕྱིར་

བཅས་པའི་སྤྱི་མཚམས་འཛིན་པ་ལ་བུད་མྗེད་ཙམ་ནས་བྱྗེད་པར་གསལ་ལློ། །དྗེས་

ན་འགྲྗེལ་བ་དྗེར་གློང་དུ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུད་མྗེད་དུ་བཤད་ཀང་དྗེ་

དག་ཁློ་ན་ལ་བཞྗེད་པ་མིན་ནློ། །ཡང་ཤཱནའི་པས་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་

འདུས་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཏློག་ལས། ཚངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཅྗེས་བྱ་

བ་དྗེ་ལུས་བརྒྱན་ཏྗེ་བུད་མྗེད་དུ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་སྤྱན་སྔ་ན་

འཁློད་པ་ལ། བརྒྱ་བྱིན་གཙུག་ཕུད་འཛིན་གིས་སིད་མློ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་

སྤྱན་སྔར་མ་འདུག་ཅིག །བག་མྗེད་པར་མ་བྱྗེད་ཅིག་ཅྗེས་སློགས་སྨྲས་པ་ན། སངས་

རྒྱས་དྗེས་ལྷའི་དབང་པློ་རྟློགས་ལ་སྨྲློས་ཤིག །ཁྱློད་ལ་དྗེས་མི་སྡུག་པའི་འབས་བུར་

གྱུར་ཏ་རྗེ། འདི་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་མཆློད་པའི་ཕྱིར་དུ་བུད་མྗེད་དུ་སྤྲུལ་པ་

ཡིན་གི། འདི་ལ་བུད་མྗེད་ཅྗེས་མ་བརློད་ཅིག་ཅྗེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་

གིས་དྗེ་ལ་བཟློད་པར་གསློལ་ཞིང༌། དྗེ་སྐད་སྨྲས་པའི་འབས་བུ་མི་སྡུག་པ་ཐློབ་བར་
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མ་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །དྗེ་ནས་བྱང་སྗེམས་ལྟད་མློ་ཅན་གིས་བརྒྱ་བྱིན་གིས་དྗེ་

མ་བཤགས་ན་རྣམ་སྨིན་ཅི་འདྲ་བར་འགྱུར། ཞྗེས་ཞུས་པ་དང༌། མ་བཤགས་ན་ཚེ་

རབས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་དུ་བུད་མྗེད་དུ་སྐྗེའློ། །དྗེས་ན་ངག་གི་ལས་བསྲུང་བར་

བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་འདི་དྲངས་སློ། །དམར་ནག་གི་རྒྱུད་དང་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་

ལས་བུད་མྗེད་ལ་སྨློད་པའི་ཉྗེས་པར་བཤད་ལ། གུར་ལས་བཙུན་མློ་རྣམས་ལ་

བརས་པ་ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་ངློ༌། །བུད་མྗེད་རང་བཞིན་པ་ལ་སྨད་པའི་རྩ་ལྟུང་ནི་རྣལ་

འབྱློར་རྒྱུད་ལ་མི་སྦྱར་རློ། །འདིར་ཁ་ཅིག་བུད་མྗེད་ཀིས་ནི་སྐྗེས་པ་ལ་སྨད་ན་རྩ་

ལྟུང་དུ་སྨྲ་བ་ནི་རྒྱ་གཞུང་ཁུངས་མ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ལ་དློན་གིས་ཐློབ་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱུད་དང་རྒྱ་འགྲྗེལ་ཁུངས་མ་དྗེ་དག་ནས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འབྱུང་བའི་

རྩ་ལྟུང་དྗེ་དག་ནི་སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་སློ་སློར་མ་ཕྱྗེ་བར་སྔགས་ཀི་“སློམ་

ལྡན་སྤྱིའི་ལྟུང་བར་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྔར་བཤད་པ་དྗེ་འདྲ་བའི་ལྟུང་བ་

དྗེ་ནི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ད་ནི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་ཀི་བསྡུ་པ་བཤད་པར་

བྱ་སྗེ། ལྟུང་པ་འདི་རྣམས་གསུངས་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་པ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་དགག་པའི་

ཕྱིར་དུ་བཅས་པ་ཡིན་ལ། གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཉྗེས་པ་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཡུལ་གི་

གཙོ་བློ་ནི་གསུམ་སྗེ། འདི་ལྟར་རང་ལ་ཆློས་སློན་པ་པློ་དང༌། ཆློས་སྒྲུབ་པའི་གྲློགས་

དང༌། ཉམས་སུ་བང་བྱའི་ཆློས་སློ། །དང་པློ་ལ་དམིགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འགློག་པ་

ནི་ལྟུང་བ་དང་པློའི་བཅས་པའློ། །གྲློགས་ལ་གཉིས་ཏྗེ། ཡང་དག་པའི་གྲློགས་དང༌། 

ཕྱིན་ཅི་ལློག་གི་གྲློགས་སློ། །དང་པློ་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་འགློག་པ་ནི་ལྟུང་བ་གསུམ་

པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་བཅས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་མཛའ་བར་བྱྗེད་པ་འགློག་པ་ནི་
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བཅུ་པའི་བཅས་པའློ། །ཆློས་ལ་གཉིས་ཏྗེ་ལུང་དང་སྒྲུབ་པའི་ཆློས་སློ། །ལུང་ལ་ཁྱད་

གསློད་ཀིས་འཇུག་པ་དང་བཀའ་མ་ཡིན་ནློ་“ཞྗེས1་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་དང༌། བསན་

པ་མི་འློས་པ་ལ་སློན་པ་འགློག་པ་ནི་ལྟུང་པ་གཉིས་པ་དང་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའི་

བཅས་པའློ། །སྒྲུབ་པའི་ཆློས་ལ་གསུམ་སྗེ། ལམ་གི་རྟྗེན། ལམ་གི་གློ་བློ། ལམ་གི་

ཡན་ལག་གློ །ལམ་གི་རྟྗེན་ལ་གང་གི་ཆྗེད་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་ལ་

ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་སྗེམས་རང་གི་ངློ་བློ་འདློར་བ་འགློག་པ་ནི་ལྟུང་བ་བཞི་བ་དང་

ལྔ་པའི་བཅས་པའློ། །ལམ་གི་ངློ་བློ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་དང༌། རློགས་

པའི་རིམ་པའློ། །དང་པློ་ནི་གང་ལྷར་སློམ་པའི་གཞི་ཕུང་པློ་ལ་བརས་པ་འགློག་པ་ནི་

ལྟུང་བ་བརྒྱད་པའི་བཅས་པའློ། །རློགས་རིམ་ལ་གཉིས། སློང་པ་ཉིད་དང་པློ་ནས་

སང་བ་དང་རྟློགས་ཀང་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་འདློར་བའློ། །དྗེ་གཉིས་འགློག་པ་ནི་དགུ་པ་

དང་བཅུ་གཅིག་པའི་བཅས་པའློ། །ལམ་གི་ཡན་ལག་ལ་གཉིས། ལམ་གི་གཞི་དམ་

ཚིག་དང༌། ལམ་གི་གྲློགས་བུད་མྗེད་དློ། །དང་པློ་མི་བསྗེན་པ་དང་གཉིས་པ་ལ་སྨློད་

པ་འགློག་པ་ནི་ལྟུང་བ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅུ་བཞི་པའི་བཅས་པའློ། །ཇློ་བློས་མཛད་

ཟྗེར་བའི་རྩ་ལྟུང་གི་འགྲྗེལ་པ་དང་ལཀ່་ཀརས་བྱས་པའི་འགྲྗེལ་པར་སྡུད་ཆུལ་

གཞན་ཡང་བཤད་དློ། །གཉིས་པ་སྲུང་འདློད་བསྐྗེད་པ་ལ་གཉིས། བསྲུངས་པའི་ཕན་

ཡློན་བསམ་པ་དང༌། མ་བསྲུངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་བསམ་པའློ། །དང་པློ་ནི་སྔགས་

པས་འདི་དག་སངས་ན་ནི། །དངློས་གྲུབ་ངྗེས་པར་ཐློབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་

ཏྗེ། ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །གང་ན་མཆློག་དང་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

དློ། །གང་གིས་ན་གསང་འདུས་ཀི་བཤད་སྦྱར་སིམ་པའི་མྗེ་ཏློག་གི་ལྗེའུ་བཅློ་བརྒྱད་
1  ཞས
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བའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། སྔགས་ནི་རང་གི་ལྷའློ། །དྗེ་འདི་ལ་ཡློད་པས་ན་སྔགས་པ་སྗེ་

དྗེའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་གནས་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གི་ལྷའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་སྔགས་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་སློ། །ཅི་ཞིག་བྱས་ན་འཐློབ་ཅྗེ་

ན། སྔར་བཤད་པའི་རྩ་ལྟུང་འདི་དག་གིས་མ་གློས་པར་བྱས་ནས་སངས་ན་ནི་འཐློབ་

བློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ནི་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་དངློས་གྲུབ་འཐློབ་པས་ན་ངྗེས་པར་ཞྗེས་

སྨློད་པ་སྗེ་རྐང་པ་གཉིས་པློ་དྗེ་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་ན་སང་ངློ༌། །དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་

ལུགས་ནི་ཐློད་པའི་བཀའ་འགྲྗེལ་དུ་ས་ར་ཧས། དྗེ་ཡང་གསང་བའི་མཛོད་ལས་

གསུགས་པ། དབང་བསྐུར་ཡང་དག་སྦྱིན་“ལྡན1་ན། །སྐྗེ་དང་སྐྗེ་བར་དབང་བསྐུར་

འགྱུར། །དྗེ་ཡིས་སྐྗེ་བ་བདུན་ལ་ནི། །མ་བསློམས་པར་ཡང་དངློས་གྲུབ་འཐློབ། །གང་

ལ་སློམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། །གལ་ཏྗེ་དམ་ཚིག་“སློམ2་ལ་གནས། །སྐྗེ་འདིར་ལས་

དབང་གིས་མ་གྲུབ། །སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་དགློས་གྲུབ་འཐློབ། །རྗེ་ཤིག་དམ་ཚིག་ཉམས་

པ་ལ། །དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ་ལྟ་ཞློག་གི །མི་ཡི་སྐྗེ་བའང་རྗེད་པར་དཀའ། །ཞྗེས་གསང་

བའི་མཛོད་ཀི་ལུང་དྲངས་པ་ལྟར་ཏྗེ་ཚེ་འདིར་འབད་པ་ཆྗེན་པློས་མ་བསློམས་ཀང་

སྐྗེ་བ་བདུན་ན་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་དང་དྗེ་ཡང་རྣལ་འབྱློར་ཅུང་ཟད་སློམ་པ་དང་

དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་དག་པས་འགྲུབ་ཀི་དམ་ཚིག་ཉམས་ན་དགློས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་

ལྟ་ཞློག་ངན་འགྲློར་འགྲློ་བས་བདྗེ་འགྲློ་ཡང་རྗེད་དཀའློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དམ་ཚིག་

ལྔ་པ་ལས། གལ་ཏྗེ་ལྟུང་བ་མྗེད་གྱུར་ན། །སྐྗེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་ལ་འགྲུབ། ཅྗེས་དང༌། 

བིབྷཱུ་ཏཱི་ཙནྟྲས་ཀང༌། མ་བསློམས་གྱུར་ཀང་ལྟུང་མྗེད་ན། །སྐྗེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་ན་

1  ལྔན

2  སྔློམ
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འགྲུབ། ཅྗེས་གསུངས་པས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ཉྗེས་པས་མ་གློས་པའམ་གློས་

ཀང་ཕྱིར་བཅློས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་དམ་ཚིག་དང་“སློམ་པ་དག་པར་བསྲུང་ན་

སྐྗེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ལ་མཆློག་འགྲུབ་པར་གསུངས་སློ། །བདུན་དང་བཅུ་དྲུག་གི་

ཁྱད་པར་ནི་བིབྷཱུ་ཏཱི་ས་མ་བསློམས་གྱུར་ཀང་ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར་ལམ་སློམ་པའི་

བརྩློན་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་ཡིན་ཏྗེ་སྔ་མ་ལ་གང་ཡང་སློམ་པ་དང་ལྡན་ཞྗེས་གསུངས་

པས་སློ། །དྗེ་ཡང་གལ་ཏྗེ་ལས་དབང་གིས་མ་གྲུབ། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་འདི་ལ་

མཆློག་འགྲུབ་མ་ནུས་པའི་ལམ་སློམ་པའི་བརྩློན་བ་ཅན་དམ་ཚིག་དག་པས་“སྐྗེ1་བ་

བདུན་ཚུན་ཆད་ལ་འགྲུབ་པའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་དམ་ཚིག་དག་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་གིས་དག་བ་

ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པས་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་སྦློམ་པློས་ཀང་དག་དགློས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་

སིང་པློ་རྒྱན་ལས། དྗེ་ལ་སགས་པ་ཡློངས་འདས་ན། །ངྗེས་པར་བདུད་དང་ཕད་པར་

འགྱུར། །ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་འཕྗེལ་འགྱུར་ཏྗེ། །བསིར་མྗེད་སྤྱིའུ་ཚུགས་དམལ་

བར་འགྲློ། །སློམ་པློ་ལྟུང་བྱྗེད་ཉྗེས་དམིགས་ཀང༌། །དྗེ་དང་འདྲ་བར་ཤྗེས་པར་བྱ། 

ཞྗེས་གསུངས་ལ་དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་དངློས་གྲུབ་ལྟ་ཞློག་བདྗེ་འགྲློ་ཡང་རྗེད་དཀའ་བའི་

ཕྱིར་རློ། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་དང་རྒྱལ་སས་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀིས་དགྗེས་བཞིན་དུ་སྲུང་བས་ཡློན་ཏན་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕྗེལ་བ་དང་བདུད་ལ་

སློགས་པས་གླགས་མི་རྗེད་པ་ལ་སློགས་པ་སློབ་དཔློན་ཛྙཱ་ན་པློ་ངྷིས་མང་དུ་དྲངས་

ནས་གསུངས་པ་ལྟར་འབྱུང་བས་ཕན་ཡློན་དྗེ་རྣམས་བསམས་ནས་དམ་ཚིག་དང་

སློམ་པ་བསྲུང་པ་ལ་སྤློ་ཤུགས་ཆྗེ་བར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། གཞན་དུ་དམ་ཚིག་ལས་

ཉམས་ན། །ཉམས་པ་བདུད་ཀིས་བཟུང་བར་འགྱུར། །དྗེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་མློང་
1  སྐ
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འགྱུར་ཞིང༌། །ཐུར་དུ་བལྟས་ཏྗེ་དམལ་བར་འགྲློ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ལྟུང་བ་དྗེ་རྣམས་

སང་བར་གསུངས་པ་ལས་གཞན་དུ་དམ་ཚིག་སྗེ་བཅས་མཚམས་ལས་འདས་ཤིང་

ཉམས་ན་ཉམས་པའི་སྔགས་པ་དྗེ་ལ་ཉྗེས་དམིགས་གཉིས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ལ་ཚེ་

འདིའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི་བདུད་དང་ལློག་འདྲྗེན་ལ་སློགས་པས་འཛིན་པས་དྗེ་དག་གི་

དབང་དུ་འགྱུར་ལ། དྗེ་ནས་ནི་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་བྱུང་ནས་ལུས་

དང་སྗེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མང་དུ་མློང་བར་འགྱུར་བའློ། །ཚེ་ཕྱི་མའི་ཉྗེས་དམིགས་

ནི་མཛོད་ལས། དམལ་བ་ཡི་ནི་སྤྱི་ཚུགས་ཡིན། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཐུར་དུ་བལྟས་པ་སྗེ་

བར་དྗེའི་སྐབས་སུ་སྤྱིའུ་ཚུགས་སུ་བྱས། སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་སུ་

འགྲློ་བར་འགྱུར་རློ། །ཟླ་གསང་ཐིག་ལྗེ་ལས་ཀང༌། སྔགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་དློན་འདློད་

པས། །དམ་ཚིག་སྲུང་ལ་བརྩློན་པར་བྱ། །གཞན་དུ་བྱས་ན་སྔགས་མཁན་

གིས། །སྔགས་ལ་སློགས་པའི་དློན་མི་འགྲུབ། །ལྷ་རྣམས་ཀང་ནི་དམ་ཚིག་

གི །གསློལ་ཡང་བཞྗེས་སུ་མི་སང་སྗེ། །འཇིག་རྟྗེན་འདི་རུ་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེ། །འཇིག་

རྟྗེན་ཕ་རློལ་དམལ་བ་རྣམས། །དམ་ཚིག་སྤྱློད་པ་འདས་པ་ཡི། །རྨློངས་པའི་བདག་

ཉིད་དྗེ་འཐློབ་བློ། །སློབ་མ་དྗེ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ། །བ་ཞན་སྡུག་བསྔལ་འཐློབ་འགྱུར་

ཏྗེ། །དྗེས་ན་སྔགས་ཀི་དློན་མི་སྨིན། །ལྷ་རྣམས་ཀི་ནི་མཆློག་ཏུ་བདྗེ། །དམ་ཚིག་མྗེད་

པའི་སློབ་མ་ལ། །ནམ་ཡང་སྦྱིན་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། ལྷ་རྣམས་

ཀང་ནི་“ཞྗེས1་སློགས་ཀི་དློན་ནི་ཛྙཱ་ན་བློངྷིས། སློས་དང་“མྗེ2་ཏློག་ལ་སློགས་

པ། །ཕུལ་ཡང་བཞྗེས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་དྲངས་པ་ལྟར་དམ་ཚིག་རྣམས་ལས་

1  ཞས

2  མ
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འདས་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ལ་མཆློད་པ་ཕུལ་ཡང་མི་བཞྗེས་

པའློ། །མཁའ་འགྲློ་ལ་སློགས་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལ་འཚེ་བར་བྱྗེད་པ་དང་དྗེ་ལ་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་མི་སྐློབ་པར་ཡང་གསུངས་ཏྗེ། བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་ཀི་སློ་

བརྒྱད་པ་ལས། དམ་ཚིག་འཇློམས་ཤིང་ངན་སྤྱློད་པ། །བམ་ཟྗེ་གསློད་པར་ཐྗེ་ཚོམ་

མྗེད། །སིག་སྤྱློད་རྨློངས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །བསླུས་འགྱུར་ངན་པའི་བདག་ཉིད་

དྗེ། །མཁའ་འགྲློ་མ་ཡིས་ཟློས་གྱུར་ཀང༌། །དྗེ་ལང་ནི་སྐློབ་མི་བྱྗེད། །གསང་བ་པ་ཡི་

ནང་ན་ནི། །སྒྲུབ་པློ་དྗེ་ནི་ཕྱུགས་དང་འདྲ། ཞྗེས་སློ། །འདི་མཁའ་འགྲློའི་སྔགས་བག་

མྗེད་པས་འདློན་པ་ལ་གསུངས་ཀང་དམ་ཚིག་གཞན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་འདྲ་

བས་ཛྙཱ་ན་བློ་ངྷིས་སྤྱིར་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ཀི་ཁུངས་སུ་དྲངས་

སློ། །དྗེས་ན་རློ་རྗེ་འཆང་གི་བསབ་པ་ལ་གནས་པས་བཤད་ཟིན་པའི་རྩ་ལྟུང་དང་

འཆད་འགྱུར་གི་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་རྣམས་སློང་བ་ལ་བརྩློན་པར་བྱའི། ཇི་ལྟར་ཤིང་

ཐློག་ཀུན་མན་ད་ཕྱི་མཛེས་ཀང་ནང་རུལ་པ་བཞིན་དུ་ཕྱི་གསང་སྔགས་པ་ལྟར་

བཅློས་ནས་ནང་གི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཉམས་པར་མི་བྱ་བར་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་

གསུངས་པ་ལྟར་བསབ་སྗེ་མན་ངག་སྗེ་མའི་སྗེ་མ་ལྔ་པ་ལས་རྩ་ལྟུང་དང་སྦློམ་པློ་

བཤད་ཟིན་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ་གནས་པས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡློངས་སུ་སང་བར་བྱའློ། །གཞན་ཡང་གཉིས་སུ་མྗེད་པ་སྔློན་དུ་བྱྗེད་

པའི་གནས་སྐབས་ལས་འདིར་འློག་གི་གནས་སྐབས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པས་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་སྤྱློད་

པས་ཤིང་ཐློག་ཀུན་མན་ད་ནང་རུལ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རློལ་ཙམ་གིས་གནས་པར་མི་
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བྱའློ། །ཞྗེས་སློ། །འདི་ནི་བསན་པའི་ནློར་ཐམས་ཅད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང་

གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་མངློན་དུ་མ་གྱུར་པའི་འློག་མའི་སྐབས་

སུ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་ལ་མློས་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་ཆྗེས་ཀིས་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་

རྣམས་ལ་ཅི་རུང་རུང་དུ་འཇུག་པར་མི་བྱ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །ཤཱནི་པས་ཀང་དགྲ་

ནག་གི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེའི་ཕྱིར་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་འདི་དག་ནི་སྔགས་པ་

རྣམས་ཀི་གནས་ཀི་གནས་ལྟ་བུར་མི་བཟད་པའི་གནས་ཡིན་པས་རབ་ཏུ་ཡང་

འབད་པས་བསྲུང་ངློ༌། །གལ་ཏྗེ་ཉམས་པ་ལྟ་ན་འཆད་པར་བྱྗེད་པ་ལྟར་གསློ་བར་

བྱའློ། །གཞན་དུ་ན་ཇི་ལྟར་ཤིང་ཏ་ལ་ཡ་ཐློག་བསྐམས་པ་ལྟར་ལྷག་མའི་རྣལ་འབྱློར་

ལ་སློགས་པས་འབས་བུ་འབྱིན་པར་མི་ནུས་སློ། །ཞྗེས་རྩ་ལྟུང་སློང་བའི་དམ་ཚིག་

ནི་སྔགས་པ་རྣམས་ཀི་གནད་དམ་པ་ཡིན་པས་འབད་ནས་བསྲུངས་ཏྗེ་དང་པློ་ནས་

མ་གློས་པར་བྱ་བ་དང་གལ་ཏྗེ་ཉམས་ནའང་ཇི་མི་སམ་པར་མི་འཇློག་པར་ཕྱིར་

བཅློས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་གསློ་དགློས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་དྗེའི་ལྷག་མ་རྣལ་

འབྱློར་བཞི་སློམ་པ་སློགས་ཀིས་འབས་བུ་འབྱིན་མི་ནུས་པ་ཏ་ལ་ཡ་ཐློག་བསྐམས་

པའི་དཔྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་རྩློད་པ་སང་བ་ཡང་དྗེར་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། འློ་

ན་ཤིན་ཏུ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་དུ་ཟིན་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་ལྡན་པས་

བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས་ཡི་ཆད་པ་མྗེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞྗེ་ན། བསྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་ལྟུང་བ་ལས་བསང་བའམ་དུས་དང་

པློའི་དབང་ངམ་ཡིད་ལ་རྗེ་བ་ཆད་པ་དག་ཐུགས་རྗེས་གཟུང་བ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་དྗེ་སྐད་

ཅྗེས་གསུངས་པར་གསལ་ལློ། །ཞྗེས་སློ། །སློབ་དཔློན་ཛྙཱ་ན་བློ་ངྷིས་ལས་དང་པློ་
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པའི་དམ་ཚིག་བསྡུས་པ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏྗེ་རིག་སྔགས་

བཟུང་བ་ཉིད་དུ་ངྗེས་པས་ནི། “སློམ1་པ་དང་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མ་བསྲུངས་ན་

འཕགས་པ་རྣམས་བསླུས་པ་བདག་ཉིད་ལ་འཁུ་བར་བྱྗེད་པ་དངློས་གྲུབ་ལ་རྒྱབ་

ཀིས་ཕྱློགས་པ་དྗེ་ནི་གཡློ་ཅན་ཤིང་རུལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །དམ་ཚིག་ལ་མི་གནས་

པར་གསང་སྔགས་ཚིག་ཙམ་གིས་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་དུ་ལས་ས་ཚོགས་བྱྗེད་

པ་ནི་དཔྗེར་ན་མཛེ་ཅན་ནང་ན་འབུས་རིངས་པ་ལ་ཕྱི་རློལ་གི་གློས་དང་རྒྱན་གིས་

བཀབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ནི་བདག་གི་དློན་ཡང་བྱ་བར་མི་ནུས་ན་གཞན་གི་

དློན་ལྟ་“ཅི2་སྨློས། དྗེ་ནི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གིས་སྨློད་ཅིང་གཤུང་བ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་དང༌། གསང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤྱིའི་ཆློ་ག་སིང་པློ་རྒྱན་ལས་ཇི་སྐད་དུ། 

སྦློམ་སློགས་ཕ་བའི་ཕ་བའི་མཐར། །ཉྗེས་པ་རྟག་ཏུ་བསམ་པར་བྱ། །སྒ་ཙམ་ལ་ནི་

རབ་གཞློལ་བའི། །སྔགས་པ་མནར་མྗེད་སློགས་འགྲློ་བས། །ང་ནི་སྔགས་པ་ཞྗེས་

སྒློགས་ཤིང༌། །གསང་བའི་ལམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང༌། །ཚུལ་ཁིམས་ཡལ་བར་དློར་མི་

བྱ། །དཀར་པློའི་གློས་ལ་རབ་གནས་ཏྗེ། །ངློ་ཚ་རྣམ་པར་ངློར་ནས་སུ། །ལློག་པར་

གཡྗེམ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན། །དུ་འབློད་སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྲློ །ཞྗེས་དང༌། རློ་རྗེ་

ཐྗེག་པ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏྗེ་དངློས་པློ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང༌། རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་

པར་འབྱུང་བའི་ལམ་ཁྱད་དུ་གསད་ནས་དགྗེ་བ་ལ་མི་སྦྱློར་བར་གནས་པ་དང༌། 

དུས་དང་དགློས་པ་ལ་མི་ལྟློས་པར་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ལས་འདའ་བར་བྱྗེད་པ་

དང་གཞན་མ་དད་པ་བཟླློག་པར་མི་ནུས་པས། ཡུལ་གི་སྤྱློད་པ་དང་འགལ་བར་

1  སྔློམ

2  ཅ
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བྱྗེད་པ་དང་རང་དབང་མྗེད་པ་དང་དློན་ཆྗེན་པློ་གཙོ་བློར་བྱས་པ་ལས་མ་གཏློགས་

པར་རང་གི་རྣལ་འབྱློར་དང་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་འདློར་བ་ནི་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་སྗེ། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་བཀའ་ལས་འདའ་ཞིང་ལྟུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ཞྗེས་བྱ་བར་འགྱུར་

བས་འབས་བུ་ལས་ཉམས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། འབད་བས་དམ་ཚིག་ལས་མ་

ཉམས་པའི་ཚུལ་གསུམ་གིས་འགྲློ་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་སྗེ་

དང་དྗེའི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡློན་

“སློམ་པ་གཞན་ལས་“ཆྗེ1་བ་དར་མ་བསྲུངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ཀང་གཞན་ལས་

ཆྗེ་བར་གསུངས་བ་རྣམས་ལ་རིང་དུ་བསམས་ནས་ཕན་ཡློན་དང་ཉྗེས་དམིགས་ཀི་

རྒྱུ་འབས་ལ་ངྗེས་པ་ཐློབ་པར་བྱ་སྗེ། ངྗེས་པ་གཉིས་པློ་དྗེ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་ཡློད་

ན། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བསྲུང་བ་ཡང་དྗེ་འདྲ་ཞིག་འློང་ལ། དྗེ་ཚིག་ཙམ་དུ་སློང་ན་

དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བསྲུང་པ་ཡང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲློ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་ཡང་སྗེ་

སློད་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་དང་རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་མ་མཐློང་བ་དང་ཅུང་ཟད་“མཐློང2་ཡང་རྒྱུད་སྗེ་

རྣམས་ཀི་མདློར་བསྡུས་པའི་ཚིག་འཁྲུལ་ས་ཡློད་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་གཏན་ལ་

འབབས་པའི་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་ངྗེས་པར་མ་བྱས་པར་རྒྱུད་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

བཟུང་ནས་ཞིབ་ཏུ་མི་རྟློག་པར་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་བར་

མི་བྱ་སྗེ་དྗེང་སང་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ནས་འཇུག་དགློས་སློ། །ཞྗེས་ཤཱནི་པས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཤྗེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀིས་བྱ་དགློས་ཏྗེ་ཇི་སྐད་དུ། འློན་ཀང་གང་དག་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་མདློ་སྗེ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཆློགས་ལ་སློགས་པ་སྗེ་སྗེ་སློད་དུ་

1  ཆ

2  མཐང
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གཏློགས་པའི་གསུང་རབ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མ་མཐློང་ཞིང་མ་ཐློས་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་དང་

རྣལ་འབྱློར་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་རྩ་བ་དང་ཕྱི་མ་དང་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་དང་བཅས་པ་

འཁྲུལ་སའི་གནས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་མ་ཐློས་ཤིང་མ་མཐློང་བར་རྒྱུད་མདློར་

བསྡུས་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཚིག་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

ཚིག་དང༌། བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པ་ལས་དང་བྱ་བ་རབ་ཏུ་སློན་བ་དྗེ་དག་ལས་ནི། 

ལམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཁ་ཟས་ལ་སློགས་པ་བྱྗེ་བག་ཅན་བཟའ་བ་ཡིད་ལ་གང་འདློད་པ་

སྤྱད་དུ་མྗེད་པའློ། །རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་འདི་ལས་ནི་ཇི་ལྟར་

དགའ་བས་ལློངས་སྤྱད་ཀང་འགའ་ཡང་གང་དུ་ཡང་ནམ་ཡང་མི་ཉམས་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་

དགའ་བ་སྤྱློད་ལ་རག་གློ །བུད་མྗེད་དང་ཆང་དང་ཤ་ལ་སློགས་པ་འདི་དག་ནི་

མཆློད་པ་ཆྗེན་པློ་མཆློད་པ་བཟང་པློ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་པའློ། །ཞྗེས་སྨྲ་བ་དྗེ་

དག་རབ་ཏུ་མ་རུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་ཕྱིར་བཅློམ་ལྡན་འདས་དུས་གསུམ་སྒིབ་པ་

མྗེད་པར་མཁྱྗེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཏྗེ། ད་ཡློངས་

སུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་བདུན་བརྒྱ་ལློན་ནས་བདུད་སིག་ཅན་གིས་ངའི་

བསན་པ་ཕྱྗེ་ཞིང་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་དྗེ་ཉིད་ངློ་ཤྗེས་པར་བྱ་

བའི་ཕྱིར་ནི་ཆློས་རྟགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ཉིད་ཀི་བསན་པ་རྒྱས་

བཏབ་ཅིང་འདར་མི་རུང་བར་“མཛད1་ལ་ནག་པློར་བཤད་པ་དང་ཆྗེན་པློར་སློན་པ་

རྣམ་པར་དབྱྗེ་བ་མཛད་པས་ཉིད་ཀི་བསན་པ་བརྟག་པ་ངྷློ་ཀ་ཤི་ལྟ་བུ་བཞག་པ་

མཇྗེད་དྗེ་དྗེའི་ཕྱིར་དྗེང་སང་བསན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག་གིས་ཞིབ་པའི་བློས་བརྟག་

པར་བྱ་བའི་རིགས་ཀི་མ་བརྟགས་པར་གཞན་གི་སིག་པ་ཅན་ལ་འཇུག་པར་མི་
1  མཇད
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བྱའློ། །ཞྗེས་སློ། །གང་ཡང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་གང་ཡང་གནང་

བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློང་ཉིད་ལ་ལྕྗེ་རྟྗེན་བྱས་ནས་རང་གཞན་བག་མྗེད་པ་ལ་སྦྱློར་བ་ཡང་

གསང་སྔགས་ཀི་ཚུལ་གི་སང་བ་ལས་ཞྗེབ་བར་དགག་པ་མཛད་དློ། ཇི་སྐད་དུ། འློན་

ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་རྣལ་“འབྱློར1་པ། །བདག་ཅག་ལ་ནི་ཁ་ཟས་དང༌། །སྤྱློད་ལམ་སློགས་ཀུན་

ཅི་དགའ་བར། །རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ལ་སྐློབ་པས་གནང༌། །དྗེ་ཡང་དྗེ་ཉིད་གསལ་ཉིད་

དུ། །ཟླ་གསང་ཐིག་ལྗེ་ལ་སློགས་ལས། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡིས་མི་བྱ་བ། །ཅི་ཡང་མྗེད་

ཅྗེས་གསུངས་པ་ཡིན། ཞྗེས་སྨྲས་པའི་ལན་དུ། ཡང་དག་པ་ཡི་རྣལ་འབྱློར་

པ། །དངས་མྗེད་རྟགས་ཤིང་བརྩྗེ་ལྡན་པ། །རྒྱལ་བས་འདི་གསུངས་བདྗེན་མློད་

ཀི། །ད་ལྟར་འདི་འདྲ་འགའ་མ་མཐློང༌། །རློགས་སགས་རྒྱས་ལྟར་འཇིག་རྟྗེན་

འདིར། །ཅི་བདྗེར་གནས་བྱ་གང་སྨྲ་བ། །ཁྱློད་ལ་རློགས་སངས་མཚན་མའི་ཆ། །ཡློད་

པར་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མི་སང༌། །གལ་ཏྗེ་སྔགས་ཀི་བསན་པ་ལ། །སློད་དུ་གྱུར་པ་ཁྱློད་ཡིན་

ན། །བདག་ཅག་དམ་ཚིག་ལ་སང་བས། །འགལ་བ་སྨྲ་བར་གྱུར་པ་ཡིན། །གལ་ཏྗེ་

ཟས་སྐློམ་སློ་ནས་ནི། །རས་སློགས་མཉམ་པར་སློབ་བྱྗེད་ན། །སྦྱིན་ལ་སློགས་པའི་

ལམ་གིས་ནི། །མི་སློབ་ཅྗེས་པ་ངློ་མཚར་ཆྗེ། །གལ་ཏྗེ་སྒྱུ་མ་ལྟར་གནས་པ། །འདི་ལ་

ཁྱློད་ཀིས་རྟན་བཅས་ན། །བཀྲྗེས་སྐློམ་གྲང་སློགས་གནློད་པ་ལ། །ཁྱྗེད་ཀི་སྒྱུ་མ་གང་

དུ་སློང༌། །འཇིག་རྟྗེན་གཉྗེན་གིས་སྔགས་པ་ལ། །ཚོགས་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན་གསུངས་

པ། །དྗེ་ཆ་ཁྱློད་ལ་ཡློད་མིན་པས། །རྒྱུ་མྗེད་འབས་བུ་གང་ལས་བྱུང༌། །བདྗེ་བས་

བྱང་ཆུབ་ཐློབ་འགྱུར་དང༌། །དཀའ་པར་སྤྱློད་པའང་སང་བ་ནི། །ཉིན་མཚོན་བསློམ་

བརྩློན་རྣལ་འབྱློར་པ། །གང་ཡིན་དྗེ་ལ་དྗེ་གསུངས་སློ། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ནན་ཆྗེ་
1  འབྱར
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བར་སློབ་དཔློན་མཐློ་བཙུན་གཙོ་ལྗེགས་ཀིས་གསུངས་ཏྗེ་ཚིག་མངས་སུ་དློགས་

ནས་དྗེ་ཙམ་ལས་མ་སྤློས་སློ། །གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ནི། དྗེ་བས་ང་

རྒྱལ་ངྗེས་བཅློམ་ནས། །བདག་ཉིད་མ་འཁྲུལ་ཤྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་སློ། །བསྲུངས་ན་

ཕན་ཡློན་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ལ་མ་བསྲུངས་ན་ཉྗེས་དམིགས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་གསུགས་

པ་དྗེ་བས་ན་སྔགས་པས་འབད་དྗེ་བསྲུང་བར་བྱའློ། །ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། འཕགས་པ་

ཐློགས་མྗེད་ཀིས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སློ་བཞིར་བསྡུས་ནས་གསུངས་པས་སློ་བཞི་

འགློག་པ་ནི་ལྟུང་བ་ལས་སྗེམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་བ་ན་མྗེད་པའློ། །དྗེ་ལ་ལྟུང་བར་

འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་མཚམས་གང་ཡིན་མ་ཤྗེས་ན་མི་ཤྗེས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་

ཡིན་པས་དྗེའི་གཉྗེན་པློར་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །ཤྗེས་ཀང་གྲློགས་དང་བཅས་པ་སློགས་ལ་མི་གུས་ནམ་གུས་པ་ལྟུང་བ་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ང་རྒྱལ་ངྗེས་པར་བཅློམ་ནས་གུས་པར་བྱའློ། །གུས་ཀང་

བག་ཡློད་དང་དྲན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་ན་རྗེ་མི་བསྗེན་ན་བག་མྗེད་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་

བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་བདག་ཉིད་མ་འཁྲུལ་བ་སྗེ་སྤྱློད་ལམ་ཀུན་ཏུ་བག་ཡློད་སློགས་དང་

ལྡན་པར་བྱའློ། །ཤྗེས་ཤིང་གུས་ལ་བག་ཡློད་པར་སྤྱློད་ཀང་ཉློན་མློངས་ཤས་ཆྗེ་ན་

ཉློན་མློངས་མང་བ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ང་རྒྱལ་གིས་མཚོན་ནས་ཉློན་

མློངས་གཞན་གང་ཤས་ཆྗེ་བ་ལ་ཡང་གཉྗེན་པློ་བསྗེན་ལ་མཐུ་ཆུང་དུ་གཏང་ངློ༌། །དྗེ་

ལྟ་ན་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས། དམ་ཚིག་ཉིད་ནི་ཉམས་གྱུར་ན། །འབས་བུ་འདི་ནི་ཐློབ་མི་

འགྱུར། །འདི་ནི་ཁྱློད་ཀི་དམལ་བའི་ཆུ། །དམ་ཚིག་འདས་ན་སྗེག་པར་བྱྗེད། །དམ་

ཚིག་བསྲུངས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །འཐུངས་ཤིག་རློ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཐུང༌། །རློ་རྗེ་
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སྗེམས་དཔའི་མནའ་ཡི་ནི། །སིང་པློ་འདི་ཡིས་མནའ་བསག་གློ །ཞྗེས་མནའ་ཆུ་བླུང་

ནས་དམ་ཚིག་སྲུངས་ཤིག་ཅྗེས་གསུངས་པས་འབད་དགློས་ཏྗེ། འཇིག་རྟྗེན་ན་མི་ཐ་

མལ་པ་དག་ཀང་མི་མ་ཡིན་ཕ་མློ་འགའ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་མནའ་དློར་ན་མཚམས་དྗེ་

ལས་མི་འདའ་ན་སྤྱིར་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་པར་ཁས་འཆྗེས་

ནས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་སྤྱན་སྔར་དྗེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཐ་ན་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཙམ་

ལ་ཡང་སྲུང་སློམ་མི་བྱྗེད་དུ་ག་ལ་རུང་སམ་དུ་བསམས་ལ་བསྲུང་བར་བྱའློ། །དྗེས་

ན་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ལ་འབད་ལུགས་ནི་སྔ་མ་

འབྱུང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སྗེ། ཇི་སྐད་དུ། ཅི་སྗེ་དངློས་གྲུབ་མཆློག་འདློད་

ན། །སློག་ནི་ཡངས་སུ་གཏློང་ཡང་བ། །འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀང་བའི། །རྟག་ཏུ་དམ་

ཚིག་བསྲུང་བར་བྱ། ཞྗེས་སློ། །སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཅན་དུ་མ་ཟང་སྔགས་པ་རབ་

བྱུང་གིས་ནི་སློ་སློར་ཐར་པ་ལ་ཡང་འབད་དགློས་པར་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། 

མཆློག་གི་གསང་ཆྗེན་འདིར་ཞུགས་ནས། །རྣལ་འབྱློར་སྤྱློད་པ་ཡིན་ཟྗེར་ཞིང༌། །བྱ་

བ་མ་ཡིན་ཀུན་ལ་འཇུག །འཇིག་རྟྗེན་སུན་བྱྗེད་རྐུན་པློ་འབྱུང༌། ཞྗེས་མང་དུ་

གསུངས་པའི་འློག་ཏུ། ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་འདུལ་བ་ལ། །རབ་ཏུ་མི་གནས་

སྲུང་མི་བྱྗེད། །སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་སུན་འབྱིན་ཞིང༌། །པས་པ་མ་ལ་སློགས་

རབ་ཏུ་བྱྗེད། །གང་གིས་བཏུང་བའི་མཆློག་མི་ཤྗེས། །ས་ལི་ལ་སློགས་བཅློས་སྦྱར་

བའི། །མློས་པའི་བཏུང་བ་འཐུག་བྱྗེད་ཅིང༌། །དྗེ་ཡིས་ཕུང་ཀྲློལ་རབ་ཏུ་བསྐྗེད། ཅྗེས་

རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་བཟང་པློས་གསུངས་སློ། །ཞྗེས་ད་རི་ཀ་པའི་དབང་གི་རབ་བྱྗེད་ཀི་

འགྲྗེལ་པར་དྲངས་སློ། །སྤྱིར་སྔགས་ཀི་གཞུང་དུ་མར་སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡང་སློ་
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ཐར་དགློས་པ་མང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུ་དགྗེ་སློང་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་སློགས་

གསུམ་གི་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་མཆློག་དམན་དང་དགྗེ་སློང་དང་དགྗེ་ཚུལ་དང་ཁྱིམ་པ་

ལ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་བསྐུར་བ་ན་གདན་གི་སློ་ནས་ཀང་མཆློག་དམན་འབྱྗེད་པ་

ལ་སློགས་པ་དུ་མའི་སློ་ནས་སློ་སློར་ཐར་བ་ལ་གཅས་སྤས་སུ་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ནི་

དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྐློར་རྣམས་གསལ་བར་སང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ཉམས་ན་ཕྱིར་

བཅློས་པའི་ཐབས་ནི། མཉམ་པར་བཞག་པས་བ་མ་ལ། །ཅི་འབྱློར་པ་ཡིས་མཆློད་

བྱས་ལ། །གསུམ་ལ་སྐབས་འགྲློ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་སློགས་“སློམ1་

པ་ནི། །གལ་ཏྗེ་བདག་ལ་ཕན་འདློད་ན། །སྔགས་པས་འབད་དྗེ་གཟུང་བར་བྱ། ཞྗེས་

སློ། །སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བསྲུངས་ཀང་བག་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་དབང་གིས་བ་མ་

ལ་སྨློད་པ་སློགས་ཀི་རྩ་ལྟུང་གང་རུང་བྱུང་ན་དྗེས་ཐློག་མ་ཉིད་དུ་མཉམ་པར་བཞག་

པས་ཏྗེ། ཡིད་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་སློན་མློ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་འབུལ་བ་ཅི་འབྱློར་བ་

སྗེ་རང་གི་ནུས་པ་ཆྗེ་ཆུང་དང་མཚམ་པས་བ་མ་ལ་མཆློད་པ་བྱས་ལ་ཉྗེས་པ་དྗེ་

རྣམས་བ་མའི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ནི་སྔགས་པ་དྗེས་གལ་ཏྗེ་

བདག་ལ་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་བདྗེ་ཞིང་“ཕན2་པ་ཞིག་འདློད་ན་སར་ཡང་སློམ་པ་ནི་

གཟུང་བར་བྱའློ། །“སློམ་པ་ཇི་འདྲ་བ་སམ་ན། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་

འགྲློ་བ་ནས་བརྩམས་པ་སྗེ་སྐབས་འགྲློ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་“སློམ་པ་དག་སློགས་ཀི་སྒས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སློན་པའློ། །དྗེ་ཡང་འགྲུབ་

ནའང་ལྗེགས་མ་གྲུབ་ནའང་དྗེར་བས་མློད་སམ་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་འབད་བ་དྲག་པློ་

1  སྔློམ

2  བན
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བྱས་ཏྗེ་གཟུང་ངློ༌། །དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་ཀང༌། བ་མ་སྨློད་པ་ལ་སློགས་

པའི་ཉྗེས་པ་ལ་ནུས་པ་ཇི་ལྟ་བར་སློན་མློ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་བ་

མའི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་སློམ་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་གཟུང་བར་

“བྱའློ།1 །ཞྗེས་སློ། །ནག་པློ་པས་བ་མ་དང་རློ་རྗེ་སྤུན་ལ་ཚོགས་འཁློར་བསྐློར་ཏྗེ་སྔློན་

ལ་ཉྗེས་པ་འདི་བྱས་བརློད་ནས་བཤགས་པ་བྱྗེད་པར་གསུངས་སློ། །འློ་ན་སློམ་པ་

བསྒག་གཟུང་གི་ཆློ་ག་ཅམ་ཞིག་ཟུར་དུ་བ་མས་བྱས་པས་ཆློ་ག་གམ་དབང་དང་

སྦྲྗེལ་དགློས་སམ་ན། སློམ་པ་སྔ་མ་བཞིན་གཟུང་བར་བྱའློ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནི་དང་པློ་

“སློམ་པ་ལྗེན་པའི་ཚེ་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་དང་སྤྗེལ་ནས་བངས་པ་ཇི་འདྲ་བ་དྗེ་

བཞིན་དུ་བྱ་“དགློས2་པའི་དློན་ནློ། །གཞུང་འདིར་སློམ་པ་བང་ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་

དབང་དགློས་པ་མི་གསལ་ཡང་ངྗེས་པར་དགློས་ཏྗེ། དུས་འཁློར་གི་ལྗེའུ་གསུམ་པ་

ལས། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཞིག་དག་པའི་སད་དུ་སར་ཡང་དཀིལ་འཁློར་

འདིར་ནི་འཇུག་བྱ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་“པ3། དགྲ་ནག་གི་བཅུ་བདུན་པ་ལས་ཀང༌། 

གལ་ཏྗེ་བག་མྗེད་བྱུང་གྱུར་པས། །བ་མ་དམ་ཚིག་ལ་གནློད་ན། །དྗེས་ནི་དཀིལ་

འཁློར་བིས་བྱས་ལ། །བདྗེར་གཤྗེགས་རྣམས་ལ་ཉྗེས་པ་བཤགས། ཞྗེས་གསུངས་

པའི་བ་མ་དང་དམ་ཚིག་སློ་སློར་ཕལ་ནས་དམ་ཚིག་ནི་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་

བཀའ་ལ་སློགས་པ་ལ་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་གནློད་པ་ནི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་ནག་པློ་པས་

བཤད་དློ། །ཤཱནི་པས། བ་མ་བརས་པར་གྱུར་པའམ། ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པས་ནི་

རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་སར་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཞུགས་ལ་དབང་བང་སྗེ་ཇི་སྐད་དུ། རྩ་
1  བྱའ

2  དགས

3  ས
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བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ། །སྦྱང་ཕྱིར་དཀིལ་འཁློར་ཞུགས་ནས་ནི། །བཀའ་ཐློབ་བྱས་ན་

ལྟུང་བ་ཡང༌། །ཆུང་དུ་དག་ཏུ་འགྱུར་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། །སློམ་འབྱུང་

གི་ལྗེའུ་“ཉྗེར1་བདུན་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། འདི་རྣམས་གང་རུང་ལྟུང་བ་ལ། །སར་

ཡང་དབང་བསྐུར་གིས་དག་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། ཛྙཱན་བློ་ངྷིས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་

གསུངས་སློ། །འློ་ན་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་གའི་སློམ་པ་གཟུང་བའི་སྐབས་སུ་སློམ་པ་

ཐློབ་པ་ན་སློར་ཚུད་པས་དབང་མི་དགློས་སམ་སམ་ན། དབང་བསྐུར་ནས་སིག་པ་

སྦྱློང་བ་དང་སློམ་པ་གཟུང་བ་གཉིས་ཀ་ཚོགས་ནས་རྩ་ལྟུང་དག་པར་བྱ་དགློས་ཀི་

སློམ་པ་ཐློབ་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པས་དབང་བསྐུར་བ་དགློས་སློ། །དྗེས་ན་རྩ་ལྟུང་

དང་པློ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་དབང་ལ་མི་ལྟློས་པར་དྗེ་དག་ལས་ལྡང་བའི་ཐབས་རྩ་

ལྟུང་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་དང་ལཀ່་ཀ་ར་དང་བདུད་རྩི་ཟླ་བ་སློགས་ཀིས་བཤད་པ་ནི་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཐད་དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འགྲྗེལ་པ་བདུད་རྩི་ཟླ་བ་ཤཱནི་པས་མཛད་

ཟྗེར་བ་ཡང་དྗེ་ལ་ཁ་གཡར་བར་སང་ངློ༌། །རྩ་ལྟུང་བཀའ་འགྲྗེལ་ལས་ནི་དབང་

དགློས་པར་འཆད་དློ། །འློ་ན་སར་གསློ་བ་འདི་ལ་ངྗེས་པར་བ་མ་ཞིག་ལ་དབང་ཞུ་བ་

དགློས་སམ་རང་གིས་བདག་འཇུག་བྱས་པས་ཀང་ཆློག་སམ་ན། བ་མ་མཚན་ཉིད་

ཚང་བ་མྗེད་པའམ་ཡློད་ཀང་ལམ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་དང་བགྲློད་དཀའ་བའི་འཚེ་བ་ཡློད་

ན་བདག་འཇུག་གིས་ཀང་ཆློག་སྗེ། དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། རང་ཉིད་ཀང་

དམ་ཚིག་ཉམས་ན་འདི་ལྟ་བུའི་དབང་ཉིད་ཇི་ལྟར་སློབ་དཔློན་འཇུག་པའི་ཆློ་གར་

གཟུང་བར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་བང་བར་བྱའློ། །འློན་ཀང་གལ་ཏྗེ་བ་མ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་

རིང་བ་དང་ལམ་བགྲློད་དཀའ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཉྗེ་བར་འཚེ་བས་བགྲློད་པར་མི་
1  ཉར
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ནུས་པའི་ཕྱློགས་ན་གནས་ན་སྗེ་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་འདི་དང་

སྔར་ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་དྲངས་བ་ནས་འབྱུང་བ་འདི་ངློ་མཚར་ཏྗེ་གཞན་དུ་ན་ལྗེན་ས་

སློམ་ལྡན་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྗེད་པར་དཀའ་བས་སློ། །སར་གསློས་ནས་སློར་ཚུད་པ་འདི་

ཡང་དབང་དང་བདག་འཇུག་བྱས་པས་སྐྗེ་བ་ཡིན་སམ་ནས་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་ཀི། སིང་

ཐག་པ་ནས་ཕྱིན་ཆང་ལྟུང་བས་མ་གློས་པར་བྱ་སམ་པའི་སློམ་སྗེམས་མྗེད་པ་ལ་ནི་

མ་ཡིན་པ་དཔྗེ་དང་བཅས་པས་གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ་ད་རི་ཀ་པས། དྗེ་ཡང་ཕྱིས་

མི་བྱྗེད་པའི་དམ་འཆའ་བ་རྣམས་ལ་ཡིན་གི་ཕྱིས་སློམ་པའི་བསམ་པ་མྗེད་པ་རྣམས་

ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་སྐྗེས་བུ་འགའ་ཞིག་དུག་གིས་ཟིན་ན་སྨན་པ་འགས་དྗེ་

བཟླློག་པའི་ཕྱིར་སྨན་གི་ལྟུང་བ་བླུད་ནས་སྔར་བཞིན་དུ་དུག་ཟ་བ་དང་མཚུངས་

སློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེས་ན་སྔ་མ་ལ་འགློད་པ་དང་ཕྱིས་མི་བྱྗེད་པའི་སློམ་སྗེམས་

དྲག་པློ་བསྐྗེས་ནས་བངས་ན་སློར་ཚུད་པ་ཡིན་པས་འདི་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །དྗེ་

ལྟ་མློད་ཀི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ནས་གསློ་བའི་ཐབས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་སློམ་ལྡན་དུ་

སློང་བ་དང༌། དང་པློ་ནས་རྩ་ལྟུང་གིས་མ་ཕློག་པའི་སློམ་ལྡན་གཉིས་ཁྱད་པར་ཤིན་

ཏུ་ཆྗེ་སྗེ་དཔྗེར་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་ལ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བ་ན་སར་བངས་པས་

སློམ་པ་སྐྗེ་ཡང་ཚེ་དྗེ་ལ་བསམ་པ་དག་པའི་ས་དང་པློ་ཐློབ་མི་སིད་པར་བྱང་ས་ལས་

གསུངས་པ་དང༌། འཕགས་པ་རྣམ་པར་འཐག་པ་བསྡུས་པ་ལས། དྗེ་ནས་བཤད་པའི་

ཚེས་སློང་གི་ཉྗེས་པ་བྱུང་བ་ཞིག་གིས་ལློ་བདུན་གི་བར་དུ་ཉིན་དྗེ་ལ་ལན་གསུམ་

གསུམ་བཤགས་པས་སིག་དྗེ་འདག་ཀང་བཟློད་པ་འཐློབ་པ་ལ་མྱུ་ནའང་བསྐལ་པ་

བཅུ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྩ་ལྟུང་ཕྱིར་མི་བཅློས་ན་དམལ་བ་ལ་སློགས་པར་
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སྐྗེ་བ་སར་གསློ་བའི་ཐབས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་པས་དག་ཀང་ལམ་གློང་མའི་ཡློན་

ཏན་སྐྗེ་བ་ཆྗེས་བུལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ་སྔར་རྩ་ལྟུང་དང་པློའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་

ནློ། །རྩ་ལྟུང་དུ་མ་ཟད་ལྟུང་བ་གང་ལའང་འློག་མང་འཁིད་པ་དང་གློང་མའི་ཡློན་ཏན་

སྐྗེ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་སྒིབ་པར་གསུངས་པས་དང་པློ་ནས་མ་གློས་བ་ལ་“འཛེམ1་པར་

བྱ་ལ། ཁྱད་པར་དུ་རྩ་ལྟུང་གིས་ཕློག་ན་ཡང་སློམ་པ་བངས་ན་སྐྗེ་མློད་ཀང་རྒྱུད་ཆུད་

ཟློས་ནས་ཡློན་ཏན་སྔར་ཡློད་ཉམས་ས་བ་དང་སྔར་མྗེད་སྐྗེ་དཀའ་བས་རྩ་ལྟུང་ལ་ནི་

སློམ་འབྱུང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སློག་བསློས་བྱའློ། །དློན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་

ནས་དམ་པ་རྣམས་ལྟུང་བ་ཕ་མློ་ལའང་སློག་གི་ཕྱིར་དུ་ཡང་མི་འཇུག་པར་གསུངས་

ཀི། དྗེ་ལྟ་མིན་པར་བཤགས་པས་དག་པ་དང་དང་པློ་ནས་མ་བྱུང་བའི་དག་པ་གཉིས་

ཁྱད་མྗེད་ན་དྗེ་ཙམ་བྱྗེད་གན་དགློས་འདི་རྣམས་གལ་ཆྗེ་བས་ཁུངས་དྗེ་རྣམས་དྲང་

དགློས་ནའང་ཚིག་མངས་སུ་དློགས་ནས་མ་བིས་སློ། །ཅི་ཙམ་ནས་“ལྟུང2་བའི་མིང་

རིགས་བརློད་པའི་སློ་ནས་གང་ཟག་གཞན་ལ་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་བྱྗེད་པ་འདི་སློམ་

པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་བྱྗེད་ལ་རྩ་ལྟུང་མིན་པའི་ལྟུང་བ་ལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནའང་

འདིར་ནི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བ་དྗེས་བ་མ་ལ་སྔློན་དུ་བཤགས་པར་ཨ་བྷྱ་དང་ནག་པློ་པ་

གཉིས་ཀིས་བཤད་པས་སློམ་པ་བཏང་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བ་མ་ལ་ཡིན་ན་རབ་དྗེ་

མིན་ནའང་སྔགས་ཀི་སློམ་ལྡན་ལ་བཤགས་པར་བྱའློ། །སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་

བཤགས་པར་བྱ་ཞྗེས་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་རྟ་དབྱངས་གཉིས་ཀས་གསུངས་པ་

ལ་བཤགས་པ་བྱྗེད་ཚུལ་གཞན་དུ་ཡིད་ཆྗེས་པའི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ལ་རྟ་དབྱངས་

1  འཇམ

2  ལྟང
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ཀིས་མཛད་ཟྗེར་པའིསྦློམ་པློའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེ་ལ་ཕྱིར་བཅློས་ནི་འབྱློར་པར་གྱུར་

ན་ཚོགས་ལ་དཔའ་བློའི་སློན་མློ་བྱས་ནས་དྗེ་དག་གི་མདུན་དུ་དངློས་པློ་བརློད་པ་

སྔློན་དུ་སློང་བ་ཅན་གི་བཤགས་པ་དང་རྗེས་སུ་གཟུང་བར་གསློལ་བ་གདབ་པ་བྱས་

ནས་ཡུལ་དྗེ་དག་གིས་ཀང་ཁྱློར་བའི་ཆུ་ལ་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་བ་ལན་བདུན་བཟླས་པ་སྦྱིན་

པར་བྱའློ། །དྗེའི་མྗེའི་སར་མིང་སྗེལ་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །མྗེའི་སར་མིང་

སྗེལ་བ་ན་སརྦ་སིངྔིྷ ་མྗེ་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པ་མྗེ་གང་བྱུང་བ་དྗེར་ཕ་རློལ་པློ་དྗེའི་

མིང་གཞུག་ཅྗེས་པའི་དློན་ནློ། །སིང་པློ་རྒྱན་ལས་ཀང༌། ལྟུང་སློགས་ཉྗེས་པ་རིམ་པ་

ལས། དང་པློར་བདག་སྗེམས་སུན་དབྱུང་སྗེ། །ཡུལ་མདུན་སན་གསན་ཕབ་ནས་

ཀང༌། །གསུམ་བསང་གསུམ་འགལ་བ་བཤགས་པ་དང༌། ཞྗེས་གང་ཟག་ལ་ཕྱིར་

འཆློས་པ་གསུངས་པ་ནི་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློང་སྐྗེ་ས་བ་དང་བཅས་པའི་མཚམས་ཕ་

རགས་རྣམས་ཕྱྗེད་པར་འགྱུར་བ་དང་ཉྗེས་སྤྱློད་ཕྱི་མ་ལ་འཇུག་པ་ཆྗེས་ཉུང་དུ་འགྲློ་

བར་ས་བ་སློགས་ཀི་“དགློས1་པ་དུ་མ་ཞིག་འདུག་པས་ལྟུང་བ་སྦྱང་བའི་སློ་མང་དུ་

སང་ནའང་འདི་གནད་ཆྗེ་བར་ས་ངློ༌། །སྔགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་སིག་ལྟུང་སློ་

སློར་མ་ཕྱྗེ་བར་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་སྤྱན་སྔར་ཉྗེས་པ་འཆགས་པའི་ཚིག་དུ་མ་

འདུག་ནའང༌། གང་ཟག་ལ་ཕྱིར་འཆློས་པའི་ལྟུང་བའི་མིང་རིགས་བརློད་པའི་གཞུང་

ཁུངས་ཐུབ་པ་ཟུར་པ་མི་མཐློང་བས་བཤགས་བའི་ཆློ་ག་ནི་རྗེ་བཙུན་ས་སྐ་པའི་

ཕྱག་ལྗེན་ལ་འདུག་པ་ལྟར་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་གི་ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་ཆློ་ག་

ཉིད་ལ་ཅུང་ཟད་འདློན་པ་སློས་ལ་བྱའློ། །དྗེ་ནི་ཐློག་མར་ཡུལ་སྔགས་ཀི་སློམ་ལྡན་

ཞིག་ལ་རྒན་ན་ཕྱག་འཚལ་གཞློན་ན་གུས་འདུད་ཀི་སྤྱློད་ལམ་ཙམ་བྱས་ལ་ཉྗེས་པ་
1  དགས
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འདི་དག་འདི་བྱུང་བ་འཆགས་པ་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་ཞྗེས་སན་གསན་ཕབ་ནས་

དམའ་བའི་ཕྱློགས་སུ་ཙོག་ཙོག་པློར་ཐལ་མློ་སྦྱར་ལ་འཁློད་“དློ།1 །དྗེ་ནས་སློབ་

དཔློན་ཡིན་ན་སློབ་དཔློན་ཞྗེས་དང་གྲློགས་ཡིན་ན་རིག་པ་འཛིན་པའམ་བཙུན་པ་

དགློངས་སུ་གསློལ། །བདག་མིང་མི་བསྐློད་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བགི་བ་ལ་ཇི་སྐད་ཡློངས་སུ་

བརློད་པའི་ཕམ་པའི་གཞི་ལས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའི་ནློངས་པ་བ་

མ་ལ་སྨད་པ་བྱུང་སྗེ་དྗེ་དག་སློབ་དཔློན་ནམ་རིག་པ་འཛིན་པ་ལ་འཆགས་ཤིང་

མཐློལ་ཏྗེ་མི་འཆབ་བློ། །བཤགས་ཤིང་མཐློལ་བས་བདག་བདྗེ་བར་གནས་པར་

འགྱུར་གི་མ་མཐློལ་ཞིང་མ་བཤགས་ན་བདྗེ་བར་གནས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་

ལན་གསུམ་བརློད་པའི་མཐར་ཡུལ་གིས་ཁྱློད་ཀིས་འདི་རྣམས་ཉྗེས་པར་མཐློང་ངམ་

ཞྗེས་དྲིས་བ་ན་མཐློང་ངློ་ཞྗེས་པ་དང་ཕྱིས་ཀང་སློམ་པར་བྱྗེད་དམ་ཞྗེས་དྲིས་པ་ན་

ཆློས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་སྤྱི་བློས་ནློད་པར་བགིའློ། །ཞྗེས་

ལན་གསུམ་བྱས་ནས་ཡུལ་གིས་ཐབས་ཡིན་ནློ། །བཤགས་པ་བྱྗེད་མཁན་གིས་

ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་ལན་ཅིག་བྱའློ། །རློ་རྗེ་འབྱུང་བ་ལས་བཤགས་པ་བྱྗེད་པའི་སྐབས་

སུ་བདག་མིང་རློ་རྗེ་འདི་ཞྗེས་བྱ་བས་ཞྗེས་འབྱུང་བས་གསང་མཚན་ནས་འདློན་

དགློས་པར་མངློན་ནློ། །གཞན་ཡང་རིམ་པ་གཉིས་བསློམ་པ་དང་བཟླས་པ་དང་

གཏློར་མ་དང་མཎལ་དང་རྟྗེན་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་སློག་

བསྐབ་པ་དང༌། བཀའ་བཀག་པ་དང་ཚ་ཚ་གདབ་པ་དང་སིག་པའི་གཟུགས་

དམིགས་ཏྗེ་ཏིལ་མྗེར་བསྗེག་པ་དང་ངན་འགྲློ་དགུག་དྲལ་དང་ཕུང་པློ་གསུམ་པ་

གདློན་པ་ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་སིག་ལྟུང་སྦྱང་བར་སིང་པློ་རྒྱན་ལས་གསུངས་
1  ངློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 449  

ཤིང༌། རྟག་ཏུ་བག་མྗེད་པར་གནས་ན། །ཉྗེས་པ་ཆུང་དུ་ཕ་མློ་ཡང༌། །སྦྲུལ་གི་མཆྗེ་

བས་བཏབ་བཞིན་དུ། །ལུས་ངག་སྗེམས་ནི་ཉམས་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གལ་ཏྗེ་བག་

མྗེད་པར་བྱས་ན་ཉྗེས་བ་ཕ་མློ་ཡང་རྨ་ལ་གློས་པའི་དུག་བཞིན་དུ་འཕྗེལ་བར་

གསུངས་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་མི་འཕྗེལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་ཀང་གསུངས་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་

ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་གཅིག་པུ། །པད་དཀར་ཟླ་བའི་དབུས་གནས་

ཤིང༌། །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རྒྱན་སྤས་པའི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལྗེགས་དམིགས་ཤིང༌། །ཡི་

གྗེ་བརྒྱ་པ་ཆློ་ག་བཞིན། །ཉི་ཤུ་རྩ་ནི་རྗེ་རྗེ་བཟླས། །ལྟུང་སློགས་བྱིན་གིས་བརླབས་

གྱུར་བས། །འཕྗེལ་བ་རུ་ནི་མི་འགྱུར་ཞྗེས། །གྲུབ་པ་མཆློག་རྣམས་ཀིས་བཤད་

པས། །ཐུན་མཚམས་སུ་ནི་སྤྱད་པར་བྱ། །འབུམ་ཕག་ཏུ་ནི་བཟླས་གྱུར་ན། །རྣམ་

པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་འགྱུར། ཞྗེས་སློ། །དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ལ་ནི་དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་

ཞྗེས་ཀང་གསུངས་ལ་དྗེ་ནི་ལྷག་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས་དག་པར་བྱྗེད་པའི་

ལྷར་གསུངས་པས། དྗེའི་སློ་ནས་བ་མ་ལ་བརས་པ་སློགས་སྦྱློང་བའི་གདམས་བ་ནི་

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་སས་པློ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ཀིས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་

བཟང་རྗེས་འབང་དང་བཅས་པ་ན་ཡློད་པས་ཐུན་མཚམས་སུ་དྗེ་ཡང་བྱ་སྗེ་འདིར་

ཚིག་མངས་སུ་དློགས་ནས་མ་བིས་སློ། །གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱ་བ་

ནི་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་སློབ་དཔློན་བྷ་བི་ལྷས་མཛད་པ་རློགས་

སློ། །ཞྗེས་པ་སྗེ་འདི་ནི་རྒྱུད་ཚིག་བཏུས་པའི་རྩ་ལྟུང་གི་མིང་ཙམ་ཞིག་སློན་པར་སང་

ལ། འདི་དང་མན་ངག་སྗེ་མ་དག་“སློམ1་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པ་དང་བསན་པའི་ནློར་

ཐམས་ཅད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་རྩ་ལྟུང་གི་མིང་འདློགས་འདྲ་བར་སང་ངློ༌། །གཞུང་
1  སྔློམ
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འདི་ལ་འགྲྗེལ་པ་ཚད་ལྡན་མི་སང་ལ་འགའ་ཞིག་འདུག་པ་ལའང་མི་མཐུན་པ་མང་

ངློ༌། །གཤྗེད་དམར་དང་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་གཉིས་ལ་འགྲྗེལ་པ་མི་སང་ལ་

གུར་འགྲྗེལ་གཉིས་དང་ཤྲིངྷ་ར་དང་གཞློན་ནུ་ཟླ་བའི་དགྲ་ནག་གི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་

ལ་རྩ་ལྟུང་ལ་བཤད་པ་མི་སང་བས་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་མི་འགྲློའི་ཚད་ཞིབ་ཏུ་འཛིན་པ་

ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་སང་ནའང་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་མ་གཏློགས་པ་ཤཱནི་པའི་དགྲ་

ནག་གི་འགྲྗེལ་པའི་བཤད་པ་རྣམས་གཞིར་བྱས་ཤིང་ནག་པློ་འགྲྗེལ་བའི་བཤད་པ་

ཡང་ཕལ་ཆྗེར་དྲངས་ནས། འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་དང་རྟ་དབྱངས་དང་ཤཱནི་པ་དང་

ཇློ་བློ་དང་སིང་པློ་ཞབས་ལ་ཁ་གཡར་བའི་འགྲྗེལ་བ་རྣམས་དང་ལཀི་ཀ་རའི་འགྲྗེལ་

པ་ལས་ཀག་ལྗེགས་ཆ་འགའ་རྗེ་བངས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་སྔགས་ཀི་གཞུང་གཞན་

རྣམས་ལས་ཀང་བསྡུས་ཏྗེ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བགིས་སློ།། །།

གཉིས་པ་སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཚན་གི་དློན་དང༌། གཞུང་གི་

དློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བ་ཞྗེས་པ་སྗེ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་དང་ལྟུང་

བའི་དློན་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །སྦློམ་པློ་ནི་འགྱུར་འགའ་ཞིག་ལས་ཆྗེན་པློར་བསྒྱུར་ཏྗེ་རློ་

རྗེ་ཐྗེག་པའི་སློམ་པ་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་ཕམ་པའི་སྗེ་ཚན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ལྷག་པའི་ཉྗེས་

པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ་དང༌། བཤད་པ་ཉིད་ཉྗེ་

བར་དགློད་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། བ་མའི་ཞབས་ཀི་པད་

ལ། །ཀུན་ནས་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཏྗེ། །སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད། །རྒྱུད་དུ་

གསུངས་པ་བི་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་འདི་ཡང་སྔར་བཤད་པས་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །སྤྱིར་སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡློད་ཀང་འདིར་སྦློམ་པློ་གང་ཡིན་
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ཐམས་ཅད་མི་སློན་གི། སྦློམ་པློའི་སྗེ་ཚན་དུ་རྟློགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་སློ་ཆྗེ་བ་

རྣམས་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ནས་སློན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་བརྒྱད་ལས་སྦློམ་པློ་དང་པློ་

བཤད་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་སློབས་ཀིས་ལྗེན་པ་དང༌། ཞྗེས་པ་སྗེ་འློག་ནས་འདི་རྣམས་

སྦློམ་བློའི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་ཅྗེས་པ་དང་སྦྱར་ལ་བཤད་དློ། །ཤྗེས་རབ་ནི་བུད་མྗེད་

དློ། །ལྗེན་པ་ནི་རིག་མར་བསྗེན་པའློ། །དྗེ་ཡང་སློབས་ཀིས་ཏྗེ་རིག་མ་ཡློངས་སུ་མ་

སྦྱངས་པར་རང་གི་མཐུ་ཙམ་གིས་རིག་མར་བསྗེན་པའློ། །ཡློངས་སུ་སྦྱངས་པ་ནི་

དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱས་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་བཀློད། སྔགས་དང་རྒྱུད་

ལྗེགས་པར་བསབས་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །སློབ་དཔློན་རྟ་དབྱངས་ཀིས། རྣལ་

འབྱློར་གང་ཞིག་རིག་མ་ནི། །དམ་ཚིགས་མྗེད་ལའང་སློབས་ཀིས་སྤྱློད། །དྗེ་ལ་འཕྱ་

བར་བྱྗེད་པ་ཡང༌། །དྗེ་ཡི་ལྟུང་བ་དང་པློར་གསུངས། ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་བར་དམ་ཚིག་

མྗེད་པ་དབང་གིས་མ་སྨིན་པ་དང་སྨིན་ཡང་ན་བ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་

དང་རྟུལ་མི་ཕློད་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བསྗེན་པ་བདག་གིར་མི་བྱྗེད་བཞིན་དུ་ནན་གིས་

སྤྱློད་པ་དང༌། ཡན་ལག་ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་འཕྱ་ཞིང་དྗེའི་སྗེམས་ཞུམ་པར་

འགྱུར་བའི་བཞད་གང་བྱྗེད་ན་སྦློམ་པློ་སྗེ་དྗེ་ལ་སྦློམ་པློ་གསུམ་ཡློད་པར་འཆད་

དློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་ལས། དམ་ཚིག་མི་ལྡན་པ་རིག་མར་བསྗེན་པ་ལ་སྦློམ་པློར་

གསུངས་ཤིང་གཞུང་སྔ་མ་ལ་དམ་ཚིག་མི་ལྡན་པ་ཟུར་དུ་མ་བྱུང་བས་སློབས་ཀི་

དློན་སྔར་ལྟར་བྱ་ལ། སྤྱིར་ནི་བཤད་པ་ཕྱི་མ་ལྟར་ཡང་བྱའློ། །སྦློམ་པློ་གཉིས་པ་

བཤད་པ་ནི། དྗེ་ཡི་བདུད་རྩི་སློབས་ཀིས་ལྗེན། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རིག་མ་དྗེའི་

བདུད་རྩི་སློབས་ཀིས་ལྗེན་ན་སྦློམ་པློའ ློ། །འདི་ལ་རྟ་དབྱངས་ཀིས། རྒྱུད་ལས་མ་
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གསུངས་རིམ་ཉིད་ཀིས། །གང་ཞིག་བདུད་རྩི་བསྗེན་པ་ཡང༌། ཞྗེས་གསུངས་པའི་

འགྲྗེལ་པར་ལྷའི་ང་རྒྱལ་མྗེད་པ་དང་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པ་དང་མ་དད་པའི་མདུན་

དང་ཁྱད་པར་གི་དུས་མ་ཡིན་པར་ལློངས་སྤྱད་བ་ལས་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ་རྒྱུད་ལས་

བཀག་པའི་རིམ་པས་སློ་བསྗེན་པས་སློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །སྦློམ་པློ་གསུམ་པ་འཆད་པ་

ནི། སློད་མིན་ལ་ནི་མི་གསང་དང༌། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཨ་བྷྱ་དང་རཏྣ་ཀི་རྟིས་གསང་

བ་མི་སྦྗེད་པ་དང་ཞྗེས་གསུངས་པས་སློད་མིན་ཏྗེ་དབང་མ་ཐློབ་པ་དང་ཐློབ་ཀང་མི་

དད་པ་ལ་བིས་སྐུ་དང་གླྗེགས་བམ་དང་རྒྱན་དྲུག་སློགས་གསང་བའི་རས་རྣམས་མི་

གསང་བ་སྗེ་མི་སྦྗེད་པར་སློན་པ་དང་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་བ་སློན་ན་སྦློམ་པློའ ློ། །སཾ་བྷུ་ཊའི་

བརྟག་པ་དགུ་པའི་རབ་བྱྗེད་གསུམ་པ་ལས། གླྗེགས་བམ་དང་ནི་བིས་སྐུ་ཉིད། །གལ་

ཏྗེ་སྐལ་བ་མྗེད་མཐློང་ན། །སྐྗེ་བ་འདིར་ནི་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་སྤྱློད་

ཡུལ་མིན། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་ཡང་ནན་ཏན་ཆྗེ་བར་

གསུངས་ཏྗེ་བིས་སྐུ་སློད་མིན་ལ་སློན་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ལ་

ཆྗེས་རིང་དུ་བྱྗེད་དློ། །བློད་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། རློར་དྲིལ་གིས་ནི་ཁྱབ་པར་

སང་བས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས་ན་དམ་ཚིག་རློར་དྲིལ་ཟུར་བ་མི་སློན་པ་ཞིག་བཅང་

གསུང་སྗེ་ལྗེགས་པ་འདྲའློ། །དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་དུམ་བུ་དང་པློ་ལས། ཁྱློད་ཀིས་ཕྱག་

རྒྱ་མི་ཤྗེས་པ་གཞན་སུ་ཡང་རུང་བ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་གར་ཡང་རུང་བ་བསན་པར་མ་བྱྗེད་

ཅིག །ཅྗེས་གསུངས་ཤིང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། ཐ་ན་གཅིག་ཀང་བསན་པར་མི་

བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཕྱག་རྒྱ་མི་ཤྗེས་པ་ནི་དམ་ཚིག་མ་ཐློབ་པ་ཡིན་ལ། 

གཞན་ནི་ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་ལས་མུ་སྗེགས་དང་དྗེ་ཉིད་སང་བས་དཀིལ་འཁློར་དུ་མ་
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ཞུགས་པ་ལ་བཤད་དློ། །ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་འགའ་ཞིག་ལས། ཕྱག་རྒྱ་མི་མཁས་པ་

ལ་ཕྱག་རྒྱ་མི་བསན་པར་གསུངས་པའི་དློན་ཡང་དྗེའློ། །སྦློམ་པློ་བཞི་བ་བཤད་པ་ནི། 

ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་རྩློད་པ་དང༌། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཚོགས་འཁློར་རམ་དཔའ་བློ་དང་

དཔའ་མློའི་སློན་མློའི་དུས་སུ་རྩློད་ན་སྦློམ་པློའ ློ། །དྗེར་ཞུགས་པ་ན་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་

སྗེམས་ཅན་ལ་བརྩྗེ་བ་དང་ཡློན་བདག་གི་ཚོགས་བསག་པའི་ཡིད་བྱྗེད་ཀིས་གནས་

དགློས་པ་ལ་ཕན་ཚུན་དག་རྩློད་པ་དང་ལུས་ཀིས་ཐ་ན་ཐལ་མློ་རྗེག་པ་ཙམ་བྱྗེད་ཀང་

རུང་སྗེ་སྦློམ་པའློ། །ཞྗེས་སྦློམ་པློའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་སློ། །འདི་ལ་རིམ་ལྔའི་འགྲྗེལ་པ་

གཉིས་སུ་ཕམ་པར་འཆད་པ་དློན་མིན་ནློ། །སིང་པློ་རྒྱན་ལས་ཀང༌། བྗེ་མློའི་གཏམ་

གིས་འདུ་འཛིའི་སྗེམས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་བྱ་སྗེ། །བྱས་ན་དམལ་སློགས་འབས་

ཐློབ་འགྱུར། །མཆློད་ཚེ་གཤུང་ན་དུ་འབློད་དྗེ། །སྗེད་པས་ཡི་དྭགས་ངྗེས་པར་

འགྱུར། །རང་གི་བསམ་གཏན་བལ་གྱུར་ན། །དུད་འགྲློའི་གནས་སུ་ལྟུང་ཕྱིར་དང༌། 

ཞྗེས་ཚོགས་འཁློར་གི་སྐབས་སུ་གཞན་ལ་སྨློད་པ་ལ་སློགས་པའི་“ཉྗེས1་དམིགས་

གསུངས་སློ། །སྦློམ་པློ་ལྔ་པ་བཤད་པ་ནི། དད་ལྡན་ལ་གཞན་ཆློས་སློན་དང༌། ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། དང་ལྡན་སློད་རུང་གི་གང་ཟག་གི་ཆློས་ལ་འདྲི་བ་ནི་ཆློས་གཞན་སློན་

པ་སྗེ། དཔྗེར་ན་དློན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་འདྲི་བ་ལ་ཀུན་རློབ་ཀི་མཚན་ཉིད་སློན་པ་

ལྟ་བུ་ལ་འགྲྗེལ་པས་འཆད་དློ། །རྟ་དབྱངས་ཀིས་ཀང༌། དད་ལྡན་ཆློས་ལ་འདྲི་བ་

ན། །ཆློས་ཉིད་གཞན་དུ་སློན་པ་ནི། །དྗེ་ལ་སྦློམ་པློར་བཤད་པ་ཡི། །ལྟུང་བ་ལྔ་པར་

རྒྱལ་བས་གསུངས། ཞྗེས་སློ། །སྦློམ་པློ་དྲུག་པ་བཤད་པ་ནི། ཉན་ཐློས་ནང་དུ་ཞག་

བདུན་གནས། ཞྗེས་ཏྗེ། གསང་སྔགས་ལ་སུན་འབྱིན་བྱྗེད་པའི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་
1  ཉས
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བའི་ནང་དུ་ཞག་དྲུག་གནང་བ་ལ་ཞག་བདུན་གནས་ན་སྦློམ་པློའ ློ། །སློག་ལ་སློགས་

པའི་བར་ཆད་དང་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་སྐློང་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་ཉྗེས་མྗེད་དུ་འཆད་

དློ། །སྦློམ་པློ་བདུན་པ་ནི། རྫུན་གིས་རྣལ་འབྱློར་ང་རྒྱལ་བྱྗེད། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། 

ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཙམ་ཞིག་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཤྗེས་པར་ང་རྒྱལ་གིས་གནས་

ཤིང་སློན་ན་སྦློམ་པློར་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་དློ། །ཨ་བྷྱས་རྣལ་འབྱློར་མི་ཤྗེས་པར་

རྣལ་འབྱློར་པར་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་བྱྗེད་པར་གསུངས་པ་གཉིས་དློན་འདྲའློ། །སྦློམ་

པློ་འདི་ད་ལྟ་འབྱུང་ཉྗེ་བར་སང་ངློ༌། །སྦློམ་པློ་བརྒྱད་པ་ནི། དད་པ་མྗེད་ལ་ཆློས་སློན་

པ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འདི་ནི་དབང་གིས་མ་སྨིན་པའི་སྔགས་ལ་མི་དད་པ་ལ་དབང་

བསྐུར་བའམ་སྨིན་ཡང་སྔགས་ལ་མི་དད་པར་ཕྱིའི་ཆློས་ལ་མློས་པ་ལ་སྔགས་ཀི་

གསང་བ་བསན་པའི་སྦློམ་པློ་སྗེ། རྟ་དབྱངས་ཀིས། གང་ཞིག་སློད་མིན་སྗེམས་ཅན་

ལ། །ཕྱི་ཡི་ཆློས་མློས་དྗེ་ལ་ཡང༌། །གསང་བའི་ཆློས་ནི་ཡང་དག་སློན། ཞྗེས་སློ། །མ་

སྨིན་པ་ལ་སྔགས་ཀི་གསང་བ་བསྒགས་པའི་ཉྗེས་པ་ནི་རྩ་ལྟུང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་

ཟིན་ཏློ། །འདི་རྣམས་སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བར་བཤད། ཅྗེས་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །རྩ་ལྟུང་

སྦློམ་པློའི་རིམ་པ་དག །ཆློ་ག་ཡིས་ནི་ཤྗེས་བྱ་ཞིང༌། །ཉམས་པར་གྱུར་ན་བཤགས་

པར་བྱ། ཞྗེས་པ་ནི་རྩ་ལྟུང་དང་སྦློམ་པློ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་དྗེ་དག་གིས་རང་

རྒྱུད་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བཤགས་པར་བྱའློ་ཞྗེས་པའི་དློན་ཏྗེ་རྟ་

དབྱངས་ཀི་གལ་ཏྗེ་བྱུང་ན་ཆློ་ག་བཞིན། བཤགས་ན་དམལ་བར་མི་འགྲློའ ློ། །ཞྗེས་

སློ། །གསུམ་པ་ནི། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བ་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་

ནས་མཛད་པ་རློགས་སློ། །ཞྗེས་པ་སྗེ་འདི་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་མན་སྗེ་
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དང་བསན་པའི་ནློར་ཐམས་ཅད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་“སློམ1་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པ་

རྣམས་སུ་སྦློམ་པློ་བརྒྱད་དུ་མཛད་ལ་རྟ་དབྱངས་ཀི་སྦློམ་པློའི་གཞུང་དང་ཡང་མི་

མཐུན་པ་མི་སང་ངློ༌། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། དམ་ཚིག་མི་

ལྡན་རིག་མར་བསྗེན། །ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློར་རྩློད་པར་བྱྗེད། །གསང་བའི་ཆློས་ནི་

སློན་པ་དང༌། །དད་ལྡན་རྣམས་ལ་གཞན་དུ་སློན། །ཉན་ཐློས་ནང་དུ་ཡུན་རིང་

གནས། །སློད་མི་རུང་ལ་གསང་བ་བསན། །ཁ་ན་མ་ཐློ་སྦློམ་འགྱུར་ཏྗེ། །སྔགས་པ་དྗེ་

ཡི་དམ་སློམ་ཟད། །ཟད་པས་འགྲུབ་པར་ཡློངས་མི་འགྱུར། །དྗེ་བས་ཉིན་རྗེ་ལན་

གསུམ་དུ། །ཁ་ཏློན་གིས་ཀང་བཀག་པར་བྱ། ཞྗེས་སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བས་ཀང་དངློས་

གྲུབ་འགྲུབ་ཏུ་མི་སྗེར་བ་དང་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་དམལ་བ་ཆྗེན་པློར་འཕྗེན་པ་རྩ་ལྟུང་

དང་འདྲ་བར་གསུངས་སློ། །འདིར་སྦློམ་པློ་དྲུག་ལས་མ་བསན་ཡང་དང་པློའི་ནང་དུ་

སྔར་བཤད་པའི་དང་པློ་གཉིས་འདུས་ཏྗེ་སློབས་ཀིས་ཤྗེས་རབ་ལྗེན་པ་ནི་ཡུལ་

“མཚན2་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་སྤྱད་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ལ་སློབས་ཀིས་དྗེའི་བྱང་ཆུབ་

ཀི་སྗེམས་ལྗེན་པ་ནི་ཡུལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་ཡང་བསྗེན་ཚུལ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་

པ་ལྟར་མ་བྱས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། གསང་བའི་ཆློས་སློན་པ་ལ་བིས་སྐུ་

དང་ཕྱག་རྒྱ་སློགས་སློན་པ་དང་རྣལ་འབྱློར་པ་རང་རྒྱལ་བྱས་ནས་སློན་པ་གཉིས་སུ་

དབྱྗེར་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྦློམ་པློ་དྗེ་རྣམས་ཕལ་ཆྗེར་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ལའང་འདྲ་

བར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གཞན་ཡང༌། དམ་ཚིག་དག་དང་མི་ལྡན་པའི། །རིག་མ་བསྗེན་

པར་དགའ་བ་དང༌། །ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློར་རྩློད་པ་དང༌། །སྗེམས་ཅན་དད་དང་ལྡན་

1  སྔློམ

2  མཆན
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པ་ལ། །དམ་ཆློས་གཞན་དུ་སློན་པ་དང༌། །ཉན་ཐློས་དག་ཏུ་རླློམ་བྱྗེད་བའི། །ནང་དུ་

ཞག་བདུན་འདས་པ་དང༌། །སྦྱློར་བ་ལྗེགས་པར་མ་བྱས་པའི། །སྐལ་མིན་གསང་བ་

སློན་པ་དང༌། །གང་ཞིག་ཕྱག་རྒྱ་མི་མཁས་ལ། །ལུས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་སློན་པ་

དང༌། །བསྗེན་སློགས་དག་པར་མ་བྱས་པར། །དཀིལ་འཁློར་ལས་ལ་འཇུག་པ་

དང༌། །“སློམ1་པ་གཉིས་ཀི་བཅས་པ་ལ། །“དགློས2་པ་མྗེད་པར་འདའ་བ་དང༌། ཞྗེས་

པ་ལ་ལཀ່་ཀ་རས་འགྲྗེལ་པ་མཛད་ཅིང་ཚིག་རྗེ་རྗེ་ཙམ་མི་འདྲ་བ་མ་གཏློགས་པ་

དམ་ཚིག་ཀུན་གི་ཆློ་ག་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་སྗེ་རྒྱུད་གང་ནས་

བཏུས་མ་ཤྗེས་སློ། །སྦྱློར་བ་ལྗེགས་པར་མ་བྱས་པ་ནི་དམ་ཚིག་སྔར་ཐློབ་ཀང་

ཉམས་ནས་དྗེ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་དབང་དང་འབྗེལ་བ་གསུམ་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

མྗེད་པར་བསན་ནས་གློ་བ་ལ་ལཀ່་ཀ་རས་བཤད་ལ། བསྗེན་སློགས་དག་པར་མ་

བྱས་པ་ནི་གྲངས་དང་དུས་དང་མཚན་མ་གང་རུང་གི་བསྗེན་པ་དང་སྦྱིན་སྗེག་དང་

ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་སློགས་དག་པར་མ་བྱས་པར་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འཇུག་

པ་ལྟ་བུའློ། །སློམ་པ་གཉིས་ཀི་བཅས་པ་ལ་དགློས་མྗེད་དུ་འདའ་བ་ནི། དཔྗེར་ན་དགྗེ་

སློང་རློ་རྗེ་འཛིན་པས་སྦྱིན་སྗེག་བྱྗེད་པ་ན་མྗེ་རྗེག་གི་དུས་དྲན་དང་འབྲུ་ལ་རུང་བ་

མི་བྱྗེད་པ་ལྟ་བུ་སྗེ། དྗེ་འདྲ་དྗེ་ལ་སྔགས་ཀི་སྦློམ་པློ་དང་“སློམ་པ་གཞན་གི་ལྟུང་བྱྗེད་

སློགས་ལྟུང་བ་གཉིས་སྐྗེད་པར་སློན་པའློ། །གཞན་རྣམས་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །རྒྱ་

ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས་འདི་དང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའི་ཡན་ལག་གི་ཉྗེས་པ་བརྒྱད་དང་བཅློ་

ལྔ་དང་བདུན་བཤད་ལ། ཕྱི་མ་གཉིས་དམ་ཚིག་གི་ཆློ་ག་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་

1  སྔློམ

2  དགས
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འབྱུང་ནའང་ཕྱི་མ་དྗེར་བཅློ་ལྔ་པློ་དུས་འཁློར་ལས་གསུངས་པའི་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་

ཏུ་བཤད་སང་བས་དྗེ་དག་ལ་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་གི་དློན་མྗེད་ཅིང༌། ཁུངས་ལ་ཡིད་

བརྟན་མི་སང་བ་དང་མཁས་པའི་གཞུང་གཞན་ལས་ཀང་མ་མཐློང་བས་འདིར་མ་

བིས་སློ། །དྗེས་ན་དམ་ཆིག་གི་ཆློ་ག་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀང་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློས་མཛད་པ་

མིན་པར་གློའ ློ། །དྗེ་དག་ནི་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་ཆྗེས་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཡིན་གི། རྒྱས་

པར་ནི་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་ལས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །བཟའ་བའི་དམ་

ཚིག་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་བསྗེན་དགློས་པར་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་སྐབས་སུ་

གསུངས་པ་རྣམས་ལ་གྲུབ་ན་ལས་དང་པློ་པས་རི་ལུ་བྱས་ནས་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ཞིང་

བསྗེན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་ལ། མ་གྲུབ་ན་བཟའ་བཏུང་ལ་དྗེ་དག་བསམ་གཏན་

ཙམ་གིས་བསྐྗེད་ནས་ལློངས་སྤྱློད་པར་བྱས་པས་ཀང་འགྲུབ་སྗེ་དམ་ཚིག་ལྔ་པ་

ལས། གང་ཡང་དག་ནི་མི་རྗེད་པའམ། །སློད་མ་ཡིན་པས་འཇིགས་པ་ཡང༌། །བདུད་

རྩི་ལྔ་དང་ཤ་ལྔ་དག །བསམ་གཏན་གིས་ནི་ཡློངས་སུ་བརྟག །ཅྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་

དུ་རློར་དྲིལ་དང་བགྲང་ཕྗེང་ལ་སློགས་པ་གཟུང་བ་བསྗེན་པའི་དམ་ཚིག་ལ་ཡང་

གནས་དགློས་ཏྗེ། སིང་པློ་རྒྱན་ལས། རི་ལུ་ལ་སློགས་དམ་ཚིག་དང༌། །རློ་རྗེ་ཕྗེང་

སློགས་ཡློ་བྱད་རྣམས། །གསང་བའི་རས་སུ་རྣམས་བརྟགས་ཏྗེ། །ནམ་དུ་ཡང་ནི་

འབལ་མི་བྱ། ཞྗེས་དང༌། གུར་ལས་ཀང༌། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བཅང་བར་བྱ། ཞྗེས་སློགས་

གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་དུས་འཁློར་ནས་བཤད་པའི་ལྟུང་བ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། 

དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆྗེ་བ་ནི་སྔགས་གཞན་སྤྱི་འགྲློ་དང་མི་འདྲ་བ་

མང་བས་གུང་དུ་བསན་པར་བྱའློ། །འདི་ལ་གཉིས། ཐློག་མར་སློམ་པ་གཟུང་ཚུལ་
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དང༌། དྗེ་དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བ་དངློས་སློ། །དང་པློ་ནི། དབང་ལྗེ་ལས། འདློད་པའི་རློ་

རྗེ་ལ་ནི་རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་བ་མ་དག་ཀང་སྤྱི་པློས་གཟུང་བར་བགི། རིན་ཆྗེན་ལ་

ནི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་བགི་འཁློར་ལློ་འདི་ལ་རྒྱལ་བ་མཆློག་གི་དམ་ཚིག་བསྐང་བར་བགི། 

རལ་གྲི་ལ་ནི་མཆློད་པ་བགི་སྗེ་གསལ་བར་ཆུ་སྐྗེས་རིགས་ལ་སློམ་པ་རྣམས་ནི་

བསྐང་བར་བགི། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཐར་པའི་སད་དུ་རྒྱལ་བ་སྐྗེད་མཛད་རིགས་

ལ་བྱང་ཆུབ་བདག་གིས་བསྐྗེད་པར་བགི། ཞྗེས་པ་འདིས་དངློས་གཞིའི་སྐབས་སུ་

སློམ་པ་འཛིན་པ་མཛད་དློ། །དྗེ་ལ་རློ་རྗེའི་རིགས་ལ་རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་བ་མ་

གཟུང་བ་བཞི་རིན་ཆྗེན་ལ། རིན་ཆྗེན་ལྕགས་ཟངས་པ་ལང་རྟ། །གླང་ཆྗེན་བུ་མློ་ནློར་

འཛིན་དང༌། །འདློད་པའི་ཆུང་མ་རང་གི་ཤ །སྦྱིན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་རུ་འདློད། ཅྗེས་པ་

ལྟར་སྦྱིན་པ་བཅུ་སྦྱིན་པ་དང་འཁློར་ལློའི་རིགས་ལ་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ཕུང་

པློ་དང་དབང་པློའི་ཚོགས་པ་བསྲུང་བ་དང་པདའི་རིགས་ལ་འཛག་པ་མྗེད་པའི་

ཚངས་སྤྱློད་ཀི་སློམ་པ་སྐློང་བ་དང་རལ་གྲིའི་རིགས་ལ་དཀློན་མཆློག་སློགས་

མཆློད་པ་དང་རྒྱལ་བ་སྐང་མཛད་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གཅིག་པའི་རིགས་ལ་སློང་པ་དང་སིང་

རྗེའི་བདག་“ཉིད1་ཀི་ཕྱག་ཆྗེན་གི་དངློས་གྲུབ་བསྐྗེད་པར་བགི། ཞྗེས་གསུངས་བས་

སྔ་མ་འགའ་ཞིག་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཡློད་ལ་ཕྱི་མ་འདི་གཞན་ལ་མྗེད་ནའང་མི་

བསྐློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་རྣམས་ཀི་དམ་ཚིག་སྐློང་བར་ཁས་བངས་པ་ཉིད་

ཀིས་སློམ་པ་འཐློབ་པས་སློམ་པ་སྐྗེ་བ་ལ་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། དྗེ་

རྣམས་བྱྗེད་བར་ཁས་ལྗེན་པ་ལ་སྨློན་ལམ་མློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་འདི་སློམ་པ་

འཛིན་པ་མིན་པ་དང་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་དབང་ཐམས་ཅད་རློགས་ནས་སྐློའ་ཞྗེས་ཁ་
1  ཉྗེད
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ཅིག་སྨྲ་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་སློམ་པ་ལྗེན་པའི་ཆློ་ག་མིན་ན་ནི་དུས་འཁློར་

བའི་ལུགས་ལ་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་ལྗེན་པའི་ཆློ་ག་མྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། 

བརྟུལ་ཞུགས་ཉྗེ་ལྔ་སྦྱིན་པ་སློམ་པ་ལྗེན་པའི་ཆློ་གའློ་སམ་ན། དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ་དྗེ་

ནི་སློག་གཅློད་སློགས་བཞི་དང་ཆང་ལ་སློགས་པ་ལས་ལྡློག་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་སློབ་

དཔློན་གིས་སློན་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སློབ་མས་ལྗེན་པའི་ཆློ་གར་མ་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་དང༌། དྗེ་དག་གི་དློན་ལ་སྔགས་ཀི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་“སློམ1་པ་ལྗེན་པའི་ཚུལ་

མི་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །སྨློན་ལམ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་དྗེ་རྣམས་བདག་གིས་བསྐང་

བར་བྱའློ་སམ་དུ་སྨློན་པ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་ལ་གསུངས་པས་དྗེ་ཙམ་གིས་སློམ་པ་

ལྗེན་པར་འགལ་ན་སློམ་པ་ལྗེན་པའི་ཆློ་ག་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རང་གི་བསབ་བྱ་

རྣམས་བསྲུང་ངློ་སམ་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པས་དྗེ་དག་ཀང་སློམ་པའི་ཆློ་ག་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱུད་ལས། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་ཏྗེ་

ཡློན་ཏན་ལྡན་པ་དབང་བདུན་ལ་གནས་དག་གིའློ། །ཞྗེས་ཆུ་དབང་སློགས་བདུན་

ཙམ་ཐློབ་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བར་གསུངས་ལ་“སློམ་པ་མྗེད་ན་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་མི་སིད་

པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐུན་མློང་གི་“སློམ་པ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང་ཕར་

ཕྱིན་བཅུའི་ལམ་ལ་བརྟྗེན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་སློན་པས་གཟུང་“དགློས2་

སློ། །དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་ཡང་དུས་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་

རྣམས་ལ་“སློམ་པ་ལྗེན་ཚུལ་ཟུར་པ་མ་བཤད་པར་སྤྱིར་རིགས་ལྔའི་སློམ་གཟུང་

རྒྱུད་གཞན་ན་ཡློད་པས་འཛིན་པར་བཞད་པས་ན་“སློམ་གཟུང་གི་ཆློ་ག་རྣམས་དློན་

1  སྔློམ

2  དགས
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འདྲ་བ་བཞྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་དབང་གློང་མ་རྣམས་ལ་བསྐུར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་མཛད་པ་དང་ཆུ་དབང་དཀིལ་འཁློར་གི་བྱང་དུ་བསྐུར་བ་ལ་སློགས་པ་

ཕྱློགས་སློ་སློའི་ངྗེས་པ་དང་དབང་བདུན་ཙམ་བསྐུར་བ་ལ་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་སྗེར་

བར་མཛད་པ་ནི་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་པས་གཞན་རྣམས་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་

“ནློ།1 །གཉིས་པ་ནི། དབང་ལྗེ་ལས། དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཐུགས་དཀྲུགས་པ་ལས་བུ་

རྣམས་ཀི་ནི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་རི་བློང་འཛིན་པར་འགྱུར། དྗེ་ཡི་བཀའ་ལ་འགློངས་པས་

གཞན་དུ་འགྱུར་ཏྗེ་ངྗེས་པར་དྗེ་བཞིན་སྤུན་ལ་ཁློས་པས་གསུམ་པའློ། །བྱམས་པ་

བཏང་བས་བཞི་པར་འགྱུར་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་རབ་ཏུ་ཉམས་ཡ་ལས་ཀང་མདའ་

རུ་འགྱུར། དྲུག་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་སྨློད་པའློ་རི་བློ་དག་ཀང་མ་སྨིན་མི་ལ་གསང་

བ་བྱིན་ལས་སློ། །ཕུང་པློ་ཉློན་མློངས་པ་ལས་ཀླུ་རུ་འགྱུར་ཏྗེ་སར་ཡང་དགུ་པ་དག་

པའི་ཆློས་ལ་མ་དད་གང༌། །སྒྱུ་ཡི་བྱམས་པ་དང་ནི་མིང་སློགས་བལ་བའི་བདྗེ་བ་

སྗེར་ལ་རྟློག་པ་ཕྱློགས་དང་དྲག་པློའ ློ། །དག་པའི་སྗེམས་ཅན་དག་ལ་སྐློན་བརློད་པ་

ལས་ཉི་མའློ་དམ་ཚིག་“ཐློབ2་པ་གཏློང་བ་བས་ཀང་གཞན། བུད་མྗེད་ཐམས་ཅད་ལ་

སྨློད་ངྗེས་པར་མ་ནུར་འགྱུར་ཏྗེ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པར་གནས་པ་རྣམས་ལའློ། །ཞྗེས་སློ། །རློ་

རྗེ་ཐྗེག་པར་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཞྗེས་པ་ནི་ལྟུང་བ་དྗེ་རྣམས་བསྐྗེད་པའི་རྟྗེན་སློན་པ་

“སྗེ3་དབང་བསྐུར་ཞིང་སློམ་པ་བཟུང་བ་རྣམས་སློ། །རི་བློང་འཛིན་པ་ནི་གཅིག་གི་

མིང་སྗེ་བ་མའི་ཐུགས་སུན་ཕྱུང་བའི་ལྟུང་བ་དང་“པློའ ློ།4 །འདི་ལ་བ་མ་ནི་རང་གི་རློ་

1  ནྗེ

2  ཐྗེབ

3  ས

4  པའློ
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རྗེ་སློབ་དཔློན་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་རང་གི་དློན་ལ་ཐུགས་འཁྲུག་པ་ནི་དམ་པར་མི་རུང་

བས་གཞན་གི་དློན་ལ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ཚུལ་ནི་སློབ་མ་དྗེས་མི་དག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་

སློ་ནས་བ་མའི་ཐུགས་འཁྲུག་པར་བྱས་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་ལ། ད་རི་ཀ་པས་བ་

མ་དམ་པར་ཤྗེས་པ་དང་དྗེ་མི་དགྗེས་པར་ཤྗེས་པ་དང་ཉློན་མློངས་པས་བསངས་

པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་དང་གཞན་གི་དློན་མ་ཡིན་པ་དང་རང་གི་དློན་ལྷུར་བང་བའི་

བསམ་པ་དང་སར་སྦྱང་བསམ་མྗེད་པ་དྲུག་ཚང་ན་རྩ་ལྟུད་དུ་འཆད་དློ། །གཞན་ནི་

ལྟུང་བ་གཉིས་པ་སྗེ་བ་མ་དམ་པ་དྗེའི་བཀའ་ལ་འགློངས་པ་སྗེ། བཀའ་བསློ་མ་ཉན་

པའློ། །འདི་བ་མའི་ལློག་ཏུ་མི་དགྗེ་བ་བཅུ་བྱྗེད་པ་ལ་གསུངས་པ་ཅམ་ལས་མི་སང་

བ་ལ་ད་རི་ཀ་པས་སྔ་མ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ལ་བཤད་དྗེ་མི་དགྗེས་པར་ཤྗེས་པ་རང་ལ་

ཆྗེད་དུ་གཏད་པའི་ཆློས་ཀི་བསློ་བ་བཅག་ནས་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་འཇུག་པ་ལ་བྱ་དགློས་

སློ། །དྗེས་ན་སྔ་མ་ནི་རང་ལ་བ་མས་བསློ་བ་མིན་ཡང་རང་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་འཇུག་པ་དྗེ་

ལ་སློབ་མའི་དློན་དུ་བ་མ་མི་དགྗེས་པར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་དྗེ་ལ་ཇི་མི་སམ་པར་བྱས་

ནས་རང་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་བ་མ་ལ་མི་དགྗེས་པ་མྗེད་ཀང་རང་

གིས་བ་མའི་དཀའ་དང་འགལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པར་བྱས་ནས་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་

ཞུགས་པའློ། །སར་སྦྱངས་བསམ་མྗེད་པའི་དུས་ལ་གསལ་ཁ་མི་སང་ཡང་བྱ་བ་དྗེའི་

འགློ་བརྩམས་པ་ནས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཡན་ཆད་དུ་མྗེད་པ་ལ་བྱ་

དགློས་སློ། །སྤུན་ལ་ཁློས་པ་ནི་རློ་རྗེ་སྤུན་བསབ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཁློས་བ་ཞྗེས་པ་

ཙམ་ལས་འགྲྗེལ་ཆྗེན་དུ་མ་གསུངས་ཀང་དློན་དམ་བསྗེན་པ་ལས། སྤུན་ལ་རབ་ཏུ་

ཁློས་ནས་སྨྲས་པ་གསུམ་པ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པས་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་དང་འདྲ་
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བར་མངློན་ནློ། །ད་རི་ཀ་པས་སྔར་གི་ཆློས་དྲུག་གི་སྗེང་དུ་རློ་རྗེ་སྤུན་ཡིན་པ་སྗེ་ཆློས་

བདུན་ལྡན་དང་ཞྗེ་སང་གིས་སྤུན་གི་བཀའ་བསློ་བ་བཅག་པ་ལ་འཆད་དློ། །དྗེའི་ལྟར་

ན་དང་པློ་གཉིས་གྲློགས་དམ་པར་ཤྗེས་པ་དང་དྗེའི་བཀའ་བསློ་བ་བཅག་པ་ཞྗེས་

པས་བརྗེའློ། །ད་རི་ཀ་པས་བ་མ་གཅིག་གིས་བསྡུས་པའི་སྤུན་ལ་བཤད་པ་ཙམ་མ་

གཏློགས་པ་ཇི་ལྟར་བསྡུས་ཚུལ་མ་བཤད་དློ། །བྱམས་པ་བཏང་བ་ལ་ཆུང་དུ་ནི་ཆུ་

ལ་རི་མློ་བིས་པ་ལྟར་སྐད་ཅིག་ཙམ་བལ་ཡང་དྗེ་ནས་ལྡློག་པའློ། །འབིང་ནི་བྱྗེ་མ་ལ་

རི་མློ་བིས་པ་རླུང་གིས་འཕལ་ལ་ཉམས་པར་བྱྗེད་པར་ལྟར་རློ། །ཆྗེན་པློ་ནི་ས་གས་

པ་དབྱར་གི་ཆུས་སར་ཡང་མཉམ་པར་བྱྗེད་པ་ལྟ་བུའློ། །ཆྗེན་པློའི་ཆྗེན་པློ་ནི་རྔློ་སློ་

སློར་སློང་བ་སར་མི་འབྱློར་པ་ལྟ་བུ་སྗེ་དྗེ་འདྲ་བའི་བྱམས་པ་བཏང་བ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་

གསུངས་ནས་དུས་ཀི་ཚད་མ་གསུངས་པ་ལ་ད་རི་ཀ་པས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཚུན་

ཆད་དུ་བྱམས་པ་སར་མ་བསྐྗེད་པ་ལ་བཤད་དློ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་ཁུ་བ་སྗེ་དྗེ་

ཁློ་ན་ཉིད་མྗེད་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་བདྗེ་བས་འཚང་རྒྱ་བར་འདློད་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་

གསུངས་པས་བསམ་པ་དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ས་བློན་ཉམས་པར་བྱས་པ་

ཞིག་དགློས་པ་འདྲ་བ་ལ། ད་རི་ཀ་པས་ནི་མི་འགྱུར་བའི་བདྗེ་བའི་རང་བཞིན་ཤྗེས་

པ་དང་འགྱུར་བའིབདྗེ་བ་ཙམ་དང་དུ་བང་བའི་བསམ་པ་དང་དྗེ་ལ་ལྗེགས་པར་

འཛིན་པ་དང་གསང་དབང་དང་གཞན་གི་དློན་དང་རི་ལུ་ལ་སློགས་པའི་ཆྗེད་མ་ཡིན་

པ་སྗེ་བཞི་དང་ལྡན་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འཆད་དློ། །དྲུག་པ་ནི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། གྲུབ་པའི་

མཐའ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྔགས་ཀི་ཚུལ་ལ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་

ལྗེའུའློ། །དྗེ་ལ་སྨློད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་དྲུག་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་སྨློད་ཚུལ་ནི། 
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ད་རི་ཀ་པས་གྲུབ་མཐའ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དང་

སྔགས་ཀི་ཚུལ་ཐ་དད་པར་འཛིན་པ་ནི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ཞིང་ཞྗེས་འཆད་པ་ལྟར་

སྔགས་དང་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཉིས་ལ་མཆློག་དམན་དུ་བཟུང་

ནས་སྨློད་པའློ། །དྗེ་ཡང་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་ཤྗེར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་

དང་ཞྗེས་“སང1་ལ་གནས་ནས་སྨློད་ཚིག་སྨྲས་པ་དང་གཞན་གི་དློན་མ་ཡིན་པ་དང་

ལྗེགས་པར་འཛིན་པ་དང་འགློད་པ་མྗེད་པ་ལྔ་ཚང་ན་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་

པའི་ཐྗེག་པ་ལ་སྨད་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་མྗེད་ཀང་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་འཕློག་པར་འཆད་

དློ། །དྗེ་ཡང་སྨློད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་བཀའ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །རི་

བློ་ནི་བདུན་པ་ཡིན་ལ་མ་སྨིན་པའི་མི་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ལ་གནས་པ་ལ་གསུངས་པ་

ནི་སྔགས་ལ་མི་དད་པའི་མཆློན་བྱྗེད་དློ། །སྒློག་པའི་གསང་བ་ནི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་བྱིན་

པ་ལས་སློབ་དཔློན་རྣམས་ལ་ལྟུང་བའློ། །ཞྗེས་གསུངས་བས་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་

པའི་གསང་བ་བསྒགས་པའློ། །ད་རི་ཀ་པས་གསང་བ་བསྒགས་ན་མི་མློས་པ་སྐྗེ་བ་

དང་གདུལ་བའི་དློན་མིན་པ་དང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་གསང་བ་བསན་པ་སྗེ། ཆློས་

གསུམ་ཚང་ན་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ལ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་གསང་བ་ལས་གཞན་བསན་པའི་

ལྟུང་བས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཉམས་པར་བྱྗེད་པར་བཤད་དྗེ་དབང་ཐློབ་མ་

ཐློབ་ཀི་གསལ་ཁ་མི་སང་ངློ༌། །འློན་ཀང་དབང་མ་ཐློབ་པ་དགློས་པར་མངློན་ཏྗེ་དློན་

དམ་བསྗེན་པ་ལས། སྔགས་པ་མིན་ལ་ཕྗེབས་པར་སྨྲ་བས་རི། །ཞྗེས་གསུངས་པས་

སྔགས་པ་མིན་པ་ནི་དབང་གིས་མ་སྨིན་པའློ། །ཕྗེབས་པར་སྨྲ་བ་ནི་གསང་བའི་

གནས་མི་གསང་བར་འཆད་པ་སྤྱི་ལ་གསུངས་པས་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། བདྗེ་བ་ཆྗེན་
1  སྔང
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པློའི་གསང་བ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་བློའི་སློ་ནས་མཚོན་པ་འདྲའློ། །ཀླུ་ནི་བརྒྱད་

པ་སྗེ་ཕུང་པློ་ཉློན་མློངས་པར་བྱས་པའི་ལྟུང་བའློ། །དྗེ་ཡང་སྨྱུང་བར་གནས་པ་ལ་

བཀློད་པ་ལ་སློགས་པ་དང་ལུས་གཅློད་པ་ལ་སློགས་པ་བྱྗེད་པ་ལ་གསུངས་ཏྗེ། 

ལུས་ལ་རང་དགར་ཚ་གྲངས་དང་བཟའ་བཏུང་གཅློད་པ་དང་ཡན་ལག་གཅློད་པ་

སློགས་ཀིས་ཉློན་མློངས་པར་རམ་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱྗེད་པའློ། །ད་རི་ཀ་པས་རང་

གསློད་པར་བྱྗེད་ན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཙམ་ནས་རྩ་ལྟུང་དང་ཕུང་སློགས་རྒྱལ་བ་དང་

ལྷ་མློ་དང་སྗེམས་དབར་ཤྗེས་པ་དང་དྗེ་མནར་བས་བདྗེ་བ་ལས་ཉམས་པར་ཤྗེས་པ་

དང༌། གཞན་འདུལ་བའི་དློན་མིན་པ་གསུམ་ཆང་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འཆད་དློ། །ཁ་ཅིག་རང་

ཉིད་ལྷར་སློམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་པས་བཟའ་བཏུང་གཅློད་པའི་སྨྱུང་གནས་བྱས་ན་རྩ་

ལྟུང་བསྐྗེད་དློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་ཧ་ཅང་མ་བརྟགས་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ། བྱ་སྤྱློད་ཀི་

སྐབས་སུ་ཡང་ལྷར་བསློམ་པ་དང་སྨྱུང་གནས་བྱྗེད་པ་གཉིས་ཀ་གསུངས་པ་དང་

རློར་དབྱིངས་ལྟ་བུའི་ལྷའི་སློམ་བཟླས་མཐར་ཕྱིན་པས་བུམ་པ་ལ་སློགས་པ་ནམ་

མཁའ་ལ་འཇློག་ནུས་པའི་སློབ་དཔློན་གིས་ཀང་སྨྱུང་བར་གནས་པ་བྱ་བར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། རློ་རྗེ་འབྱུང་བ་ལས་སློབ་དཔློན་གིས་སྔློན་དུ་བསྗེན་པ་བྱས་

པའི་ཡློན་ཏན་སྔར་ལྟར་བཤད་ནས། དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པའི་ཞག་ནི་སློབ་དཔློན་

སློབ་མ་དང་བཅས་པ་སྨྱུར་བར་གནས་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། །དྗེས་ན་

ལྟུང་བ་བརྒྱད་པར་འགྲློ་བའི་སྨྱུང་གནས་ནི་རང་དགར་ཕུང་པློ་གཟིར་འདློད་ཀི་

བསམ་པས་ལུས་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་འཇློག་པས་སྨང་གནས་ཀི་མིང་འདྲ་

ཡང་དློན་མི་འདྲའློ། །དག་པའི་ཆློས་ནི་སློང་ཉིད་ཡིན་ལ་དྗེ་ལ་མ་དད་པ་ནི་འཛིན་པ་
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ཐམས་ཅད་སངས་པའི་སློང་ཉིད་ཟབ་མློ་སུན་འབྱིན་པ་ལ་ད་རི་ཀ་པས་བཤད་པ་

ལྟར་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་གདུལ་བའི་དློན་མ་ཡིན་པ་དང་སློང་ཉིད་སངས་ནས་སྤློས་

བཅས་དང་དུ་བངས་པ་སྗེ་ཆློས་གཉིས་ཚང་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་བཤད་དློ། །ཕྱློགས་ནི་བཅུ་

པ་སྗེ་སྒྱུ་ཡི་བྱམས་པའློ། །དྗེ་ནི་ཁ་ནས་ཚིག་གཞན་འདློན་ཞིང་སིང་ལ་གཞན་སྗེམས་

པ་ལ་གསུངས་སློ། །དློན་དམ་བསྗེན་པ་ལས་ཀང༌། གདུག་པ་དང་བཅས་བྱམས་པ་

བཟུང་པས་ཕྱློགས་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ཞྗེ་ལ་གདུག་པ་འཛིན་ཞིང་ཁ་ལ་བྱམས་

པ་བྱྗེད་པ་འདྲ་ནའང་ད་རི་ཀ་པས་དམ་ཚིག་ལ་སློགས་པ་དད་པའི་སློ་ནས་མི་སྲུང་

བར་རྗེད་པ་དང་ཚིགས་བཅད་ལྷུར་ལྗེན་པའི་“ཚུལ1་གིས་སྲུང་བ་ལྟར་བྱས་ནས་

ལློག་ཏུ་མི་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པ་ལ་བཤད་དློ། །འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། མིང་སློགས་བལ་བའི་

བདྗེ་བ་སར་ལ་ཞྗེས་པ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་རྟློག་པ་གང་ཡིན་པ་

དྗེ་ནི་དྲག་པློ་ཞྗེས་པ་སྗེ་བཅུ་གཅིག་པའློ། །ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པའི་དློན་

ད་རི་ཀ་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཀི་རང་བཞིན་སྔགས་ཀི་ཚུལ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཟླ་བའི་བདྗེ་བ་འགྱུར་བ་མྗེད་

པ་འཇིག་རྟྗེན་གི་དཔྗེར་བྱ་བ་དང་བལ་བ་བྱིན་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་དང་ཡིད་གཉིས་ཀི་

དབང་གིས་དང་དུ་མི་ལྗེན་ཞིང་རྟག་པར་བྱྗེད་ན་རྩ་ལྟུང་སྗེ། དྗེ་ཡང་འགྱུར་བ་དྗེ་མ་

ཡིན་པ་དང་མི་འགྱུར་བའི་བདྗེ་བ་དཔྗེར་བྱ་བ་ལས་འདས་པ་དང་གདུལ་བའི་དློན་མ་

ཡིན་པ་དང་གསུམ་ཚང་བ་ལ་འཆད་པའི་དང་པློ་ལ་དགློས་པ་མི་སང་ངློ༌། །དློན་དམ་

བསྗེན་པ་ལས། དམ་པའི་ཆློས་ལ་ཀུན་རྟློག་དབང་གི་དྲག་པློ་ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །ཉི་མ་

ནི་བཅུ་གཉིས་པ་སྗེ་དག་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་སྐློན་བརློད་པའློ། །དྗེ་
1  ཆུལ
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ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པ་ལ་ད་རི་ཀ་པས་རྣལ་འབྱློར་པ་རྣལ་འབྱློར་གི་ངང་ཚུལ་དང་

ལྡན་པ་དང་ཕག་དློག་གི་དབང་གིས་སྨྲས་པ་དང་གཞན་གདུལ་བའི་དློན་མ་ཡིན་པ་

སྗེ་ཆློས་གསུམ་ཚང་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འཆད་དློ། །དློན་དམ་བསྗེན་པ་ལས། དག་པའི་

སྗེམས་ཅན་སུན་འབྱིན་པ་ཡིས་ཉི་མ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པས་ཡུལ་དྗེའི་མདུན་དུ་

སྐློན་བརློད་ནས་དྗེའི་སྗེམས་སུན་ཕྱུང་བ་དགློས་པར་མངློན་ནློ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི་

ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློར་དམ་ཚིག་ཐློབ་པ་གཏློང་བ་ལས་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས་གསུངས་

པའི་དློན། ད་རི་ཀ་པས་ཚོགས་འཁློར་དང་དཔའ་བློའི་བཟའ་བའི་དུས་ལྟ་བུའི་དམ་

ཚིག་གི་དུས་ལ་བབ་པ་དང་གཞན་གི་ངློ་བསྲུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་གཞན་འདུལ་པའི་

དློན་མ་ཡིན་པར་དུས་ལ་བབ་པའི་བཟའ་བཏུང་དང་བུད་མྗེད་ལ་མྗེ་ཐུ་ན་བྱ་བ་དང་

དུ་མི་ལྗེན་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འཆད་དློ། །མྗེ་ཐུ་ན་ནི་རིག་མ་དང་སློམས་པར་འཇུག་པ་སྗེ་

འདི་ནི་དྗེ་“ལྟར1་བྱྗེད་པའི་ནུས་པ་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབྱློར་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །མ་

ནུ་ནི་བཅུ་བཞི་བ་སྗེ་བུད་མྗེད་ལ་སྨློད་པའློ། །ཐམས་ཅད་ལ་སྨློད་ཅྗེས་པ་ནི་སྨློད་ས་

གཅིག་ཡིན་ནའང་སྨློད་ཚུལ་བུད་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ལ་སྨློད་ཚིག་ཏུ་འགྲློ་བས་

སྨད་ན་ངྗེས་པར་ཏྗེ་གདློན་མི་ཟ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ་གཞན་འདུལ་བའི་དློན་མ་

གཏློགས་པར་ད་རི་ཀ་པས་བཤད་པས་སྐློན་གདགས་འདློད་ཀིས་སྨྲས་པ་དང་དྗེས་

གློ་བ་རྣམས་དགློས་སློ། །འགྲལ་ཆྗེན་ལས། ལྟུང་བ་སྦློམ་པློ་རྣམས་ནི་དུ་མ་སྗེ་དྗེ་

རྣམས་ལ་ཆད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་དྗེ་དག་ནི་སྔར་

བཤད་ཟིན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་སྔགས་སྤྱི་འགྲློ་དང་འདི་གཉིས་ལ་འདྲ་བ་

ཡང་སང་མློད་ཀང་རྩ་ལྟུང་དང་པློ་གཉིས་དང་ལྔ་པའི་སྨློན་སྗེམས་གཏློང་པ་དང་དྲུག་
1  ལྷར
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པའི་ཆློས་སློང་ལྟ་བུ་དློན་གཅིག་ཏུ་བཤད་དུ་མི་རུང་བ་ཡང་སང་ངློ༌། །“འློ་ན1་འདི་ལ་

བ་མྗེད་ཀི་སློམ་ལྡན་གིས་ཇི་ལྟར་བྱ་སམ་ན། དུས་འཁློར་དང་བ་མྗེད་གཞན་རྣམས་

དབང་བསྐུར་བའི་ཆུལ་དང་དཀིལ་འཁློར་གི་རྣམ་གཞག་ལ་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་སང་

བས། དཔྗེར་ན་བདྗེ་“མཆློག2་པ་ལ་ལག་པ་གཡློན་པས་ཟས་བངས་ཏྗེ་ཟ་བའི་དམ་

ཚིག་སང་བ་བཞིན་དུ་དུས་འཁློར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་

པ་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག་ལྟར་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་“ཆློ་ག3་གཞན་གི་སློ་ནས་

དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་ཀི་སློ་སློའི་སྗེས་ཆློས་ཡིན་ནམ། །ཡང་ན་བྱང་ས་ནས་ཕམ་པ་

བརྒྱད་ལས་མ་བཤད་པ་དང་ནམ་སིང་གི་མདློ་ནས་དྗེ་དག་དང་མི་འདྲ་བའི་ཕམ་པ་

མང་དུ་བཤད་པ་ལ་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས་གཉིས་ཀ་བསྗེས་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་

ལྡན་སྤྱིའི་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་འདི་དག་གི་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་

མཚོན་བའི་དློན་དུ་བྱས་ནས་བ་མྗེད་ཀི་“སློམ4་ལྡན་ཙམ་གི་རྩ་ལྟུང་དུ་བྱྗེད་པ་གང་

འཐད་ཤྗེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་པར་བྱ་སྗེ། ཁློ་བློས་ནི་གང་རུང་ཞིག་གི་

ཤྗེད་ཁྱྗེར་བྱས་ནས་ཅིག་ཤློས་འདློར་བ་དང་མི་འགྲིག་བཞིན་དུ་དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་

གཅིག་ཏུ་འཆད་པ་མི་བྱྗེད་ཅིང་གདུལ་བྱ་སློ་སློ་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་བཞག་པ་ལའང་གདུལ་

བྱའི་ཁྱད་པར་ནི་འདི་འདྲའློ། །དྗེས་ན་དྗེ་ལ་བཅས་པ་འདི་འཇློག་ལ་འདི་མི་འཇློག་གི་

སློ་སློར་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་མ་རྗེད་དློ། །འློན་ཀང་བ་མ་ལ་མི་དགྗེས་པ་

མ་བྱུང་ཡང་སྔར་སྔགས་སྤྱི་འགྲློའི་སྐབས་ཀི་བ་མ་ལ་བརས་ལུགས་དྗེ་འདྲ་བྱས་ན་

1  འློན

2  མཆྗེག

3  ཆློག

4  སྔློམ



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 468  

དུས་འཁློར་བས་ཀང་རྩ་ལྟུང་དུ་འདློད་དགློས་པ་འདྲ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་སྨློན་པའི་

སྗེམས་བཏང་བ་དང་དམ་ཆློས་སློང་བ་ལ་ཡང་རྩ་ལྟུང་དུ་བཞག་དགློས་པ་འདྲ་བར་

སང་བས་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡང་དག་མ་རྗེད་རིང་ལ་ལག་ལྗེན་དློག་ཕྱློགས་ནས་བྱས་ནས་དྗེ་

གཉིས་གང་གི་ལུགས་ཡིན་ཀང་རྩ་ལྟུང་གིས་མ་གློས་སམ་པའི་གདྗེང་ཐློབ་པ་བྱས་

ན་འཐད་དམ་སམ་མློ། །རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་དང་དྗེ་གསློ་བའི་

ཚུལ་དུས་འཁློར་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་དབང་གི་ལྗེའུ་ལས། གལ་ཏྗེ་གཡློ་སྒྱུའི་

དབང་གིས་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་དམལ་བར་འགྲློ་སྗེ། འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་

ལློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་དྗེའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། ཅི་སྗེ་གཡློ་སྒྱུའི་དབང་གིས་ཞྗེས་པ་

མི་དགྗེ་བ་བཅུ་ལ་ཞུགས་པའི་དབང་གིས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་

ན་དྗེའི་དབང་ལ་སློགས་པ་འདི་དག་མཐའ་དག་དམལ་བར་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་ཏྗེ་

ཕྱིན་ཅི་ལློག་གི་དབང་གིས་སློ་ཞྗེས་པ་ནི་ངྗེས་པའློ། །ཞྗེས་དང༌། ཡང་འགྲྗེལ་ཆྗེན་

ལས། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཞིག་དག་པའི་སད་དུ་སར་ཡང་དཀིལ་འཁློར་

འདིར་ནི་འཇུག་བྱ་སྗེ། ཞྗེས་པ་ནི་འདིར་གང་གི་ཚེ་དབང་བདུན་ལ་གནས་པའམ་

བུམ་པ་དང་གསང་བའི་དབང་ལ་གནས་པ་ལ་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་གྱུར་ན་དྗེའི་

ཚེ་དྗེ་དག་པའི་སད་དུ་དཀིལ་འཁློར་འདི་བིས་ནས་སར་མི་བྱྗེད་པའི་དློན་དུ་སར་

ཡང་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་ལ་སློགས་པ་བྱའློ། །དྗེ་ནས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐློབ་

ནས་སར་ཡང་ཚོགས་ཀི་འདུས་པར་ཞྗེས་པ་རིགས་ཀི་དབུས་སུ་སྔར་ཐུ་བློའི་མིང་

གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་ཆུང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏྗེ་གཞན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པ་སར་མི་

བྱྗེད་པའི་སློམ་པའི་སད་དུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ངྗེས་པ་སྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་
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གདློན་མི་ཟ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཁྱད་པར་དུ་སར་གསློ་བ་ནི་ཕྱིན་ཆད་མི་

བྱྗེད་པའི་ཆྗེད་དུ་བྱ་དགློས་པར་གསུངས་པས་འདི་གལ་ཆྗེའློ། །འློ་ན་དབང་བསྐུར་

ལ་སློགས་པ་རྣམས་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དྗེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

སམ་ན། འདི་ནི་དགྗེ་སློང་ལ་རབ་ཏུ་གཅྗེས་པའི་མདློ་ལས། ལ་ལའི་ཚུལ་ཁིམས་བདྗེ་

བ་སྗེ། །ལ་ལའི་ཚུལ་ཁིམས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པ་བདྗེ་བ་

སྗེ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལློ། །ཞྗེས་ཁས་བངས་པའི་སློམ་པ་བསྲུངས་

ན་བདྗེ་བ་དང་མ་བསྲུངས་ན་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པ་ལ་དགློངས་ནས་གསུངས་པ་

དང༌། འདི་ནི་ཁྱློད་ཀི་དམལ་བའི་ཆུ། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་དམལ་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་

གཉིས་ཀར་གསུགས་པ་ལྟར་གློ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དང་པློ་དབང་དང་དམ་ཚིག་

དང་སློམ་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཐློབ་པ་ཞིག་གལ་ཆྗེ་ལ། དྗེ་ནས་མི་ཉམས་པར་

བསྲུང་བ་ལ་འབད་པ་དང༌། འབད་ཀང་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ན་སར་གསློ་བ་ལ་

བརྩློན་པར་བྱས་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ཏྗེ། སྔགས་ཀི་ལམ་

ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་བྱྗེད་པ་ནི་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་གནད་ཀི་དློན་དུ་གཟུང་བར་

བྱའློ། །ལམ་སློམ་པ་ལ་གཉིས་ལས་ཇི་ལྟར་སློམ་པ་ནི་འདིར་རྗེ་ཞིག་མི་སློན་ལ་ལམ་

ཇི་ཙམ་ཞིག་བསློམ་པར་བྱ་སམ་ན། འདི་ལ་ནི་འཁྲུལ་ས་ཆྗེ་བས་སློབ་དཔློན་འཇམ་

དཔལ་གྲགས་པས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དྗེ་ཉིད་བཤད་པ་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་སིང་པློ་

རྒྱན་ལས། དྲང་སློང་ཆྗེན་པློ་བི་ཤྭ་མི་ཏ་དང༌། རིག་སྔགས་འཆང་གི་སློབ་དཔློན་

གཞློན་ནུའི་སྗེ་དང༌། རྒྱལ་བའི་ཞབས་དང༌། རིན་ཆྗེན་ལྡན་དང༌། བམ་ཟྗེ་བཟང་པློའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་
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པ་ནི་ལློག་པར་རྟློག་པ་དགག་པ་ལས་བང་བའི་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་ནི་

བསློད་ནམས་ཀིས་ཉྗེ་བར་བསྒྲུབས་པས་སློ། །ལམ་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པས་ཐ་མལ་

བའི་དངློས་པློ་སངས་ཏྗེ། གཟུགས་ཀི་སྐུས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་བྱྗེད་པ་ནི་

ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་ལྷའི་རྣམ་པ་དང་སྤྱློད་པ་

ཕྱིན་ཅི་མ་ལྡློག་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང༌། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁ་

ཅིག་གིས་སློང་པ་ཉིད་བསན་པ་ནི་ལློག་རྟློག་དགག་པ་ཙམ་གི་ཕྱིར་བང་བར་བྱ་བ་

ཡིན་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་

པས་སློ། །བསྐྗེད་རིམ་གིས་ཐ་མལ་པའི་དངློས་པློ་སངས་ནས་གཟུགས་སྐུས་

སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱྗེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བས་ལྷ་སློམ་པ་དང་སྤྱློད་

ཕྱློགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པས་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ་ཞྗེས་འདློད་པ་དང༌། ཡང་

དྗེ་ཉིད་ལས་གཞན་ཡང་བམ་ཟྗེ་སློང་ཉིད་བློ་དང༌། ཁ་ཆྗེའི་མཁན་པློ་རབ་སང་བྱྗེད་

དང༌། ཨཱནན་བཛྲ་དང༌། དགྗེ་བསྗེན་སི་ཏི་ཀ་ར་དང༌། མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་དཔལ་གི་

སྗེང་གྗེ་དང༌། སང་མཛད་རློ་རྗེ་དང༌། དགྗེ་སློང་ཐྗེག་ཆྗེན་དཔལ་དང༌། ལྗེགས་སྦྱིན་

བཟང་པློ་དང༌། དཔལ་ཤམ་ཐབས་སྔློན་པློ་ཅན་དང༌། རྒྱལ་བའི་ཞབས་དང༌། རིན་

ཆྗེན་ལྡན་དང༌། བམ་ཟྗེ་བཟང་པློའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང༌། དགྗེ་སློབ་མ་དགའ་མློ་ལ་

སློགས་པ་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་དང་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་གསུངས་པ་ནི་ཆད་པར་སྨྲ་བ་

དགག་པ་དང༌། རྟྗེན་འབྗེལ་གིས་རྟྗེན་འབྗེལ་གི་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཟབ་མློའི་

དློན་གིས་འཇིགས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་རྗེ་ཞིག་གཟུང་བའི་ཐབས་སུ་གསུངས་

པ་ལས་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་
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བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་སྗེ། དྗེ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྗེས་པ་མ་ཡིན་པས་འདིར་

སློང་པ་ཉིད་མཚན་མ་མཐློང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་སྤློས་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ནི་

རྣལ་འབྱློར་པས་བསམ་པའི་ཚུལ་གིས་འཇིག་རྟྗེན་ན་འབས་བུ་མཆློག་དང་ལྡན་

ནློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁ་ཅིག་བསྐྗེད་རིམ་དང་སྤྱློད་པ་རྣམས་

གསུངས་པ་ནི་ཆད་ལྟ་དགག་པ་དང་ཟབ་མློའི་དློན་ལ་འཇིགས་པ་རྣམས་རྗེ་ཞིག་

གཟུང་བའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པས། སངས་རྒྱས་ནི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་སྤློས་པའི་རྟློག་པ་ལས་མི་

སྐྗེའློ། །དྗེས་ན་སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་སློང་ཉིད་ཙམ་ཞིག་བསློམས་པས་སངས་རྒྱའློ་

ཞྗེས་འདློད་དྗེ་དྗེ་གཉིས་ནི་ཕྱློགས་རྗེ་རྗེ་བས་སངས་རྒྱ་བར་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་

བཀག་ནས་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པ་གསུངས་པ་ནི་ལུང་སྔ་མའི་འཕློ་ཉིད་ནས། རྗེ་

ཞིག་ཕྱློགས་ཙམ་མཐློང་པས་ཞུགས་པ་སྗེ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་ལམ་ངྗེས་པར་རྗེད་པ་མ་ཡིན་པས་དྗེའི་ཕྱློགས་སུ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་དང་བལ་བས་

གནས་པར་བྱ་སྗེ། ལྟ་བའི་ཚུལ་སྤློས་པ་དང་བལ་བ་རྟློགས་པ་དང་བསྐྗེད་པའི་རིམ་

པ་དང་རློགས་པའི་རིམ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་རིམས་ཀིས་འཇུག་པ་དང༌། དམ་ཚིག་

རྣམས་ཉྗེ་བར་བསྗེན་པ་དང་རིམས་ཀིས་འཇུག་པས་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་ཤྗེས་པ་རྣམས་

ནི་ཐྗེག་པ་མཆློག་ལ་ངྗེས་པར་སྐྗེས་པ་སྗེ། རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་ལམ་གིས་དྗེ་ཉིད་མངློན་

དུ་རྟློགས་ནས་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བས་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་

སྦྱར་ཏྗེ་ཚུལ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉྗེ་བར་གཟུང་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་ལམ་ཕྱློགས་རྗེ་

བར་མ་སློང་བར་ལྟ་སྤྱློད་གཉིས་ཀ་ལ་གནས་དགློས་པ་དང་དམ་ཚིག་རྣམས་བསྗེན་
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ནས་བསྐྗེད་རློགས་གཉིས་ལ་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པར་གསུངས་ཏྗེ། འདི་ནི་གསུང་

རབ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུད་སྗེའི་དློན་ལུང་དང་རིགས་པས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་

ལ་མཁས་པའི་ཐར་འདློད་བློ་གྲློས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡིད་འཕློག་པའི་ལམ་གི་རྣམ་

གཞག་ཡིན་པས། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་གཉིས་ཀི་ཤིང་རྟའི་སློལ་

ཆྗེན་པློ་འདིར་ཞུགས་ནས་རློ་རྗེ་འཆང་གི་སར་འགྲློ་བར་བྱའློ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་

མཆློག་གྱུར་རློ་རྗེའི་ཐྗེག །བློ་ཆྗེན་ལྡན་ལ་རྨད་བྱུང་དགའ་སྐྗེད་པ། །དྗེར་ཞུགས་

རྣམས་ཀི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་གཞི། །དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་“སློམ1་པ་

ནི། །ཐློག་མར་ལྗེན་དང་བར་དུ་སྲུང་བ་དང༌། ཐ་མར་ཉམས་ན་སར་ཡང་གསློ་བའི་

ཚུལ། །གསུང་རབ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྔགས་ཀི་གཞུང༌། །རབ་འབྱམས་ལྟས་ནས་

ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད། །རློ་རྗེ་འཆང་གི་བཅས་པ་དློར་བྱས་ནས། །རང་ཉིད་ཇི་

ལྟར་འདློད་བཞིན་འཇུག་པ་ཡི། །བག་ཡངས་སྤྱློད་པས་གློལ་བར་གང་སྨྲ་བ། །དྗེ་

དག་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ལ་མི་འབབ་མློད། །སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་ཁས་

བངས་ནས། །རྣམ་དག་དམ་བཅའི་ཁུར་ཆྗེན་མི་འདློར་བར། །ཚུལ་བཞིན་སློབ་པའི་

དམ་པའི་རྗེས་འཇུག་པའི། །སྐལ་བཟང་སྔགས་པའི་དགའ་སློན་ཆྗེད་དུ་བྱས། །རློ་རྗེ་

འཛིན་པའི་བཅས་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ། །བདག་ནི་ཤྗེས་རབ་བརྩློན་འགྲུས་སྦྱངས་བ་

དམན། །དྗེ་སད་འདི་ལ་ནློངས་པ་གང་མཆིས་པ། །སིང་ནས་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྤྱན་

སྔར་འཆགས། །གང་ལ་སྐབས་སུ་བཟུང་བས་བདག་འདྲས་ཀང༌། །ཟབ་མློའི་གཞུང་

ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱློད་ནུས་པ། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་བ་མ་ཡི། །ཞབས་ཀི་

པདློར་སར་ཡང་མགློས་ཕྱག་འཚལ། །འདིར་ནི་འབད་ལས་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆྗེ་
1  སྔློམ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 473  

བའི། །བསློད་ནམས་གང་ཞིག་བདག་གིས་བསགས་པ་དྗེས། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ཕན་བདྗེའི་གཏྗེར་གཅིག་པུ། །ཐུབ་བསན་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བསན་པ་

ཉག་ཅིག་འགྲློ་བའི་ཕན་བདྗེའི་གཞིར། །གསུངས་པའི་དློན་ལ་སིང་ནས་ཡིད་ཆྗེས་

ཏྗེ། །ལུས་སློག་ཡལ་བར་དློར་ནས་དམ་པའི་ཆློས། །ཚུལ་བཞིན་བཟུང་ནས་རྒྱལ་བ་

མཉྗེས་བྱྗེད་ཤློག །ཚུལ་འདི་བསྒྲུབ་ཕྱིར་བསམ་དང་སྦྱློར་བ་ཡིས། །གྲློགས་བགིད་

དྗེ་དག་རྣམས་ཀང་དུས་ཀུན་ཏུ། །རྒྱལ་བའི་དམ་ཆློས་མཐའ་དག་འཛིན་པ་ལ། །ལྡློག་

པ་མྗེད་པའི་བརྩློན་འགྲུས་རྩློམ་པར་ཤློག །ཅྗེས་བྱང་ཆུང་སྗེམས་དཔའ་གསང་

སྔགས་ཀི་སློ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱློད་པ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

བསབ་པ་ཡློངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའིཚུལ་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངློས་གྲུབ་ཀི་སྗེ་མ་

ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་བསབ་བྱ་ལ་སིང་ནས་སློབ་པར་འདློད་པ་མང་པློ་

དང༌། འཇིག་རྟྗེན་མགློན་པློ་ཆློས་ཀི་རྗེ་འབི་ཁུང་བཞྗེས་ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་གདུང་

རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་ནས་འགྲློ་བ་དུ་མའི་འདྲྗེན་པར་གྱུར་བ་གུ་ཤྲི་ཆྗེན་པློ་དློན་གྲུབ་རྒྱལ་

པློ་བ་དང༌། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྗེ་སློད་ལ་སྦྱངས་པའི་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་སློ་

བ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆྗེན་པ་དང༌། མདློ་སྔགས་ཀི་བསན་པ་མ་ལུས་པའི་གནད་ཇི་

བཞིན་དུ་མཁྱྗེན་ནས་གཅིག་ཏུ་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁུར་ཆྗེན་པློ་འཁྱྗེར་ཞིང་བསབ་

པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་གཅྗེས་སྤས་སུ་མཛད་པའི་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་སྐབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་པློའི་གསུང་གིས་ཉྗེ་བར་

བསྐུལ་བའི་དློན་དུ། ཤཱ་ཀའི་དགྗེ་སློང་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

གིས་སྔགས་ཀི་གཞུང་རབ་འབྱམས་ལས་བཏུས་ནས་བྱང་རྭ་སྒྗེང་རྒྱལ་བའི་དབྗེན་
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གནས་ཀི་ཡང་དགློན་གྲག་སྗེང་གྗེའི་ཞློལ་གི་རི་ཁློད་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི། ནང་

རིག་པའི་སྗེ་སློད་གསུམ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ཚུལ་ལ་སློབས་པ་དགྗེ་བ་ཅན་

སློམ་བརྩློན་དར་མ་རིན་ཆྗེན་ནློ། །འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྒྱས་

པར་འགྱུར་ཅིག། །།

སྭ་སི། རློགས་རིམ་ཁློར་ཡུག་གཏིང་ཟབ་ཅིང༌། །བསྐྗེད་རིམ་རྒྱུ་སྐར་གཟུགས་

བརན་བཀྲ། །འཕིན་ལས་དུས་རླབས་ཅི་ཡང་གཡློ། །རྒྱུད་སྗེ་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པ་

ཡི། །དློན་མཐུན་འགྲློ་བའི་དྗེད་དཔློན་ཆྗེ། །དངློས་གྲུབ་བསམ་འཕྗེལ་སྩློལ་མཛད་

པ། །ལམ་གསུམ་དཀར་བས་བརྗེས་པའི་ཐབས། །འཕགས་ཡུལ་དཔའ་བློས་གསལ་

བར་མཛད། །གང་དྗེའི་བཞྗེད་གཞུང་པདློའི་ཚལ། །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཚ་ཟྗེར་

གིས། །སར་ཡང་ཕྱྗེ་བས་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད། །འཕྗེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་གྗེ་སར་གཡློ། །ཟྗེ་

འབྲུའི་ཕྗེང་ལྡན་གསལ་བ་འདི། །གཞློན་ནུ་བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ་ཡིས། །ཡི་གྗེའི་རིན་ཆྗེན་

འབྱུང་གནས་བསྐྲུན། །གང་དྗེས་འདྲྗེན་མཆློག་ཆློས་ཀི་རྗེའི། །མཁྱྗེན་དགློངས་དཀར་

བ་འློ་མའི་མཚོ། །སིད་རྩྗེའི་བར་དུ་ལུད་ནས་ཀང༌། །སིད་གསུམ་ཁློངས་འདིར་

འཁྱིལ་གྱུར་ཅིག། །། 

༈ སྭ་སི། སྐུ་བཞིའི་ངློ་བློ་རློ་རྗེ་འཆང་དུ། །བགྲློད་པའི་ལམ་ཟབ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་

པའི། །སློར་ཞུགས་མཆློག་ཐུན་དངློས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས། །དམ་ཚིག་སློམ་པ་རྣམ་པར་

དག་ལ། །རག་ལས་བང་དློར་གསལ་བྱྗེད་རྣམ་བཤད། །ཆློས་སྦྱིན་འཛད་མྗེད་ལྷ་

ལམ་མཛོད་འགྲན། །བཀྲ་ཤིས་སློ་འཕར་ལྷུན་གྲུབ་ཆྗེན་པློར། །བར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་

རྣམ་དཀར་དགྗེ་འདིས། །མཐུན་རྐྱྗེན་སྒྲུབ་པའི་གྲློགས་དང་འགྲློ་ཀུན། །མ་རིག་སྒིབ་
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གཉིས་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ། །རིམ་གཉིས་ཐྗེམ་སྐས་ཟབ་མློར་སློན་ནས། །ཟུང་

འཇུག་གློ་འཕང་ཐློབ་པའི་རྒྱུར་བསྔློ། །སརྦ་མངྒལཾ། །
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༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྣམ་བཤད་བྱང་

ཆུབ་གཞུང་ལམ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་“སློམ1་པ་བཟུང་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་

ཡློངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་རྣམ་པར་བཤད་པ་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་ཞྗེས་བྱ་བ། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་འཇམ་དཔལ་གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །

གང་གི་ཐུགས་ནི་རླབས་ཆྗེན་སིང་རྗེས་རབ་ཏུ་བསྐློད་གྱུར་པས། །ཤིན་ཏུ་བྱ་

དཀའི་ཁུར་ནི་དཔག་མྗེད་བསྐལ་པར་བཞྗེས་པ་ཡིས། །གློ་འཕང་བ་ན་མྗེད་པར་

གཤྗེགས་ནས་གསུང་དབྱངས་མཐློན་པློ་ཡིས། །འགྲློ་བ་མ་རིག་གཉིད་ལས་སད་

མཛད་དྗེ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །རྒྱལ་བ་དྗེ་ཡིས་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་སིད་ནི། །གང་ལ་

གཏད་པ་རྒྱལ་ཚབ་ཆློས་ཀི་རྗེ། །ས་ཡི་དབང་ཕྱུག་མི་ཕམ་མགློན་དྗེ་ཡི། །དྲི་མྗེད་

མཛད་པས་འགྲློ་རྣམས་སྐློང་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ཡི་ཞབས་ཟུང་ཡིད་འློང་པདའི་

རྡུལ། །གང་ལ་རྗེག་རྣམས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་བྱྗེད་པ། །གུས་པས་གཙུག་ཏུ་སྗེན་མཛད་

རྒྱལ་ཚབ་སས། །འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཞབས་ལ་མགློས་ཕྱག་འཚལ། །མི་ཕམ་

ཞལ་ནས་བྱློན་པའི་གདམས་པའི་ཕུལ། །རྒྱལ་སས་སྤྱློད་ལ་སློབ་པར་ཁས་བངས་

1  སྔློམ
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ནས། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་འདིར་བཤད་ཀིས། །ཐྗེག་མཆློག་དགའ་སློན་

འདློད་རྣམས་གུས་པས་ཉློན། །འདི་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ཞྗེས་ཁས་འཆྗེ་བ། །ཁ་ཅིག་རྒྱལ་

སས་རྣམས་ཀི་འཇུག་ལྡློག་གི །བཅས་པའི་གནས་ལ་བློ ་མིག་ཟུམ་གྱུར་

ཅིང༌། །གཞན་དག་ཚིག་ཙམ་འདློན་ཡང་གནས་དྗེ་རྣམས། །ཐྗེག་པ་མཆློག་ལ་སྒྲུབ་

པ་ལྷུར་ལྗེན་པའི། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ།“།1གདམས་པའི་

མཆློག་ཏུ་ངྗེས་པ་མ་རྗེད་པས། །ཐུབ་པའི་བཅས་པ་དློར་ནས་བག་ཡངས་

སུ། །ལྕགས་ཀྱུ་མྗེད་པའི་གླང་ཆྗེན་བཞིན་འཇུག་པ། །དྗེ་དག་རྣམས་ཀི་སིང་ལ་མི་

འབབ་ཀང༌། །ཐྗེག་མཆློག་རིགས་ཀི་ནུས་པ་མི་དམན་པའི། །སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀི་

དགའ་བ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །

༈ འདིར་འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས།“།2ཐློགས་མྗེད་ཅྗེས་བྱའི་དགྗེ་སློང་

ནི། །བསན་བཅློས་དྗེ་ནི་དློན་ལ་མཁས། །མདློ་སྗེ་ངྗེས་དློན་དྲང་བའི་དློན། །རྣམ་པ་

མང་པློ་རབ་ཏུ་འབྱྗེད། །འཇིག་རྟྗེན་རིག་པ་སློན་བདག་ཉིད། །གཞུང་འབྱྗེད་ངང་ཚུལ་

ཅན་དུ་འགྱུར། །དྗེ་ཡི་རིག་པ་གྲུབ་པ་འདི། །ས་ལའི་ཕློ་ཉ་མློ་ཞྗེས་བརློད། །དྗེ་ཡི་

སྔགས་ཀི་མཐུ་ཡིས་ནི། །བློ་ནི་བཟང་པློ་སྐྗེ་བར་འགྱུར། །བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་

བྱའི་ཕྱིར། །མདློ་ཡི་དྗེ་ཉིད་དློན་སྡུད་བྱྗེད། །ལློ་ནི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་འཚོ། །དྗེ་ལུས་

ཞིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་འགྲློ“།3 །འཁློར་བ་རྣམས་སུ་འཁློར་བ་ན། །ཡུན་རིང་བདྗེ་བ་རྗེས་

མློང་ནས། །བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་མཐར་གིས་དྗེ། །བྱང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན།ཞྗེས་ལུང་བསན་པ། དམ་པའི་ཆློས་འཛིན་པའི་སྨློན་ལམ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བཏབ་པ་
1  - །

2  - །

3  - །
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“སྐྗེ་བ1་དུ་མར་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གསློག་པ་ལ་གློམས་པ་ལྷུར་མཛད་པ། 

ཆློས་ཀི་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྗེས་པ་རང་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་

ལྟ་བུའི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན་པ། ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའི་མཐུ་གཞན་གིས་དཔག་

པར་དཀའ་བ་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཅྗེས་བྱ་བ་དྗེས། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་ལ་སྤྱིར་

ཆློས་ཀི་རྣམ་གྲངས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གསན་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་ལམ་

དང་འབས་བུའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆྗེར་གསན་པའི་དློན་ཉྗེ་བར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་ས་ཞྗེས་བྱ་བའི་བསན་བཅློས་ཆྗེན་པློ་ཉྗེ་བར་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་དྗེ་ལ་ནི་

ཐྗེག་པ་མཆློག་ལ་སྔློན་གི་གློམས་པ་ཆུང་བ་རྣམ་པར་དཔྱློད་པའི་སློབས་དམན་ཞིང་

བརྩློན་པའི་མཐུ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀིས་བསབ་པར་མི་ནུས་པར་མཐློང་ནས་དྗེ་རྣམས་

ཀི་དློན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་ཡི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལྗེའུ་ཡི་དློན་ཙམ་ཞིག་བློ་

དམན་པ་རྣམས་ཀིས་གློ་ས་བར་བཤད་པར་བྱ་སྗེ། འདི་ལྟར་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤྱློད་པ་

རྣམས་གང་ལ་གནས་པའི་རྟྗེན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཐློག་མར་མན་ངག་བཞིན་བསྐྗེད་

ནས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ་སློབ་པར་ཁས་ལྗེན་པའི་སློ་ནས་སློམ་པ་

བཟུང་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ་སློབ་བ་མྗེད་

པར་ནི་འགའ་ཡང་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲློ་བའི་སྐབས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འདི་ཉིད་དུས་གསུམ་གི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བགྲློད་

པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཡིན་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་ལས་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་

བཤད་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ། དྗེ་ལ་ནི་འདས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་

པློ་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བསབས་སློ། །མ་འློངས་པ་རྣམས་ཀང་སློབ་པར་འགྱུར་
1  སྐབ
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རློ། །ད་ལྟར་ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མྗེད་པ་ན་གནས་པ་

དག་ཀང་སློབ་བློ། །ཞྗེས་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀང༌། སྐྗེས་བུ་

གང་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་སློར་ཞུགས་པ་

བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདློད་པ་བསློད་ནམས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་ལ་

བརྩློན་པར་འདློད་པའི་སྐྗེས་བུ་གང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློར་ཁས་འཆྗེ་བ་དྗེ་དག་གིས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ལ་གནས་པར་བྱའློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་

ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སློགས་པར་གསུངས་ན་དྗེ་ལ་སློབ་པའམ་དད་པ་མྗེད་ན་ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པློ་པ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ཡང་ཁས་འཆྗེ་བ་ཙམ་སྒའི་རྗེས་སུ་འབང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་

གདློན་མི་ཟ་བར་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་

ཀང་བསབ་པ་ལ་ནན་ཏན་གིས་མི་སྒྲུབ་ན་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་པ་མི་སིད་པས་བྱང་ཆུབ་

འདློད་པས་ནི་བསབ་པ་ལ་སློབ་པའི་སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་བྱ་སྗེ། འཕགས་པ་སློམ་པ་

གསུམ་བསན་པ་ལས། འློད་སྲུངས་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མློ་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ཐྗེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་གང་ཞིག་ཆློས་དྗེ་དག་ཐློས་མ་ཐག་

ཏུ་ནན་ཏན་གིས་མི་སྒྲུབ་ན་དྗེས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་

མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། འློད་སྲུངས་

ནན་ཏན་གིས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཐློབ་ཀི་ནན་ཏན་

མྗེད་པས་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློད་སྲུངས་གལ་ཏྗེ་ནན་ཏན་མྗེད་པར་བ་ན་མྗེད་

པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཐློབ་ཏུ་ཟིན་ན་རི་བློང་དང་བྱི་ལ་ཡང་བ་ན་

མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་
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འགྱུར་རློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། འློད་སྲུངས་གང་དག་ལ་ནན་ཏན་མྗེད་པ་དྗེ་དག་བ་ན་

མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་དུ་ཟིན་ན་ནི། འློད་སྲུངས་སྒ་

ཡང་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བྱའློ་ཞྗེས་བརློད་པས་

སྗེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དག་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའི་རིགས་སློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གལ་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་བཟུང་ནས་དྗེའི་བསབ་པ་ཉམས་སུ་

ལྗེན་པ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་ལ་འཇུག་ན་ཡིན་གི། གསང་སྔགས་ཀི་སློ་

ནས་འཇུག་པ་ལ་མི་དགློས་པས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལམ་མ་ཡིན་

ནློ་སམ་ན། འདི་ནི་ལློག་པར་རྟློག་པ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་ཏྗེ་དཔལ་སམྦྷུ་ཊི་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་

འགྲློ་དང་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་རྣམས་སུ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བ་ན་མྗེད། །དམ་པ་བདག་གིས་

བསྐྗེད་པར་བགི། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནི་བསབ་པ་དང༌། །དགྗེ་བའི་ཆློས་ནི་སྡུད་པ་

དང༌། །སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ། །སློ་སློར་བརྟན་པློར་བདག་གིས་

གཟུང༌། ཞྗེས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་སློམ་པ་འཛིན་པ་ན་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་ཚུལ་ཁིམས་

རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སློབ་པར་ཁས་བངས་པ་དང་སྦྲྗེལ་ནས་རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་འཛིན་

པ་དགློས་པར་གསུངས་ཤིང༌། དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ཁུངས་ཐུབ་པ་དུ་མར་ཡང་

ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སློམ་པ་གཉིས་གཉིས་འཛིན་དགློས་པར་

གསུངས་པའི་ཐུན་མློང་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་བཟུང་སྗེ་ཁས་ལྗེན་བྱས་པ་ལྟར་ཚུལ་
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ཁིམས་གསུམ་མམ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སློབ་བ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེ་ཡང་གསང་སྔགས་ཀི་

རྒྱུད་སྗེ་བཞི་གང་གི་སློར་འཇུག་ཀང་དགློས་པའི་ཕྱིར་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་ཕར་ཕྱིན་

དྲུག་གི་ལམ་ནི་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་གཉིས་ཀི་ལམ་ཐུན་མློང་བ་

ཡིན་གི་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདློར་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་

ཡང་འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། ཆློས་གསུམ་དང་ལྡན་ན་སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། གསུམ་པློ་གང་ཞྗེ་ན། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བ་ཉིད་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་

བསྲུང་བ་དང་རང་གི་སྔགས་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བ་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་དང༌། རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་

ལས་ཀང༌། ཕ་རློལ་ཕྱིན་དྲུག་སྤྱློད་པ་ལ། །གློ་རིམས་བཞིན་དུ་བསབ་པར་

བྱ། །སྗེམས་ཅན་གི་ནི་དློན་ལྡན་པས། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་པའི་སྤྱློད་པ་སྤྱད། །ཅྗེས་

དང༌། རློ་རྗེ་གུར་གི་ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཀང༌། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་མཆློག་

སྗེམས་བསྐྗེད། །ཨྗེ་མའློ་སྗེམས་ཅན་ཀུན་འགྲློན་གཉྗེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་མཆློག་

མཛད་བཞིན་སྤྱད། །འགྲློ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཤློག །ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །

དྗེས་ན་ཐྗེག་པ་སྗེ་གཉིས་ལ་གནང་བཀག་མི་འདྲ་བ་འགའ་རྗེ་ཡློད་ཀང་ཕལ་ཆྗེ་

མཐུན་པ་ཡིན་པས་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་དང་གསང་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་གང་གི་སློར་

འཇུག་ཀང་སློམ་པ་འདི་ངྗེས་པར་གཟུང་དགློས་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ད་ནི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ལྗེའུ་བཤད་པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་ལ་གཉིས། “སློམ1་དུ་བསྡུ་བ་དང༌། “སློམ་གི་
1  སྔློམ  ༼པར་གཞི་འདིའི་ནང་དུ་སློམ་མང་ཆྗེ་བར་སྔློམ་བིས་འདུག་པས། འློག་ཏུ་སློམ་ལ་སྔློམ་བིས་ཡློད་པ་རྣམས་ལ་མཚམས་རྟགས་ལས་
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དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞྗེ་

ན། ཚུལ་ཁིམས་“མདློར1་བསྡུས་པའི་སློམ་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་དང་ཐམས་ཅད་

དང༌། །དཀའ་བ་དང་ནི་སློ་ཀུན་དང༌། །སྐྗེས་བུ་དམ་པ་ལྡན་པ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དང༌། །ཕློངས་ཤིང་འདློད་དང་ལྡན་པ་དང༌། །འདི་དང་གཞན་དུ་བདྗེ་

འགྱུར་དང༌། །རྣམ་པར་དག་དང་རྣམ་དགུ་སྗེ། །མདློར་ན་ཚུལ་ཁིམས་དྗེ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་དགུའློ། །དྗེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་སྤྱིའི་

མཚན་ཉིད་དློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་ནི་དྗེའི ་དངློས་པློའི ་དབྱྗེ་བ་རྒྱས་

པའློ། །དཀའ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་སྒྲུབ་དཀའ་བ་ལ་འཇུག་པས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

ཁྱད་པར་རློ། །ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་གང་ནས་སམ་ཇི་ལྟར་འཇུག་

པའི་དབྱྗེ་བའློ། །སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་བྱྗེད་པ་པློ་རྟྗེན་གི་ཁྱད་པར་

རློ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བའློ། །ཕློངས་ཤིང་

འདློད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བའི་བྱྗེད་པའམ། ཡང་

ན་ཡུལ་དང་བྱྗེད་པའི་ཁྱད་པར་གཉིས་སློ། །འདི་དང་གཞན་དུ་བདྗེ་བར་འགྱུར་བའི་

ཚུལ་ཁིམས་དང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་འབས་བུའི་ཁྱད་པར་ཏྗེ། རིམ་པ་

ལྟར་སློང་བ་དང་ཐློབ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའློ། །“སློམ་གི་དློན་བཤད་པ་ལ་

དྲུག །ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསན་པ། ཐམས་ཅད་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། བཤད་

པ་དྗེའི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕན་ཡློན། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསྡུ་བ། ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་བྱྗེད་ལས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ངློ་བློ་ཉིད་དང༌། དྗེའི་ཆྗེ་བའློ། །ངློ་བློ་ཉིད་

འགློད་རྒྱུ་མིན།༽

1  མདློང



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 483  

ལ་བཞི་ལས་ཡློན་ཏན་གི་གྲངས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། མདློར་

བསྡུ་ན་ཡློན་ཏན་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྗེ། ཕ་རློལ་ལས་ལྗེགས་པར་ཡང་དག་པར་བངས་

པའི་ཡློན་ཏན་དང་བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡློན་ཏན་དང༌། ཉམས་ན་ཕྱིར་

གསློ་བའི་ཡློན་ཏན་དང་མི་ཉམས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གུས་པ་བསྐྗེད་ནས་དྲན་པ་ཉྗེ་

བར་གནས་པའི་ཡློན་ཏན་ནློ། །ཡློན་ཏན་གི་བྱྗེད་པ་ནི། ཕ་རློལ་ལས་བངས་པས་ནི། 

བསབ་པ་ལས་ཉམས་པའི་རྐྱྗེན་ཉྗེ་བ་ན་གཞན་གིས་སྨད་ན་མི་རུང་ངློ་སམ་ནས་ཉྗེས་

སྤྱློད་ལ་འཛེམ་པའི་ཁྗེལ་ཡློད་པ་བསྐྗེད་དློ། །བསམ་པ་དག་པས་ནི། བསབ་པ་ལས་

ཉམས་པའི་རྐྱྗེན་ཉྗེ་བ་ན་རང་ངམ་རང་གི་ཆློས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་

འཛེམ་པའི་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་སྐྗེད་དློ། །ཉམས་ན་གསློ་བ་དང་མ་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་

གཉིས་ཀིས་ནི་འགློད་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ་འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་

བསམ་པ་དག་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེས་པའི་ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་དང་ལྡན་ན་མི་ཉམས་

པར་བྱྗེད་པ་དང་ཉམས་ན་གསློ་བའི་སློ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བར་འགྱུར་ལ། དྗེ་

ལྟར་བསྲུངས་ན་ནི་ལྟུང་བ་དང་མི་ལྡན་པར་མཐློང་ནས་འགློད་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་

རློ། །དྗེ་དག་གིས་ནི་འདི་སྐད་བསན་པ་ཡིན་ཏྗེ། “སློམ་པ་བངས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། 

ཚུལ་བཞིན་དུ་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཇི་ཙམ་བརྟགས་ཀང་“ལྟུང1་

བ་ཕ་རགས་གང་དང་ཡང་མི་ལྡན་པར་མཐློང་ནས་ཡིད་ལ་འགློད་པ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་

གཙང་སིང་ངྗེ་བ་ཞིག་བསྐྗེད་དགློས་སློ། །

དྗེ་ལ་ཡང་དང་པློ་ནས་ཉྗེས་པས་མ་གློས་པའི་ཕྱིར་དུ་འབད་པ་དང་བརྒྱ་ལ་

བརྗེད་ངས་པ་སློགས་ཀི་ཉྗེས་པས་གློས་ན་ཡང་ཇི་མི་སམ་པར་མི་འཇློག་པར་
1  ལྟུད
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བཤགས་པ་དང་བསམ་པ་སློགས་ཀིས་ཕྱིར་འཆློས་པ་ཞིག་དགློས་སློ། །དྗེ་འློང་བ་

ལ་ནི་ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་དགློས་ལ། དྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་ཡང་སློམ་པ་ལྗེན་

པའི་ཚེ་ཡུལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཅིག་ལ་བངས་པ་དང༌། ལྗེན་

པའི་བསམ་པ་ཡང་གཞན་གི་གཡམ་ལ་རྒྱུག་ལ་སློགས་པ་མིན་པར་སིང་ཐག་པ་

ནས་དང༌། འཚོ་བའི་ཕྱིར་ལ་སློགས་པ་བསམ་པ་དམན་པ་མིན་པར་བསམ་པ་དམ་

པས་བངས་པ་ཞིག་དགློས་པས་ཐློག་མའི་རྒྱུ་གཉིས་པློ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱའློ། །ཡློན་

ཏན་དང་པློ་ལྗེན་པར་བྱས་ནས་ཕྱི་མ་གསུམ་བསྲུང་བ་ལ་འགྲྗེལ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

བཤད་ཀང་གཞུང་རྩ་བ་ནས་དང་པློ་གཉིས་ཀ་བསྲུང་བའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང༌། 

“སློམ་པ་ཉི་“ཤུ་བ1་ལས་ཀང༌། དྗེ་ནི་བསམ་པ་དམ་པ་ཡིས། །བ་མ་སློམ་ལ་གནས་

ཤིང་མཁས། །ནུས་དང་ལྡན་ལས་བང་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཡློན་ཏན་

དང་པློ་གཉིས་ལྗེན་པ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་བསྲུང་བའི་ཕྱློགས་སུ་བསྡུའློ། །སློམ་པ་འདི་

བ་མ་མ་རྗེད་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་བསམས་ཏྗེ་དྗེའི་

སྤྱན་སྔར་བངས་པས་སྐྗེ་ཡང་ཕ་རློལ་པློ་ལས་བངས་པ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ནི། 

རྗེད་པ་ཡློད་ན་ནི་ངྗེས་པར་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བཙལ་ནས་བང་དགློས་པར་སློན་

པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་བངས་ན་ནི་བསབ་པ་སྲུང་བ་ལ་དགའ་བ་དང་གུས་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་

སྐྗེས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་བསབ་པ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་ལས། “སློམ་པ་གཟུང་པ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པའི་

གནས་ལ་གློམས་པ་ལྷུར་བྱྗེད་པ་“སློམ་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་མནློད་པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་

ལྟར་བྱས་ན་དྗེ་བསབ་པ་ལས་འདས་ན་རབ་ཏུ་ངློ་ཚ་བར་འགྱུར་ཞིང་བ་མ་ལ་བསླུས་
1  ཤུབ
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པར་དློགས་པའི་འཇིགས་པ་སྐྗེ་བའམ། དྗེ་ལ་ནན་ཏན་བྱ་མི་དགློས་པར་དགའ་བ་

དང་གུས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བསབ་པ་འདིའི་ནང་ནས་བསབ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་

འགྲུབ་པར་འདློད་པས་ཡང་དག་པར་ལྗེན་པར་བྱྗེད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཚུལ་ནི། ཡློན་ཏན་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་ཕྱི་མ་

གཉིས་འདྲྗེན་པར་“བྱྗེད1་པས་སྔ་མ་གཉིས་རྒྱུ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་འབས་བུར་རིག་

པར་བྱ་སྗེ་འདྲྗེན་ཚུལ་ནི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །ཡློན་ཏན་གི་གྲངས་ངྗེས་ནི། 

ཅིའི་ཕྱིར་ཡློན་ཏན་བཞིར་ངྗེས་ཤྗེ་ན། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱྗེད་པ་ལ་དང་

པློ་ནས་ཉྗེས་པས་མ་གློས་པར་བྱྗེད་པ་དང་གློས་ན་ཕྱིར་དག་པར་བྱྗེད་པ་གཉིས་སུ་

ངྗེས་ལ། ཕ་རློལ་ལས་བངས་པ་དང་བསམ་པ་དག་པ་དང་མི་ཉམས་པའི་ཕྱིར་དུ་དྲན་

པ་སྗེན་པ་གསུམ་གིས་ནི་མི་ཉམས་པར་བྱྗེད་ལ། ཉམས་ན་སར་གསློ་བས་ནི་ཕྱིར་

འཆློས་ཤིང་ལྟུང་བ་ལས་སློང་བའི་ཕྱིར་བཞིར་ངྗེས་སློ། །

འགྲྗེལ་པ་རྣམས་སུ་ནི་ཡློན་ཏན་བཞིའི་སྡུད་ཚུལ་བཞིར་བཤད་དྗེ། དང་པློས་

བང་བ་དང་ཕྱི་མ་གསུམ་དྗེའི་རྗེས་སུ་བསྲུང་བ་ནི། དང་པློའ ློ། །བསམ་པ་ལ་གཅིག་

དང་སྦྱློར་བ་ལ་གསུམ་ནི་གཉིས་པའློ། །བསམ་པ་དག་པས་ལན་པ་དག་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ་ནི་གསུམ་པའློ། །ལྗེན་པ་ལ་ཡང་རང་གི་ཚིག་བཙུན་པར་བྱ་བ་

དང་གཞན་གི་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་བྱ་བ་དང་དབང་ཕྱུག་གི་བདག་པློ་ཐློབ་པ་ན་

སྗེམས་ཅན་ལ་གནློད་པ་སང་བའི་ཕྱིར་ལྗེན་པ་གསུམ་མློ། །ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ནི་

བང་བྱའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཕྱིར་གསློ་བར་བྱ་བ་དང་བསྲུང་བར་བྱའི་ཚུལ་ཁིམས་
1  བྱད
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སློ། །ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་རྒྱུ་གཉིས་དང་འབས་བུ་གཉིས་ནི་བཞི་པའློ། །ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཆྗེ་བ་ལ་བཞི། དགྗེ་བ་དང༌། དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དང༌། ཕན་འདློགས་པ་དང༌། 

འབས་བུ་དང་ཕན་ཡློན་ཆྗེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཡློན་ཏན་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་དྗེ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་བངས་པའི་རྗེས་སུ་བསབ་པ་ལ་ཡློན་ཏན་ཅི་

ཡློད་ཅྗེ་ན། བདག་ལ་ཕན་པ་སློགས་སློ། །དྗེ་ལ་ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་པའི་བདག་ལ་

ཕན་པ་ནི་བདྗེན་པ་ཤྗེས་པས་ཉློན་མློངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སངས་པ་ཐློབ་པའི་

ཕྱིར་དུ་དློན་དང་བྱ་བ་ཉུང་ལ་རང་ཞི་བ་དང་དུལ་བ་ཙམ་སྒྲུབ་པའློ། །བྱང་སྗེམས་ཀི་

བདག་ལ་ཕན་པ་ནི་སངས་པ་གཉིས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་སློ། །གཞན་ལ་ཕན་པ་ནི་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི ་དུས་ན་རིགས་ཡློད་མྗེད་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་པར་ཞུགས་

པའློ། །རིགས་མྗེད་པ་ལ་ཕན་པ་འཆད་པ་ན། སྐྗེ་བློ་མང་པློ་ལ་ཕན་པ་ནི་རྗེ་ཞིག་ངན་

འགྲློ་ལས་སྐློབ་པ་མི་དགྗེ་བ་མ་སྐྗེས་པ་མི་སྐྗེད་པ་དང་སྐྗེས་པ་སློང་བའློ། །སྐྗེ་བློ་མང་

པློ་ལ་བདྗེ་བ་ནི་བདྗེ་འགྲློ་ལ་འགློད་པ་དགྗེ་བ་མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེད་པ་དང་སྐྗེས་པ་སྗེལ་

བའློ། །འཇིག་རྟྗེན་ལ་སིང་བརྩྗེ་བ་ནི་རིགས་མྗེད་པའི་སྐྗེ་བློ་དྗེ་དག་གི་ནང་ནས་ཞྗེ་

འགྲས་པ་དང་སྐལ་བ་མྗེད་པ་དང་སློད་དུ་གྱུར་ཀང་ལློག་པར་ལྟུང་བ་ངན་འགྲློར་སློང་

བ་མགྲློན་པློ་ལྟ་བུ་ལ་ཕན་བདྗེའི་བསམ་པ་མི་གཏློང་བར་དུས་ལ་སློད་པའློ། །རིགས་

ཡློད་པ་ལ་ཕན་པ་འཆད་པ་ན། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་དློན་ནི་རིགས་ཡློད་པ་དག་དགྗེ་

སྦྱློང་གི་ཚུལ་ལ་འགློད་པའློ། །ཕན་པར་འགྱུར་བ་ནི་དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་དྗེ་འདྲྗེན་པའི་

ལམ་ཚོགས་སྦྱློར་རློ། །བདྗེ་བར་འགྱུར་“བ1་ནི་ཚེ་འདི་ལ་བདྗེ་བར་གནས་པ་སྗེ་

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པས་ལུས་སྗེམས་སིམ་པ་དང་རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་བདྗེ་བ་མློང་
1  ང
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བའློ། །རྒྱུ་མཚན་དྗེ་དག་གི་ཕྱིར་ན་དགྗེ་བ་སྗེ་མི་སླུ་བའློ། །འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་རྣམ་

གྲངས་གཞནཡང་བཤད་མློད་ཀི་མ་བིས་སློ། །དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་

བསབ་པའི་གཞི་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བསྡུས་པའློ། །ཕན་འདློགས་པ་ནི། འཇུག་པ་དང་

འབས་བུའི་དུས་ན་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་དྗེའི་ཕྱིར་གནས་པའློ། །འབས་བུ་དང་ཕན་

ཡློན་ཆྗེ་བ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་སྐབས་ན་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འབས་བུར་འཛིན་

པས་འབས་བུ་ཆྗེ་བ་དང་སངས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ན་གཞན་ལ་འབས་བུ་སྦྱིན་པས་

ཕན་ཡློན་ཆྗེ་བའློ། །ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་ནི་བསབ་པ་གསུམ་ཐློག་མར་དགྗེ་བ་སློགས་

ཡིན་ལ། བྱང་སྗེམས་ཀི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་འབའ་ཞིག་ལ་ཡང་དྗེ་དག་ཡློད་དྗེ། དང་པློར་

སྗེམས་བསྐྗེད་དུས་ནས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པ་རྒྱས་བཤད་དང་བཅས་པ་ནི་ཐློག་

མར་དགྗེ་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་ནི། བར་དུ་དགྗེ་བ་དང་འབས་བུ་

དང་ཕན་ཡློན་ཆྗེ་བ་ནི་ཐ་མར་དགྗེ་བའློ། །

ཐམས་ཅད་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བང་བྱའི་ཚུལ་ཁིམས་བཤད་

པ་དང༌། ལྗེན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། བསྲུང་བའི་ཚུལ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

བཞི། དབྱྗེ་བ་དང༌། རང་བཞིན་དང༌། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་དང༌། དློན་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་གཉིས་ལས་རྟྗེན་གི་

དབྱྗེ་བ་ནི། རྟྗེན་གི་ནང་ཚན་མང་ཡང་རིགས་མདློར་བསྡུ་ན་གཉིས་ཏྗེ། བྱང་སྗེམས་

ཁྱིམ་པ་དང་བྱང་སྗེམས་རབ་བྱུང་གི་ཕྱློགས་སུ་གཏློགས་པ་སྗེ། དྗེ་དག་གི་རྟྗེན་ལ་

ཡློད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་“ཚུལ1་ཁིམས་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་བྱ་སྗེ། བྱང་སྗེམས་ཁྱིམ་པ་

དང་རབ་བྱུང་གི་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀིས་གང་ལ་བསབ་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་
1  ཆུལ
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པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཡང་འགྲློ་བ་གསུམ་ལས་ངན་སློང་དང་ལྷའི་འགྲློ་བ་ན་ཡློད་པའི་

ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པ་ནི་ཁྱིམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། མིའི་འགྲློ་བ་ལ་ཡློད་པ་ནི་

གཉིས་ཀའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ་ཞྗེས་ཇི་ན་སུ་ཏས་བཤད་ཅིང༌། ས་མུ་དྲ་མྗེ་གས་བྱས་

ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ནི་ངན་སློང་དང་གཟུགས་ཁམས་ན་ཕ་རློལ་ལས་ལྗེན་པ་

མྗེད་པས་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པ་ཡློད་ལ། དྗེ་ནི་ཁྱིམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ། །འདློད་

པའི་ལྷ་དང་མི་ལ་ནི་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པ་དང་ཕ་རློལ་ལས་ལྗེན་པ་གཉིས་ཀ་ཡློད་

དྗེ། དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་ལ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་ཕྱློགས་གཉིས་ཀ་ཡློད་དློ། །བྱང་སྗེམས་

ཀི་སློམ་པ་ཤི་འཕློས་ཀང་མི་གཏློང་བས་གང་དུ་སྐྗེས་ཀང་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཡློད་པར་འཆད་དློ། །སྤྱིར་བྱང་སྗེམས་ཀི་“སློམ1་པ་ཤི་འཕློས་ཀང་

རྗེས་སུ་འབང་བས་འགྲློ་བ་གསུམ་ག་ན་ཡློད་པ་འཐད་ལ། ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་

ཕྱློགས་གཉིས་སུ་འབྱྗེད་པ་ནི་དགྗེ་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་རབ་བྱུང་སྗེ་ལྔའི་སློམ་པ་དང་

ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནློ། །རང་བཞིན་གི་

དབྱྗེ་བ་ནི་ཕྱློགས་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དྗེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན། སློམ་པ་

དང་དགྗེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

གསུམ་སྗེ། བྱང་སྗེམས་ཀིས་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་ནི་གསུམ་

པློ་འདིར་འདུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་དུ་བྱས་ཤྗེ་ན། ཉན་

ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་ཉློན་མློངས་རྩྗེ་འཇིལ་བའི་སློ་ཐར་དང་རྐྱྗེན་ཡློད་ཀང་རྗེ་ཞིག་མི་

ལྡང་བའི་བསམ་གཏན་གི་སློམ་པ་དང༌། རྒྱུན་གཅློད་པའི་ཟག་མྗེད་ཀི་སློམ་པ་གསུམ་

ཡློད་པ་དང་གྲངས་མཐུན་པར་བྱས་པའློ་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ལས་འཆད་མློད་
1  སྔློན
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ཀང༌། བྱང་སྗེམས་ཀི་བྱ་བ་ནི་“གཉིས1་སུ་ཟད་དྗེ། རང་གི་རྒྱུད་དང་གཞན་གི་རྒྱུད་

སྨིན་པར་བྱྗེད་པའློ། །དང་པློ་ལ་ཉྗེས་སྤྱློད་སློང་བ་དང་ལྗེགས་སྤྱད་བསྡུ་བ་གཉིས་སུ་

ངྗེས་པས་སློམ་པ་དང་དགྗེ་བ་ཆློས་སྡུད་གཉིས་ཡིན་ལ། གཞན་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་ལ་

སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དགློས་པའི་ཕྱིར་གསུམ་དུ་ངྗེས་སློ་ཞྗེས་

བཤད་ན་ལྗེགས་སློ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་གློ་རིམས་དྗེ་ལྟར་ངྗེས་ཤྗེ་ན། 

ཉན་ཐློས་དང་ཐུན་མློང་བ་སློང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་དང་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། བདག་མ་གྲློལ་བས་གཞན་སྒློལ་བར་མི་

རིགས་བདག་མ་ཞི་བས་གཞན་ཞི་བར་མི་འགྱུར་ཞྗེས་གསུངས་པས་དགྗེ་བ་སྡུད་པ་

དང་པློར་མ་བྱས་ན་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱྗེད་པར་མི་འགྱུར་བས་རིམ་པ་ངྗེས་པར་

ས་མུ་དྲ་མྗེ་གས་བྱས་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་དློ། །

རང་བཞིན་ལ་གསུམ་ལས། “སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་

རིས་བདུན་པློ་སྗེ་དྗེ་ཡང་དགྗེ་“སློང2་ཕ་མ་དང་དགྗེ་སློབ་མ་དང་དགྗེ་ཚུལ་ཕ་མའི་

ཚུལ་ཁིམས་ནི་རབ་བྱུང་གི་ཕྱློགས་དང་དགྗེ་བསྗེན་ཕ་མའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་ཁྱིམ་པའི་

ཕྱློགས་ཡིན་ནློ། །སློ་ཐར་རིས་བརྒྱད་ཡློད་ཀང་བསྗེན་གནས་མ་གསུངས་པ་ནི་

“སློམ་པ་ཉི་ཤུ་བའི་དཀའ་འགྲྗེལ་ལས། ཉིན་ཞག་གཅིག་པའི་ཡང་དག་པར་བངས་

པ་ནི་དཀའ་བ་སྤྱློད་པ་དང་འདློད་པ་ལས་དབྗེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་ཡུན་རིང་

པར་རྗེས་སུ་མ་འབྗེལ་བའི་ཕྱིར་འདི་ལ་འློས་པ་མ་ཡིན་པས་མ་བསན་ནློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །ས་མུ་དྲ་མྗེ་གས་བྱས་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པར་བསྗེན་གནས་ལ་ཉྗེ་

1  གཉས

2  སང
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བར་གནས་པའི་དགྗེ་བསྗེན་ཞྗེས་ཟྗེར་ཞིང༌། དྗེ་དགྗེ་བསྗེན་དུ་འདུས་པས་མ་བསན་

པའི་བཤད་ཡམས་དང་དགྗེ་སློབ་མའི་སློམ་པ་དགྗེ་སློང་མའི་སློམ་པར་བསྡུས་པ་ནི་

འཐད་པར་མི་སང་ངློ༌། །གལ་ཏྗེ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་རིས་བདུན་

ལས་གཞན་ཡློད་དམ་མྗེད། ཡློད་ན་བྱང་སར་རིས་བདུན་ལས་གཞན་མ་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལློ། །མྗེད་ན་སློ་ཐར་ཤི་འཕློས་པས་གཏློང་བས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་

ཤི་འཕློས་པ་ལ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་མྗེད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ལྷའི་རྟྗེན་གི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔས་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་སློབ་པར་ཁས་ལྗེན་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་

པ་བང་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་རབ་བྱུང་

ཡིན་ན་སློ་ཐར་རིས་ལྔ་གང་རུང་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ལ། བྱང་སྗེམས་ཀི་

སློམ་ལྡན་དགྗེ་བསྗེན་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ན་སློ་ཐར་རིས་གཉིས་གང་རུང་

སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་གཟུང་ངློ༌། །ལྷ་ལྟ་བུ་སློ་ཐར་གི་རྟྗེན་དུ་མི་རུང་བའི་བྱང་

སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་ཡིན་ན་མི་དགྗེ་བ་བཅུ་སློང་བའམ་ལུས་ངག་གི་མི་དགྗེ་བ་

བདུན་སློང་བའི་སློང་བ་བདུན་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སློང་བ་སློ་ཐར་རིས་

བདུན་དང་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་གི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་

པ་དངློས་མིན་ནློ། །དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་ལམ་སྒློན་གི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེ་ལ་སློམ་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ནི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློབ་བ་བསྲུང་བའི་སློ་སློར་ཐར་པ་རིས་བདུན་གི་སློམ་

པ་དང་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་བསྲུང་བ་མི་དགྗེ་བ་བཅུ་བསྲུང་བའློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་དང་པློ་ནི་སློ་ཐར་དངློས་ཡིན་ལ་ཕྱི་མ་ནི་སློ་ཐར་རིས་བདུན་དང་ཐུན་

མློང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། དགློངས་རྒྱན་ལས་ཀང༌། དྗེ་ལ་སློམ་པའི་ཚུལ་
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ཁིམས་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་ལྡློག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་སློང་བ་རྣམ་པ་

བདུན་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཏྗེ་འདློད་ཆགས་མྗེད་བ་དང་ཞྗེ་སང་མྗེད་པ་དང་ཡང་དག་

པའི་ལྟ་བ་རྣམས་ཏྗེ་ཆློས་གསུམ་ནི་དྗེ་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱྗེད་པའློ། །ཞྗེས་པ་དང༌། 

ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་དགྗེ་བ་

བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་སུ་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །སློམ་པ་ཉི་ཤུ་

བའི་དཀའ་འགྲྗེལ་ལས་ཀང༌། བྱང་སར་སློ་ཐར་རིས་བདུན་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

སུ་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་སློ་སློར་ཐར་བའི་སློམ་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སློམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ་ཕྱློགས་གཅིག་ཉིད་དུ་རིག་

པར་བྱའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་གཞན་དང་ལྡན་པ་འདིས་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་ལྗེན་པའི་སློད་དུ་གྱུར་པ་ལ་བསབ་པའི་ཚིག་

འདི་ཡང་སྦྱིན་པར་བྱ་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །འདི་ལ་སློག་གཅློད་པ་ལ་སློགས་པ་

ལས་ལྡློག་པའི་ཆློ་ག་གཞན་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་ལས་ཀང་ལྡློག་པ་མ་

ཡིན་པ་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་ལྗེན་པའི་སློད་དུ་གྱུར་བ་

ཡང་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སློག་གཅློད་སློགས་ལས་ལྡློག་འདློད་མྗེད་པ་ནི་བྱང་

སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་སྐྗེ་བའི་སློད་དུ་མི་རུང་ལ། དྗེ་དག་ལས་ལྡློག་པའི་ཚུལ་ཡང་སློ་

ཐར་དང་ཐུན་མློང་བ་ལ་དགློངས་ནས་སློ་ཐར་རིས་བདུན་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པའི་

ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བྱང་སར་གསུངས་པར་བཤད་དློ། །བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་ལ་

འློག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་སློག་གཅློད་སློགས་ལུས་ངག་གི་བདུན་གནང་བའི་སྐབས་

སིད་ཀང་སློག་གཅློད་སློང་བ་སློགས་སློ་ཐར་དང་ཐུན་མློང་བ་མ་ཡིན་པའི་སྐློན་མྗེད་
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དྗེ། དཔྗེར་ན་ཆང་མ་གཏློགས་པའི་བཅས་པ་རྐྱང་པ་རྣམས་ནད་པ་ལ་གནང་ཡང་

སྤྱིར་དགྗེ་སློང་གི་སློམ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་དྗེ་ལས་ལྡློག་དགློས་པ་དང༌། དགྗེ་སློང་གི་

སློམ་པ་ལྗེན་པ་ན་ཡང་ཡན་ལག་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་ཐམས་ཅད་སློང་བར་འདློད་པས་

བང་དགློས་པ་བཞིན་ཏྗེ། ལུས་ངག་གི་བདུན་དམིགས་བསལ་གི་སྐབས་མ་གཏློགས་

པར་སློ་ཐར་བཞིན་དུ་སློག་ལ་བབ་ཀང་མི་འཇུག་པར་བསྲུང་བར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་ལམ་སྒློན་དུ། སློ་སློར་ཐར་པ་རིས་བདུན་གི། །རྟག་ཏུ་སློམ་གཞན་ལྡན་

པ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡི། །སྐལ་བ་ཡློད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ཡང་ལས་དང་པློ་པ་ལ་སློ་ཐར་རིས་བདུན་གང་རུང་མྗེད་ན་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་སློམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་བའི་སྐལ་བ་མྗེད་ལ། སློ་ཐར་རིས་བདུན་དང་ཐུན་མློང་

བ་རང་བཞིན་སློང་བ་མྗེད་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ཙམ་སྐྗེ་བའི་སྐལ་བ་མྗེད་ཅྗེས་

སློན་པ་ཡིན་གི། སློ་ཐར་རིས་བདུན་མཚན་ཉིད་པ་གཅིག་མྗེད་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་

སློམ་པ་མི་སྐྗེ་བར་བཞྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། ལམ་སྒློན་འགྲྗེལ་པར། གཞུང་དྗེའི་མཚམས་

སྦྱློར་དུ། ད་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པའི་རྟྗེན་ཁྱད་པར་ཅན་བསན་པར་འདློད་ནས་

ཞྗེས་པ་དང༌། གཞུང་དྗེ་སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པློའི་འགྲྗེལ་པ་སྔར་དྲངས་པ་དྗེའི་

དློན་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དློན་འདི་ལ་སྔློན་གི་དུས་སུ་ལུགས་

གཉིས་བྱུང་སྗེ། འདི་ལྟར་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་སྐྗེ་བ་དང་གནས་པ་ལ་སློ་ཐར་རྟྗེན་

དུ་དགློས་པར་འདློད་པ་རྟྗེན་ཅན་བ་དང༌། སློ་ཐར་གང་ཡིན་ཉན་ཐློས་ཀི་ཡིན་པར་

བཟུང་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པའི་གྗེགས་སུ་འདློད་པའི་རྟྗེན་“མྗེད1་པའློ། །དྗེ་ལ་
1  མད
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རྟྗེན་ཅན་པ་རྣམས་ན་རྗེ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློ་སློར་ཐར་པ་ཞྗེས་གསུངས་པས་

ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་སློ་ཐར་རིས་བདུན་བདུན་ཡློད་ལ་གཞན་ལ་གནློད་པ་

ལས་ལློག་པའི་སློ་ཐར་རིས་བདུན་སྤྱི་ཙམ་པ་ཞིག་རྟྗེན་དུ་དགློས་ཏྗེ་“ཕན1་འདློགས་

པ་ལ་གནློད་པ་ལས་ལློག་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐྗེག་པ་གཉིས་ཀི་སློ་ཐར་གི་ཁྱད་

པར་ཡང་རྒྱུན་ཆགས་པ་དང་གཞན་སྗེམས་རྗེས་སུ་བསྲུང་བ་དང་བཅས་པ་དང་

སར་གསློར་རུང་བ་དང་གཞན་དློན་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་བསམ་པས་ཕྱྗེ་བ་དང་དྗེ་ལས་

བཟླློག་པའློ། །བྱྗེ་བག་དང་བལ་བའི་སྤྱི་མི་སིད་པས་ཐྗེག་དམན་གི་སློ་ཐར་ནི་རྟྗེན་དུ་

འགལ་ལ། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སློ་ཐར་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་ཉིད་ཡིན་པས་རང་ཉིད་

རང་གི་རྟྗེན་དུ་འགལ་བའི་ཉྗེས་པ་ཡང་མྗེད་དྗེ། དཀློན་མཆློག་སྤིན་ལས་སློ་ཐར་གི་

སློམ་པ་དང་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་ཐ་དད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐྗེག་ཆྗེན་

གི་རིས་བདུན་ཡང་ལྗེན་པ་དང་བསྲུང་བ་ལ་སློགས་པ་ནི་འདུལ་བ་ལྟར་བྱའློཞྗེས་

ཟྗེར་རློ། །འདི་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། རིས་བདུན་གི་སློ་ཐར་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན་དུ་དགློས་ན་བྱང་

སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་སྐྗེ་བའི་ལྷ་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། གནས་པའི་རྟྗེན་དུ་དགློས་པ་

དང་ཤི་འཕློས་པས་མི་གཏློང་བའི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ལྷ་དང་དུད་འགྲློའི་དགྗེ་

སློང་སློགས་སིད་པར་འགྱུར་རློ། །སློ་ཐར་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན་དུ་མི་

དགློས་པ་ནི་ཐུབ་པའི་དགློངས་པའི་རྒྱན་ལས་ཀང་འབྱུང་སྗེ། ཇི་སྐད་དུ། གང་ཞིག་

དགྗེ་བསྗེན་དང་དགྗེ་བསྗེན་མ་དང་དགྗེ་ཚུལ་དང་དགྗེ་ཚུལ་མ་དང་དགྗེ་སློང་མ་དང་

དགྗེ་སློང་དང་དགྗེ་སློང་མའི་དབྱྗེ་བས་ཇི་སིད་འཚོ་བ་པའི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་

བདུན་པློ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བའི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་ཉིད་
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ཀིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་བང་བར་བྱ་ཡི། གཞན་གིས་མ་ཡིན་ཏྗེ་གཞན་

ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་མི་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དྗེ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་

པློ་ལ་ཡློངས་སུ་ངལ་བ་མང་པློ་མ་བྱས་པ་སྗེ། གལ་ཏྗེ་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་མྗེད་

པར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་མི་སྐྗེ་ན་ནི་དྗེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྗེ་

སློད་ལ་སློགས་པ་དང་དྗེའི་རྗེས་སུ་འབང་བའི་གཞུང་དུ་འདི་དྗེའི་རྩ་བར་བཤད་པར་

འགྱུར་རློ། །དགློས་པ་ནི་གདློན་མི་ཟ་བར་བརློད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པློར་བྱང་ཆུབ་ཀི་བར་དུ་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ལྟ་བུའློ། །ཞྗེས་སློ། །

དྗེས་ན་བྱང་སར་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ངློས་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ་སློ་ཐར་

རིས་བདུན་ལ་གསུངས་པ་ནི། སློ་ཐར་རིས་བདུན་དངློས་དང་དྗེ་དག་དང་བྱང་

སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སློང་བ་གཉིས་

ཆར་ལ་གློ་བར་བྱའི་རིས་བདུན་འབའ་ཞིག་ལ་མི་གཟུང་ངློ༌། །འདི་ལ་སློ་ཐར་དང་

ཐུན་མློང་བའི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སློང་བའི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ན། བྱང་

སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་བ་དང་མཉམ་དུ་སྐྗེ་བས་དྗེ་དང་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་

རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་རྩི་བའི་དློན་མྗེད་ལ། སློ་ཐར་རིས་བདུན་དངློས་ལྟ་བུ་ལ་ནི་སྔར་མ་

བངས་“ཀང1་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་སྐྗེ་ཡང་སློ་ཐར་གི་རྟྗེན་དུ་རུང་ན་སྔློན་དུ་ཁྱིམ་

པ་དང་རབ་བྱུང་གང་རུང་གི་སློ་ཐར་ཞིག་བང་བར་བྱ་སྗེ། གཞན་དུ་ན་རྒྱལ་བའི་

བསན་པའི་རིམ་པ་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་དགྗེ་ཚུལ་མ་

བངས་པར་དགྗེ་སློང་གི་སློམ་པ་བངས་ན་སྐྗེ་མློད་ཀང་བྱར་མི་རུང་བ་བཞིན་

ནློ། །རྟྗེན་མྗེད་པ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། རང་དློན་གི་བསམ་པ་མ་ལློག་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་
1  རྐྱང
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པ་མི་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་སྐྗེ་བའི་གྗེགས་ཡིན་ལ། བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་གིས་རང་དློན་

གི་བསམ་པ་བསྐྗེད་ན་སློམ་པ་དྗེ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གནས་པའི་གྗེགས་སློ་

ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་དང་ཐྗེག་དམན་གི་བསམ་པ་གཉིས་ཁྱད་“པར1་

མ་ཕྱྗེད་པའི་འཁྲུལ་པ་སྗེ། འདི་ལྟར་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་སྐྗེ་བ་ལ་ཐྗེག་དམན་གི་

བསམ་པ་གཏང་དགློས་ཀང་སློ་ཐར་གཏང་མི་དགློས་ལ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སློམ་ལྡན་གིས་

“ཐྗེག2་དམན་གི་བསམ་པ་“བསྐྗེད3་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་ལས་ཉམས་ཀང་སློ་ཐར་མི་གཏློང་

སྗེ། སློ་ཐར་ནི་ཐྗེག་པ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་བསམ་པ་དྗེ་སློ་ཐར་

གི་གཏློང་རྒྱུར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་དང་སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་གིས་སློམ་པ་གློང་མ་

ལྗེན་པ་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟྗེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློམ་པ་གློང་

མ་ལ་གནས་པས་འློག་མ་འདློར་བར་བྱྗེད་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསན་པའི་རྩ་བ་གཅློད་

པར་བྱྗེད་པ་སྐྗེ་དགུའི་ཕན་བདྗེའི་ལློ་ཐློག་གི་སྗེར་བ་ཆྗེན་པློ། གཞུང་གློང་འློག་གི་

གནད་གཏན་ནས་མ་གློ་པའི་ལློག་པར་རྟློག་པ་ཡིན་པས་རྒྱང་རིང་དུ་དློར་བར་

བྱའློ། །འདི་ལྟ་བུའི་ལློག་པར་རྟློག་བ་འབྱུང་བ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་སློམ་པ་

གསུམ་བསན་པ་ལས། དྗེས་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པའི་སློ་སློར་ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་

བྱའློ། །འློད་སྲུངས་གང་དག་སློ་སློར་ཐར་པ་དང་མི་མཐུན་པར་བྱ་བར་སྗེམས་པ་དྗེ་

དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སློབས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་མི་མཐུན་པར་བྱ་བར་སྗེམས་

པའློ། །གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་སློབས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་མི་མཐུན་པར་བྱ་

བར་སྗེམས་པ་དྗེ་དག་ནི་འདས་པ་དང་མ་བྱློན་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་
1  པང

2  ཐག

3  བསྐད
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བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་བྱང་ཆུབ་དང་མི་མཐུན་པར་བྱ་བར་སྗེམས་པ་སྗེ། དྗེའི་

རྣམ་པར་སྨིན་པས་ནི་སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆྗེན་པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀི་སྗེམས་

ཅན་ཇི་སྗེད་པ་སྗེམས་ཅན་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་མློང་བའི་ཚོར་བ་དག་

དྗེའི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉྗེ་བར་མི་འགྲློ། སློང་དང་བརྒྱ་སློང་དང་བྱྗེ་བ་བརྒྱ་སློང་དང་

གྲངས་དང་ཆ་དང་བགྲང་བ་དང་དཔྗེ་དང་རྒྱུར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །སྡུག་བསྔལ་དང་

ཡིད་མི་བདྗེ་བ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་དག་ཡློངས་སུ་སང་བར་འདློད་པས་དགྗེ་སློང་དྗེ་དག་

གི་སྤྱློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་དྗེ་དག་དཔག་ཚད་སློང་བས་ཀང་རིང་དུ་ཡློངས་སུ་སང་བར་བྱ་

སྗེ། བཟླས་པའི་སྒ་ཡང་ཡློངས་སུ་སང་བར་བྱ་ན་བལྟ་བ་དང་ཉན་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏྗེ་དྗེ་

དག་ཡློངས་སུ་སང་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་པ་དང་དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས་

ཀང༌། ཇི་ལྟར་ལློ་ཐློག་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ནི། །བརྟྗེན་ནས་སྐློན་མྗེད་པར་ནི་སྐྗེ་བ་

ལྟར། །དྗེ་བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་བརྟྗེན་ནས་ཆློས་དཀར་མཆློག །སིང་རྗེའི་ཆུས་བརླན་

པས་ནི་རྣམ་པར་སྐྗེ། །རྒྱལ་བ་ངས་གསུངས་སློ་སློར་ཐར་པ་ཡི། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་

དག་འདུལ་བ་མ་ལུས་ལ། །སྔགས་པ་ཁྱིམ་པས་རྟགས་དང་ཆློ་ག་སངས། །ལྷག་མ་

རྣམས་ནི་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

འདིས་ནི་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་དང་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

བཅས་པ་རྣམས་མ་གཏློགས་པ་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་བང་དློར་རྣམས་སྔགས་པ་

ཁྱིམ་པས་ཀང་ཉམས་སུ་བང་དགློས་པར་གསུངས་ན། སྔགས་པ་རབ་བྱུང་དང་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་ལྡན་གིས་ལྟ་ཅི་སྨློས། ལློག་པར་རྟློག་པའི་ཐ་ཆད་འདི་ཁ་

ཆྗེའི་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀི་གཙུག་གི་ནློར་བུ་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་ཛྙཱ་ན་ཤྲི་
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མི་ཏྗེས་ཀང་ནན་ཏན་དུ་མས་བཀག་སྗེ་ཇི་སྐད་དུ། ཚུལ་ཁིམས་དང་སློམ་པ་དང་དམ་

ཚིག་མི་འགལ་བ་ལས། དང་པློར་རབ་ཏུ་བྱུང་བརྟྗེན་ནས། །སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཕྱིན་

ལམ་གནས། །ཕྱི་ནས་དྗེ་རྣམས་རྨློངས་སློགས་ཀིས། །འདུལ་བ་ཡི་ནི་བསན་བཅློས་

ལས། །ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་སློམ་གནས་པ། །སློ་སློར་ཐར་དང་ལློ་དྲིར་གནས། །དྗེར་

བཤད་པ་ཡི་བསབ་པ་རྣམས། །ཕལ་ཆྗེར་བསྲུང་བར་མ་ནུས་པས། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་དང༌། །འགལ་བ་ཉིད་དུ་ཡློངས་བཟུང་ནས། །ད་ལྟར་དྗེ་བཏང་

རྣམ་པར་གནས། ཞྗེས་དང༌། རབ་བྱུང་སློམ་པ་བཏང་ནས་ནི། །སྔགས་ཀི་སློམ་པའམ་

སྦྱིན་སློགས་ཀི། །སློམ་པ་ཡང་ནི་གཟུང་མི་བྱ། ཞྗེས་དང༌། བློ་ལྡན་ཁྱད་པར་འཕགས་

པ་ཡིས། །དགྗེ་སློང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཐམས་ཅད་

དུ། །རྨི་ལམ་དུ་ཡང་འགལ་མི་བསམ། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་རྒྱས་པར་གསུངས་

སློ། །མདློ་སྗེ་དུ་མར་ཡང་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་ལ་རིང་ནས་བསབས་པ་དུ་མས་ཀང་

ཁྱིམ་སངས་ཏྗེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྗེན་པར་རློགས་པ་ཆྗེད་དུ་གཉྗེར་ནས་མཛད་པར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར། སློ་སློར་ཐར་པའི་སྤྱི་དང་དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

སློམ་པ་རྣམས་ནི་ཐྗེག་པ་མཆློག་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་གཅྗེས་སྤས་སུ་གཟུང་

དགློས་སློ། །དགྗེ་བ་ཆློས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གསུམ། མདློར་བསན་པ་ནི། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་འློག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་

པློའི་ཕྱིར་ལུས་ངག་གི་དགྗེ་བ་བསགས་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་

མདློར་བསྡུ་ན་དགྗེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞྗེས་བྱའློ། །
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གཞུང་མང་པློ་ལས་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཞྗེས་ཀང་

འབྱུང་ངློ་། །འདི་ལ་གསུམ་ལས། དུས་ནི། འློག་ཏུ་ཞྗེས་པ་སྗེ་དགྗེ་བའི་ཆློས་གང་དག་

ཅི་ཡང་རུང་བ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་ནས་ཞྗེས་མདློ་ལས་

གསུངས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་ཁློ་ནའི་དགྗེ་བའི་ཆློས་སྐྗེ་བ་དང་གནས་པ་

དང་འཕྗེལ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་

ནས་དགྗེ་བ་རྣམས་བསྡུ་བར་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །དྗེ་ཡང་“སྔློན1་ལ་སློམ་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་བརྟན་པར་བྱའློ། །དམིགས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློའི་ཕྱིར་ཏྗེ་རང་རྒྱུད་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །དྗེས་ན་དགྗེ་བ་སྡུད་

པ་ནི་རང་རྒྱུད་སྨིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ནི་གཞན་སྨིན་པར་

བྱྗེད་པ་སྗེ་ཁྱད་པར་ནི་དྗེའློ། །མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ནི། ལུས་དང་ངག་གིས་

དགྗེ་བ་བསགས་པ་སྗེ་ཡིད་མ་སྨློས་པ་ནི་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐབས་

ཡིན་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀང་ལུས་ངག་ཁློ་ནའིཡིན་པས་སློ་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་གཞན་རྣམས་

ནས་འཆད་ཀང་རྒྱས་བཤད་ནས་ཡིད་ཀི་དགྗེ་བ་དུ་མ་བཤད་པ་དང་སློབ་དཔློན་

ཡློན་ཏན་འློད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་ཡིད་ཀང་བཤད་པས་ལུས་ངག་སྨློས་པས་ཡིད་ཤུགས་

ལ་གློ་བར་ནུས་པས་མ་བཤད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྗེགས་སློ། །སློམ་པ་ཉི་ཤུ་

པའི་དཀའ་འགྲྗེལ་དང་ལམ་སྒློན་འགྲྗེལ་པ་ནི་གཞུང་ལ་ཡིད་ཡློད་པའི་ལུགས་སུ་

བྱས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློ་གསུམ་རྗེ་རྗེ་བ་དང་གཉིས་གཉིས་དང་གསུམ་ཆར་གིས་

བྱས་པའི་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡློད་དློ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བརྒྱད་

ལས། ཤྗེས་རབ་གསུམ་བསྐྗེད་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི་སློམ་པའི་ཚུལ་
1  སློན
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ཁིམས་ལ་བརྟྗེན་ཅིང་གནས་ནས་རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་མྗེད་པར་གཙུག་ལག་དམ་པ་

མཉན་ཏྗེ་ཐློས་པའི་ཤྗེས་རབ་བཙལ་ལློ། །ཐློས་པའི་ཚོགས་བསགས་པ་ལས་དཔྱློད་

པ་དང་ལྡན་པས་སྗེམས་སློ། །དྗེ་ནས་ནི་སློམ་པ་ལ་འཇུག་སྗེ་ཞི་ལྷག་སློམ་པའློ། །དྗེ་

ཡང་ལུས་འདུ་འཛི་དང་སྗེམས་མི་དགྗེ་བའི་རྣམ་རྟློག་གིས་དབྗེན་པ་ལ་ལྟློས་པས་

གཅིག་པུར་དགའ་བའློ། །སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་དཀའ་འགྲྗེལ་དུ་གཅིག་ཏུ་དགའ་བ་ཞྗེས་

འབྱུང་ངློ་། །དྗེ་ལ་ཞི་གནས་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་ཡིན་ལ་ཐློས་བསམ་གི་

ཤྗེས་རབ་དང་ལྷག་མཐློང་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སྗེ་ཚུལ་ཁིམས་ལས་བསབ་པ་

གཉིས་འགྲུབ་པའློ། །ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། བ་མ་རྣམས་ལ་

མཐློང་ན་མི་འགིང་ཞིང་དགའ་བཞིན་དུ་བདྗེ་བར་བྱློན་ཏམ་ཞྗེས་གསློང་པློར་སྨྲ་

བའམ་གུས་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ལུས་ཀིས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་ལངས་ནས་སན་སློབ་པ་

དང་སན་ལས་འཕགས་ཏྗེ་གུས་པ་སློན་པའི་མངློན་པར་ལྡང་བའམ་མྱུར་དུ་ལྡང་བ་

དང༌། ཉྗེ་བར་འློངས་པ་དང་མིག་ལམ་དུ་སང་བ་ན་ཕྱག་བྱྗེད་པའམ་ཐལ་མློ་ཙམ་སྦྱློར་

བ་དང་གཡློག་བྱྗེད་པའི་གུས་པར་རིམ་གྲློ་“བྱྗེད1་པ་དང༌། ནད་པ་རྣམས་ལ་བརྩྗེ་

བས་ནད་གཡློག་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ལ་ཕན་“འདློགས2་པ་དང་བ་མ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་

ཞིང་གསུམ་སྗེ་དང་པློ་ནི་ཕ་མ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་མཁན་སློབ་དང་གསུམ་པ་ནི་ནད་

པ་སྗེ་འདི་དག་བྱང་སྗེམས་རབ་ཏུ་བྱུང་མ་བྱུང་གཉིས་ཀའི་བསློད་ནམས་སྐྗེ་བའི་

གཞི་ཡིན་པས་ཞིང་ངློ༌། །ཡློན་ཏན་དང་ཡློན་ཏན་ཅན་ལ་དགའ་བ་ནི། གསུང་རབ་མ་

ནློར་བར་སྨྲ་བ་དང་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་བསྔགས་པ་བརློད་པའི་ལྗེགས་པར་སྨྲ་

1  པྱྗེད

2  འློདགས
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བ་ལ་ལྗེགས་སློ་སྗེར་བ་དང་ཐློས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་

གི་བསྔགས་པ་བརློད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དགྗེ་བ་རྣམས་ལ་བསམ་པ་ཐག་

པས་ཡི་རང་ཞིང་ཚིག་ཏུ་བརློད་པའློ། །དྗེ་ཡང་གཞན་གིས་ཡློན་གནས་སུ་ཤྗེས་ནས་

ཡི་རང་བར་འགྱུར་པ་དང་རང་གི་ཕག་དློག་སང་བ་དང་མ་བྱས་ཀང་བྱས་པ་དང་འདྲ་

བའི་བསློད་ནམས་འཐློབ་པ་དང༌། ལྗེགས་པ་དྗེ་དག་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར་རང་གིས་བྱས་པ་ལ་དགའ་བ་བཞིན་དུ་དགའ་བར་བྱའློ། །བཟློད་པ་བསྗེན་པ་ནི། 

ཕ་རློལ་གིས་གནློད་པ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སློ་སློར་བརྟགས་ཏྗེ་སྔློན་གི་ལས་སུ་ལྟ་

ཞིང་སིང་རྗེ་བསྐྗེད་ནས་སར་མི་ཁློ་ཞིང་གནློད་ལན་མི་བྱྗེད་པའློ། །

བསྔློ་བ་དང་སྨློན་ལམ་གདབ་པ་ནི། བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་བསློད་ནམས་ཐ་

དད་པ་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་སློ་གསུམ་གིས་བྱས་པ་དང་བྱྗེད་པར་འགྱུར་བའི་དགྗེ་བ་

རྣམས་བྱང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་བསྔློ་བ་དང༌། ཡློན་ཏན་ཚད་མྗེད་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུས་

དུས་སུ་ས་བཅུ་པར་བཤད་པའི་སྨློན་ལམ་བཅུའམ། བཟང་པློ་སྤྱློད་པའི་སྨློན་ལམ་

གདབ་པའློ། །དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་ནི། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པ་ཟང་ཟིང་དང་སྒྲུབ་པའི་མཆློད་པ་གཉིས་དང་ངན་པ་མིན་པའི་རྒྱ་ཆྗེན་

པློའི་མཆློད་པའློ། །བག་ཡློད་བསྗེན་པ་ནི། རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཕྱིན་དྲུག་གི་

དགྗེ་བའི་ཕྱློགས་རྣམས་ལ་བརྩློན་པ་ཆྗེན་པློས་འཇུག་པའློ། །ཚོགས་ལམ་གི་གནས་

སུ་གྱུར་པའི་དགྗེ་བ་ནི། ཡིད་ཀིས་དྲན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་དང་ལྡན་བཞིན་དུ་ལུས་

ངག་གིས་བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་ལ་སྤྱློད་པས་ཀུན་ནས་བསྲུང་བ་དང་དབང་པློ་མ་

བསམས་པས་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་མི་འློང་བའི་ཡུལ་གི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་ཆགས་
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སང་སྐྗེ་བ་ལས་སྗེམས་སྲུང་བར་བྱྗེད་པའི་དབང་པློའི་སློ་བསྲུང་བ་དང༌། ཧ་ཅང་

འགྲངས་པ་དང་ཧ་ཅང་བཀྲྗེས་ཏྗེ་བརྩློན་འགྲུས་རྩློམ་པར་མི་ནུས་པའི་མཐའ་གཉིས་

སུ་མ་ལྷུང་བར་ལུས་གནས་པའི་ཕྱིར་དུ་རན་པར་ཟ་བའི་ཟས་ཀི་ཚོད་རིག་པ་དང༌། 

མཚན་མློ་ལ་ཐུན་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་བར་པ་ལ་ཉལ་ཞིང་སྔ་ཕྱི་གཉིས་དང་ཉིན་པར་

ལ་ཁ་ཏློན་དང་རྣལ་འབྱློར་དུ་བྱྗེད་པ་ནམ་གི་ཆ་སློད་དང་ཆ་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བར་རྣལ་

འབྱློར་ལ་བརྩློན་པ་དང༌། དགྗེ་བ་ལ་འཛུད་ཅིང་མི་དགྗེ་བ་ལས་ཟླློག་པའི་གྲློགས་

སྐྗེས་བུ་དམ་པ་དང་ལུང་འབློགས་པ་ལ་སློགས་པ་བྱྗེད་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

བསྗེན་པ་དང༌། རང་གིས་རང་གི་བཤྗེས་གཉྗེན་བྱས་ཏྗེ་རང་གི་ཉྗེས་པ་ལ་བརྟག་ཅིང་

ཉྗེས་པ་དྗེའི་འདི་ཕྱིའི་ཉྗེས་དམིགས་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་གཉྗེན་པློ་བསྗེན་པས་སྗེལ་

བར་བྱྗེད་པ་དང༌། འཁྲུལ་པའམ་ཉྗེས་པ་བྱུང་བ་རྣམས་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་དང་

འཕད་པའི་སྐལ་བ་ཡློད་ན་དྗེ་དག་དང་མྗེད་ན་དྗེ་དག་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་སྤྱན་སྔར་

ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ལ་མཁྱྗེན་པར་གསློལ་ཏྗེ་མཐློལ་ཞིང་འཆགས་པ་

དང་ཆློས་མཐུན་པར་སྤྱློད་པའི་གྲློགས་ལའང་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་“པའློ།1 །དློན་བསྡུ་བ་ནི། 

དྗེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པའི་དགྗེ་བའི་ཆློས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་བསྲུང་བ་དང་རྣམ་པར་

འཕྗེལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་དགྗེ་

བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞྗེས་བྱའློ། །“དྗེ་ལ2་སྒྲུབ་པ་ནི་གསར་དུ་བསྐྗེད་པ་

སྗེ་ཤྗེས་རབ་གསུམ་བསྐྗེད་པ་ལྟ་བུའློ། །སྲུང་བ་ནི་སྐྗེས་པ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་

བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་བཟློད་པ་བསྗེན་པ་ལྟ་བུ་སྗེ་ཁློང་ཁློ་མ་བཀག་ན་དྗེས་དགྗེ་བ་

1  པའ

2  དལ
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བསགས་པ་རྣམས་འཇློམས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འཕྗེལ་བར་བྱྗེད་པ་ནི་བསྲུངས་བ་རྣམས་

སར་ཡང་འཕྗེལ་བ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་དང་རྟས་པར་བྱྗེད་པ་སྗེ་བསྔློ་བ་དང་སྨློན་ལམ་

འདྗེབས་པ་ལྟ་བུའློ། །སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྗེམས་ཅན་

ལ་ཕན་འདློགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་

ཏུ་རིག་པར་བྱ་སྗེ། གྲློགས་བྱ་དགློས་པ་དང་ཐབས་ལ་རྨློངས་པ་དང་ཕན་འདློགས་པ་

དང་འཇིགས་པས་ཉྗེན་པ་དང་མ་ངན་གིས་གཟིར་བ་དང་ཡློ་བྱད་ཀིས་ཕློངས་པ་

དང༌། གནས་འཆའ་པར་འདློད་པ་དང་བློ་མཐུན་པར་འདློད་པ་དང་ཡང་དག་པར་

ཞུགས་པ་དང་ལློག་པར་ཞུགས་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གདུལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀི་

དློན་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའློ། །

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ལ་གསུམ་ལས། “སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ནི། བྱང་སྗེམས་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་ཇི་ལྟར་ན་

ལྗེགས་པར་བསམས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་བཅུ་ལས་འདས་

པའི་འདློད་པ་རྣམས་ལ་མི་ལྟ་བ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་མིའི་འདློད་པའི་མཆློག་

འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སིད་ཐློབ་པ་ཡང་བློར་ཏྗེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་ཀང་དྗེ་ལ་མི་ལྟ་བ་ནི་དཔྗེར་ན་རྩའམ་མི་“གཙང1་བ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

ནློ། །འདློད་པར་བྱ་བས་ན་འདློད་པ་སྗེ་དངློས་པློའི་འདློད་པ་ལློངས་སྤྱློད་དང་འདིས་

འདློད་པས་ན་འདློད་པ་སྗེ་ཉློན་མློངས་པའི་འདློད་པ་སྗེད་པའློ་འདིར་ནི་དང་པློ་སྗེ། དྗེ་

ཡང་ཕྱག་དར་གི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་སངས་པའི་རྩ་ལ་སར་ཡང་མ་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ཆགས་པར་བྱ་བའི ་སིང་པློ ་མྗེད་པར་མཐློང་ནས་སྔར་སངས་པ་ལ་སར་མི ་
1  གཅང
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ལྟའློ། །ཡང་མི་གཙང་བའི་བློས་སངས་པའི་ཕྱི་ས་རུལ་བ་ལ་སར་མི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

འདློད་པ་དྗེ་དག་ཉློན་མློངས་པ་ཕྱི་ས་རུལ་པ་ལྟ་བུ་དང་འབྗེལ་བར་མཐློང་ནས་སར་

ཡང་མི་ལྟའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དང་པློར་ཁྱིམ་གི་ལློངས་སྤྱློད་སངས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་

སར་དྗེ་དག་ལ་ལྟ་བར་བྱྗེད་ན་སློམ་པ་ཡློངས་སུ་དག་པར་མི་འགྱུར་བས་སར་ཡང་

མ་ཆགས་པ་བརྟན་པར་བྱ་སྗེ་སྔར་བཤད་པའི་དཔྗེ་གཉིས་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་འཇློག་

དགློས་པའློ། །མ་འློངས་པའི་འདློད་པ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་མྗེད་པ་ནི་མ་འློངས་པ་

ན་བདུད་ཀི་གནས་སུ་གཏློགས་པ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྗེད་པའི་འདློད་པའི་ལློངས་

སྤྱློད་ལ་ཡང་སྨློན་ནས་དྗེའི་དློན་དུ་ཚངས་པར་མི་སྤྱློད་ན་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་འདློད་

པའི་དློན་དུ་ལྟ་ཅི་སྨློས། དྗེ་ལ་མི་དགའ་བ་ནི་དཔྗེར་ན་སག་གཟིག་ལ་སློགས་པས་

གང་བའི་ནགས་ཐིབས་པློར་འཇུག་པར་མི་འདློད་པ་བཞིན་དུ་ལྟ་བའློ། །འདིར་འདས་

པ་ལ་མི་ལྟ་བ་ལ་མིའི་འདློད་པ་སྨློས་ཀི་ལྷ་མ་སྨློས་པ་ནི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

གཙོ་བློར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཡིན་ལ་ལྷ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །མ་འློངས་པ་ལ་མི་དགའ་བ་ལ་ལྷའི་འདློད་པ་སྨློས་ཀི་མི་མ་སྨློས་པ་ནི་འདློད་

པའི་ལློངས་སྤྱློད་ལ་ཕྱི་མར་སྨློན་པ་མྗེད་པར་སློན་པའི་སྐབས་ཡིན་ཞིང་འདློད་པའི་

ལློངས་སྤྱློད་ལ་བདུད་ཀི་ལས་ལྷག་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །མདློར་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

སློམ་པ་དག་པའམ་ལྗེགས་པར་བསམས་པ་ལ་མ་འློངས་པའི་འདློད་པའི་“ཆྗེད1་དུ་

ཡང་ཚངས་སྤྱློད་ལ་མི་གནས་པ་ཞིག་དགློས་ཀི་སྔར་སངས་པའི་འདློད་པ་ལ་མི་ལྟ་

བ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པའློ། །ད་ལྟར་བ་ལ་ལྷག་པར་ཞྗེན་པ་མྗེད་པ་ནི། རྒྱལ་པློ་དང་

ཁྱིམ་བདག་སྗེམས་ཅན་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་རྗེད་བཀུར་གི་འདློད་པ་ལ་ཡང་རློ་མང་བར་མི་
1  ཆད
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བྱྗེད་ན་སྗེམས་ཅན་ཐ་ཆད་ཀི་རྗེད་བཀུར་ལ་ལྟ་ཅི་སྨློས། དྗེ་ནི་དཔྗེར་ན་ཟས་ཟློས་པ་

ཕྱིར་སྐྱུགས་པ་ལ་རློ་མང་བར་མི་བྱྗེད་པ་དང་འདྲ་བར་ཡང་དག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་

“དྗེ1་དང་འདྲ་བར་མཐློང་བའློ། །དྗེ་ལ་གཙོ་བློར་ཕྱི་མའི་འདློད་པ་ལ་སྨློན་ནས་ཚངས་

པར་སྤྱད་ན་ལྗེགས་སྨློན་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས་སློ་ཐར་གི་སློམ་པར་མི་འགྱུར་བར་འདྲ་

ཡང་འདློད་པའི་ལློངས་སྤྱློད་སྔར་ཐློབ་པ་འདློར་བ་དང༌། ད་ལྟར་བ་ལ་མི་ཆགས་པ་ནི་

ཁྱིམ་པའི་“སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་མྗེད་མི་རུང་མ་ཡིན་གི་རབ་བྱུང་ལ་ངྗེས་པར་

དགློས་པས་སྤྱིར་འཁློར་བ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འདློད་པའི་ཉྗེས་དམིགས་བསློམས་

ནས་སྔར་ལྟར་བློ་མ་བཟླློག་ན་ལྗེགས་པར་“བསམས2་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་དུ་མི་

འགྱུར་བ་ལ་ངྗེས་པ་དྲངས་དགློས་སློ། །དབྗེན་པ་ན་གནས་པར་དགའ་བ་ནི་ལུས་

དབྗེན་པའི་གཅིག་པུ་ལ་དགའ་བ་དང་མང་པློའི་ནང་ན་གནས་ཀང་འདློད་པ་ལ་རྟློག་

པ་ལ་སློགས་པ་རྒྱང་བསིངས་ཏྗེ་གནས་པའློ། །

དྗེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་མི་འཛིན་གི་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱང་

སྗེམས་ཀི་ཏིང་“ངྗེ3་འཛིན་“ཚད་མྗེད4་པ་གསར་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་དབང་

ཐློབ་པའི་ཕྱིར་དུ་འབད་པའློ། །འདིས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་ཙམ་ལ་ཆློག་ཤྗེས་བྱས་

ནས་ཡློན་ཏན་གློང་མ་མི་འཚོལ་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མི་འགྱུར་

བར་བསན་ནློ། །ངག་དང་རྟློག་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་ནི། འདུ་འཛིའི་ནང་ན་འདུག་པའི་

ཚེ་ཡང་ངན་པའི་“ཚིག5་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་གཏམ་མི་སྨྲ་ལ། དབྗེན་པ་ན་གནས་
1  དློ

2  བསྔམས

3  ང

4  ཆད་མད

5  ཆིག
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པའི་ཚེ་ནི་འདློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རྟློག་པ་ངན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སྐྗེད་པར་ལྗེགས་

པར་སློམ་པའློ། །བརྒྱ་ལ་བརྗེད་ངས་པས་བྱུང་ན་ཡང་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་

ལྟ་ཞིང་འགློད་པ་དྲག་པློ་སྐྗེད་དློ། །དྗེ་རྒྱུན་དུ་བྱས་ན་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ངག་ཡིད་ངན་

པ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་དྲན་པ་སྐྗེ་ཞིང་མི་བྱ་བའི་སྗེམས་ཀང་ཐློབ་ནས་འདློར་རློ། །འདློར་

བ་ལ་གློམས་ན་སྔར་དྗེ་གཉིས་ལ་དགའ་བ་ཇི་ཙམ་སྐྗེ་བ་དྗེ་ལྟར་ཕྱིས་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་

ལ་མི་དགའ་བ་སྐྗེ་སྗེ་བློ་གཉིས་གློ་ས་འཕློ་བར་འགྱུར་རློ། །དང་པློ་ནས་མི་འབྱུང་བ་

ལ་འབད་པ་དང་བྱུང་ན་ཡང་ཇི་མི་སམ་པར་མི་འཇློག་པར་ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་ཞིང་

འགློད་པ་དྲག་པློ་བསྐྗེད་པས་བློ་སྔ་ཕྱི་གནས་འཕློ་བ་འདི་ནི་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་བཀག་

སྗེ་ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་བའི་མན་ངག་བ་ན་“མྗེད1་པའློ། །རང་ལ་

ཁྱད་དུ་མི་གསློད་པ་ནི། སར་ཆུད་པ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆྗེ་བ་དང་བསབ་གཞི་བགྲང་ལས་འདས་པའི་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དང་རྟློག་གྗེའི་ཡུལ་མ་

ཡིན་པས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། བསྐལ་པ་གྲངས་ལས་འདས་པར་སྤྱློད་

པའམ་ཡུན་མི་ཐུང་བར་ཞུགས་པའི་ཡུན་རིང་བ་དང་ལུས་ལ་སློགས་པ་གཏློང་བ་

གཞན་གིས་བྱ་མི་ནུས་པའི་བྱ་དཀའ་བ་དག་ཐློས་པ་ན་དྗེ་དག་ལ་འཇིགས་པ་དང་

བག་ཚ་བ་དང༌། ངས་མི་ནུས་སམ་པ་ནི་བདག་ཁྱད་དུ་གསློད་པ་སྗེ་དྗེ་འགློག་

པའློ། །ཇི་ལྟར་འགློག་པ་ནི་དྗེ་དག་ཀང་མིར་གྱུར་པས་རིམ་གིས་བསབས་པས་

བསབ་པ་དྗེ་དག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ཡིན་གི་དང་པློ་ནས་ད་ལྟར་ནུས་པ་མིན་

ནློ། །བདག་གིས་ཀང་རིམ་གིས་སློབ་པའི་བརྩློན་པ་མ་བཏང་ན་གདློན་མི་ཟ་བར་དྗེ་

1  མད
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དག་འཐློབ་བར་འགྱུར་རློ་སམ་དུ་སྤློ་བ་བསྐྗེད་པའློ།“།1དྗེས་ན་བསབ་གཞི་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པ་དྗེ་དག་མཉན་ནས་དྗེ་འདྲ་བ་སུས་སློབ་པར་ནུས་ཞྗེས་ཡལ་བར་འདློར་བ་

དང་ཡང་བྱང་སྗེམས་གཞན་རྣམས་ཀི་ཡིན་གི་བདག་གི་མིན་ནློ་སམ་དུ་དློར་ན་

རིགས་ཀི་ནུས་པ་རྒྱས་པའི་གྗེགས་ཆྗེན་པློ་ཡིན་པས་སྔར་བཤད་བ་ལྟར་ཞུམ་པ་

བཀག་ནས་དངློས་སུ་འཇུག་པར་ནུས་པ་ལ་འབད་པ་དྲག་པློས་འཇུག་ཅིང༌། རྗེ་

ཞིག་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀང་བདག་གིས་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སློབ་པ་ནམ་འློང་ན་སམ་དུ་སྤློ་

བ་མང་དུ་བསློམ་པ་དང༌། དྗེའི་རྒྱུར་གསག་སྦྱང་ལ་འབད་ཅིང་སྨློན་ལམ་རླབས་ཆྗེན་

པློ་བྱ་དགློས་སློ། །

ངྗེས་པ་ནི། རང་གི་ཉྗེས་པ་ལ་རྟློག་པར་བྱྗེད་ཀི་ཕ་རློལ་གི་ཉྗེས་པ་ལ་མི་རྟློག་

ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་བསྐྗེད་པའློ། །འློ་ན་ཕ་རློལ་གི་ཉྗེས་པ་དྗེ་ལྟར་འཇློག་གམ་ཞྗེ་ན། 

མ་ཡིན་ཏྗེ་ཉློན་མློངས་པའི་ཆློས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་སིང་རྗེ་བསྐྗེད་དློ། །ཇི་ལྟར་

སྐྗེད་ན་འདི་ནི་གང་ཟག་འདིའི་ཉྗེས་པ་མིན་གི་ཉློན་མློངས་པའི་སློབས་ཀིས་རང་

དབང་མྗེད་པར་བྱུང་བའློ་ཞྗེས་མ་རུངས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་རྣམས་ལ་

ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་དང་ཁློང་ཁློ་མི་སྐྗེད་པར་ཤས་ཆྗེར་བརྩྗེ་བ་སྐྗེད་ཅིང་དྗེར་མ་

ཟད་བྱྗེད་འདློད་བསྐྗེད་དྗེ། འདི་ལྟར་ཅི་ནས་ཀང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་ཉློན་

མློངས་པའི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བར་དྗེ་དང་ཕལ་ལ་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་པར་

བྱའློ་སམ་ནས་བཤྗེས་གཉྗེན་བྱྗེད་འདློད་པའློ། །བཟློད་པ་ནི། གཞན་གི་ལག་པ་དང་

བློང་བ་དང་མཚོན་ལ་སློགས་པས་བསྣུན་པ་ཡང་སྗེམས་ཀིས་སང་བ་ཡང་མི་བྱྗེད་

ན་ཞྗེ་གཅློད་པའི་སིག་པ་ཅན་གི་ཚིག་འབྱིན་པའམ་རྗེག་པར་ལྟ་ག་ལ་བྱྗེད། དྗེས་ན་
1  - །
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རིམ་པ་ལྟར་ཡིད་ངག་ལུས་གསུམ་དག་པའློ། །དྗེ་ལྟར་གནློད་པ་ཆྗེན་པློ་ཡང་བཟློད་

ན་ཕན་པ་མྗེད་པར་ཕ་རློལ་ལ་སྤྱློ་བ་དང་ཚིག་གིས་གཤྗེ་ཞིང་ཁློ་བ་དང་སློད་ཅིག་

ཅྗེས་དམ་འཆལ་ཞིང་དྗེ་འདྲ་བའི་གནློད་པས་སྗེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དུ་གྱུར་བ་ཅུང་

ཟད་ཙམ་ཡང་མི་བྱྗེད་པར་བཟློད་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཞྗེས་ས་མུ་དྲ་མྗེ་གས་བྱས་ཟྗེར་བའི་

འགྲྗེལ་པར་འབྱུང་ངློ༌། །གཞུང་དུ་ནི་སྤྱློ་བའམ་ཁློ་བའམ་བརྒྱད་བཀག་གིས་སྡུག་

བསྔལ་བར་འགྱུར་བའི་གནློད་པ་ཆུང་ངུ་དག་གིས་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞྗེས་བསྣུན་པའི་ལན་

དུ་སང་བ་ཙམ་ཡང་མི་སྐྗེད་ན་དྗེ་དག་གིས་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞྗེས་གསུགས་པས། ཕ་རློལ་

པློས་གནློད་པ་ཆུང་ངུ་བྱས་པས་སྗེམས་མི་འཁྲུག་པར་སློན་པ་སྗེ་དགྗེ་སྦྱློང་དུ་བྱྗེད་

པའི་ཆློས་བཞི་ལ་གནས་པའློ། །བག་ཡློད་པ་ནི། །སྔློན་གི་མཐའ་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་

དང་དབུས་ཀི་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་སྔ་ནས་བྱ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་རྗེས་སུ་སྤྱློད་པའི་

བག་ཡློད་པ་ལྔ་སྗེ། དྗེ་དག་ཀང་རིམ་པ་ལྟར་འདས་པའི་དུས་སུ་ཉྗེས་པ་རྣམས་ཆློས་

བཞིན་དུ་ཕྱིར་བཅློས་པ་དང༌། མ་འློངས་པའི་དུས་སུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པར་ནན་ཏན་

དུ་སྗེམས་པ་དང་ད་ལྟར་ཡང་བརྗེད་པ་མྗེད་པར་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་དང༌། བདག་ཇི་ལྟ་ཇི་

ལྟར་སྤྱློད་ཅིང་གནས་ན་ཉྗེས་པ་མི་འབྱུང་བ་དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་སྤྱློད་ཅིང་གནས་ན་ཅི་མ་

རུང་སམ་དུ་རབ་ཏུ་སྒིམ་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་སྤྱློད་ཅིང་

གནས་པའློ། །འདི་ནི་གཙོ་བློར་སློ་ཐར་ལས་འབྱུང་བའི་བསབ་གཞི་ལ་བག་བྱྗེད་

པའློ། །དྗེ་ལྔ་ལ་ཡང་བཞི་པ་རྩ་བ་སྗེ་དྗེ་ཡློད་ན་ལྔ་བ་སྐྗེ་ལ་བརྒྱ་ལ་དྗེ་མ་སྐྗེས་པར་

ཉྗེས་པ་བྱུང་ནའང་ཆློས་བཞིན་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསློ་བ་འབྱུང་ངློ༌། །ཆློ་ག་དང་

འཚོ་བ་དག་པ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་ཆློ་གའམ་སྤྱློད་པ་དག་པ་ནི་གྲགས་པ་འདློད་ནས་
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དགྗེ་བ་མི་སྤྱློམས་པ་དང་སིག་པ་མི་འཆབ་ཅིང་སྒློགས་པ་དང་ངན་ཉུང་རྗེད་པ་ལ་

ཡིད་མི་བདྗེ་བ་མྗེད་པའི་འདློད་པ་ཆུང་བ་དང་བཟང་མང་འཐློབ་པ་ལ་ལྷག་པར་དློན་

དུ་གཉྗེར་བ་མྗེད་པའི་ཆློག་ཤྗེས་པ་དང༌། གྲང་བ་དང་བཀྲྗེས་སྐློམ་སློགས་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་བཟློད་པ་དང་མ་རྗེད་པས་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་མྗེད་པས་གདུང་བ་མྗེད་བ་དང་

དབང་པློ་དུལ་བ་དང་ཞི་བས་མི་རྒློད་པ་དང་ཡུལ་གི་རྗེས་སུ་མི་འབང་བས་ཡྗེང་

ཡྗེང་བློ་མ་ཡིན་པ་དང་སྤྱློད་ལམ་རྣམས་མཛེས་ཤིང་“ཚུལ1་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་

པས་སྤྱློད་ལམ་རབ་ཏུ་ཞི་བའློ། །

འཚོ་བ་དག་པ་ནི། ཚུལ་འཆློས་སློགས་ལློག་འཚོ་ལྔ་དང་བལ་བའློ། །བསམས་

སུ་ཟིན་ཀང་རྒྱུ་དྲུག་གིས་ལྗེགས་པར་མ་བསམས་པ་སྗེ་དྗེ་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་

འཛིན་པ་ཀུན་སློང་དང་བཅས་པའི་ངག་མ་དག་པ་ཁྱད་དུ་གསློད་པ་འཁློར་མི་འཛིན་

པ་ཉྗེས་པ་མི་འཆློས་པ་ཆློ་ག་དང་འཚོ་བ་མ་དག་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། ལུས་

ངག་བསམས་ཀང་དུས་གསུམ་གི་འདློད་པ་ལས་སྗེམས་མ་བསམས་པ་དང་

བསམས་སུ་ཟིན་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒྲུབ་མི་འདློད་

པའློ། །འཁློར་མི་འཛིན་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འཁློར་བཟློད་པ་མི་འཛིན་པ་ཞྗེས་སློབ་

དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་བཤད་དློ། །དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ནི། ལྔ་ཚན་གཉིས་ལས་ཕར་ཕྱིན་དང་པློ་ལྔའི་ཉྗེར་གནས་ནི། རིམ་པ་

ལྟར་དྗེ་དག་གི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་ལ་ཆགས་པའི་སྗེར་ས་ཕ་མློ་

ཡང་དང་དུ་མི་ལྗེན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་གཞིར་གྱུར་བའི་ཉློན་མློངས་པ་

དང༌། ཉྗེ་བའི་ཉློན་མློངས་ཁློ་བ་དང་ཁློན་འཛིན་སློགས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་དང་དུ་མི་
1  ཆུལ
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ལྗེན་པ་དང་ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་དང་ཁློ་བ་དང་ཁློན་འཛིན་བྱུང་བ་དང་དུ་མི་ལྗེན་

པ་དང༌། དགྗེ་བ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ལྗེ་ལློ་དང༌། ཉལ་བ་གླློས་འབྗེབས་པ་འཕྗེས་པ་མ་

གུས་པའི་སློམ་ལས་བྱུང་བ་དང་དུ་མི་ལྗེན་པ་དང་བསམ་གཏན་གི་རློ་མང་བ་དང་

དྗེའི་སའི་ཉློན་མློངས་སམ་སྗེམས་ཞུམ་པ་དང་རྒློད་པ་སློགས་བྱུང་བ་དང་དུ་མི་ལྗེན་

པར་སློང་བའློ། །མདློར་ན་མི་མཐུན་ཕྱློགས་དྗེ་དག་བྱུང་རྗེས་ཀིས་གཉྗེན་པློ་བསྗེན་

ནས་འགློག་ཅིང་དྗེ་དག་གི་དབང་དུ་གཏན་ནས་མི་གཏློང་བའློ། །ཤྗེས་རབ་ཀི་ཉྗེར་

གནས་ནི། དགྗེ་བའི་ཕན་ཡློན་དང་དགྗེ་བའི་རྒྱུ་དང་དགྗེ་བའི་འབས་བུ་ལ་ཕྱིན་ཅི་

ལློག་པ་དང་མ་ལློག་པ་དང་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་བར་དུ་གཅློད་པ་ལྔ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ཤྗེས་ནས་མི་ཤྗེས་པ་ལྔ་དང་བར་དུ་གཅློད་པ་སློང་བའློ། །ཕན་ཡློན་ནི་ལྷ་མི་དང་བྱང་

ཆུབ་གསུམ་མློ། །རྒྱུ་ནི་མངློན་མཐློ་དང་ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་རྒྱུ་དགྗེ་བཅུ་ལ་སློགས་པ་སྗེ། 

དགྗེ་བཤྗེས་ལ་བརྟྗེན་པ་དང་ཆློས་ཉན་པ་དང་སྗེམས་པ་དང་སློམ་པ་ལ་སློགས་

པའློ། །དགྗེ་བའི་འབས་བུ་ཐློབ་པ་ལ་རྟག་པ་བདྗེ་བ་གཙང་བ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ནི་ཕྱིན་

ཅི་ལློག་ཡིན་པས་དྗེ་ལས་བཟླློག་པ་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པ་སྗེ་བྱང་སྗེམས་ཀིས་དགྗེ་

བའི་འབས་བུ་ཐློབ་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ལྟ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཕྱིན་དྲུག་

གི་དགྗེ་བའི་འབས་བུའི་ཡློན་ཏན་དང་དྗེའི་རྒྱུ་ཤྗེས་ཤིང་བར་གཅློད་སྔར་བསན་པའི་

ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཤྗེས་ནས་སངས་པའི་སློ་ནས་ཕྱིན་དྲུག་གི་དགྗེ་རྩ་

སྡུད་པ་ནི། དགྗེ་བ་ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་དང་མྱུར་དུ་སྡུད་པར་འགྱུར་བ་སྗེ་འཇིག་རྟྗེན་

ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་དགྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དྲུག་ཏུ་མ་འདུས་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

དྗེ ་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་སངས་ན་བདྗེ་བག་ཏུ་བསྡུ་བར་ནུས་པའི་ཕྱིར་
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རློ། །འདིར་ཉྗེར་གནས་ནི་སྦྱིན་སློགས་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའི་དློན་ཏློ། །སྗེམས་

ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་གིས་

སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་

རྗེ་རྗེ་ཞིང་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པའློ། །འདི་ནི་གྲློགས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་གཅིག་

ལ་ཡང་གྲློགས་བྱ་དགློས་ཀི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དམ་གྲློགས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་བྱྗེད་པ་ལ་བྱ་བའམ་ཡང་ན་ཕན་འདློགས་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་

སྗེམས་ཅན་བཅུ་གཅིག་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་དློན་བྱ་བ་བཅུ་གཅིག་རྗེ་ཇི་ལྟར་རིགས་

པར་སྒྲུབ་པའློ། །

དྗེ་ལ་གྲློགས་བྱ་དགློས་པའི་དློན་བྱྗེད་པ་ལ་གཉིས། བྱ་བ་བྱྗེད་པའི་གྲློགས་བྱྗེད་

པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བའི་གྲློགས་བྱྗེད་པའློ། །བྱ་བ་བྱྗེད་པའི་གྲློགས་བྱྗེད་པ་ལ་

བརྒྱད་ལས། བྱ་བ་སྗེམས་པ་ནི། གང་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པ་ལས་འབྱློར་པ་དང་

རྒུད་པར་འགྱུར་བ་སྗེམས་པའློ། །བྱ་བ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ནི། ད་ལྟ་ཉིད་ནས་བྱ་

བར་ངྗེས་པར་འཛིན་པ་སྗེ་དྗེ་གཉིས་ནི་གྲློགས་བྱྗེད་ལུགས་སྗེམས་པ་དང་གྲློགས་

བྱྗེད་པའི་ཁུར་འཛིན་པའློ། །ལམ་དུ་འགྲློ་ཞིང་འློང་བ་འགྲློན་པ་དང་ཕྱི་བཞིན་འབང་བ་

མྗེད་པ་ལ་ནི་ལམ་གཅློད་པའི་གྲློགས་བྱྗེད་པའློ། །ལས་ཀི་མཐའ་ལ་སྦྱློར་བའི་གྲློགས་

ནི། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པའི་ཞིང་ལས་ལ་སློགས་པའི་ཐབས་སློན་པའློ། །ལློངས་སྤྱློད་

བསྲུང་བ་ནི། བསྒྲུབས་པའི་ལློངས་སྤྱློད་རྐུན་པློ་སློགས་ཀིས་མི་འཁྱྗེར་བའི་ཐབས་

སློན་པའློ། །བྱྗེ་བ་སྡུམ་པ་ནི། འཁློན་སྦྱློང་བའློ། །དགའ་སློན་ནི་ཉི་མ་ངྗེས་པའི་བསློད་

ནམས་ཀི་ལས་སློ། །བསློད་ནམས་ཀི་བྱ་བ་ནི། དུས་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་བསློད་ནམས་
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རྩློམ་པ་སྗེ་དྗེ་དག་གི་གྲློགས་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་དག་གི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་ལློངས་སྤྱློད་

མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་པར་བྱ་བ་དང་ལས་མཐའ་དང་བསྲུང་བ་ནི་སྗེལ་བ་དང་སྲུང་བའློ། །ཐ་

མ་གཉིས་ནི་འཕྗེལ་ཟིན་པ་ཡློན་གནས་ལ་འབུལ་བའློ། །ཞྗེས་སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་

འློད་ཀིས་བཤད་དློ། །སྡུག་བསྔལ་བའི་གྲློགས་བྱྗེད་པ་ལ་གཉིས་ལས། ལུས་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་བཞི་པློ་ནད་པ་ལ་ནི། སྨན་སྦྱིན་པ་དང་ནད་གཡློག་བྱྗེད་དློ། །དབང་པློ་ཉམས་

པ་ལ་ནི། ལློང་བ་རྣམས་ལ་འདློད་པའི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་བྱྗེད་“པའི1་ལམ་སློན་

ནློ། །འློན་པ་ལ་ནི། སང་བ་དང་བསྗེན་པར་བྱ་བ་ལག་བརས་སློན་ནློ། །ཡན་ལག་མྗེད་

པ་ལ་ནི། རང་གི་ལུས་སམ་བཞློན་པས་འདློད་པའི་གནས་སུ་སྐྗེལ་བའློ། །ལམ་གིས་

ངལ་བ་ལ་ནི། གནས་དང་ཟས་སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པས་ལུས་མཉྗེ་བའློ། །སྗེམས་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་ལ་གསུམ་ལས་སྒིབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། འདློད་པ་ལ་འདུན་པ་སློགས་

སྒིབ་པ་ལྔས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ལ་གདམས་ངག་བསན་པས་སྗེལ་ལློ། །བར་ཆད་

མྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། རྟློག་པ་བརྒྱད་ཀིས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་

གཉྗེན་པློའི་ཆློས་བསན་པས་སྗེལ་ལློ། །རྟློག་པ་བརྒྱད་ནི་འདློད་པ། གནློད་སྗེམས། 

རྣམ་འཚེ། ཉྗེ་དུ། ཡུལ་གི་མི་མི་འཆི་བའི་རྣམ་རྟློག་དང༌། གཞན་གིས་ཁྱད་དུ་གསློད་

པའི་རྟློག་པ་དང༌། ལློངས་སྤྱློད་དང་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འདློད་པའི་དབང་

གིས་བདག་ནི་རིགས་མཐློའ ློ། །ཞྗེས་པ་ཁྱིམ་གི་འབྱློར་པ་དང་ལྡན་པའི་རྟློག་

པའློ། །གཞན་གིས་སྨ་ཕབ་པའི་ཕམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། འཐབ་པ་ལ་རྒྱལ་ཕམ་འློང་

བ་འཇིག་རྟྗེན་གི་རིགས་པ་དང་བདག་མྗེད་བསན་པ་ལ་སློགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་

འདས་པའི་ཆློས་བསན་པས་སྗེལ་ལློ། །རིགས་པ་ལ་རྨློངས་པའི་དློན་བྱྗེད་པ་ནི། 
1  པའ
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ཉྗེས་སྤྱློད་ཀི་འབས་བུ་སྨིན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ལ་ནི་ཆློས་བསན་ཏྗེ་ཉྗེས་སྤྱློད་ལས་

ལྡློག་པ་ལྗེན་དུ་འཇུག་པའློ། །ཆློས་སློན་པའི་ཚུལ་ནི་ཚིག་འབྲུ་འབྱློར་བ་སློགས་

བརྒྱད་དྗེ་དྗེ་ཡང་དྲི་བ་གསུམ་ལ་“ཡློན1་ཏན་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ལན་གིས་སློན་ཏྗེ་མི་

ཤྗེས་ནས་འདྲི་བ་ལ་ནི་ཚིག་འབྲུ་འབྱློར་བ་དང་འབྗེལ་“བ་སྗེ2། ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་

དློན་དང་དྗེའི་མཚམས་སྦྱློར་བའི་“ལན་ནློ།3 །འགལ་བའི་དྲི་བ་ལ་ནི་རྗེས་སུ་མཐུན་

པ་དང་རྗེས་སུ་“འཕློད4་བ་སྗེ་ཆློས་ཉིད་དང་མཐུན་པ་དང་སྔ་ཕྱིའི་དགློངས་པ་དང་མི་

འགལ་བའི་“ལན5་ནློ། །

གཉིས་ཀ་འདྲི་བ་ལ་ནི་ཐབས་དང་ལྡན་པ་དང་འཚམ་པ་སྗེ་གློ་བར་བྱྗེད་པའི་

ཐབས་དང་གདུལ་བྱ་དང་འཚམ་པར་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པ་དང་མཐུན་པ་དང་འགྲུས་

སྐློང་གི་ཚོགས་ཏྗེ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཡློན་ཏན་སྒྲུབ་པ་དང་མཐུན་པ་དང་འཕགས་པའི་

ལམ་གི་ཚོགས་ཀིས་ལན་འདྗེབས་པའློ། །འགྲུས་སྐློང་ནི་རྟག་པ་དང་སྒིམ་པར་སྐློང་

བ་སྗེ་རྒྱུན་དུ་གུས་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སྗེམས་སྲུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་ཡློན་

ཏན་འློད་ཀིས་བཤད་ཅིང་ཛི་ན་སུ་ཏ་ཡང་དྗེ་དང་མཐུན་ནློ། །ཕྱི་མ་གཉིས་རྟློགས་

པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གདམས་ངག་འདྲི་བའི་ལན་དུ་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་བཤད་ལ་

ཛི་ན་སུ་ཏས་ཀང་ཐློབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པར་འཆད་དྗེ། དྗེ་དག་གི་ལྟར་ན་དྲི་བ་

གསུམ་ཞྗེས་བཤད་ཀང་དྲི་བ་བཞི་སང་ངློ༌། །ཡང་ན་འབྱློར་པ་ནི་འབྗེལ་པས་བཤད་

དྗེ་སྔ་ཕྱི་མཐུན་པས་སློ། །རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ནི་འཕློད་པ་སྗེ་ཆློས་ཉིད་དང་མཐུན་
1  ཡན

2  བས

3  ལནན

4  འཕློང

5  ཝན



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 513  

པའློ། །ཐབས་དང་ལྡན་པ་ནི་འཚམ་པ་སྗེ་གདུལ་བྱ་དང་འཚམ་པས་སློ། །མཐུན་པ་ནི་

འགྲུས་སྐློང་གིས་ཏྗེ་ཚངས་སྤྱློད་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཟབ་པ་དང་སན་

ཅིང་འཇྗེབས་པ་“དང1་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱ་བ་དང་མཉན་པར་

འློས་པ་སྗེ་གསུང་གི་ཡན་ལག་ལྔ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབྲུག་སྒ་དང་རྣར་སན་པ་དང་

དགའ་བར་བྱྗེད་པ་དང་རྣམ་པར་གསལ་བ་དང་མི་མཐུན་པ་མྗེད་པས་བཤད་པ་

བཞིན་ནློ། །“ཚིག་ཟུར2་རྗེ་རྗེའི་སྔ་མ་ཕྱི་མས་བཤད་པ་འདིས་ནི་དྲི་བ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡློན་ཏན་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ལན་གདབ་པར་བསན་ཏྗེ། སྔ་ཕྱི་མི་འགལ་བ་དང་ཆློས་

ཉིད་དང་མི་འགལ་བ་དང༌། གདུལ་བྱ་དང་མི་འགལ་བ་དང་དློན་གི་མཆློག་དང་

འབྗེལ་བའློ་ཞྗེས་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་བཤད་དློ། །འདིར་གཞུང་ལས་ཡང་ན་ཐབས་

མཁས་པས་ཀང་སློན་པར་བྱྗེད་ཅྗེས་པ་ནི་ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་ཀི་སློ་ནས་སྔར་ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་བའི་ཉྗེས་སྤྱློད་ཅན་རྣམས་ཉྗེས་སྤྱློད་ལས་ལྡློག་པའི་ཆློས་སློན་པ་

བཞིན་དུ་སྗེར་ས་ཅན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་སྦྱར་བའི་ཕྱིར་

ཡང་དྗེ་ལྟར་སློན་པའློ། །ཡང་ན་ཐབས་ཀིས་འགྲས་པ་དང་དམུས་བྱུང་བར་མི་འགྱུར་

བར་ཆློས་སློན་པ་ནི་ཐབས་མཁས་པའློ། །ཚེ་འདི་ལ་ཡང་དག་པ་དང་“ཚེགས3་ཆུང་

ངུས་ལློངས་སྤྱློད་སྒྲུབ་པ་དང་སྲུང་བའི་ཐབས་སློན་པ་དང་བསན་པ་ལ་སང་བ་རྣམས་

དད་པ་བསྐྗེད་ནས་འཇུག་པར་བྱྗེད་ལ་ཞུགས་པ་ནི་མཐློང་སང་གི་ཉློན་མློངས་སློང་

ཞིང་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་བས་ངན་སློང་ལས་བཟླ་བའི་ཕྱིར་ཡང་དག་ཕུལ་གི་ཆློས་

སློན་ཅིང༌། མཐློང་ལམ་ཐློབ་པ་ལ་ཀུན་སྦྱློར་ལྷག་མ་སློང་བའི་ཐབས་སློན་ནློ། །ཕན་
1  ངང

2  ཆིག་ཟུང

3  ཆྗེགས
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འདློགས་པའི་དློན་བྱྗེད་པ་ནི། མཐློང་བ་ན་གུས་པར་བྱས་ཏྗེ་ཚུར་བྱློན་ལྗེགས་པར་

བྱློན་ཏློ་ཞྗེས་སྨྲ་ཞིང་དགའ་བར་བྱྗེད་སན་དང་གནས་སྦྱིན་པས་བསུ་ཞིང་རྗེད་བཀུར་

གིས་ཕན་བཏགས་པ་དྗེ་དང་མཉམ་པའམ་ལྷག་པས་ཕན་འདློགས་ཀི་ཆུང་“ངུས1་ནི་

མ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་བྱ་བ་ལ་ཡང་མ་བཅློལ་བར་གྲློགས་བྱྗེད་ན་བཅློལ་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས། དྗེ་

བཞིན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྐྲག་ཅིང་འདུན་པར་བྱ་བའི་བར་གི་དློན་བྱྗེད་བ་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀང་བྱྗེད་དློ། །

འཇིགས་པས་ཉྗེན་པའི་སྐབས་བྱྗེད་པ་ནི། སྗེང་གྗེ་དང་སག་ལ་སློགས་པ་དུད་

འགྲློ་ཐང་ལ་གནས་པ་དང་ཆུའི་ཀློང་དངློས་སམ་དྗེ་ན་གནས་པའི་སློག་ཆགས་ཆུ་

སིན་འཛིན་ཁི་སློགས་དུད་འགྲློ་ཆུ་ལ་གནས་པ་གཉིས་དང་ཆད་པ་དང་ནན་ཐུར་གི་

མཐུ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློ་དང༌། མཐུ་དང་འཇབ་བུས་ནློར་འཕློག་པའི་ཆློམ་རྐུན་དང་

ནློར་ལ་སློགས་པ་ལ་བར་ཆད་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་རྒློལ་བའམ་དགྲ་བློ་དང་རིས་སུ་བཅད་

པའི་ཉི་ཚེ་བའི་ཁྱློན་ལ་དབང་བའི་ཇློ་བློ་དང་བདག་པློའི་འཇིགས་པ་སྗེ་མིའི་འཇིགས་

པ་བཞི་དང༌། གཅྗེས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་གསུམ་པློ་ཡློ་བྱད་དང༌། ལྗེགས་པར་སྤྱློད་པ་

དང༌། སྨྲ་བའི་བྱ་བ་དང་མི་ལྡན་བས་འཚོ་བ་མྗེད་པའི་འཇིགས་པ་དང༌། མི་སན་པའི་

འཇིགས་པ་དང༌། འཁློར་དུ་བག་ཚ་བའི་འཇིགས་པ་དང༌། མི་མ་ཡིན་པ་གཉིས་པློ་

དང་པློ་ནས་མི་མ་ཡིན་དུ་སྐྗེ་བ་བངས་པའི་ཁྱད་པར་དང་རིགས་པས་བསྒྲུབས་པའི་

ཁྱད་པར་སྔགས་བཏབ་པས་རློ་ལངས་སུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་སྗེ་དྗེ་དག་གི་འཇིགས་པ་

ལས་སྐབས་བྱྗེད་པའློ། །མ་ངན་གིས་གཟིར་བའི་མ་ངན་སྗེལ་བ་ལ་གཉིས། གཉྗེན་

བཤྗེས་དང་བལ་བའི་མ་ངན་དང༌། ལློངས་སྤྱློད་དང་བལ་བ་མ་ངན་ནློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ་
1  དུས
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ལས་སྐྗེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གཉྗེན་དང་བལ་བ་ནི། ཕ་མ་ཤི་བའློ། །ཡློངས་སུ་

བཟུང་བ་དང་འབས་བུའི་གཉྗེན་དང་བལ་བ་ནི། བུ་དང་ཆུང་མ་ཤི་བའློ། །ངག་ཉན་

པའི་གཉྗེན་དང་བལ་བ་ནི། བན་ཕློ་མློ་དང་ལས་བྱྗེད་པ་དང་ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་ཤི་

བའློ། །ཕན་འདློགས་པ་དང་བྱམས་པའི་གཉྗེན་དང་བལ་བ་ནི། མཛའ་བཤྗེས་དང་

གྲློས་གྲློགས་དང་ཉྗེ་དུ་གཞན་དང་རྒན་རབས་ཤི་བའློ། །ཕན་པ་སློན་པའི་གཉྗེན་དང་

བལ་བ་ནི། མཁན་སློབ་དང་བ་མ་ལྟ་བུ་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤྱློད་པ་ཤི་བའི་མ་

ངན་ནློ། །ལློངས་སྤྱློད་བལ་བ་ལ་གཉིས། འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་

རྒྱུ་དང༌། ཁ་ཅིག་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའློ། །དང་པློ་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མློང་བ་ནི། 

རྒྱལ་པློ་དང་ཆློམ་རྐུན་གིས་ཕློགས་པ་དང་མྗེས་ཚིག་པ་དང་ཆུས་ཁྱྗེར་བའློ། །ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པ་ལ་གཉིས། བདག་གིས་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གཞན་ལས་གྱུར་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས་ལློངས་སྤྱློད་སྲུང་བ་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་ནི། གཏྗེར་དུ་སྦྗེད་

པ་མ་ལྗེགས་པས་ཆུད་ཟློས་པའློ། །ལློངས་སྤྱློད་སྒྲུབ་པ་“ཚུལ1་མ་ཡིན་པ་ནི། སྒྲུབ་

པའི་ལས་ལ་ནན་ཏན་ལྗེགས་པར་མ་བྱས་པས་མ་རུང་བར་གྱུར་པའློ། །གཞན་ལས་

གྱུར་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས་བགློ་སྐལ་ལ་སྤྱློད་པའི་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། 

བགློ་སྐལ་ལ་སྤྱློད་པ་མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀིས་ཁྱྗེར་བའློ། །འདི་ལ་འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་

ཏུ་གཉྗེན་མི་མཛའ་བས་ཁྱྗེར་བ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་པ་འདྲའློ། །རང་གི་ཁྱིམ་ནས་

བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི། ཁྱིམ་དུ་ཁྱིམ་གི་ཕུང་ཀྲློལ་བ་བྱུང་བའློ། །འདི་

ལ་འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ་རིགས་སུན་འབྱིན་པ་འབའ་ཞིག་སྐྗེས་པ་དང་“དྗེའི2་ནློར་

1  ཆུལ

2  དའི
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སྤྱློད་མི་ཤྗེས་པས་འཐློར་བ་ལ་འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་གཉྗེན་དང་ལློངས་སྤྱློད་ཀི་གཞི་དྗེ་

དག་ལས་མ་ངན་ཆུང་འབིང་ཆྗེན་པློ་སྐྗེས་པ་རྣམས་མི་རྟག་པ་བསན་པས་སྗེལ་བར་

བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་མ་ལ་སློགས་པ་ཤི་བ་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཆྗེན་པློ་དང་བན་ལ་སློགས་པ་

ཤི་བ་ལས་བྱུང་བ་ནི་འབིང་དང་ལློངས་སྤྱློད་བལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཆུང་ངུ་འམ་ཡང་

ན་མཁློ་བ་དང་བཅྗེས་པ་ལས་རིག་པར་བྱའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

ཡློ་བྱད་ཀིས་ཕློངས་པའི་དློན་བྱྗེད་པ་ལ་དྲུག་ལས། འཚོ་བས་ཕློངས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་བ་ལ་ནི། ཟས་དང་སྐློམ་འདློད་པ་ལ་དྗེ་དག་སྦྱིན་པའློ། །དུབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་

བ་ལ་ནི། ཐྗེག་པ་དང་བཞློན་པ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་དྗེ་དག་སྦྱིན་པའློ། །ངློ་ཚ་སྐྗེ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་ནི། གློས་དང་རྒྱན་འདློད་པ་རྣམས་ལ་དྗེ་དག་སྦྱིན་པ་སྗེ་གློས་དང་

རྒྱན་མ་འབྱློར་ན་ངློ་ཚ་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཡློ་བྱད་མི་ལྡན་པའི་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་ནི། 

སློད་སྤྱད་འདློད་པ་ལ་དྗེ་དག་སྦྱིན་པའློ། །དྲི་ང་བའི་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་ནི། སློས་དང་

མྗེ་ཏློག་ཕྗེང་བ་དང་བྱུག་པ་འདློད་པ་ལ་དྗེ་དག་སྦྱིན་པའློ། །གནས་དང་སང་བས་

ཕློངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་ནི། འདུག་པ་ལ་སློགས་པའི་གནས་དང་བརྩློན་འགྲུས་

རྩློམ་པ་མར་མྗེའི་སང་བ་འདློད་པ་ལ་དྗེ་དག་སྦྱིན་པའློ། །གནས་ལ་སྗེན་པར་འདློད་པ་

རྣམས་ཀི་དློན་བྱྗེད་པ་ལ་གཉིས་ལས། བསམ་པ་གང་གིས་འཁློར་སྡུད་པ་ནི། གྲགས་

པ་དང་རྗེད་བཀུར་འདློད་པ་མ་ཡིན་གི་སིང་བརྩྗེ་བའི་སྗེམས་ཁློ་ན་སྔློན་དུ་བཏང་སྗེ་

ཟང་ཟིང་མྗེད་པའི་སྗེམས་ཀིས་ཐློག་མར་གནས་སྦྱིན་པའློ། །སྦྱློར་བ་གང་གིས་སྡུད་

པ་ལ་གཉིས། ཟང་ཟིང་གིས་སྡུད་པ་དང༌། ཆློས་ཀིས་སྡུད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་

ལས། ཕ་རློལ་ལས་བཙལ་བ་ནི། བསྡུས་པའི་འཁློར་དྗེ་དག་གི་ཕྱིར་དུ་སྦྱིན་བདག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 517  

དད་པ་ཅན་རྣམས་ལས་ཆློས་དང་མཐུན་པར་གློས་ཟས་མལ་ཆ་སན་ན་བའི་གསློ་

སྨན་དང་ཡློ་བྱད་རྣམས་ཚོལ་བའློ། །རང་གི་ཡློ་བྱད་ཐུན་མློང་དུ་བྱྗེད་པ་ནི། རང་

གིས་གློས་ལ་སློགས་པ་ཆློས་མཐུན་གིས་རྗེད་པ་དྗེ་དག་ཀང་ཐུན་མློང་དུ་སྤྱློད་

པའློ། །ཆློས་ཀིས་སྡུད་པ་ལ་གཉིས་ལས་གདམས་ངག་སྦྱིན་པ་ནི་བརྒྱད་དྗེ། སྗེམས་

མི་གནས་པ་དམིགས་པ་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་དུ་གདམས་ངག་ལྔ་སྗེ། འདློད་ཆགས་

དང་ཞྗེ་སང་གཏི་མུག་དང་ང་རྒྱལ་དང་རྣམ་རྟློག་ཤས་ཆྗེ་བ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མི་

སྡུག་པ་དང་བྱམས་པ་དང་རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་ཁམས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་

བ་དང་“དབུགས1་འབྱུང་རྔུབ་རྗེས་སུ་དྲན་པའློ། །སྗེམས་གནས་པ་ལ་རང་གི་དློན་

ཐློབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བའི་གཉྗེན་པློར་རྟག་ཆད་དང་བལ་བའི་དབུ་

མའི་ལམ་སློན་པའི་གདམས་ངག་གཅིག་གློ །ལམ་མངློན་སུམ་དུ་མ་བྱས་པར་བྱས་

སློ་སམ་པ་དང་འབས་བུ་མ་ཐློབ་པར་ཐློབ་པློ་སམ་པའི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་འདློར་དུ་

འཇུག་པའི་གདམས་དག་གཉིས་ཏྗེ། གནས་པ་དང་རྣམ་པར་སྒྱུར་བ་དང་སྦྱློར་བ་

འདློར་བ་གསུམ་དུ་བསྡུའློ། །རྗེས་སུ་བསན་པ་སྦྱིན་པ་ལ་ལྔ་སྗེ། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་

བཅས་པ་ནི་མི་རུང་ངློ་ཞྗེས་དགག་པ་དང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པ་ནི་རུང་ངློ་ཞྗེས་

གནང་བ་དང་བཀག་པ་ལ་སྤྱློད་ན་དྗེ་ལས་ལྡློག་པའི་ཕྱིར་དུ་བསྐུལ་བ་དང་དྗེ་ལྟར་

བྱས་ཀང་མི་གཏློང་ན་ཚར་བཅད་པ་དང་གནང་བཀག་མ་ནློར་བར་སྤྱློད་པ་ལ་དགའ་

བར་བྱ་བའློ། །སྗེམས་མཐུན་པ་འདློད་པའི་དློན་བྱྗེད་པ་ལ་གཉིས་ལས། མདློར་

བསན་པ་ནི། བྱང་སྗེམས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དང་མཐུན་པར་བྱྗེད་པ་ན་དང་པློར་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དང་རང་བཞིན་དང་ཁམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་
1  དངུགས
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སྗེམས་ཅན་གང་དག་དང་ཇི་ལྟར་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་བྱ་བ་དྗེ་ལྟར་གནས་པ་དང་

སྗེམས་ཅན་གང་དག་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དྗེ་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་

བསམ་པ་ནི། སྗེམས་པ་སྗེ་དགྗེ་མི་དགྗེ་དང་ཞྗེ་སང་དང་བྱམས་པ་གང་གི་བསམ་པ་

དང་ལྡན་པའློ། །རང་བཞིན་ནི་མློས་པ་སྗེ་ཐྗེག་པ་གང་ལ་མློས་པ་བརྟགས་ཏྗེ་མློས་པ་

དྗེ་དང་ཁམས་ནི་བག་ལ་ཉལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་དང་མཐུན་པར་བྱྗེད་པའློ། །

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཕན་གནློད་ལ་ལྟློས་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་དང་མཐུན་པར་

བྱྗེད་པའི་ལུས་ངག་གི་སྤྱློད་པ་གང་གིས་སྗེམས་ཅན་དྗེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་

བདྗེ་སྐྗེ་བར་སང་ན་འདི་ལྟར་བརྟག་སྗེ། སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་དྗེས་སྗེམས་

ཅན་དྗེ་མི་དགྗེ་བ་ལས་བསང་སྗེ་དགྗེ་བ་ལ་འཇློག་པར་མི་འགྱུར་ན་བྱང་སྗེམས་

ཀིས་སྤྱློད་པ་དྗེ་འབད་ནས་སངས་ཏྗེ་དྗེའི་སྗེམས་དང་མཐུན་པར་བྱའློ། །གལ་ཏྗེ་

སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་དྗེས་གཞན་དགྗེ་བ་ལ་འཇློག་པར་ནུས་ན་ནི་གཞན་ལ་

སིང་བརྩྗེ་བ་ཁློ་ན་ཉྗེ་བར་གཟུང་ནས་གཞན་གི་སྗེམས་དང་མཐུན་པར་མི་བྱ་བར་

སྤྱློད་པ་དྗེ་བྱ་དགློས་ཏྗེ་ཕུགས་སུ་དྗེ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྤྱློད་པ་དྗེས་

མཐུན་པར་བྱ་བའི་སྗེམས་ཅན་དྗེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་བསྐྗེད་ཀང་དྗེ་ལས་གཞན་པ་ལ་

བསྐྗེད་པར་སང་ན་ཡང་སྤྱློད་པ་དྗེ ་གཏློང་མི ་གཏློང་གི ་ཚུལ་ཡང་སྔ་མ་དང་

འདྲའློ། །གཞན་དང་མཐུན་པ་སྒྲུབ་པའི་སྤྱློད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ལུས་ངག་གི་

སྤྱློད་པས་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐྗེ་བར་སང་ན་དྗེ་ལ་ཡང་རང་གི་བཅས་པའི་ནང་དུ་

མི་གཏློགས་པ་དང་ཚོགས་གཉིས་དང་མི་ལྡན་པ་དང་གཞན་མི་དགྗེ་བ་ལས་བསང་

སྗེ་དགྗེ་བ་ལ་འཇློག་པར་མི་འགྱུར་ན་གཞན་གི་སྗེམས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་བཏང་ལ། 
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དྗེ་གསུམ་ལས་བཟླློག་པ་ཡིན་ན་སིང་བརྩྗེ་བ་ཁློ་ན་ཉྗེ་བར་བཟུང་ནས་འཇུག་པར་

བྱའི་གཞན་གི་སྗེམས་དང་མི་བསྟུན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ལུས་ངག་གི་སྤྱློད་པ་གང་གིས་

ཕ་རློལ་ལ་འཕལ་དུ་བདྗེ་བ་དང་ཡིད་བདྗེ་སྐྗེ་བར་སང་ལ་ཕུགས་སུ་ཡང་ཕན་ན་ནི་

འཇུག་ལ་ཕུགས་སུ་གནློད་ན་ནི་གཞན་དང་མི་བསྟུན་པ་སློགས་ཀང་སྔར་བཞིན་

རིག་པར་བྱའློ། །ཡང་བྱང་སྗེམས་སྗེམས་ཅན་དང་མཐུན་པར་བྱྗེད་པ་ན་གཞན་ཁློ་

བའི་ཀུན་དཀྲིས་ཀིས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ལ་ཁློ་བ་མ་ཞི་བའི་བར་དུ་དྗེའི་བསྔགས་པ་

ཡང་མི་བརློད་ན་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏྗེ་ཤད་སྦྱང་ཡང་མི་བྱྗེད་

དློ། །དློམ་གཟུམ་ཅན་འཇིག་རྟྗེན་གི་“ཚུལ1་མི་ཤྗེས་པ་གཞན་མི་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་སྨྲ་

ཞིང་དགའ་བར་བྱྗེད་ན་“ཚུར2་ལ་སྨྲ་ཞིང་དགའ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨློས། གཞན་

དག་སྨ་འབྗེབས་པ་ན་དྗེ་ལ་འཁྲུག་པར་མི་བྱྗེད་དྗེ་དྗེ་དག་ཉིད་ལ་སིང་བརྩྗེ་བའི་ཕྱིར་

སྨ་འབྗེབས་པ་ཟད་དྗེ་དབང་པློ་རྣམས་རབ་ཏུ་ཞི་བས་བྱྗེད་དློ། །སྐྗེ་བློ་མང་པློའི་ནང་

དུ་སྨ་འབབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འཕྱ་བར་མི་བྱྗེད་ལ་བསིང་བ་དང་བག་འཁུམས་

པར་ཡང་མི་བྱྗེད་དློ། །བདྗེ་བ་ལ་མི་རྗེག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འགློད་པ་སྐྗེད་པར་ཡང་

མི་བྱྗེད་དློ། །ཆད་པས་བཅད་ཅིང་སྨ་ཕབ་ཟིན་པ་ལ་ཡང་ཆད་པའི་གནས་ཀིས་མི་

གླྗེང་སྗེ་སྐྗེངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགའ་བ་ཤས་ཆུང་བ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་བདག་ཉིད་

མཐློ་བར་མི་སློན་ཏྗེ་ཞུམ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་དག་ལ་མི་སྗེན་པར་ཡང་

མི་བྱྗེད་དྗེ་བཤྗེས་ཤིང་འདྲིས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཧ་ཅང་སྗེན་པར་མི་

བྱྗེད་དྗེ་རྟག་ཏུ་འགྲློགས་པས་ཕ་རློལ་གི་བྱ་བ་ལ་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བས་མི་དགའ་

1  ཆུལ

2  ཚུང
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བའི་ཕྱིར་རློ། །དུས་མ་ཡིན་པར་སྗེན་པར་ཡང་མི་བྱྗེད་ཀི་དུས་དུས་སུ་སྗེན་པ་སྗེ་དྗེ་

གསུམ་ནི་འགྲྗེལ་པ་འཆད་པ་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་གི་མདུན་དུ་དྗེའི་མཛའ་བློ་

ལ་སྨློད་པ་དང་མི་མཛའ་བ་ལ་བསྔགས་པ་མི་བརློད་དྗེ་མི་དགའ་བའི་ཕྱིར་རློ། །མ་

འདྲིས་པ་ལ་ཡིད་རྟློན་པར་མི་བྱྗེད་དྗེ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྗེམས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཕར་ལ་

རྒྱུན་དུ་མི་བསང་ཞིང་ཚུར་ལ་བྱིན་པ་ལ་ཡང་ཚོད་ཤྗེས་པར་བྱ་སྗེ་སྐློ་བ་དང་མ་དད་

ཅིང་འཕྱ་བ་དང་ཕྱིར་ཞིང་མི་སྗེར་བ་དང་ཚིག་པ་ཟ་བ་དང་བྱིན་ན་ཡང་བརས་པ་སྐྗེ་

བའི་ཕྱིར་རློ། །ཟས་སྐློམ་སློགས་ལ་བློས་ན་ཡང་མི་སང་སྗེ་བསམ་པའི་བར་ཆད་དུ་

མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ཡང་ན་ཆློས་མཐུན་གིས་ཤད་སྦྱང་བྱ་སྗེ་ཁ་ཏློན་ནམ་བསམ་གཏན་ནམ་བསྗེན་

རློགས་བྱྗེད་དློ་ཞྗེས་མི་དགའ་བ་མྗེད་པར་བྱའློ། །དློན་ཚན་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེའི་མགློར་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གཞན་གི་སྗེམས་དང་མཐུན་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཞྗེས་སྦྱར་

རློ། །ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་དློན་བྱྗེད་པ་ནི། དད་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐློས་པ་

དང་གཏློང་བ་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལ་དྗེ་དང་དྗེའི་གཏམ་གིས་

གཟྗེངས་བསློད་པའློ། །ཚུལ་ཁིམས་དང་གཏློང་བ་ནི་ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ་སྗེ་མངློན་མཐློའི་རྒྱུའློ། །ཤྗེས་རབ་ནི་ངྗེས་ལྗེགས་ཀི་རྒྱུའློ། །དྗེ་འདྲྗེན་

པ་ནི་ཐློས་པའློ། །དད་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུའློ། །ལློག་པར་ཞུགས་པའི་

ངན་བྱྗེད་པ་ནི། ཉྗེས་པ་དང་འགལ་བ་ཆུང་འབིང་ཆྗེ་གསུམ་ལ་བསམ་པ་མ་འཁྲུགས་

པ་དང་སང་བ་མྗེད་པས་ཚིག་གིས་སྨ་དབབ་པ་ཆུང་འབིང་ཆྗེ་གསུམ་བྱ་སྗེ་ཆད་པས་

གཅློད་པ་ཡང་དྗེ་དང་འདྲའློ། །ཉྗེས་པ་ཆུང་འབིང་ལ་ནི་དྗེ་དང་གཞན་དག་ལ་སིང་
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བརྩྗེ་བའི་བསམ་པས་སར་དགུག་པའི་ཕྱིར་ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་སམ་ལློ་འགའ་ཙམ་

རྗེ་ཞིག་བསྐྲད་པར་བྱའློ། །ཉྗེས་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ནི་དྗེ་དག་ལ་སིང་བརྩྗེ་བས་དྗེ་དག་

བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་གཞན་ལ་ཡང་ཕན་པར་

འདློད་པས་ཕྱིན་ཆད་འགྲློགས་པ་དང་ལློངས་སྤྱད་པར་མི་བྱ་བ་དང༌། ཇི་སིད་འཚོ་

ཡི་བར་དུ་ཚུར་མི་དགུག་པའི་ཚུལ་གིས་བསྐྲད་དློ། །བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་

རིགས་པར་དད་པས་བྱིན་པ་ལློངས་སྤྱློད་པ་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱློད་པ་

དག་ལས་ཕྱག་ལ་ཚོགས་པ་བདག་གིར་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ལ་ཉྗེས་པ་ནི་བྱ་བའི་རིགས་

པ་མི་བྱྗེད་པའློ། །འགལ་བ་ནི་བྱ་བའི་མི་རིགས་པ་བྱྗེད་པའློ་ཞྗེས་སློབ་དཔློན་ཡློན་

ཏན་འློད་ཀིས་བཤད་དློ། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གདུལ་བར་བྱ་བའི་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་

བྱྗེད་པ་ལ་གཉིས་ལས། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྐྲག་པར་བྱ་བ་ནི། ཚ་གྲང་གི་སྗེམས་ཅན་

དམལ་བ་རྣམས་སྤྲུལ་ནས་མིར་གྱུར་པས་ཉྗེས་སྤྱློད་བསགས་པའི་འབས་བུ་མི་སྡུག་

པ་འདི་ལ་ཁྱློད་ལྟློས་ཤིག་ཅྗེས་སྐློ་བར་བྱས་ནས་ཉྗེས་སྤྱད་སློང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། 

སྗེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཁློར་ཆྗེན་པློའི་ནང་ན་འདུག་པ་ལ་དྲི་

བས་སྨ་དབབ་པས་ཚིག་མི་བཙུན་པར་བྱ་བར་འདློད་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ལག་ན་རློ་རྗེའམ། གནློད་སྦྱིན་ཁ་དློག་དཔའ་ཞིང་ལུས་དང་སློབས་ཆྗེ་བ་གང་རུང་

ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་བྱྗེད་དྗེ། དྗེས་ཡིད་ཆྗེས་པ་སྐྗེས་ཤིང་

གུས་པར་གྱུར་པ་ན་དྲི་བ་ལྗེགས་པ་ཁློ་ནར་ལན་འདྗེབས་སུ་གཞུག་པ་དང་སློ་སློར་

དྲིས་པ་ལན་བཏབ་བ་དྗེས་སྐྗེ་བློ་ཕལ་པློ་ཆྗེ་དྗེ་དག་འདུལ་བའློ། །འདི་ནི་འཁློར་ཆྗེན་

པློའི་ནང་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ལ་གནློད་པ་བྱ་བའི་བསམ་པས་མི་སྨྲ་བ་ལ་ཕྱིར་དྲིས་
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པའི་ལན་འདྗེབས་སུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྐྲག་པར་བྱས་ནས་དྲིས་པ་

ལན་འདྗེབས་སུ་བཅུག་པ་ཡིན་པར་ཛི་ན་སུ་ཏ་སློགས་འཆད་དློ། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་

འདུན་པར་བྱ་བ་ནི། གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པློར་འགྱུར་བ་དང་མང་པློར་གྱུར་ནས་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་རྩིག་པ་དང་རི་དང་ར་བ་ལ་ལུས་ཀིས་ཐློགས་པ་མྗེད་པར་

ཐད་ཀར་འགྲློ་བ་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་བར་དུ་ལུས་ཀིས་དབང་བྱྗེད་པ་

དང༌། སློད་ནས་མྗེ་འབར་བ་དང༌། སྨད་ནས་ཆུ་འབབ་པ་སློགས་ཆློ་འཕྲུལ་ཕྲུགས་སུ་

སློན་པ་དང༌། མྗེའི་ཁམས་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་སློགས་བསན་པས་“འདུན1་ཞིང་

མགུ་ལ་དགའ་བར་བྱས་ནས་མ་དད་པ་དང་“ཚུལ2་ཁིམས་འཆལ་བ་དང་ཐློས་པ་

ཉུང་ངུ་དང་སྗེར་ས་ཅན་དང་ཤྗེས་རབ་འཆལ་བ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དད་པ་དང་

ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐློས་པ་དང་གཏློང་བ་དང་ཤྗེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་འགློད་

པའློ། །

དློན་བྱྗེད་བཅུ་གཅིག་གི་གྲངས་འགྲྗེལ་པ་གཞན་རྣམས་ནས་གཞན་དུ་བཤད་

ཀང་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་དཀའ་འགྲྗེལ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏྗེ་

གཞུང་དུ་བྱ་བ་བྱྗེད་པའི་གྲློགས་དང་ན་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བའི་གྲློགས་བྱྗེད་པ་

གསུམ་ག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ནློ། །ཛི་ན་སུ་ཏས་བདག་གི་བསློད་

ནམས་འཕྗེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱས་པའི་དགྗེ་བ་ཆློས་སྡུད་པ་ནི་གཞན་དག་ལ་ཕན་

གདགས་པ་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་འགྱུར་

རློ། །ཞྗེས་དངློས་སུ་གཞན་གི་དློན་མི་བྱྗེད་ཀང་གཞན་དློན་དུ་དམིགས་ནས་བྱས་པ་

1  འབུན

2  ཆུᨑལ
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ཡང་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་བཤད་ཀང་འདིར་དངློས་སུ་སྗེམས་

ཅན་གི་དློན་བྱྗེད་པ་ལ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དངློས་སུ་མི་བྱྗེད་

པའི་ཚེ་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་མི་ལྡན་པར་ཐལ་བའི་སྐློན་མྗེད་དྗེ། 

དངློས་སུ་སང་བྱ་སློམ་པའི་སྗེམས་མྗེད་པ་ཡིད་གཞན་དུ་གཡྗེངས་པ་དང་གཉིད་

ལློག་པ་སློགས་ཀི་ཚེ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡློད་པ་བཞིན་ནློ། །སྗེམས་བསྐྗེད་དང་

ཡི་དམ་བང་བའི་ཆློ་ག་ལས། ལས་དང་པློ་པ་ལ་ནི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གཙོ་བློ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཡི་དམ་གི་སྤྱློད་པའློ། །མློས་པའི་སྤྱློད་པ་ཅན་ལ་ནི་དགྗེ་བའི་ཆློས་

སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྤྱློད་པའློ། །ས་ལ་

བཞུགས་པ་ལ་ནི་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་བ་ཉིད་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་སྗེམས་

མགུ་བའི་སྤྱློད་པའློ། །ཞྗེས་གཙོ་ཆྗེ་ཆུང་གིས་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་སློམ་པ་བངས་

པའི་དུས་ཉིད་ནས་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ལ་བསབ་དགློས་ཤིང་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་

དང་མི་ལྡན་པའི་རིང་ལ་གཞན་གི་དློན་བྱྗེད་པ་གནད་དུ་འགྲློ་དཀའ་བ་ལ་སློབ་དཔློན་

འདིས་དློན་བྱ་བའི་ཡུལ་སྗེམས་ཅན་གི་རྣམ་དབྱྗེ་དང༌། དྗེ་དག་གི་དློན་བྱྗེད་ཚུལ་

རྣམས་གསལ་བར་གསུངས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་

བྱས་ལ་དྗེ་དག་དང་མཐུན་པར་གཞན་གི་དློན་བྱ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་

ཡིན་ནློ། །དློན་བསྡུ་བ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་གསུམ་པློ་སློམ་པ་

དང་དགྗེ་བ་སྡུད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་གཏློགས་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་དྗེ་དག་ནི་ཚུལ་ཁིམས་མཐའ་ཡས་པ་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་དྗེ་
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ལ་སློབ་པ་རྣམས་ཀང་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་

ནློ། །དྗེ་དག་ནི་བྱང་ས་ལས་བཤད་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། བྱང་སའི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་

དབབ་པ་བསྡུ་བར་ནི་འདུལ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏྗེ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

སློགས་གསུམ་མློ། །དྗེ་ལ་སློམ་པ་ནི་སློ་སློ་ཐར་པ་རྒྱས་བཤད་དང་བཅས་པ་ནས་ཇི་

ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་པའློ། །དགྗེ་བ་སྡུད་པ་ནི་སྗེམས་དྲུག་ལ་བརྟགས་ནས་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ཡིན་ཏྗེ། བསྡུ་བ་ལས། འདུལ་བ་ནི་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

རིགས་པར་བྱ་སྗེ། རྗེ་ཞིག་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་འདུལ་བ་ལ་

དང་པློར་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འདུལ་བ་ཇི་ལྟར་བསྡུས་པ་དྗེ་ནི་འདུལ་བ་བསྡུས་

པ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱའློ། །

དགྗེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་གང་ཞྗེ་ན། དགྗེ་

བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརྩློན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་མདློར་བསྡུ་

ན་སྗེམས་དྲུག་ལ་སློ་སློར་བརྟག་པར་བྱ་སྗེ་དྲུག་གང་ཞྗེ་ན། ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་

སྗེམས་དང་ལྗེ་ལློ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་དང་སྒིབ་པའི་སྗེམས་དང་བརྩལ་བས་

ཡློངས་སུ་སྐློ་བའི་སྗེམས་དང་གནློད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་དང་བར་ཆད་དང་ལྡན་

པའི་སྗེམས་སློ། །དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་དགྗེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་སང་བར་

སྗེམས་པ་ཉིད་དང་མི་མློས་པའི་སྗེམས་ཉིད་དང་བརྗེས་པའི་སྗེམས་ཉིད་གང་ཡིན་

པ་དྗེ་ནི་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་སྗེམས་ཞྗེས་བྱའློ། །ལྗེ་ལློ་དང་གླག་ངལ་དང་བག་མྗེད་

པས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པའི་སྗེམས་ནི་ལྗེ་ལློ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཞྗེས་བྱའློ། །འདློད་

པ་ལ་འདུན་པ་ལ་སློགས་པ་ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉྗེ་བའི་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་གང་
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ཡང་རུང་བས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པའི་སྗེམས་ནི་སྒིབ་པའི་སྗེམས་ཞྗེས་བྱའློ། །བརྩློན་

འགྲུས་བརྩམས་ཤིང་གནས་པའི་ལུས་ཀི་ངལ་བ་དང་སྗེམས་ཀི་འཁྲུག་པས་ཟིལ་

གིས་ནློན་པའི་སྗེམས་ནི་བརྩལ་བས་ཡློངས་སུ་ངལ་བའི་སྗེམས་ཞྗེས་བྱའློ། །གནློད་

པ་གང་ཡང་རུང་བས་ཟིལ་གིས་ནློན་པའི་སྗེམས་སྦྱློར་བཟློད་པའི་མཐུ་མྗེད་པ་ནི་

གནློད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཞྗེས་བྱའློ། །སྨྲ་བ་ལ་དགའ་བ་ལ་སློགས་པ་བར་ཆད་

དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ནི་བར་ཆད་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཞྗེས་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །སྗེམས་དྗེ་དག་སྐྗེས་པ་ན་དང་དུ་བངས་པ་དང་མ་བངས་པ་ལ་ཉྗེས་པར་འགྱུར་

མི་འགྱུར་ཡང༌། དྗེ་ཉིད་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་སྗེམས་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་ལ་འདི་

ལྟར་སློ་སློར་བརྟག་པར་བྱ་སྗེ། ཅི་བདག་གི་སྗེམས་ལ་སྗེམས་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་ལས་

གང་ཡང་རུང་བ་རབ་ཏུ་སྤྱློད་པ་ཡློད་དམ་འློན་ཏྗེ་མྗེད་སམ་དུ་སློ་སློར་བརྟག་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ལས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་སྗེམས་དང་པློ་གསུམ་པློ་དག་ནི་སྐྗེས་སློ་

ཅློག་ཏུ་དང་དུ་མི་བང་བར་བྱ་སྗེ། གལ་ཏྗེ་དང་དུ་ལྗེན་པར་བྱྗེད་ཅིང་སློང་བར་མི་བྱྗེད་

ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རློ། །བརྩལ་བས་ཡློངས་སུ་སྐློ་

བའི་སྗེམས་ནི་སྐྗེས་པ་ན་གལ་ཏྗེ་འདི་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ཀིས་དགྗེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་

སྦྱློར་བ་གཏློང་བར་བྱྗེད་དྗེ། ཅི་ནས་ཀང་ལུས་དང་སྗེམས་ངལ་ཞིང་འཁྲུག་པར་བྱྗེད་

པ་འདི་སློ་སློར་བསལ་ནས་ཡང་དགྗེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་སྦྱློར་བར་བྱའློ། །སམ་དུ་

སྗེམས་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏྗེ་བདག་ལ་དགྗེ་བ་ལ་སྦྱློར་བ་

གང་གིས་བདག་ཚེ་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་བུས་ཅི་ཞིག་བྱ་སམ་

དུ་སྗེམས་ཤིང༌། ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་གཏན་སློང་བར་བྱྗེད་ན་ནི་དྗེ་དྗེ་ལ་ཁ་
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ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རློ། །གནློད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ནི་ཉྗེ་བར་

གནས་པར་གྱུར་པ་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་དགྗེ་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་འདློད་དགུར་

བྱར་མྗེད་པ་ཡིན་པས་དྗེ་དང་དུ་བངས་ཀང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་དློ། །བར་ཆད་དང་

ལྡན་པའི་སྗེམས་ནི་ཉྗེ་བར་གནས་པར་གྱུར་པ་ན་གལ་ཏྗེ་འདློད་དགུར་བྱར་མྗེད་

དམ། དློན་ཆྗེས་ཆྗེན་པློ་ཞིག་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐློང་ནས་དང་དུ་ལྗེན་པར་བྱྗེད་

ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་དློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལ་འདློད་དགུར་བྱར་ཡློད་དམ་དློན་མྗེད་

པའམ་དློན་ཆྗེས་ཆུང་བ་ཞིག་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐློང་ནས་དང་དུ་ལྗེན་པར་

བྱྗེད་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རློ། །སྗེམས་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་ལས་

སྗེམས་སྔ་མ་གསུམ་པློ་དག་གི་བྱུང་བ་དང་དུ་བངས་སློ་ཅློག་ནི་གཅིག་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐློ་

བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རློ། །གནློད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་གཅིག་པུ་ནི་དང་དུ་

བངས་ཀང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་དློ། །སྗེམས་ལྷག་མ་གཉིས་ཀི་བྱུང་བ་དང་དུ་བངས་

སློ་ཅློག་ནི་རྣམ་གྲངས་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པ་དང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའློ། །

སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ལ་འཇུག་པ་ན་གནས་དྲུག་ལ་བརྟག་དགློས་ཏྗེ། བསྡུ་བ་

ལས། སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརྩློན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔས་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་གནས་དྲུག་ལ་སློ་སློར་བརྟག་པར་བྱ་སྗེ། བདག་དང་

གཞན་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཕློངས་པ་དང་ཟང་ཟིང་འབྱློར་བ་དང་ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པ་

དང་ཆློས་འབྱློར་པ་ནི་གནས་དྲུག་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་ཟང་ཟིང་གིས་ཕློངས་པ་ཞྗེས་བྱ་

བ་ནི་ཆློས་གློས་དང་བསློད་སློམས་ལ་སློགས་པ་མ་རྗེད་པ་རྣམས་མི་རྗེད་པ་དང་རྗེད་
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ཅིང་འཇུག་པ་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བའློ། །ཟང་ཟིང་འབྱློར་བ་ནི་དྗེ་ལས་

བཟླློག་པ་ལས་རིག་པར་བྱའློ། །ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བསབ་པ་ཉམས་

པ་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པ་དློན་དམ་པ་བའི་ཆློས་ཀི་ཚིག་སྔློན་མ་

ཐློས་པ་མཉན་དུ་མྗེད་པ་དང་སྔློན་མ་ཐློས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྔློན་མ་བསམས་པ་

བསམ་དུ་མྗེད་པ་དང་ཐློས་པའི་བར་ཆད་དང་བསམས་པའི་བར་ཆད་དང་ཐློས་པ་

དང་བསམས་པ་བརྗེད་པ་དང་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགྗེ་བ་མ་ཐློབ་པ་མི་ཐློབ་

པ་དང་ཐློབ་པ་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའློ། །ཆློས་འབྱློར་བ་ནི་དྗེ་ལས་བཟླློག་

པར་རིག་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་བདག་དང་གཞན་ནི་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་

འབྱློར་པ་དང་རྒུད་པའི་གཞིའློ། །གནས་དྲུག་ལ་བརྟགས་ནས་འཇུག་ལྡློག་བྱྗེད་ཚུལ་

དང་དྗེ་དག་ལ་ཉྗེས་པར་འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་ཚུལ་ཡང༌། དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་ལ་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔས་བདག་ཉིད་ཀི་ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པས་གཞན་དག་གི་ཟང་ཟིང་

འབྱློར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྦྱློར་བར་མི་བྱའློ། །ཟང་ཟིང་འབྱློར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་ཆློས་འབྱློར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །དློན་གི་སྐབས་འདིར་

ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བསབ་པ་ཉམས་པས་བསྡུས་པ་དང༌། བསབ་པ་

ཉམས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པས་བསྡུས་པ་དང༌། འཐློབ་པའི་ཆློས་ཡློངས་སུ་ཉམས་

པས་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའློ། །བདག་ཉིད་ཀི་ཟང་ཟིང་གིས་ཕློངས་པས་

གཞན་དག་གི་ཟང་ཟིང་འབྱློར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ནི་བརྩློན་པར་བྱ་སྗེ་ཟང་ཟིང་འབྱློར་

བ་དྗེ་ཡང་གལ་ཏྗེ་ཆློས་ཀིས་ཕློངས་བསྐྗེད་པར་མི་བྱྗེད་ནའློ། །གལ་ཏྗེ་ཆློས་ཀིས་

ཕློངས་བསྐྗེད་པར་བྱྗེད་ན་ནི་བརྩློན་པར་མི་བྱའློ། །ཟང་ཟིང་འབྱློར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
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ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆློས་འབྱློར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །བདག་ཉིད་ཀི་ཟང་

ཟིང་འབྱློར་པས་གཞན་དག་གི་ཟང་ཟིང་འབྱློར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་བརྩློན་བར་

བྱའློ། །ཟང་ཟིང་འབྱློར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་“ཇི1་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆློས་འབྱློར་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །བདག་ཉིད་ཀི་ཆློས་འབྱློར་པས་གཞན་དག་གི་ཟང་ཟིང་

འབྱློར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་བརྩློན་པར་བྱའློ། །ཟང་ཟིང་འབྱློར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆློས་འབྱློར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་སྦྱློར་བར་མི་

བྱྗེད་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ལ་སྦྱློར་བར་བྱྗེད་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློབ་

མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་ནི་རྗེ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡང་

དག་པར་བངས་པའི་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་དུས་

རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བསབ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའློ། །

དྗེས་ན་གང་ཟག་གཞན་གི་ཆློས་ཀི་དློན་ནམ་ཟང“ཟིང2་གི་དློན་བྱས་པ་ན་རང་

གིས་ཁས་བངས་པའི་བསབ་པ་དངློས་སུ་ཉམས་པ་དང་དངློས་སུ་མ་ཉམས་ཀང་

ཉམས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་དང༌། སྔར་ཐློབ་པ་དང་གསར་དུ་འཐློབ་པའི་ཆློས་

ཉམས་པར་སང་ན་གཞན་གི་དློན་མ་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་

གི་དློན་བྱས་པ་ན་རང་ཉིད་ཟང་ཟིང་གིས་ཕློངས་པར་སང་ན་ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པར་

མི་འགྱུར་ན་ནི་མ་བྱས་ན་ཉྗེས་པར་འགྱུར་ཞིང་ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པར་འགྱུར་ན་ནི་མི་

བྱའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རང་གི་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་འབྱློར་པར་གྱུར་ན་ཡང་གཞན་ལ་དྗེ་

གཉིས་སྒྲུབ་པར་མི་བྱྗེད་ན་ཉྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་གི་དློན་བྱྗེད་པ་ལ་ཉྗེས་པར་

1  ངི

2  བིང
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འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་ཚུལ་གཞན་ཡང་བསྡུ་བ་ལས། འདི་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཕན་འདློགས་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་མཚན་མའི་རྗེས་སུ་

འབང་ཞིང་ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པའི་སྗེམས་དང་ཕྱློགས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་

གིས་མཛའ་བཤྗེས་ཀི་བསམ་པ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་ན་ཁ་ན་མ་“ཐློ་1བ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་རློ། །གནློད་པ་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནློད་པ་བྱྗེད་པའི་མཚན་མའི་

རྗེས་སུ་འབང་ཞིང་རློག་པའི་སྗེམས་དང་དགྲ་བློར་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་སྗེམས་ཀི་

དགྲ་བློའི་བསམ་པ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རློ། །གནློད་

པ་བྱྗེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཕན་པ་བྱྗེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐ་

མལ་བའི་བསམ་པ་དང་བཏང་སློམས་ཀི་བསམ་བསྐྗེད་པར་བྱྗེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་

དང་བཅས་པར་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏྗེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་

ཞིག་འློངས་ན་དུས་ཀི་སྐློན་དང་དུས་ཐ་མའི་སྐློན་གི་རྗེས་སུ་འབང་ཞིང་རབ་ཏུ་སྦྱིན་

པར་མི་བྱྗེད་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་དློ། །གལ་ཏྗེ་སིང་བརྩྗེ་བའི་སྗེམས་ཉྗེ་བར་

བཞག་སྗེ་རབ་ཏུ་འབྱིན་པར་བྱྗེད་ན་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་དློ། །རབ་ཏུ་འབྱིན་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསན་པར་རློགས་པར་བྱྗེད་པ་དང་གནས་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་པ་དང་

འཁློར་སྡུད་པར་བྱྗེད་པ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བྱ་སྗེ། རྣམ་པ་དྗེ་དག་གིས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་དྗེ་གསུམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྱའློ་

ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་སློམ་པ་བངས་པ་དྗེས་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་གཅྗེས་

སྤས་སུ་བྱས་ཏྗེ་བསབ་དགློས་ཀང་གནད་དུ་ཆྗེ་བ་ནི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ་ཐར་

རིས་བདུན་དང་ཐུན་མློང་བའི་བསབ་བྱ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡང་འབད་དགློས་ཏྗེ། བསྡུ་བ་
1  ཐ
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ལས། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་དྗེ་དག་ལས་འདི་ལྟ་“སྗེ1་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

འདི་ནི་སྡུད་པར་བྱྗེད་པ་དང་འབྱློར་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་བསམས་ཤིང་བསྲུངས་

ན་དྗེ་ལས་གཞན་པ་དག་ཀང་“བསམས2་ཤིང་བསྲུངས་པར་འགྱུར་བས། དྗེ་མ་

བསམས་ཤིང་མ་བསྲུངས་ན་དྗེ་ལས་གཞན་པ་དག་ཀང་མ་“བསམས’་ཤིང་མ་

བསྲུངས་པར་འགྱུར་བས་དྗེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

ཉམས་ན་སློམ་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པ་ཡིན་པར་བརློད་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །

འློ་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ལྗེན་པ་ན་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་པློ་དྗེའི་

ཕྱློགས་རྗེའི་སློམ་པ་གཟུང་དུ་རུང་ངམ་གསུམ་ཆར་ཚང་བའི་སློམ་པ་གཟུང་དགློས་

ཤྗེ་ན། བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་ནི་སློ་སློར་ཐར་པ་ལྟར་སློམ་པ་རིམ་པ་མང་པློ་མྗེད་

ཀི་རིས་གཅིག་ཁློ་ནར་ཟད་པས་ལྗེན་པ་ན་ཡང་རིས་སུ་ཆད་པ་མྗེད་པར་མཐའ་དག་

ལ་སློབ་པར་ཁས་བངས་པའི་སློ་ནས་གཟུང་དགློས་ཏྗེ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་

བསྡུ་བ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་༼དཔའ༽་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་གང་ཡིན་པ་

དྗེ ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མ་ཚང་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པས་

“བསམས’་པ་ཡིན་པར་བརློད་པར་བྱ་བའམ་“བསམས’་པ་མ་ཡིན་པར་བརློད་པར་

བྱ་ཞྗེ་ན། “བསམས’་པ་མ་ཡིན་པར་བརློད་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །འློ་ན་བསབ་བཏུས་ལས། དྗེ་བས་ན་རང་གི་མཐུ་དང་སྦྱར་ཏྗེ་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་

གཅིག་ཙམ་ཡང་ཡང་དག་པར་བངས་ལ་བསྲུང་བར་བྱ་“སྗེ3། འཕགས་པ་སའི་སིང་
1  ས

2  བསྔམས  ༼འདིའི་འློག་གི་བསམས་བཞི་གར་བསྔམས་བིས་འདུག་ནའང་མཚམས་རྟགས་མ་གཏློགས་འློག་མཆམས་བཀློད་མྗེད།༽

3  ས
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པློའི་མདློ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། དགྗེ་བའི་ལམ་བཅུ་པློ་འདི་དག་གིས་སངས་རྒྱས་སུ་

འགྱུར་གི་གང་ཇི་སིད་“འཚོ་1ཡི་བར་དུ་ཐ་ན་དགྗེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་གཅིག་ཙམ་

ཡང་མི་བསྲུང་ལ་འློན་ཀང་ཚིག་འདི་སྐད་དུ་ང་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་པ་སྗེ་ང་བ་ན་མྗེད་

པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཚོལ་ལློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན། གང་ཟག་དྗེ་ཤིན་ཏུ་

ཚུལ་འཆློས་པ་བརྫུན་ཆྗེན་པློ་སྨྲ་བ་སངས་རྒྱ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤྱན་

སྔར་འཇིག་རྟྗེན་ལ་སླུ་བར་བྱྗེད་པ་ཆད་པར་སྨྲ་བ་སྗེ་“དྗེ2་རྨློངས་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་

དུས་བྱྗེད་ཅིང་ལློག་པར་ལྟུང་བར་འགྲློའ ློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །དུས་ཇི་སིད་

དུ་ནུས་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཡང་དགྗེ་བ་ཡང་དག་པར་བངས་ཏྗེ་གནས་པར་བྱ་སྗེ་འདི་ནི་

སྨན་གི་བ་བརཱཻུḈḴ་འློད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་མདློ་ལས་བལྟ་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་བསབ་པ་ཕྱློགས་

རྗེ་ལྗེན་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། འདི་ནི་བྱང་སྗེམས་

ཀི་སློམ་པ་མིན་གི་སྨློན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དྗེས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་གཟུང་བར་མི་

ནུས་ན། གློམས་སུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་རང་གི་ནུས་པ་དང་བསྟུན་ནས་བསབ་པའི་

གཞི་རྗེ་རྗེ་ཙམ་དང༌། དུས་ཀང་ཇི་སིད་དུ་སྲུང་ནུས་པའི་ཉུང་ཟད་རྗེའི་བར་དུ་བསབ་

པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སློམ་པ་དང་བདག་ཉིད་ཀི་སློབས་དང་སྦྱར་ནས་བང་

དགློས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་དང་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་

རྟྗེན་བསླུས་པར་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་གསུངས་ནས་དྗེ་ནས་སྔར་

གི་ལུང་དྗེ་འབྱུང་ཞིང་དྗེའི་འློག་ཏུ་སྗེམས་ཅན་ཆྗེན་པློ་གང་དྗེ་ལྟ་བུ་ཐློས་ནས་ཀང་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་དཀའ་བ་ཤྗེས་རབ་ཀིས་རྟློགས་པར་བྱས་ནས་སྐྗེ་བློ་

1  འཆློ

2  ད
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མ་ལུས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྐབ་པར་ཁུར་ཁྱྗེར་བར་སྤློ་བ་དྗེས་ནི། ཞྗེས་བསབ་པ་

ཁས་བངས་ནས་མ་བསྲུངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ཐློས་ཤིང་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་བྱ་

དཀའ་བར་ཤྗེས་ཀང་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པའི་ཁུར་འཁྱྗེར་བ་ལ་མ་ཞུམ་པ་ཞིག་

གིས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་འཛིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་སྔ་མ་དྗེ་ཉྗེས་དམིགས་

ཐློས་ཤིང༌། སྤྱློད་པ་བྱ་དཀའ་བར་ཤྗེས་པ་ན་བསབ་པའི་ཁུར་འཁྱྗེར་བར་མི་ནུས་པ་

རྣམས་སྤྱློད་པ་ས་རྗེ་རྗེ་ནས་རིམ་གིས་ཡི་དམ་བཅས་ནས་བསབས་ཏྗེ། བློའི་མཐུ་

རྒྱས་པ་ན་སློམ་པ་ལྗེན་པར་གསལ་བའི་ཕྱིར་དང་སྨན་བའི་མདློ་ཁུངས་སུ་བྱས་པས་

ཀང་ཤྗེས་ཏྗེ་དྗེ་ནི་མདློ་དྗེ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

ལྗེན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། དཀྱུས་ཀི་དློན་ནློ། །དང་པློ་

ནི། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཆློ་ག་མཛད་ཀི་དྗེ་ལས་ཟུར་བའི་

སློམ་པའི་ཆློ་ག་མ་མཛད་དློ། །འློན་ཀང་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཆློ་ག་ལས། བྱང་ཆུབ་

མཆློག་གི་སྗེམས་ནི་བསྐྗེད་པར་བགི། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགློན་

དུ་གཉྗེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་མཆློག་ཡིད་འློང་སྤྱད་པར་བགི། །འགྲློ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་

རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤློག །དྗེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཟླས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་

པའློ། །ཞྗེས་དང༌། བདག་གི་སྦྱིན་པ་རྩློལ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་དང་བཟློད་པ་

སློམ་པ་དང་བརྩློན་འགྲུས་རྩློམ་པ་དང་བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་

ཤྗེས་རབ་རྣམ་པར་དཔྱློད་པ་དང་ཐབས་མཁས་པ་ཅི་ཡང་རུང་སྗེ། དྗེ་དག་ཐམས་

ཅད་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དང་ཕན་པ་དང་བདྗེ་བའི་སད་དུ་བ་ན་མྗེད་པ་

ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་བརྩམས་ཏྗེ་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ་དང་
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ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་

ལྡན་པ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ས་ཆྗེན་པློ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་

རྗེས་སུ་འཇུག་གློ། །འཕགས་པ་དག་བདག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལགས་ཀིས་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལགས་པར་གཟུང་དུ་གསློལ། ཞྗེས་སྤྱློད་པ་ལ་སློབ་པ་དང་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་ཁས་ལྗེན་པ་ཡློད་ལ་སྤྱློད་པ་

དང་ལྡན་“པར1་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཉིད་སློམ་པ་བཟུང་བ་ཡིན་པར་བསབ་བཏུས་དང་

སྤྱློད་འཇུག་ལས་གསུངས་ཤིང༌། དུས་གསུམ་གི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་སློབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཉིད་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་

བ་ཡིན་པར་གཞུང་འདིར་གསུངས་ལ་སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པློ་དང་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་

རས་ཀང་སློམ་པ་ལྗེན་པའི་ཆློ་ག་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་གཉིས་ཀི་ལུགས་བསྗེས་ནས་

མཛད་པ་དང༌། ལམ་སྒློན་གི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་ཇློ་བློས་མཛད་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་

སློམ་པའི་ཆློ་ག་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐློགས་མྗེད་དང་ཞི་བ་ལྷའི་ལུགས་ཡིན་པར་གསུངས་

སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་གཉིས་ཆློ་གའི་ཁྱད་

པར་འགའ་ཞིག་མི་འདྲ་བ་མ་གཏློགས་པ་སློམ་པ་འཐློབ་པའི་ཆློ་ག་ལ་དློན་ལ་ཁྱད་

པར་མྗེད་དློ། །དྗེས་ན་ལུགས་དྗེ་གཉིས་ལ་དབུ་མ་ལུགས་དང་སྗེམས་ཙམ་ལུགས་

ཀི་ཐ་སད་བྱས་ནས་བང་བའི་ཡུལ་དང་ལྗེན་པའི་ཆློ་ག་དང་རྩ་ལྟུང་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་

བ་ནི་མ་བརྟགས་པ་ཆྗེན་པློའ ློ། །འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཀིས་སློམ་པ་ལྗེན་པའི་རྟྗེན་

ལ་སྨློན་སྗེམས་བསྐྗེད་དགློས་པར་བཤད་ཀང་སློམ་པའི་ཆློ་ག་མ་གཏློགས་པའི་

སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ཆློ་ག་མཛད་པ་མི་སང་ལ་བྱམས་ཆློས་དང་སློབ་དཔློན་དབྱིག་
1  ཕར
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གཉྗེན་གི་གཞུང་དུ་ཡང་མ་བྱུང་ངློ༌། །སློབ་དཔློན་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་ནི་

སྨློན་འཇུག་དང་སློམ་པ་གཟུང་བའི་རིམ་པ་གཉིས་མཛད་ལ། དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་

ཀིས་ཀང་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང་སློམ་པའི་ཆློ་ག་སློ་སློར་མཛད་ཅིང༌། མདློ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་དང༌། སྤྱློད་འཇུག་གི་འགྲྗེལ་པར་ནག་པློ་བས་ཀང་སྨློན་འཇུག་

གི་ཆློ་ག་སློ་སློ་བའི་རྣམ་གཞག་མཛད་དློ། །འདི་ལ་འཇུག་པ་དང་སློམ་པའི་ཆློ་ག་ཐ་

དད་པར་མཛད་པ་འཐད་སམ་པ་མྗེད་ལ་སྨློན་པའི་ཆློ་ག་སྔློན་དུ་བངས་ནས་བརྟན་

པར་བྱས་ཏྗེ་ཕྱིས་སློམ་པའི་ཆློ་ག་མཛད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གློང་མ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་ནི་སློམ་པ་བརྟན་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་བཟང་པློའ ློ། །

འློ་ན་སློམ་རིམ་བར་བ་ལས། དྗེ་ལ་ཀུན་རློབ་པ་ནི་སིང་རྗེས་སྗེམས་ཅན་མཐའ་

དག་མངློན་པར་གདློན་པར་དམ་བཅས་ནས་འགྲློ་བ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་

སུ་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདློད་པའི་རྣམ་

པའི་སྗེམས་དང་པློར་སྐྗེ་བའློ། །དྗེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལྗེའུ་ལས་བསན་པའི་ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་མཁས་པ་ཕ་རློལ་པློ་ལས་

“བསྐྗེད1་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་གང་ཞྗེ་ན། དུས་གསུམ་གི་བྱང་སྗེམས་

ཀི་བསབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་སློབ་པར་ཁས་ལྗེན་པར་དློན་གིས་ན་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་ཁས་བངས་པ་ཡློད་པས་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཆློ་ག་ཞྗེས་བྱའི་སྨློན་སྗེམས་

རྐྱང་པའི་ཆློ་ག་མིན་ནློ། །དཀྱུས་ཀི་དློན་ལ་གཉིས། བ་མ་ཡློད་པའི་ཆློ་ག་དང༌། བ་མ་

མྗེད་པའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། སྦྱློར་བ་དང༌། དངློས་གཞི་དང༌། མཇུག་གི་ཆློ་

གའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། གསློལ་བ་གདབ་པ། ཚོགས་སྒྲུབ་པ། སློམ་པ་མྱུར་དུ་བསྐུལ་བ། 
1  བསྐད
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སྤློ་བ་བསྐྗེད་པ། བར་ཆད་དྲི་བའློ། །གསློལ་བ་གདབ་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གི་ཁྱད་

པར་དང༌། ཆློ་གའི་ཁྱད་པར་རློ། །གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་ལ་གཉིས་ལས། རྟྗེན་གི་ཁྱད་

པར་ནི། སློམ་པ་ལྗེན་པའི་རྟྗེན་ལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་དགློས་ཤྗེ་ན། བྱང་སྗེམས་ཁྱིམ་པའམ་

རབ་བྱུང་གང་ཡང་རུང་བ་སྔར་བཤད་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་ཚུལ་ཁིམས་

གསུམ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སློབ་པར་འདློད་ཅིང་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨློན་

ལམ་བཏབ་པ་སྗེ་གདམས་ངག་བཞིན་དུ་སྨློན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པའློ། །སློམ་པ་

བཟུང་བ་ཙམ་བྱྗེད་ཀི་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་སློབ་འདློད་མྗེད་པ་དང་སྨློན་

སྗེམས་མ་བསྐྗེད་པ་ལ་ནི་སློམ་པ་སྦྱིན་པར་མི་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་

བང་བར་འདློད་པའི་བྱང་སྗེམས་ལ་བརྟྗེན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སློམ་པ་སྗེར་བའི་སྔ་རློལ་

ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་ཀི་མ་མློ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ས་འདི་ལས་བྱང་

སྗེམས་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་དང་ཉྗེས་པའི་གནས་གང་དག་བསན་པ་དྗེ་དག་བསྒག་

པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་གལ་ཏྗེ་ནུས་སམ་མི་ནུས་སིང་ནས་བརྟགས་ཤིང་

ཤྗེས་རབ་ཀིས་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་སློམ་པ་ལྗེན་པ་ལ་སྤློ་བར་གྱུར་ལ་རང་མི་

འདློད་བཞིན་དུ་ཕ་རློལ་པློས་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན། 

ཕ་རློལ་པློ་དང་འགྲན་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན་ན་བྱང་སྗེམས་བརྟན་པློར་རིག་པར་བྱ་

སྗེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་འདིས་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་དྗེས་ཀང་

མནློད་པར་བྱ་ཞིང་དྗེ་ལ་དཔློག་པར་ཡང་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འདི་ནི་འདུལ་བ་དང་མི་

འདྲ་བས་སློམ་པ་མ་བཟུང་བའི་སྔ་རློལ་ཏུ་ལྗེགས་པར་མཉན་ནས་ཤྗེས་པར་བྱས་ཏྗེ་

བསབ་པ་བསྲུང་བ་ལ་བློ་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ན་སློམ་པ་བང་ངློ༌། །བསམ་པ་དྗེ་དག་
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དང་ལྡན་ན་སློམ་པ་སྐྗེ་ཡི། མི་ལྡན་ན་མི་སྐྗེ་བ་ནི་བསྡུ་བ་ལས། གང་གཞན་ལ་གྲགས་

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་གཞན་གི་དློར་བྱ་བ་དང༌། གཞན་གིས་ཡང་དག་པར་ལྗེན་དུ་

བཅུག་པ་ན་དྗེ་ལྗེན་པར་བྱྗེད་པར་ཟད་ཀི་རང་གི་དད་པས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

རྗེས་སུ་བརྟགས་ཤིང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རྗེའི་སྗེམས་ཉྗེ་བར་བཞག་སྗེ། 

དགྗེ་བ་འདློད་པས་ལྗེན་པར་མི་བྱྗེད་པ་དྗེ་ཡང་བསམས་པ་མ་ཡིན་པར་བརློད་པར་

བྱ་སྗེ། དྗེ་ནི་དྗེས་དགྗེ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་སྦྱློར་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ་དྗེའི་

འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་ཡང་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལས་བཟླློག་པ་ནི་སློམ་པས་

བསམས་པ་དང་དགྗེ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་སྦྱློར་བར་འགྱུར་བ་དང༌། དྗེའི་

འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་ཡང་ཐློབ་པར་འགྱུར་བར་རིག་པར་བྱའློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། སློམ་པ་ལྗེན་པའི་ཡུལ་ལ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་དགློས་ཤྗེ་ན། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་སྗེ་སྨློན་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཆློས་མཐུན་པ་

བ་སྗེ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་མཁས་པ་བསབ་པ་ནློད་

པར་གསློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱྗེད་ཀི་ཚིག་འབྲུ་འཛིན་ནུས་

ཤིང་དློན་གློ་བར་ནུས་པ་ལས་བང་ངློ༌། །ཇི་འདྲ་བ་ལས་མི་བང་ཞྗེ་ན། མཁས་པ་

ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་བྱང་སྗེམས་ཐམས་ཅད་ལས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་སློམ་པ་ནློད་

པར་མི་བྱ་སྗེ་བསམ་པ་དང་སྦྱློར་བ་ཉམས་པའློ། །དྗེ་ལ་བསམ་པ་ཉམས་པ་ནི། །དད་

པ་མྗེད་པ་སྗེ་སློམ་པ་ལ་ཆྗེར་མ་མློས་ཤིང་འབིང་དུ་མི་འཇུག་ལ་ཆུང་ངུར་མི་རྟློག་

པའམ་མི་རྩློལ་བའློ། །སྦྱློར་བ་ཉམས་པ་ནི། ཕྱིན་དྲུག་གི་སྦྱློར་བ་ཉམས་པ་སྗེ། དང་

པློ་ནི། ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་ལ་སྗེད་པའི་བརྐམ་ཆགས་ཅན་དང་དྗེའི་དབང་དུ་གྱུར་
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པས་ཆགས་པས་ཟིལ་གིས་ནློན་པ་དང་། མ་རྗེད་པ་ལ་འདློད་པ་ཆྗེ་བ་དང་རྗེད་ཀང་

ཆློག་མི་ཤྗེས་པ་སྗེ་སྦྱིན་པའི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་དང་དུ་ལྗེན་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཕམ་

པ་བྱུང་བས་སློམ་པ་ལྷག་མ་མྗེད་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་དང་ལྷག་མ་དང་བཅས་

པའི་ཉྗེས་པ་སྤྱློད་ཅིང་བསབ་པ་ལ་མི་གུས་པར་ལྷློད་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། མི་མཐུན་

པའི་རྐྱྗེན་དང་ཕད་པ་ན་མི་བཟློད་དྗེ་འཕལ་དུ་སྗེམས་འཁྲུག་པའི་ཁློ་བ་དང་གནློད་པ་

བྱས་པ་དྲན་པ་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁྲུག་པའི་ཁློན་དུ་འཛིན་པ་དང་དགྗེ་སྦྱློང་གི་

ཆློས་བཞིའི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཀིས་ཕ་རློལ་གི་ཉྗེས་པ་བཞི་པློ་མི་བཟློད་པའློ། །བཞི་

པ་ནི། དགྗེ་བ་ལ་མི་སྤློ་བའི་སློམ་ལས་དང་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ལ་དགའ་བའི་ལྗེ་ལློ་

ཅན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི་ཤས་ཆྗེར་ཉིན་མཚན་དུ་གཉིད་ཀི་བདྗེ་བ་དང་གླློས་

འབྗེབས་པའི་བདྗེ་བ་དང་ཉལ་བའི་བདྗེ་བ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་དང་འདུ་འཛིའི་གཏམ་

གིས་དུས་ཡློལ་བར་བྱྗེད་པའློ། །ལྔ་པ་ནི། ཞི་གནས་ལ་སློགས་པ་ལ་སྗེམས་གནས་

སུ་མི་བཏུབ་པས་སྗེམས་རྣམ་པར་གཡྗེངས་ཏྗེ། ཐ་ན་བ་འཇློས་ཙམ་གི་བར་དུ་ཡང་

དགྗེ་བ་ལ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་སློམ་མི་ནུས་པའློ། །དྲུག་པ་ནི། འཆལ་བའི་ཤྗེས་རབ་

ལ་གཉིས་ལས་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་ནི། དྗེ་ཁློ་ན་རང་གིས་ཤྗེས་པར་མི་ནུས་པའི་ཡིད་

རྟུལ་བ་དང་བསན་ཀང་མི་གློ་བའི་རྨློངས་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བཟློད་པའི་ས་འགློང་

བའམ་རང་བཞིན་གིས་རྨློངས་པའི་སྗེམས་ཞུམ་པའློ། །ཤྗེས་རབ་འཆལ་བའི་རྒྱུ་

འཛིན་པ་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་དང་སྗེ་སློད་ཀི་མ་མློ་ལ་ངན་ནློ་རུང་བ་མ་ཡིན་ནློ་

ཞྗེས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་སྗེ་དྗེ་རྣམས་ལས་སློམ་པ་ནློད་པར་མི་བྱའློ། །འགྲྗེལ་པ་ཁ་

ཅིག་ལས་དངློས་སུ་ན་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཅུང་ཟད་ལྟ་ཡློད་མློད་ཀི་ཤིན་ཏུ་ལྡན་པ་
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ལས་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ །ཞྗེས་སྐློན་དྗེ་དག་ཆྗེས་ཆྗེ་བ་དང་མི་ལྡན་ན་

ཅུང་ཟད་དང་ལྡན་ཡང་ནློད་པར་བྱའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །ཆློ་གའི་ཁྱད་པར་ལ་གཉིས་

ལས། རྟྗེན་གི་ཆློ་གའི་ཁྱད་པར་ནི། སྔར་བཤད་པའི་རྟྗེན་དྗེས་ཐློག་མར་ཡུལ་དྗེའི་

རྐང་པ་གཉིས་ལ་གཏུགས་པའི་ཕྱག་བྱ་སྗེ་མ་གུས་པ་ལ་“སློམ1་པ་མི་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེ་ཡང་དང་པློར་མཎལ་བྱ་བར་ཛེ་ཏ་རི་དང་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་བཤད་པ་ལྟར་

བྱའློ། །དྗེ་ནས་བདག་རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ལས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

སློམ་པ་ཡག་དག་པར་བང་བ་ནློད་པར་འཆལ་གིས་དྗེ་ལ་གནློད་པ་མ་མཆིས་ན་

བདག་ལ་ཐུགས་བརྩྗེ་བའི་སད་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་གསན་ཅིང་སྩལ་བའི་རིགས་

སློ། །ཞྗེས་གསློལ་བ་གདབ་སྗེ་སློམ་པ་ལྗེན་མི་འདློད་པ་ལ་མི་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

འདི་ལན་གསུམ་བྱྗེད་པར་“ཛེ2་ཏྗེ་རི་བྱང་ཆུབ་བཟང་པློ་མར་མྗེ་མཛད་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་

ར་རྣམས་ཀིས་བཤད་དློ། །དྗེའི་ཚེ་ཙོག་ཙོག་པློར་འདུག་ཅིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་བའམ་

གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་གཟུགས་པར་ཨ་བྷྱཱ་དང་ཛེ་ཏ་རིས་བཤད་པ་ནི་འློག་ནས་

འབྱུང་བའི་ལུས་ཀི་སྤྱློད་ལམ་སྗེ་གང་ཡང་རུང་བས་ཆློག་གློ །ཡུལ་གི་ཆློ་གའི་ཁྱད་

པར་ནི། དྗེ་ནས་བྱང་སྗེམས་སློམ་པ་“འབློགས3་པར་ནུས་པ་དྗེས་བྱང་སྗེམས་སློམ་

པ་འདློད་པ་དྗེ་ལ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པའི་ཕན་ཡློན་རྒྱ་ཆྗེར་བརློད་ནས་སློམ་པ་

འདློད་པ་ལ་བསབ་པའི་གཞི་ལྕི་ཡང་དག་ཀང་བརློད་ཅིང་སྤློ་བ་བསྐྗེད་པར་ཡང་བྱ་

སྗེ་འདི་སྐད་ཅྗེས་ཀང་བརློད་པར་བྱའློ། །རིགས་ཀི་བུ་“ཁྱློད4་ཉློན་ཅིག །ཁྱློད་འདི་

1  སྔློམ

2  ཇྗེ

3  འཔློགས

4  ཕྱློད
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ལྟར་སྗེམས་ཅན་མ་བརྒལ་བ་རྣམས་བསྒལ་བ་དང་མ་གྲློལ་བ་རྣམས་དགྲློལ་བ་དང་

དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བ་དང༌། ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་

པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་བཟླ་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་རྒྱུན་མི་གཅད་

པར་འདྗེད་དམ། དྗེ་ལ་ཁྱློད་ཀིས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་བརྟན་པ་དང་ཡི་དམ་བརྟན་པར་

ཡང་བྱའློ། །ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་བརློད་པར་བྱ་སྗེ་དྗེ་ཡང་སློམ་པ་ལྗེན་པར་འདློད་པ་མི་ཤྗེས་

པའི་རིགས་མཐློང་ན་སློམ་པ་ལྗེན་པ་ལ་སྤློ་བ་སྐྗེད་པ་དང་བསབ་པའི་ཁུར་འཛིན་

པའི་བསམ་པ་བརྟན་པློར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡློན་ནི་འློག་ནས་

འབྱུང་བ་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་བསབ་བཏུས་ལས། རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངྗེས་པའི་

ཆློ་འཕྲུལ་གི་མདློ་ལས། འཇམ་དཔལ་གང་གིས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་སྗེད་ཀི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ལས་སངས་རྒྱས་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་སྗེད་ཀི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེ་དབང་གི་རྒྱལ་པློས་རབ་ཏུ་བཀང་སྗེ་དབུལ་བ་ཕུལ་

ལ། དྗེ་ལྟར་འབུལ་པས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་སྗེད་ཀི་བསྐལ་པར་དབུལ་བ་ཕུལ་བ་

བས། འཇམ་“དཔལ1་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གཞན་གང་གིས་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུའི་

ཆློས་འདི་ཐློས་ནས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་སློང་སྗེ་འདི་ལྟར་སྗེམས་ཀིས་མངློན་པར་རྟློག་

ཅིང་འདི་ལྟ་བུའི་ཆློས་ལ་བསབ་པར་བྱའློ་ཞྗེས་སློབ་པར་འདློད་ན་དྗེས་མ་བསབས་

སུ་ཟིན་ཀང་བསློད་ནམས་ཆྗེས་མང་དུ་བསྐྗེད་དྗེ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ནློར་བུ་

རིན་པློ་ཆྗེའི་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་སྦྱིན་པའི་བསློད་ནམས་ནི་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་ཇི་

སྐད་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །

དྗེ་བས་ན་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཕན་ཡློན་མཐློང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཅི་ནས་ཀང་
1  གང་ལ
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ཕྱིར་མི་ལྡློག་པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྗེ་དཔྗེར་ན་སློང་གསུམ་

གི་སློང་ཆྗེན་པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རྡུལ་སྗེད་ཀི་“སྗེམས1་

ཅན་དྗེ་ལས་སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེ་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པློར་གྱུར་ཏྗེ་དྗེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཚིག་འདི་སྐད་ཅྗེས་བདག་ཅག་གིས་གང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལྗེན་

པ་དང་འཛིན་པ་དང་ཀློག་པ་དང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱྗེད་པ་དྗེའི་ཤ་ལས་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ཞིང་

ཡང་སང་ལྔ་ལྔ་སྗེན་མློས་གཅད་པར་བྱ་སྗེ་དྗེ་ཚུལ་དྗེ་ལྟ་བུས་སློག་དང་དབལ་ལློ་

ཞྗེས་སྨྲ་བ་ལ། འཇམ་དཔལ་གལ་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་དྗེ་སྐད་སྨྲ་བས་མི་

སྐྲག་མི་དངང་དངང་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ་ཐ་ན་སྐྲག་པའི་“སྗེམས2་གཅིག་ཀང་མི་སྐྗེད་

ཞུམ་པ་མྗེད་གློང་བ་མྗེད་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་ལ་ཕྱིར་ཞིང་ཆློས་ཡློངས་སུ་གཟུང་བ་ལ་

བརྩློན་ཏྗེ་ཀློག་པ་དང་ཁ་ཏློན་བྱྗེད་པ་ལ་བརྩློན་པར་འགྱུར་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་དྗེ་ནི། འཇམ་དཔལ་སྗེམས་དཔའ་བ་སྦྱིན་པ་ལ་དཔའ་བ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་

དཔའ་བ་བཟློད་པ་ལ་དཔའ་བ་བརྩློན་འགྲུས་ལ་དཔའ་བ་བསམ་གཏན་ལ་དཔའ་བ་

ཤྗེས་རབ་ལ་དཔའ་བ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་དཔའ་བ་ཞྗེས་བྱའློ། །འཇམ་དཔལ་གལ་ཏྗེ་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་གསློད་པའི་མི་དྗེ་དག་ལ་མི་ཁློ་ཞིང་ཐ་བ་དང་ཞྗེ་སང་གི་

སྗེམས་མི་སྐྗེད་ན་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་ནི་ཚངས་པ་དང་མཚུངས་

པ་དབང་པློ་དང་མཚུངས་པ་མི་གཡློ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་

ནློ། །འདི་ལས་ཀང་ད་ལྟར་གི་དུས་ན་བསབ་པ་ལ་གུས་པར་བྱྗེད་པ་འབས་བུ་རྣམ་

པར་སྨིན་པ་ཆྗེ་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཟླ་བ་སྒློན་མའི་མདློ་ལས། བསྐལ་བ་བྱྗེ་བ་གངྒཱའི་བྱྗེ་སྗེད་

1  སམས

2  སམས
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དུ། །སངས་རྒྱས་དག་ནི་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་ལ། །གདུགས་དང་བ་དན་མར་མྗེའི་ཕྗེང་བ་

དང༌། །ཟས་དང་སྐློམ་གིས་དད་སྗེམས་མཆློད་བྱས་པས། །གང་གིས་དམ་པའི་ཆློས་

ནི་འཇིག་པའི་ཚེ། །བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་བསན་པ་འགག་པ་ན། །ཉིན་ཞག་ཏུ་ནི་

བསབ་པ་གཅིག་བཟུང་བ། །དྗེ་བས་བསློད་ནམས་འདི་ནི་ཁྱད་པར་འཕགས། ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་བས་ན་བསབ་པ་ལ་གུས་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་“བརློད1་

པར་བྱའློ། །བསབ་པའི་གཞི་ལྕི་ཡང་ནི། ལྕི་བ་རྩ་ལྟུང་དང་ཡང་བ་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་

ཉྗེས་པ་རྣམས་མ་བསྲུངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་བརློད་པ་སྗེ་བསབ་བཏུས་སུ། གང་གི་

ཕྱིར་དམ་པའི་ཆློས་དྲན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་པའི་མདློ་ལས། ཅུང་ཟད་ཅིག་བསམས་

ནས་མི་སྦྱིན་པ་ནི་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྗེ་ལ་དམ་བཅས་ནས་མི་སྦྱིན་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་

དམལ་བར་འགྲློའ ློ་ཞྗེས་གསུངས་ན་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པའི་བ་ན་མྗེད་པའི་དློན་དམ་

བཅས་ནས་སྒྲུབ་པར་མི་བྱྗེད་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས། དྗེ་བས་ན་ཆློས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་

མདློ་ལས་ཀང༌། རིགས་ཀི་བུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བདྗེན་པ་ལྷུར་བྱྗེད་པར་འགྱུར་

བར་བྱ་སྗེ། རིགས་ཀི་བུ་བདྗེན་པ་ཡང་དག་པར་བརློད་པ་ནི་ཆློས་ཡང་དག་པར་

བརློད་པའློ། །རིགས་ཀི་བུ་དྗེ་ལ་བདྗེན་པ་གང་ཞྗེ་ན། གང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བ་

ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་སྗེམས་དྗེ་སློག་

གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏློང་ཞིང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་ལློག་པར་མི་བྱྗེད་པ་འདི་ནི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བདྗེན་པའློ། །གང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་སྗེམས་དྗེ་ཕྱིས་ཡློངས་སུ་གཏློང་

ཞིང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་ལློག་པར་བྱྗེད་པ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་
1  བྱ་རློད



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 542  

བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཐ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

འཕགས་པ་བློ་གྲློས་རྒྱ་མཚོའི་མདློ་ལས་ཀང༌། བློ་གྲློས་རྒྱ་མཚོ་འདི་ལྟ་སྗེ་

དཔྗེར་ན་རྒྱལ་པློའམ་རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་ཆྗེན་པློས་གྲློང་ཁྱྗེར་གི་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཟན་སྦྱིན་ནློ་ཞྗེས་མགྲློན་དུ་བློས་ནས་ཡལ་བར་དློར་ཏྗེ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་མ་

སྦྱར་ན་དྗེས་སྐྗེ་བའི་ཚོགས་དྗེ་ཐམས་ཅད་བསླུས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ཀང་བཟའ་བ་

དང་བཏུང་བ་མ་ཐློབ་པས་འཕྱ་ཞིང་སར་འདློད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། བློ་གྲློས་རྒྱ་མཚོ་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མ་བརྒལ་བ་རྣམས་བསྒལ་བ་དང་མ་གྲློལ་བ་དགྲློལ་བ་དང་

དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་བ་དང༌། ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་

ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་བཟླ་བའི་ཕྱིར་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབུགས་ཕྱུང་ལ། 

མང་དུ་ཐློས་པ་དང་དྗེ་ལས་གཞན་པ་དགྗེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་

ཡང་བརྩློན་པར་མི་བྱྗེད་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་ནི་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་

བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ་ལྷ་དང་བཅས་པ་འཇིག་རྟྗེན་ལ་སླུ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་སྔློན་

སངས་རྒྱས་མཐློང་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་ན་འཕྱ་ཞིང་གཞློགས་འཕྱས་བྱྗེད་ལ་

རྣམ་པར་སྨློད་དྗེ་གང་དག་མཆློད་སྦྱིན་བྱ་བར་དམ་བཅས་པ་ཉམས་འློག་ཏུ་ཆུད་པར་

བྱྗེད་པའི་མཆློད་སྦྱིན་གི་བདག་པློ་དྗེ་དག་ནི་དཀློན་ནློ། །བློ་གྲློས་རྒྱ་མཚོ་དྗེ་ལྟ་བས་

ན་“ཚིག1་གང་གིས་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་སླུ་བར་

འགྱུར་བའི་“ཚིག2་དྗེ་ལྟ་བུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་སྨྲ་བར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཁས་བངས་ནས་མི་སྲུང་ན་ངན་སློང་དུ་འགྲློ་བ་དང་བརྫུན་གི་ཐ་ཆད་ཡིན་པ་

1  ཆིག

2  ཆིག
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དང་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དང་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་བསླུས་པ་དང་ལྷ་རྣམས་ཀིས་

སྨློད་པ་སློགས་ཀི་ཉྗེས་དམིགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཕན་ཡློན་དང་ཉྗེས་དམིགས་མཐློང་

བར་བྱས་ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་མི་གཏློང་བ་དང་སློམ་པ་ཁས་བངས་པའི་ཡི་དམ་

བརྟན་པར་བྱའློ། །འདི་ལ་དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་ཀིས་ནི་ཕན་ཡློན་དང་ལྕི་ཡང་བརློད་

པ་དློར་ནས་རིགས་ཀི་བུ་ཞྗེས་པ་ནས་ཡི་དམ་པ་བརྟན་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་པའི་མཇུག་

ཏུ་གཞན་དང་འགྲན་པ་མ་ཡིན་ནམ་གཞན་གིས་ནན་གིས་ལྗེན་དུ་བཅུག་པ་མ་ཡིན་

ནམ་ཞྗེས་འདྲི་བར་མཛད་དློ། །

བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ནི་འདློད་དམ་ཞྗེས་པ་སྔ་མ་བཞིའི་མཐར་ཡང་སྦྱར་ནས་

འདྲི་ཞིང༌། ཁྱློད་སློམ་པ་ལྗེན་པ་འདི་གཞན་དང་འགྲན་པའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ནམ་གཞན་

གིས་རང་དབང་མྗེད་པར་ལྗེན་དུ་བཅུག་པ་མ་ཡིན་ནམ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྗེ་

སློད་དམ་སྗེ་སློད་ཀི་མ་མློ་ཐློས་སམ་ཤྗེས་སམ་དད་དམ་ཅུང་ཟད་སྲུང་ནུས་སམ་

ཞྗེས་ཀང་འདྲི་བ་ལ་ཅུང་ཟད་ཐློས་ལགས་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པས་ལན་འདྗེབས་པའི་

ཕྱག་སློལ་ཡློད་དློ། །མ་བརྒལ་བ་ལ་སློགས་པ་ནི་ཤྗེས་སྒིབ་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཉན་

ཐློས་དང་རང་རྒྱལ་རྣམས་དྗེ་ལས་བསྒལ་བ་དང༌། གཏི་མུག་ལ་སློགས་པའི་སྒིབ་

གཉིས་ཀི་འཆིང་བ་ལས་མ་གྲློལ་བའི་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དྗེ་ལས་དགྲློལ་

བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལས་དབུགས་མ་ཕྱིན་པའི་དམལ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

དབུགས་དབྱུང་བ་དང་སྗེམས་ཅན་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འགློད་པའི་དློན་དུ་སློབ་དཔློན་བྷ་བ་བྷ་དྲས་བཤད་

དློ། །“ཚོགས1་སྒྲུབ་པ་ནི་སློ་སློར་ཐར་པ་ནི་“ཚོགས་རྣམས་འདུས་པ་ཙམ་ལ་གུས་
1  ཆློགས
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པར་བྱས་པས་འཐློབ་པར་འགྱུར་གི་སློམ་པ་འདི་ནི་དྗེ་ལས་ཆྗེས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་པ་

བྱ་བ་སྔློན་དུ་བཏང་བས་ཐློབ་པར་འགྱུར་བས་ན་དྗེ་ནས་སློམ་པ་འདློད་པ་དྗེ་བ་གློས་

ཕག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ཏྗེ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་མདུན་དུ་བཞུགས་

སུ་གསློལ་ནས་འདས་པ་དང་མ་བྱློན་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དང་ཕྱློགས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ས་ཆྗེན་པློ་ལ་བཞུགས་པ་ཟབ་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་མཐུ་ཆྗེན་པློ་ཐློབ་པ་ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པ་ཡུལ་དུ་

བྱས་ལ། སློམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

དྗེ་དག་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀང་ཡིད་ཀིས་མངློན་དུ་དྲན་པར་

བྱས་ལ། སློམ་པ་དྗེ་མཆློག་ཏུ་དགྗེ་བའི་བསམ་པས་བསྐྗེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསམ་

པ་ཐག་པ་ནས་ད་ལྟར་གི་རྩློལ་བའི་ཅི་ནུས་པ་དང༌། སྔློན་གི་རྒྱུའི་སློབས་ཅི་ཡློད་

པས་དང་བའི་སྗེམས་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་པའམ་ཡང་ན་རྒྱུ་རྐྱྗེན་དྗེ་དག་གིས་ཆུང་ངུ་ཡང་

བསྐྗེད་ནས་ལྗེགས་པར་མཆློད་པར་བྱའློ། །མདློར་ན་ས་ཕྱློགས་བྱི་དློར་ལྗེགས་པར་

བྱ་ཞིང་ལྗེགས་པར་བརྒྱན་པར་བྱས་ནས་སློན་པའི་སྐུས་ཐློག་དྲངས་པའི་རྟྗེན་མང་དུ་

བཤམ། ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་མངློན་སུམ་པ་ལྟ་བུར་དམིགས་

ཏྗེ་དྗེ་དག་གི་ཡློན་ཏན་དྲན་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་གི་དད་པ་དྲག་པློ་བྱ། བ་མ་སྗེང་

གྗེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་པར་གསློལ་བ་ལ་ཆློ་ག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱ་ཀི་འདུ་

ཤྗེས་བྱ། མྗེ་ཏློག་དང་བདུག་པ་དང་སློས་དང་མར་མྗེ་ལ་སློགས་པ་བཟང་ལ་མང་བ་

མཛེས་པར་བཤམ། ཕྱག་དང་བསློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་མཎལ་དང་མཆློད་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 545  

རྣམས་སློ་སློར་དཀློན་མཆློག་དང་བ་མ་ལ་བ་མས་སློབ་མའི་བློ་ལྗེགས་པར་ཁིད་

ཅིང་དབུལ་དུ་གཞུག་གློ །

སློམ་པ་མྱུར་དུ་བསྐུལ་བ་ནི། དྗེ་ནས་འདུད་པའི་ཚུལ་གིས་པུས་མློ་གཡས་

པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་པའམ་ཙོག་ཙོག་པློར་འདུག་སྗེ་ཁྱིམ་པ་ཞིག་ན་རིགས་ཀི་

བུ་ཞྗེས་པའམ་བཙུན་པ་ཡིན་ཞིང་གཞློན་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པའམ་རྒན་ན་བཙུན་པས་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་བདག་ལ་སྩལ་

དུ་གསློལ་ཞྗེས་གསློལ་བ་གདབ་པློ། །མྱུར་དུ་སྩལ་དུ་གསློལ་ཞྗེས་པ་དང་ལན་

གསུམ་བྱ་བར་དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་ཀིས་བཤད་དློ། །རིགས་ཀི་བུ་ལ་སློགས་པ་

གསུམ་འབྱུང་བ་ནི་རབ་བྱུང་དང་རང་ལས་བསབ་པ་རྒན་པ་ཁློ་ན་ལ་སློམ་པ་བང་

བའི་ངྗེས་པ་མྗེད་པར་སློན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་བཤད་དློ། །མཁས་

པ་ཛྙཱ་ན་ཤྲིས། སྔགས་སློགས་ལས་དང་སྦྱིན་སློགས་ཀི། །ལམ་ཉིད་དག་ནི་དགྗེ་

སློང་གིས། །དགྗེ་སློང་མཁས་ལ་བང་བྱ་ཡི། །གཞན་ཉིད་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ནི་དགྗེ་སློང་གིས་སློམ་པ་གློང་མ་གཉིས་བང་བར་འློས་པའི་དགྗེ་སློང་

ཡློད་ན་ཁྱིམ་པ་སློགས་ལ་མི་བང་ཞྗེས་སློན་པ་ཡིན་གི་གཞན་ལ་བངས་པས་མི་སྐྗེ་

བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །མཆློག་ཏུ་སྤློ་བ་སློམ་པ་ནི། དྲན་པ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་སྗེ་སྗེམས་

དད་པ་ཁློ་ན་བསྐྗེད་ནས་ད་ནི་བདག་གིས་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་བསློད་ནམས་ཀི་

གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་བ་ན་མྗེད་པ་ཟད་མི་ཤྗེས་ཤིང་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ་

སམ་དུ་དློན་དྗེ་ཉིད་རྗེས་སུ་བསམ་ཞིང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏྗེ་འདུག་པར་

བྱའློ། །
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བར་ཆད་འདྲི་བ་ནི། ནློད་པ་པློ་དྗེ་ལ་འབློགས་པ་པློ་མཁས་པ་འགྲྗེང་མ་སན་ལ་

འདུག་པ་དྗེས་སྗེམས་མ་གཡྗེངས་པར་བྱས་ནས་འདི་སྐད་ཅྗེས། རིགས་ཀི་བུའམ་

ཆློས་ཀི་སྤུན་མིང་འདི་ཞྗེས་བྱ་བ་ཁྱློད་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡིན་ནམ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

སྨློན་ལམ་བཏབ་བམ་ཞྗེས་དྲི་ལ། དྗེས་ཀང་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་ཁས་བང་ངློ༌། །དྲི་བ་

གཉིས་ཀི་དློན་ནི་རིགས་ཀི་ནུས་པ་ལྗེགས་པར་སད་པ་དང་སྨློན་སྗེམས་བརྟན་པ་

ལ་བྱའློ། །སློབ་དཔློན་མར་མྗེ་མཛད་ཀིས་བར་ཆད་དྲི་བའི་འློག་ཏུ་སྤློ་བ་སློམ་པ་

མཛད་ཅིང་དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་

དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དྗེ་དག་ཅི་བདག་ལས་ལྗེན་པར་

འདློད་དམ་ཞྗེས་སློབ་མ་ལ་འདྲི་ཞིང་སློབ་མས་ཀང་ལྗེན་པར་འཚལ་ལློ་ཞྗེས་ལན་

བཏབ་པའི་འློག་ཏུ་སློམ་པ་འབློགས་པར་བཞྗེད་དློ། །

དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ནི། ཆློ་གའི་བར་དློན་རྣམས་ལྗེགས་པར་འཕློད་པར་བྱས་

ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། རིགས་ཀི་བུ་མིང་འདི་ཞྗེས་བྱ་བ་ཁྱློད་འདས་

པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསབ་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་

རྣམས་དང་ཚུལ་ཁིམས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དང༌། མ་འློངས་པའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསབ་པའི་གཞིར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང༌། 

ཚུལ་ཁིམས་སུ་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དང༌། ད་ལྟ་ན་ཕྱློགས་བཅུ་དག་ན་ད་ལྟར་བྱུང་

བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང་

ཚུལ་ཁིམས་གང་ཡིན་པ་དང་བསབ་པའི་གཞི་གང་དག་དང་ཚུལ་ཁིམས་གང་ལ་

འདས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསབས་པར་གྱུར་པ་དང༌། །མ་
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འློངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སློབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཕྱློགས་བཅུ་

དག་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ན་སློབ་པ་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་

ཐམས་ཅད་དྗེ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་དགྗེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་

སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ང་ལས་ནློད་དམ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་གི་བར་

དུ་ལན་རྗེ་རྗེའི་མཐར་དྲི་ཞིང་དྗེས་ཀང་ལན་རྗེ་རྗེ་ཞིང་ནློད་ལགས་སློ་ཞྗེས་ལན་

གསུམ་ཁས་བང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་བསབ་པའི་གཞི་ནི་གང་ལ་བསབ་པའི་གནས་

རྣམས་སློ། །ཚུལ་ཁིམས་ནི་དྗེ་ལ་སློབ་པའི་རང་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་དུས་གསུམ་གི་

བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་ཐུན་མློང་བར་བསན་པ་དང་དྗེ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་བརློད་པ་

དང་དྗེ་དག་མདློར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ཁས་བང་བྱར་བཞག་ནས་ལྗེན་

པའློ། །

འཇུག་གི་ཆློ་ག་ལ་བཞི་ལས་མཁྱྗེན་པར་གསློལ་བ་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པའི་སྐུ་གཟུགས་དྗེ་ཉིད་ཀི་སྤྱན་སྔར་ཕྱློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞབས་ལ་“གཏུགས1་ཏྗེ་ཐལ་མློ་

སྦྱར་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་འདིས་བདག་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་མིག་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་མནློས་ལགས་ཏྗེ། བདག་མིང་

འདི་ཞྗེས་བགི་བ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་འདིའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་བདག་དབང་དུ་
1  གཏུཀས
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གྱུར་པར་ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མྗེད་པ་དག་ཏུ་

འཕགས་པའི་མཆློག་ལློག་ཏུ་གྱུར་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལློག་ཏུ་

མ་གྱུར་པའི་ཐུགས་མངའ་བ་རྣམས་ལ་མཁྱྗེན་པར་གསློལ་ལློ་ཞྗེས་ལན་གསུམ་གི་

བར་དུ་བརློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་སློབ་མ་དྗེ་འདུག་བཞིན་དུ་ཕྱློགས་བཅུའི་ཞིང་གི་

རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པར་མློས་པ་བྱས་ནས་དངློས་སུ་ཕྱློགས་

རྗེ་རྗེར་ཕྱག་གསུམ་གསུམ་དང་མྗེ་ཏློག་རྗེ་གཏློར་ནས་མཐར་འགྲྗེང་སྗེ་ཐལ་མློ་སྦྱར་

ནས་ཕྱློགས་བཅུ་རྣམས་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ་ཞྗེས་པས་ས་དྲངས་ཏྗེ་མཁྱྗེན་གསློལ་

མཛད་པའི་ཕྱག་ལྗེན་ཡློད་དློ། །སྗེང་དང་འློག་གི་ཕྱག་ནི་དྗེ་དག་ལ་དམིགས་ཏྗེ་ཤར་

དང་ནུབ་ཏུ་བྱའློ། །ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་བདག་ཅག་ལའློ། །མ་གྱུར་པ་ནི་སངས་རྒྱས་

སས་བཅས་ལའློ། །

ཕན་ཡློན་གིས་གཟྗེངས་བསློད་པ་ནི། འདི་ནི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ་སློམ་པ་བང་

བའི་ལས་རློགས་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་མུ་མྗེད་པ་དག་ན་

སངས་རྒྱས་དང་ས་ཆྗེན་པློར་ཆུད་པའི་བྱང་སྗེམས་བཞུགས་ཏྗེ་འཚོ་བ་རྣམས་ལ། 

བྱང་སྗེམས་ཀི་རྒྱལ་སས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་མནློས་སློ་སམ་དུ་དགློངས་པར་

འགྱུར་བ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ལྟས་གདན་གཡློ་བ་སློགས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེའི་རྗེས་ལ་གང་དུ་གང་

ལ་གང་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་བངས་སམ་དུ་དགློངས་པར་འགྱུར་ཏྗེ་དགློངས་པར་གྱུར་ན་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་གཟིགས་པ་འཇུག་གློ །གཟིགས་པ་དྗེས་བྱང་སྗེམས་མིང་འདི་ཞྗེས་བྱ་

བས་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ག་གྗེ་མློ་ཞིག་ཏུ་བྱང་སྗེམས་མིང་འདི་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 549  

བྱང་སྗེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ལྗེགས་པར་མནློས་སློ་

ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེ་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཏྗེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་བུ་དང་འདྲ་བ་

དང་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་སྤུན་དང་འདྲ་བར་བར་ཆད་མྗེད་པར་དློན་གྲུབ་པར་གྱུར་

ཅིག་ཅྗེས་དགློངས་པ་བཟང་པློས་སློ་སློ་ནས་ཐུགས་བརྩྗེ་བར་མཛད་དློ། །དྗེ་ལྟར་

མཛད་པའི་བྱང་སྗེམས་དྗེའི་དགྗེ་བ་རྣམས་རྒྱ་ཆྗེར་འཕྗེལ་ཞིང་མི་ཉམས་སློ། །བྱང་

སྗེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་བང་བ་འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་བང་བ་

ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་བཞིས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། བཞི་ནི་ཆྗེས་གློང་

མར་གྱུར་པ་མྗེད་པས་བ་ན་མྗེད་པ་དང་བསློད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་

བསྡུས་པས་ན་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདྗེའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་བསྐྗེད་པས་ན་སྗེམས་ཀི་

བསམ་པ་མཆློག་ཏུ་དགྗེ་བས་བསྐྗེད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སློ་གསུམ་གི་

ཉྗེས་སྤྱློད་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉྗེན་པློར་གྱུར་པའློ། །སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་བངས་

པས་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་དྗེའི་བསློད་ནམས་ཀི་བརྒྱའི་ཆ་དང་

སློང་གི་ཆ་དང་གྲངས་དང་ཆ་དང་བགྲང་བ་དང་དཔྗེ་དང་རྒྱུར་ཡང་ཉྗེ་བར་མི་

འགྲློའ ློ། །གཏང་རག་གི་མཆློད་པ་ནི། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་

རྟྗེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མྗེད་པ་དག་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་དག་ལ་སར་ཡང་སྔར་བཞིན་མཆློད་པ་བྱས་ལ་ཞབས་ལ་

གཏུགས་པར་མློས་ནས་ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་ལྡང་བར་བྱའློ། །

སློམ་པ་ག་ཚོམ་དུ་མི་བསྒག་པ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ལྗེན་པའི་ཆློ་ག་འདི་
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དློན་གཟུང་ཞིང་ཚིག་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱས་ཀང་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་ལ་སང་ཞིང་

སློང་ལ་མ་དད་ཅིང་མློས་པ་མྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་ལ་ག་ཚོམ་དུ་སློད་མ་བརྟགས་པར་

ཚིག་མི་བསྒག་ཅིང་དློན་ཤྗེས་པར་མི་བྱའློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། དྗེ་དག་གིས་ཐློས་ན་

མ་མློས་ཤིང་མི་ཤྗེས་པའི་སྒིབ་པ་ཆྗེན་པློས་བསྒིབས་པས་ངན་ནློ་མ་རུང་ངློ་དློན་

མྗེད་དློ་ཞྗེས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་དྗེ་ནི་སློམ་པ་ལ་

གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཇི་

ཙམ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་དུ་དྗེ་ནི་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་སིག་པའི་ཚིག་དང༌། 

དྗེ་ལ་ཡིད་ཀིས་ཞྗེན་པའི་སིག་པའི་ལྟ་བ་དང་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པའི་སིག་

པའི་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་དྗེ་དག་ཇི་སིད་དུ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མ་སངས་ཀི་བར་

དུ་བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དྗེ་ཙམ་ཁློ་ན་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་རློ་ཞྗེས་བརློད་དློ། །དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་ཀིས་མཇུག་ཆློག་བཞིར་བསྡུས་པ་

ལྟར་གཞུང་ལ་ཡང་གསལ་ལློ། །སློབ་དཔློན་དྗེས་མཁྱྗེན་གསློལ་གི་འློག་ཏུ་གཏང་

རག་གི་མཆློད་པ་མཛད་ལ་གཞུང་ནས་སྔར་ལྟར་འབྱུང་ཡང་གཏང་རག་གི་མཆློད་

པ་མཇུག་ཏུ་བྱས་ན་ལག་ལྗེན་ལ་བདྗེའློ། །དྗེ་དག་གི་དློན་བསྡུས་ཏྗེ་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་

པར་གསུངས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་ཅི་ནུས་མཆློད། །ཕྱློགས་དུས་ཀུན་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་ཁིམས། །བསློད་ནམས་ཀུན་གི་གཏྗེར་གྱུར་གང༌། །དྗེ་ནི་བསམ་པ་

དམ་པ་ཡིས། །བ་མ་སློམ་ལ་གནས་ཤིང་མཁས། །ནུས་དང་ལྡན་ལས་བང་པར་

བྱ། །དྗེ་ཚེ་དྗེ་ལ་དགྗེ་བའི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་རྣམས་ཀིས། །དགྗེ་
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བའི་ཐུགས་ཀིས་རྟག་པར་ཡང༌། །བུ་སྡུག་འདྲ་བར་དགློངས་པར་འགྱུར། ཞྗེས་པ་དྗེ་

ཚིག་རྐང་དང་པློ་གཉིས་ནི་སྦྱློར་བའི་ཆློ་གའི་མཚོན་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་དྲུག་ནི་བང་བྱ་

དང་ལྗེན་པའི་བསམ་པ་དང་བང་བའི་ཡུལ་སློན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནས་རྐང་བ་བཞི་ནི་

ཕན་ཡློན་གིས་གཟྗེངས་བསློད་པ་སྗེ་མཇུག་ཆློག་གི་མཚོན་བྱྗེད་དློ། །

བ་མ་མྗེད་པའི་ཆློ་ག་ནི། གལ་ཏྗེ་སྔར་བཤད་པའི་ཡློན་ཏན་དྗེ་དག་དང་ལྡན་

པའི་གང་ཟག་མྗེད་ན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་སྤྱན་སྔར་བདག་ཉིད་

ཀིས་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་བང་བར་བྱ་སྗེ། བ་གློས་ཕག་པ་གཅིག་

ཏུ་གཟར་ནས་པུས་མློ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་པའམ་ཙོག་ཙོག་པློར་འདུག་

ནས་འདི་སྐད་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ཕྱློགས་བཅུའི་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་དང་ས་ཆྗེན་པློ་ལ་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་ལ་གསློལ་བ་འཚལ་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པའི་

གཞི་ཐམས་ཅད་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་དྗེ་སློམ་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་དང་དགྗེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་

བའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ལ་འདས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བསབས་པ་དང་མ་འློངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སློབ་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། ཕྱློགས་བཅུ་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

ད་ལྟ་སློབ་པ་རྣམས་བདག་གིས་ཡང་དག་པར་བང་ངློ་། ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་ནས་

ལྡང་བར་བྱའློ། །ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བྱའློ་ཞྗེས་ཆློ་ག་

གཞན་རྣམས་བ་མ་ཡློད་པའི་ཆློ་ག་དང་འདྲ་བར་གསུངས་སློ། །འགྲྗེལ་པ་རྣམས་
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ནས་ཀང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་འདློར་ལྗེན་གི་ཚུལ་མ་བྱུང་ཡང་དྲི་བ་བྱ་བའི་སྐློར་དང་

མཁྱྗེན་གསློལ་དང་ག་ཚོམ་དུ་མི་བསྒག་པ་རྣམས་བཞག་པས་ཆློག་གམ་སམ་

མློ། །བ་མ་ཡློད་མྗེད་ནི་ལུས་སློག་དང་ཚངས་སྤྱློད་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྲློ་ན་ཐག་ཉྗེ་

ཡང་མྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་དང་ཡང་མི་ལྡན་ན་ཐག་རིང་པློ་ན་ཡློད་ཀང་བཙལ་

དགློས་པར་མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་དློ། །འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་

ལས་སྔར་བངས་པ་ཉམས་ནས་སར་གསློ་བ་དང་མ་གུས་པས་སློམ་པ་ལྗེན་ན་བ་མ་

མྗེད་པའི་ཆློགས་མི་རུང་བས་བ་མ་ཡློད་པའི་ཆློ་ག་ལ་བརྟྗེན་དགློས་པར་འཆད་པའི་

ཕྱི་མ་བ་མ་ཡློད་ཀང་དྗེ་ལ་མ་གུས་ནས་རང་གིས་ལྗེན་པ་ཡིན་ན་བདྗེན་ཡང༌། སར་

གསློ་བ་ལ་ནི་འགྲྗེལ་པ་རིང་མ་ལས་བ་མ་ཡློད་ན་དྗེ་ལས་བང་ཞིང་མྗེད་ན་བ་མ་མྗེད་

པའི་ཆློགས་བང་དུ་རུང་བའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་བྱང་སའི་བ་མ་མྗེད་པའི་ཆློ་ག་དྲངས་ནས་

བསྒྲུབས་པ་ནི་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སློམ་པ་སར་གསློ་

བའི་སྐབས་སུ་ཡློན་ཏན་དྗེ་དག་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་མྗེད་ན་ཞྗེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །ད་ལྟར་བསན་པ་ཤིན་ཏུ་ཉམ་དམས་ཤིང་ཁྱད་པར་དུ་ཐྗེག་པ་གློང་འློག་

ཐམས་ཅད་ཀི་འཇུག་སློ་སློམ་པ་གློང་འློག་བངས་ནས་རང་རང་གི་བསབ་པ་ལ་

གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱས་ཏྗེ་སྲུང་བ་ཉིན་མློའི་སྐར་མ་བཞིན་དུ་སློང་བས་སློ་ཐར་དང་

གསང་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་དང་པློར་ཆློ་གས་ལྗེན་པ་ལ་བ་མ་མྗེད་པར་བང་ཐབས་

མྗེད་ལ། ལྗེན་པའི་ཡུལ་ཡང་གཞུང་རྣམས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ལྟ་

ཅི་སྨློས་ཏྗེ་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་གཉིས་ལས་ཡློན་ཏན་ཤས་ཆྗེ་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀློན་

པར་སང་ན་ཡང་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་འདི་ནི་དང་པློར་ལྗེན་པའི་ཚེ་ཡང་ཡུལ་
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མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མ་རྗེད་ཀང་རྟྗེན་གི་སྤྱན་སྔར་ཆློ་ག་རྣམ་པར་དག་པས་བངས་

ན་མཚན་ཉིད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་སྐྗེ་བས་ན་དང་པློར་འཐློབ་པའི་ཚུལ་སློམ་པ་

གཞན་གཉིས་དང་མི་འདྲ་བས་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ལྗེགས་པར་བངས་

ནས་སྲུང་བ་ལ་སྤློ་ཤུགས་ཆྗེན་པློ་དང་བཅས་ཏྗེ་སྐྗེས་བུའི་རྩལ་ཅི་ཡློད་ཀིས་འབད་

པར་བྱ་དགློས་སློ། །

དྗེ་ཡང་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས། །དང་དུ་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡློད། །མི་ཡི་སིད་

པའང་ལྗེགས་པར་ཐློབ། །དྗེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྗེས། །སངས་རྒྱས་སས་

སུ་ད་གྱུར་ཏློ། །ཞྗེས་སློམ་པ་འདི་ཐློབ་ན་ཆྗེ་དློན་ཡློད་པ་དང་མིའི་ལུས་ཐློབ་པའི་སིང་

པློ་བགས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་ཀི་གསྗེབ་ཏུ་ཡང་ང་ཆུད་དློཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་བསམས་ལ། ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང༌། །རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་

བརྩམས་ཏྗེ། །སྐློན་མྗེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །རློག་པར་མི་འགྱུར་དྗེ་ལྟར་བྱ། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ནི་ཅི་ལ་ཐུག་ཀང་ལྟུང་བའི་རློག་པས་མ་གློས་པར་བྱའློ་

སམ་པའི་བསམ་པ་བསྐྗེད་དློ། །ལྗེན་པའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །བསྲུང་བའི་ཚུལ་

བཤད་པ་ལ་གཉིས་སྲུང་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ་དང༌། བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པའློ། །སྤྱིར་

བསན་པ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་“སློམ1་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་

གནས་པའི་བྱང་སྗེམས་དྗེས་འདི་ལྟར་བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་བརྟག་ཅིང་བརྟག་ཅིང་

འདི་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀིས་བྱར་རུང་བའི་ཆ་ཡིན་ནློ་འདི་ནི་བྱ་བའི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་

དུ་འཇུག་ལྡློག་གི་གནས་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། དྗེ་ཕྱིན་ཆད་ནི་དྗེ་ཇི་ལྟར་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་ལས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞིང་བསྲུང་བར་བྱའློ། །བྱང་
1  སྔློམ
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སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་དམ་སྗེ་སློད་ཀི་མ་མློ་བསྡུས་པ་འདི་ལས་ཀང་མཉན་ཏྗེ་མདློ་སྗེ་དྗེ་

དང་དྗེ་དག་ཏུ་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་སློང་ཕག་དུ་མ་གསུངས་པ་དག་

བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་བསབ་པར་བྱའློ། །བསབ་བཏུས་སུ་ཡང༌། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ནི། རྒྱས་པར་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ལས་འབྱུང་། ཞྗེས་དང༌། དགྗེ་

བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མི་གཏང་ཞིང༌། །མདློ་སྗེ་རྣམས་ལ་རྟག་བལྟ་བས། ཞྗེས་ཐབས་དྗེ་

དག་གི་སློ་ནས་བསྲུང་བར་གསུངས་ཏྗེ་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པའི་གནས་ལ་གློམས་

པ་གཙོ་བློར་བྱྗེད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མི་གཏློང་བ་ནི་སྲུང་ཐབས་ཀི་མཆློག་ཡིན་ལ། 

གཞན་ཡང་སྤྱིར་ན་མདློ་སྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱང་ས་དང་བསབ་

བཏུས་རྣམས་མཉན་དགློས་ལ། དྗེ་ཙམ་མ་ནུས་ནའང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལྗེའུ་ཙམ་རྗེ་

ངྗེས་པར་མ་ཉན་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་བྱ་ལ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་རྨློངས་པར་འགྱུར་བས་

དྗེའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ནི་མིང་ཙམ་སྗེ་བྱིས་པ་རྣམས་འདྲིད་པར་ནུས་ཀི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་

པློའི་གཞུང་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལ་ཉམས་ལྗེན་གི་ངྗེས་པ་རྗེད་པའི་མཁས་པ་སུ་ཞིག་

དགའ་བར་འགྱུར། དྗེ་དག་ཉན་ནས་ཀང་འབད་པས་བསབ་བྱ་ལ་སློབ་དགློས་ཀི་

དབུལ་པློས་ཕྱུག་པློའི་ནློར་བགྲང་བ་ལྟར་མི་བྱ་སྗེ་ཚོམས་ལས།གལ་ཏྗེ་རིགས་

བཅས་མང་དུ་སྨྲས་ཀང་ནི། །བག་མྗེད་མི་དག་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་མི་འགྱུར། །དཔྗེར་ན་

ཕྱུགས་རིས་གཞན་གི་ཕྱུགས་བགྲང་ལྟར། །དྗེ་དག་དགྗེ་སྦྱློང་སྐལ་བ་ཐློབ་མ་

ཡིན། །གལ་ཏྗེ་རིགས་བཅས་ཉུང་དུ་སྨྲ་བྱྗེད་ཀང༌། །ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་ཆློས་ལ་སྤྱློད་པ་

དང༌། །འདློད་ཆགས་ཞྗེ་སང་གཏི་མུག་སློང་བྱྗེད་པ། །དྗེ་དག་དགྗེ་སྦྱློང་སྐལ་བ་ཐློབ་

པ་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། སྤྱློད་འཇུག་ལས་ཀང༌། ལུས་ཀིས་འདི་དག་སྤྱད་པར་བྱ། །ཚིག་
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ཏུ་བརློད་པས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ། །སྨན་དཔྱད་བཀགས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ནད་བ་དག་ལ་

ཕན་འགྱུར་རམ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

འློ་ན་ལས་དང་པློ་པས་མདློ་སྗེ་ལས་འབྱུང་བའི་བསབ་པའི་གནས་ཇི་ཙམ་ཞིག་

ལ་བསབ་པར་བྱ་ཞྗེ་ན། ལས་དང་པློ་བ་ལ་རྒྱལ་བས་དངློས་སུ་བཀག་པ་དང༌། མ་

བཀག་ཀང་ལས་དང་པློ་པའི་སྐབས་སུ་དངློས་སུ་ཉམས་སུ་བང་མི་རུང་བ་གཉིས་མ་

གཏློགས་པས་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བསབ་ན་ཉྗེས་པར་འགྱུར་

ཏྗེ། བསབ་བཏུས་ལས། གང་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྤྱིར་

བསན་པ་དྗེ་ཡང་གློམས་པར་བྱར་མི་རུང་བའམ་དགག་པའི་དབང་གིས་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ལས་དང་པློ་པས་བསབ་པར་མི་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་མྗེད་ན་ནི་

ཐམས་ཅད་ལ་བསབ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དམིགས་བསལ་

གཉིས་མ་གཏློགས་པ་ལ་སློབ་པ་ན་མ་ནུས་པ་ལ་ལྟུང་མྗེད་དུ་འགྲློ་བ་ཡང༌། དྗེ་ཉིད་

ལས། དྗེ་ལ་ཡང་བསབ་པ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་ན་བསབ་པ་གཞན་སྲུང་མ་ནུས་ཀང་ལྟུང་

བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ་དྗེ་སྐད་དུ་འཕགས་པ་བློ་གྲློས་མི་ཟད་པས་བསན་པའི་མདློ་ལས། 

སྦྱིན་པའི་དུས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ལ་རྟུལ་བ་བཏང་སློམས་ལ་སློགས་པ་རྒྱ་ཆྗེར་

གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་ལྷློད་པར་ཡང་མི་བྱ་སྗེ་ལྷག་མ་གཞན་ལ་མི་སྒྲུབ་པ་

ཡང་མ་ཡིན་གི་ཅི་ནུས་ཅི་འློས་སུ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པློ་ཞྗེས་ས་བཅུའི་མདློ་ལས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་པའློ། །

བསབ་པ་དྗེ་དག་ལ་སློབ་པ་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་ཚུལ་ནི་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བདྗེ་བ་དང་ཡིད་བདྗེ་བ་ཐམས་ཅད་
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བསྐྗེད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་

གཡློ་མྗེད་པར་སིང་ཐག་པ་ནས་སློ་གསུམ་བརྩློན་པས་ནན་ཏན་མི་བྱྗེད་པར་ཡལ་

བར་བློར་ན་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་དུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཙམ་ཡལ་བར་

བློར་ཡང་འདྲའློ། །བརྩློན་པས་ནན་ཏན་བྱྗེད་ཀང་དྗེའི་མཐུན་རྐྱྗེན་ཚོགས་པ་མི་ཚོལ་

བ་དང་བརྩློན་པ་དྗེའི་འགལ་རྐྱྗེན་གི་གཉྗེན་པློ་ལ་མི་འབད་པར་སྔར་བཞིན་ཡལ་བར་

“བློར1་ན་ཡང་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པའློ། །སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདྗེ་ཆུང་ངུས་དྗེ་

གཉིས་ཆྗེན་པློའི་གཉྗེན་པློ་མི་བསྐྗེད་པ་དང་དློན་ཆྗེན་པློ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དློན་ཆུང་ངུ་

ཉམས་པར་མི་བྱྗེད་པར་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་ཡལ་བར་“བློར2་ཡང་ལྟུང་བ་དང་བཅས་

པའློ། །རང་གིས་མི་ནུས་པའི་བསབ་པ་རྣམས་མ་བསྒྲུབས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་

ལ་ནི་བསབ་པ་བཅས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ་དགློས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་

ལ་བརྩློན་པར་བྱྗེད་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ་ལྟུང་བ་དྗེ་ཡང་སྤྱིར་སིག་པ་བཤགས་པའི་

ནང་དུ་འདུས་པས་སློས་བཤགས་མི་དགློས་པར་དྗེ་ལས་གྲློལ་བར་འགྱུར་རློ། །ནུས་

པའི་བསབ་པ་རྣམས་ལ་བརྩློན་པར་མ་བྱས་ན་ཉྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་ལ་རང་

བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བར་གསུངས་པ་ནི་ཤྗེས་བཞིན་དུ་ཞུགས་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་པ་

འདྲའློ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་“ཚུལ3་གཉིས་པ་ནི། ཡང་མདློར་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་ལྟུང་བ་

གཉིས་ཏྗེ་མ་བརྟགས་པར་ཞུགས་པའི་ལྟུང་བ་དང་བརྟགས་ཀང་འློས་པ་ལས་འདས་

པའི་ལྟུང་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཅི་ནུས་པར་བྱ་བར་རིགས་པ་དང་མི་“རིགས4་པ་མ་

1  བར

2  བྗེར

3  ཆུབ

4  རགིས
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བརྟགས་པར་བྱ་བ་དྗེ་རྩློམ་པའམ་“དྗེ1་ལས་ལྡློག་པའམ་བཏང་སློམས་སུ་འཇུག་ན་

ལྟུང་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། བྱ་བར་རིགས་མི་རིགས་བརྟགས་ཏྗེ་འཇུག་པ་དང་ལྡློག་པ་

དང་བཏང་སློམས་སུ་བཞག་པར་འློས་པ་ལས་འདས་ཏྗེ། དྗེ་དག་ལས་ལློག་པར་སྤྱད་

ན་ཐ་ན་གདློལ་པའི་བན་གིས་འཕྱས་པ་ལས་འདས་ན་ཡང་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པའློ་

ཞྗེས་བསབ་བཏུས་སུ་བསབ་པའི་སྤྱིའི་ཁློག་ཏུ་གསུངས་སློ། །

བྱ་བའི་ཆ་དང་བྱ་བའི་ཆ་མ་ཡིན་པ་མདློར་བསྡུས་པ་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པ་ལས་

འབྱུང་བ་ནི། གཞན་རྣམས་དང་ནི་བདག་ལའང་རུང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཡང་གང་

ཕན་དང༌། །ཕན་དང་བདྗེ་བ་རྣམས་བྱ་སྗེ། །བདྗེ་ཡང་མི་ཕན་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་པའློ། །དྗེ་

ལ་ཕན་པ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཕྱི་མ་ལ་

ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བདྗེ་བའློ། །བདྗེ་བ་ནི་བདྗེ་བར་ཚོར་བའློ། །འཕལ་དུ་བདྗེ་ལ་

ཕུགས་སུ་ཕན་བ་ནི་རང་བཞན་ལ་བསྒྲུབ་པར་“ངྗེས2་ལ་འཕལ་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་

ཕུགས་སུ་གནློད་པ་ཡང་རང་གཞན་ལ་མི་བྱ་བར་ངྗེས་སློ། །འཕལ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་

ཕྱི་མར་ཕན་པ་ཡིན་ན་བྱ་དགློས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། དམ་པས་སྨད་པའི་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་

འཇུག་པ་བཀག་ན་འཕལ་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལྟ་བུ་སྗེ། དྗེ་ནི་སྨན་ཚ་བ་རློ་ཤིན་ཏུ་མི་

ཞིམ་པ་འཕལ་དུ་གནློད་པར་སང་ཡང་ནད་ལ་ཕན་པས་བསྗེན་པ་བཞིན་ནློ། །ལློག་

གཡྗེམ་ལྟ་བུ་འཕལ་དུ་བདྗེ་བར་སང་ཡང་ཕྱི་མར་སྡུག་བསྔལ་མང་པློ་འཕྗེལ་བ་ནི་

དུག་བཅས་ཀི་འབས་ཆན་ཞིམ་པློ་བཞིན་དུ་དགག་དགློས་སློ། །འདི་རྒྱས་པར་བྱང་

སའི་བདག་གཞན་གི་དློན་ཕན་བདྗེའི་རྒྱུའི་སྐབས་སུ་བལྟ་བར་བྱའློ། །བྱྗེ་བག་ཏུ་

1  ད

2  ངས
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བཤད་པ་ལ་དྲུག །སང་བྱའི་ལྟུང་བ། དྗེ་ལས་སྗེམས་བསྲུང་བའི་ཚུལ། ཉམས་ན་ཕྱིར་

བཅློས་ཐབས། ཆགས་པ་ཉྗེས་པ་ཆུང་བར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ། ཉྗེས་པ་ཆྗེ་

ཆུང་གི་དབྱྗེ་བ། བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་པར་གནས་པའི་རྒྱུའློ། །དང་པློ་ནི། འདིར་ལྟུང་བ་

བསྐྗེད་པའི་རྟྗེན་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ལྟུང་བ་“སྗེ1་ཚན་དུ་སྐྗེད་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། རྟྗེན་ནི་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སྗེམས་འཁྲུགས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བས་ཉྗེན་པ་དང་

སློམ་པ་མ་མནློས་པ་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་རིག་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གཞུང་

ལས་གསུངས་པས་སློམ་པ་ཐློབ་ལ་མ་བཏང་བ་དང་བསམ་པ་རྣལ་དུ་གནས་པ་སྗེ་

ཆློས་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགློས་སློ། །

ལྟུང་བའི་སྗེ་ཚན་ནམ་རིས་ནི། གཉིས་ཁློ་ནར་ངྗེས་པ་སྗེ་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་

འགྲྗེལ་པ་རིང་མ་ལས། གང་གི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ལ་ཉྗེས་པའི་

རིས་གཉིས་སུ་ཟད་པར་འབྱུང་སྗེ་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་སུ་གཏློགས་པ་དང་

ཉྗེས་བྱས་ཀི་ཆློས་སུ་གཏློགས་པའློ། །དགྗེ་སློང་གི་སློམ་པ་ལས་ཉྗེས་པའི་རིས་ལྔ་

འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་དང༌། འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་དང་ཐུབ་པ་དགློངས་

རྒྱན་ལས་ཀང་ལྟུང་བའི་ལུས་སམ་སྗེ་གཉིས་ཁློ་ནར་གསུངས་ཤིང་གཞུང་གི་དློན་

ཡང་དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་བློད་ཁ་ཅིག་དང་ནག་པློ་པའི་དཀའ་

འགྲྗེལ་ལས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ལ་ཕམ་པའི་གནས་དང་སྦློམ་པློའི་ལྟུང་

བ་དང་ཉྗེས་བྱས་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམས་བསྲུང་དགློས་པས་ཞྗེས་རིས་གསུམ་དུ་འཆད་པ་

མི་འཐད་དྗེ། འཐད་ན་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་གི་ལྟུང་བ་རྣམས་སྦློམ་པློར་བྱ་དགློས་ན་དྗེ་

དག་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་དང་ཉྗེས་བྱས་སུ་གཞུང་འདིར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
1  ས
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རློ། །དྗེ་ན་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་གི་ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་ཉྗེས་བྱས་ཡིན་ལ་རིས་སམ་སྗེ་ཚན་

ནི་ཕམ་པའི་སྗེ་ཚན་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཕམ་པའི་སྐབས་ཀི་སྦློམ་པློ་དང་ཉྗེས་བྱས་

རྣམས་ཕམ་པའི་སྗེ་ཚན་དུ་འཇློག་པ་བཞིན་ནློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་སང་བྱའི་ལྟུང་བ་ལ་གཉིས། ཕམ་པའི་སྗེ་ཚན་དང༌། ཉྗེས་བྱས་ཀི་སྗེ་

ཚན་ནློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། ཕམ་པ་སློ་སློའི་རང་བཞིན། དྗེ་དག་གི་བྱྗེད་པ། ཀུན་དཀྲིས་

གསུམ་གི་དབྱྗེ་བ། གསློར་རུང་བའི་ཁྱད་པར། ཞར་ལ་གཏློང་བའི་རྒྱུ་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གཞུང་འདི་ནས་བཤད་པ་དང༌། གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་བྱང་སྗེམས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཕམ་

པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བཞི་ཡློད་དྗེ་བཞི་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་པའི་

ཡན་ལག་ཐུན་མློང་པ་དང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས། ཐུན་མློང་པ་ནི། ཀུན་

དཀྲིས་ཀི་དབྱྗེ་བའི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། རྗེད་པ་དང་བཀུར་སི་ལ་ལྷག་པར་ཞྗེན་ཏྗེ་བདག་ལ་བསློད་

པ་དང་གཞན་ལ་སྨློད་པ་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཕམ་པའི ་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་དང་

པློའ ློ། །འདི་ལ་གསུམ་སྨྲ་སའི་ཡུལ། བརློད་བྱ་གང་སྨྲས་པ། སྨྲ་བའི་ཀུན་སློང་

ངློ༌། །དང་པློ་ཡུལ་ནི། འདི་དག་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཕམ་འདྲ་ཡིན་པས་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་

དད་པ་སྨྲ་ཤྗེས་ཤིང་དློན་གློ་བ་རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་འགྲློ་བ་ཅིག་དགློས་ཏྗེ་

གསལ་བར་མ་བྱུང་ཡང་དློན་གིས་འཐློབ་བློ། །བརློད་བྱ་ནི། རང་གི་ཡློན་ཏན་དང་

གཞན་གི་སྐློན་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་བདག་ལ་བསློད་པ་དང་གཞན་ཡློན་ཏན་ཅན་འགྲློ་བ་

རྣམས་ཀིས་བཀུར་བའི་གནས་ལ་སྨློད་པའློ། །ཀུན་སློང་ལ་བཞི། ཆགས་ཡུལ་རྗེད་
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བཀུར་གི་ཚད། ཡུལ་ཅན་ཆགས་པའི་“ཚད1། རྗེད་བཀུར་འཐློབ་པའི་ཡུལ་གི་ཁྱད་

པར། ཀུན་སློང་ལ་རྗེད་བཀུར་གཉིས་ཀ་ལ་ཆགས་པ་དགློས་མི་དགློས་བརྟག་པའློ། །

རྗེད་བཀུར་གི་ཚད་ལ་རྗེད་པ་ནི། གློས་དང་ཟས་དང་གནས་ཁང་དང་བཞློན་པ་

ལ་སློགས་པའི་རྗེད་པ་གང་ཡང་རུང་བའློ། །བཀུར་སི་ནི་ཁི་དང་སན་ལ་སློགས་པས་

བཀུར་བར་བྱྗེད་པའློ། །ཡུལ་ཅན་ཆགས་པ་ནི། དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་དང་དམན་

པ་ལ་སིང་བརྩྗེ་བས་ཕློངས་པ་བསལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཕྱིར་རྗེད་བཀུར་དློན་དུ་

གཉྗེར་བ་ཙམ་མིན་གི་རྗེད་བཀུར་ལ་རང་གི་ངློ་བློའི་སློ་ནས་སྗེད་པ་སྗེ་ལྷག་པར་ཞྗེན་

པའློ། །ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། རྗེད་པ་ལ་རང་དང་ནློར་མི་གཅིག་པ་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ན་བདག་བསློད་གཞན་སྨློད་དློན་མྗེད་པས་སློ། །བཀུར་སི་ནི་རང་གི་འཁློར་ལ་

ཡང་དློན་དུ་གཉྗེར་བས་ནློར་སློ་སློ་བ་མི་དགློས་སློ། །ཀུན་སློང་ལ་གཉིས་ཀ་དགློས་

མི་དགློས་ནི་བསློད་སྨད་གཉིས་ཀ་ལ་རྗེད་བཀུར་གང་རུང་ལ་ཆགས་པ་ཞིག་ངྗེས་

པར་དགློས་ཀི་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་མི་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཀུན་སློང་གིས་བསློད་

སྨད་གང་རུང་སྨྲས་པ་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་བ་ནི་ཕམ་འདྲ་དང་པློའ ློ། །སློམ་པ་ཉི་ཤུ་

པའི་འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་ལས་གཞན་ནི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་འགྲློ་བ་རྣམས་ཀིས་

བཀུར་བའི་གནས་ལ་བཤད་ཅིང༌། ས་མུ་དྲས་བྱས་ཟྗེར་བ་ལས་ཀང་གཞན་ཡློན་

ཏན་ཅན་ལ་བཤད་པ་སྔ་མ་དང་མཐུན་ནློ། །ནམ་མཁའི་སིང་པློའི་མདློ་ལས་བཤད་པ་

དང་འདི་གཉིས་ཀི་ཚུལ་ནི་འློག་ཏུ་འཆད་དློ། །རྗེད་བཀུར་དང་དྗེ་ལ་ཆགས་པ་ནི་

འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་ལས། རྗེད་པར་བྱྗེད་པས་ན་རྗེད་པ་སྗེ་གློས་དང་ཟས་ལ་སློགས་

པའློ། །བཀུར་སི་ནི་ལྗེགས་པར་རིམ་གྲློ་བྱྗེད་པ་སྗེ་དྗེ་དག་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ནི་
1  ཆད
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དྗེ་ལ་ལྷག་པར་ཞྗེན་པའློ་ཞྗེས་དང༌། ས་མུ་དྲས་བྱས་ཟྗེར་བ་ལས་ཀང༌། རྗེད་པ་ཞྗེས་

བྱ་བ་བཟའ་བ་དང་བགློ་བ་དང་ནློར་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པའློ། །བཀུར་སི་ནི་རི་མློར་

བྱས་ཏྗེ་ཕུ་དུད་དང་རིམ་གྲློ་བྱ་བ་དང་ཁི་སན་ལ་སློགས་པའློ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལློངས་སྤྱློད་དག་ཡློད་དྗེ་བདློག་བཞིན་དུ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་

ཅན་གིས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བཀྲྗེན་པ་དང་མགློན་མྗེད་པ་དང༌། རྟྗེན་མྗེད་པའི་སློང་

བ་པློ་ལྗེགས་པར་འློངས་པ་རྣམས་ལ་སིང་ས་བས་ཟང་ཟིང་མི་གཏློང་བ་དང་ཆློས་ལ་

སྗེར་ས་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ལྗེགས་པར་འློངས་པ་རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་བགློ་

བཤའ་མི་བྱྗེད་པ་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་གཉིས་པའློ། །འདི་ལ་

བཞི། སློང་བ་པློ། བསང་བྱའི་རས། བསང་སའི་ཡུལ། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་མ་བྱིན་

པའློ། །དྗེ་ལ་སློང་པ་པློ་ནི། ནློར་ལ་སློགས་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་

ཟས་དང་མི་ལྡན་པའི་བཀྲྗེན་པ་དང༌། ཇློ་བློ་ལྟ་བུ་གསློ་བར་བྱྗེད་པའི་མགློན་མྗེད་པ་

དང་གཉྗེན་བཤྗེས་སམ་ཕན་འདློགས་ནུས་པའི་རྟྗེན་མྗེད་པ་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་

ཏུ་བཤད་དློ། །མདློར་ན་ལློངས་སྤྱློད་དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཕློངས་ཤིང༌། དྗེ་སྗེལ་བ་ཡང་

བྱང་སྗེམས་ལས་གཞན་ད་ལྟ་མྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སློང་ཞིང་

དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་ཕྱིར་རང་གི་དྲུང་དུ་ལྗེགས་པར་འློངས་པའློ། །ས་མུ་དྲས་བྱས་

ཟྗེར་བ་ལས། སློང་བ་མངློན་དུ་གནས་ན་ཞྗེས་འཆད་དློ། །བསང་བྱའི་རས་ནི་མཚོན་

ལ་སློགས་པ་མི་འཕློད་པ་དང་དུག་ལ་སློགས་པ་མི་རུང་བ་མིན་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་གནློད་

པ་དང་འབྗེལ་བའི་ཚེ་ནའློ། །བསང་སའི་ཡུལ་ནི། འགྲྗེལ་པ་གསར་མར་སྦྱིན་པར་བྱ་

བའི་དངློས་པློ་ཡློད་པ་དང་ཆློས་རྣམ་པར་ངྗེས་པ་ཡིན་ཡང༌། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་
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རང་ལ་ཡློད་པའློ། །བསམ་པ་ནི་སྗེར་སའི་འཇུངས་པས་ཟིལ་གིས་ནློན་ནས་མི་སྗེར་

བར་ཐག་བཅད་པའློ། །གཞུང་ལས་ཟང་ཟིང་མི་སྗེར་པ་ལ་སིང་ས་བ་དང༌། ཆློས་མི་

སྗེར་བ་ལ་སྗེར་ས་སྦྱར་ཡང་འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་དང༌། ས་མུ་དྲས་བྱས་ཟྗེར་བ་

གཉིས་ཀ་ལས་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གཉིས་ཀ་སྗེར་སས་མི་སྗེར་བ་ལ་བཤད་ཅིང༌། 

སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པ་ལས་ཀང༌། དྗེ་ལྟར་དགློངས་པ་བངས་པ་ལྗེགས་སློ། །བློད་ཁ་ཅིག་

རང་གིས་མི་སྗེར་བར་ཐག་བཅད་པས་མི་ཆློག་གི་སློང་བ་པློ་རྗེ་བ་ཆད་པ་དགློས་

ཟྗེར་བ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་མི་འབྱུང་ཞིང་དློན་གིས་ཐློབ་པ་ཡང་མིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་གིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཚིག་རྩུབ་མློ་སྨྲས་པ་ཙམ་

གིས་གཏློང་བར་མི་བྱྗེད་དྗེ་ཁློ་བའི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་འཕྗེལ་བར་བྱྗེད་ལ་

ཁློ་བས་ཟིལ་གིས་ནློན་ནས་ལག་པའམ་བློང་བའམ་དབྱུག་པས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་རྗེག་པར་བྱྗེད་རྣམ་པར་འཚེ་བར་བྱྗེད་རྣམ་པར་མཐློ་འཚམ་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། ཁློ་

བའི་བསམ་པ་བདློ་བ་ཁློ་ན་ཞྗེ་ལ་བཟུང་སྗེ་གཞན་དག་གིས་ཤད་ཀིས་སྦྱངས་ཀང་

མི་ཉན་ཞིང་མི་བཟློད་ལ་བསམ་པས་མི་གཏློང་བ་འདི་ཡང་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཕམ་པའི་

གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་གསུམ་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས། འཚོགས་པ་ལ་བསམ་པ་

དང་སྦྱློར་བ་གཉིས་སློ། །དང་པློ་ནི། བྱང་སྗེམས་གཞན་ལ་ཁློས་ནས་ཚིག་རྩུབ་པློ་སྨྲ་

ཞིང་དྗེ་ཙམ་གིས་ཀང་ཁློ་བ་མི་གཏློང་བར་འཕྗེལ་བར་བྱྗེད་ཅིང་དྗེས་ཟིལ་གིས་ནློན་

པའློ། །གཉིས་པ་ནི། དྗེའི་དབང་གིས་ལུས་དངློས་སམ་དྗེས་འཕངས་པའམ་དྗེ་དང་

འབྗེལ་བས་གཞན་ལ་རྗེག་པ་དང་གློ་རར་འཇུག་པ་སློགས་ཀིས་རྣམ་པར་འཚེ་བ་

དང་ལྕག་གིས་བཞུ་བ་དང་འཆིང་བ་སློགས་ཀིས་མཐློ་འཚམ་པར་བྱྗེད་པའློ། །འདིའི་
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ཡུལ་སྗེམས་ཅན་ལ་འགྲློ་བ་གང་ཡིན་མི་གསལ་ཀང་རང་དང་རིས་མཐུན་པའི་འགྲློ་

བ་དློན་གློ་བ་དགློས་པ་འདྲ་སྗེ། “ཚིག1་རྩུབ་མློ་སྨྲ་བའི་དག་གི་ཐ་སད་ཀི་ཡུལ་དུ་སང་

བ་དང༌། བསབ་བཏུས་ལས་ཀང༌། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་བརྗེག་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ཤད་སྦྱང་མི་ལྗེན་པ་ལ་བཞི། ཤད་སྦྱང་བྱྗེད་པ་པློ། བྱྗེད་པའི་ཚུལ། ཀུན་སློང༌། 

ཤད་སྦྱང་མི་ལྗེན་པའི་ངློ་བློའ ློ། །བྱྗེད་པ་པློ་ནི། འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་དང་ཛི་ན་སུ་ཏས། 

གནློད་པ་བྱྗེད་པས་གནློད་པའི་ཉྗེས་པ་ཤད་ཀིས་སྦྱངས་ཀང་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

སྔར་བྱང་སྗེམས་ལ་གནློད་པ་བྱས་པ་ད་ལྟ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཤད་སྦྱང་བྱྗེད་

འདློད་པའློ། །ཚུལ་ནི་དུས་དང་མཐུན་པ་དང་ཆློས་དང་མཐུན་པས་བཟློད་གསློལ་གི་

བར་སྤློད་པའློ། །ཀུན་སློང་ནི། སྔར་གི་གནློད་པ་ལ་ཁློས་པའི་བསམ་པ་བདློ་བ་ཞྗེ་ལ་

བཟུང་བའི་ཁློན་འཛིན་ནློ། །ངློ་བློ་ནི། ངག་མི་ཉན་ཞིང་བཟློད་པ་ཁས་མི་ལྗེན་ལ་

བསམ་པས་ཁློ་བ་མི་གཏློང་བའློ། །བཞི་པ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་ལ་སྐུར་པ་

འདྗེབས་པ་དང་བདག་ཉིད་དམ་གཞན་དག་གི་གཡམ་ལ་དམ་པའི་ཚེས་ལྟར་བཅློས་

པ་ལ་མློས་ནས་དྗེ་ལ་དགའ་བ་དང་སློན་པ་དང་འཇློག་པ་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཕམ་པའི་

གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བཞི་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས། ཐྗེག་ཆྗེན་སློང་བ་ལ་གཞི་དང་

སློང་ཚུལ་གཉིས་སློ། །དྗེ་ལ་སྐུར་པ་གདབ་པར་བྱ་བའི་གཞི་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་

སློད་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་གཉིས་ཀ་སློན་པ་ཚོགས་པའི་སྤྱིའློ། །སློང་ཚུལ་ནི་འློག་

ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའློ། །ལྟར་སང་སློན་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས་

བསན་པར་བྱ་རྒྱུ་ནི། གཞན་རྣམས་ལས་གསལ་བར་མ་བྱུང་ལ། ས་མུ་དྲས་བྱས་
1  ཆིག
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ཟྗེར་བ་ལས་ཉི་ཚེ་བའི་བསན་པའམ་ཕྱི་རློལ་པའི་བསན་པ་ལ་བཤད་དྗེ། འློན་ཀང་

དམ་ཆློས་ལྟར་སང་དུ་འདུག་གི་ཐྗེག་ཆྗེན་ལྟར་སང་དུ་མི་འདུག་པས་ནག་པློ་བསན་

པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱའློ། །སློན་པའི་ཚུལ་ནི་རང་ཉིད་དྗེ་ལ་དགའ་

བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སློན་ཞིང་དྗེའི་ལྟ་བ་ལ་གཞན་འཛུད་པའློ། །

དྗེ་དག་གི་དློན་མདློར་བསྡུས་པ་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ནི། ཉློན་མློངས་

དྲག་ལས་འབྱུང་བ་ཡི། །སློམ་པ་ཞིག་པར་གང་གྱུར་པ། །དྗེ་ཡི་ཉྗེས་པ་བཞི་པློ་

ནི། །ཕམ་པ་འདྲ་བར་དགློངས་པ་ཡིན། །རྗེད་དང་བཀུར་སི་ཆགས་པ་ཡིས། །བདག་

བསློད་གཞན་ལ་སྨློད་པ་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་མགློན་མྗེད་གྱུར་པ་ལ། །སྗེར་སས་ཆློས་

ནློར་མི་སྗེར་དང༌། །གཞན་གིས་བཤགས་ཀང་མི་ཉན་པར། །ཁློས་པས་གཞན་ལ་

འཚོག་པ་དང༌། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སློང་བྱྗེད་ཅིང༌། །དམ་ཆློས་འདྲར་སང་སློན་

པའློ། །ཞྗེས་པའློ། །ཉློན་མློངས་དྲག་པློ་ནི་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློའ ློ། །དྗེའི་ཞྗེས་པ་ནི་བྱང་

སྗེམས་སློམ་ལྡན་དྗེ་ཡིའློ། །ཕ་རློལ་རྒྱལ་ནས་འདི་དག་གིས་སློམ་པ་ལས་ཉམས་

ཤིང་འཇིག་པར་བྱྗེད་པས་ན་ཕས་ཕམ་པའློ། །སློམ་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ཙམ་དུ་

མཚུངས་པས་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་དུ་ནི་མི་འདྲ་སྗེ་དགྗེ་སློང་ཕམ་

པ་བྱུང་བ་ཕྱིར་བང་དུ་མྗེད་ཀི་འདི་ལ་ཡློད་པས་སློ། །ཞྗེས་བྱང་ཆུབ་བཟང་པློ་འཆད་

དློ། །ཇི་ལྟར་ཉན་ཐློས་འཁིག་པའི་ཆགས་པས་རང་གཞན་སུན་ཕྱུང་བས་སྐལ་བ་མྗེད་

པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་རྗེད་བཀུར་ལ་སྗེད་པས་རང་གཞན་སུན་ཕྱུང་བ་

དང༌། ཉན་ཐློས་བརྐམ་ཆགས་ཀིས་གཞན་གི་ནློར་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ་

འདིར་ནི་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་ཡློད་བཞིན་དུ་མི་སྗེར་ན་ཕམ་པ་དང༌། ཉན་ཐློས་ནི་མི་
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བསད་པས་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ་འདིར་ནི་སྗེམས་ཅན་ལ་མནར་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་

ལག་པ་ལ་སློགས་པས་གནློད་པ་སྐྗེད་པ་དང༌། གནློད་བྱྗེད་ཀིས་ཤད་སྦྱང་བྱས་པ་

མི་ཉན་ན་ཕམ་པ་དང༌། ཉན་ཐློས་མྗེད་བཞིན་དུ་ཐློབ་པའི་ཆློས་བསྒགས་པས་ཕམ་

པར་འགྱུར་ལ་འདིར་ནི་ཡློད་པ་མི་སློན་ཞིང་དམ་པའི་ཆློས་ལ་སྐུར་པ་དང་ཆློས་མ་

ཡིན་པ་སློན་པས་ཕམ་པའློ་ཞྗེས་རྒྱ་མཚོ་སྤིན་གིས་བཤད་པ་དང༌། འགྲྗེལ་པ་གཞན་

རྣམས་ཀང་སློ་ཐར་གི་ཕམ་པ་དང་གྲངས་དང་ཀུན་སློང་འདྲ་བ་ཕམ་པ་དང་འདྲ་པའི་

དློན་དུ་འདློད་པར་སང་ངློ༌། །

འདིར་ཕམ་པར་འགྱུར་ཚུལ་ལ་བློད་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། གཞུང་ནས་ཕམ་པའི་གནས་

ལྟ་བུའི་ཆློས་བཞི་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། དྗེ་ཡི་ཉྗེས་པ་བཞི་པློ་ནི། ཞྗེས་གསུངས་

པས་བཞི་ཁློ་ན་ཡིན་གི་བརྒྱད་དུ་བྱྗེད་པ་མི་འཐད་ཅྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ་འདི་ཡི་ལུགས་ལྟར་

ན་ཕམ་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་བསློད་སྨད་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་གཉིས་གཉིས་ཚོགས་པ་དགློས་

སློ། །ཡང་བློད་ཁ་ཅིག་བསློད་སྨད་ལ་སློགས་པ་ཡ་གལ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་ཕམ་པར་

འགྱུར་བས་བརྒྱད་དང་སློ་ཐར་གི་ཕམ་པ་བཞི་སྗེ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྨྲ་སྗེ་དབྱུག་པ་དང་

སམ་འཁུར་གི་རིགས་པ་བཞིན་དུ་རྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་ནས་བདག་བསློད་གཞན་

སྨློད་བྱས་པས་ཕམ་པར་འགྱུར་ན་འཁིག་པ་ལྟ་ཅི་སྨྲློས། ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་སློ་

ནས་སྒྲུབ་བྱྗེད་སྨྲའློ། །འདི་རྒྱ་མཚོ་སྤིན་འདློད་ཅྗེས་པ་ནི་བྱང་སའི་འགྲྗེལ་པར་ནི་

ཟུར་ཙམ་ཡང་མྗེད་ལ་ས་མུ་དྲ་མྗེ་གས་བྱས་ཟྗེར་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་འགྲྗེལ་

པར་རྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་སློགས་མི་བྱྗེད་ན་འཁིག་པ་ལ་སློགས་པ་བཞི་པློ་མི་

བྱྗེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞྗེས་སློ་ཐར་གི་ཕམ་པ་རྣམས་ལས་ལྡློག་པར་བསན་གི་བྱང་
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སྗེམས་ལ་དྗེ་དག་ཕམ་པར་བསན་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་བཀའ་བསན་

བཅློས་གཅིག་ཀང་མྗེད་པས་རང་བཟློ་འབའ་ཞིག་གློ །ཕམ་པ་བཞིར་གསུངས་པ་ནི་

བསམ་པའི་ངློས་ནས་ཡིན་ཏྗེ་འདི་ལྟར་རྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་དང་ལློངས་སྤྱློད་ལ་

སྗེར་ས་བྱྗེད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་གནློད་པའི་སྗེམས་དང་ཆློས་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྨློངས་པའི་ཕམ་པ་བཞི་ཡིན་ལ། བརྒྱད་དུ་བྱས་པ་ནི་སྦྱློར་བའི་ངློས་ནས་ཡིན་

ཏྗེ་འདི་ལྟར་བདག་ལ་བསློད་པ་དང་གཞན་སྨློད་པ་དང་ཆློས་མི་སྗེར་བ་དང་ནློར་མི་

སྗེར་བ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་འཚོག་པ་དང་ཤད་སྦྱང་མི་ལྗེན་པ་དང་དམ་པའི་ཆློས་

སློང་བ་དང་ཆློས་ལྟར་སང་སློན་པའི་ཕམ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་

བཞིར་གསུངས་པས་བརྒྱད་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་མི་གནློད་དློ། །

དྗེས་ན་ཐུབ་པའི་དགློངས་རྒྱན་ལས་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྗེ་སློད་

ལས་ནི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཞི་ཁློ་ནའློ། །ཞྗེས་ཀང་བཤད་ཅིང་བདག་ལ་བསློད་པ་དང་

གཞན་ལ་སྨློད་པ་དང་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་པློ་འདི་རྣམས་ཀང་སློ་

སློར་གཉིས་གཉིས་ཏྗེ་བརྒྱད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །གཞུང་འདིར་བསློད་

སྨད་ལ་སློགས་པ་བརྒྱད་སློ་སློར་ཕལ་ནས་གསུངས་ཤིང་རྒྱ་མཚོ་སྤིན་གིས་ཕམ་པ་

གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་སློང་བ་པློ་ཉམ་ཐག་པ་ལ་མ་བྱིན་ནམ་ཆློས་ཀི་བགློ་བཤའ་མ་

བྱས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་ཡ་གལ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཕམ་པར་བཤད་ལ་དྗེའི་རིག་པ་

གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་དང་ཨ་བྷྱས་བརྒྱད་དུ་མཛད་ཅིང་མདློ་ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་ཕམ་པ་བརྒྱད་དུ་གསལ་པར་ཐློགས་མྗེད་ཀིས་

བཤད་ཅྗེས་འབྱུང་བ་དང༌། དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་སྔ་
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མ་རྣམས་ཀང་བརྒྱད་དུ་བཞྗེད་པས་ཕམ་པ་བརྒྱད་དུ་བྱའློ། །

བསབ་བཏུས་དང་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པར་ཕམ་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་པ་ལྟར་ཡློད་ཀང་འགྱུར་གི་ཁྱད་ཡིན་གི་དློན་ནི་གཉིས་སུ་བྱ་སྗེ་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་

པའི་འགྲྗེལ་པ་རིང་མར་བྱང་ས་ལྟར་བཤད་པ་དང་སྤྱློད་འཇུག་གི་འགྲྗེལ་པ་ཤྗེར་

འབྱུང་བློ་གྲློས་ཀིས་མཛད་པར་ཁློས་ནས་སྗེམས་ཅན་བརྗེག་པ་དང༌། བསྒིབས་ཏྗེ་

དགའ་བར་བྱྗེད་པ་ན། །སྗེམས་ཅན་ལ་ནི་མི་བཟློད་དང༌། ཞྗེས་བསབ་བཏུས་རྩ་བ་

དྲངས་པའི་འགྱུར་དྗེ་ལྟར་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏྗེ་ཡ་གལ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཕམ་པར་

འདློད་ན། ཆློས་འདློད་པ་ལ་སྦྱིན་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་དང༌། ནློར་འདློད་པ་ལ་སྦྱིན་མི་བྱྗེད། 

ཅྗེས་དང༌། གཤྗེ་ལ་ལན་དུ་གཤྗེ་ལ་སློགས། ཞྗེས་དང༌། ཕ་རློལ་ཤད་ཀིས་འཆགས་

པ་སློང༌། ཞྗེས་དང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སློང་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་དང༌། བརྩློན་མིན་ཕྱི་རློལ་

བསན་བཅློས་བརྩློན། །བརྩློན་པར་བྱས་ཀང་དྗེ་ལ་དགའ། ཞྗེས་དྗེ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་

བྱས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞྗེ་ན་སྐློན་མྗེད་དྗེ། ཆློས་ནློར་མི་སྗེར་བའི་ཕམ་པ་

ལ་ནི་ཀུན་སློང་ལ་སྗེར་ས་དགློས་ཀི་ཉྗེས་བྱས་གཉིས་ལ་ནི་སྗེར་སའི་ཀུན་སློང་མྗེད་

པའི་ཕྱིར་རློ། །འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་ལས་ཀང་ཆློས་མི་སྗེར་བ་ལ་དྗེ་ལྟར་བཤད་ནས་

གཞན་ལ་ཡང་ཀུན་སློང་མི་འདྲ་བས་དབྱྗེའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །རྗེག་པ་ལ་སར་རྗེག་པ་

ནི་བརྗེག་པའི་ལན་ཡིན་ལ་ཕམ་པའི་རྗེག་པ་ནི་ལན་ལ་མི་ལྟློས་པའློ། །ཤད་སྦྱང་མི་

ལྗེན་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པ་ལ་ནི་ཁློན་འཛིན་མྗེད་ལ་ཕམ་པ་ལ་ཡློད་པ་དང༌། 

ཐྗེག་ཆྗེན་སློང་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་དང་ཕམ་པར་གསུངས་པའི་ཁྱད་པར་ནི་ས་མུ་དྲས་

བྱས་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། འློ་ན་གློང་དུ་ཕམ་པའི་སྐབས་སུ་སྗེ་སློད་སློང་བ་དང་
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བྱྗེ་བག་ཅི་ཡློད་ཅྗེ་ན། གློང་མ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་སྗེ་སློད་ཀུན་ལ་བྱའི་འདི་ནི་མདློ་

སྗེ་ལས་གང་ཟབ་པའི་ཕྱློགས་ཉི་ཚེ་ཙམ་ལ་མློས་པ་མ་ཆུད་པས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་

ལ་བྱའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །

འློན་ཀང་ཟབ་མློ་ཁློ་ན་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་མི་དགློས་ཏྗེ་གཞུང་ན་གསལ་

ལློ། །ཕྱི་རློལ་པའི་གཞུང་ལ་བརྩློན་པ་ལ་ཉྗེས་བྱྗེས་སུ་གསུངས་པའི་དང་པློ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་བརྩློན་པ་བྱར་ཡློད་བཞིན་དུ་བརྩློན་པར་མ་བྱས་པར་

མུ་སྗེགས་ཀི་གཞུང་ལ་བརྩློན་པའི་ཉྗེས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་

རབ་ལ་ཉིས་འགྱུར་དུ་བརྩློན་པར་བྱྗེད་ཅིང་བློ་མི་འགྱུར་བའི་དབང་རྣློན་ལ་མུ་སྗེགས་

ཀི་གཞུང་ལ་བརྩློན་པ་གནང་ཡང་དྗེ་ལ་དགའ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་མ་གནང་བས་

དགའ་ཞིང་རངས་པར་བྱྗེད་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པས། དམ་ཆློས་ལྟར་སང་སློན་

པ་ལ་ཕམ་པར་གསུངས་པ་ནི་རང་དགའ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་གི་རང་དགའ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབ་པར་བྱྗེད་ལ་གཞན་ཡང་སྒྲུབ་པ་ལ་འཛུད་པར་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རྒྱ་

མཚོ་སྤིན་གིས། དམ་པའི་ཆློས་མ་ཡིན་པ་སློན་པས་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལ་

དགའ་བ་ནི་བདག་ཉིད་འདློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་གཞན་དག་ལ་འཆད་

པས་ན་སློན་པའློ། །འཇློག་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་སློ་ནས་འཛུད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །འློ་ན་བདག་ལ་བསློད་ཅིང་གཞན་ལ་སྨློད་ཅྗེས་དྗེ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པ་

ཅི་ཡིན་ཞྗེ་ན། འདི་ནི་ཀུན་སློང་མི་འདྲ་སྗེ་འློག་ཏུ་སློན་ནློ། །འགལ་བ་སློང་ཚུལ་དྗེ་

ལྟར་བྱའི་ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་མྗེད་པ་སློགས་ཀིས་དབྱྗེ་བར་མི་བྱ་སྗེ་དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཕམ་

པར་མི་འགྱུར་ཡང་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་གང་རུང་དུ་འགྱུར་དགློས་པས་མི་འཐད་དློ། །
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གཞུང་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ནི། བསབ་བཏུས་ནས་འབྱུང་བའི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་

སློ། །འདི་ལ་སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པློས་ནི་ནམ་མཁའི་སིང་པློའི་མདློ་ལས་རྩ་

ལྟུང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་རྩ་ལྟུང་མིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དང་ཡིན་པ་ལ་གནློད་བྱྗེད་

གཉིས་ཀིས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ནི་དྗེ་རྣམས་སློམ་པ་ཐློབ་པའི་འཇིག་རྒྱུ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ་མདློ་དྗེ་ཉིད་ལས། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་དྗེ་དང་ལྡན་ན་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་བློ་

ནས་དབང་བསྐུར་བ་སྔློན་བསྐྲུན་པའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱྗེད་ཅིང་

ལྷ་དང་མི་ཡི་བདྗེ་བ་རྣམས་ལས་ཕམ་པར་འགྱུར་ངན་སློང་དུ་འགྲློ་བར་འགྱུར་

རློ། །ཞྗེས་སློམ་པ་མ་བངས་པའི་སྔར་བསྐྲུན་པའི་དགྗེ་རྩ་ལྷ་མིའི་བདྗེ་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་གཅློད་པའི་རྒྱུར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གནློད་བྱྗེད་ནི་གལ་ཏྗེ་སློམ་པ་

བངས་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་པ་འདི་རྣམས་སློམ་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཕམ་པ་ཡིན་ན་

ནི་དྗེའི་ཚེ་སློམ་ལྡན་གི་བྱང་སྗེམས་ལ་ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་འདི་རྣམས་ལས་གང་རུང་

བྱུང་བས་ཀང་སློམ་པ་གཏློང་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞྗེས་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་

བྱང་སྗེམས་ཀིས་སྗེ་སློད་ཀི་མ་མློ་བྱང་སར་གསུང་དགློས་ན་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

དང་རྒྱལ་རིགས་ལ་རྩ་ལྟུང་ལྔ་དང་ལས་དང་པློ་ལ་བརྒྱད་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་

རིགས་ལ་སློགས་པའི་སློམ་པ་ཐ་དད་པའི་དབྱྗེ་བས་དྗེ་དག་གི་རྩ་ལྟུང་སློ་སློ་བ་ཡློད་

ན་དྗེ་རིགས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པས་ཞྗེས་འཆད་དྗེ། མདློ་དྗེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་

ན་རྒྱལ་རིགས་ཀི་ལྔ་ལས་དང་པློ་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་མི་འགྱུར་ལ་ལས་དང་པློ་པའི་

བརྒྱད། རྒྱལ་རིགས་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་མི་འགྱུར་དགློས་པ་ལས་དྗེ་ནི་མི་འཐད་དྗེ་སློམ་པ་

སློ་སློ་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ་སམ་དུ་བསམས་པའློ། །སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་ནི་ནམ་མཁའི་
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སིང་པློའི་མདློ་དང་བྱང་སའི་རྩ་ལྟུང་མི་འདྲ་བའི་འགལ་སློང་ལ་གང་ཟག་འབིང་དང་

ཆུང་ངུ་དང་ཆྗེན་པློའི་བྱྗེ་བག་“གིས1་ལྔ་དང་བརྒྱད་དང་བཞིའློ་ཞྗེས་ལྟུང་བའི་རབ་ཏུ་

དབྱྗེ་བ་རྒྱས་པར་བསན་ལ། གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཡང་གཞན་ལྟུང་བ་དྗེ་རྣམས་ཀང་ངློ་

ཞྗེས་རྒྱལ་རིགས་ལ་ལྔ་གསུངས་པ་གང་ཟག་འབིང་དང་ལས་དང་པློ་པ་ལ་བརྒྱད་

གསུངས་པ་གང་ཟག་ཆུང་ངུ་དང་བྱང་སར་བཞི་གསུངས་པ་གང་ཟག་ཆྗེན་པློའི་

དབང་དུ་བྱས་ལ་འློན་ཀང་གང་ཟག་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་བཞན་རྣམས་ཀང་

འཇློག་པར་བཞྗེད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གསུམ་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་བཅུ་བདུན་བཅུ་བདུན་དུ་

འགྱུར་ཏྗེ་བྱང་སའི་དང་པློ་ནམ་སིང་གི་མདློར་གསུངས་པས་དྗེ་དང་བཅས་པའི་བཅུ་

བཞི་དང༌། བྱང་སའི་ལྷག་མ་གསུམ་གི་བར་པ་གཉིས་དང་ཐ་མའི་དམ་ཆློས་ལྟར་

སང་སློན་པ་སྗེ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བདུན་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེ་ན། བྱང་སར་གསུངས་པའི་

བཞི་པློ་ཉིད་ཀིས་གཞན་རྣམས་བསྡུས་པས་བཞིར་མ་འདུས་པའི་རྩ་ལྟུང་གཞན་ཡློད་

པར་མི་འགྱུར་རློ། །བསྡུས་ཚུལ་ལ་སྡུད་བྱྗེད་ནི་བདག་ལ་བསློད་པ་སློགས་བརྒྱད་

དློ། །བསྡུ་བྱ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་སློང་བ་དང་རྗེད་བཀུར་གི་ཕྱིར་དུ་བདག་བསློད་ཅིང་གཞན་

སྨློད་པ་སྡུད་བྱྗེད་ན་ཡློད་པས་དྗེ་དག་མ་གཏློགས་པའི་ནམ་སིང་གི་མདློ་ནས་འབྱུང་

བ་དང༌། ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནས་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་འདློར་བ་སྗེ་རྩ་

ལྟུང་བཅུ་བཞིའློ། །ཇི་ལྟར་བསྡུས་པ་ནི་སློ་སློར་ཐར་པ་སློང་བ་དང་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་

པས་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པ་མི་སློང་བར་འཛིན་པ་དང་ཟབ་མློའི་དློན་ལ་བཟློད་པ་

ཐློབ་ཅྗེས་རྫུན་སྨྲ་བ་གསུམ་ནི་བདག་བསློད་གཞན་སྨློད་དུ་འདུ་སྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་བྱང་
1  གསི
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སྗེམས་རང་གི་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་བསློད་ཅིང་ཐྗེག་དམན་ལ་སྨད་པ་དང་རྫུན་དུ་སྨྲ་བས་

ནི་གང་ཟག་རང་ལ་བསློད་ཅིང་གང་ཟག་གཞན་ལ་སྨད་པས་སློ། །

དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་དཀློར་དང་ཆློས་གློས་འཕློག་པ་དང༌། དགྗེ་སྦྱློང་ཆད་

པས་གཅློད་འཇུག་སློགས་གསུམ་དང་ཡང་དག་འཇློག་གི་ལློངས་སྤྱློད་ཁ་ཏློན་པ་ལ་

སྦྱིན་པ་རྣམས་ནིསྗེར་སས་ནློར་མི་སྗེར་བར་འདུ་སྗེ། སྗེར་ས་དྲག་པློས་ཆགས་ནས་

ཕ་རློལ་པློས་རས་དྗེ་ལློངས་སྤྱློད་པ་མི་བཟློད་པས་ཚུར་ལ་འཕློག་པ་དང་སྗེར་དུ་

འཇུག་པ་དང་སྗེར་བ་དང་ལྗེན་པ་དང་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་སྗེར་སར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་རློ། །དགྗེ་འདུན་གི་དབྱྗེན་བྱྗེད་པ་དང་ཞི་གནས་འདློར་དུ་འཇུག་པ་ནི་སྗེར་

སས་ཆློས་མི་སྗེར་བར་འདུ་སྗེ་ཆློས་ལ་ཆགས་པའི་སྗེར་སས་ཆློས་ཀི་འབྱློར་པ་མི་

བཟློད་པས་འབྱྗེད་པ་དང་སྗེར་ས་དྲག་པློས་རང་ཡང་མི་སློན་ལ་གཞན་ཡང་སློན་དུ་

མི་འཇུག་པས་སློ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་སློགས་ལ་བརྗེག་པ་སློགས་དང་

མཚམས་མྗེད་གཞན་བཞི་དང་གྲློད་ལ་སློགས་པ་འཇིག་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་ལ་བརྗེག་

པས་བསྡུས་སློ། །ཉན་རང་གི་ཆློས་སློང་བ་དང་བློ་མ་སྦྱངས་པ་ལ་སློང་ཉིད་བརློད་པ་

དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློང་བ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་སང་བས་བསྡུས་པ་སྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་ལས་

ཉན་རང་གི་ཐྗེག་པ་ཡང་སློན་པས་དྗེ་སངས་པ་ན་དྗེ་གཉིས་ཀང་སློང་བ་དང་བློ་མ་

སྦྱངས་པས་སློང་ཉིད་སངས་པའི་རྒྱུ་རང་གིས་བྱས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཉིད་

ཐྗེག་ཆྗེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལློག་ལྟ་བཟུང་ནས་མི་དགྗེ་བ་བཅུ་ལ་རང་གཞན་

འགློད་པ་དང་རློགས་བྱང་ལ་ཞུགས་པ་བཟླློག་ནས་ཐྗེག་དམན་ལ་སྦྱར་བ་ནི་དམ་

ཆློས་ལྟར་སང་སློན་པར་འདུ་སྗེ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ལྟློས་ན་ཐྗེག་པ་གཞན་གཉིས་དམ་ཆློས་
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ལྟར་སང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །བློད་ཁ་ཅིག་གདུལ་བྱ་སློ་སློ་ལ་ལྟློས་

པའི་མདློ་སློ་སློའི་དགློངས་པ་ཡིན་པས་ཆློ་ག་ཐ་དད་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་བར་བྱ་སྗེ། 

བསབ་བཏུས་དང་སྤྱློད་འཇུག་ནས་གསུངས་པའི་ཆློ་གས་ལྗེན་ན་ནམ་སིང་གི་མདློ་

ནས་བཤད་པ་རྣམས་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ལ་བྱང་ས་ནས་གསུངས་པའི་ཆློ་གས་ལྗེན་ན་

བྱང་སར་བཤད་པ་རྣམས་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་ནི་དབུ་མ་དང་

སྗེམས་ཙམ་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་ཀིས་བྱས་པར་ཡང་འདློད་དློ། །དྗེ་ལ་འགྲྗེལ་པ་

གསར་མའི་ལུགས་དྗེ་ནི་འཐད་པར་མི་མཐློང་སྗེ་མདློའི་དློན་འགྲྗེལ་བ་ལ་ཚད་མར་

གྱུར་པའི་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་ཞི་བ་ལྷའི་ལུགས་དང་འགལ་བར་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

འདི་ལྟར་སློབ་དཔློན་དྗེས་རྒྱལ་རིགས་དང་ལས་དང་པློ་པ་དྗེ་དག་བྱང་སྗེམས་

ཀི་སློམ་ལྡན་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན་ནི་རྒྱལ་རིགས་ལ་ལྔ་དང་ལས་དང་པློ་པ་ལ་

བརྒྱད་སློ་སློར་ངྗེས་པ་མི་འཐད་དློ། །སློམ་ལྡན་མིན་ན་ནི་དྗེ་དག་གི་ལྟུང་བ་འཆའ་བ་

མི་རིགས་སློ་ཉྗེས་པ་དྗེ་དག་སློམ་ལྡན་གི་ཉྗེས་པར་ཡང་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྗེ་ན་ཞྗེས་དྲི་

བ་བཀློད་པའི་ལན་དུ་གང་ལ་འབྱུང་ཉྗེ་བ་དྗེ་དག་ལ་དྗེའི་ལྟུང་བ་རང་མིང་ནས་སྨློས་

ཏྗེ་བསན་པས་ཉྗེས་པ་དྗེ་ལ་འཇིགས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་

ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་ཕན་ཚུན་དུ་སང་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ། རང་

བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆྗེ་བས་ན་སློམ་པ་མ་བངས་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་སྐལ་བ་མྗེད་པ་

དང་དགྗེ་རྩ་ཆད་པར་འགྱུར་ན་སློམ་ལྡན་ལ་ནི་ཆྗེས་འགྱུར་ཏྗེ་ཞྗེས་གསུངས་པས་ན་

སློམ་པ་མ་བངས་པའི་གློང་གི་དགྗེ་རྩ་གཅློད་ཀི་སློམ་པ་མི་གཅློད་ཅྗེས་གསུངས་པ་

དང་ཤིན་ཏུ་ཡང་འགལ་ལློ། །རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ན་བྱང་སར་གསུང་དགློས་པ་ཡང་མ་
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ངྗེས་ཏྗེ་ངྗེས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡློད། གལ་ཏྗེ་མ་བཤད་ན་བསབ་པ་ལ་སློབ་པ་རྣམས་

ཀིས་རྩ་ལྟུང་བཞི་ཁློ་ནར་བཟུང་ནས་སློབ་པ་ན་རྩ་ལྟུང་གཞན་རྣམས་ཀིས་སློམ་པ་

བཅློམ་ཡང་དྗེར་མི་ཤྗེས་པས་སྲུང་མཚམས་མི་ཤྗེས་པའི་སྐློན་ཡློད་དློ་ཞྗེ་ན། འློ་ན་

ནི་རྩ་ལྟུང་མ་ཡིན་ན་ཡང་རྩ་ལྟུང་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བྱང་སར་དློགས་པ་བཅད་དགློས་ཏྗེ་

རྩ་ལྟུང་མ་ཡིན་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་གཟུང་ནས་སློམ་པ་མ་ཞིག་པ་ལ་ཡང་ཞིག་པར་

འཛིན་པས་སྲུང་མཚམས་མི་ཤྗེས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་ནམ་སིང་གི་མདློ་ནས་གསུངས་པའི་བཅས་པ་རྣམས་བྱང་སར་མ་

གསུངས་ལ་འདི་ནས་བཤད་པའི་ཉྗེས་བྱས་ཀི་བཅས་པ་བསབ་བཏུས་སུ་མ་

གསུངས་པས་དྗེ་དག་ཏུ་བསབ་པ་ཐམས་ཅད་འཆད་དགློས་པའི་ངྗེས་པ་མྗེད་པས་

བྱང་ས་དང་བསབ་བཏུས་གཉིས་ཀར་མདློ་སྗེ་ལྟ་དགློས་པར་གསུངས་སློ། །ཨ་བྷྱ་ཀ་

རས་བསབ་བཏུས་ནས་གསུགས་པ་རྣམས་རྩ་ལྟུང་དུ་བཞྗེད་པ་ལྗེགས་ཀང་བྱང་

སར་བཤད་པའི་བཞི་པློས་བསྡུས་པར་འདློད་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་

བར་སང་སྗེ། འདི་འདྲ་བའི་བསྡུས་ཚུལ་ལ་ནི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཁྱབ་པའི་སྤྱིས་མཚན་

གཞིའི་དབྱྗེ་བ་སྡུད་པ་ཡིན་ན་དྗེ་གཏན་མི་རུང་པ་ཕལ་མློ་ཆྗེར་འདུག་པའི་ཕྱིར་

རློ། །བློད་ཁ་ཅིག་གི་འདློད་པ་ནི་བསབ་བཏུས་སུ་སློམ་ལྡན་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་སློ་སློར་

ངྗེས་པ་མི་འཐད་པའི་དྲི་བའི་ལན་མཛད་པས་ལྗེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་ནློ། །མདློ་

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་རྒྱལ་པློའི་ལྟུང་བ་ལྔ་རྩ་ལྟུང་མིན་ཞིང་ལས་དང་པློའི་

བརྒྱད་རྩ་ལྟུང་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་པ་དང༌། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐློགས་མྗེད་

ཀི་ལུགས་མི་འདྲ་བར་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་བསབ་བཏུས་སུ་ཕན་ཚུན་གི་ལྟུང་བ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 574  

རྣམས་བསྗེས་ནས་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་དློར་བར་བྱའློ། །དྗེས་ན་མདློ་ནས་ཀང་

རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་ལ་སློབ་དཔློན་ཞི་བ་ལྷས་དྗེའི་དློན་བཤད་པ་ན་ཡང་རྩ་ལྟུང་དུ་

བཀྲལ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ནམ་མཁའི་སིང་པློའི་མདློ་དང་བྱང་སའི་དློན་གཉིས་ཀ་

བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་འདི་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་འཐད་པས་ལུགས་གཉིས་ཆར་བསྗེ་

བར་བྱ་སྗེ་བསབ་བཏུས་ལས། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་འདི་དག་བདྗེ་བག་ཏུ་བངས་ཤིང་

བཟུང་བ་དང་གཅིག་གི་འདློད་པ་ལྟར་བསྡུས་པའི་ཚིག་ལྗེའུར་བྱས་པ་དག་བརློད་

པར་བྱའློ། །ཞྗེས་འགྱུར་རིང་ལས་འབྱུང་ལ། འགྱུར་གསར་ལས་འགའ་ཞིག་གི་

ལུགས་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྡུ་བའི་ཚིག་ལྗེའུར་བྱས་པ་དག་བརློད་པར་

བྱའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བའི་སྔ་མ་ལྟར་ན་ལུགས་གཉིས་ཆར་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པར་གསལ་

ལ་ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་དྗེ་དྗེའི་ལུགས་གནས་པ་

སྗེ་བཞག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །སྤྱློད་འཇུག་གི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་དུ་ཡང་རྩ་

ལྟུང་དུ་བཤད་ལ་དགྗེ་བ་ལྷའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། ནམ་མཁའི་སིང་པློའི་མདློ་སྗེ་

ནི། །ཐློག་མ་ཉིད་དུ་བལྟ་བར་བྱ་སྗེ་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བརྟག་པར་བྱའློ། །སློམ་པ་འཇིག་

པར་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བའི་སིག་པ་ལས་བྱུང་བ་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་དག་ནི་ནམ་མཁའི་སིང་

པློའི་མདློ་སྗེ་ལས་ཕལ་ཆྗེར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་དྗེར་བལྟ་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་

འབྱུང་བ་དང་རྣམ་གྲློལ་ཟླ་བའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ནི་སློམ་པ་འཇིག་

པར་བྱྗེད་པ་སྗེ་ནམ་མཁའི་སིང་པློའི་མདློ་སྗེ་ལས་བལྟ་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་

ཤིང་རྣམ་སང་འཚོ་ཡི་འགྲྗེལ་པ་ཡང་དྗེ་དང་མཐུན་པར་ཡློད་པས་རྩ་ལྟུང་དུ་གདློན་

མི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་བྱའློ། །
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རྩ་བའི་ལྟུང་བ་རྣམས་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། དཀློན་མཆློག་

གསུམ་གི་དཀློར་འཕློག་པ། །ཕས་ཕམ་པ་ཡི་ལྟུང་བར་འདློད། །དམ་པའི་ཆློས་ནི་

སློང་བྱྗེད་པ། །གཉིས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ཡིན། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བའི་

དགྗེ་སློང་ལའང༌། །ངུར་སྨྲིག་འཕློག་དང་རྗེག་པ་དང༌། །བཙོན་རར་འཇུག་པར་བྱྗེད་

པ་དང༌། །རབ་ཏུ་བྱུང་ལས་འབྗེབས་པ་དང༌། །མཚམས་མྗེད་ལྔ་པློ་བྱྗེད་པ་

དང༌། །ལློག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དང༌། །གྲློང་ལ་སློགས་པ་འཇིག་པ་ལ། །རྩ་བའི་ལྟུང་

བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བློ་སྦྱང་མ་བྱས་སྗེམས་ཅན་ལ། །སློང་པ་ཉིད་ནི་བརློད་པ་

དང༌། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་ཞུགས་པ་དག །རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བཟླློག་པ་དང༌། །སློ་

སློར་ཐར་པ་ཡློངས་སངས་ཏྗེ། །ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ལ་སྦྱློར་བ་དང༌། །སློབ་པའི་ཐྗེག་པས་

ཆགས་ལ་སློགས། །སློང་བར་འགྱུར་བ་མིན་ཞྗེས་འཛིན། །ཕ་རློལ་དག་ཀང་འཛིན་

འཇུག་དང༌། །རང་གི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་དང༌། །རྗེད་པ་དང་ནི་བཀུར་སི་

དང༌། །ཚིགས་བཅད་རྒྱུ་ཡིས་གཞན་སྨློད་དང༌། །བདག་ནི་ཟབ་མློ་བཟློད་པའློ་

ཞྗེས། །ལློག་པ་ཉིད་ནི་སྨྲ་བ་དང༌། །དགྗེ་སྦྱློང་ཆད་པས་གཅློད་འཇུག་དང༌། །དཀློན་

མཅློག་གསུམ་གི་སྦྱིན་བྱྗེད་དང༌། །སྦྱིན་པ་ལྗེན་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། །ཞི་གནས་འདློར་

བར་བྱྗེད་པ་དང༌། །ཡང་དག་འཇློག་གི་ལློངས་སྤྱློད་རྣམས། །ཁ་ཏློན་བྱྗེད་ལ་སྦྱིན་པ་

རྣམས། །དྗེ་དག་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་སྗེ། །སྗེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུ། །རྨི་ལམ་

འཕགས་པ་ནམ་སིང་པློའི། །མདུན་དུ་འདུག་སྗེ་བཤགས་པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

ནི་ཡློངས་འདློར་དང༌། །ཆགས་དང་སྗེར་ས་མི་བཟློད་པས། །སློང་ལ་སྦྱིན་པར་མི་

བྱྗེད་དང༌། །བསྒིམས་ཏྗེ་དགའ་བར་བྱྗེད་པ་ན། །སྗེམས་ཅན་ལ་ནི་མི་བཟློད་
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དང༌། །ཁློས་པས་སྗེམས་ཅན་རྗེག་པ་དང༌། །ཉློན་མློངས་པ་དང་གཞན་མཐུན་

པས། །ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་བརློད་པའློ།ཞྗེས་བསབ་བཏུས་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་

སློ། །

དྗེ་ལ་ཕམ་པ་དང་པློ་ནི། དཀློན་མཆློག་གི་དཀློར་མ་བྱིན་པར་ལྗེན་པའི་ཕམ་

པའློ། །འདི་ལ་དྲུག་ལས་རས་བདག་ནི། མདློ་ལས་མཆློད་རྟྗེན་དང་དགྗེ་འདུན་དང་

ཕྱློགས་བཞིའི་དགྗེ་འདུན་ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཀང་མཆློད་རྟྗེན་གིས་

སངས་རྒྱས་དང་ཆློས་གཉིས་བསན་པས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་མློ། །འདིར་སངས་

རྒྱས་ནི་རྒྱལ་བ་དངློས་དང་སྐུ་གཟུགས་སློགས་གང་རུང་ངློ༌། །ཆློས་ཀང་ལུང་ངམ་

རྟློགས་པའི་ཆློས་སློ། །དགྗེ་འདུན་ཞྗེས་པ་ནི་རིས་སུ་ཆད་པ་ཡིན་ལ་ཕྱློགས་བཞིའི་

དགྗེ་འདུན་ནི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའློ། །དྗེ་ཡང་སློ་སློ་སྐྗེ་བློ་ཡིན་ན་དགྗེ་སློང་བཞི་ཡན་

ཆད་ཡིན་ལ་འཕགས་པ་ཡིན་ན་གང་ཟག་རྗེ་རྗེ་ཡང་དགྗེ་འདུན་ནློ། །དཀློན་མཆློག་

གསུམ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི་གཞུང་གཞན་ནས་སངས་རྒྱས་དངློས་དང་འགློག་ལམ་ཟག་

མྗེད་དང་འཕགས་པ་སློབ་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་མི་གཟུང་སྗེ། མཆློད་རྟྗེན་དང་ཕྱློགས་

བཞིའི་དགྗེ་འདུན་ཞྗེས་གསུངས་པས་སྔ་མ་ལྟར་གསལ་ལློ། །མཆློད་རྟྗེན་གི་རས་

འཕློག་གམ་དགྗེ་འདུན་དང་ཕྱློགས་བཞིའི་དགྗེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་ཞྗེས་གསུངས་པས་

རས་བདག་ལ་དཀློན་མཅློག་གསུམ་ག་མི་དགློས་ཀི་གང་རུང་གཅིག་གློ །བང་བྱའི་

རས་ནི་གསལ་ཁ་མི་སང་བས་ཞིང་ཁང་སློགས་གནས་དང་བཟའ་བཏུང་དང་བཞློན་

པ་ལ་སློགས་པ་གང་རུང་ཡིན་ལ། དངློས་པློའི་ཆྗེ་ཆུང་གི་ཚད་ལ་ཡང་གསལ་ཁ་མི་

སང་ཞིང་དློན་ཐློབ་བྱས་པའི་ཚད་ཀང་དཀའ་བར་སང་བས་ཇི་ཙམ་བངས་བསམ་
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བྱིན་པར་ལྗེན་པའི་ལས་ལམ་དུ་འགྱུར་པའི་མ་མཐའ་ཡན་ཆད་དྗེ་ཡློ་བྱད་དུ་བགྲང་

བ་ཙམ་མློ། །དགྗེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་ཞྗེས་གསུངས་པས་རས་བདག་གིས་བདག་གིར་

བྱས་པ་ཡློད་དམ་མྗེད་ཀང་འདྲའི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གང་རུང་ལ་བསྔློས་པའི་སློ་

ནས་དྗེ་དག་དབང་པའློ། །རྐུ་བ་པློའི་རྟྗེན་ནི། དགྗེ་འདུན་ལ་རྐུ་བའི་ཚེ་ན་རང་དྗེའི་

གསྗེབ་ཏུ་མི་གཏློགས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། འདུ་ཤྗེས་ནི། ཀུན་སློང་བྱྗེ་

བག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་མ་འཁྲུལ་བ་དང་སྤྱི་ལ་ཞུགས་པ་ནི་ཡིད་གཉིས་ཡན་ཆད་ཀི་

རྣམ་པ་མ་དློར་བ་དགློས་ཏྗེ་ནློར་ནས་བརྐུས་པ་ལ་ལས་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བར་མ་

བྱིན་ལྗེན་གི་སྤྱི་གཞུང་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཀུན་སློང་ནི། དཀློན་མཆློག་གི་

ཡིན་ལ་རང་མི་དབང་ཡང་གཏན་དུ་འབལ་དགློས་སམ་པའློ། །སིང་བརྩྗེ་བ་ལ་སློགས་

པའི་བསམ་པས་གཞན་དློན་དུ་འཕློག་པ་ལ་འློག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་ལྟུང་མྗེད་ཀི་

སྐབས་སིད་པར་གསུངས་ལ། སློམ་པ་གཞན་གི་རྩ་ལྟུང་སློམ་པ་གཞན་ལ་གནང་བ་

སིད་ཀང་སློམ་པ་དྗེ་ཉིད་ཀི་རྩ་ལྟུང་དྗེ་ལ་གནང་བ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རང་ཆྗེད་དུ་

འཕློག་པའམ་ཡང་ན་ཀུན་སློང་ཉློན་མློངས་ཅན་དགློས་སློ། །ཁ་ཅིག །འདློད་ཆགས་

དགློས་པར་འཆད་པ་ནི་མ་ངྗེས་སློ། །སྦྱློར་བ་ནི། འཕློག་གམ་འཕློག་ཏུ་འཇུག་པ་

ཞྗེས་གསུངས་པས་རང་གི་བྱྗེད་པ་དང་གཞན་ལ་བཅློལ་བ་གཉིས་འདྲའློ། །དྗེ་ཡང་མ་

ཚོར་བར་འཇབ་བུས་རྐུ་བ་དང་མཐུས་འཕློག་པ་གཉིས་གང་རུང་སྗེ་འགྱུར་རིང་

ལས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་འཕློག་རྐུ་བ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །མ་བྱིན་

པར་བངས་པའི་ཚད་ནི། ཐློབ་བློ་ལ་བྱའློ། །འདི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་དཀློར་འཕློག་པའི་

ཕམ་པ་སློགས་གསུམ་མློ། །
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ཕམ་པ་གཉིས་པ་ནི། དམ་པའི་ཆློས་སློང་བའི་ཕམ་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་

སང་བྱའི་དམ་ཆློས་ནི། མདློ་ལས་ཉན་ཐློས་ཀི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་བཤད་པའམ་རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་བཤད་པའམ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ངྗེས་པར་འབྱུང་

བ་བཤད་པ་སློང་ཞིང་འགློག་ཏུ་འཇུག་པ་འདི་ནི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་གཉིས་པའློ། །ཞྗེས་

འམ་གི་སྒས་གདམ་ང་ཅན་དུ་གསུངས་པས་ཐྗེག་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་མདློ་སྗེ་

གང་རུང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སློང་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་པའི་སྐབས་སུ་ཐྗེག་ཆྗེན་

གི་ཟབ་མློའི་དློན་ནམ་མཐུའི་དློན་གི་ཕྱློགས་རྗེ་སངས་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འཆད་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་བྱང་ས་དང་སྐབས་འདིའི་ཐྗེག་ཆྗེན་སློང་བའི་ཕམ་པ་འདྲ་བར་

བཞྗེད་པས་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་ནི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་གཉིས་ཆར་སློན་པའི་མདློ་སྗེའློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་ཉན་ཐློས་ཀི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་བདྗེན་བཞི་བཤད་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་རྟྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་ཐྗེག་དམན་གི་སྗེ་སློད་

དློ། །འདི་ལ་ཡང་དྗེ་དག་གི་དློན་གི་ཆ་རྗེ་རྗེ་“ཙམ1་སངས་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་

ཐྗེག་ཆྗེན་དང་འདྲ་འམ་སམ་མློ། །གལ་ཏྗེ་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་མདློ་སྗེའི་དློན་གི་ཆ་རྗེ་རྗེ་

སངས་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་དང་ཉན་རང་གི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་བཤད་པ་སངས་པ་ལ་

ཕམ་པར་མི་རིགས་ཏྗེ་སྔ་མ་སངས་པ་ཕྱི་མ་སངས་པ་ལས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆྗེ་བའི་

ཕྱིར་རློ་ཞྗེ་ན་སྐློན་མྗེད་དྗེ་སློམ་པ་གློང་འློག་གང་ལའང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆྗེ་ན་ལྟུང་བའི་

བཅས་པ་ཆྗེ་བ་དང་ཆུང་ན་བཅས་པ་ཆུང་བ་ངྗེས་པ་མི་སང་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་སློ་

ཐར་གི་སྐབས་སུ་མི་ཐ་མལ་བ་བསད་ན་ཕམ་པ་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་བཀྲློངས་

པའི་སྗེམས་ཀི་སྐུ་འཚལ་ཕྱུང་ན་སྦློམ་པློར་གསུངས་ཤིང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློར་ཡང་
1  ཅམ
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ཁྱིམ་པ་ཐ་མལ་པའི་ནློར་མ་བྱིན་པར་བངས་པ་ལ་ཕམ་པ་མ་བཅས་ཤིང་སློང་བ་པློ་

ཉམ་ཐག་པ་ལ་རང་གི་ནློར་སྗེར་སས་མི་སྗེར་བ་ལ་ཕམ་པར་བཅས་པ་ལྟ་བུའློ། །སློང་

བའི་ཚུལ་ནི་བསབ་བཏུས་དང་མདློ་བཏུས་སུ་སློང་ཞིང་འགློག་ཏུ་འཇུག་པ་ཞྗེས་

དྲངས་པ་ནི་མདློ་ལས་སློང་བར་བྱྗེད་འགློག་པར་བྱྗེད་ཅྗེས་འབྱུང་ཞིང་བྱང་སར་ཐྗེག་

ཆྗེན་རང་གིས་སློང་བ་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་གཞན་སློང་དུ་འཇུག་པ་མྗེད་ལ་འདི་

གཉིས་འདྲ་བར་ཡང་བཞྗེད་པས་སློང་དུ་འཇུག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ལ། རང་

གིས་སློང་ཚུལ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྐུར་པ་

འདྗེབས་པའློ། །འློ་ན་ཉན་ཐློས་ཐྗེག་པ་སློང་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་དྗེ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་བཤད་

པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་ཁྱད་དུ་གསློད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་

སངས་པ་མིན་ནློ། །ཞྗེས་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་ལ་ཐྗེག་ཆྗེན་སློང་བ་སློགས་

གསུམ་མློ། །ཕམ་པ་གསུམ་པ་ནི། རབ་བྱུང་ལ་འཚེ་བའི་“ཕམ1་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་

ལས་འཚེ་བའི་ཡུལ་ནི། མདློ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱས་པ་

བསབ་པའི་གཞི་བཟུང་མ་བཟུང་དང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དང་ཚུལ་ལྡན་གང་རུང་

ལ་གསུངས་ཤིང་ཚིགས་བཅད་དྗེ་ལའང་འང་གི་སྒ་ཡློད་པས་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་

བའི་དགྗེ་སློང་ཞྗེས་པ་མཚོན་པ་ཙམ་མློ། །འཚེ་བ་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཀུན་སློང་ནི། 

ཡུལ་དྗེ་ལ་གནློད་ཅིང་འཚེ་བའི་བསམ་པ་སྗེ་ཉློན་མློངས་ཅན་ནློ། །སྦྱློར་བ་ནི། གློས་

ངུར་སྨྲིག་འཕློག་པ་དང་རབ་བྱུང་ལས་ཕབ་སྗེ་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་བྱྗེད་དུ་འཇུག་པ་

གང་རུང་བྱས་པའློ། །ལག་ཆས་བསྣུན་པ་དང་བཙོན་རར་འཇུག་པ་དང་སློག་དང་

ཕལ་བ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་པ་ནི། བརྗེག་པ་དང་རྣམ་པར་འཚེ་བ་དང༌། མཐློ་
1  པམ
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འཚམ་པའི་ཕམ་པས་བསྡུས་སློ། །རབ་བྱུང་སློམ་ལྡན་གི་ངུར་སྨྲིག་འཕློག་པའི་

བདག་པློ་ལ་དགྗེ་སློང་བཞིར་མ་ཚང་བ་དགློས་ཏྗེ་བཞིར་ཚང་ན་རྩ་ལྟུང་དང་པློར་

འགྱུར་བས་སློ། །འདི་ལ་ངུར་སྨྲིག་འཕློག་པ་དང་རབ་བྱུང་ལས་ཕབ་པའི་ཕམ་པ་

གཉིས་སློ། །

ཕམ་པ་བཞི་པ་ནི། མཚམས་མྗེད་བྱྗེད་པའི་ཕམ་པའློ། །དྗེ་ཡང་ཕ་དང་མ་དང་

དགྲ་བཅློམ་པ་བསད་པ་དང་དགྗེ་འདུན་གི་དབྱྗེན་བྱས་པ་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ལ་ངན་སྗེམས་ཀི་ཁག་འབྱིན་པའི་མཚམས་མྗེད་ཀི་རྩ་ལྟུང་ལྔའློ། །འདི་ཡི་ཡང་

དབྱྗེན་མ་གཏློགས་པ་བཞི་ནི་བྱང་སའི་ཕམ་པ་ལྔ་པས་བསྡུས་སློ། །ཕམ་པ་ལྔ་པ་ནི། 

ལློག་ལྟ་འཛིན་པའི་ཕམ་པའློ། །དྗེ་ཡང་དཀར་ནག་གི་ལས་འབས་དང་སྐྗེ་བ་སྔ་ཕྱི་

མྗེད་དློ་ཞྗེས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའློ། །འདི་སྐྗེས་པ་ཙམ་ནས་དགྗེ་རྩ་གཅློད་པས་མི་

དགྗེ་བ་བཅུ་བངས་པ་དང་གཞན་ལྗེན་དུ་འཇུག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་སློ། །ཕམ་

པ་དྲུག་པ་ནི། གནས་འཇིག་པའི་ཕམ་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས། གཞིག་པར་བྱ་

བའི་གནས་ནི་གྲློང་དང་གྲློང་ཁྱྗེར་དང་ལློངས་དང་ཡུལ་འཁློར་གང་རུང་ངློ༌། །འཇིག་

པར་བྱྗེད་པ་ལ་ཀུན་སློང་ནི། དྗེ་དག་གཞིག་པའི་བསམ་པ་ཉློན་མློངས་ཅན་ནློ། །སྦྱློར་

བ་ནི། འཇིག་པའི་ཐབས་གང་ཡང་རུང་བས་བཤིག་པའློ། །དང་པློ་ལྔ་རྒྱལ་པློའི་ལྟུང་

བ་དང་དྲུག་པ་གཉིས་པར་བྱས་ནས་མཚམས་མྗེད་ཡན་ཆད་ལྔ་པློ་བློན་པློའི་ལྟུང་བ་

མདློ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ལྟར་མདློ་ན་ཡང་ཡློད་དློ། །འདི་ལ་གྲློང་ལ་སློགས་པ་ན་ཡློད་

པའི་སྗེམས་ཅན་བཅློམ་པའི་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ན་ནི་བརྗེག་པ་སློགས་ཀི་ཕམ་པས་བསྡུས་

ལ་དྗེ་དག་ན་ཡློད་པའི་ལློངས་སྤྱློད་བཅློམ་པའི་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ན་ཕམ་པ་དང་པློའམ་
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བཅུ་གསུམ་པར་འདུ་བས་འདི་ནི་གནས་འཇིག་པའློ། །དྗེ་ལ་ནི་གྲློང་འཇློམས་པ་

སློགས་ཀི་རྩ་ལྟུང་བཞིའློ། །ཕམ་པ་བདུན་པ་ནི། སློད་མིན་ལ་ཟབ་མློ་བཤད་པའི་ཕམ་

པའློ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས་བསན་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི། ནན་ཏན་གིས་བློ་མ་སྦྱངས་

པའི་སྗེམས་ཅན་ཏྗེ་སློང་ཉིད་བསན་ན་སྐྲག་པར་འགྱུར་བ་དང་རློགས་བྱང་དུ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་དང་ལྡན་པའློ། །གང་བསན་པར་བྱ་བ་ནི། སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་

སློང་ཉིད་དློ། །བསན་པས་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སློང་པ་ཉིད་བསན་པས་སྐྲག་

ནས་རློགས་བྱང་གི་སྗེམས་ལས་ཕྱིར་ལློག་སྗེ་ཐྗེག་དམན་གི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པའློ། །འདི་ནི་སློད་མ་བརྟགས་པ་ལ་ཡིན་གི་སློད་བརྟགས་པ་ན་རང་གིས་

སློད་དུ་རུང་བར་ཤྗེས་ན་དངློས་པློ་ལ་དྗེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཀང་ཕམ་པ་མི་སྐྗེད་དམ་སམ་

མློ། །ཕམ་པ་བརྒྱད་པ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་ལས་བཟླློག་པའི་ཕམ་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་

བཟླློག་པར་བྱ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་ཞུགས་པ་སྗེ་རློགས་བྱང་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད་

ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཞུགས་པའློ། །བཟླློག་པའི་ཚུལ་ནི་ཁྱློད་ཀིས་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྤྱད་པར་

མི་ནུས་“འཚང1་རྒྱ་བར་མི་ནུས་ཀིས་ཉན་རང་གི་ཐྗེག་པར་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་

འཁློར་བ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་ཟླློག་པའློ། །འདི་ལ་ཟླློག་པ་ཙམ་གིས་ཆློག་

གམ་ལློག་པ་དགློས་ཤྗེ་ན། སྤྱློད་འཇུག་གི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་དུ། ཐབས་དང་བཅས་བའི་བ་

ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་བཟླློག་སྗེ་ཐྗེག་པ་དམན་པ་ལ་

གཞན་གི་སྗེམས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་འདི་ནི་གཉིས་པའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་ལློག་

པ་དགློས་པ་འདྲའློ། །

ཕམ་པ་དགུ་པ་ནི། སློ་ཐར་སློང་བའི་ཕམ་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་གློ་བར་བྱ་
1  འཆང
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བའི་ཡུལ་ནི། སློ་སློར་ཐར་པ་དང་འདུལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་

པའློ། །གློ་བར་བྱྗེད་ཚུལ་ནི་འདུལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་རློགས་བྱང་

དུ་སྗེམས་སྐྗེད་ལ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལྷློགས་ཤིག་དང་ཉློན་མློངས་པའི་རྐྱྗེན་གིས་བྱུང་བའི་སློ་

གསུམ་གི་ཉྗེས་སྤྱློད་ཐམས་ཅད་དག་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་ཐྗེག་

ཆྗེན་བཀགས་པ་ཙམ་གིས་འདག་པར་སྨྲ་བའློ། །འདི་ལ་འགྱུར་རིང་ལས་སློ་ཐར་དང་

སྗེམས་བསྐྗེད་ལས་བཟླློག་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་ཀློག་པ་ལ་སྦྱར་བ་ཡློད་ཀང་འགྱུར་

གསར་དང་ནམ་སིང་གི་མདློ་ལྟར་འབྱུང་བ་དག་སྗེ་སྤྱློད་འཇུག་གི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་དུ། 

སློ་སློར་ཐར་པའི་བསབ་པའི་སློམ་པ་སངས་ནས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་

ཙམ་དང་དྗེ་ཀློག་པས་ཕ་རློལ་དག་པར་བསན་པ་ལས་ནི་གསུམ་པའློ་ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་བྱང་སྗེམས་ཀིས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་བསབ་པར་མི་བྱ་ཞྗེས་

བཟླློག་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་བཤད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། ཉྗེས་བྱས་ནི་གློ་བར་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་

ལ་ཕམ་པ་ལ་ནི་བཟླློག་པ་བཞིན་དུ་ལློག་པ་དགློས་པར་མངློན་ནློ། །ཕམ་པ་བཅུ་པ་

ནི། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ཕམ་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་སྐུར་

པ་གདབ་བྱའི་ཡུལ་ནི། སློབ་པའི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་ནི་སློབ་མའི་ཐྗེག་པ་སྗེ་ཉན་ཐློས་ཀི་

ཐྗེག་པ་ལ་བཤད་ཀང་རང་རྒྱལ་དང་འདྲ་བས་དྗེ་གཉིས་གང་རུང་ངམ་སྤྱི་ལའློ། །སྐུར་

པ་འདྗེབས་པའི་ཚུལ་ནི། ཐྗེག་པ་དྗེ་དག་ལ་ཇི་ཙམ་བསབས་ཀང་ཉློན་མློངས་པ་

མཐར་འབྱིན་པའམ་མ་ལུས་པར་སློང་མི་ནུས་ཞྗེས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྐུར་པ་

འདྗེབས་པའློ། །འདིར་མདློ་ལས་ཁྱློད་ཀིས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པའི་གཏམ་མ་ཉན་ཅིག་

གཞན་དག་ལ་ལུང་མ་འབློགས་ཤིག་གཏམ་དྗེ་ཆློམས་ཤིག་ཅྗེས་དང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་
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གཏམ་ཉིད་ལ་དད་པར་གིས་ཤིག་ཅྗེས་སློགས་འབྱུང་ཡང་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཏྗེ་

མདློ་ལས། དྗེ་ལྟར་སྨྲས་པའི་ཚེ་ཡུལ་དྗེས་དྗེ་ལ་མཉན་ཏྗེ་དྗེ་འདྲ་བའི་ལྟ་བ་བངས་པ་

ཙམ་གིས་ཡུལ་ལ་ཡང་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཕ་རློལ་དག་ཀང་

འཛིན་འཇུག་དང༌། ཞྗེས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་གཟུང་ངློ༌། །འདིར་ཡུལ་ལ་རྩ་ལྟུང་བཤད་

པ་ལྟར་རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡུལ་དྗེ་སློམ་ལྡན་ཡིན་ན་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འདློར་གི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་མློད་ཀང་དྗེ་ནི་འློག་ཏུ་སློན་པས་དྗེ་དག་གི་

རྩ་ལྟུང་ལ་མི་བགྲང་ངློ༌། །ཕམ་པ་འདི་དང་ཕམ་པ་གཉིས་པའི་ཉན་རང་གི་ཆློས་

སངས་པ་གཉིས་ནི་མི་འདྲ་སྗེ་སྔ་མ་ལུང་ཡིན་ལ་འདི་རྟློགས་པ་ཡིན་པ་དང་སྔ་མ་ནི་

རྒྱལ་བས་མ་གསུངས་ཞྗེས་སློང་ལ་འདི་ནི་སིད་པའི་རྩ་བ་གཅློད་མི་ནུས་པས་

འཁློར་བ་ལས་འབྱུང་བར་མི་ནུས་ཞྗེས་སློང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ཕམ་པ་བཅུ་གཅིག་པ་ནི། བདག་བསློད་གཞན་སྨློད་ཀི་ཕམ་པའློ། །འདི་ལ་བཞི་

ལས་སྨྲས་སའི་ཡུལ་ནི། དྗེ་དག་ལ་འདུད་པ་དྗེ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕག་དློག་གི་རྒྱུས་

བདག་བསློད་ཅིང་ཞྗེས་བསབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པས་སྨད་ས་ལ་འདུན་པའི་གང་ཟག་

དང༌། ཡང་ཞྗེས་པ་གཞན་སྨློད་བྱས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་བསློད་སྨད་བྱས་པར་མ་ཟད་

ཅྗེས་པའི་དློན་དུ་སང་པས་སྨད་བའི་གང་ཟག་གང་རུང་ངློ༌། །མདློ་ཟུར་དུ་བསྒྱུར་བ་

ལས་དྗེ་དག་ལ་འདུད་པ་ཞྗེས་པ་མ་བྱུང་ཡང་ཡློད་པར་གསལ་ལློ། །ཅི་ཞིག་སྨྲས་པ་

ཡིན་ཞྗེ་ན། རང་གི་ཡློན་ཏན་དང་གཞན་གི་མི་བསྔགས་པ་བརློད་པའློ། །བརློད་ཚུལ་

ནི། རྗེད་བཀུར་དང་ཚིགས་བཅད་ཀི་ཕྱིར་དུ་ཐྗེག་ཆྗེན་འདློན་པ་དང་ཀློག་པ་དང་སློན་

པ་སློགས་བྱྗེད་བཞིན་དུ་བདག་ནི་རྗེད་བཀུར་སློགས་ལ་མི་ལྟ་བའི་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ཡིན་
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གི་གཞན་ནི་མིན་ནློ་ཞྗེས་ལྕྗེ་གཉིས་བྱྗེད་པའློ། །མདློར་མི་ཆློས་བ་མ་སྒློགས་པའི་

བདག་བསློད་གསུངས་པ་འློག་མའི་སྐབས་ཀི་མི་ཆློས་བ་མ་མ་གཏློགས་པ་སྗེ་འདི་

དང་གློང་མ་གཉིས་བདག་བསློད་ཀི་ཕྱློགས་ཙམ་མཚོན་བྱྗེད་དློ། །ཀུན་སློང་ནི་རྗེད་

བཀུར་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་གཞན་གི་རྗེད་བཀུར་ལ་ཕག་དློག་པའློ། །མདློ་

ལས་ཕག་དློག་གི་དབང་གིས་སྨྲས་བར་སྐབས་བཞིར་གསུངས་སློ། །སློབ་དཔློན་ཞི་

བ་ལྷས་བྱང་སར་བཤད་པའི་ཕམ་པ་རྣམས་དྲངས་པའི་སྐབས་སུ་ཕམ་པ་དང་པློ་མ་

དྲངས་པ་ནི་འདིར་བསན་པའི་ཕམ་པ་དང་དློན་གཅིག་པར་བཞྗེད་པས་ན་བྱང་སར་

གསུངས་པའི་དློན་འདིར་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་དགློས་པ་འདྲ་སྗེ། བྱང་སའི་སྒ་ཟིན་ལྟར་

བྱྗེད་ན་འདིར་དྗེ་མ་འདུས་པས་བྱང་སའི་དྲང་དགློས་སམ་སམ་མློ། །འློན་ཀང་བསློད་

སྨད་སློ་སློར་འཕལ་བ་དང་རྗེད་བཀུར་གང་རུང་ལ་ཆགས་པས་ཆློག་པ་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་རློ། །བསློད་སྨད་ལ་བདྗེན་རྫུན་གང་ཡིན་པ་ནི། མདློ་ལས་ནི་མདློར་བསན་དུ་

ལྕྗེ་གཉིས་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་དང༌། དློན་བསྡུར་རྫུན་གི་རྐྱྗེན་གིས་ལྕི་བ་ཆྗེན་

པློའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་ས་མུ་དྲས་བྱས་ཟྗེར་པ་ལས་ཀང་མྗེད་

བཞིན་དུ་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་བརློད་པ་ལ་བཤད་པ་དང་འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་ལས་

ཀང༌། བསློད་པ་ནི་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་བསློད་པ་

བྱྗེད་པ་སྗེ་ལློག་པར་བསློད་ཅིང་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཚིག་སྔ་མས་བདྗེན་རྫུན་འདྲ་བར་

བསན་པ་ལྟར་སང་ན་ཡང་ཚིག་ཕྱི་མ་ལྟར་ན་སྔ་མའི་དློན་ཡློན་ཏན་མཆློག་དམན་ལ་

བྱས་ནས་ཕྱི་མའི་དློན་བརྫུན་གིས་སྨྲས་པ་ལ་བྱ་དགློས་པ་འདྲའློ། །ཕམ་པ་བཅུ་

གཉིས་པ་ནི། མི་ཆློས་བ་མ་བརྫུན་སྨྲའི་ཕམ་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་སྨྲ་བའི་ཡུལ་
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ནི། དློན་གློ་བའི་གང་ཟག་གློ། །སྨྲ་ཚུལ་ནི། སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཆློས་བསན་ནས་འདི་ནི་ཁློ་

བློས་མངློན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་ཁྱློད་ལ་སིང་བརྩྗེ་བས་བསན་གི་ཁྱློད་ཀིས་ཀང་འདི་

མངློན་སུམ་དུ་འགྱུར་བ་དྗེ་ལྟར་སློམས་ཤིག་དང་ཁློ་བློ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་

རློ། །ཞྗེས་སྨྲ་བའློ། །

དྗེ་ཡང་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྟློགས་པ་མྗེད་བཞིན་དུ་ཕག་དློག་མ་གཏློགས་པའི་ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་གི་བསམ་པས་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྗེ་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་བ་ནའློ། །འདི་ལ་

ནི་རྟྗེན་དྗེ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་དགྗེ་སློང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཕམ་པ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་

བའི་གློ་སྐབས་ཡློད་དློ། །སྤྱློད་འཇུག་གི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་དུ། བཀགས་པ་ཙམ་གིས་ཟབ་

མློའི་ཆློས་རྟློགས་པར་སློན་པ་དང་གཞན་དག་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་ལྗེན་དུ་

འཇུག་པ་ལས་རྩ་ལྟུང་དུ་འཆད་པ་ནི་མདློ་དང་འགལ་བར་སང་ངློ༌། །ཕམ་པ་བཅུ་

གསུམ་པ་ནི། དཀློན་མཆློག་གི་དཀློར་ལྗེན་པའི་ཕམ་པའློ། །འདི་ནི་མདུན་ན་འདློན་

དང་བློན་པློ་སློགས་ཀིས་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགྗེ་སྦྱློང་ལ་ནློར་གི་

ཆད་པས་གཅློད་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱས་པ་ན་དྗེ་དག་གིས་གང་ཟག་གིའམ་དགྗེ་འདུན་

གིའམ་ཕྱློགས་བཞིའི་དགྗེ་འདུན་གིའམ་མཆློད་རྟྗེན་གི་ཡློ་བྱད་དག་རྐུར་བཅུག་ནས་

དྗེ་དག་ལ་གསུག་ཏུ་འབུལ་ལློ། །དྗེ་དག་གིས་ཀང་རྒྱལ་རིགས་ལ་འབུལ་ཏྗེ་རྒྱལ་པློ་

དང་བློན་པློ་སློགས་གཉིས་ཀ་ལ་རྩ་ལྟུང་ངློ༌། །དྗེ་ལ་དགྗེ་སྦྱློང་ཆད་བས་བཅད་པའི་རྩ་

ལྟུང་ནི་ལྟུང་གསུམ་པར་འདུ་ཞིང་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་ནློར་ལྗེན་པའི་རྩ་ལྟུང་ནི་

རྩ་ལྟུང་དང་པློར་འདུ་བས་འདི་ནི་བྱིན་པ་ལྗེན་པའི་རྩ་ལྟུང་ངློ༌། །འློན་ཀང་རྩ་ལྟུང་དང་

པློ་ནི་རང་གིས་བརྐུས་པའམ་རྐུར་བཅུག་པ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་གཞན་ལ་ནློར་གི་ཆད་
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པས་བཅད་པ་ན་དྗེས་བརྐུས་པའམ་རྐུར་བཅུག་པའི་དཀློར་བངས་པའི་ལྟུང་

བའློ། །འདིར་དགྗེ་སློང་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་དཀློར་

བཤད་པ་ནི་ཁྱད་པར་རློ། །ལྷག་མ་ནི་སྔར་བསན་པ་བཞིན་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱར་

རློ། །ཕམ་པ་བཅུ་བཞི་པ་ནི། ཁིམས་ངན་འཆའ་བ་སློགས་ཀི་ཕམ་པའློ། །འདི་ལ་

གཉིས་ལས་ཁིམས་ངན་འཆའ་བ་ལ་ཁིམས་འཆའ་བའི་ཡུལ་ནི། ཆློས་སྤྱློད་པའི་དགྗེ་

སློང་རྣམས་སློ། །ཁིམས་ཇི་ལྟར་བཅས་པ་ནི། དྗེ་དག་རྣམས་ལ་བརྩྗེ་བའི་བསམ་

པས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་དང་མཐུན་པའི་ཡིད་བྱྗེད་འདློར་བ་དང་ཉློན་མློངས་པ་

མང་དུ་འགྱུར་བའི་ཁིམས་བཅས་པའློ། །ཡང་དག་འཇློག་གི་ལློངས་སྤྱློད་མ་བྱིན་པར་

བངས་པ་ལ་བཞི་ལས་རས་བདག་ནི། སློང་བ་ལ་བརྩློན་པའི་དགྗེ་སློང་ངློ༌། །འདིའི་

རས་བདག་འཕགས་པ་དང་དགྗེ་འདུན་དུ་ལློངས་པ་ཡིན་ན་ཕམ་པ་དྗེ་རྩ་ལྟུང་དང་

པློར་འགྱུར་བས་འཕགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་བཞིར་མ་ལློངས་པའློ། །རས་ནི་དྗེ་དག་གི་

ལློངས་སྤྱློད་གང་ཡང་རུང་བའློ། །བསམ་པ་ནི་དྗེ་དག་ལ་སང་བའི་བསམ་པའློ། །སྦྱློར་

བ་ནི། དྗེ་དག་གི་རས་མ་བྱིན་པར་བངས་ནས་ཁ་ཏློན་པ་ལ་སྦྱིན་པའློ། །མདློ་ལས་དྗེ་

གཉིས་ཀ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་གསུངས་པའི་གཉིས་ནི་རྒྱལ་རིགས་དང་དྗེ་ལ་སློང་བ་བའི་མི་

སན་པ་བརློད་པའི་དགྗེ་སྦྱློང་ངློ༌། །འདི་ཁ་ཏློན་པ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་སྨྲ་བ་ནི་མདློ་དང་

འགལ་ལློ། །དྗེ་དག་ཅྗེས་པ་ནི་རྩ་ལྟུང་ཚན་པ་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀི་མཐར་སྦྱར་ཏྗེ་བརྒྱད་

པློ་དྗེ་ལ་མདློ་ལས་ལས་དང་པློ་པའི་ལྟུང་བ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །སྗེམས་ཅན་ཞྗེས་པ་

ནི་དྗེ་དག་གི་ཉྗེས་དམིགས་སློ། །རྨི་ལམ་ཞྗེས་པ་ནི་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བའི་ཐབས་ཏྗེ་

བསབ་བཏུས་སུ་བལྟའློ། །གལ་ཏྗེ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ན་སློམ་པ་སར་ཡང་བང་བར་བྱ་ཞྗེས་
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གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་དགློས་པ་མ་ཡིན་ནམ་བཤགས་པ་འདིས་ཇི་ལྟར་ལྡང་བར་ནུས་

ཤྗེ་ན། བཤགས་པ་དྗེས་མདློ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ངན་སློང་དུ་འགྲློ་བ་བཟླློག་ནུས་

ཀང་སློར་ཆུད་པ་ལ་ནི་སློམ་པ་བཟུང་དགློས་སློ། །དྗེ་ཡང་བསབ་བཏུས་སུ་ཐབས་ལ་

མཁས་པའི་མདློ་དྲངས་པའི་སྐབས་སུ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ཡང་སར་གསློར་རུང་བ་བཤད་

པའི་སྐབས་ལས་ཤྗེས་པས་སྐབས་འདིར་མ་སྨློས་སློ། །རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡང་ལྟུང་

བ་འདི་དག་གི་ཐུན་མློང་གི་ཡན་ལག་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློའི་ཆློས་རྣམས་མ་ཚང་ན་

ཕམ་པའི་སྗེ་ཚན་དུ་གཏློགས་པའི་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་གི་ལྟུང་བ་བཤགས་བྱ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ཡང་བཤགས་པས་དྗེ་ལས་ལྡང་བར་བསན་ཏྗེ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་འདློར་བ་ནི། སྨློན་སྗེམས་དློར་བའློ། །དྗེ་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདློ་ནས་གསུངས་ལ་རྩ་ལྟུང་འདི་སྐྗེད་པའི་རྟྗེན་ལ་བྱང་

སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་དགློས་པས་སྗེམས་དློར་བའི་སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལ་སློམ་པ་ཡློད་

ལ་གཉིས་པ་ནས་སློམ་པ་གཏློང་བ་ཡིན་གི་དློར་བ་ཙམ་ནས་བྱང་སྗེམས་མ་ཡིན་

པར་མི་འགྱུར་རློ། །ལློག་ལྟ་སྐྗེས་པ་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་

གཉིས་ལ་ནི་བྱུང་བ་ཙམ་གིས་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་བས་ཐུན་མློང་གི་ཡན་ལག་ཀུན་

དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་ལ་ལྟློས་མི་དགློས་ལ་གཞན་ལ་ནི་དགློས་ཏྗེ་འཆད་པར་འགྱུར་

རློ། །ཆགས་དང་སྗེར་ས་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཆློས་དང་ནློར་སློང་བ་ལ་

མི་སྦྱིན་པ་གཉིས་བསན་ལ་བསྒིགས་ཏྗེ་ཞྗེས་སློགས་རྐང་པ་གསུམ་ཡང་འགྱུར་གི་

ཁྱད་པར་དང་བཅས་ཏྗེ་བརློད་ཟིན་ཏློ། །ཉློན་མློངས་པ་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་དང་པློ་ནི་

ཐུབ་པ་དགློངས་རྒྱན་དུ་དྲངས་པའི་འགྱུར་འགའ་ཞིག་ལས། ཉློན་མློངས་པས་གཞན་
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རྗེས་ཞུགས་པས། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྗེགས་ཏྗེ་བྱང་སར་བདག་ཉིད་དམ་གཞན་དག་གི་

གཡམ་ལ་དམ་པའི་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་ལ་མློས་ནས་ཞྗེས་འབྱུང་བས། ཉློན་མློངས་

པས་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་བརློད་པ་ཞྗེས་སྦྱར་བ་ནི་བདག་གི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྗེད་ཀི་

ཡིན་ལ་གཞན་གི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པས་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་བརློད་པ་ཞྗེས་སྦྱར་བ་ནི་

གཞན་གི་གཡམ་རྒྱུགས་བྱྗེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཕམ་པའི་བྱྗེད་པའམ་ཉྗེས་

དམིགས་ནི། ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་དྗེ་དག་ལས་གང་རུང་ཞིག་བྱས་ན་ཡང་

ཚེ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་གསློགས་པ་དང་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་

སྐལ་བ་མྗེད་པར་འགྱུར་ན་ཐམས་ཅད་བྱས་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་བསམ་པ་

རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་ཡང་མྗེད་དྗེ་བྱང་སྗེམས་ལྟར་བཅློས་པ་ཡིན་

གི་ཡང་དག་པའི་བྱང་སྗེམས་མིན་ནློ། །དྗེ་ལ་གསློགས་པ་ནི་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བ་

དང་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ལ་སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་

བཤད་དློ། །འགྲྗེལ་པ་གཞན་རྣམས་ནི་སའི་རྟློགས་པ་དང་ཉྗེ་བའི་ཚོགས་བསག་པའི་

མཐུ་མྗེད་པ་ལ་འཆད་དློ། །བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ས་ཐློབ་པ་ལ་བཤད་དྗེ་ས་དང་པློའ ློ། །མདློར་ན་ཕམ་པ་གཅིག་བྱུང་ན་ཡང་ཚེ་དྗེ་ལ་

ས་དང་པློ་ཐློབ་པ་མི་སིད་ཅིང་དྗེ་དང་ཉྗེ་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་སྔར་ཡློད་འཕྗེལ་

བ་དང་སྔར་མྗེད་སྐྗེད་པའི་སྐལ་བ་མྗེད་ན་ཕམ་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱུང་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས། 

དྗེའི་པྱིར་ཕམ་པ་བྱུང་ཡང་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བང་དུ་ཡློད་པས་སམ་དུ་མི་

བསམ་པར་རྩ་ལྟུང་གིས་གཏན་མ་གློས་པ་ལ་སློག་“བསློས1་བྱའློ། །སྤྱློད་འཇུག་

ལས་ཀང༌། དྗེ་ལྟར་ལྟུང་བ་སློབས་ལྡན་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་སློབས་ལྡན་པ་
1  བསྔློས
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དག །འཁློར་བར་རྗེས་ཀིས་འདྲྗེ་བྱྗེད་ན། །ས་ཐློབ་པ་ལ་ཡུན་རིང་ཐློགས། ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །

ཕམ་པ་བཞི་ནི་གཞུང་འདིར་འབྱུང་བ་ཙམ་ཡིན་པས་བསབ་བཏུས་ནས་

གསུངས་པའི་ཕམ་པ་རྣམས་ཀང་བྱྗེད་ལས་འདི་དང་འདྲའློ། །ནམ་མཁའི་སིང་པློའི་

མདློ་ལས་ཀང་“ཉྗེས1་དམིགས་གསུངས་ཏྗེ་ཇི་སྐད་དུ། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་དྗེ་དག་གིས་

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལས་དང་པློ་པ་འཁྲུལ་པ་རྣམས་དགྗེ་བའི་

རྩ་བ་སྔློན་བསྐྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་རླློག་སྗེ་ཕམ་པར་གྱུར་ཅིང་ལྷ་དང་མི་དང་

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་བདྗེ་བའི་གནས་ལས་ལྷུང་ནས་ངན་སློང་དུ་འགྲློ་བར་འགྱུར། ཡུན་

རིང་པློར་འཁློར་བ་ན་འཁློར་བར་འགྱུར་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་བལ་བར་འགྱུར་

རློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཀུན་དཀྲིས་ཀི་དབྱྗེ་བ་ལ་ཀུན་དཀྲིས་ཇི་ལྟ་བུས་མི་གཏློང་ལ་

ཇི་ལྟ་བུས་གཏློང་བའི་ཚུལ་ནི། ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བཞི་པློ་འདི་དག་གི་

ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་གིས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་

བངས་པ་དྗེ་བཏང་པར་མ་འགྱུར་ལ་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློས་ནི་གཏློང་ངློ༌། །དྗེ་ལ་ཕམ་

པའི་གནས་ལྟ་བུ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་བསམ་པའི་སློ་ནས་བཞི་དང་སྦྱློར་བའི་སློ་ནས་

བརྒྱད་དུ་བྱས་པ་རྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་སློགས་སློ། །འདི་བརྒྱད་མཚོན་བྱྗེད་ཡིན་

ཏྗེ་བསབ་བཏུས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་མ་ཚང་ན་ཕམ་

པར་མ་འགྱུར་ཏྗེ་དྗེར་གསུངས་པའི་མཚམས་མྗེད་ལས་ཀང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆྗེ་བའི་

ཐྗེག་ཆྗེན་སློང་བ་དང་སྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་ནས་བདག་བསློད་གཞན་སྨློད་ལ་འདིར་

ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་མ་ཚང་ན་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་
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ཡང་དྗེ་དགློས་པར་གསལ་ལློ། །འློན་ཀང་ལློག་ལྟ་སྐྗེས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

དློར་བ་ལ་དྗེ་དག་སྐྗེས་པ་ཙམ་གིས་ཆློག་གི་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་ཚང་མི་དགློས་ཏྗེ་

བཤད་ཟིན་ཏློ། །དྗེས་ན་ནམ་སིང་གི་མདློར་གསུངས་པ་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་མ་ཚང་

བ་རྣམས་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་གང་རུང་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་སྗེ་ཕམ་པའི་“སྗེ1་ཚན་ལ་ཕམ་

པར་མ་སློང་བ་རྣམས་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་དུ་གཞུང་འདིར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་ངློས་གཟུང་བ་ནི་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བཞི་པློ་འདི་

དག་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་དང་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་པ་ཆུང་ངུ་

ཙམ་ཡང་མི་སྐྗེད་པ་དང་དྗེས་མགུ་བར་བྱྗེད་ཅིང་དྗེ་ལ་དགའ་བ་དང་དྗེ་ཉིད་ལ་ཡློན་

ཏན་དུ་ལྟ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་འདི་ནི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བྱའློ། །འདི་ལ་ཡན་ལག་བཞི་ཡློད་པ་ལས་དང་པློ་ནི། ཕམ་པ་ཞྗེས་པ་ནས་སྤྱློད་པ་

དང་ཞྗེས་པའི་བར་ཏྗེ་ཆློས་བཞི་ཞྗེས་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་འཆད་པ་ལྟར་བཞི་ཀ་

ཚང་བ་མི་དགློས་ཀང་གང་རུང་གཅིག་གློ། །རྒྱུན་མ་ཆད་ཅྗེས་པ་ལ་བློད་ཁ་ཅིག་

ལན་གཉིས་ཡན་ཆད་བྱས་པ་ལ་འདློད་པ་དང་ཁ་ཅིག་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་

ཚང་བ་ལ་འདློད་པ་ཡློད་ཀང་འགྲྗེལ་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅིང་དློན་ལ་ཡང་མི་

ཐློབ་པས་དློར་བར་བྱའློ། །དྗེས་ན་ཕམ་པར་འགྲློ་རྒྱུ་དྗེ་རྣམས་གང་རུང་ཞིག་སྤྱད་

ཅིང་ད་དུང་དྗེ་ལ་ཕྱི་ཕྱིར་རམ་སར་ཡང་སྤྱློད་འདློད་ཡློད་པ་ནི་སྔ་མ་དྗེ་རྒྱུན་མ་ཆད་

པའི་དློན་ཏྗེ་འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་ལས། ཉློན་མློངས་དྲག་པློ་ནི་ཟག་པ་རྣམས་ཕྱིར་ཞིང་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་ཀང་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་

མི་སྐྗེད་པ་དང༌། ཞྗེས་གསུངས་ལས་མུ་དྲའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀང༌། དྗེ་བཞི་འམ་བཞི་
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ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཕྱི་ཕྱིར་ཞིང་སྤྱློད་པར་བྱྗེད་འདློད་དྗེ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

རློ། །རྒྱ་མཚོ་སྤིན་དང་ཛི་ན་སུ་ཏས་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་རྣམས་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པས་ནི་དྗེ་ལྟར་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་པ་རྣམས་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཉམས་པར་བྱས་པར་འགྱུར་ཏྗེ་དྗེའི་ཕྱིར་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་ཞྗེས་བྱ་བ་

ལ་སློགས་པ་སྨློས་ཏྗེ། ཞྗེས་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་སྤྱློད་པ་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་ཉམས་པའི་རྒྱུར་

བསན་ཏྗེ་དློན་ནི་སྔ་མ་གཉིས་དང་འདྲའློ། །འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཐུན་ཚོད་ལས་མ་

འདས་པ་ལ་འདློད་པ་ནི་འློག་ཏུ་བཤད་དློ། །

ཡན་ལག་གཉིས་པ་ནི། ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་ཞྗེས་པ་ནས་མི་སྐྗེད་པ་དང་ཞྗེས་པའི་

བར་རློ། །དྗེ་ལ་ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་ནི་བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཁ་ན་མ་

ཐློ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་ན་བདག་གི་ཆ་མ་ཡིན་པར་ཤྗེས་ནས་འཛེམ་པ་ནི་ངློ་ཚ་ཤྗེས་

པའློ། །དྗེ་ཉིད་ལ་གཞན་དག་ལ་འཇིགས་ཤིང་གུས་པས་འཛིན་པ་ནི་ཁྗེལ་ཡློད་པའློ་

ཞྗེས་གསུངས་པའློ། །འདི་གཉིས་ཀི་དམིགས་པ་ནི་ཉྗེས་པར་སྤྱད་པའློ། །རྣམ་པ་ནི་

འཛེམ་པར་བྱྗེད་པའློ། །ཁྱད་པར་ནི་འདི་ནི་བདག་གི་བྱ་བའི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་ནས་

རང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏྗེ་འཛེམ་ན་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་གཞན་གིས་སྨློད་ན་མི་རུང་ངློ་

ཞྗེས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏྗེ་འཛེམ་ན་ཁྗེལ་ཡློད་དློ། །འདི་གཉིས་ཆྗེན་པློ་དང་

འབིང་ལྟ་ཞློག་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་མ་སྐྗེས་པ་སྗེ་གང་ལ་མ་སྐྗེས་པའི་གཞི་ནི་ཕམ་པར་

འགྲློ་རྒྱུའི་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་ཞུགས་པ་ལའློ། །ཕམ་པར་འགྲློ་བ་ལ་དྗེ་གཉིས་ཀ་མི་སྐྗེད་པ་

ཞྗེས་གསུངས་པས་ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་གང་རུང་ཞིག་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཞིག་སྐྗེས་ཀང་

ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །འློ་ན་དྗེ་གཉིས་སྐྗེས་པ་དང་མ་སྐྗེས་པའི་དུས་གང་ཡིན་ཞྗེ་
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ན། ཕམ་པར་འགྲློ་རྒྱུའི་ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་ཞུགས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཡིན་གི་ཐུན་ཚོད་ཀི་ནང་

ཚུན་ཆད་དུ་འདློད་པ་མི་འཐད་དྗེ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་གསུམ་པ་ནི། 

དྗེས་མགུ་ཞྗེས་པ་ནས་དགའ་བ་ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །འདི་ལ་རྒྱ་མཚོ་སྤིན་དང་ཛི་ན་

སུ་ཏས་ངློ་ཚ་མྗེད་པ་དྗེས་ཀང་མགུ་བར་བྱྗེད་ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ་གཞི་གང་ལ་ངློ་ཚ་མི་

སྐྗེ་བའི་ཉྗེས་སྤྱློད་དྗེས་མགུ་བའམ་ཡང་ན་ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་མྗེད་པ་དྗེས་བྱ་བ་དྗེ་ལ་

མགུ་བ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ལ་བྱ་སྗེ་ས་མུ་དྲས། ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་

རངས་ཏྗེ་དགའ་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་འཆད་པ་ལྟར་རློ། །ཉྗེས་སྤྱློད་ལ་ཞུགས་པ་ལ་འཛེམ་

པ་མི་སྐྗེས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་བྱ་བ་དྗེས་རང་གི་ཡིད་མགུ་བ་ཞིག་དགློས་ཞྗེས་

པའློ། །དྗེ་ལ་དགའ་བ་ནི་ཉྗེས་སྤྱློད་དྗེ་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་མི་སློང་པ་ལ་རྒྱ་མཚོ་སྤིན་དང་

ཛི་ན་སུ་ཏ་གཉིས་ཀས་བཤད་དློ། །འདི་རྣམས་སྔ་མ་རྣམས་གཞིར་བཞག་ནས་ཕྱི་མ་

མ་ཚང་ན་ཀུན་“དཀྲིས1་ཆྗེན་པློའི་ཡན་ལག་མི་ཚང་བས་སློན་པ་བྱྗེད་པ་ཡིན་པ་ལ། 

མི་སློང་བ་མྗེད་ན་སློང་བར་འགྱུར་ལ་སློང་ན་ནི་འཛེམ་པའི་བློ་སྐྗེ་བས་ཡན་ལག་

གཉིས་པ་ཡང་མ་ཚང་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན། མི་སློང་བ་ནི་ཉྗེས་དམིགས་སུ་བལྟས་

ནས་མི་སློང་བ་ལ་མི་བྱྗེད་དློ། །འློ་ན་གང་ཞྗེ་ན་འདི་ལ་སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས། 

མགུ་བ་ནི་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དགའ་བ་སྐྗེད་པ་དང་དགའ་བ་སྦྱློར་བའི་སློ་ནས་

གནས་པ་ལ་འཆད་པ་ལྟར་མགུ་བ་ནི་ཉྗེས་སྤྱློད་དྗེ་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ལ་དགའ་བ་ནི་

ཉྗེས་སྤྱློད་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་ལ་བྱས་ན་དགློངས་པ་མཐུན་ནམ་

སམ་མློ། །འློ་ན་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་སྤྱློད་པའི་ཕྱི་མ་ལ་སྤྱློད་འདློད་ཡློད་པ་དང་ཟླློས་སློ་ཞྗེ་

ན། མི་ཟླློས་ཏྗེ་དྗེ་ལ་འདློད་པ་དང་དྗེ་ལ་དགའ་བ་གཉིས་སྗེམས་བྱུང་སློ་སློ་བ་
1  དཀྲས
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ཡིནཔའི་ཕྱིར་རློ། །

ཡན་ལག་བཞི་པ་ནི། དྗེ་ཉིད་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་ལྟ་བ་སྗེ་འདི་ཡི་དློན་བྱ་བ་དྗེ་ལ་

ཉྗེས་དམིགས་སུ་མི་ལྟ་བ་ལ་རྒྱ་མཚོ་སྤིན་དང་ཛི་ན་སུ་དྲས་བཤད་དློ། །གལ་ཏྗེ་ཉྗེས་

དམིགས་སུ་ལྟ་ན་འཛེམ་པའི་བློ་མི་སྐྗེ་བ་དང་དྗེ་ལ་དགའ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཇི་

ལྟར་འློང་སམ་ན། མི་འགལ་ཏྗེ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་གི་

ངློ་བློ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་ཉྗེས་དམིགས་སུ་མཐློང་ཡང་དགའ་བས་འཇུག་པ་ནི་

ཁིམས་ལྡན་ལློག་གཡྗེམ་ལ་འཇུག་པ་བཞིན་ནློ། །དགའ་མགུ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་

བརྗེས་པ་མ་གཏློགས་པ་ས་མུ་དྲ་ཡང་སྔ་མ་དང་མཐུན་ནློ། །སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་

འློད་ཀིས་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་དྗེ་དག་ཉིད་ལ་འདི་དག་ནི་ཡློན་ཏན་ཡིན་ནློ་

སམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ནི་ཡློན་ཏན་དུ་ལྟ་བ་ཅན་ནློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ནི་ཕམ་པའི་གནས་ཀི་ཆློས་ལ་སྐློན་མྗེད་དུ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་གི་འདློད་

པའི་ཡློན་ཏན་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདློད་པར་བྱ་བའི་ཕྱློགས་སུ་ལྟ་ཞིང་མི་འདློད་

པའི་ཕྱློགས་སུ་མི་ལྟ་བ་ལ་དགློངས་པས་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་དགློངས་པ་གཅིག་

གློ །མདློ་བཏུས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ནི་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་

མ་ཆད་པ་ལ་འཆད་ཅིང༌། དྗེའི་དློན་ནི་སྔ་མ་མང་པློས་དྗེའི་བར་ལ་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་མ་

སྐྗེས་པས་དྗེ་གཉིས་ཀིས་བར་མ་བཅད་པ་ལ་འདློད་དྗེ་བདག་བསློད་སློགས་ཀི་

རིགས་འདྲ་མ་ཆད་པ་དགློས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་སམ་དུ་བསམས་པའློ། །ཐུན་ཚོད་ཀང་

ཉྗེ་བར་འཁློར་གིས་ཞུས་པ་ལས། བྱང་སྗེམས་ལ་སྔ་དྲློ་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་ཕྱྗེད་ལ་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་མ་བལ་བར་གནས་ན་དྗེའི་ཚུལ་ཁིམས་མཐའ་མྗེད་དློ། །དྗེ་
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བཞིན་དུ་ཕྱྗེད་ལ་བྱུང་ན་ཕྱི་དྲློ་དང་ཕྱི་དྲློ་བྱུང་ན་སློད་ལ་དང་སློད་ལ་བྱུང་ན་ནམ་གུང་

དང་ནམ་གུང་ལ་བྱུང་ན་ཐློ་རངས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་མ་བལ་ན་ཚུལ་ཁིམས་

མཐའ་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་ཐློ་རངས་བྱུང་ན་སྔ་དྲློ་ལ་ཞྗེས་པ་དློན་གི་འཐློབ་

པས་ཉིན་ལ་ཆ་གསུམ་མཚན་ལ་ཆ་གསུམ་བྱས་པའི་ཉིན་ཞག་གི་དྲུག་ཆའློ་ཞྗེས་

འདློད་དློ། །འདི་ལ་སྔ་མ་མི་འཐད་དྗེ། རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་དློན་དང་ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་

མི་སྐྗེ་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སློང་བས་གཞུང་ནས་ཡན་ལག་སློ་སློར་བགྲངས་པ་དང་

འགལ་ལློ། །འདིར་བསན་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀིས་མ་བསན་ཀང་ཁ་བསྐངས་ནས་

ཐུན་ཚོད་བྱྗེད་ན། བྱང་སར་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློའི་ཡན་ལག་ཚང་བར་མ་བསན་པར་

འགྱུར་ལ། གཞན་གིས་བསན་ཡིན་བྱྗེད་ན་དྗེར་ཡང་མ་ངྗེས་པའི་ཡན་ལག་དུ་མ་

འཇུག་པར་རིགས་པས་ཐུག་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཕྱི་མ་ཐུན་ཚོད་ཀི་རྣམ་གཞག་

ཀང་མདློ་ཡི་དློན་མིན་ཏྗེ་མདློ་དྗེ་ལས། ཉྗེ་བར་འཁློར་ཇི་ལྟར་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་

ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསབ་པ་བཅློས་སུ་

ཡློད་པ་ཡིན་ལ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་པ་རྣམས་ཀི་བསབ་པ་བཅློས་སུ་མྗེད་པ་ཡིན་ཞྗེ་

ན། ཉྗེ་བར་འཁློར་འདི་ལ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ནི་གལ་ཏྗེ་སྔ་དྲློའི་དུས་ཀི་ཚེ་ཉྗེས་པ་བྱུང་ལ་གུང་ཚིགས་ཀི་དུས་ཀི་

ཚེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཉིད་ཀི་སྗེམས་དང་མ་བལ་བར་གནས་པར་བྱྗེད་ན་ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་

ཡློངས་སུ་མ་གཏུགས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་མན་ཆད་དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་

ཏྗེ་གུང་ཚིགས་དང་ཕྱི་དྲློ་གཉིས་དང་ཕྱི་དྲློ་དང་མཚན་མློའི་ཐུན་དང་པློ་གཉིས་དང་
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ཐུན་དང་པློ་དང་མཚན་མློའི་གུང་ཐུན་གཉིས་དང་གུང་ཐུན་དང་ཐུན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་

གསུངས་ནས། ཉྗེ་བར་འཁློར་དྗེ་ལྟར་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསབ་པ་ནི་བཅློས་སུ་ཡློད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ནི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འགློད་པའི་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་ཧ་ཅང་བསྐྗེད་པར་མི་བྱ་ཞིང་ཧ་

ཅང་ཡིད་ལ་གཅགས་པར་ཡང་མི་བྱའློ། །ཉྗེ་བར་འཁློར་དྗེ་ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་པ་

ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉྗེས་པ་བྱུང་ན་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་

ཉམས་པ་དང་རབ་ཏུ་ཉམས་པ་དང་ཡློངས་སུ་གཏུགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་པས་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་སང་

བའི་ཕྱིར་མགློ་དང་གློས་ལ་མྗེ་འབར་བ་ལྟ་བུར་བྱ་དགློས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་ན་ཉན་

ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདློད་པ་

རྣམས་ཀི་བསབ་པ་ནི་བཅློས་སུ་མྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་སྔ་དྲློ་ལྟུང་བ་

བྱུང་ན་ཞྗེས་པའི་ལྟུང་བ་དྗེ་ནི་རྩ་ལྟུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

རྩ་ལྟུང་ཡིན་པར་ཅིས་ཤྗེས་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་དང་ཉན་ཐློས་ཀི་བསབ་པ་གཉིས་ཕྱིར་

བཅློས་སུ་ཡློད་མྗེད་ཀི་ལན་དུ་གསུངས་ལ་དྗེའི་དློན་བསྡུར་ཡང་དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་

སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་བཅློས་སུ་ཡློད་པ་ཞྗེས་དང༌། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་པ་ལ་ཉྗེས་པ་

བྱུང་ན་སར་བཅློས་སུ་མྗེད་པར་གསུངས་པས་ཤྗེས་ཏྗེ་རྩ་ལྟུང་ལས་གཞན་ཕྱིར་

བཅློས་སུ་རུང་བ་ནི་ཉན་ཐློས་ལ་ཡང་ཡློད་པའི་ཕྱིར་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་མིན་

ནློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཡློངས་སུ་མ་

གཏུགས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ་ཚུལ་ཁིམས་
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ཡློངས་སུ་གཏུགས་པའི་དློན་ནི་ཉམས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ་

བསབ་བཏུས་སུ་དྲངས་པའི་འགྱུར་ལས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་མཐའ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་

འབྱུང་བ་འདི་བདྗེ་སྗེ་དྗེའི་དློན་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དྗེ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་

བས་ཕྱིར་བང་དུ་མྗེད་ན་དྗེའི་མཐའ་དྗེ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་མཐའ་ཡློད་ན་ཡང་བང་དུ་

ཡློད་པས་མཐའ་མྗེད་ཅྗེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏྗེ་མདློ་དྗེས་ཐུན་ཚོད་བསན་

དུ་ཆུག་ན་ཡང་མི་འགྲིག་སྗེ་ཐུན་ཚོད་འདློད་པ་ལྟར་ན་ཐུན་དྗེའི་ནང་དུ་གཉྗེན་པློས་

སྗེབ་དགློས་ལ། སྔ་དྲློ་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་གུང་ཚིགས་ལ་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་དྗེ་གཉིས་

ཀང་ཐུན་ཚོད་སློ་སློ་བར་འདློད་པའི་ཕྱིར་དང་གཞུང་ནས་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་དང་ཉྗེས་

དམིགས་སུ་ལྟ་བ་ཡློད་མྗེད་ལ་བཤད་ལ། མདློ་ལས་སྨློན་སྗེམས་དང་མ་བལ་བ་ལ་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་ལམ་སྒློན་འགྲྗེལ་པར། ཐུན་ཚིགས་དྲུག་པློ་དུམ་བུ་

བཅློ་བརྒྱད་འགྱུར། །སྔ་དྲློའི་ཐུན་ལ་དུམ་བུ་གསུམ་ཡློད་པའི། །དུམ་བུ་དང་པློ་དུམ་

བུ་བར་མ་ལ། །ཉྗེས་པ་བྱུང་བ་དུམ་བུ་ཐ་མ་དྗེར། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བརྗེད་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཉམས། །ཕྱི་མ་ལྔ་ཡང་དྗེ་བཞིན་བསྒྗེ་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཅི་ཞྗེ་

ན། འདི་ནི་ལུང་དྗེའི་གློང་དུ། སིག་པའི་གྲློགས་སངས་ཐུན་ཚིགས་སྦྱློར་དང་ལྡན། 

ཞྗེས་སློགས་ཀིས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་ནས་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སློབ་མའི་

མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཐུན་ཚིགས་སྦྱློར་དང་ལྡན་ཞྗེས་པ་ནི་ཐུན་དྲུག་རྗེ་

རྗེའི་དུམ་བུ་དང་པློ་གཉིས་སུ་ཉྗེས་པ་བྱས་པ་དྗེ་དུམ་བུ་ཐ་མ་ཚུན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་དྲན་ནས་སར་གསློ་བའི་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པ་དགློས་ཀི་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བྱང་

སྗེམས་ཐ་མའི་ཕྱིར་བཅློས་ཀི་ཚུལ་ལས་ཀང་ཉམས་སློ་ཞྗེས་སློན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་
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ལྟར་ཡང་ལུང་དྗེའི་འཕློས་ཉིད་ནས། དུམ་བུ་དང་པློར་ལྗེགས་པར་གསློ་བྱྗེད་

པ། །སྐྗེས་བུ་རབ་ཡིན་འབིང་ནི་གཉིས་ལས་སློ། །དུམ་བུ་ཐ་མར་གསློ་བ་ཐ་མ་སྗེ། 

ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེར་མ་ཟད་སྐྗེས་བུ་རབ་ཀི་རབ་ནི་སྐད་ཅིག་དང་པློ་

དང་རབ་ཀི་འབིང་ནི་གཉིས་པ་དང་རབ་ཀི་ཐ་མ་ནི་སྐད་ཅིག་གསུམ་པར་གསློ་བས་

དགུ་དྲུག་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིར་ཡང་གསུངས་ཏྗེ་ཕྱིར་འཆློས་པའི་ཚུལ་ཡིན་གི་ཕམ་པར་

འགྱུར་བའི་ཐུན་ཚིགས་མིན་ནློ། །

འློ་ན་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་སར་གསློ་རུང་བ་དྗེ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་

ལ་བྱྗེད་དམ་བྱང་སྗེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་སློ་ཐར་ལ་བྱྗེད། དང་པློ་ལྟར་ན་སར་གསློར་རུང་

བ་ལ་སྨློན་སྗེམས་མ་བལ་ན་ཞྗེས་པའི་ཁྱད་པར་བརློད་པ་མི་རིགས་ཏྗེ་སྨློན་པ་བཏང་

བ་སར་ཡང་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ལྗེན་ན་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་ལྡན་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་ནས་སར་བངས་

ཀང་སྔློན་གི་སློམ་པ་འདྲ་བ་ཕྱིར་བང་དུ་མྗེད་པར་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་གཞུང་མང་པློ་

ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་སྨློན་སྗེམས་དང་བལ་མ་བལ་གི་ཁྱད་པར་ཡང་མི་

འཐད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེ་ན། མདློ་འདི་སློབ་དཔློན་ཞི་བ་ལྷས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་

མཐུས་སིག་ལྟུང་འདག་པའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་དྲངས་ལ་མདློའི་དློན་ནི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ཡང་

སྨློན་སྗེམས་དང་མ་བལ་ན་སར་སློམ་པ་གསློར་ཡློད་པར་བསན་པས་ན། རྩ་ལྟུང་

གིས་སློམ་པ་སར་སྐྗེ་བའི་གྗེགས་བྱྗེད་པའི་སྒིབ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་མ་བལ་

བའི་སློབས་ཀིས་བཀག་ཅྗེས་བཤད་དགློས་སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སློ་ཐར་གི་སློམ་པར་

མངློན་ཏྗེ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ནི་སྨློན་སྗེམས་བཏང་བ་ལ་ཡང་སར་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་
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ཏྗེ་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་སྤྱློད་འཇུག་ཏུ་ལྟུང་བ་སློབས་ལྡན་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

སློབས་ལྡན་འདྲྗེས་མར་སྤྱློད་ན་ས་ཐློབ་པ་ལ་རིང་དུ་ཐློགས་ཞྗེས་སྨློན་སྗེམས་བཏང་

བའི་ཉྗེས་དམིགས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུངས་ལ་ལྟུང་བ་སློབས་ལྡན་ནི། དྗེ་ནི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ལ། །ལྟུང་བའི་ནང་ན་ལྕི་བ་སྗེ། ཞྗེས་ལུང་དྗེའི་གློང་དུ་གསུངས་པའི་

སྨློན་སྗེམས་བཏང་བའློ། །དྗེ་དང་སྨློན་སྗེམས་སློབས་ལྡན་རྗེས་ཀིས་འདྲྗེ་བར་བྱྗེད་པ་

ནི་ལྟུང་བ་དྗེ་བྱུང་ནས་སར་ཡང་སྨློན་སྗེམས་སློབས་ལྡན་བསྐྗེད་པ་ཡིན་པས་སྗེམས་

བསྐྗེད་སློར་ཆུད་ན་སློམ་པ་མི་སྐྗེ་བའི་དློན་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཉྗེ་བར་འཁློར་གིས་

ཞུས་པ་ལས་ཀང༌། ཉན་“ཐློས1་ཀི་ཐྗེག་པ་པ་རྣམས་ཀི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་ནི་

ཇི་ལྟར་བརློད་པར་བགི། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྗེག་པ་པ་རྣམས་ཀི་སློ་སློར་ཐར་པའི་

སློམ་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བརློད་པར་བགི། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བརློད་པར་

བགི། ཞྗེས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློ་ཐར་ཞུས་ཀི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་མ་ཞུས་པས་གང་

ཟག་ཐྗེག་དམན་པ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་གཉིས་ཀི་སློ་ཐར་གི་ཞུ་བ་མཛད་པའི་ལན་དུ་

བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་བཅློས་སུ་ཡློད་པ་དང་ཉན་ཐློས་ཀི་བསབ་པ་བཅློས་སུ་མྗེད་

པར་སྨྲློས་ཤིག་ཅྗེས་གསུངས་པ་དྗེ་སྔར་གི་མདློ་དྗེས་འཆད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །འློ་ན་སྨློན་སྗེམས་དང་མ་བལ་ན་བཅློས་སུ་ཡློད་པ་དང་བལ་ན་བཅློས་སུ་མྗེད་

པའི་ཁྱད་པར་འློང་བ་ཅི་ཞྗེ་ན་སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བ་

ཕྱིར་བང་དུ་ཡློད་ན་ཁྱད་པར་དྗེ་དློན་མྗེད་ཀང་དྗེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ་འདི་ལྟར་བྱང་སྗེམས་

སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་དྗེ་ལ་སློ་ཐར་གི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ན་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བའི་འློག་དྗེ་མ་ཐག་
1  ཐས
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ཡན་ཆད་དུ་སྔར་བསྐྗེད་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་མ་བལ་ན་ཕྱིར་བང་དུ་ཡློད་ལ། 

གལ་ཏྗེ་བྱང་སྗེམས་ཡིན་ཡང་རྩ་ལྟུང་གི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་དྗེ་མ་ཐག་ཡན་དུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་བཏང་ནས་མི་ལྡན་པར་བལ་ན་ཕྱིར་བསྐར་དུ་མི་རུང་སྗེ་དྗེ་རུང་ན་

ཐྗེག་པ་དམན་པའི་རྟྗེན་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །“དྗེས1་ན་སྔ་དྲློ་ཞྗེས་པ་

ནི་སྐ་རྗེངས་ཤར་ནས་གུང་ཚིགས་ལ་མ་སྗེབ་པའི་བར་སྤྱི་ལ་བྱྗེད་པས་གུང་ཚིགས་

ལ་ཞྗེས་པ་ནི་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་།“དྗེ2་མ་ཐག་གི་མཚོན་བྱྗེད་དློ། །

མདློར་ན་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བའི་“དྗེ3་མ་ཐག་ཡན་ཆད་དུ་སྨློན་སྗེམས་དང་མ་བལ་ན་

སྗེམས་དྗེའི་མཐུས་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ཡང་ལྟུང་བ་དྗེ་སློམ་པ་སར་སྐྗེ་བ་ལ་གྗེགས་བྱྗེད་དུ་

སྐྗེ་མི་ནུས་ལ་བལ་ན་དྗེའི་ནུས་པ་འགློག་བྱྗེད་མྗེད་པས་སར་གསློར་མི་རུང་ཞྗེས་

པའི། །དྗེས་ན་རྩ་ལྟུང་མ་བྱུང་བའི་གློང་ནས་སྗེམས་དྗེ་བཏང་ཞིང་བལ་ན་བཅློས་སུ་

མི་རུང་བས་ལྟུང་བ་དྗེ་བྱུང་མ་ཐག་གི་མཇུག་ཚུན་ཆད་དུ་སྗེམས་དྗེ་དང་མ་བལ་བ་

ཞིག་དགློས་སློ་དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་མ་བལ་ན་ཞྗེས་སྔར་བསྐྗེད་པ་དྗེ་དང་མ་བལ་

ཞིང་མ་བཏང་བ་ལ་གསུངས་ཀི་དུས་དྗེར་སྗེམས་དྗེ་མ་བསྐྗེད་ན་ཞྗེས་མ་གསུངས་

སློ། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདློ་ལས་ཀང༌། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཅི་སྗེ་བརྒྱ་ལ་ལ་ལ་ཞིག་ཏུ་སིག་པའི་“གྲློགས4་པློའི་

དབང་གིས་ཉྗེས་པ་བྱུང་ན་དྗེ་འདི་ལྟར་སློབ་བློ། །གལ་ཏྗེ་བདག་གིས་ཕུང་པློ་འདི་

དག་གིས་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱ་ན་ནི་བདག་གི་སྗེམས་ཡློངས་སུ་

1  དས

2  ད

3  ད

4  གློགས
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གདུང་བ་དང་ལྡན་པར་ཡང་འགྱུར་གིས་འདི་ལྟར་བདག་གིས་སྗེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུར་འཁློར་བ་ན་གནས་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་གློ་ཆ་

བགློས་ལ། བདག་གིས་སྗེམས་ལ་གདུང་བར་ནི་མི་བྱའི་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འཁློར་བར་

འགྱུར་བ་དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་སྗེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བྱའློ། །ལྟུང་བ་འདི་ཡང་ཆློས་

བཞིན་དུ་གསློ་བར་བྱའློ། །ཕྱིས་ཉྗེས་པ་མི་བྱའློ་སམ་དུ་སྗེམས་སློ། །རིགས་ཀི་བུ་

ཡློངས་སུ་བརྟག་པ་བཟུང་ན་གལ་ཏྗེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྩ་བའི་

ལྟུང་བ་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཞིག་པར་གྱུར་ཀང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་འདིས་སྗེལ་བར་

བྱྗེད་པ་ལྟ་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བར་ང་སྨྲའློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པས་ལྟུང་བའི་རྟྗེན་ལ་བྱང་སྗེམས་དགློས་ཀི་དང་པློར་རྟྗེན་གཞན་ལ་རྩ་ལྟུང་

བྱུང་ནས་ཕྱིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔར་སློང་བས་སློ་ཐར་སྐློར་དུ་མི་རུང་སྗེ་མདློ་

གཉིས་ཀ་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་སློ་ཐར་ཁློ་ན་ལ་གསུགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་

ལ་འཁྲུལ་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་པའི་ལུགས་ཀི་སློ་ཐར་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་ཡང་ཕྱིར་བསྐར་

བས་སྔློན་བཞིན་སློམ་པ་འཐློབ་པློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཐྗེག་

ཆྗེན་པའི་གང་ཟག་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བའི་ནློར་བ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་ནློ། །

ཉྗེ་བར་འཁློར་གིས་ཞུས་པ་ལས་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་“སློ་1ཐར་གི་ཁྱད་པར་ལ་

གཞན་གི་སྗེམས་ཀི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་རྗེས་སུ་སྲུང་བ་དང་བཅས་མ་བཅས་དང་

ཕྱིར་བཅློས་སུ་ཡློད་མྗེད་དང་རིང་དུ་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་མཐར་ཆགས་པའི་ཁྱད་

པར་གསུམ་གསུངས་པའི་ཐ་མའི་དློན་བྱང་སྗེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་སློ་ཐར་ཤི་འཕློས་ཀང་

མི་གཏློང་བ་རིང་དུ་ཞུགས་པ་ལ་འདློད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ་མདློ་དྗེ་ལས། བྱང་སྗེམས་
1  ས
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དགྗེ་རྩ་སྨིན་པས་ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་ཚེ་གཅིག་ལ་ཟད་པར་མི་བྱ་བར་རིམ་གིས་

ཟད་པར་འགྱུར་བ་དང་ཉན་ཐློས་དགྗེ་རྩ་སྨིན་པས་ནི་“མགློ་1ལ་མྗེ་འབར་བ་ལྟར་བྱྗེད་

པས་སིད་པར་སྐྗེ་བ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་བསྐྗེད་པར་མི་བྱ་བ་གཉིས་རིང་དུ་ཞུགས་

པ་དང་མཐར་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གསུངས་པས། སིད་པར་འཁློར་བ་ཆྗེད་དུ་

འཛིན་མི་འཛིན་ལ་མཛད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྤློས་པས་ཆློག་གློ །

ད་ནི་དཀྱུས་ཀི་དློན་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྗེ། གལ་ཏྗེ་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་

བ་ལ་དགག་པའི་སློ་ནས་ངློ་ཚ་“ཁྗེལ2་ཡློད་མ་སྐྗེས་པ་དང་ཉྗེས་དམིགས་སུ་མི་ལྟ་བ་

གཉིས། སྒྲུབ་པའི་སློ་ནས་ཕྱི་མ་ལ་སྤྱློད་འདློད་དང་མགུ་ཞིང་དགའ་བ་གཉིས་ཚང་བ་

དགློས་ན་མྗེད་པ་གཉིས་གང་ནས་བཟུང་སྗེ་གང་གི་བར་དུ་མྗེད་པ་དང་ཡློད་པ་

གཉིས་ཀང་གང་ནས་གཟུང་སྗེ་གང་བར་དུ་ཡློད་པ་དགློས་ཤྗེ་ན། འདི་ལ་མྗེད་པ་

གཉིས་ནི་ཀུན་སློང་བྱུང་བ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་དངློས་གཞི་རློགས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཡན་

ཆད་དུ་མྗེད་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ་དགློས་ཀི་བར་དྗེ་དག་ཏུ་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པའམ་ཁྗེལ་ཡློད་

པའམ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་གང་རུང་ཞིག་བྱུང་ན་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློའི་ཡན་ལག་

མི་ཚང་ངློ༌། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་གཉིས་ཀང་དུས་དྗེ་དག་གང་རུང་དུ་བྱུང་ནས་

དངློས་གཞི་རློགས་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཡན་ཆད་དུ་ཡིད་“དྗེ་དག3་ལས་མ་ལློག་པ་

དགློས་ཀི་རིགས་འདྲ་བར་མ་ཆད་དགློས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལློ། །འློ་ན་ཀུན་དཀྲིས་ཆུང་

འབིང་གི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་རྒྱ་མཚོ་སྤིན་དང་ཡློན་ཏན་

འློད་དང་ཛི་ན་སུ་ཏ་དང་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་རིང་མ་རྣམས་ཀིས་མ་བཤད་ལ། 
1  མག

2  ཁལ

3  དངག



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 602  

ས་མུ་དྲས་ཉློན་མློངས་ལ་འབབ་པ་དང་གཞློལ་བ་དང་བབ་པ་གསུམ་སྗེ་དང་པློར་

སྐྗེས་པ་ཙམ་དང་སྐྗེས་ནས་དྗེའི་རྗེས་སུ་དྗེ་ལ་སྗེམས་གཞློལ་བ་དང་ཉློན་མློངས་པ་

དྗེའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཀུན་དཀྲིས་ཆུང་འབིང་ཆྗེ་གསུམ་དུ་འཇློག་པའི་རང་ལུགས་

དང༌། དཀློན་མཆློག་སྤིན་ནས་དུག་གསུམ་ལ་ཆྗེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གསུངས་པ་དང་

སྦྱློར་བའི་གཞན་ལུགས་གཉིས་བཤད་ཀང་སྔ་མ་གཞུང་ལས་ཡྗེ་མི་གསལ་ཞིང་ཕྱི་

མ་ཡང་འདི་དང་མི་མཐུན་པར་སང་ངློ༌། །སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་ལས། 

སྔར་གི་ཡན་ལག་བཞིའི་སྗེང་དུ་གཞན་གིས་གསློལ་བ་བཏབ་པས་མི་ལྡློག་པ་བསན་

པས་ལྔ་“ཚང1་ན་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་དང་གསློལ་བ་བཏབ་པས་ལྡློག་ན་འབིང་དང་

གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་མི་ལྟློས་པར་རང་སློབས་ཀིས་མྱུར་བར་ལྡློག་ན་ཆུང་ངུ་

བཤད་མློད། འཐད་སམ་པ་མི་སང་སྗེ་འགྲྗེལ་བྱྗེད་རྗེས་ཡན་ལག་བསན་ཡིན་བྱྗེད་ན་

ཡན་ལག་གི་མཚམས་གཟུང་ས་མྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

འློ་ན་གང་ཞྗེ་ན། འདིར་སློབ་དཔློན་གིས་ཀུན་དཀྲིས་གསུམ་གི་རྣམ་དབྱྗེ་མཛད་

ཅིང་གསུམ་གའི་ལྟུང་བ་ངློས་ཀང་གཟུང་དགློས་ཏྗེ། མ་ཟིན་ན་གསུམ་དང་གཅིག་ལ་

བཤགས་དགློས་པའི་ཁྱད་པར་མི་ཤྗེས་པའི་ཕྱིར་དང་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་མ་

གསུངས་པས་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་ངློས་བཟུང་བའི་སློ་ནས་ཤྗེས་ནུས་པར་གསལ་

ལློ། །དྗེ་ལ་བྱ་བ་དྗེས་མགུ་ཞིང་དགའ་བ་དང་ཕྱི་མ་ལ་སྤྱློད་འདློད་ཡློད་པ་དང༌། ཉྗེས་

དམིགས་སུ་མི་ལྟ་བ་བཉིས་ནི་ཕྱི་མ་ཉློན་མློངས་ཆྗེ་བར་གསལ་ཏྗེ་སྔ་མ་ཡློད་ཀང་

ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་ན་འཛེམ་པ་སྐྗེ་ས་ཡློད་ལ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་ཡྗེ་མི་ལྟ་ན་འཛེམ་

པ་སྐྗེ་ས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་ལ་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་དང་ལྡན་
1  ཆང
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པས་མ་ཁྱབ་ཀང་ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་མྗེད་ན་དྗེ་གཉིས་མི་སྐྗེ་བས་ཁྱབ་བློ། །དྗེས་

ན་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཚེ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་འདུག་ན་

ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡང་ཆུང་ངུར་ཤྗེས་པར་བྱ་ལ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་མི་

འདུག་ན་འབིང་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་མྗེད་པ་ན་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་

མྗེད་ལ་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་བྱུང་ན་ཉྗེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་འབྱུང་བར་ངྗེས་པས་དྗེ་

གཉིས་ཟུར་དུ་མ་བརྩིས་སློ། །

བཞི་པ་སར་གསློར་རུང་བའི་ཁྱད་པར་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་ཕམ་པའི་ཆློས་ལན་

ཅིག་ཙམ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པས་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བངས་པ་མི་གཏློང་ངློ༌། །དྗེའི་

དློན་ནི་ཕམ་པ་སྤྱད་པས་དགྗེ་སློང་གིས་སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་བཏང་བ་བཞིན་དུ་“ཞྗེས1་

སྔ་མ་དྗེའི་གློང་དུ་གསུངས་པས་སློ་ཐར་བཏང་བ་དང་འདྲ་བར་མི་གཏློང་“ཞྗེས2་པའི་

དློན་ཏྗེ་སློ་ཐར་ཕམ་པ་བྱུང་ནས་བཏང་ན་སར་བངས་པས་སྔློན་བཞིན་མི་སྐྗེ་བར་

གཏློང་བ་དང་མི་འདྲ་ཞྗེས་བྱའི། ཕམ་པ་ལན་ཅིག་གིས་མི་ཆློག་པར་ལན་ཁ་ཡར་

སྤྱད་པས་གཏློང་ཞྗེས་པའི་དློན་དུ་མི་གཟུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕྱིར་གཞུང་སྔ་མའི་དྗེ་མ་ཐག་

ཏུ། བྱང་སྗེམས་ཀིས་ནི་བངས་པ་བཏང་དུ་ཟིན་ཀང་ཚེ་འདི་ལ་ཕྱིར་ནློད་པའི་སྐལ་བ་

ཡློད་དྗེ་དགྗེ་སློང་ཕམ་པ་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྐལ་པ་མྗེད་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གལ་ཏྗེ་ཕམ་པ་འཆབ་མྗེད་བྱུང་ན་སློ་ཐར་ཡང་སྔ་མ་ཕུལ་

ནས་བངས་ན་བསྗེན་པར་རློགས་པར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཅིའི་ཕྱིར་སར་བང་

དུ་མྗེད་ཅྗེས་གསུངས་ཤྗེ་ན། འདི་ལ་སྗེ་པ་ཁ་ཅིག་འཆབ་པ་མྗེད་ན་ཕམ་པར་མི་

1  ཞས

2  ཞས
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འགྱུར་བས་ཕམ་པ་ཐམས་ཅད་འཆབ་བཅས་སུ་འདློད་པ་ལྟར་ན་ཕྱིར་བང་དུ་མྗེད་པ་

སྒ་སློར་བཞག་གིས་ཆློག་གློ །དྗེ་ཡང་ཐྗེག་པ་དམན་པའི་རྟྗེན་ལ་དགློངས་ཏྗེ་སྔར་

བཤད་ཟིན་ཏློ། །ཕམ་པ་འཆབ་མྗེད་འདློད་པ་ལྟར་ན་ཡང་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བང་

དུ་ཡློད་པ་དང་མི་འདྲ་སྗེ་བྱང་སྗེམས་ལ་ནི་སར་བངས་པས་སློམ་པ་རྣམ་དག་སྐྗེ་ལ། 

ཐྗེག་པ་དམན་པའི་རྟྗེན་ལ་ནི་སར་བངས་ཀང་དགྗེ་སློང་གི་སློམ་པ་རྣམ་དག་མི་སྐྗེ་

བའི་ཕྱིར་ཏྗེ་ཡུལ་རྟྗེན་ལ་ལྟློས་ནས་བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་རློགས་པ་གཉིས་

ཀར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་སློ་ཐར་ལ་སར་བཅློས་སུ་མྗེད་པ་དང་བྱང་སྗེམས་

ཀི་སློམ་པ་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་སར་བཅློས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞྗེ་ན་འདི་ལ་རྒྱ་

མཚོ་སྤིན་ནི། །ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་ནི་དགྗེ་བའི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྩ་བའི་སློམ་པ་ཞྗེས་བྱ་སྗེ་དྗེ་ཆད་པར་གྱུར་ན་ངློ་ཚ་

མྗེད་པ་དང་ཁྗེལ་མྗེད་པ་དྲག་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པས། ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་པ་

ཉམས་པར་བྱས་པས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བའི་སྐལ་བ་མྗེད་

པར་འགྱུར་རློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྗེ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡློངས་སུ་བཏང་དུ་ཟིན་ཀང་ཚེ་འདི་ལ་ཕྱིར་ནློད་པའི་སྐལ་བ་

ཡློད་དྗེ་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་པ་ཉམས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་སློ་ཐར་གི་

ཕམ་པ་བྱུང་ན་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་ཉམས་པར་བྱྗེད་ལ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པའི་ཕམ་

པས་ཉམས་པར་མི་བྱྗེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མཛད་ཅིང༌། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སློ་ཐར་

དགྗེ་བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་འཆད་དྗེ་ཛི་ན་སུ་ཏ་དང་

ས་མུ་དྲས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཤད་དློ། །ཕྱློགས་འདི་ལ་ནི་སློ་ཐར་གི་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 605  

བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་སྐྗེ་མི་སྐྗེ་དྲིས་ན་ལན་དཀའ་བར་མཐློང་ངློ༌། །རང་གི་ལུགས་

ནི་སྔར་དྲངས་པའི་ཉྗེ་བར་འཁློར་གིས་ཞུས་པ་ལས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་པ་ལ་ཕམ་པ་

བྱུང་ན་དྗེའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་གཏུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་

པས་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་སློང་བའི་ཕྱིར་མགློ་དང་གློས་ལ་མྗེ་འབར་བ་ལྟར་བྱ་

དགློས་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ལྟ་ན་ཉན་ཐློས་ཀི་བསབ་པ་བཅློས་སུ་མྗེད་

པའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདློ་ལས་ཀང༌། ཕུང་པློ་འདིས་མ་

ངན་ལས་འདའ་བར་བྱ་ན་ནི་བདག་གི་སྗེམས་ཡློངས་སུ་གདུང་བ་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་གིས་ཞྗེས་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་འཆད་དགློས་པར་མཐློང་ངློ༌། །

དྗེ་ཡང་སྤྱིར་སློ་ཐར་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་རྟྗེན་ལ་ཡློད་པས་སློ་ཐར་ལ་

ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་སུ་ཡློད་ཀང་སློ་ཐར་གི་བཅས་པ་གང་ལ་མཛད་པའི་གདུལ་

བྱའི་གཙོ་བློ་ནི་ཐྗེག་དམན་གི་གང་ཟག་གློ །ཐྗེག་དམན་གིས་ནི་ཚེ་དྗེ་ལ་དགྲ་བཅློམ་

ཐློབ་པར་ནུས་མི་ནུས་གང་ཡིན་ཡང་ཚེ་དྗེ་ལ་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་

བསམ་པའི་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློ་བགློས་ནས་མགློའམ་གློས་ལ་མྗེ་ཤློར་བ་གསློད་པ་ལ་

བརྩློན་པ་ལྟ་བུའི་ཉློན་མློངས་སློང་བའི་བརྩློན་འགྲུས་རྩློམ་དགློས་སློ། །དྗེས་ན་སློམ་

པ་ལྗེན་པ་ཡང་ཚེ་དྗེ་ལ་ཟག་པ་ཟད་པ་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡིན་པ་ལ། གལ་ཏྗེ་ཕམ་པ་

འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་དྗེས་སྐྗེ་བ་དྗེ་ལ་ཟག་པ་ཟད་པ་འཐློབ་མི་སིད་པར་བྱྗེད་པས་

སློམ་པ་བངས་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་གཏན་ལྡློག་ལ། བྱང་སྗེམས་ལ་བྱང་སྗེམས་

ཀི་སློམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་ཡང་སློམ་པ་མནློས་པའི་དགློས་པའི་

གཙོ་བློ་མི་ལྡློག་པ་ནི་ཕྱིར་བཅློས་སུ་རུང་མི་རུང་གི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གཟུང་སྗེ། སྔར་
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དྲངས་པ་ལྟར་མདློ་གཉིས་དཔང་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དང༌། །འདུལ་བ་མདློ་ཡི་རྒྱ་ཆྗེར་

འགྲྗེལ་ལས་ཀང༌། སློམ་པ་བངས་པ་རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་ཕམ་པ་བྱུང་བ་

དྗེས་རྣམ་གྲློལ་ཐག་རིང་དུ་བསིངས་པས་ཡློད་ཀང་མྗེད་པ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་

སློ། །

ལྔ་པ་གཏློང་བའི་རྒྱུ་ནི། མདློར་བསྡུ་ན་རྒྱུ་གཉིས་ཁློ་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་

པ་བངས་པ་གཏློང་སྗེ་རློགས་བྱང་དུ་སྨློན་པ་བཏང་བ་དང་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་

ཆློས་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློས་སྤྱད་པའློ། །འློ་ན་བསྡུ་བ་ལས་དྗེ་གཏློང་བ་ནི་མདློར་ན་

རྒྱུ་བཞིས་འགྱུར་ཏྗེ་ཡང་དག་པར་ལྗེན་པའི་སྗེམས་ཀིས་མི་འདྲ་པར་ངྗེས་པའི་

སྗེམས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་དང་མི་བར་ཕད་པའི་དྲུང་དུ་འབུལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་

རློད་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བཞི་པློ་དྗེ་དག་ལས་ཐམས་ཅད་

དམ་རྗེ་རྗེའི་ཉྗེས་པ་འབྱིན་པ་དང་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བཞི་བློ་ཐམས་ཅད་

དམ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ཆྗེན་པློའི་ཉྗེས་པ་འབྱིན་པར་བྱྗེད་ན་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔས་སློམ་པ་བཏང་པར་བརློད་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་བཞིར་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་གཞན་ཡང་གཏློང་རྒྱུ་ཕྱི་མ་གཉིས་སློ་སློར་བགྲང་ཚུལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྗེ་ན། དྗེ་

ལ་བྱང་སར་གཉིས་བཤད་པ་དང་དྗེའི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པར་གྲངས་དྗེ་ལས་

མང་བར་བཤད་པ་གཉིས་མི་འགལ་ཏྗེ་རྩ་བ་དང་འགྲྗེལ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །གཏློང་རྒྱུ་དང་པློ་ནི་སྗེམས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་པ་སྗེ་ཐྗེག་དམན་དུ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་སྔར་སློམ་པ་ལྗེན་པ་ན་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་

པར་འདློད་པའི་སྗེམས་ཀིས་བངས་པའི་སྗེམས་དྗེ་དང་མི་འདྲ་བར་“ངྗེས1་པ་སྗེ་མི་
1  ངློས
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མཐུན་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དྗེ་སྨློན་སྗེམས་བཏང་བའློ། །གཏློང་རྒྱུ་གཉིས་པ་ནི་མི་

དློན་གློ་བའི་དྲུང་དུ་བསབ་པ་འབུལ་བའི་ཚིག་བརློད་ནས་ཕ་རློལ་པློས་གློ་བའློ། །འདི་

སློ་ཐར་གིས་སློམ་པ་འབུལ་བ་དང་མི་འདྲ་སྗེ་དྗེ་ལ་ནི་སྲུང་བར་མ་ནུས་པ་ན་ཕུལ་

བས་སློམ་པ་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་བསློད་ནམས་ཆད་པ་ཡིན་གི་ཕུལ་བ་རང་གི་ངློ་བློ་

ནས་སིག་ཆྗེན་པློ་མི་སྐྗེད་ལ། འདི་ལ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ཕུལ་ན་ནི་སྗེམས་ཅན་

མཐའ་ཡས་པའི་ཕན་བདྗེ་སྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་ནས་སློམ་པ་གཟུང་བ་བཅད་པས་

ངན་འགྲློར་ལྷུང་ནས་ཡུན་རིང་དུ་འཁྱམ་དགློས་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་གཅིག་གི་བདྗེ་བ་

བཤིག་པ་ལ་ཡང་ངན་འགྲློར་འགྲློ་དགློས་ན་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་གི་བདྗེ་བ་བཤིག་

ན་སྨློས་སུ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མས་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་ཡང་སྤྱློད་འཇུག་ལས། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་དམ་བཅས་ནས། །ལས་ཀིས་

སྒྲུབ་པ་མ་བྱས་ན། །སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ཀུན་བསླུས་ནས། །བདག་གི་འགྲློ་བ་ཇི་

འདྲར་འགྱུར། །དངློས་པློ་ཕལ་པ་ཅུང་ཟད་ལ། །ཡིད་ཀིས་སྦྱིན་པར་བསམ་བྱས་

ནས། །མི་གང་སྦྱིན་པར་མི་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ཡང་ཡི་དྭགས་འགྱུར་གསུངས་ན། །བ་ན་

མྗེད་པའི་བདྗེ་བ་ལ། །བསམ་པ་ཐག་པས་མགྲློན་གཉྗེར་ནས། །འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་

བསླུས་བྱས་ན། །བདྗེ་འགྲློར་ཅི་ག་འགྲློ་འགྱུར་རམ། ཞྗེས་དང༌། གང་གཞན་སྐད་ཅིག་

འདི་ཡི་ནི། །བསློད་ནམས་བར་ཆད་གྗེགས་བྱྗེད་པ། །སྗེམས་ཅན་དློན་ལ་དམན་

གྱུར་པས། །དྗེ་ཡི་ངན་འགྲློ་མུ་མཐའ་མྗེད། །སྗེམས་ཅན་གཅིག་གི་བདྗེ་བ་

ཡང༌། །བཤིག་ན་བདག་ཉིད་ཉམས་འགྱུར་ན། །ནམ་མཁའ་མ་ལུས་མཐའ་ཀས་

པའི། །ལུས་ཅན་བདྗེ་བཤིག་སྨློས་ཅི་དགློས། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱུ་
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མཚན་དྗེ་རྣམས་ནི་སྨློན་སྗེམས་བཏང་བ་དང་དྗེ་མ་བཏང་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྤྱློད་པའི་

ཁུར་ཁྱྗེར་བའི་ཡི་དམ་བཏང་བ་གཉིས་འདྲ་བ་ཡིན་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དབུལ་

དུ་མི་རུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕྱིར་ལྗེགས་པར་བརྟགས་ནས་བང་དགློས་ཏྗེ་གཞན་དུ་ན་ཉྗེས་

དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་པར་བསབ་བཏུས་སུ་མདློ་གསུམ་གིས་བསྒྲུབས་ཏྗེ་སྔར་བཤད་

ཟིན་ཏློ། །གཏློང་རྒྱུ་གསུམ་པ་ནི་ཉྗེས་པ་བཞི་ག་ཚོགས་པ་འམ་རྗེ་རྗེའི་ཉྗེས་པ་གང་

རུང་ལ་བཤད་ཅིང་གཏློང་རྒྱུ་བཞི་པ་དྗེ་གཉིས་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློས་སྤྱད་པ་ལ་

གསུངས་ཀང་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་མ་ཚང་ན་ཕམ་པའི་སྗེ་ཚན་དུ་གཏློགས་པའི་ཉྗེས་

པར་འགྱུར་གི་ཕམ་པར་དངློས་སུ་མི་འགྱུར་བས་སློམ་པ་གཏློང་བའི་ལྟུང་བ་མིན་ལ་

གཏློང་རྒྱུ་བཞི་པ་བྱུང་ན་གསུམ་པར་གསུངས་པ་ཡང་འབྱུང་བར་སང་ངློ༌། །དྗེས་ན་

ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློས་སྤྱད་པའི་ཉྗེས་པ་རྗེ་རྗེ་དང་གཉིས་མན་ཆད་ཚོགས་པ་གཉིས་

ནི་གཏློང་རྒྱུ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཏྗེ། གཞུང་འདིར་གསུངས་པའི་གཏློང་རྒྱུ་གཉིས་པ་ལ་

གཉིས་སུ་ཕྱྗེ་བའློ། །བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་གསུངས་པ་ནི་གཉིས་མན་ཆད་ཚོགས་

པའི་ཕྱློགས་ཙམ་མཚོན་བྱྗེད་དློ། །བྱང་སྗེམས་སློམ་ལྡན་གི་སྨློན་སྗེམས་ཀང་མ་

བཏང་ཞིང་བསབ་བ་མ་ཕུལ་ལ་ཕམ་པའི་གནས་ཀི་ཀུན་དཀྲིས་ཆྗེན་པློ་མ་སྤྱད་ན་ཚེ་

འཕློས་ཀང་འློག་དང་སྗེང་དང་ཐད་ཀ་རྣམས་སུ་སྐྗེས་པ་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་མི་

གཏློང་ངློ༌། །“ཚེ་1འཕློས་པའི་“ཚེ་2བརློད་ན་ཡང་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་བརྟྗེན་

ནས་དྲན་པ་གསློ་བའི་ཕྱིར་ནློད་པར་ཟད་ཀི་གསར་དུ་ལྗེན་པ་ནི་མིན་ནློ། །དྗེ་ལ་སྗེང་

ནི་ལྷ་དང་ཐད་ཀ་ནི་མི་དང་འློག་ནི་ངན་སློང་སྗེ་དྗེར་སྨློན་ལམ་མམ་སྗེམས་ཅན་གི་

1  ཆྗེ

2  ཆྗེ
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དློན་ནམ་ལས་ཀི་དབང་གིས་སྐྗེས་པ་ལ་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་དློ། །སྐྗེ་བ་

གཞན་དུ་ཡང་བྱང་སྗེམས་དང་མི་འཚམ་པའི་ལས་ལ་མི་འཇུག་པར་ཛི་ན་སུ་ཏ་དང་

ས་མུ་དྲས་འཆད་དྗེ་སློམ་པ་གནས་པའི་མཐུའློ། །གཉིས་པ་ཉྗེས་བྱས་ཀི་སྗེ་ཚན་ལ་

གཉིས་ལས། སྤྱིར་བསན་པ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ཉྗེས་པ་དང་

བཅས་མ་བཅས་དང་ཉྗེས་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིན་མིན་དང་

“ཉྗེས1་པ་རྣམས་ཀི་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་པར་དབྱྗེ་བ་ཡང་རིག་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་མི་འགྱུར་དང་ལྟུང་བ་ལ་ཡང་ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིན་མིན་

ནི་ཉྗེས་བྱས་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་སློན་ལ་ཆུང་འབིང་ཆྗེན་པློ་ནི་སྐབས་འློག་མར་

འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

ཉྗེས་བྱས་སློ་སློར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དགྗེ་བའི་ཆློས་སྡུད་ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་

མཐུན་ཕྱློགས་ཀི་ཉྗེས་པ་དག་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཀི་“ཉྗེས2་

པའློ། །དང་པློ་ལ་དྲུག །སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། བཟློད་པ་དང་། བརྩློན་འགྲུས་

དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཀི་ཉྗེས་པའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ་

ལས། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པའི་གཙོ་བློ་ཉམས་པ་ནི། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་གསུམ་

མི་མཆློད། ཅྗེས་པ་སྗེ་སྐབས་སུ་སློང་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པས་ཉིན་རྗེ་བཞིན་དུ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་དང་རིམ་གྲློ་མི་བྱར་

མི་རུང་བས་དྗེ་མི་བྱྗེད་པའི་ཉྗེས་པའློ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས་མཆློད་པའི་ཡུལ་སངས་

རྒྱས་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའམ་དྗེའི་མཆློད་རྟྗེན་ནློ། །ཆློས་ནི་ཆློས་སམ་ཆློས་ཀི་

1  ཉས

2  ཉས
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གླྗེགས་བམ་དུ་བྱས་པ་བྱང་སྗེམས་ཀི་མདློ་སྗེའི་སྗེ་སློད་དམ་སྗེ་སློད་དྗེའི་མ་

མློའ ློ། །དགྗེ་འདུན་ནི་དགྗེ་འདུན་ལ་ཡང་རུང་སྗེ་ཕྱློགས་བཅུ་དག་ན་ས་ཆྗེན་པློར་

ཆུད་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་དགྗེ་འདུན་ནློ། །དྗེ་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ནི་དངློས་ཡིན་

ལ་མཆློད་རྟྗེན་ནི་སྐུའི་གཟུགས་བརན་ནློ། །ཆློས་ནི་རྟློགས་པའི་ཆློས་འགློག་ལམ་

དང་གླྗེགས་བམ་དུ་བྱས་པ་ནི་ལུང་གི་ཆློས་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་བཀའ་དང་དགློངས་འགྲྗེལ་

གཉིས་སློ། །བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་ཅྗེས་གསུངས་པས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ཆློས་

དགློས་སློ། །དགྗེ་འདུན་ནི་དགྗེ་འདུན་ཞྗེས་པས་བསན་པའི་དློན་ས་ཆྗེན་པློར་ཆུད་

པར་བཤད་པས་ན་བྱང་སྗེམས་འཕགས་པའློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའམ་ཞྗེས་པས་

ནི་དྗེ་དང་མཆློད་རྟྗེན་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཆློག་པར་སློན་ལ། ཆློས་སམ་ཞྗེས་པས་

ནི་ལུང་རྟློགས་གཉིས་གང་རུང་དང་། སྗེ་སློད་དམ་ཞྗེས་པས་ནི་བཀའ་དང་དགློངས་

འགྲྗེལ་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཆློག་པར་སློན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་མཆློད་རྟྗེན་

ནམ་ཞྗེས་པ་དང་སྗེ་སློད་ཀི་མ་མློའམ་དགྗེ་འདུན་ལ་ཡང་རུང་སྗེ་ཞྗེས་པ་རྣམས་ཀིས་

ནི་མཆློད་ཡུལ་གསུམ་གང་རུང་ལ་མཆློད་པ་གྲུབ་ན་ཡང་མཆློད་པའི་མ་མཐའ་བྱས་

པས་ཉྗེས་བྱས་ཁྗེགས་པར་སློན་པའློ། །

མཆློད་པའི་དངློས་པློ་ནི། ཡུལ་དྗེ་དག་ལ་མཆློད་པའི་བྱ་བ་ཆུང་ངུའམ་ཆྗེན་པློ་

ཅི་ཡང་རུང་སྗེ་ཐ་ན་ལུས་ཀིས་ཕྱག་གཅིག་ཙམ་འཚལ་བ་དང་ཐ་ན་ངག་གིས་ཡུལ་

གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་ལས་བརྩམས་ཏྗེ་ཚིག་བཞི་པ་གཅིག་ཙམ་བརློད་པ་དང་ཐ་ན་

སྗེམས་ཀིས་ཡུལ་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་དྲན་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་དད་པ་གཅིག་ཙམ་

བྱྗེད་པའློ། །འདི་གསུམ་ལ་ཡུལ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་གདམ་ང་ཅན་གི་སྒ་མྗེད་པས་
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དཀློན་མཆློག་གསུམ་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཡང་གསུམ་ག་བྱ་དགློས་སློ། །འགྲྗེལ་པ་

གསར་མ་ལས། ཅི་འབྱློར་བའི་མྗེ་ཏློག་ལ་སློགས་པས་མཆློད་པར་བྱ་སྗེ་ཐ་ན་ལུས་

ཀིས་ཕྱག་གཅིག་ཙམ་འཚལ་བ་དང༌། ཞྗེས་བཤད་པ་དང་ས་མུ་དྲས་ཀང༌། ཉིན་ཀང་

རུང་མཚན་ཀང་རུང་དགྗེ་བ་སྤྱད་པ་དང་མཆློད་པ་ལ་སློགས་པ་གཞན་མ་ནུས་ན་

ཆུང་“ངུ་ན1་ལུས་ཀིས་ཕྱག་བྱ་ཞིང༌། ཞྗེས་གསུངས་པས་མྗེ་ཏློག་སློགས་ཀིས་

མཆློད་ན་ཡང་ཉྗེས་བྱས་འགྗེགས་ནུས་སློ། །དུས་ནི་དྗེ་ལྟ་བུའི་མཆློད་པ་དྗེ་མ་བྱས་

པར་ཉིན་ཞག་གཅིག་འདས་ན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སྐྗེད་བས་ཉྗེས་པ་དང་བཅས་པ་བྱང་

སྗེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དང་འགལ་བས་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རློ། །

འདིར་བསམ་པ་དག་པའི་སར་ཆུད་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ་དཔྗེར་ན་དགྗེ་སློང་

གིས་ཤྗེས་ནས་དད་པ་ཐློབ་པ་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཆློས་ཉིད་ཀིས་སློན་པ་དང་

ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ་བསྗེན་བཀུར་བྱྗེད་ཅིང་མཆློད་པ་དམ་པས་མཆློད་པ་བྱྗེད་པ་

ལྟ་བུའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། བསམ་པ་དག་པའི་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐློབ་པས་མཆློད་

པ་མ་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་སློན་པ་མིན་གི། ས་དྗེ་ཐློབ་པ་རྟག་ཏུ་དཀློན་མཆློག་

མཆློད་པ་དང་མི་འབལ་བས་ཉྗེས་བྱས་འདི་དྗེ་ལ་མི་འབྱུང་བར་སློན་པའློ། །ལྟུང་བ་དྗེ་

ཡང་བསབ་པ་ལ་མི་གུས་པ་དང་དད་པ་མྗེད་པའི་སློམ་ལས་དང་ཉྗེས་པ་ལ་སྤློ་བའི་

ལྗེ་ལློས་བྱས་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིན་ལ་བརྗེད་པས་བྱས་ན་ནི་ཉན་མློངས་ཅན་མིན་

པའློ། །འགྲྗེལ་པ་གསར་མར། ཆགས་པ་ཁློང་ཁློ་ང་རྒྱལ་སློགས། །ཉློན་མློངས་ལྟུང་

བར་འདི་བསན་ཏྗེ། །ལྗེ་ལློ་བརྗེད་ངས་ལ་སློགས་པ། མཆློད་ལས་གཞན་དུ་ཉློན་

མློངས་མིན། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞྗེ་སང་སློགས་ལྕི་བ་ལས་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་
1  དུན
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ལྗེ་ལློ་སློགས་ཅུང་ཟད་ཡང་བ་ལས་དམན་པ་ལ་དགག་སྒས་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་

པ་ཞྗེས་ཉྗེས་བྱས་ཀི་སྐབས་རྣམས་སུ་གསུངས་ཏྗེ་འློན་ཀང༌། སྐབས་འདིར་སློམ་

ལས་དང་ལྗེ་ལློ་ལ་ཡང་ཉློན་མློངས་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ནི་གཞི་ཆྗེན་པློ་ལ་ངྗེས་པར་

བྱ་བ་ལས་འདས་པའློ་ཞྗེས་གྲློ་ལུང་པ་གསུང་ངློ༌། །ཉྗེས་བྱས་འདི་སྔར་བཤད་པའི་

དགྗེ་བ་ཆློས་སྡུད་ཀི་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་མཆློད་པ་ལས་ཉམས་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་མར་

འཆད་དློ། །གཉིས་པ་སྗེར་སའི་གཉྗེན་པློ་ཉམས་པ་ནི། འདློད་པའི་སྗེམས་ཀི་རྗེས་སུ་

འཇུག །ཅྗེས་པ་སྗེ་འདློད་པ་ཆྗེ་བ་དང་ཆློག་མི་ཤྗེས་པ་དང་རྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་

གསུམ་མམ་བཞི་གང་རུང་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་སྗེ་དང་དུ་ལྗེན་པར་བྱྗེད་ཅིང་

འགློག་པར་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་བྱས་ཏྗེ་འདི་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་ཉློན་

མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་མྗེད་དློ། །སྗེམས་དྗེ་དག་དགག་པའི་ཕྱིར་དུ་འདུན་པ་བསྐྗེད་

ཅིང་འབད་པས་བརྩློན་འགྲུས་རྩློམ་ལ་དྗེའི་གཉྗེན་པློ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པས་དྗེའི་

གྗེགས་ལ་གནས་ཏྗེ་བཟླློག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་ཉློན་མློངས་པ་ཤས་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་

ངྗེས་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྤྱློད་པ་ལ་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་

ཉྗེས་པ་མྗེད་ཀི་སྐློན་“ཡྗེ1་མྗེད་པ་ནི་མིན་ནློ། །འདི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐབས་

ཀི་རྗེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་དང་དུ་མི་ལྗེན་ཞིང་འདློད་ཆུང་ཆློག་ཤྗེས་ལས་ཉམས་པ་

ཡིན་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་མས་བཤད་དློ། །གསུམ་པ་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པའི་

རྗེས་སུ་མི་མཐུན་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་དང་འབྗེལ་བ་ནི། རྒན་པ་

རྣམས་ལ་གུས་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རང་ལས་སློམ་པའི་སློ་

ནས་ཆྗེས་རྒན་ཞིང་ཡིད་ཆྗེས་པར་བྱ་བའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་ལ་དྗེ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་
1  ཡ
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གསློང་པློར་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པའི་འློས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་བཀུར་སི་བྱ་བར་འློས་པ་

རང་དང་ཆློས་མཐུན་པ་མཐློང་ན་ལངས་ཤིང་སན་མི་སློབ་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཡུལ་གི་

སྤྱི་དང་འབྗེལ་བ་ནི། དྲིས་པ་ལ་ནི་ལན་མི་འདྗེབས། ཞྗེས་པ་སྗེ་ཕ་རློལ་པློས་དགའ་

བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རང་ལ་གསློང་པློར་སྨྲ་ཞིང་ནད་འདྲི་བ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་ཀུན་ཏུ་

སྨྲ་ལ་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བྱྗེད་ཅིང་སྔ་མ་ལས་དློན་གཞན་པའི་བྱྗེ་བག་འདྲི་བ་

ལ་རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ལན་མི་བརློད་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །རིགས་པའི་ཚུལ་ནི་

འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་ལས་ལན་བཏབ་པ་ལས་རྗེད་པ་འདློད་པ་སློགས་མྗེད་པར་འཆད་

མློད་ཀང་འགྲྗེལ་པ་གསར་མས་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ལན་ལ་བཤད་པ་ལགས་

སློ། །ཡུལ་དྗེ་གཉིས་ལ་དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ལ་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་

མྗེད་པ་ནི། རང་ཉིད་ནད་ཚབས་ཆྗེ་བ་དང་གཉིད་ལློག་པ་ན་གཞན་གིས་སང་པའི་

འདུ་ཤྗེས་ཀིས་སྨྲ་བ་སློགས་བྱྗེད་པ་ལ་ལན་མ་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་སྗེ་གཉིས་

སློ། །

གནས་སྐབས་ཀི་སློ་ནས་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་ནི། རང་གིས་གཞན་ལ་ཆློས་སློན་

པའམ་གཞན་དང་ཆློས་ཀི་འབྗེལ་གཏམ་བྱྗེད་པ་དང༌། ཡུལ་གཉིས་པློ་དྗེ་ལས་གཞན་

པའི་གང་ཟག་སྨྲ་བ་སློགས་ཀིས་དགའ་བར་བྱྗེད་པའི་དུས་དང༌། གཞན་གིས་རང་ལ་

ཆློས་སློན་པ་ཉན་པའམ་གཞན་འབྗེལ་གཏམ་བྱྗེད་པ་ལ་རྣ་བགས་ཏྗེ་ཉན་པའི་དུས་ཏྗེ་

གསུམ་མློ། །དགློས་པའི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། ལངས་པ་སློགས་བྱས་ན་གཞན་

ཆློས་ཉན་པའི་བར་ཆད་དུ་སློང་ནས་གཞན་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་བསྲུང་བ་དང༌། 

ཆློས་སྨྲ་བར་མི་དགའ་བར་འགྱུར་གི་དློགས་ནས་དྗེའི་སྗེམས་སྲུང་བ་དང༌། མི་
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ལངས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཐབས་དྗེས་དྗེ་དག་མི་དགྗེ་བ་ལས་བསང་སྗེ་དགྗེ་བའི་

གནས་ལ་འགློད་པ་དང༌། ཕྱག་མི་བྱ་བ་དང་མི་སྨྲ་᪠་སློགས་ཀི་ནང་ཁིམས་དགྗེ་

འདུན་གིས་བྱས་པ་བསྲུང་བ་དང༌། གུས་པ་དང་སྨྲ་བ་སློགས་བྱས་ན་རང་ལ་སྐྗེ་བློ་

མང་པློ་ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་སྐྗེ་བ་བསྲུང་བ་སྗེ་ལྔའློ། །དྗེ་དག་ལས་གཞན་དུ་ལྟུང་

བར་འགྱུར་བ་ལ་ཉློན་མློᩏས་ཅན་ནི། ང་རྒྱལ་དང་གནློད་པ་བྱ་བར་འདློད་པའི་ཀུན་

ནས་མནར་སྗེམས་དང་སྗེམས་འཁྲུག་པའི་ཁློང་ཁློ་བས་ལྡང་བ་སློགས་མི་བྱྗེད་

པའློ། །ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་སློམ་ལས་᩶ᩏ་ལྗེ་ལློ་དང་ལུང་མ་བསན་དང་

བརྗེད་ངས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་བའློ། །ཉྗེས་བྱས་དྗེ་གཉིས་ནི་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་

ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་གཞན་གི་སྗེམས་བསྲུང་བ་ལས་ཉམས་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་

མས་བཤད་དློ། །བཞི་པ་གཞན་གི་སྦྱིན་པའི་རྐྱྗེན་མི་བྱྗེད་པ་ལ་གཉིས་ལས། མགྲློན་

དུ་བློས་པ་ཁས་མི་ལྗེན་པ་ནི། མགྲློན་པློས་བདག་གིར་མི་བྱྗེད་ཅིང༌། ཞྗེས་པ་སྗེ་

གཞན་དག་རབ་བྱུང་གི་གང་ཟག་གི་ཁྱིམ་མམ་དགྗེ་འདུན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་

ཁྱིམ་པའི་ཁྱིམ་དུ་ཟས་སྐློམ་དང་གློས་ལ་སློགས་པའི་ཡློ་བྱད་ལ་མགྲློན་དུ་བློས་པ་

ལས་ང་རྒྱལ་ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་ཁློང་ཁློས་བློས་པ་བདག་གིར་མི་བྱྗེད་ཅིང་མི་

འགྲློ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །སློམ་ལས་དང་ལྗེ་ལློའི་དབང་གིས་མི་འགྲློ་

ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །མ་སློང་ཡང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ལ་རྟྗེན་གི་སློ་

ནས་ནི། ན་སྗེ་མི་ནུས་པ་དང་སྔར་གཞན་ལ་ཁས་བངས་པ་སྗེ་གཉིས་སློ། །ལམ་གི་

སློ་ནས་ནི། ལམ་ཐག་རིང་ཞིང་བདྗེ་བག་ཏུ་བགྲློད་མི་ནུས་པའི་ཡུལ་འཛད་མ་རིང་

དང་ལམ་ན་དགྲ་དང་གདུག་པ་དང་གནློད་པ་མང་བའི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་སྗེ་
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གཉིས་སློ། །སྦྱིན་བདག་གི་སློ་ནས་ནི་མཐློ་འཚམ་པའི་བསམ་པས་བློས་པའློ། །

དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི། མ་སློང་བའི་ཐབས་དྗེས་སྔར་བསན་པ་ལྟར་འདུལ་

འདློད་པ་དང་རྒྱུན་དུ་དགྗེ་ཕྱློགས་ལ་བརྩློན་ཏྗེ་དྗེའི་བར་ཆད་བསྲུང་བ་དང༌། སྔློན་མ་

ཐློས་པའི་དློན་ལྡན་གི་ཆློས་མཉན་པ་ལས་ཉམས་སུ་དློགས་པ་དང༌། སྔློན་མ་ཐློས་

པའི་འབྗེལ་བའི་གཏམ་དྗེ་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཆྗེས་མང་པློའི་མནར་སྗེམས་སྲུང་བ་

དང་ལྷུང་བཟྗེད་ཁས་ཕུབ་པ་སློགས་ཀི་དགྗེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་སྲུང་བ་སྗེ་དྲུག་

གློ །ཡློ་བྱད་བསབས་པ་མི་ལྗེན་པ་ནི། གསྗེར་ལ་སློགས་པ་ལྗེན་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ་

སྦྱིན་བདག་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་གསྗེར་དངུལ་མུ་ཏིག་བཻཌཱུརྱ་ལ་སློགས་

པ་ནློར་གི་རྣམ་གྲངས་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་འཐློབ་ཅིང་ནན་གིས་སྦྱིན་པའི་དུས་ཀིས་

བསབས་པ་ལས་མནར་སྗེམས་དང་ཁློང་ཁློས་མི་ལྗེན་ཞིང་སློང་ན་སྗེམས་ཅན་ཡལ་

བར་འདློར་བའི་ཕྱིར་ཉློན་མློངས་ཅན་དང༌། སློམ་ལས་དང་ལྗེ་ལློས་མི་ལྗེན་ན་ཉློན་

མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །འློག་མ་རྣམས་སུ་དམིགས་བསལ་མྗེད་པའི་

སྗེམས་གཉིས་ཞྗེས་འབྱུང་བ་རྣམས་སྗེམས་ཆྗེན་པློ་གཉིས་པློ་འདི་ལ་གློ་བར་

བྱའློ། །མ་བངས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ལ་རང་གི་ངློས་ནས་ནི། དངློས་པློ་དྗེ་བངས་

པས་རང་གི་སྗེམས་ཆགས་པར་འགྱུར་བར་མཐློང་བའློ། །སྦྱིན་བདག་གི་ངློས་ནས་

ནི་བྱིན་པའི་རྗེས་སུ་འགློད་དློགས་པ་དང༌། རང་དང་གཞན་ནློར་དུ་དློགས་པ་དང༌། 

ཡློ་བྱད་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་བཏང་བས་སྦྱིན་བདག་དབུལ་བློར་སློང་དློགས་པ་སྗེ་

གསུམ་མློ། །རས་ཀི་སློ་ནས་ནི་དགྗེ་འདུན་ནམ་མཆློད་རྟྗེན་ལ་བསྔློས་པ་ཡིན་པར་

དློགས་པ་དང༌། གཞན་ལས་མི་རིགས་པས་ཕློགས་པ་དང༌། དྗེ་ལས་ཉྗེས་དམིགས་
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འབྱུང་བར་དློགས་པ་“སྗེ1་གཉིས་སློ། །ཉྗེས་དམིགས་ནི་དྗེ་གསློད་པའམ་འཆིང་

པའམ་ཆད་པས་བཅད་པའམ་མིག་འབྱིན་པ་སློགས་ཀི་གནློད་པར་འགྱུར་བའམ་

སྤྱུགས་པའི་སྨད་པར་འགྱུར་བའློ། །དྗེ་དག་ནི་ཛི་ན་སུ་ཏས་བངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་

སུ་བཤད་ལ་ས་མུ་དྲས་འཕློག་མཁན་ལ་ཉྗེས་དམིགས་དྗེ་དག་འབྱུང་བར་མཐློང་

ནས་མི་ལྗེན་པ་ལ་འཆད་དློ། །ཉྗེས་བྱས་དྗེ་གཉིས་ནི་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་བསློད་

ནམས་ཀི་ལས་ཀི་གྲློགས་སུ་འགྲློ་བ་ལས་ཉམས་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་མས་བཤད་

དློ། །ལྔ་པ་ཆློས་ཀི་སྦྱིན་པ་དང་འགལ་བ་ནི། ཆློས་འདློད་པ་ལ་སྦྱིན་མི་བྱྗེད་ཅྗེས་པ་

སྗེ་གཞན་ཆློས་འདློད་པ་རྣམས་ལ་སྗེམས་གཉིས་སམ་རང་བཞིན་གིས་ཕག་དློག་

ཅན་ཡིན་ཡང་རུང་སྗེ་དྗེ་དག་གི་དབང་གིས་ཆློས་མི་སྦྱིན་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་

ནློ། །སྗེམས་གཞན་གིས་ནི་ཉློན་མློགས་ཅན་མིན་པའློ། །མ་བྱིན་ཀང་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་

ལ་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ནི། ནད་ཚབས་ཆྗེ་བ་དང་ཆློས་མི་ཤྗེས་པ་སྗེ་གཉིས་སློ། །དགློས་

པའི་སློ་ནས་ནི་ཆློས་མི་སྦྱིན་པའི་ཐབས་དྗེས་སྔར་བསན་པ་ལྟར་འདུལ་འདློད་པ་སྗེ་

གཅིག་གློ །གདུལ་བྱའི་སློ་ནས་ནི་སློད་དང་མི་ལྡན་པ་སྗེ་མུ་སྗེགས་ཅན་གླགས་ཚོལ་

བ་དང་སྗེམས་མ་གུས་ཤིང་ངག་གིས་ཞྗེ་ས་མྗེད་ལ་ལུས་ཀི་སྤྱློད་ལམ་ངན་པས་

ནློད་པ་དང་དབང་པློ་མ་སྨིན་པའི་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་ཆློས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསན་པ་ཐློས་པ་

ན་དཀའ་བར་འཛིན་པས་སྐྲག་ཅིང་ཡིད་མི་ཆྗེས་པས་ལློག་པར་ལྟ་བ་དང་ལྗེགས་

པར་བར་སྤད་ཀང་མི་ཉན་པས་ལློག་པར་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང༌། གཞི་དྗེ་ལས་

བསློད་ནམས་མིན་པ་མང་དུ་སྐྗེ་བས་གནློད་པ་དང་དྗེ་ལས་ངན་སློང་དུ་འགྲློ་བའི་

ཉམས་པར་འགྱུར་དུ་དློགས་པ་དང་གང་ཟག་དྗེའི་ལག་ཏུ་སློང་ན་གཞན་སློད་མིན་ལ་
1  ས
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འཕྗེལ་དུ་དློགས་པ་སྗེ་བཞིའློ། །དྗེ་ལ་དང་པློས་ནི་ཀན་ཀ་“ཚོལ1་བ་གཞན་ཡང་

མཚོན་ལ་གཉིས་པ་ལ་ནི་མ་གུས་པ་སློགས་རྗེ་རྗེས་ཀང་ཆློག་ཅིང་གསུམ་པ་ལ་

ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཚང་མི་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཉྗེས་བྱས་གཉིས་པ་ནི་མི་བྱ་རྒྱུ་

བྱས་པའི་ཉྗེས་པ་དང་གཞན་དྲུག་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱས་པའི་ཉྗེས་པ་ཡིན་ལ་ཉྗེས་བྱས་

གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་དང་དུས་དང་གྲློགས་ལ་སློགས་པའི་དབང་གིས་གང་འབྱུང་ཉྗེ་

བ་རྣམས་ཟུར་དུ་བཀར་ཏྗེ་སློམ་སྗེམས་མང་དུ་བཏང་དགློས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཉྗེས་བྱས་འདི་དགྗེ་བ་སྡུད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་སྦྱིན་པ་

ལས་ཉམས་པར་“འགྲྗེལ2་པ་གསར་མས་བཤད་དློ། །

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ལ་གསུམ་གཞན་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་དང་

འགལ་བ། རང་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་དང་འགལ་བ། གཉིས་ཀ་ཆ་མཉམ་པ་དང་འགལ་

བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གཞན་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་འགལ་བ་

དངློས་དང༌། སློ་ཐར་གི་རང་བཞིན་གི་བཅས་པ་ལ་སློབ་པའི་ཁྱད་པར་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། ལྷག་པར་བརྩྗེ་བའི་ཡུལ་འདློར་བ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་རྣམས་ཡལ་བར་འདློར་ཞྗེས་པ་སྗེ། སྗེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་པ་རྣམས་དྗེ་གཉིས་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་སྗེམས་གཉིས་ཀིས་ཡལ་

བར་འདློར་རམ་ཁྱད་དུ་གསློད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་ནློ། །སྗེམས་གཞན་གཉིས་ཀིས་

ཡལ་བར་བློར་བ་དང་བརྗེད་པས་ཁྱད་དུ་གསློད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའློ། །དྗེའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་བྱང་སྗེམས་ནི་མ་རུངས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

1  ཆྗེལ

2  འགྲལ
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གི་རྒྱུ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་སིང་བརྩྗེ་ཞིང་བྱྗེད་འདློད་པས་གནས་པ་ལྟར་ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལྡན་ཞིང་སློ་གསུམ་གི་སྤྱློད་པ་ཞི་བ་ལ་ནི་དྗེ་ལྟ་མིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་

མ་རུངས་པ་ནི་མཚམས་མྗེད་བྱྗེད་པ་སློགས་སློ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ནི་རྩ་ལྟུང་

བྱུང་བའློ། །ས་མུ་དྲས་ཞྗེ་སང་ཅན་དང་བསབ་པ་ལ་གཡྗེལ་བ་ལ་འཆད་དློ། །ཡལ་

བར་བློར་ཡང་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་ལ་དགློས་པའི་སློ་ནས། ཐབས་དྗེས་འདུལ་བ་དང་

གཞན་མང་པློའི་སྗེམས་སྲུང་བ་དང་དགྗེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་བསྲུང་བ་སྗེ་གསུམ་

མློ། །བཅས་པ་ཐུན་མློང་བ་ལ་མི་སློབ་པ་ནི། ཕ་རློལ་དང་ཕྱིར་སློབ་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་

སྗེ། བྱང་སྗེམས་ཀིས་གཞན་གི་སྗེམས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྩ་

བའི་ལུང་སློ་སློར་ཐར་པ་དང་དྗེ་རྣམ་པར་འགྲྗེལ་པའི་རྣམ་འབྱྗེད་ལ་སློགས་པའི་

འདུལ་བར་བསབ་པ་བཅས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་རང་བཞིན་ལས་གཞན་པ་

རྣམས་ལ་ཉན་ཐློས་རྣམས་དང་འདྲ་བར་སློབ་ཀི་དྗེ་དག་དང་ཐ་དད་པའི་མི་མཐུན་

པར་མི་བྱྗེད་དྗེ། ཇི་ལྟར་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀིས་སློང་བ་དྗེ་ལྟར་བྱང་སྗེམས་ཀིས་ཀང་

སློང་བ་ཡིན་ནློ། །

གཞན་གི་སྗེམས་བསྲུང་བ་ནི་ཁྱིམ་པ་ལ་སློགས་པ་སྔར་མ་དད་པ་རྣམས་དད་

པར་བྱ་བ་དང་སྔ་ནས་དད་པ་རྣམས་དད་པ་ཕྱིར་ཡང་འཕྗེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་

བཅས་པ་ཆང་མི་འཐུང་བ་དང་དུས་མིན་པའི་ཁ་ཟས་སློང་བ་སློགས་དང་ས་རྐློ་བ་

དང་མྗེ་ལ་རྗེག་པ་སློགས་སློ། །དྗེ་དག་ལ་ཉན་ཐློས་ལྟར་བསབ་དགློས་པ་ལས་མ་

བསབས་ན་སློ་ཐར་དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་པ་འབྱུང་བར་མ་ཟད་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་

དང་འགལ་བའི་“ཉྗེས1་བྱས་ཤིག་ཀང་འབྱུང་ངློ་། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཉན་ཐློས་རང་གི་
1  ཉས
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དློན་ཙམ་ལྷུར་ལྗེན་པ་ཡང་གཞན་གི་ཡིད་སྲུང་བའི་བསབ་པ་ལ་སློབ་ན་བྱང་སྗེམས་

གཞན་དློན་ལྷུར་ལྗེན་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་ཡང་མ་དད་ཅིང་མ་

གུས་པས་མི་སློབ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་ལྗེ་ལློ་ལ་སློགས་པས་མི་སློབ་ན་ཉློན་

མློངས་ཅན་མིན་པའློ། །ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་གསར་མས་བཤད་དློ། །ཉྗེས་བྱས་འདི་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན་འགྲྗེལ་པ་

གསར་མར་རབ་བྱུང་གི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་བཟུང་སྗེ་འློན་ཀང་

བྱང་སྗེམས་ཁྱིམ་པ་ལ་ཡང་སློ་ཐར་དང་ཐུན་མློང་བའི་བཅས་རྐྱང་མང་པློ་སང་ངློ༌། །

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལ་སློབ་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་དློན་ལ་བྱ་བ་ཆུང་ཞྗེས་པ་སྗེ། 

སློན་པས་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་དློན་དང་བྱ་བ་ཉུང་བ་དང་སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་

པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཅས་པ་གློས་ཞག་བཅུ་དང་སུམ་ཅུ་ལས་ལྷག་པར་འཆང་

བ་སློགས་ཀི་བཅས་རྐྱང་ལ་ནི་ཉན་ཐློས་དང་མཚུངས་པར་མི་སློབ་དགློས་པ་ལས་

མཚུངས་པར་སློབ་ན་ཉྗེས་བྱས་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་སྗེམས་གཉིས་ཀིས་དློན་ཉུང་བ་སློགས་

བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་སྗེམས་གཞན་གཉིས་ཀིས་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་

པའློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཉན་ཐློས་བདག་དློན་ལྷུར་ལྗེན་པ་སྗེ་བདག་འདུལ་བ་ལ་

ཞུགས་ཤིང་གཞན་དློན་ལ་མི་ལྟ་བས་གཞན་དློན་ལས་བརྩམས་ཏྗེ་དློན་ཉུང་བ་

སློགས་ཀིས་གནས་པ་མཛེས་ཀི་བྱང་སྗེམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདྗེའི་ཕྱིར་ཞུགས་པའི་གཞན་དློན་ལྷུར་ལྗེན་པ་ལ་གཞན་དློན་

ལས་བརྩམས་ཏྗེ་དློན་ཉུང་བ་སློགས་མི་མཛེས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་དློན་ཉུང་བ་ནི་

འདློད་པ་ཆུང་བའློ། །བྱ་བ་ཉུང་བ་ནི་ཡློ་བྱད་མང་པློ་མི་འཛིན་པའློ། །སིང་ལས་ཆུང་བ་
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ནི་འཕགས་པའི་རིགས་ལ་གནས་པ་སྗེ་དྗེ་ཡང་ཆློས་གློས་དང་བསློད་སློམས་དང་

གནས་མལ་ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤྗེས་པ་དང་སློང་བ་དང་སློམ་པ་ལ་དགའ་བ་

འཕགས་པའི་རིགས་ཏྗེ་བཞིའློ། །བྱང་སྗེམས་ཀིས་ནི་གཞན་དློན་དུ་གློས་བརྒྱ་དང་

སློང་ཡང་ཉྗེ་དུར་མི་འློང་བའི་བམ་ཟྗེ་དང་ཁྱིམ་པ་ལས་བཙལ་བར་བྱ་སྗེ་སྦྱིན་པ་པློ་

སྐབས་འབྱྗེད་པ་ཞིག་ཡློད་ན་ཡང་སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་གི་ཆློག་མི་ཆློག་དང་པློར་

བརྟགས་ནས་མི་ཆློག་ན་ཇི་ཙམ་དགློས་པ་བང་བར་བྱའློ། །ས་མུ་དྲས་བཟློད་དམ་མི་

བཟློད་བརྟག་ཅྗེས་བཏློན་ནས་དྗེའི་དློན་བདག་གིས་བངས་པས་སྦྱིན་བདག་དབུལ་

བར་འགྱུར་མི་འགྱུར་དང་གཞན་འཕྱ་མི་འཕྱ་བརྟག་ཅྗེས་འཆད་པ་མི་འཐད་དྗེ། འདི་

ནི་སློང་བར་རིགས་པ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ལྗེན་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་སློན་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རློ། །གློས་བཞིན་དུ་ལྷུང་བཟྗེད་ཀང་དྗེ་དང་འདྲའློ། །གློས་ཀི་རྒྱུ་སྐུད་པ་

བངས་པ་ཉྗེ་དུར་མི་འློང་བའི་ཐ་ག་བ་ལ་འཐག་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་གློས་བངས་པ་

དང་འདྲ་སྗེ་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ། །

གཞུང་འདི་ལྟར་ན་ཐ་ག་པ་ཉྗེ་དུ་མིན་པ་ལ་འཐག་ཏུ་བཅུག་ན་ཐགས་གླ་བྱིན་

ཀང་ལྟུང་བ་ཡློད་པར་གསལ་ལ་འདུལ་བ་ལས་ནི་ལྟུང་བ་དྗེ་གླ་མ་བྱིན་པའི་ཉྗེས་པར་

གསུངས་སློ། །གཞན་དློན་དུ་མློན་དར་གི་མལ་སན་བརྒྱ་དང་སན་དུ་གདིང་བ་བརྒྱ་

ཡང་བསབ་པར་བྱའློ། །གསྗེར་དངུལ་སང་བྱྗེ་བ་ཕག་འབུམ་ལས་ལྷག་པ་ཡང་བདག་

གིར་བྱའློ། །ཛི་ན་སུ་ཏས་མལ་སན་སིན་བལ་ཅན་དང་གདིང་བ་དང་སན་ནང་ཚངས་

ཅན་ཞྗེས་འཆད་དློ། །མློན་དར་གི་སན་གཞན་དློན་དུ་གནང་བས་སིན་བལ་དང་བལ་

ནག་དང་ཆ་གཉིས་བསྗེས་པ་ཡང་གནང་ངློ༌། །སན་དུ་གདིང་བ་ཞྗེས་པ་ནི། ལློ་དྲུག་
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གི་སང་བ་གནང་བའློ། །དྗེ་དག་ལ་སློགས་པ་དློན་དང་བྱ་བ་ཉུང་ཞིང་སིང་ལས་ཆུང་

ངུར་གནས་པ་ལས་བརྩམས་པའི་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཉན་ཐློས་དང་འདྲ་བར་མི་སློབ་

བློ། །བཅས་པ་དྗེ་གཉིས་དང་འློག་མ་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་ལྡན་གི་དགྗེ་སློང་

སློགས་ཀི་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀིས་སློ་ཐར་གི་བཅས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སློང་པའི་ཚུལ་སློན་

པའི་གདམས་པ་ཆྗེན་པློ་སྗེ་འདི་ལྟར་སློ་ཐར་ལ་རང་བཞིན་གི་བཅས་པ་དང་བཅས་

རྐྱང་གི་བཅས་པ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ལ་ཇི་ལྟར་སློབ་ཚུལ་ནི་འློག་མས་སློན་ལ། 

བཅས་རྐྱང་ལ་གཉིས་ལས་གཞན་གི་སྗེམས་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་བཅས་པ་ལ་ནི་འགྲྗེལ་

པ་གསར་མ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནི་གཞན་རྣམས་”ཀིས1་ཆྗེས་ལྷག་པར་

བསབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་པས་ནི་རང་གི་བསབ་པ་རྣམས་

“ངྗེས་པར་བསྲུང་“དགློས2་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉན་ཐློས་ལས་ཀང་

ལྷག་པར་སྲུང་སྗེམས་དམ་དགློས་ལ། དློན་ཉུང་བ་སློགས་ཀི་ཕྱིར་དུ་བཅས་པ་ནི་

གཞན་དློན་དུ་དྗེ་ལས་འདའ་དགློས་པས་ཉན་ཐློས་ལྟར་མི་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དང་བཅས་

རིགས་དྗེ་གསུམ་གིས་སློ་ཐར་གི་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་དབྱྗེ་མི་ཤྗེས་པར་སློ་ཐར་གི་བཅས་པ་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་ལ་ཁློ་

བློ་ཅག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འློ་གསང་སྔགས་པའློ་དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་དག་ལས་འདས་

ཀང་གློང་མས་འདག་གློ་ཞྗེས་སྨྲ་ཞིང་བག་ཡློངས་སུ་འཇུག་པ་ནི། སློམ་པ་གློང་མ་

གཉིས་དང་ལྡན་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་པ་ལྷག་པློ་ཞིག་

བྱུང་བར་འདིར་བསན་ལ་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་དང་འགལ་བའི་སློམ་པློ་སྐྗེད་པར། སློམ་

1  ཀི་ལ

2  དགྗེས
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པ་གཉིས་ཀི་བཅས་པ་ལ། །དགློས་པ་མྗེད་པར་འདའ་བ་རྣམས། །ཁ་ན་མ་ཐློ་སྦློམ་

འགྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ན། སློམ་པ་གཉིས་གང་ཡང་མི་སྲུང་བའི་ཐྗེག་ཆྗེན་པར་

ཁས་འཆྗེ་བ་རྣམས་ལ་ནི་དྗེ་ལྟར་སྨ་བའི་གཞི་ཙམ་ཡང་ག་ལ་ཡློད། དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་དག་

ནི་སློན་པའི་བསན་པ་ངན་རྟློག་གི་བཙོག་ཆུས་སློད་པ་ཡིན་པས་བདག་ལྗེགས་སུ་

འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་དུག་ལྟར་སང་བར་བྱའློ། །འགྲྗེལ་པ་རིང་མ་ལས། དགྗེ་སློང་

གང་ཉྗེ་དུར་མི་འློང་བའི་ཁྱིམ་བདག་གམ་ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མའི་དྲུང་དུ་སློང་སྗེ། 

གློས་སློང་ན་སང་བའི་ལྟུང་བའློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེ་ལ་སློགས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་

རྣམས་སློམ་པ་གཉིས་ལ་གནས་པས་གཞན་གི་དློན་བཏང་སྗེ་བདག་གི་དློན་ལྷུར་

ལྗེན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་གནང་བ་དྗེ་རྣམས་ཀང་གཞན་

གི་དློན་མིན་པར་རང་གི་དློན་ལྷུར་ལྗེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ནི་འདུལ་བ་ནས་བཤད་

པའི་ཉྗེས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་ཉྗེས་བྱས་གསུམ་པློ་དྗེ་རིམ་པ་ལྟར་

སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཉྗེས་པ་དང་དགྗེ་བ་སྡུད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ལས་

ཉམས་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་མས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། སིང་བརྩྗེར་བཅས་ན་མི་དགྗེ་མྗེད། །ཅྗེས་པ་སྗེ་འདིར་གཞུང་དང་

སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་རིང་མ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ལས་

སློག་གཅློད་སློགས་ལུས་ངག་གི་བདུན་ལ་གནང་བའི་སྐབས་ཡློད་པར་སློན་པ་མ་

གཏློགས་པ་གཞན་དློན་དུ་དྗེ་དག་ལ་མ་ཞུགས་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པ་མྗེད་ལ། 

འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་ལས་ཉྗེས་བྱས་ཞྗེ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་ན་འདི་ཡང་ཉྗེས་བྱས་

གཅིག་ལ་བགྲང་དགློས་ཤིང༌། ཡང་འགྲྗེལ་པ་དྗེ་ལས་ཕ་རློལ་དད་ཕྱིར་སློབ་མི་བྱྗེད་
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ཀི་དམིགས་བསལ་དུ་ཡང་འཆད་པར་སང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་ཛི་ན་སུ་ཏ་དང་ས་མུ་

དྲས་བྱང་སྗེམས་དང་ཉན་ཐློས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་བཅས་པ་ལ་ཁྱད་

པར་ཡློད་པར་སློན་པ་ཡིན་པར་འཆད་པ་ལྟར་བཤད་དློ། །སློ་ཐར་ལ་རང་བཞིན་གི་

ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་བཅས་པར་བསན་པ་ལ་བྱང་སྗེམས་ཀིས་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སྤྱད་

ན་ཉྗེས་པ་ཡང་མྗེད་ལ་བསློད་ནམས་མང་པློ་འཕྗེལ་བ་ཡློད་དློ། །དྗེ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན་

སློག་གཅློད་སློགས་ལུས་ངག་གི་བདུན་ལའློ། །དྗེ་ལ་རྟྗེན་ནི། གཞུང་ལས་ལློག་

གཡྗེམ་ལ་བྱང་སྗེམས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཉན་ཐློས་ཀི་བསན་པ་མི་འཇིག་པར་རྗེས་སུ་

སྲུང་བས་ནི་མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་བསྗེན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བྱའློ་ཞྗེས་རབ་

བྱུང་ལ་བཀག་ཅིང་བྱང་སྗེམས་ཁྱིམ་པ་རྟྗེན་དུ་བཞག་ལ་མ་བྱིན་ལྗེན་ལ་སློགས་པ་

གཞན་དྲུག་ལ་བྱང་སྗེམས་སྤྱི་རྟྗེན་དུ་གསུངས་སློ། །

འློ་ན་སློག་གཅློད་སློགས་ཀི་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ལ་འཇུག་པའི་བྱང་སྗེམས་

དྗེ་རབ་བྱུང་ངམ་ཁྱིམ་པ་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན་ལློག་གཡྗེམ་ལ་མི་རུང་ལ་མི་གསློད་

སློགས་ལ་རུང་བའི་ཁྱད་པར་མྗེད་དྗེ་དྗེ་གཉིས་ཀ་ཕམ་པར་འགྱུར་མི་འགྱུར་

མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་གཞུང་ནས་ལློག་གཡྗེམ་ལ་ཁྱད་པར་ཕྱྗེ་

ནས་གཞན་ལ་མ་མཛད་པ་དང་འགལ་ལློ། །གཞན་ཡང་བསབ་བཏུས་སུ། ཇི་སྗེ་དྗེ་

ལས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་འགྱུར་བ་ལྷག་པ་མཐློང་ན་བསབ་པ་དབུལ་ལློ། །བསྐལ་

པ་མང་པློར་གློམས་པས་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ཐབས་མཁས་

པ་ལ་སློགས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྣམས་ལ་འདློད་ཆགས་ཀིས་བར་ཆློད་བྱྗེད་པར་འགྱུར་རམ་ཅི་འདི་ནི་མི་སིད་
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པ་ཉིད་དློ། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདློ་ལས་ཀང་བསན་ཏྗེ། བམ་ཟྗེའི་ཁྱྗེའུ་སྐར་མ་ལློ་

བཞི་ཁི་ཉིས་སློང་གི་བར་དུ་ཚངས་པར་སྤྱད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྗེ་གློམ་པ་

བདུན་པ་ལ་གནས་ཏྗེ་སིང་རྗེ་སྐྗེས་ནས་བདག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་འདི་བཤིག་སྗེ་

སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་སློང་བར་གྱུར་ཀང་སྗེམས་ཅན་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དྗེ་

མློང་བར་བཟློད་ཀིས་བུད་མྗེད་འདི་ཤིར་འློང་གིས་བདྗེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་རིགས་

ཀི་བུ་བམ་ཟྗེའི་ཁྱྗེའུ་སྐར་མ་དྗེ་སར་ལློག་སྗེ་བུད་མྗེད་དྗེ་ལ་ལག་པ་གཡས་པས་

བཟུང་ནས་སྲུ་མློ་ཁྱློད་ཅི་འདློད་པ་བྱ་ལློངས་ཞྗེས་དྗེ་སྐད་སྨྲས་སློ། །ཞྗེས་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལློ་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ་མ་བྱིན་ལྗེན་གི་ཕམ་པ་སྐྗེད་པ་ལ་རང་དློན་དུ་

བངས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ལ་བྱང་སྗེམས་ལ་དྗེ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གཞན་ཁློ་

ནའི་དློན་དུ་ལྗེན་པས་མ་བྱིན་ལྗེན་གི་ཕམ་པ་གནང་བ་མྗེད་དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སློག་

གཅློད་དང་བརྫུན་གི་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ལ་འཇུག་ན་ནི་རབ་བྱུང་གིས་བྱར་མི་

རུང་བ་མི་ཚངས་སྤྱློད་དང་འདྲའློ། །འློ་ན་མི་ཚངས་སྤྱློད་ཁློ་ན་ལ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་

བྱུང་གི་ཁྱད་པར་འབྱྗེད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ་སློག་གཅློད་དང་མ་བྱིན་ལྗེན་དང་

བརྫུན་ལ་ལས་ལམ་བྱུང་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་བར་མ་ངྗེས་ལ་བཅས་པའི་རྟྗེན་ཅན་

ལ་མི་ཚངས་སྤྱློད་ཀི་ལས་ལམ་བྱུང་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྲློ་བར་ངྗེས་པས་དྗེ་ལ་དགློངས་

ནས་ཁྱད་པར་མཛད་དློ། །བསབ་བཏུས་དང་ཡང་མི་འགལ་ཏྗེ་སྤྱིར་ཚངས་སྤྱློད་ཉིད་

གཞན་དློན་སྒྲུབ་པའི་མཆློག་ཡིན་པས་དྗེ་བཏང་བ་ལ་གཞན་གི་དློན་ལྷག་པློ་མྗེད་ལ་

བྱྗེ་བག་ཏུ་སློ་ཐར་གི་རྩ་ལྟུང་གི་གཞི་ལ་ཞུགས་ན་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་ལྷག་པློ་མཐློང་

བའི་ཚེ་བསབ་པ་ཕུལ་ནས་བྱྗེད་པས་ཁྱིམ་པ་ལ་གནང་བ་ཡིན་གི་རབ་བྱུང་ལ་
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གནང་བ་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་མིན་པར་རབ་བྱུང་ལ་གནང་ན་བསབ་པ་འབུལ་བའི་དློན་

མྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློག་གཅློད་པ་སློགས་ཀི་ལས་ལ་གཞན་དློན་དུ་འཇུག་པའི་རྟྗེན་

ནི་བསབ་བཏུས་སུ། ས་མ་ཐློབ་པ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་སྤྱློད་པ་ལ་འདི་བསམ་པར་

བྱའི་གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་འགྱུར་རིང་ལས་འབྱུང་ལ་འགྱུར་གསར་ལས་ས་

ཐློབ་པ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལ་ཁ་ཅིག་ས་ཐློབ་པ་ཡིན་ན་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྤྱློད་པ་དགློས་པར་

སློན་པའི་ཚིག་དློན་མྗེད་པས་འགྱུར་རིང་པ་ལྟར་ལྗེགས་པར་འདློད་པ་འཐད་དམ་

སམ་མློ། །འློན་ཀང་སྔར་བསབ་བཏུས་སུ་ལུང་དྲངས་པ་ལྟར་ས་མ་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་

དྲུག་ལ་སྤྱློད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་གི་བསྐལ་པ་དུ་མར་ལམ་ལ་གློམས་པ་ཐབས་ལ་

མཁས་པ་དང་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་བྱང་སྗེམས་དགློས་སློ། །

དྗེ་ཡང་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་ཚུལ་

བཞིན་དུ་སློབ་པ་བདག་པས་གཞན་གཅྗེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་ལྡན་པ་

སློག་གཅློད་པ་སློགས་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་མ་རྗེད་པའི་བྱང་སྗེམས་གཞན་དློན་

དུ་འགྱུར་ན་གནང་བ་ཡིན་གི་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནང་བ་མིན་པས། བྱང་

སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་པ་ཙམ་ལ་ཡང་མ་གནང་ན་སློམ་པ་མི་སྲུང་

བའི་ཐྗེག་ཆྗེན་པར་ཁས་འཆྗེ་བ་རྣམས་ལ་ནི་སིང་རྗེ་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་ལྟར་སང་རྗེ་

ཡློད་ཀང་གཏན་བྱར་མི་རུང་སྗེ། དཔྗེར་ན་སློ་ཐར་ལས་ཕྱི་དྲློའི་ཁ་ཟས་དགྗེ་སློང་ནད་

པས་མ་ཟློས་ན་ནད་ལ་གནློད་ཅིང་ཟློས་ན་ནད་ཕན་པའི་གྲློགས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་

གནང་ཡང་དགྗེ་སློང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྲུང་དགློས་པ་དང་འདྲའློ། །བསབ་

བཏུས་ཀི་ལུང་དྗེ་མི་ཚངས་སྤྱློད་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ཡང་སློག་གཅློད་པ་སློགས་ཀི་
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རྩ་ལྟུང་གི་གནས་ལ་ཡང་འདྲ་བ་ཡིན་ལ་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་རྫུན་ལ་སློགས་པ་བཞི་

དང་མ་བྱིན་ལྗེན་འློག་ནས་འཆད་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྗེམས་ཅན་དྗེའི་དློན་དུ་འགྱུར་པའི་

དགློས་པ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་ཞིང་དྗེ་དག་ལས་ཐབས་གཞན་མ་རྗེད་པའི་ཚེ་བྱང་

སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ཞིང་སྐབས་དྗེ་དག་གི་ཀུན་སློང་གི་སྗེམས་

དང་ལྡན་པ་ལ་ཉྗེས་མྗེད་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་ནི་ཞིབ་པའི་བློས་དཔྱད་པར་བྱ་སྗེ། 

གནས་འདི་ནི་ཐུབ་པ་ཉག་ཅིག་གི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་ཕ་ལ་ཉྗེན་ཆྗེན་པློ་དང་

བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱ་མཚོ་སྤིན་དང་ཛི་ན་སུ་ཏ་དང་མུ་དྲས་ནི་ཉློན་མློངས་

ཅན་མིན་པའི་བསམ་པ་ཅན་དབང་ཐློབ་ཅིང་བསམ་པ་དག་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཀུན་

སྤྱློད་ཡིན་པས་དགྗེ་རྩ་ཆུང་བ་དང་ཤྗེས་རབ་རྟུལ་བ་དང་རང་གི་ཕྱློགས་ལ་ཞྗེན་པ་

དང་མདློ་སྗེ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་མིན་གི་སངས་རྒྱས་ཉག་

ཅིག་དྗེ་ལ་མངློན་སུམ་ཡིན་པས་གཞན་གིས་ཡྗེ་མི་བྱ་སྗེ། བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་

ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞྗེས་སློག་གཅློད་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་དློ། །

སློག་གཅློད་གནང་བ་ལ་ཡུལ་ནི། ཉན་རང་དང་བྱང་སྗེམས་བརྒྱ་ཕག་མང་པློ་

དག་ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཀི་ཕྱིར་གསློད་པར་ཆད་དྗེ་མཚམས་མྗེད་པའི་ལས་ལ་

ཞུགས་པའི་ཆློམ་རྐུན་སློགས་སློ། །བསམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟ་བུ་མཐློང་བ་ན་འདི་བསད་ན་

བདག་དམལ་བར་“སྐྗེ1་མློད་ཀི་དྗེ་ནི་བའི་སྗེམས་ཅན་འདིས་མཚམས་མྗེད་བྱས་

ནས་དམལ་བར་འགྲློ་ན་མི་རུང་ངློ་སམ་དུ་ཕྱི་མ་ལ་སིང་བརྩྗེ་བའི་སྗེམས་ཁློ་ན་ཉྗེ་

བར་བཞག་པ་སྗེ་བདག་གཞན་བརྗེ་ཕློད་པའློ། །གསློད་པའི་དུས་ན་རང་གི་སྗེམས་

དགྗེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གང་རུང་གི་སྗེམས་སུ་གནས་ཀི་ཉློན་མློངས་སློགས་ཡྗེ་
1  སྐ
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མི་འདྲྗེ་བར་རིག་པ་དགློས་སློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་གསད་བྱ་དྗེའི་སྗེམས་ལ་འཆད་པ་

ནི་དློན་མིན་ནློ། །འཛེམ་བཞིན་དུ་ཞྗེས་པ་ནི་ཐབས་དྗེ་ལས་གཞན་མ་རྗེད་པས་

ཕློངས་ཆློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་སློག་དང་ཕལ་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་ལ་བསློད་ནམས་ཀང་མང་དུ་

འཕྗེལ་ལློ། །མ་བྱིན་ལྗེན་གནང་བ་ལ་ཡུལ་ནི་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། རྒྱལ་བློན་

ཆྗེནཔློ་ཤས་ཆྗེར་གཏུམ་ལ་སྗེམས་ཅན་ལ་སིང་རྗེ་མྗེད་ཅིང་གཅིག་ཏུ་གཞན་ལ་

གནློད་པ་བྱྗེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་“གློ་1འཕང་“དྗེ2་ལ་གནས་ན་བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་

མང་དུ་འཕྗེལ་བའློ། །བསམ་པ་ནི། སིང་བརྩྗེའི་སྗེམས་སམ་ཕན་པ་ལ་བསམ་པས་

རྒྱལ་སིད་དྗེ་ལས་འབྱིན་ཞིང་དྗེ་འཕློག་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དགྗེ་འདུན་དང་མཆློད་རྟྗེན་གི་ནློར་མང་པློ་ཕློགས་ནས་བདག་

གིར་བྱས་ཏྗེ་སྤྱློད་འདློད་པའི་ཆློམ་རྐུན་ནློ། །བསམ་པ་ནི། གཞི་དྗེས་དྗེ་དག་ལ་ཡུན་

རིང་པློར་གནློད་པ་དང་མི་ཕན་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངློ་སམ་པ་ཁློ་ནས་སར་ཕློགས་ཏྗེ་

དགྗེ་འདུན་དང་མཆློད་རྟྗེན་གང་གི་ཡིན་པ་དྗེ་ལ་འབུལ་བའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཞལ་ཏ་

བྱྗེད་པའམ་སྐྗེད་མློས་ཚལ་བསྲུང་བ་གང་གིས་དགྗེ་འདུན་ནམ་མཆློད་རྟྗེན་གི་ནློར་

མི་རིགས་པས་ཆུད་གཟློན་པ་དང་རང་གིས་སྦྱློར་པར་བྱྗེད་པའློ། །བསམ་པ་ནི། 

བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟ་བུས་དྗེ་དག་དྗེ་ལས་འབྱིན་པའློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་མ་བྱིན་ལྗེན་བྱྗེད་

ཀང་ཉྗེས་པར་མི་འགྱུར་ལ་བསློད་ནམས་ཀང་མང་དུ་འཕྗེལ་ལློ། །ལློག་གཡྗེམ་

གནང་བ་ལ་ཡུལ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀིས་འདློད་པ་མ་བསྗེན་ན་འཆི་བར་འགྱུར་ལ་དྗེ་

ལ་ཁློན་གི་བསམ་པ་“འཛིན3་པས་མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པས་གཟིར་བ་བྱང་སྗེམས་
1  ག

2  ད

3  འཇིན
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དྗེ་དང་འབྗེལ་བའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པའི་བུད་མྗེད་མགློ་གཙང་ངློ༌། །ཚིག་ཕྱི་མས་ནི་

ལློག་གཡྗེམ་སློང་བའློ་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་འཆད་ཀང་ལློག་གཡྗེམ་གནང་

བའི་སྐབས་ཡིན་པས་མི་འཐད་དློ། །བསབ་བཏུས་ལས་ཀང༌། དབྗེན་པ་ཞིག་ཏུ་བྱས་

ན་ཁྱློ་ཡློད་པའམ་“མགློ་1གཙང་ངམ་རིགས་དང་ཆློས་དང་རྒྱལ་མཚན་གིས་

བསྲུངས་བ་ལ་ཡང་རུང་སྗེ་འདློད་པ་ལ་ལློག་པར་གཡྗེམ་པར་མི་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་ཁྱློ་

ཡློད་མྗེད་གཉིས་ཀ་ལ་ལློག་གཡྗེམ་གི་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །འདིའི་སྐབས་སུ་བསབ་བཏུས་ལས་ཀང༌། ཡང་དག་པར་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་

རྣམས་ནི་དློན་བྱས་པའི་ཕྱིར་དྗེ་དག་ལ་མ་སིང་ལ་སློགས་པ་བཞིན་དུ་རིང་དུ་སང་

ཞིང་མཆློད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་ཕལ་ཆྗེར་ཁྱིམ་པའི་རྟྗེན་གིས་འདུག་པ་དང་དྗེ་

དང་དགྗེ་སློང་མི་མཚུངས་པ་དང་གལ་ཏྗེ་དློན་ལྷག་པ་མཐློང་ན་བསབ་པ་འབུལ་བར་

གསུངས་པས་བྱང་ས་དང་དློན་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་ལས་ཀང༌། 

འཁིག་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་ནི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞིང་བར་མ་ཆློད་པར་དམལ་བར་འགྲློ་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། འདུལ་བར་འློས་པ་མང་པློ་ཡང་བསན་པ་ལ་མི་དད་པར་འགྱུར་

བ་དང་འཇིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་དྗེའི་གནས་སྐབས་ཁློ་ན་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རྗེས་སུ་འཇུག་པར་གཟིགས་ནས་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ཡང་འཁིག་པ་ལ་བསྗེན་པ་

སྦྱློར་བར་མི་མཛད་དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་མིའི་སློག་གཅློད་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་ཡང་དྗེ་

རྣམས་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །བསམ་པ་ནི། འདི་ཀུན་ནས་མནར་

སྗེམས་ལ་བརྟྗེན་ནས་སིག་མང་དུ་འཕྗེལ་ན་མི་རུང་ངློ་སམ་ཞིང་འདློད་པ་བསྗེན་ན་

རང་འདློད་པ་བཞིན་དུ་དགྗེ་བ་ལ་གཟུང་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་འདློར་བ་ལ་དབང་དུ་
1  མག
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འགྱུར་སམ་ནས་སིང་བརྩྗེ་བའི་སྗེམས་ཁློ་ནས་འཁིག་པ་བསྗེན་ན་ཉྗེས་པར་ཡང་མི་

འགྱུར་ལ་བསློད་ནམས་ཀང་མང་དུ་འཕྗེལ་ལློ། །

རྫུན་གནང་བ་ལ་ཡུལ་ནི་སློག་འཆད་པ་དང་ལག་པ་རྐང་པ་ས་རྣ་བ་གཅློད་པ་

དང༌། མིག་འབྱིན་པའི་དགག་བྱ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཅན་མང་པློའ ློ། །བསམ་པ་ནི། 

ཉྗེས་དམིགས་དྗེ་དག་ལས་བསྐབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཞུགས་པའློ། །རྟྗེན་ནི་བྱང་སྗེམས་

རང་གི་དློན་ཡིན་ན་སློག་གི་ཕྱིར་ཡང་ཤྗེས་བཞིན་རྫུན་མི་སྨྲ་བས་སློ་སློར་བརྟགས་

ནས་སྗེམས་ཅན་གི་ཕྱིར་དུ་རྫུན་སྨྲ་བའློ། །མདློར་ན་ཅི་དང་ཅིས་ཀང་སྗེམས་ཅན་གི་

དློན་ཁློ་ན་མཐློང་གི་དློན་མ་ཡིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ་རང་ཡང་ཟང་ཟིང་མྗེད་པའི་སྗེམས་

དང་ལྡན་ལ་ཕན་འདློད་འབའ་ཞིག་གིས་ཤྗེས་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ཏྗེ་རྫུན་སྨྲས་

ན་ཉྗེས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ་བསློད་ནམས་ཀང་མང་པློ་འཕྗེལ་ལློ། །ཕ་མ་གནང་བ་

ལ་ཡུལ་ནི་མི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་ཟིན་པའི་སྗེམས་ཅན་ནློ། །བསམ་པ་ནི། 

འདི་དག་སིག་གྲློགས་བསྗེན་པས་ཡུན་རིང་པློར་གནློད་པ་དང་མི་ཕན་པར་གྱུར་ན་

མི་རུང་ངློ་སམ་ནས་མི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་དབལ་བའི“ཚིག1་སྨྲའློ། །དྗེ་ལྟ་

བུའི ་དབྱྗེན་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པར་མི ་འགྱུར་ལ་བསློད་ནམས་མང་པློ ་འཕྗེལ་

ལློ། །“ཚིག’་རྩུབ་གནང་བ་ལ་ཡུལ་ནི། ལམ་ལློག་པར་ཞུགས་ཤིང་མི་རིགས་པ་

བྱྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་ནློ། །བསམ་པ་ནི། ངག་རྩུབ་སྨྲ་བའི་ཐབས་དྗེས་མིདགྗེ་བ་ལས་

སངས་ཏྗེ་དགྗེ་བ་ལ་འགློད་པའི་ཕྱིར་དུའློ། །དྗེ་ལྟ་བུས་“ཚིག’་རྩུབ་སྨྲས་ཀང་ཉྗེས་པ་

མྗེད་ལ་བསློད་ནམས་ཀང་མང་དུ་འཕྗེལ་ལློ། །ས་མུ་དྲས་མི་དགྗེ་བ་བཅུ་ལ་ཞུགས་

པའམ། ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་ཤྗེས་ཀང་ཉི་ཚེ་བའི་ཐྗེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། ཐྗེག་ཆུང་
1  ཆིག   ༼འློག་གི་ཚིག་གཉིས་ལའང་ཆིག་བིས་ཡློད་ནའང་མཚམས་རྟགས་ལས་འློག་མཆན་བཀློད་མྗེད།༽
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ཤྗེས་ཀང་ཕྱི་རློལ་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་ལམ་ལློག་པར་ཞུགས་པ་དང༌། རིགས་

པར་བྱ་བ་ཤྗེས་ཀང་བསབ་ཚིག་ལ་མ་གུས་ཤིང་གཡྗེལ་བ་ནི་མི་རིགས་པ་བྱྗེད་

པར་འཆད་དློ། །ངག་བཀལ་གནང་བ་ལ་ཡུལ་ནི། གར་གླུ་རློལ་མློའི་སྒ་ལ་མློས་པ་

དང་རྒྱལ་པློ་ཆློམ་རྐུན་ཟས་སྐློམ་སྨད་འཚོང་མ་ལམ་སང་གི་གཏམ་ལ་སློགས་པ་ལ་

མློས་པའི་སྗེམས་ཅན་ནློ། །རྟྗེན་དང་བསམ་པ་ནི། གར་ལ་སློགས་པ་ལ་མཁས་ཏྗེ་

སིང་བརྩྗེ་བའི་བསམ་པས་གར་ལ་སློགས་པ་ས་ཚོགས་ཀིས་མགུ་ཞིང་འདུན་པར་

བྱས་ཏྗེ་དབང་དུ་བྱྗེད་ཅིང་ངག་ཉན་དུ་བཅུག་ནས་མི་དགྗེ་བ་ལས་བསང་སྗེ་དགྗེ་བ་

ལ་འགློད་དློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་བཀལ་པ་སྨྲ་ཡང་ཉྗེས་པ་མྗེད་ལ་བསློད་ནམས་མང་དུ་

འཕྗེལ་ལློ། །གཞུང་འདི་དང་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་དུ་ལུས་ངག་གི་བདུན་མ་གཏློགས་

པ་ཡིད་ཀི་གསུམ་ལ་གནང་བའི་སྐབས་མ་བཤད་ལ་ཆློས་ལྡན་རབ་འབྱློར་གིས། 

གང་བདག་གི་དློན་ལ་རྗེས་སུ་ལྟ་བཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྗེད་ལ་བྱྗེད་པ་གཞན་གི་དློན་

འབའ་ཞིག་འདློད་ཅིང་ཐམས་ཅད་དུ་སིང་རྗེ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ནི་ཡིད་ཀི་ཉྗེས་པར་

སྤྱློད་པ་གསུམ་མ་གཏློགས་པའམ་ལློག་པར་ལྟ་བ་མ་གཏློགས་པ་དག་རྗེས་སུ་གནང་

བ་སྗེ་དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་གཙུག་ལག་དག་

ལས་བལྟ་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་འཆད་པར་སང་སྗེ་གསུང་རབ་ཀི་ཁུངས་ཤིག་དགློས་

པར་སང་ངློ༌། །སློ་ཐར་གི་རང་བཞིན་གི་བཅས་པ་ལས་འདས་ཀང་ཉྗེས་པར་མི་

འགྱུར་ཞིང་བསློད་ནམས་འཕྗེལ་ན་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅི་སྨློས་

ཞྗེས་སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པློ་འཆད། གཞན་དློན་དང་འབྗེལ་བའི་དགློས་པ་

ཆྗེན་པློ་མཐློང་ན་བཅས་རྐྱང་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་ལ་འདས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་སྔ་
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མས་དཔག་པར་ནུས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་རང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་འགལ་བ་ལ་གསུམ་

ལས། དང་པློ་འཚོ་བ་ཉམས་པ་ནི། འཚོ་བ་ལློག་པ་དང་དུ་ལྗེན། ཞྗེས་པ་སྗེ་ཚུལ་

འཆློས་ལ་སློགས་པའི་ལློག་“འཚོ་1ལྔ། གང་རུང་བྱུང་བ་རྣམས་དང་དུ་ལྗེན་ཞིང་དྗེ་

དག་གིས་ངློ་ཚ་“ཞིང2་འཛེམ་པར་མི་“བྱྗེད་ལ་གཉྗེན་པློས་སྗེལ3་བར་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་གི་ཉྗེས་པ་སྗེ་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་བསལ་བའི་ཕྱིར་

འདུན་པ་བསྐྗེད་ཀང་ཉློན་“མློངས4་བ་ཤས་ཆྗེ་བ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི་འདློད་པའི་

སྗེམས་ཀི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །ལློག་འཚོ་ལྔའི་མཚན་ཉིད་ནི་

རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་ལས། “འཚུལ5་འཆློས་རྗེད་དང་བཀུར་སིའི་ཕྱིར། །དབང་པློ་སློམ་

པར་བྱྗེད་པ་སྗེ། །ཁ་གསག་རྗེད་དང་བཀུར་སིའི་ཕྱིར། །ཚིག་འཇམ་སྔར་ནི་སྨྲ་

བའློ། །གཞློགས་སློངས་དྗེ་ནི་ཐློབ་བྱའི་ཕྱིར། །གཞན་གི་རས་ལ་བསྔགས་བྱྗེད་

པ། །ཐློབ་ཀིས་འཇལ་བ་རྗེད་པའི་ཕྱིར། །མངློན་སུམ་གཞན་ལ་སྨློད་བྱྗེད་པ། །རྗེད་

པས་རྗེད་པ་རྣམས་འདློད་པ། །སྔར་ཐློབ་པ་ལ་བསྔགས་བྱྗེད་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རློ། །འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་ལློག་འཚོའི་སྗེམས་སྐྗེས་མ་ཐག་མ་ཚོར་ན་ཉྗེས་

བྱས་སུ་འཆད་ཀང་གཞུང་དང་འགྲིག་པར་མི་སང་ངློ༌། །ཆློ་ག་ཉམས་པ་ནི། འཕྱར་

ནས་རབ་ཏུ་རྒློད་ལ་སློགས། ཞྗེས་པ་སྗེ། འདློད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏློགས་པའི་

སྗེམས་རྣམ་པར་མ་ཞི་བ་ནི་རྒློད་པ་སྗེ་དྗེས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པས་མ་ཞི་ཞིང་དྗེ་ལ་
1  འཆ

2  ཞང

3  བྱད་ལ་གཉན་པས་སལ

4  མངས

5  ཆུལ
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དགའ་བ་དང་རྟ་བགད་དུ་རྒློད་པ་དང་རྩྗེ་ཞིང་ཅ་ཅློ་འདློན་ལ་གཡྗེང་བ་དང༌། གཞན་

ལ་ཡང་རྒློད་དུ་གཞུག་པར་འདློད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །བརྗེད་པས་དྗེ་

དག་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའློ། །རྟ་བགད་དུ་རྒློད་པ་མན་ཆད་བྱས་ཀང་ཉྗེས་

པ་མྗེད་པ་ལ་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ནི། དྗེ་བསལ་བའི་ཕྱིར་འདུན་པ་བསྐྗེད་པ་སྗེ་སྔར་

བཞིན་ནློ། །དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི་གཞན་ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་སྐྗེས་པ་ཐབས་

དྗེས་སྗེལ་བར་འདློད་པ་དང་གཞན་གི་མ་ངན་བསལ་བར་འདློད་པ་དང་གཞན་གད་

མློ་དང་རྩྗེད་མློ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་དགྗེ་བ་ལ་བསྡུ་ཞིང་གཞག་པ་དང༌། རང་དང་སྔློན་

མཛའ་བའི་“གཅུགས1་པ་སྲུང་བའམ་དྗེ་དང་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང་གཞན་རང་ལ་མི་

དགའ་བ་དང་མནར་སྗེམས་དང་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པར་འགྱུར་དུ་དློགས་པ་ལ་དགའ་

བའི་བཞིན་བསན་པས་ནང་གི་བསམ་པ་དག་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ་ལྔའློ། །

སིད་པའི་རློ་ལ་བརྐམ་པ་ནི། འཁློར་བ་གཅིག་“པུ2་བགྲློད་པར་སྗེམས། ཞྗེས་

པ་“སྗེ3་མདློ་མང་པློ་ལས་བྱང་སྗེམས་འཁློར་བ་ལ་དགའ་བ་ལྟར་མ་ངན་ལས་འདས་

པ་ལ་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་སློགས་གསུངས་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔས་ནི་མང་འདས་ལ་དགའ་བར་མི་བྱའི་དྗེ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པར་བྱའློ། །ཉློན་

མློངས་དང་ཉྗེ་ཉློན་ལ་ཡང་འཇིགས་པར་མི་བྱའློ། །དྗེ་དག་ལས་སྗེམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་

དབྗེན་པར་མི་བྱ་སྗེ་འདི་ལྟར་བྱང་སྗེམས་ཀིས་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་པ་གསུམ་དུ་

འཁློར་བ་ན་འཁློར་ཞིང་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་དགློས་སློ་ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དྗེ་

1  གཙུགས

2  བ

3  ས
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སྐད་སྨྲ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །དྗེ་“ལྟར1་ལྟ་བ་ལ་ཉྗེས་པར་འགྱུར་བ་ཅིའི་

ཕྱིར་ཞྗེ་ན། བྱང་སྗེམས་ཀིས་ནི་ཇི་ལྟར་ཉན་ཐློས་མང་འདས་ལ་མངློན་པར་དགའ་

ཞིང་ཉློན་མློངས་པ་ལས་སྗེམས་སྐློ་བར་བྱྗེད་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ལས་བྱྗེ་བ་ཕག་འབུམ་

འགྱུར་དུ་བྱ་དགློས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ཉན་ཐློས་བདག་གཅིག་པུ་སིད་པ་ལས་

ཐར་བར་བྱྗེད་པ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བྱ་དགློས་ན་བྱང་སྗེམས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སིད་པ་ལས་ཐར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྩློན་པ་ལ་སྨློས་ཅི་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བྱང་

སྗེམས་དྗེས་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་སྗེམས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མྗེད་པ་ལ་

གློམས་པར་བྱ་བ་སྒྲུབ་དགློས་ཏྗེ། རང་ཉློན་མློངས་དྗེ་དག་ལས་མ་གྲློལ་བས་གཞན་

དྗེ་“དག2་ལས་སྒློལ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས། མགློ་ལ་

སྗེམས་ཅན་ཁུར་ཆྗེན་ཁྱྗེར་བ་ཡི། །སྗེམས་དཔའ་མཆློག་ནི་དལ་གིས་འགྲློ་མི་

མཛེས། །བདག་གཞན་ས་ཚོགས་འཆིང་བས་རབ་བཅིངས་པས། །བརྩློན་པ་བརྒྱ་

འགྱུར་དུ་ནི་བྱ་བའི་རིགས། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

དྗེ་ལྟ་བུའི་བྱང་སྗེམས་དྗེ་ནི་དགྲ་བཅློམ་པ་མ་ཡིན་ཀང་དྗེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པར་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མྗེད་པས་ཟག་བཅས་ཀི་དངློས་པློ་ལ་སྤྱློད་

པའི་ཕྱིར་ཐབས་ལ་མཁས་པའློ། །ས་མུ་“དྲས3་ཉན་ཐློས་དབང་པློ་རྟུལ་བས་ཀང་

འཁློར་བའི་སྐློན་རིག་ནས་སྐློན་བྱང་སྗེམས་དབང་པློ་རྣློ་ཞིང་བློ་ཚད་མྗེད་པས་ལྟ་ཅི་

སྨློས་ཞྗེས་འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མདློ་སྗེར་མང་འདས་ལ་དགའ་བར་མི་བྱ་བ་དང་

1  ལྟང

2  ངག

3  དས
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འཁློར་བ་ལ་དགའ་བར་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནི་སིད་པར་“སྐྗེ1་བ་འཛིན་པ་ལ་གཏན་

རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པའི་མང་འདས་ལ་དགའ་བ་འགློག་ཅིང་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་

འཆིང་བས་མ་གློས་པའི་སིད་པར་འཁློར་བ་ལ་བསྔགས་ཀི། ལས་ཉློན་དང་དྗེའི་

དབང་གིས་འཁློར་བ་ལ་མི་སྐློ་བ་དང་དྗེ་ཆད་པའི་མང་འདས་ལ་དགའ་བ་འགློག་པ་

མིན་ནློ། །ཉྗེས་བྱས་དྗེ་གསུམ་ནི། རིམ་པ་ལྟར་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འཚོ་བ་དག་

པ་དང་མི་རྒློད་པ་དང་གཅིག་ཏུ་དབྗེན་པར་གནས་པ་ལས་ཉམས་པ་དང༌། ཉྗེས་བྱས་

དང་པློ་ལ་ཆང་དང་མཚོན་ཆ་དང་དུག་དང་སློག་ཆགས་དང་རྒྱ་སྐྗེགས་ལ་སློགས་པ་

འཚོང་བ་དང་མ་བརྟགས་པའི་ཏིལ་དང་ཡུངས་ཀར་འཚིར་བའློ། །ཞིང་ལ་སློགས་པ་

ནི། སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས་ཏྗེ་ཞྗེས་དྗེ་དག་ཀང་ལློག་འཚོར་སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་བཟང་

པློས་བཤད་དློ། །གསུམ་པ་རང་གཞན་གཉིས་ཆ་མཉམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་འགལ་

བ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་རང་གི་བསྔགས་པ་མི་སྲུང་བ་ནི། གྲགས་པ་མ་ཡིན་མི་

སློང་བ། ཞྗེས་པ་སྗེ་རང་གི་ཚིག་མི་བཙན་པའམ་མི་བཙུན་པར་གྱུར་པའི་དྲི་ངས་དང་

མི་སན་པ་དང་གཏམ་ངན་འབྱུང་བའི་གཞི་“རང2་ལ་ཡློད་པའི་བདྗེན་པའི་དངློས་པློ་

མི་བསྲུང་ཞིང་མི་སྗེལ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་གཞི་མྗེད་པ་མི་བདྗེན་པའི་དངློས་པློ་

མི་བསྲུང་ཞིང་མི་སྗེལ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །དྲི་ངས་སློགས་

གསུམ་ནི་སྐློན་བརློད་ཆྗེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་མློ་ཞྗེས་གྲློ་ལུང་བ་གསུང་ངློ༌། །མི་སྲུང་

བ་ནི་དང་པློ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་མི་འགློག་པའློ། །མི་སྗེལ་བ་ནི་བྱུང་ཟིན་འཕློ་མི་

གཅློད་པའློ། མི་སན་པ་སྨྲ་བ་ལ་སྗེལ་ཐབས་མ་བྱས་ཀང་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་ལ་བརློད་

1  སྐ

2  རད
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མཁན་གི་སློ་ནས་ནི། མུ་སྗེགས་ཅན་དང་བར་སྤད་ཀང་ཡིད་མི་ཆྗེས་པ་མངློན་པར་

ཞྗེན་པའི་གང་ཟག་དང་ཁློ་བས་ཟིལ་གིས་ནློན་ནས་ནན་གིས་བརློད་པ་སྗེ་གསུམ་

མློ། །འགྲྗེལ་པ་གསར་མར་གཞན་མུ་སྗེགས་ཅན་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་ཞྗེས་དང་པློ་

གཉིས་མུ་སྗེགས་ཅན་དུ་བྱས་པ་ནི་གཞུང་དང་མི་མཐུན་ནློ། །

བརློད་བྱའི་སློ་ནས་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་སློང་མློ་སྤྱློད་པ་དང་དགྗེ་བ་སྤྱློད་

པའི་གཞིས་མི་སན་པ་བརློད་པ་སྗེ་གསུམ་མློ། །གཞན་དློན་གི་སྦྱློར་བ་རྩུབ་མློས་

སྐྲག་པ་ནི། ཉློན་མློངས་བཅས་ཀང་འཆློས་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ་ཕ་རློལ་མི་དགའ་བའི་

གནློད་པའི་ཐབས་དང་ལུས་ངག་གི་སྤྱློད་པ་མི་སྡུག་པའི་ཆད་པས་འདུལ་བའི་ཐབས་

དྲག་པློ་གང་གིས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་འགྱུར་བ་མཐློང་བཞིན་དུ་གཞན་མི་དགའ་

བ་བསྲུང་བ་ཙམ་གི་ཕྱིར་ཐབས་དྗེ་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་ནློ། །མ་བྱས་ཀང་ཉྗེས་

པ་མྗེད་པ་ནི་དྗེ་བྱས་པས་ཕ་རློལ་ལ་ཚེ་འདིའི་དློན་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ལ་གཞི་

དྗེས་དྗེ་ལ་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་བའློ། །གཞན་གི་དློན་ཆུང་ལ་རང་ཉིད་ཀི་

ཚེགས་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་བ་ལ་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །འགྲྗེལ་

པ་གསར་མས། ཉློན་མློངས་དང་བཅས་པ་ནི་དྲག་པློའི་སྦྱློར་བའློ། །དྗེ་འགའ་ཞིག་

གིས་མ་ཡིན་གི་འཇམ་པློའི་སྦྱློར་བས་ཀང་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཀང་གི་སྒའི་དློན་ཏློ། །ཞྗེས་

དྲག་པློ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་འཇམ་པློས་ཀང་མ་བཅློས་ན་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་འདི་ལ་དློགས་

པ་གློ་ལློག་པ་ལྟ་བུར་སང་ངློ༌། །དྗེས་ན་ཕ་རློལ་ཉློན་མློངས་པའམ་ཉྗེས་པ་ཆྗེན་པློ་དང་

བཅས་པ་འཆློས་ནུས་ཀང་མི་འཆློས་ན་ཞྗེས་བཤད་དགློས་པ་འདྲའློ། །ཉྗེས་བྱས་དྗེ་

གཉིས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་དྲན་ཤྗེས་བཞིན་དུ་སྤྱློད་ཅིང་རང་གི་འཁྲུལ་
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པ་ཤྗེས་ལ་ཤྗེས་ནས་ཀང་སློང་བ་དང་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་སྨྲ་དབབ་པས་དྲན་

པར་བྱྗེད་པ་ལས་ཉམས་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་མར་བཤད་དློ། །བཟློད་པ་དང་འགལ་

བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་བཟློད་པའི་རྒྱུ་ལ་མི་གནས་པ་ནི། གཤྗེ་ལ་ལན་དུ་གཤྗེ་

ལ་སློགས། ཞྗེས་པ་སྗེ་དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཆློས་བཞི་དང་བལ་བའི་ཉྗེས་པ་སྗེ་ཉློན་མློངས་

ཅན་ནློ། །དྗེ་ལ་གཤྗེ་བ་ནི་ཁློས་ནས་སྤྱློ་བའི་ཚིག་གློ །སློགས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཁློ་བ་

ལ་ཕྱིར་ཁློ་བ་ནི་ཁློར་གཞུག་པའི་བསམ་པ་ཅན་གི་ངག་མི་སྡུག་པའློ། །རྗེག་པ་ལ་

ཕྱིར་བརྗེག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྗེད་པའི་བསམ་པས་བསྣུན་པའློ། །མཚང་འབྲུ་བ་ལ་

ཕྱིར་མཚང་འབྲུ་བ་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་ཉྗེས་པ་གླྗེང་བའློ། །

གཉིས་པ་ཁློ་བའི་རྒྱུན་མི་འགློག་པ་ལ་གཉིས་ལས། རང་གིས་མི་འགློག་པ་ནི། 

ཁློས་པ་རྣམས་ནི་ཡལ་བར་འདློར། ཞྗེས་པ་སྗེ། རང་གིས་གཞན་ལ་ཉྗེས་པ་བྱས་

པའམ་མ་བྱས་ཀང་གཞན་བྱས་པར་དློགས་པ་གཉིས་གང་རུང་ལ་ཕག་དློག་ཤས་ཆྗེ་

བའི་ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་སམ་དམན་པར་སློང་ན་ངློ་ཚ་བའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཚུལ་

དང་མཐུན་པར་ཤད་སྦྱང་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་ནློ། །སྗེམས་གཞན་གཉིས་དང་

བག་མྗེད་ཀིས་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །མ་བྱས་ཀང་ལྟུང་བ་

མྗེད་པ་ལ་དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི་ཐབས་དྗེས་འདུལ་འདློད་པའློ། །ཤད་སྦྱང་བྱ་བའི་

ཡུལ་གི་སློ་ནས་ནི། མུ་སྗེགས་ཅན་དང་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་

པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པས་ཤད་སྦྱང་བྱྗེད་དུ་འཇུག་འདློད་པ་དང༌། ཤད་སྦྱང་བྱས་ན་སར་

འཁྲུག་པ་སྐྗེ་བའི་འཐབ་ཀྲློལ་ཅན་རྩློད་པ་བྱྗེད་པ་དང་ཤད་སྦྱང་བྱས་མ་བྱས་གང་ལ་

ཡང་སྗེམས་འགྱུར་བ་མྗེད་པའི་བཟློད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དང༌། ཤད་སྦྱང་མི་འདློད་
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པའམ་དྗེས་ངློ་ཚ་བར་བྱྗེད་པ་སྗེ་ལྔའློ། །ཕྱི་མ་འདི་གཉིས་གཞུང་ནས་གཅིག་ལྟར་

གསུངས་ཀང་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ཀིས་སློ་སློར་ཕལ་བ་ལྟར་བྱས་པའློ། །གཞན་གི་མི་

འགློག་པ་ནི།ཕ་རློལ་ཤད་ཀིས་འཆགས་པ་སློང༌། ཞྗེས་པ་སྗེ། རྩློད་པ་གང་ལ་གཞན་

ལ་ཉྗེས་པ་བྱུང་བ་དག་ཆློས་བཞིན་དུ་མཐུན་པར་ཤད་སྦྱང་བྱྗེད་ཀང་ཀུན་ནས་

མནར་སྗེམས་དང་ལྡན་ཞིང་གཞན་ལ་འཚེ་བའི་མཐློ་འཚམ་པའི་བསམ་པས་ཤད་

སྦྱང་མི་ཉན་པ་སྗེ་མི་ལྗེན་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང༌། སང་བ་མྗེད་ཀང་མི་བཟློད་པའི་

ངང་ཚུལ་ཅན་ཏྗེ་ལྗེན་མི་འདློད་པ་ཙམ་གིས་མི་ལྗེན་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའི་

ཉྗེས་པའློ། །མ་བངས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ལ་དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི། ཐབས་དྗེས་

འདུལ་འདློད་པའློ། །

ཡུལ་གི་སློ་ནས་ནི། ཆློས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པར་ཤད་

སྦྱང་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ལ་སྔ་མ་ནི་མི་རིགས་པ་དང་ཕྱི་མ་ནི་ཚིག་ཙམ་གིས་བྱྗེད་

པའློ། །ཕྱི་མ་ལ་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་གསར་རིང་གཉིས་སུ། དུས་མ་ཡིན་པར་

“ཞྗེས1་གསུངས་པ་ལྟར་ན་དྗེ་མ་ཐག་ཤད་སྦྱང་མི་བྱྗེད་པར་གསུངས་པའི་དུས་ལ་

བྱའློ། །འགྲྗེལ་པ་གསར་མར་མུ་སྗེགས་ཅན་དང་འཐབ་ཀྲློལ་ཅན་ལ་ཡང་ཉྗེས་མྗེད་དུ་

འཆད་དློ། །གསུམ་པ་གཉྗེན་པློ་ལ་མི་གནས་པ་ནི། ཁློས་པའི་སྗེམས་ཀི་རྗེས་སུ་

འཇུག །ཅྗེས་པ་སྗེ། གཞན་ལ་ཁློ་བའི་བསམ་པ་དང་པློར་བྱུང་ཞིང་རྒྱུན་མི་གཏློང་

བས་“འཛིན2་ལ། ཉྗེས་པར་མི་ལྟ་ཞིང་གཉྗེན་པློ་མི་བསྗེན་པས་བྱུང་བ་དང་དུ་ལྗེན་ན་

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །སང་པའི་ཕྱིར་འབད་ཀང་མ་ལློག་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་

1  ཞས

2  འཇན
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པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །འདི་ཁློ་བ་བྱུང་བ་འཛིན་པའི་ཉྗེས་པར་སློབ་དཔློན་བྱང་

ཆུབ་བཟང་པློ་བཞྗེད་དློ། །ཉྗེས་བྱས་བཞི་ཡི་དང་པློ་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་སློམ་པ་དང་

དགྗེ་བ་སྡུད་པ་གཉིས་ཀིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་དང་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་

ཚུལ་འཆལ་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉྗེ་ཉློན་དང་དུ་མི་ལྗེན་པ་ལས་

ཉམས་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་མས་བཤད་ཅིང་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་གསལ་ཁ་མི་སང་ངློ༌། །

བརྩློན་འགྲུས་དང་འགལ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་སྦྱློར་བ་དམན་པ་ནི། 

བསྗེན་བཀུར་འདློད་ཕྱིར་འཁློར་རྣམས་སྡུད། ཅྗེས་པ་སྗེ། ཁྲུས་ལ་སློགས་པའི་རིམ་

གྲློ་དང་སན་འདིངས་པ་དང་ལས་སུ་མི་བསྐློ་བ་སློགས་ཀི་བསྗེན་བཀུར་ལ་ཞྗེན་ཏྗེ་

རས་འབུལ་དུ་རྗེ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པའི་སྗེམས་ཀིས་འཁློར་

སྡུད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་ནློ། །ཟང་ཟིང་མྗེད་པའི་བསམ་པས་བསྡུས་པ་ན་རིམ་གྲློ་

སློགས་བྱྗེད་པ་བདག་གིར་བྱས་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །སྦྱློར་བ་མྗེད་པ་ནི། ལྗེ་ལློ་ལ་

སློགས་སྗེལ་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ། སློམ་ལས་དང་ལྗེ་ལློ་སྐྗེས་ཏྗེ་སློགས་ཀིས་བསྡུས་

པ་གཉིད་ཀི་བདྗེ་བ་དང་མལ་དུ་ཉལ་བའི་བདྗེ་བ་དང་གླློས་འབྗེབས་པ་སྗེ་སྗེས་པའི་

བདྗེ་བ་དུས་མིན་པ་ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློའི་དུས་ལ་ཡང་ཚོད་མི་ཟིན་པ་སྗེ། ནམ་གི་

གུང་ཐུན་མ་གཏློགས་པ་ཆ་སློད་སྨད་ལ་བདག་གིར་བྱྗེད་ཅིང་སྗེལ་བར་མི་བྱྗེད་ན་

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །བདག་གིར་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ལ་རྟྗེན་གི་སློ་

ནས་ནི། ན་སྗེ་མི་ནུས་པ་དང་ལམ་བགྲློད་པས་དུབ་པ་དང་དྗེ་སང་བའི་ཕྱིར་འདུན་པ་

བསྐྗེད་པ་སྔར་ལྟར་བྱས་པ་སྗེ་གསུམ་མློ། །བྱ་བ་ངན་པ་ལ་ཆགས་པ་ནི། ཆགས་

པས་བྗེ་མློའི་གཏམ་ལ་སྗེན། ཞྗེས་པ་སྗེ། རྒྱལ་བློན་ཆློམ་རྐུན་བུད་མྗེད་དང་འདློད་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 639  

ལ་སློགས་པའི་འདུ་འཛིའི་གཏམ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའི་སྗེམས་ཀིས་དུས་ཡློལ་བར་

བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །བརྗེད་པས་བྱས་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའི་

ཉྗེས་པའློ། །འདི་གཞན་ལ་ཉན་པ་ཙམ་བྱས་པས་དུས་ཡློལ་བ་དང་དུས་ཡློལ་བ་ཡང་

སྔ་དྲློ་ལས་ཕྱི་དྲློ་དང་དྗེ་ལས་སློད་དུ་ཐལ་བ་སློགས་ལ་ས་མུ་དྲས་འཆད་དློ། །ཉན་པ་

དང་སྨྲས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ལ་ཉན་མཁན་གི་སློ་ནས་ནི། ཕ་རློལ་སྨྲ་ཞིང་འདུག་པ་

ལ་ཉན་པ་དྗེ་ཡང་དྲན་པ་ལ་གནས་བཞིན་དུ་ཕ་རློལ་གི་ངློར་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཉན་

པའློ། །

གཏམ་གི་སློ་ནས་ནི། ཡ་མཚན་པའམ་མཚར་གཏམ་ལ་ཕར་ལ་འདྲི་བ་ཙམ་

དང་ཚུར་ལ་འདྲི་བའི་ལན་འདྗེབས་པ་ཙམ་བྱྗེད་པའློ། །སློབ་པ་ལ་བརྩློན་པ་ལ་ནི་དྗེ་

ཡང་ཉྗེས་པ་ཡིན་པར་ཛི་ན་སུ་ཏ་སློགས་འཆད་དློ། །ཉྗེས་བྱས་དྗེ་གསུམ་ནི། སྗེམས་

ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་ཆློས་བཞིན་དུ་ཚོགས་པ་སྡུད་པ་དང་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་བརྩློན་

འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་དང་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འདུ་འཛིའི་ནང་དུ་ལློང་གཏམ་ངན་

པ་དང་དུ་མི་ལྗེན་པ་ལས་ཉམས་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་མས་བཤད་དློ། །བསམ་

གཏན་དང་འགལ་བ་ལ་གསུམ་ལས། སྦྱློར་བའི་ཉྗེས་པ་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དློན་མི་

ཚོལ། ཞྗེས་པ་སྗེ། སྗེམས་མཉམ་པར་འཇློག་པར་འདློད་པ་ལ་མནར་སྗེམས་དང་ང་

རྒྱལ་གིས་སྗེམས་གནས་པ་ལས་བརྩམས་པའི་གདམས་ངག་གཞན་ལ་ནློད་དུ་མི་

འགྲློ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་སྗེམས་གཞན་གཉིས་ཀིས་ནི་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའི་

ཉྗེས་པའློ། །མི་གནློད་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ལ་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ནི། ན་སྗེ་མི་ནུས་པ་དང་

གདམས་ངག་ལློག་པ་བྱུང་དློགས་པ་དང༌། བདག་མང་དུ་ཐློས་པ་ཡིན་ཏྗེ་སྗེམས་
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མཉམ་པར་འཇློག་ནུས་སམ་གདམས་ངག་གིས་གདམས་ངག་གི་བྱ་པ་བྱས་ཟིན་པ་

སྗེ་གསུམ་མློ། །དངློས་གཞིའི་ཉྗེས་པ་ནི། བསམ་གཏན་སྒིབ་པ་སློང་མི་བྱྗེད། །ཅྗེས་

པ་སྗེ། བསམ་གཏན་ལ་གྗེགས་བྱྗེད་པའི་སྒིབ་པ་ལྔ་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་བྱུང་བ་དང་

དུ་ལྗེན་ཞིང་སྗེལ་པར་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་ནློ། །དྗེ་སང་པའི་ཕྱིར་འདུན་པ་སྐྗེད་

པ་སློགས་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི་སྔར་བཞིན་ནློ། །

སྒིབ་པ་ལྔ་ནི། བཤྗེས་སྤིངས་ལས། རྒློད་དང་འགློད་དང་གནློད་སྗེམས་རྨུགས་

པ་དང༌། །གཉིད་དང་འདློད་ལ་འདུན་དང་ཐྗེ་ཚོམ་སྗེ། །སྒིབ་པ་ལྔ་པློ་འདི་དག་དགྗེ་

བའི་ནློར། །འཕློག་པའི་ཆློམ་རྐུན་ལགས་པར་རིག་པར་མཛོད། ཅྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཏྗེ་རྒློད་འགློད་གཉིས་སྒིབ་པ་གཅིག་དང་གཉིད་རྨུགས་གཉིས་སྒིབ་པ་གཅིག་ཏུ་

བྱའློ། །འདི་ལ་གཉིས་སྦྱང་བྱ་སྒིབ་པ་དང་དྗེ་འདྲྗེན་པའི་ཆློས་ངློས་གཟུང་བ་དང༌། ཇི་

ལྟར་སྦྱློང་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་འདློད་པ་ལ་འདུན་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་སློགས་

ཡུལ་ལྔ་ལ་སྗེད་ཅིང་འདུན་པས་སྗེམས་ཡུལ་ལྔའི་རྗེས་སུ་འབང་བ་སྗེ་དྗེ་འདྲྗེན་པ་ནི་

ཡུལ་ལ་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་མཚན་མ་སྒློ་འདློགས་པའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྗེད་

དློ། །གནློད་སྗེམས་ནི། གཞན་ལ་གནློད་པ་བྱ་བ་དང་འཚེ་བའི་བསམ་པ་སྗེ་དྗེ་འདྲྗེན་

པ་ནི ་ཁློང་ཁློའི ་རྒྱུ་མི ་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་མི ་འློང་བའི ་མཚན་མ་སྒློ ་འདློགས་

པའློ། །རྨུགས་པ་ནི། གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏློགས་པ་སྗེམས་ལས་སུ་མི་རུང་ཞིང་བློང་

བློང་པློར་གྱུར་པའློ། །གཉིད་ནི་འདིར་གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏློགས་པ་སྗེམས་ཡུལ་

ལས་མངློན་པར་སྡུད་པ་སྗེ་དྗེ་གཉིས་འདྲྗེན་པ་ནི་སྗེམས་ལ་མུན་པའི་མཚན་ལ་ཡིད་

ལ་བྱས་པས་མི་གསལ་བའློ། །རྒློད་པ་ནི། ཆགས་པའི་ཆར་གཏློགས་པའི་རྣམ་པར་
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མ་ཞི་བའློ། །འགློད་པ་ནི། སྗེམས་ཀི་ཡིད་ལ་གཅགས་པ་སྗེ་དྗེ་གཉིས་འདྲྗེན་པ་ནི་ཉྗེ་

དུ་དང་ལློངས་དང་ཡུལ་དང་མི་འཆི་བའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་སྔློན་བརྒད་པ་དང་

བརྩྗེས་པ་དང་དགའ་བ་དང་དགའ་མགུར་སྤྱད་པ་རྣམས་དྲན་པའློ། །ཐྗེ་ཚོམ་ནི་

བདག་དུས་གསུམ་དུ་བྱུང་ངམ་མ་བྱུང་ཞྗེས་པ་དང་དཀློན་མཆློག་དང་ལས་འབས་

དང་བདྗེན་པ་བཞི་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྗེ་དྗེ་འདྲྗེན་པ་ནི་དུས་གསུམ་པའི་ཆློས་དང་དྗེ་ལ་

དམིགས་པའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྗེད་དློ། །

ཇི་ལྟར་སྦྱློང་བའི་ཚུལ་ལ་གཉྗེན་པློ་གང་གིས་སྦྱློང་བ་དང༌། སྤྱློད་ལམ་ཇི་ལྟ་

བུས་སྦྱློང་བ་གཉིས་སློ། །དང་“པློ་1ལ་གསུམ་ལས་ཆློས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་སྦྱློང་

ཚུལ་ནི། འདློད་པ་ལ་འདུན་པའི་གཉྗེན་པློར་ནི། རྣམ་པར་སྔློས་པ་དང་རྣགས་པ་ལ་

སློགས་པའི་མི་སྡུག་པ་བསློམ་མློ། །གནློད་སྗེམས་ཀི་གཉྗེན་པློར་ནི་བྱམས་པ་

བསློམ་མློ། །རྨུགས་གཉིད་ཀི་གཉྗེན་པློར་ནི་ཉི་ཟླ་ལ་སློགས་པའི་སང་བའི་མཚན་མ་

ལྗེགས་པར་བཟུང་ནས་སྗེམས་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱས་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་དང་

ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་གཏློང་བའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྷ་རྗེས་སུ་དྲན་

པ་དང༌། གཞན་ཡང་དང་བར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་ལ་གཏད་ནས་སྗེམས་གཟྗེངས་

བསློད་པ་དང་ཕྱློགས་སུ་དང་ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་ལ་ལྟ་བ་དང་གདློང་ཆུས་འཁྲུ་

བའློ། །རྒློད་འགློད་ཀི་གཉྗེན་པློར་ནི་སྗེམས་ནང་ཁློ་ནར་ཡང་དག་པར་འཇློག་ཅིང་

རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་བྱྗེད་པའློ། །ཐྗེ་ཚོམ་གི་གཉྗེན་པློར་ནི་འདས་པའི་དུས་

སུ་བྱུང་བ་དང་མ་འློངས་པ་ན་འབྱུང་བ་སློགས་ཀི་བདག་ནི་མྗེད་ཀི་ཆློས་ཙམ་གི་རྒྱུ་

འབས་སུ་མཐློང་ནས་ཡློད་པ་ཡང་ཡློད་པ་དང་མྗེད་པ་ཡང་མྗེད་པར་སྒློ་སྐུར་དང་
1  པ
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བལ་བར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའློ། །གཞན་ཡང་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གསུང་

རབ་ལས་སྒིབ་པ་ལྔ་དང་དྗེ་དག་འདྲྗེན་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་ཉྗེས་དམིགས་ཀིས་སྨད་

པ་དང་དྗེ་དག་དང་བལ་བ་ལ་ཕན་ཡློན་གིས་བསློད་པའི་ཚིག་རྣམས་འདློན་ཞིང་དློན་

སྗེམས་པ་སློགས་བྱས་ན་མ་སྐྗེས་པ་མི་སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེས་པའང་ལྡློག་པར་འགྱུར་

རློ། །བདག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྦྱློར་བ་ནི། སྒིབ་པ་ལྔ་པློ་གང་རུང་སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་

སྒིབ་པ་དྗེས་སྗེམས་ཉྗེ་བར་ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤྗེས་རབ་ཆུང་བ་དང་དགྗེ་བ་ལ་

གནློད་པ་བྱྗེད་པས་བདག་གི་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་རིག་ནས་ངློ་ཚ་བར་བྱྗེད་ཅིང་

དང་དུ་མི་ལྗེན་པར་སྗེལ་བར་བྱྗེད་པའློ། །འཇིག་རྟྗེན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྦྱློང་བ་

ནི། སྒིབ་པ་ལྔ་པློ་གང་རུང་སྐྗེས་པའམ་སྐྗེ་བའི་དུས་ཉྗེ་བར་གནས་པ་ན། བདག་གིས་

འདི་དག་བསྐྗེད་ན་ནི་བདག་སློན་པ་དང་བསམ་པ་ཤྗེས་པའི་ལྷ་དང་གྲློགས་མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་སྨློད་པར་འགྱུར་རློ་སམ་ནས་མ་སྐྗེས་པ་མི་སྐྗེད་ཅིང་སྐྗེས་པ་སློང་

བའློ། །

སྤྱློད་ལམ་ཇི་ལྟ་བུས་སྦྱློང་བ་ནི། གཉིད་རྨུགས་ལ་ནི་ལངས་ཏྗེ་ཕན་ཚུན་དུ་

འཆག་ཅིང་སྦྱློང་བ་ཡིན་ལ་གཞན་བཞི་ལ་སྐིལ་མློ་ཀྲུང་ལྗེགས་པར་བཅས་དྲན་པ་

ཕྱློགས་པར་བྱས་ཏྗེ་སྦྱློང་བ་ཡིན་ནློ། །འདི་དག་དང་དུ་མི་ལྗེན་ཅིང་སྗེལ་བ་ནི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་དུས་ཁློ་ནར་མི་གཟུང་གི་ཐམས་ཅད་དུའློ། །རྗེས་ཀི་ཉྗེས་པ་ནི། བསམ་

གཏན་རློ་ལ་ཡློན་ཏན་ལྟ།ཞྗེས་པ་སྗེ། གསམ་གཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པའི་ཚེ་དྗེའི་རློ་མང་

བ་སྗེ་དགའ་བདྗེ་སློགས་ལ་སྗེད་ཅིང་རློ་མང་བ་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་ལྟ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་

ནློ། །དྗེ་སང་བའི་ཕྱིར་འདུན་པ་སྐྗེད་པ་སློགས་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི་སྔར་བཞིན་
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ནློ། །འགྲྗེལ་པ་དག་ནས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཆློག་ཤྗེས་བྱས་པའི་ཉྗེས་པར་འཆད་དྗེ་

འགྲིག་པར་མི་སང་ངློ༌། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་སྐྗེས་ཀང་དྗེའི་རྒྱུན་གནས་པ་དང་ཁྱད་པར་

དུ་འགྲློ་བ་ལ་བར་ཆད་ནི་ཉློན་མློངས་ཅན་བཞི་སྗེ་རློ་མང་ཅན་དང་ང་རྒྱལ་ཤས་ཆྗེ་བ་

དང་མ་རིག་པ་ཤས་ཆྗེ་བ་དང་ལྟ་བ་ཤས་ཆྗེ་བ་སྗེ་བཞིའློ། །ཉྗེས་བྱས་དྗེ་གསུམ་ནི་

རིམ་པ་ལྟར་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་དང་རྟློག་པ་ངན་པ་མི་

སྗེམས་ཤིང་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་སློམས་འཇུག་གིས་ཉློན་མློངས་པ་དང་དུ་མི་ལྗེན་པ་

དང་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་སློམས་འཇུག་གིས་རློ་མང་བ་དང་དུ་མི་ལྗེན་པ་ལས་ཉམས་

པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་མས་བཤད་དློ། །

ཤྗེས་རབ་དང་འགལ་བ་ལ་གཉིས། ཡུལ་དམན་པ་དང་འབྗེལ་བ་དང༌། མཆློག་

དང་འབྗེལ་བའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་ལས། ཐྗེག་དམན་སློང་བ་ནི། ཉན་ཐློས་ཐྗེག་པ་སློང་

བར་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ། བྱང་སྗེམས་ཀིས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆློས་ཉན་

པར་མི་བྱྗེད་ཚིག་དང་དློན་བསྲུང་བར་མི་བྱ་ནན་ཏན་དུ་བསབ་པར་མི་བྱ་སྗེ་དྗེ་དག་

བྱས་པ་ལ་དགློས་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་རང་དྗེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་གཞན་ལ་དྗེ་སྐད་སྨྲ་ན་ཉློན་

མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །འདི་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་ཉན་ས་སློགས་ཐྗེག་དམན་ལ་

དགློས་ཀང་བྱང་སྗེམས་ལ་མི་དགློས་སམ་དུ་འཛིན་པས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་གཏན་

སློང་བ་མིན་ལ་སློ་ཐར་སློང་དུ་འཇུག་པའི་རྩ་ལྟུང་དང་ཡང་ཁྱད་པར་ཆྗེའློ། །དྗེ་ལྟ་བུ་

ལ་ཉྗེས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀིས་ནི་མུ་སྗེགས་ཀི་བསན་

བཅློས་ལ་ཡང་བརྩློན་པར་བྱ་དགློས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་སྨློས་ཅི་

དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཅས་པ་འདི་ནི་ཆློས་རྒྱུས་ཆུང་བ་རྣམས་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ལ་སློ་
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ཐར་གི་བཅས་པ་ལ་སློབ་པ་སློགས་མི་དགློས་སློ་ཞྗེས་ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པར་འགྱུར་

བའི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་གསློག་པའི་གཡང་ས་ཆྗེན་པློ་འགྗེགས་པའི་གདམས་པ་མཆློག་

གློ ། །ཐྗེག་ཆྗེན་པ་གང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་འདུན་པ་

བཟླློག་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་འདུན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ལྟུང་བ་མྗེད་

དློ། །མཐའ་གཅིག་ཏུ་དྗེ་ལ་བརྩློན་པའི་ཉྗེས་པ་ནི། རང་ཚུལ་ཡློད་བཞིན་དྗེ་ལ་བརྩློན། 

ཞྗེས་པ་སྗེ། བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་ལ་བརྩློན་པ་བྱར་ཡློད་བཞིན་དུ་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡལ་བར་བློར་ནས་ཉན་ཐློས་ཀི་སྗེ་སློད་ལ་བརྩློན་པར་བྱྗེད་ན་ཉློན་

མློངས་ཅན་ནློ། །དྗེས་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་བརྩློན་པ་མ་བཏང་བའི་ངང་ནས་ཐྗེག་དམན་གི་

སྗེ་སློད་ལ་སློབ་དགློས་སློ། །

མུ་སྗེགས་ཀི་གཞུང་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརྩློན་པར་བྱྗེད་པ་ནི། བརྩློན་མིན་ཕྱི་

རློལ་བསན་བཅློས་པ་རྩློན། ཞྗེས་པ་སྗེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་བརྩློན་པ་བྱར་

ཡློད་ན་དྗེ་མ་བྱས་པར་མུ་སྗེགས་ཀི་བསན་བཅློས་ཕྱི་རློལ་གི་བསན་བཅློས་ལ་

བརྩློན་པར་བྱ་བ་མིན་པ་ལ་རང་གི་གཞུང་ལ་བརྩློན་པར་མ་བྱས་པར་དྗེ་ལ་བརྩློན་

པར་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །ཕྱི་རློལ་གི་བསན་བཅློས་ནི་ཕྱི་རློལ་པའི་

རྟློག་གྗེ་དང་སྒའི་བསན་བཅློས་ལ་ས་མུ་དྲས་འཆད་དློ། །སྔ་མ་ལ་བརྩློན་པའི་གཞི་ལ་

བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་དགློས་ལ་འདི་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཙམ་གིས་ཆློག་

གློ །རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ནི། ཤིན་ཏུ་ཡིད་གཞུངས་པ་དང་ལྡློབ་རྐྱྗེན་པ་དང་ཡུན་རིང་དུ་མི་

བརྗེད་པར་ནུས་པ་དང་དློན་སྗེམས་པ་དང་རྟློགས་པར་བྱྗེད་ནུས་པ་དང་སངས་

རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་རིགས་པས་རྟློགས་པ་དང་ལྡན་པས་བློ་མི་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་
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ཏྗེ་ཕྱི་རློལ་གི་བསན་བཅློས་ལས་ཉིས་འགྱུར་གིས་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་

ཀི་གསུང་རབ་ལ་བརྩློན་པར་བྱྗེད་ན་ཕྱི་རློལ་གི་གཞུང་ལ་བརྩློན་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་

དློ། །དྗེ་ལ་ཡིད་གཞུངས་པ་ནི། ཡུན་ཐུང་དུས་ཀང་དྲན་ནུས་པ་དང་དློན་སྗེམས་པ་

ནི་བློ་རྣློ་བ་དང་དློན་རྟློགས་པར་ནུས་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་གསལ་བ་དང་གསུང་རབ་

རིགས་པས་རྟློགས་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཆྗེ་བ་ལ་ཛི་ན་སུ་ཏས་བཤད་

དློ། །ལྡློབ་སྐྗེན་པ་ནི། མྱུར་བར་ལློབས་པའློ། །དགའ་བཞིན་དུ་མུ་སྗེགས་ཀི་གཞུང་

ལ་བརྩློན་པའི་ཉྗེས་པ་ནི། བརྩློན་པར་བྱས་ཀང་དྗེ་ལ་དགའ། །ཞྗེས་པ་སྗེ། སྔར་

བཤད་པ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དང་མི་འགལ་བར་མུ་སྗེགས་ཀི་བསན་བཅློས་ཕྱི་རློལ་གི་

བསན་བཅློས་ལ་མཁས་པར་བྱྗེད་ཀང་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ན་སྨན་ཚ་བ་ལ་བསྗེན་པ་

བཞིན་དུ་བྱྗེད་དགློས་པ་ལ། དྗེ་མི་བྱྗེད་པར་དང་པློར་མངློན་པར་དགའ་བའི་ཚུལ་

གིས་བྱྗེད་ཅིང་བར་དུ་དྗེས་དགའ་བར་འཛིན་ལ་ཐ་མར་རངས་པར་“བྱྗེད1་ན་ཉློན་

མློགས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །དྗེས་ན་མི་འདློད་བཞིན་དུ་དགློས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་

པ་དགློས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ཉྗེས་བྱས་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་སྐབས་ཀི་ལློག་ལྟ་

སློང་བ་ལས་ཉམས་པ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་ཐློས་བསམ་

ལ་སྦྱློར་བ་ལས་ཉམས་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་མས་བཤད་ཅིང་བཞི་པ་ལ་གསལ་ཁ་

མི་སང་ངློ༌། །ཡུལ་མཆློག་དང་འབྗེལ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡུལ་

སློང་བ་ནི། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སློང་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ། བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་ལ་

སྐུར་པ་འདྗེབས་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དྗེ་ལ་ཅི་ཞིག་ཐློས་ནས་སྐུར་པ་
1  བྱད
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འདྗེབས་ཤྗེ་ན། སྗེ་སློད་དྗེ་ལས་དྗེ་ཁློ་ནའི་དློན་ཟབ་མློའམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་

ཀི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཐུ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ལས་བརྩམས་ཏྗེ་སློ་སྐྗེའི་ཡུལ་མིན་པས་ཟབ་པ་

ཉན་རང་གི་ཡུལ་མིན་པས་མཆློག་ཏུ་ཟབ་པ་བསན་པ་དག་ཐློས་ནས་དྗེ་ལ་ཡིད་མ་

ཆྗེས་ཤིང་མ་མློས་ནས་སྐུར་པ་འདྗེབས་སློ། །དྗེ་ཁློ་ནའི་དློན་ནམ་མཐུ་ལས་བརྩམས་

ཏྗེ་ཞྗེས་གསུངས་པས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཕྱློགས་གང་རུང་གཅིག་ལ་སྐུར་པ་

བཏབ་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་སློན་ནློ། །སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ཚུལ་ནི་བཞི་སྗེ་འདི་དག་བརློད་

བྱ་དམན་པའམ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་རྟྗེན་མིན་པས་དློན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་རློད་བྱྗེད་དམན་

པའམ་བསློད་ནམས་ཀི་རྟྗེན་མིན་པས་ཆློས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་བྱྗེད་པ་པློ་དམན་

པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པ་མ་ཡིན། དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ན་སྗེམས་ཅན་ལ་

ཕན་བདྗེར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཐམས་ཅད་དམ་རྗེ་རྗེས་སྨྲ་བའློ། །

སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་རྒྱུ་ནི། རང་གི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྗེད་དམ་གཞན་གི་ཁ་ཕྱིར་

རྗེས་སུ་ཞུགས་པའློ། །ཆློས་སློང་བ་ལས་སྗེམས་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ནི་ཟབ་ཅིང་མཆློག་

ཏུ་ཟབ་པའི་གནས་དག་ཐློས་ནས་སྗེམས་མ་མློས་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་དད་པ་

དང་གཡློ་མྗེད་པས་འདི་ལྟར་བདག་ནི་ལློང་བར་གྱུར་ཏྗེ་ཟག་པ་མྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་

ཀི་མིག་མྗེད་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྤྱན་གིས་རྗེས་སུ་སྤྱློད་པར་ཟད་པས་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པས་དློན་གཞན་ལ་དགློངས་ཏྗེ་གསུངས་པ་སང་བ་ནི་བདག་གི་བྱ་

བའི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཡང་དག་པར་བསབ་པར་བྱའློ། །བྱང་སྗེམས་ཀིས་དྗེ་ལྟར་

བདག་ནི་མི་ཤྗེས་པར་བརྩིས་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཉིད་ཆློས་དྗེ་དག་ལ་ལློག་ཏུ་

མ་གྱུར་པར་ཡང་དག་པར་ལྟ་ན་དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །མློས་པ་
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མ་སྐྗེས་སུ་ཟིན་ཀང་སྐུར་པ་མི་འདྗེབས་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །མདློ་སྗེའི་རྒྱན་ལས་

ཀང༌། ཡིད་ཀི་ཉྗེས་པའི་རང་བཞིན་གདུག་པ་སྗེ། །མི་རིགས་པ་ཡི་གཟུགས་ལའང་

མི་རིགས་ན། །ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཆློས་ལ་སྨློས་ཅི་དགློས། །དྗེ་ཕྱིར་བཏང་སློམས་བཞག་

ལྗེགས་ཉྗེས་པ་མྗེད། ཅྗེས་དང༌། རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་ལས་ཀང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

དགློངས་གསུངས་པ་རྣམས། །ཤྗེས་པར་ས་མིན་དྗེ་ཡི་ཕྱིར། །ཐྗེག་གཅིག་ཐྗེག་པ་

གསུམ་གསུངས་པ། །བཏང་སློམས་ཀིས་ནི་བདག་བསྲུང་བྱ། །བཏང་སློམས་ཀིས་ནི་

སིག་མི་འགྱུར། །སང་བས་སིག་འགྱུར་དགྗེ་མི་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པས་ལས་དང་

པློ་པས་ཐམས་ཅད་ལ་བློ་དང་མཐུན་པའི་མློས་པ་ཐློབ་པར་དཀའ་བས་མློས་པར་མ་

ནུས་ཀང་བཏང་སློམས་སུ་བཞག་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །

འབས་བུ་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་ལ་བསློད་ཅིང་གཞན་ལ་སྨློད། ཅྗེས་པ་

སྗེ། ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པ་དང་ཁློང་ཁློ་བའི་སྗེམས་ཀིས་གཞན་དག་ལ་བདག་བསློད་

ཅིང་གཞན་སྨློད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པའི་སྗེམས་

ནི་འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་དང་ས་མུ་དྲས་རླློམ་སྗེམས་སམ་སྗེམས་པའི་སྗེམས་ལ་

འཆད་དྗེ་ང་རྒྱལ་ལློ། །ཛི་ན་སུ་ཏས་བདག་ལ་གཅྗེས་པར་འཛིན་པའི་སྗེམས་ལ་

བཤད་དྗེ་དློན་འདྲའློ། །དྗེས་ན་“ཕམ1་པའི་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་ཆྗེའློ། །བདག་བསློད་

གཞན་སྨློད་བྱས་ཀང་དགློས་པའི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། བསན་པ་གནས་པར་བྱ་

བའི་ཕྱིར་མུ་སྗེགས་ཅན་ཟིལ་གིས་གནློན་འདློད་པའི་དུས་དང་ཐབས་དྗེས་གཞན་

འདུལ་བར་འདློད་པ་དང་གཞན་མ་དད་པ་རྣམས་དད་པར་བྱ་བ་དང་དད་པ་རྣམས་

ཕྱིར་ཞིང་འཕྗེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱྗེད་པ་སྗེ་གསུམ་མློ། །ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུ་ལས་
1  པམ
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ཉམས་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཐློས་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་ནི། ཆློས་ཀི་དློན་དུ་འགྲློ་མི་བྱྗེད། 

ཅྗེས་པ་སྗེ། གཞན་ལ་ཆློས་སྒློགས་ཤིང་འཆད་པ་དང་ཆློས་ཀི་འབྗེལ་བའི་གཏམ་

གཏན་ལ་འབྗེབས་ན་ང་རྒྱལ་དང་སྗེམས་གཞན་གཉིས་དང་ལྡན་པས་མི་འགྲློ་ན་ཉློན་

མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པའློ། །སྗེམས་གཞན་གཉིས་ཀིས་མི་འགྲློ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་

མིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །མ་སློང་ཡང་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། ཆློས་སྒློགས་པ་

སློགས་མ་ཚོར་བ་དང་ན་སྗེ་མི་ནུས་པ་དང་ལློག་པར་སློན་དུ་དློགས་པ་དང་ཆློས་ཀི་

གཏམ་དྗེ་ཡང་ཡང་ཐློས་ཤིང་བཟུང་ལ་ཤྗེས་ཟིན་པར་ཤྗེས་པ་དང་མང་དུ་ཐློས་པ་

ཐློས་པ་འཛིན་པ་ཐློས་པ་བསགས་པ་ཡིན་པ་དང་རྟག་ཏུ་དམིགས་པ་ལ་གནས་ཏྗེ་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་དང་ཤྗེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྟུལ་ཏྗེ་ཆློས་ལྗེན་པ་དང་འཛིན་པ་དང་

དམིགས་པ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ལ་ཞྗེན་པ་སྗེ་བདུན་ནློ། །མང་དུ་ཐློས་པ་སློགས་

གསུམ་ནི་ཐློས་པ་དང་ཤྗེས་པ་དང་རློགས་པའི་རྣམ་གྲངས་སློ། །ལྗེན་པ་སློགས་

གསུམ་ནི་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་མློ། །

དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི། རང་ལ་ཆློས་སྨྲ་བའི་བ་མའི་སྗེམས་མི་དགའ་བ་བསྲུང་

བ་སྗེ་གཅིག་གློ །ཐློས་པའི་ཡུལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། དྗེ་ལ་སྨློད་དང་མི་དགྗེ་རྟྗེན་

ཞྗེས་པ་སྗེ། ཆློས་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ལ་བསམས་བཞིན་དུ་ཁྱད་དུ་གསློད་པ་སྗེ་སིང་

ནས་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་སློན་པའི་འདུ་ཤྗེས་མི་སྐྗེད་པ་དང་ལུས་ཀིས་

བཀུར་སི་མི་བྱྗེད་ལ་སྨ་འབྗེབས་པས་“འཕྱ1་ཞིང་ཚིག་རྩུབ་པློ་སྨྲ་བས་བསྗེང་བར་

བྱྗེད་པ་དང་ཚིག་འབྲུ་ལྗེགས་པ་ལ་ཆྗེད་ཆྗེར་བྱྗེད་པས་དྗེ་ལ་རྟློན་གི་དློན་ལ་“ཆྗེད2་

1  འཔྱ

2  ཆད
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ཆྗེར་མི་བྱྗེད་པས་དྗེ་ལ་མི་རྟློན་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཉྗེས་པ་སྗེ། མདློར་ན་ཚིག་མི་

ལྗེགས་ན་དློན་ལྗེགས་ཀང་དྗེ་ལ་མི་གནས་ལ་ཚིག་ལྗེགས་ན་དློན་མི་ལྗེགས་ཀང་དྗེ་

ལ་གནས་པའློ། །ཁ་ཅིག་ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་ཚིག་འབྲུ་ཙམ་འཆད་པར་ཟད་ཀི་དློན་མི་

འཆད་པའམ་མི་ཤྗེས་སློ་ཞྗེས་སྨློད་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་ཡི་གྗེའི་དློན་ལ་ཡང་མ་ཞུགས་

སློ། །དྗེས་ན་བྱང་སར་རྟློན་པ་བཞིའི་སྐབས་སུ་སྔར་ལྟར་གསུངས་པས་དྗེ་བཞིན་དུ་

བྱའློ། །ཛི་ན་སུ་ཏ་དང་ས་མུ་དྲས་ཀང་ཆློས་ལ་མ་གུས་པའི་ཉྗེས་པར་བཤད་

དློ། །ཉྗེས་བྱས་དྗེ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལྟ་བ་ངན་པ་སློང་བ་དང་ཐློས་པ་ལ་སྦྱློར་བ་

དང་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་བ་མའི་རིམ་གྲློ་བྱ་བ་ལས་ཉམས་པ་དང་ཡི་གྗེ་རྟློན་གི་དློན་ནི་

ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་དློན་དུ་ཚིག་འབྲུ་ལ་བརྟྗེན་པར་འགྲྗེལ་པ་གསར་

མས་བཤད་དློ། །

སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་དང་འགལ་བ་ལ་གཉིས། དློན་བྱ་བའི་ཡུལ་སྤྱི་དང་འབྗེལ་

བ་དང༌། བྱྗེ་བག་དང་འབྗེལ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། དློན་མི་སྒྲུབ་པ་ནི། དགློས་

པའི་གྲློགས་སུ་འགྲློ་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ། བྱ་བ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ནས་བསློད་

ནམས་བྱྗེད་པའི་བར་བརྒྱད་ལ་སྗེམས་གཉིས་ཀིས་གྲློགས་སུ་མི་འགྲློ་ན་ཉློན་མློངས་

ཅན་དང་སྗེམས་གཞན་གཉིས་ཀིས་ནི་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའློ། །དྗེ་ལས་གཞན་

རྣམས་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ་ཡང་དག་པའི་ཐ་སད་ནི་ཡུལ་སློ་སློའི་སྐད་ཀི་

ཐ་སད་མི་ཤྗེས་པ་ལ་དྗེ་སློབ་པར་གྲློ་ལུང་བས་བཤད་དློ། །མ་བྱས་ཀང་རྟྗེན་གི་སློ་

ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། ན་སྗེ་མི་ནུས་པ་དང་སྔར་གཞན་ལ་ཁས་བངས་པ་དང་ནུས་

པ་གཞན་ལ་བཅློལ་བ་དང་དྗེ་བས་ཆྗེས་ལྷག་པའི་དགྗེ་ཕྱློགས་ལ་བརྩློན་པ་དང་རང་
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བཞིན་གིས་ཡིད་རྟུལ་ཞིང་ལུང་འབློགས་མི་མཁས་པ་སྗེ་ལྔའློ། །བྱ་བའི་སློ་ནས་ནི། 

གནློད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་ཆློས་དང་མི་ལྡན་པ་མི་རིགས་པའི་བྱ་བ་སྗེ་གཅིག་

གློ །ཡུལ་གི་སློ་ནས་ནི། གྲློགས་འཚོལ་བ་རང་གིས་བྱྗེད་ནུས་པའམ་བྱྗེད་པའི་

མགློན་དང་རྟྗེན་ཡློད་པའློ། །དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི་ཐབས་དྗེས་འདུལ་བར་འདློད་པ་

དང་གཞན་ཆྗེས་མང་བའི་མནར་སྗེམས་བསྲུང་བ་དང་དགྗེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་

སྲུང་བ་སྗེ་གསུམ་མློ། །གནློད་པ་མི་སྗེལ་བ་ལ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་མི་སྗེལ་བ་དང༌། 

དྗེའི་རྒྱུ་མི་སྗེལ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། སྡུག་བསྔལ་གི་བྱྗེ་བག་མི་སྗེལ་བ་ནི། 

ནད་པའི་རིམ་གྲློ་བྱ་བ་སང༌། ཞྗེས་པ་སྗེ། ནད་ཀིས་ཐྗེབས་པ་དང་འཕད་པ་ན་སྗེམས་

གཉིས་ཀིས་དྗེ་ལ་ནད་གཡློག་ལ་སློགས་པའི་རིམ་གྲློ་དང་བསྗེན་བཀུར་མི་བྱྗེད་ན་

ཉློན་མློངས་ཅན་དང་སྗེམས་གཞན་གཉིས་ཀིས་ནི་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའློ། །མ་

བྱས་ཀང་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། ན་སྗེ་མི་ནུས་པ་དང་ནུས་ཤིང་ནད་པའི་

ཡིད་དང་མཐུན་པ་ལ་བཅློལ་བ་དང་ཤྗེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྟུལ་ལ་ལྗེགས་པར་ཆློས་སློན་

མི་ནུས་ལ་ལྗེགས་པར་འཛིན་མི་ནུས་ཤིང་དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་མཉམ་པར་

འཇློག་མི་ནུས་པ་དང་སྔར་གཞན་ལ་ཁས་བངས་པ་སྗེ་བཞིའློ། །

ཡུལ་གི་སློ་ནས་ནི། ནད་པ་མགློན་དང་རྟྗེན་ཡློད་པ་དང་རང་གིས་རང་གི་

གཡློག་ནུས་པ་དང་ནད་རྒྱུན་རིངས་ཀིས་ཐྗེབས་ཏྗེ་སློས་ཙམ་དུ་འདུག་པ་སྗེ་གསུམ་

མློ། །དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི། དགྗེ་ཕྱློགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ལ་བརྩློན་པ་དྗེའི་བར་ཆད་དུ་

འགྱུར་བ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ་གཅིག་གློ །སྡུག་བསྔལ་སྤྱི་མི་སྗེལ་བ་ནི། སྡུག་བསྔལ་

སྗེལ་བར་མི་བྱྗེད་པ། ཞྗེས་པ་སྗེ། ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིན་མིན་གི་ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་མྗེད་
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ཀི་ཚུལ་ནི་ནད་པ་དང་འདྲ་ལ་བསལ་བྱའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་ཚུལ་ནི་སྔར་བཤད་པ་

བཞིན་ནློ། །སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་མི་སྗེལ་བ་ནི། བག་མྗེད་རྣམས་ལ་རིགས་མི་

སློན། །ཞྗེས་པ་སྗེ། ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་དློན་ལ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཞུགས་པའི་

སྗེམས་ཅན་མཐློང་ན་སྗེམས་གཉིས་ཀིས་སྐློན་མྗེད་པའི་རིགས་པ་དང་ཇི་ལྟར་

འཚམ་པའི་ཚུལ་བཞིན་མི་སློན་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་སྗེམས་གཞན་གཉིས་ཀིས་ནི་

ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའློ། །མ་བསན་ཀང་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། རང་

གིས་སློན་ཚུལ་མི་ཤྗེས་ཏྗེ་མི་ནུས་པ་དང་གཞན་བསན་ནུས་པ་ལ་བཅློལ་བ་སྗེ་

གཉིས་སློ། །ཡུལ་གི་སློ་ནས་ནི། དྗེ་ཉིད་ཀིས་འཆློས་ནུས་པ་དང་དགྗེ་བཤྗེས་ཀིས་

ཟིན་པ་དང་རང་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་དང་ལྡན་ཞིང་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བས་ལློག་

པར་འཛིན་པ་དང་རིགས་པ་བསན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་གུས་པ་མྗེད་པས་དམུ་རྒློད་དུ་

གྱུར་པ་སྗེ་བཞིའློ། །དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི། མ་བསན་པའི་ཐབས་དྗེས་འདུལ་བར་

འདློད་པ་སྗེ་གཅིག་གློ །འདི་ཡང་རྒྱས་པར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དློན་

བྱ་བའི་ཡུལ་བྱྗེ་བག་པ་དང་འབྗེལ་བ་ལ་གཉིས། ཕན་མི་འདློགས་པ་དང༌། ཚར་མི་

གཅློད་པའློ། །དང་པློ་ལ་དྲུག་ལས། །དང་པློ་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

བྱས་ལ་ལན་དུ་ཕན་མི་འདློགས། ཞྗེས་པ་སྗེ་སྗེམས་ཅན་ཕན་འདློགས་པ་རྣམས་ལ་

ཕན་ལན་བྱྗེད་མི་འདློད་པས་བྱས་པ་མི་གཟློ་ཞིང་ཕན་བཏགས་པ་མི་དྲན་པའམ་མི་

སྗེམས་པས་བྱས་པ་མི་ཚོར་ཏྗེ་མནར་སྗེམས་ཀིས་དྗེ་བས་ཆྗེ་བའམ་མ་ནུས་ན་

མཉམ་པའམ་ཐ་ན་ཆུང་ངུའི་མཐུནཔའི་ཕན་ལན་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་

སྗེམས་གཞན་གཉིས་ཀིས་ནི་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །མ་བྱས་ཀང་རྟྗེན་
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གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། ཕན་ལན་བྱ་བར་བསྒིམས་བཞིན་དུ་མ་ནུས་ཤིང་མ་

ལྕློགས་པ་སྗེ་གཅིག་གློ། །དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི། ཕན་ལན་མ་བྱས་པའི་ཐབས་དྗེས་

འདུལ་བ་སྗེ་གཅིག་གློ། །ཡུལ་གི་སློ་ནས་ནི། དྗེ་ཉིད་ཕན་ལན་བྱྗེད་པ་དྗེ་མི་འདློད་པ་

སྗེ་གཅིག་གློ །

ཡིད་མི་བདྗེ་བ་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། གཞན་གི་མ་ངན་སྗེལ་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་

པ་སྗེ། གཞན་ཉྗེ་དུ་དང་ལློངས་སྤྱློད་དང་བལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་མ་ངན་བྱུང་བ་ལ་

མནར་སྗེམས་ཀིས་མི་སྗེལ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་སྗེམས་གཞན་གཉིས་ཀིས་ནི་

ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །ལྟུང་མྗེད་ནི་དགློས་པའི་གྲློགས་སུ་འགྲློ་མ་བྱྗེད་

དང་འདྲ་ལ་མ་ངན་གི་རྣམ་དབྱྗེ་དང་དྗེ་བསལ་ཚུལ་ནི་སྔར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་

ཏློ། །བཀྲྗེན་པ་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། ནློར་འདློད་པ་ལ་སྦྱིན་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ། 

ཟས་སྐློམ་སློགས་འདློད་པ་ཡང་དག་པ་སྗེ་རིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་སློང་བ་པློས་སློང་

བ་ལ་ཡློ་བྱད་དྗེ་དག་སྗེམས་གཉིས་ཀིས་མ་བྱིན་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་སྗེམས་

གཞན་གཉིས་དང་བག་མྗེད་པས་མ་བྱིན་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །མ་

བྱིན་ཡང་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། རང་ལ་ལློངས་སྤྱློད་དྗེ་དག་མྗེད་པ་སྗེ་

གཅིག་གློ། །དངློས་པློའི་སློ་ནས་ནི། ཚེ་འདིའམ་ཕྱི་མར་སྐློན་སྐྗེད་པའི་རུང་བ་མ་

ཡིན་པ་དང༌། སློང་བ་པློ་དྗེ་ལ་མི་འཕློད་པའི་རས་ཏྗེ་གཉིས་སློ། །དགློས་པའི་སློ་ནས་

ནི། མ་བྱིན་པའི་ཐབས་ཀིས་འདུལ་འདློད་པ་དང་དྗེ་ལ་བྱིན་ན་རྒྱལ་པློ་ལ་གནློད་པར་

འགྱུར་བ་བསྲུང་བ་དང་དགྗེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་སྲུང་བ་སྗེ་གསུམ་མློ། །རང་གི་

འཁློར་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། འཁློར་རྣམས་ཀི་ནི་དློན་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ། འཁློར་
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བསྡུས་པ་ལ་མནར་སྗེམས་ཀིས་གདམས་ངག་མི་འདློམས་ཤིང་རྗེས་སུ་མི་སློན་པ་

དང་ཕློངས་པ་དྗེ་དག་གི་ཕྱིར་དུ་བམ་ཟྗེ་དང་ཁྱིམ་བདག་དད་པ་རྣམས་ལས་གློས་

ཟས་དང་མལ་ཆ་དང་སན་དང་ན་བའི་གསློས་སྨན་དང་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ཡློ་བྱད་

རྣམས་ཆློས་བཞིན་དུ་མི་ཚོལ་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་སྗེམས་གཞན་གཉིས་དང་བག་

མྗེད་ཀིས་མི་འདློམས་ཤིང་རྗེས་སུ་མི་སློན་ལ་ཚོལ་བར་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་

མིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །དྗེ་དག་མ་བྱས་ཀང་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། ན་སྗེ་

སྦྱློར་མི་བཟློད་པ་དང་ནུས་པ་གཞན་ལ་བཅློལ་བ་སྗེ་གཉིས་སློ། །དགློས་པའི་སློ་ནས་

ནི། མི་སློན་པ་དང་མི་ཚོལ་བའི་ཐབས་དྗེས་འདུལ་བར་འདློད་པ་དང་དགྗེ་འདུན་གི་

ནང་ཁིམས་སྲུང་བ་སྗེ་གཉིས་སློ། །ཡུལ་གི་སློ་ནས་ནི། འཁློར་བསློད་ནམས་ཆྗེན་པློ་

དང་ལྡན་པའམ་རང་ཉིད་ཆློས་གློས་སློགས་ཚོལ་ནུས་པར་ཤྗེས་པ་དང༌། གདམས་

ངག་དང་རྗེས་བསན་གིས་དྗེ་དག་གི་བྱ་བ་བྱས་ཟིན་པ་དང་སྔློན་མུ་སྗེགས་ཅན་ཡིན་

པ་ལས་ཆློས་རྐུར་འློངས་ལ་དྗེ་ཡང་འདུལ་བའི་སྐལ་བ་མྗེད་པ་སྗེ་གསུམ་མློ། །ཆློས་

དང་ཟང་ཟིང་གིས་བསྡུ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

མཐུན་པར་བྱ་བ་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། གཞན་གི་བློ་དང་མཐུན་མི་

འཇུག །ཅྗེས་པ་སྗེ། གཞན་གི་སྗེམས་དང་མཐུན་པར་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་

ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །མཐུན་པར་མ་བྱས་

ཀང་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། ན་སྗེ་སྦྱློར་མི་བཟློད་པ་སྗེ་གཅིག་གློ །དགློས་

པའི་སློ་ནས་ནི། གཞན་གི་འདློད་པ་དྗེ་མི་འཕློད་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་སར་གནློད་པར་འགྱུར་

བའམ་ཡང་ན་དྗེས་རང་ལ་གནློད་པ་དང་འདློད་པ་དྗེ་འཕློད་པ་ཡིན་ཡང་གཞན་ཆློས་
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མང་པློ་ལ་མི་འཕློད་ཅིང་མི་འདློད་པ་སྗེ་དྗེ་ལ་མི་དགའ་བའི་སྗེམས་བསྲུང་བ་དང་

དགྗེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་སྲུང་བ་དང་མུ་སྗེགས་ཅན་ཚར་གཅློད་པ་དང་ཐབས་དྗེས་

འདུལ་བར་འདློད་པ་སྗེ་ལྔའློ། །འདི་ཡང་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །ཡློན་ཏན་ཅན་ལ་

ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་བརློད་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་སྗེ། གཞན་དག་

གི་ཡང་དག་པའི་ཡློན་ཏན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དད་པ་ལ་སློགས་པའི་བསྔགས་པ་མི་

བརློད་པ་དང་ལྗེགས་པར་སྨྲས་པ་ལ་ལྗེགས་སློ་མི་སྗེར་ན་སྗེམས་གཅིག་དང་

གསུམ་གིས་ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིན་མིན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་སྔ་མ་ལྟར་རློ། །མ་བརློད་ཀང་

རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། ན་སྗེ་བརློད་པར་མི་ནུས་པ་དང་ཕ་རློལ་པློའི་

གཏམ་རློགས་རློགས་སུ་སློད་པ་སྗེ་གཉིས་སློ། །ཡུལ་གི་སློ་ནས་ནི། རང་བཞིན་

གིས་འདློད་པ་ཆུང་བས་ཡློན་ཏན་བརློད་ན་མི་དགའ་བ་ལ་དྗེར་ཤྗེས་པ་སྗེ་གཅིག་

གློ །བརློད་བྱའི་སློ་ནས་ནི། ཡློན་ཏན་དང་ལྗེགས་སྨྲས་ལྟར་སང་དུ་སློང་བ་སྗེ་གཅིག་

གློ །དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི། མ་བརློད་པའི་ཐབས་དྗེས་འདུལ་འདློད་པ་དང་དགྗེ་

འདུན་གི་ནང་ཁིམས་བསྲུང་བ་དང་བརློད་ན་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་དང་རྒྱགས་པ་དང་

ཁྗེངས་པ་དང་གནློད་པར་འགྱུར་དུ་དློགས་ནས་དྗེ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དང་མུ་སྗེགས་

ཅན་ཚར་བཅད་པ་སྗེ་བཞིའློ། །ཚར་མི་གཅློད་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཆློས་མིན་སྤྱད་པ་

དབང་དུ་མི་བྱྗེད་པ་ནི། རྐྱྗེན་དུ་འཚམ་པར་ཚར་མི་གཅློད། ཅྗེས་པ་སྗེ། སྗེམས་ཅན་

སྨ་དབབ་པ་དང་ཆད་པས་བཅད་པ་དང་བསྐྲད་པར་རིགས་པ་རྣམས་ཉློན་མློངས་ཅན་

གི་སློ་ནས་སྨ་མི་འབྗེབས་སམ་འབྗེབས་ཀང་ཆད་པས་མི་གཅློད་པའམ་གཅློད་ཀང་

མི་སྐྲློད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་སྗེམས་གཞན་གཉིས་དང་བག་མྗེད་པས་ནི་ཉློན་
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མློངས་ཅན་མིན་པའི་ཉྗེས་པའློ། །མ་བྱས་ཀང་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ནི། 

དུས་ལ་སློད་པ་སྗེ་གཅིག་གློ །ཡུལ་གི་སློ་ནས་ནི། གཏམ་བྱར་མི་རུང་བ་བཀའ་བློ་

མི་“བདྗེ1་ཞིང་ཀུན་ནས་མནར་སྗེམས་ཤས་ཆྗེ་བ་སྗེ་བཅློས་སུ་མི་རུང་བ་དང་ཤས་

ཆྗེར་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་དང་ལྡན་པས་མྱུར་བ་མྱུར་བར་མཐུན་པར་བྱྗེད་པ་

སྗེ་གཉིས་སློ། །དགློས་པའི་སློ་ནས་ནི། སྨ་འབྗེབས་པ་སློགས་བྱས་ན་འཐབ་པ་དང་

“མཚང2་འབྲུ་བ་དང་འགྗེད་པ་དང་རྩློད་པར་འགྱུར་བར་མཐློང་ནས་དྗེ་མི་འབྱུང་བར་

བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་དགྗེ་འདུན་འཁྲུག་ཅིང་འབྱྗེ་བར་མཐློང་ནས་དྗེ་འགློག་པ་སྗེ་གཉིས་

སློ། །

འཐབ་པ་སློགས་བཞི་ནི་དང་པློ་སྤྱི་ཡིན་ལ་ལྷག་མ་གསུམ་ནི་ཤགས་ངན་དང་

ལག་གིས་འགྗེད་པ་དང་བའི་གྲར་འགྗེད་པ་ལ་གྲློ་ལུང་བས་བཤད་དློ། །བསན་པ་ལ་

འགྲས་པ་སློགས་དབང་དུ་མི་བྱྗེད་པ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་སིག་ལ་སློགས་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་པ་

སྗེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མཐུ་ས་ཚོགས་དང་ལྡན་ན་སྐྲག་པར་བྱ་རིགས་པ་སྐྲག་པ་དང་

འདུན་པར་བྱ་རིགས་པ་རྣམས་འདུན་པར་བྱ་བ་དང་བསན་པ་ལ་གནས་ཀང་སློམ་པ་

དང་མི་ལྡན་ན་དད་པས་བྱིན་པ་མི་འཇུ་བས་དད་པས་བྱིན་པ་སློང་དུ་གཞུག་པའི་

ཕྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྐྲག་པ་དང་འདུན་པར་མི་བྱྗེད་ན་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་པའི་ཉྗེས་

པའློ། །སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཁ་ཅིག་ལས་ཉྗེས་བྱས་ཐ་མ་འདི་ཉློན་

མློངས་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནི་ཡི་གྗེ་མ་དག་པ་འདྲའློ། །སྔགས་སམ་རས་སྦྱློར་རློ་ཞྗེས་

རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སྐུར་པའི་ཤས་ཆྗེར་ཞྗེན་པའི་མུ་སྗེགས་ཡིན་ན་མ་བསན་ཀང་ཉྗེས་པ་

1  བད

2  མཆང
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མྗེད་དློ། །ཉྗེས་བྱས་བཅུ་གཉིས་པློ་དྗེ་རྣམས་ནི་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་རང་རང་གི་

སྐབས་ལས་ཉམས་པར་འགྲྗེལ་བ་གསར་མས་བཤད་དློ། །སིང་བརྩྗེར་ལྡན་ཞིང་

བྱམས་ཕྱིར་དང༌། །སྗེམས་དགྗེ་བ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད། ཅྗེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ནི། སྔར་

བསན་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པའི་སློ་ནས་བཅས་པ་དྗེ་རྣམས་ལས་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་སིང་བརྩྗེ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་སྗེམས་ཅན་ལ་བྱམས་པ་སྗེ་ཕན་པར་འདློད་པ་

དང་གདུལ་བར་འདློད་པས་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པའློ། །དང་གི་སྒས་ནི། སྗེམས་ནི་

ཤིན་ཏུ་ཉློན་མློངས་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བས་ཉྗེན་པ་དང༌། །གཉིད་དང་མློས་པ་

དག་ལ་ནི། །བྱུང་བ་ལ་ཡང་ཉྗེས་པ་མྗེད། ཅྗེས་པ་རྣམས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་

སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པློས་བཤད་དྗེ་སྐབས་འདིར་གཞུང་ལས་སྗེམས་

འཁྲུགས་པ་དང་ཚོར་བས་ཉྗེན་པ་ལ་ཉྗེས་མྗེད་དུ་གསུངས་པ་དྗེ་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་

བསྡུས་པར་བཞྗེད་དློ། །སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཞི་བ་འཚོ་ནི། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་

ཆགས་པ་ཉྗེས་པ་ཆུང་བར་གསུངས་པའི་སྐབས་ཀི་ཉྗེས་མྗེད་དྗེ་གཞུང་འདིས་

བསྡུས་པར་བཞྗེད་དྗེ་འདི་ལྗེགས་སློ། །

གཉིས་པ་དྗེ་ལས་སྗེམས་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ནི། བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀི་བསབ་

པའི་གཞི་སྔར་བཤད་པ་འདི་དག་ནི་མདློ་སྗེ་ལས་དངློས་སུ་བྱུང་བ་ཤ་སག་“སྗེ1་

ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་བརྩམས་ནས་སློན་པས་མདློ་སྗེ་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཐློར་བུ་

ཐློར་བུར་གསུངས་པའི་ཐློར་བུ་དྗེ་དག་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྗེ་སློད་ཀི་མ་མློ་འདིར་

ཕྱློགས་གཅིག་དང་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་ཚང་བར་འཕགས་པ་“ཐློགས2་མྗེད་ཀིས་བཤད་

1  ས

2  ཐགས
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པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་བཟློ་དང་བལ་བའི་བསབ་པའི་གནས་ལ་བསབ་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར་དུ་བྱང་སྗེམས་གུས་པ་སྐྗེས་པས་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་གིས་

གཞན་ལས་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་ནས་བསབ་པ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་མཆློག་

ཏུ་གུས་པར་བྱས་ཏྗེ་ཇི་ལྟར་བཅས་པ་ལས་མི་འགལ་བར་བསབ་པར་བྱའློ། །

བསམ་པ་གསུམ་ནི། དྗེ་དག་ལ་སློབ་པར་འདློད་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་

དང་བྱང་ཆུབ་འདློད་པའི ་བསམ་པ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་བའི་བསམ་

པའློ། །འདི་གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་བསབ་པ་ལ་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ཀིས་འཆད་

ཀང་དང་པློ་བསབ་པའི་རང་བཞིན་ནི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་སློབ་འདློད་དང་ཕྱི་མ་

གཉིས་ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དློན་གི་ཕྱིར་དུ་སློབ་པ་ལ་བཤད་ན་ལྗེགས་

པར་མཐློང་ངློ༌། །དང་པློར་སློམ་པ་བངས་པའི་ཐློག་མ་ཉིད་ནས་ཀང་ཉྗེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་གུས་པ་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་པར་བྱའློ། །བྱང་སའི་ལྗེའུ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལས་ཀང༌། དྗེ་

ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གང་དག་བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའློ་ཞྗེས་ཁས་

འཆྗེ་བར་གནས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་རྣམས་ལ་ལྗེགས་པར་མི་སྒྲུབ་

པ་དྗེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལྟར་བཅློས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་སྗེ་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གང་དག་བདག་

ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཁས་འཆྗེ་བར་གནས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་བསབ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ལྗེགས་པར་སློབ་པ་དྗེ་དག་ནི་ཡང་དག་པའི་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་འདི་དག་ནི་གྲུབ་

ནའང་ལྗེགས་ཀི་མ་གྲུབ་ནའང་དྗེ་ལྟ་བས་མློད་སམ་དུ་མི་བསམ་པར་གནད་ཀི་
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གདམས་པར་བལྟས་ཏྗེ་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་ནས་ཕར་ཕྱིན་དང་བསྡུ་བ་

བཞི་སྤྱློད་པ་ལ་མ་མཐར་བྱས་ཏྗེ་སྤློ་ཤུགས་ཆྗེན་པློས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཟབ་པ་

དང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཚུལ་རྣམས་མཐའ་དག་པར་ཤྗེས་ནས་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློའི་ལམ་དུ་

གཤྗེགས་པའི་དམ་པ་རྣམས་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་བར་བྱའི། བསན་པའི་གནད་མཐའ་

དག་པར་མི་ཤྗེས་པའི་སློང་བ་པ་འགའ་ཞིག་ལ་བལྟ་བར་མི་བྱའློ། །གསུམ་པ་ཉམས་

ན་ཕྱིར་བཅློས་པའི་ཐབས་ནི། མ་གློས་པར་བྱ་བ་ལ་འབད་ཀང་མི་ཤྗེས་པ་དང་བག་

མྗེད་པ་དང་ཉློན་མློངས་མང་བ་དང་མ་གུས་པ་སྗེ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཞིས་ཉྗེས་

པ་བྱུང་ན་ཡང་ཆློས་བཞིན་སར་གསློ་བས་ཉྗེས་པ་ལས་གསློ་བར་བྱའློ། །ཕམ་པ་

ལས་གཞན་པའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་པ་ལས་འགལ་བའི་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་

ཉྗེས་བྱས་སུ་འདུས་ཀི་སློ་ཐར་ལྟར་ཉྗེས་པའི་རིས་མང་པློ་མྗེད་དློ། །དྗེ་དག་བྱུང་ན་

ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་བའམ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་བ་གང་རུང་བཤགས་པའི་ངག་གི་རིག་

བྱྗེད་ཀི་ཚིག་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་ཅིང་འཛིན་ནུས་པ་ལ་བཤགས་པར་བྱའློ། །

དྗེ་ཡང་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་ནི་དགྗེ་

སློང་ཕ་མ་དགློས་ཏྗེ། དགྗེ་ཚུལ་སློགས་ནི་སློ་ཐར་གི་ཡང་ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་

ཡུལ་དུ་མི་རུང་བས་སློ། །འཆགས་པའི་རྟྗེན་རབ་བྱུང་ཡིན་ན་བཤགས་ཡུལ་རབ་

བྱུང་ཡློད་ན་བྱང་སྗེམས་ཁྱིམ་པ་ལ་ཡང་མི་རུང་ངམ་སམ་མློ། །གལ་ཏྗེ་ཀུན་དཀྲིས་

ཆྗེན་པློས་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བྱུང་ན་དྗེས་སློམ་པ་བཏང་བ་ལན་གཉིས་སུ་

སར་ཡང་ནློད་པར་བྱ་བར་གཞུང་འདིར་གསུངས་སློ། །བསྡུ་བར་ཡང་གལ་ཏྗེ་ཕྱིར་

བང་བའི་སྗེམས་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་ན་ཡང་ཕྱིར་བང་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 659  

གསུངས་སློ། །

འདི་ལ་བློད་ཁ་ཅིག་ལན་གཉིས་ལས་བསྐར་དུ་མི་རུང་ཞྗེས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་

དང་པློ་བངས་པ་དང་ཕྱིས་ལན་གཉིས་ཏྗེ་ལན་གསུམ་བསྐར་དུ་གནང་གི་དྗེ་ལས་

ལྷག་པ་ནི་ངློ་ཚ་མྗེད་པ་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་བས་མ་གནང་ངློ༌། །ཞྗེས་བཞྗེད་པ་ནི། 

གཞུང་འདིར་ལན་གཉིས་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་པར་སྗེམས་ཀང་མི་འཐད་དྗེ། ལན་

གཉིས་ཞྗེས་པ་ནི། དང་པློར་སྔར་བངས་པ་ལ་ལྟློས་པའི་གཉིས་པ་ཡིན་གི་དྗེ་ཕན་

ཆད་མི་རུང་བའི་ཚིག་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང་ཁུངས་ཐུབ་པའི་རྒྱ་གཞུང་ལས་ཀང་

“ཚད1་དྗེ་ལྟར་བཟུང་བ་མི་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ས་མུ་དྲའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ཉློན་མློངས་

པའི་དབང་གིས་བརྒྱ་ལ་ཉྗེས་པ་ཆྗེན་པློ་བྱུང་ན་ཡང་དགྗེ་འདུན་ལ་བཤགས་ནས་

འགྲློ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་དྗེ་བསམ་པ་དག་

པས་སར་ཡང་བང་བར་བྱའློ། །ལན་གཉིས་སུ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་གཉིས་ཁློ་ནར་ཆད་པར་

མི་གཟུང་སྗེ་ཐློག་མར་བང་བ་ལ་ལྟློས་ནས། ཕྱི་ནས་ཡང་ལྗེན་པར་བྱྗེད་པ་དྗེ་ལ་

གཉིས་ཞྗེས་བྱའློ། །ཞྗེས་བཤད་དློ། །གལ་ཏྗེ་ཟག་པ་འབིང་གི་ཉྗེས་པ་བྱུང་ན་ནི་དྗེས་

གསུམ་མམ་དྗེ་ཡན་ཆད་ལ་ཉྗེས་བྱས་བཤགས་པར་བྱ་སྗེ་མདུན་དུ་འདུག་ནས་ཐློག་

མར་ལྟུང་བ་གང་བྱུང་བའི་དངློས་པློ་བརློད་དྗེ་དྗེ་ནས་འདི་སྐད་ཅྗེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

དགློངས་སུ་གསློལ། “བདག2་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ལ་ཇི་སྐད་ཡློངས་སུ་བརློད་

པའི་གཞི་ལས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་བྱས་ཀི་ནློངས་

པ་བྱུང་སྗེ། ཞྗེས་བརློད་ལ་ལྷག་མ་ནི་དགྗེ་སློང་ཉྗེས་བྱས་འཆགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་

1  ཆད

2  ག
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བཞིན་དུ་བརློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་ཉྗེས་བྱས་ཀི་ནློངས་པ་ཞྗེས་པའི་འློག་ཏུ་ལྟུང་བ་

གང་བྱུང་བའི་མིང་བརློད་དྗེ། དཔྗེར་ན་བདག་བསློད་དམ་གཞན་ལ་སྨློད་པ་བྱུང་སྗེ་

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ལྷག་མའི་ཚིག་ནི་འགྲྗེལ་པ་རིང་མ་ལས། དྗེ་དག་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ལ་བདག་འཆགས་ཤིང་མཐློལ་ཏྗེ་མི་འཆབ་བློ། །བཤགས་ཤིང་མཐློལ་བས་

བདག་བདྗེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་གི་མ་མཐློལ་ཞིང་མ་བཤགས་ན་བདྗེ་བར་གནས་

པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཁྱློད་ཀིས་འདི་རྣམས་ཉྗེས་པར་མཐློང་ངམ་ཞྗེས་སྨྲས་ན་མཐློང་ངློ་

ཞྗེས་སྨྲ་བར་བྱའློ། །ཕྱིས་ཀང་སློམ་པར་བྱྗེད་དམ་ཞྗེས་སྨྲས་ན་ཆློས་བཞིན་འདུལ་བ་

བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་སྤྱི་བློས་ནློད་པར་བགིའློ་ཞྗེས་དྗེ་ལྟར་ལན་གཉིས་ལན་

གསུམ་དུ་བརློད་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འགྲྗེལ་པ་གསར་མ་ལས་ནི། ཤྗེས་

ཤིང་མཐློང་ལ་དྲན་ན་ཆློས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་སྤྱི་བློས་

ནློད་པར་བགིའློ་ཞྗེས་བཤད་ལ། དྗེའི་ཚེ་ལུས་ཀི་སྤྱློད་ལམ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ཡང་དྗེ་ཉིད་

ལས། དྗེ་རྣམས་ལ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏྗེ་ཕྱག་བྱས་ལ་དམའ་བའི་ཕྱློགས་སུ་ཙོག་ཙོག་

པློར་འདུག་སྗེ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

འགྲྗེལ་པ་གཞན་རྣམས་སུ་སློམ་མམ་ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་ལྗེགས་པར་བསམ་

པར་བགིའློ་ཞྗེས་པ་ཙམ་ཞིག་བཤད་དློ། །ཀུན་དཀྲིས་ཆུང་ངུས་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་

བུའི་ཆློས་བྱུང་བ་དང་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ཉྗེས་པ་རྣམས་ནི་གཅིག་གི་མདུན་དུ་

བཤགས་པར་བྱ་སྗེ་ཆློ་ག་ནི་སྔར་ལྟར་རློ། །གང་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བྱ་བའི་

གང་ཟག་མཐུན་པའམ་བཤགས་ཡུལ་འློས་པ་མྗེད་ན་ཕྱིན་ཆད་མི་བྱ་བར་སྗེམས་

བསྐྗེད་པར་བྱ་ཞིང་ཕྱིན་ཆད་ཀང་བསམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ཉྗེས་པ་དྗེ་ལས་
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བྱུང་བ་ཞྗེས་བྱའློ། །འདི་ལ་“ཛི1་ན་སུ་ཏ་སློགས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་ཉྗེས་

པ་མྗེད་པར་སློན་པ་ནི་དློན་མིན་ནློ། །

དྗེ་དག་ཀང་སློམ་པ་ཉི་ཤུ་པར། སློམ་པ་སར་ཡང་བང་པར་བྱ། །ཟག་པ་འབིང་

ནི་གསུམ་ལ་བཤགས། །གཅིག་གི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ཉློན་མློངས་མི་མློངས་

བདག་སྗེམས་བཞིན། ཞྗེས་པས་བསྡུས་ནས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་རྐང་པ་ཐ་མའི་

དློན་ནི། ཉློན་མློངས་ཅན་དང་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉྗེས་བྱས་རྣམས་ནི་མཐུན་

པའི་གང་ཟག་མྗེད་ན་རང་གི་སྗེམས་གཅིག་ཏུ་ཁྗེལ་ཡློད་པ་དང་ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་

དུལ་བ་དང་ཞི་བ་དང་ཕྱིས་མི་བྱ་བའི་བསམ་པ་ཅན་དབང་དུ་བྱས་ལ་བཤགས་པར་

བྱ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་གཅིག་གི་མདུན་དུ་ཡང་བཤགས་པར་བྱའློ། །རང་གི་

སྗེམས་བཞིན་དུ་ཞྗེས་པའི་དཔྗེ་བསན་པས་ཀང་ཉྗེས་པ་གསློ་བའི་ཐབས་གཞན་

བསན་ནློ། །ཞྗེས་སློབ་དཔློན་ཞི་བ་འཚོས་བཤད་ཅིང་དྗེའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་མཐུན་པའི་

གང་ཟག་མྗེད་ན་ཞྗེས་སློགས་དྲངས་ནས་ཚུལ་དྗེ་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་ལ་ཡང་སྦྱློར་

བར་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པློས་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་གི་ལྟུང་བ་

དང་ཉྗེས་བྱས་གཞན་རྣམས་ནི་ཕྱིར་བཅློས་པའི་ཚུལ་གཏན་མི་མཚུངས་ཏྗེ་འདི་ལྟར་

ཆུང་འབིང་གཉིས་ནི་གནས་དྗེར་གསུམ་དང་གཅིག་མ་རྗེད་ཀང་གཞན་དུ་འཚོལ་

དགློས་ལ་ཉྗེས་བྱས་ལ་ནི་གནས་དྗེར་གང་ཟག་གཅིག་མ་རྗེད་ཀང་གཞན་དུ་འཚོལ་

མི་དགློས་ཏྗེ་རང་སྗེམས་ལ་བསམས་པའི་སློ་ནས་ལྡང་བའི་ཕྱིར་མ་ངྗེས་ལ་སྔ་མ་

གཉིས་ནི་ངྗེས་པའློ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གསུམ་ལ་ཞྗེས་པ་དང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་

ཞྗེས་ཡུལ་སློ་སློར་ངྗེས་པར་བཤད་པ་མི་རིགས་པས་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་ལ་
1  ཇི
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བཤགས་ཀང་མི་འདག་ན་བསམས་པས་འདག་པའི་གློ་སྐབས་ག་ལ་ཡློད། བདག་

སྗེམས་བཞིན་ཞྗེས་བྱང་ས་ལས་མ་གསུངས་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་འདློན་པ་ནི་ལློག་

པའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཉློན་མློངས་མི་མློངས་བདག་སྗེམས་ལའློ། །ཞྗེས་བྱའློ། །བྱང་ས་

ལས་ཀང་འབིང་དང་ཆུང་ངུའི་ལྟུང་བ་ལ་གསུམ་དང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་ཞྗེས་པ་དང་

ལྟུང་བ་གཞན་རྣམས་ལ་མཐུན་པའི་གང་ཟག་མྗེད་ན་སྗེམས་ཀིས་སློམ་པར་

གསུངས་སློ། །ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་རིང་མའི་ལུགས་སུན་འབྱིན་པར་སང་ངློ༌། །འདི་ནི་

འཐད་པར་མ་མཐློང་སྗེ་བྱང་སྗེམས་ལས། ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ཆུང་ངུས་ཕམ་པའི་

གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བྱུང་བ་དང་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ཉྗེས་པ་རྣམས་ནི་གཅིག་གི་

མདུན་དུ་བཤགས་པར་རིག་པར་བྱའློ། །གང་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བྱ་བའི་གང་

ཟག་མཐུན་པ་མྗེད་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཕྱིན་ཆད་མི་བྱ་

བར་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་བྱ་ཞིང་ཕྱིན་ཆད་ཀང་བསམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་

ཉྗེས་པ་དྗེ་ལས་བྱུང་ཞྗེས་བྱའློ། །ཞྗེས་ཟག་པ་ཆུང་ངུའི་ཕྱིར་བཅློས་ཉྗེས་བྱས་གཞན་

རྣམས་དང་འདྲ་བར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ལ་དྗེ་རུང་ན་ཟག་པ་འབིང་གི་ལྟུང་

བ་ལ་ཡང་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་ཏྗེ། བསམ་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་གི་ཆད་ལས་

ལ་ངྗེས་པར་མི་ལྟློས་པ་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་ཀི་སྤྱི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་བྱང་ས་

ལས། བདག་སྗེམས་བཞིན་གི་སྒ་དངློས་སུ་མྗེད་ཀང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་

ན་འདག་པ་བཞིན་དུ་དྗེ་མྗེད་པ་ན་རང་གི་སྗེམས་ལ་བསམས་པས་འདག་པར་

གསུངས་པས་དློན་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁ་ཅིག་ཉློན་མློངས་ཅན་ཉྗེས་བྱས་རྣམས་

ཡུལ་ཡློད་ན་གཅིག་ལ་བཤགས་དགློས་ལ་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་
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ཡུལ་ཡློད་ཀང་སྗེམས་ལ་བསམས་པས་འདག་གློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། ཁྱད་

པར་མྗེད་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་དང་

ཉྗེས་བྱས་ཞྗེ་ལྔ་ནི་ཡུལ་ཡློད་ན་བསམས་པ་ཙམ་གིས་མི་འདག་པས་གཞུང་ནས་

གསུངས་པ་བཞིན་བྱའློ། །

དྗེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ཉྗེས་པ་རྣམས་ནི་གང་ཟག་གཅིག་ལ་བཤགས་ན་ནི་ངློ་

ཚ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་སྐྗེ་ས་བས་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་ལ་མ་གྲུབ་ན་ནི་སངས་རྒྱས་སས་

བཅས་བསམས་ནས་བཤགས་པར་བྱ་སྗེ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལྗེའུ་ལས། བདག་གི་

འཁྲུལ་བ་རྣམས་ཀང་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་ཤིང་ཉྗེས་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ཏྗེ་ཤྗེས་ཤིང་ཉྗེས་

པར་མཐློང་ནས་ཀང་གཏློང་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །འཁྲུལ་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཆློས་མཐུན་པ་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་པ་འཆགས་པར་

བྱྗེད་དྗེ། ཞྗེས་དང་བྱང་སའི་ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས་ཀང༌། ཡང་འདས་པ་དང་ད་

ལྟར་བྱུང་བའི་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་དགྗེ་བའི་བསབ་པ་འདློད་

པ་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཀིས་ཕྱློགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་རྣམས་ལ་སློ་སློར་འཆགས་པར་བྱྗེད་ལ་གཞན་དག་ཀང་དྗེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་

འཛིན་དུ་འཇུག་གློ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཁྲུལ་བ་སློ་སློར་བཤད་ན་ཚེགས་

ཆུང་ངུས་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བསབ་བཏུས་ལས་ནི་ནམ་མཁའི་སིང་པློ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་

བཤགས་པའི་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་ལྕི་བ་དང་ཡང་

བ་རྣམས་བཤགས་པར་བྱ་བ་ནི་འཕགས་པ་ཉྗེ་བར་འཁློར་གིས་ཞུས་པ་ལས་
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གསུངས་པའློ་ཞྗེས་དྗེ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱིར་བཅློས་བྱ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེ་

ཡང་བསབ་བཏུས། ཉྗེ་བར་འཁློར་གིས་ཞུས་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏྗེ། ཤཱ་རིའི་བུ་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆྗེན་པློ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་

གཉིས་ཏྗེ། གཉིས་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྗེ་ཞྗེ་སང་དང་ལྡན་པ་དང་གཏི་མུག་དང་ལྡན་

པའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ་ཤཱ་རིའི་བུ་དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྲང་པློས་ཐློག་

མའི་ལྟུང་བ་སྗེ་བཅུ་ལས་ལྕི་བ་རྣམས་བཤགས་པར་བྱའློ། །ལྟུང་བ་ཡློད་པ་སྗེ་ལྔ་

ལས་“ལྕི1་བ་རྣམས་བཤགས་པར་བྱའློ། །ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མྗེད་ཀི་ལག་པ་ནས་འཛིན་

པ་དང་མིག་གིས་ལྟ་བ་དང་གནློད་སྗེམས་ཀང་ལྟུང་བ་སྗེ་གང་ཟག་གཅིག་གམ་

གཉིས་ལ་ཡང་བཤགས་པར་བྱའློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མཚམས་མྗེད་པ་ལྔ་དང་

ལྡན་པའི་ལྟུང་བ་དང་བུད་མྗེད་ལས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དང་ལག་པ་ལས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་

དང་ཁྱྗེའུ་ལས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དང་མཆློད་རྟྗེན་ལས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དང་དགྗེ་འདུན་

ལས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དང༌། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལ་གཅིག་པུས་ཉིན་མཚན་དུ་ལྕི་བ་བཤགས་པར་བྱའློ་

ཞྗེས་འགྱུར་གསར་ལས་གསུངས་སློ། །

དྗེ་ལ་མདློ་དྗེ་ཉིད་ཀི་འགྱུར་ལས་ནི། ཉྗེས་པ་དང་པློའི་ལྕི་བ་ནི་ཚོགས་བཅུ་ལ་

དྲང་པློར་བཤགས་པར་བྱའློ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྗེགས་པས་ཉྗེས་པ་ལྕི་བ་གཉིས་བཤད་

པའི་དང་པློ་ཞྗེ་སང་དང་ལྡན་པ་ནི་ཡུལ་བཅུ་ལ་བཤགས་སློ། །ལྟུང་བ་ཡློད་པ་ལྕི་བ་

རྣམས་སྗེ་ལྔ་ལ་བཤགས་པར་བྱའློ་ཞྗེས་བཅློས་ཏྗེ་དྗེ་ནི་ལྕི་བ་གཉིས་པ་གཏི་མུག་

དང་ལྡན་པ་ལ་བྱ་དགློས་སློ། །འདི་ལ་མདློ་ལས། བུད་མྗེད་ཀི་ལག་པ་ནས་འཛིན་
1  ལྕློ
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པའི་ཉྗེས་པ་ལྕི་བ་ནི་ཚོགས་ལྔ་ལ་བཤགས་པར་བྱའློ་ཞྗེས་འབྱུང་སྗེ། བསབ་བཏུས་

སུ་ཉྗེས་པ་དྗེ་གང་ཟག་གཅིག་གམ་གཉིས་ལ་བཤགས་པར་གསུངས་པ་དང་མདློ་དྗེ་

ཉིད་ཀི་མདློར་བསན་དང་ཆགས་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་རྣམས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆུང་

བར་གསུངས་པ་དང་མི་མཐུན་པས་འགྱུར་མ་དག་གློ །བུད་མྗེད་ཀི་ལག་པ་ནས་

འཛིན་པ་སློགས་གསུམ་ནི་གཅིག་གམ་གཉིས་ལ་བཤགས་པར་བྱ་སྗེ། འདི་འགྱུར་

རིང་ལས་ལྕི་བར་བཤད་ཀང་འགྱུར་གསར་ལས་ཡང་བར་བཤད་པ་ལྗེགས་སམ་

སམ་མློ། །ད་ལྟའི་མདློ་ལས་ནི་གནློད་སྗེམས་མ་བྱུང་ཡང་བསབ་བཏུས་སུ་གསུངས་

པས་མདློ་ལ་ཆད་པར་གསལ་ལློ། །ཞྗེ་སང་དང་ལྡན་པའི་ཉྗེས་པ་རྣམས་ལྕི་བར་

བཤད་པ་དང་གནློད་སྗེམས་ཡང་བར་བཤད་པ་མི་འགལ་བ་ནི་རྒྱུད་མ་འཁྲུགས་

པའི་འཚེ་བའི་བསམ་པ་ཙམ་ལ་དགློངས་པ་དྲའློ། །མཚམས་མྗེད་སློགས་ཀི་ལྟུང་བ་

ལྕི་བ་རྣམས་ལྟུང་བཤགས་ཀིས་ཉིན་དང་མཚན་དུ་སྦྱློང་བར་གསུངས་པ་ནི་གང་

ཟག་ལ་ཕྱིར་བཅློས་ཀི་ཆློ་ག་ལན་གསུམ་བྱས་པ་ལྟ་བུས་རྣམ་སྨིན་མི་འདག་པ་ལ་

དགློངས་པ་ཡིན་པ་འདྲའློ། །

སྤྱློད་འཇུག་ལས། ཉིན་དང་མཚན་མློ་ལན་གསུམ་དུ། །ཕུང་པློ་གསུམ་པ་གདློན་

བྱ་ཞིང༌། །རྒྱལ་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྗེན་པས། ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་དྗེས་ཞི་བྱ། ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་བཅློས་པའི་ཚུལ་ནི་རྩ་ལྟུང་གི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བའམ་བསམས་

བཞིན་དུ་བྱས་པའི་ལྟུང་བ་ལས་གཞན་པ་བརྗེད་ངས་དང་ཤྗེས་བཞིན་མ་ཡིན་པས་

བྱས་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་ཕུང་པློ་གསུམ་པ་གདློན་པ་དང༌། རྒྱལ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་

ཀི་སྗེམས་བསྗེན་པས་ཞི་བར་བྱ་བ་དང་ཕུང་པློ་གསུམ་ནི་སིག་བཤགས་ཡི་རང་
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བསྔློ་བ་གསུམ་ལ་ཤྗེར་འབྱུང་བློ་གྲློས་ཀིས་བཤད་དྗེ་ལྟུང་བཤགས་ཀིས་འགྲུབ་

བློ། །གཞན་གཉིས་དགྗེ་བ་ལྷས་རྟྗེན་གི་སློབས་ལ་བཤད་པས་སྐབས་འགྲློ་དང་

སྗེམས་བསྐྗེད་དློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པ་མཐའ་ཡས་པས་ཕྱིར་བཅློས་

འདི་ཤིན་ཏུ་ཉྗེ་པར་མཁློ་བས་བསམས་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བའི་

དག་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ཡང་ཕྱིན་ཆད་མི་བྱ་བའི་སློམ་སྗེམས་མྗེད་ན་སྔར་བྱས་སྦྱངས་ཀང་

འདག་དཀའ་བ་ནི་བྱམས་པ་སྗེང་གྗེ་སྒའི་མདློ་ལས། བྱམས་པ་ཡང་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་

མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་ལ་དམ་པའི་ཆློས་ནུབ་པར་འགྱུར་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་

ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔར་ཁས་འཆྗེ་བ་འགའ་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ་དྗེ་དག་ནི་

ལྟུང་བ་ལྷག་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་ལུས་མ་བསམས་པ་དང་ངག་མ་བསམས་པ་

དང་ཡིད་མ་བསམས་པས་སིག་པའི་ལས་ལྷག་པར་སྤྱད་ནས་ཀང་ཉྗེས་པ་བཤགས་

པ་ཙམ་གིས་དག་པར་འགྱུར་བར་སྗེམས་ཀིས་ཕྱིན་ཆད་སློམ་པར་ཡང་མི་བྱྗེད་ལ། 

ཕྱིན་ཆད་ཡང་དག་པར་བསམས་པའི་ཕྱིར་སློམ་པར་ཡང་མི་བྱྗེད་དློ། །ངས་ནི་སྔློན་

བྱས་པའི་སིག་པའི་ལས་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕུང་པློ་གསུམ་པའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་

གྲངས་བསན་པ་ཡིན་ན། དྗེ་ལ་མི་བླུན་པློ་དྗེ་དག་ནི་ལྷག་པར་ལྟུང་བ་མངློན་པར་འདུ་

བྱ་བ་མངློན་པར་འདུས་བྱས་ནས་ཉྗེས་པ་བཤགས་ཤིང་སྦྱང་བ་ཙམ་གིས་དག་བར་

འགྱུར་བར་སྗེམས་ཤིང་ཕྱིན་ཆད་སློམ་པར་ནི་མི་བྱྗེད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་

ལྟར་ཕྱིར་བཅློས་པའི་ཐབས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་

བར་སང་བས་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་ལུགས་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་དློ། །

བཞི་པ་ཆགས་པ་ཉྗེས་པ་ཆུང་བར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ནི། སློན་པས་བྱང་
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སྗེམས་ཀི་ཉྗེས་པ་ནི་ཕལ་ཆྗེར་ཞྗེ་སང་ལས་འབྱུང་གི་འདློད་ཆགས་ལས་འབྱུང་བ་ནི་

མ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏྗེ། སྗེམས་

ཅན་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་ཤིང་དྗེ་ལ་བྱམས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཅི་སྤྱློད་ཀང་

སྗེམས་ཀི་བྱ་བའི་ཆ་ཡིན་པས་བྱ་བར་རིགས་པ་བྱྗེད་པ་ནི་ཉྗེས་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །སྗེམས་ཅན་ལ་སང་བ་ནི་རང་གཞན་ལ་ཕན་པར་སྤྱློད་པ་མ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་བྱང་

སྗེམས་ཀི་བྱ་བའི་འློས་མ་ཡིན་ཏྗེ་བྱ་བར་མི་རིགས་པ་བྱྗེད་པ་ནི་ཉྗེས་པའློ། །མདློ་

སྗེའི་རྒྱན་ལས་ཀང༌། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བྱྗེད་ཕྱིར། །དྗེ་ལ་ཆགས་སྐྗེས་ལྟུང་

མི་འགྱུར། །འདི་ཡི་ཞྗེ་སང་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་དང་འགལ་བར་འགྱུར། 

ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཉྗེ་བར་འཁློར་གིས་ཞུས་པ་ལས་ཀང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་ལ་ཡང་དག་

པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སྗེམས་ལ་འདློད་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་ལྟུང་བ་གངྒཱ་ཀླུང་གི་བྱྗེ་

མ་སྗེད་བྱུང་བ་དང་ཞྗེ་སང་དང་ལྡན་པའི་ལྟུང་བ་གཅིག་བྱུང་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཐྗེག་

པ་དབང་བཙན་པར་བྱས་ན་ཞྗེ་སང་གི་ལྟུང་བ་དྗེ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་སྗེ། འདིས་སྗེམས་ཅན་

གཏློང་ལ་སྔ་མས་སྗེམས་ཅན་སྡུད་པར་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཉློན་མློངས་པས་སྗེམས་

ཅན་སྡུད་པ་ལ་ནི་བྱང་སྗེམས་འཛེམ་པ་དང་འཇིགས་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱློད་

ལ་འདློད་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པར་བཤད་

དློ། །ཞྗེས་པ་རྣམས་ནི་འཁྲུལ་པའི་གཞི་ཆྗེ་བས་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས་དྗེའི་དགློངས་

པ་བཤད་དྗེ། བསབ་བཏུས་ལས། འདིའི་དགློངས་པ་གང་ཞྗེ་ན། སྗེམས་ཅན་སྡུད་པ་

ཉིད་དྗེ་སྔར་བྱྗེ་བག་ཏུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་སློ། །དྗེའི་དློན་ནི་འདློད་ཆགས་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། བམ་ཟྗེའི་ཁྱྗེའུ་སྐར་མའི་བྱུང་བ་
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ལྟ་བུ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཚེ་གནང་བའི་འདློད་ཆགས་ཡིན་གི་བྱང་

སྗེམས་ཀི་འདློད་ཆགས་གང་རུང་རུང་ལ་མིན་ཏྗེ། མདློ་དྗེའི་གློང་དུ་སྗེམས་ཅན་

སྡུད་པའི་འདློད་ཆགས་ལ་བྱྗེ་བག་ཏུ་བྱས་ཏྗེ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདློད་ཆགས་

ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བ་རྟྗེན་གང་ལ་དགློངས་ཏྗེ་གསུངས་པ་ཡང༌། བསབ་བཏུས་ལས། 

བསན་པ་འདི་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་སིང་བརྩྗེ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་

ལས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ། ཉྗེ་བར་འཁློར་དྗེ་ལ་གང་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་དྗེ་དག་ནི་འདློད་ཆགས་དང་ལྡན་པས་འཇིགས་ཀི་ཞྗེ་སང་དང་ལྡན་

པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཉྗེ་བར་འཁློར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གང་དག་ཐབས་མཁས་པ་

དྗེ་དག་ནི་ཞྗེ་སང་དང་ལྡན་པའི་ལྟུང་བས་འཇིགས་ཀི་འདློད་ཆགས་དང་ལྡན་པས་ནི་

མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན། གང་དག་ཤྗེས་རབ་དང་སིང་རྗེ་གཉིས་

ཀིས་སྗེམས་ཅན་གཏློང་བ་ལས་བཟླློག་པའློ། །ཞྗེས་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་རྩ་བ་ཅན་གི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བརྟན་པ་དང་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཀི་“སློབས1་བསྐྗེད་པ་དང་ལྡན་པ་གསུངས་སློ། །དྗེས་ན་ཆགས་པ་དང་ཞྗེ་

སང་གཉིས་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་དང་ཡློད་པའི་ཁྱད་པར་མཛད་པ་ནི་འདློད་ཆགས་

གཏན་མི་འདྲྗེ་བའི་བྱམས་པ་ལ་བྱྗེད་ན་ཞྗེ་སང་དང་གཉིས་ཉྗེས་པ་ཡློད་མྗེད་

མཚུངས་པའི་དློགས་པ་རྟློགས་ལྡན་ལ་འློང་ས་མྗེད་པས་དྗེའི་དློགས་པ་གཅད་མི་

དགློས་ལ། བྱང་སྗེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཆགས་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་ན་

ཧ་ཅང་ཐལ་བས་བསབ་བཏུས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་རླབས་པློ་ཆྗེ་
1  སབས
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དང་འབྗེལ་བ་“སློགས1་ཡློད་ན་སྗེམས་ཅན་ལ་བྱམས་པའི་སློ་ནས་ཆགས་པ་ཉྗེས་

མྗེད་ཀི་སྐབས་མང་པློ་ཡློད་ལ། ཞྗེ་སང་ལ་ནི་གནློད་པ་ལས་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་ཁློས་པ་

ལ་ཉྗེས་པ་ཅི་ཡློད་ཅྗེ་ན། སྐབས་ཕྱྗེ་ན་དྗེའི་བག་ཆགས་གཡློས་པར་འགྱུར་བས་སིང་

རྗེ་ཉམས་པའི་ཉྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་བཅད་ན་རྩ་བ་བཅད་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་འློག་

ནས་བསན་པར་བྱའློ། །གལ་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་དྗེ་ལ་“ཕན2་དུ་ཟིན་ཀང་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་སིང་རྗེ་ཉམས་པས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུན་ཉམས་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་གནང་བའི་སྐབས་མྗེད་ལ། བྱང་སྗེམས་ཡུལ་དུ་

བྱས་པའི་ཚེ་ཡང་བུ་མློ་དཔལ་ཡློན་ཅན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དགའ་བྱྗེད་ལ་

ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཤི་ཕློས་པ་ལྷར་སྐྗེས་ལ། བྱང་སྗེམས་ལ་སང་བ་ནི། ངན་

སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་གྲངས་བཞིན་བསྐལ་བར་ནི། དམལ་བར་གནས་པར་འགྱུར་

ཞྗེས་ཐུབ་པས་གསུངས། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འདྲའློ། །དྗེ་

ལྟར་བསབ་བཏུས་སུ་“ཆགས3་པ་ལྟུང་བ་མིན་པར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་བངས་

པ་ལྟར་བྱང་སའི་“དགློངས4་པ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ལྔ་པ་ལྟུང་བ་ཆྗེ་ཆུང་གི་དབྱྗེ་བ་

ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་ཉྗེས་པ་རྣམས་ནི་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་དང་ཆྗེན་པློར་རིག་པར་བྱ་སྗེ་

གཞི་བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་འདུལ་བའི་མ་མློ་བསྡུས་

པ་ལས། རྣམ་པ་“ལྔས5་ལྟུང་བ་རྣམས་ཀི་ཆུང་འབིང་ཆྗེན་པློ་བསན་པ་ལྟར་ཡིན་ཏྗེ་

དང་པློ་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་ཆུང་ངུ་སློགས་བཞག་པ་ནི། ཕམ་པ་ནི་ཆྗེན་པློ་ལྷག་མ་ནི་
1  སགས

2  པན

3  ཚགས

4  རགློངས

5  ལྡས
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འབིང་དྗེ་ལས་གཞན་པ་ནི་ཆུང་ངུའློ། །རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡང་ཕམ་ལྷག་རྣམས་ལྕི་ལ་

ལྟུང་བྱྗེད་དང་སློར་བཤགས་གཉིས་འབིང་ཉྗེས་བྱས་ནི་ཡང་བའློ། །བྱྗེད་པ་ལས་ནི་

མི་ཤྗེས་པ་དང་བག་མྗེད་ཀིས་བྱས་པ་ཆུང་ངུ་ཉློན་མློངས་མང་བས་བྱས་པ་འབིང་

མ་གུས་པས་བྱས་པ་ཆྗེན་པློའ ློ། །བསམ་པ་ལས་ནི། དུག་གསུམ་ཆུང་འབིང་ཆྗེ་

གསུམ་གིས་བྱས་པ་རྣམས་ཆུང་འབིང་ཆྗེན་པློའ ློ། །

གཞི་ལས་ནི། བསམ་པ་མཚུངས་པས་གཞི་རང་བཞིན་གཅིག་ལ་བྱས་ཀང་

ཆུང་འབིང་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་བ་ཡློད་དྗེ་ཞྗེ་སང་གི་ཀུན་དཀྲིས་མཚུངས་པས་དུད་འགྲློ་

དང་ཕ་མ་མ་ཡིན་པའི་མིའམ་མིར་ཆགས་པ་དང་མིར་གྱུར་པའི་ཕ་མ་བསད་ན་རིམ་

པ་ལྟར་ལྟུང་བྱྗེད་དང་མཚམས་མྗེད་མིན་པའི་ཕམ་པ་དང་མཚམས་མྗེད་པའི་ཕམ་

པར་འགྱུར་རློ། །སློགས་པ་ལས་ཆུང་ངུ་སློགས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། ལྟུང་བ་གཅིག་ནས་

ལྔའི་བར་དུ་བྱུང་བ་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕྱིར་མི་བྱྗེད་པ་ནི་ཆུང་ངུ་དང་དྲུག་ནས་གྲངས་

ཤྗེས་པར་བྱ་ནུས་པའི་བར་དུ་བྱུང་ལ་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕྱིར་མི་བྱྗེད་པ་ནི་འབིང་དང་

ལྟུང་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་འདི་སྗེད་དློ་ཞྗེས་གྲངས་ཤྗེས་པར་མི་ནུས་པ་ནི་ཆྗེན་

པློའ ློ། །དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་འདིར་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་གཞི་གཉིས་ཇི་བཞིན་མི་སྦྱར་

བར་སྐབས་དང་བསྟུན་ལ་གཞན་གསུམ་འདྲའློ། །དྗེ་ལ་མི་ཤྗེས་པས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་

ནི། ལྟུང་བ་མ་ཐློས་ཤིང་མ་རྟློགས་པས་བློ་མ་བྱང་བའི་ཕྱིར་ལྟུང་བ་ལ་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་

པར་འདུ་ཤྗེས་ནས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའློ། །ཤྗེས་ཀང་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་ནི་ལྟུང་བ་ལ་བློ་

བྱང་ཡང་བརྗེད་ངས་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གནས་པས་དྲན་པ་ཉྗེ་བར་མི་

གནས་པ་ལས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའློ། །ཉློན་མློངས་མང་བས་འབྱུང་བ་ནི། དུག་གསུམ་
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ཤས་ཆྗེ་བས་འདི་ནི་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ཤྗེས་ཀང་རང་དབང་མྗེད་པར་འབྱུང་

བའློ། །མ་“གུས1་པས་འབྱུང་བ་ནི། ལྟུང་བ་ལ་བློ་བྱང་ཡང་དམན་པ་ལ་མློས་ཤིང༌། 

སྔློན་རྒྱུ་མ་སྤྱད་པས་དག་སྦྱློང་གི་ཚུལ་ལ་མི་ལྟ་ཞིང་མང་འདས་དང་ཆློས་དང་དགྗེ་

འདུན་ལ་མ་གུས་པ་དང་རྗེས་མྗེད་པ་དང་ངློ་ཚ་མྗེད་པ་དང་བསབ་པ་མི་འདློད་པ་

དང་མ་གུས་པས་ཅི་འདློད་དགུར་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའློ། །དྗེའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་ནི་

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ལ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ལྟུང་བ་འབྱུང་

ངློ༌། །ཞྗེས་འདུལ་བའི་མ་མློ་བསྡུ་བ་ལས་གསུངས་སློ། །ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཞི་

པློ་དྗེ་དག་གི་གཉྗེན་པློར་ལྟུང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་དྲན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་བསྗེན་པ་

དང་ཉློན་མློངས་གང་ཤས་ཆྗེ་བའི་གཉྗེན་པློ་ལ་འབད་པ་དང་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་དང་སློན་

པ་དང་བསབ་པ་ལ་གུས་པར་བྱའློ། །

དྲུག་པ་བདྗེ་བར་གནས་པའི་རྒྱུ་ནི། བྱང་སྗེམས་རང་གི་འདུལ་བ་ལ་བསབ་པ་

ལ་བརྩློན་པ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་པར་གནས་

སློ། །དྗེ་ལ་སྦྱློར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། ཐློག་མར་ཚུལ་ཁིམས་དག་འབལ་བར་

མི་བྱྗེད་ཅིང་སློ་གསུམ་གི་ཀུན་སྤྱློད་དག་པ་དང་བར་དུ་བསབ་པ་ལ་གུས་པ་དང་

བག་ཡློད་པ་ཤས་ཆྗེར་གནས་པས་ཉྗེས་པ་རྒྱུན་དུ་མི་བྱྗེད་པ་དང་ཐ་མར་བརྒྱ་ལ་

བྱས་ན་ཡང་སིག་པ་འཆགས་པར་བྱྗེད་པའློ། །འདིས་ནི་ལྟུང་བས་དག་པར་མཐློང་

ནས་ཉིན་དང་མཚན་དུ་དགའ་བ་ཤས་“ཆྗེ་བས2་བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་པར་གནས་

སློ། །བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། ཆློས་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་

1  བུས

2  ཆྗེགས
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པའི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་གི་འཚོ་བའི་བསམ་པས་མ་ཡིན་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་

པློ་དློན་དུ་གཉྗེར་གི་མི་གཉྗེར་བ་མ་ཡིན་དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་དང་མང་འདས་དློན་དུ་

གཉྗེར་གི། མི་གཉྗེར་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་དློན་དུ་གཉྗེར་བས་དགྗེ་བ་རྣམས་ལ་

བརྩློན་འགྲུས་བརྩམས་པའི་ཕྱིར་ལྗེ་ལློས་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་བརྩློན་འགྲུས་མི་

ཞན་པ་དང་སིག་པ་མི་དགྗེ་བའི་ཆློས་རྣམས་དང་མ་འདྲྗེས་པའློ། །མི་དགྗེ་བ་ཇི་འདྲ་

བ་ཞྗེ་ན། “ཚེ1་འདི་ལ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་ཕྱི་མ་ལ་སིད་པ་ཡང་འབྱུང་

བའློ། །དང་པློའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི་ལུས་སྗེམས་གདུང་བས་རིམས་ནད་དང་བཅས་

པའློ། །གཉིས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི། ངན་འགྲློར་འགྲློ་བས་རྣམ་པར་“སྨིན2་པ་སྡུག་

བསྔལ་པའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ན་ཡུན་རིང་པློར་སྐྗེ་བ་དང་རྒ་ཤི་གཉིས་འདྲྗེན་པའློ། །དགྗེ་

སྦྱློང་གི་ཚུལ་ནི། ས་བཅུར་བསབ་པ་གསུམ་ལ་སྦྱློར་བའི་ལམ་དང་མང་འདས་ནི་མི་

གནས་པའི་མང་འདས་ཏྗེ་དྗེ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་སྦྱློར་བའི་འབས་བུར་ཛི་ན་སུ་ཏ་

སློགས་འཆད་དློ། །འདིས་ནི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མྗེད་པས་བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་

པའློ། །སྔློན་གི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀིས་ཚེ་རབས་སྔ་མར་སྦྱིན་

པའི་བསློད་ནམས་བྱས་ཤིང་ལློངས་སྤྱློད་ཆྗེན་པློའི་བར་ཆད་སངས་པའི་དགྗེ་བ་

བྱས་པས་རང་ཉིད་གློས་ཟས་དང་མལ་སན་དང་ན་བའི་གསློས་དང༌། ཡློ་བྱད་གཞན་

གིས་མི་ཕློངས་ལ་གཞན་ལ་ཡང་བགློ་བཤའ་བྱྗེད་ནུས་པའློ། །འདིས་ནི་ཕློངས་པ་

སངས་པའི་ཕྱིར་བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་པའློ། །ཕུན་ཚོགས་གསུམ་པློ་དྗེ་ལས་བཟླློག་པའི་

ཕློངས་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྗེག་པར་གནས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

1  ཆྗེ

2  སྨྲིན
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བྱང་སྗེམས་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་མདློར་

བསན་པ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་ལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་པས་ལྷག་མ་

དཀའ་བ་སློགས་བདུན་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་པ་དྗེའི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བའློ། །གསུམ་

པ་བཤད་པ་དྗེའི་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་ལ་བདུན་ཏྗེ། དཀའ་བ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་བར་

རློ། །དང་པློ་དཀའ་བ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ནི། ལློངས་སྤྱློད་ཆྗེ་ལ་དབང་ཕྱུག་ལ་

དབང་བྱྗེད་ཅིང་འདུག་པ་ལས་དྗེ་གཉིས་སངས་ནས་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་ལྗེན་

པའློ། །དྗེ་ལ་གང་གིས་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ལུས་འབྱློར་པ་དང་གང་དང་ལྷན་ཅིག་ལློངས་

སྤྱློད་པའི་གཉྗེན་འདབ་བྱམས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ་མང་བ་དང་གང་གིས་བསྒྲུབས་པ་

བན་ལ་སློགས་པ་མང་བ་དང་གང་ལ་སྤྱློད་པ་ཟས་ལ་སློགས་པ་མང་བ་སྗེ་བཞིས་

ལློངས་སྤྱློད་ཆྗེ་བའློ། །གང་གི་ཕྱིར་སྤྱློད་“པ་འཚོ་1བ་ཆྗེ་བསན་པས་ལྔའློ། །བཀའ་

“བཙན2་པས་དྗེ་དག་ལ་ཅི་འདློད་འདློད་དུ་དབང་བསྒྱུར་བས་དབང་ཕྱུག་ཆྗེ་

བའློ། །འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་དབང་དང་ཕྱུག་པ་སློ་སློར་འཆད་དློ། །

དཀའ་བ་གཉིས་པ་ནི། ཉམ་ཐག་སྗེ་སློག་ལ་ཐུག་ཀང་“སློམ3་པ་བངས་པ་དྗེ་

བག་ཙམ་ཉམས་པར་ཡང་མི་“བྱྗེད་ན་སློམ4་པ་མྗེད་པར་ལྟ་ག་ལ་བྱྗེད་པའློ། །དཀའ་

བ་གསུམ་པ་ནི། “སློམ5་པ་བངས་ནས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་རྒྱུ་བ་དང་གནས་པ་

དང་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བག་ཡློད་ལྔ་དང་དྲན་ཤྗེས་“མཆློག6་དང་ལྡན་

1  པའློཚ

2  བཅན

3  སྔློམ

4  བྱད་ན་སྔློམ

5  སྔློམ

6  མྗེཆློག
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པས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཉྗེས་པ་ཕ་མློའི་འཁྲུལ་པ་ཡང་མི་འབྱུང་ན་ལྕི་བ་ལྟ་ག་ལ་འབྱུང་

བའློ། །འགྲྗེལ་པ་གཞན་དག་དང་པློར་ལྗེན་དཀའ་བ་དང་བར་དུ་སྲུང་དཀའ་བ་དང་ཐ་

མར་མཐར་ཕྱིན་དཀའ་བ་གསུམ་དུ་འཆད་ཀང་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་ལྗེན་པ་དང་སྲུང་

དཀའ་བ་གཉིས་སུ་བྱས་ནས་ཕྱི་མ་གཉིས་སྲུང་དཀའ་བར་འཆད་པ་ལྟར་ལྗེགས་ཏྗེ། 

འགལ་རྐྱྗེན་གི་སློ་ནས་བསྲུང་དཀའ་བ་ནི་སློག་འཆད་པ་ལ་ཐུག་ཀང་མི་ཉམས་པར་

སྲུང་བ་ཡིན་ལ། བསབ་གཞི་དང་དུས་ཀི་སློ་ནས་སྲུང་དཀའ་བ་ནི་མ་ཤི་བའི་བར་དུ་

ཉྗེས་པ་ཕ་མློས་ཀང་མ་གློས་པར་སྲུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་གསུམ་ལ་ད་ལྟ་

དངློས་སུ་སློབ་པར་མ་ནུས་ན་ཡང་སྨློན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏྗེ་བློ་སྦྱངས་པས་སྐྗེ་བ་

གཞན་དུ་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་བའློ། །གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ནི། གཞི་

ལས་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། ད་ལྟར་གི་སྦྱློར་བས་བསྒྲུབས་པ་སྗེ་

ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ཡང་དག་པར་བངས་པའློ། །རང་བཞིན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། 

སྗེམས་པ་དང་འདུ་བྱྗེད་པ་དང་སྨློན་པ་ལ་མི་ལྟློས་པ་སྗེ་ནུས་པ་སད་པ་ཕར་ཕྱིན་གི་

རྟགས་དང་ལྡན་པའི་རིགས་ལ་གནས་པའི་སྗེམས་རྒྱུད་རང་བཞིན་གི་དགྗེ་བ་ཁློ་ན་

ཡིན་པས་ལུས་ངག་གི་ལས་ཡློངས་སུ་དག་པར་འཇུག་པའློ། །

གློམས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། སྔློན་ཡུན་རིང་མློ་ནས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཞུགས་པ་

སྗེ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་སྔློན་གི་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་གློམས་པར་བྱས་པའི་རྒྱུའི་

སློབས་བསྐྗེད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཉྗེས་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་

དུ་མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་འབྱུང་ལ་དགྗེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་འདློད་

པའློ། །ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། གཞན་འདུལ་བའི་ཐབས་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་
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བརྟྗེན་ནས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལུས་ངག་གི་ལས་དགྗེ་བ་འཇུག་པའློ། །བསྡུ་བ་

བཞི་ནི་ཟང་ཟིང་གིས་སྡུད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་བསྡུས་པ་ལ་བང་དློར་གི་གནས་

འདློམས་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་སྨྲས་པའི་དློན་ལ་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་དློན་སྤྱློད་པ་

དང་གཞན་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱར་བ་ལྟར་རང་ཡང་དྗེ་ལྟར་གནས་པའི་དློན་མཐུན་པའློ། །དྗེ་

བཞིན་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་སློར་གྱུར་པས་ན་ཐམས་ཅད་ཀི་

སློའ ློ། །

གསུམ་པ་སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། ལྔ་སྗེ་རང་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་དང་

ལྡན་པ་དང་གཞན་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དག་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེན་དུ་འཇུག་པ་དང་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཞྗེ་སང་བ་རྣམས་ལ་དྗེའི་“བསྔགས1་པ་བརློད་པས་མནར་སྗེམས་ཞི་

བར་བྱྗེད་པ་དང༌། གཞན་དག་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་ཆློས་མཐུན་པ་པ་མཐློང་ན་

ཡིད་དགའ་ཞིང་ཕག་དློག་མྗེད་པ་དང་ཉྗེས་པ་བྱུང་ན་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕྱིར་འཆློས་

པའློ། །དྗེ་ལྔ་ནི་གཞན་ལ་གནློད་པ་སློང་ཞིང་དློན་མ་ལུས་པ་བསྒྲུབ་པའི་དམ་པའི་

ལས་དང་ལྡན་པས་དམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཏྗེ་དང་པློ་དང་ཐ་མས་རང་གི་དློན་དང་ལྷག་

མ་གསུམ་གིས་གཞན་གི་དློན་སྒྲུབ་པས་སློ། །བཞི་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་

ཁིམས་ནི། རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་སྗེ་རྣམ་པ་དྲུག་དང་རྣམ་པ་བདུན་ནློ། །རྣམ་པ་དྲུག་གི་

དང་པློ་རྒྱ་ཆྗེ་བ་ནི། བསབ་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བཟུང་བས་གནས་རློགས་པ་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློར་བསྔློས་པས་འབས་བུ་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་

པ་ནི། འདློད་པའི་བསློད་ཉམས་ཀི་མཐའ་སངས་པས་ཉློན་མློངས་ཅན་གི་བདྗེ་བ་དང་

བལ་བའློ། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་དང་མཐུན་པ་ནི། ངལ་ཞིང་དུབ་པར་བྱྗེད་པའི་
1  བསགས
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མཐའ་སངས་པས་དློན་མྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བའློ། །རྟག་ཏུ་བྱྗེད་པ་ནི། 

བསབ་པ་བངས་པ་མི་འབུལ་བར་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སྤྱློད་པས་བསབ་པའི་བར་

གཅློད་པ་སངས་པའློ། །བརྟན་པ་ནི། རྗེད་པ་བཀུར་ལ་མི་ལྟ་བས་དྗེ་གཉིས་དང་རང་

གི་ལམ་ལ་ངྗེས་པ་བརྟན་པས་ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་དང་སང་བྱ་འགློག་པ་ལ་སན་

འཛུགས་པས་ཉློན་མློངས་དང་ཉྗེ་ཉློན་ཏྗེ་མི་མཐུན་ཕྱློགས་གསུམ་པློ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་

ཟིལ་གིས་མི་ནློན་ཞིང་མི་འཕློགས་པའློ། །འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་རང་གི་བསབ་པ་

ཕུལ་ཏྗེ་མུ་སྗེགས་ཀི་གནས་སུ་སློམ་པ་མི་ལྗེན་པས་ཕས་ཀི་རྒློལ་བས་ཟིལ་གིས་མི་

གནློན་པར་འཆད་མློད་ཀང་བསབ་པ་མི་འབུལ་བ་སྔར་བཤད་ཟིན་པས་འདིའི་དློན་

མིན་ནློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱན་ནི་ཉན་ས་ནས་འབྱུང་བའི་དགྗེ་སྦྱློང་གི་རྒྱན་བཅུ་

བདུན་ནློ། །

དྗེ་ཡང་ཉན་ས་ལས་སློམ་དུ་མཛད་པ་ནི། དད་ལྡན་གཡློ་མྗེད་ནད་ཉུང་

དང༌། །བརྩློན་འགྲུས་ཤྗེས་རབ་འདློད་ཆུང་དང༌། །ཆློག་ཤྗེས་གསློ་ས་དགང་ས་

དང༌། །སྦྱངས་དང་མཛེས་དང་དྲློད་རིག་དང༌། །སྐྗེས་བུ་དམ་ཆློས་མཁས་རྟགས་

དང༌། །བཟློད་དང་ངྗེས་དང་ག་ནློམ་ཡིན། ཞྗེས་པའློ། །རྣམ་པ་བདུན་གི་དང་པློ་ལྡློག་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། གཏན་མི་བྱ་བ་ཁློ་ནས་སློག་གཅློད་སློགས་ཉྗེས་སྤྱློད་སློང་བ་

ཡང་དག་པར་ལྗེན་པའློ། །འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། གཅིག་ཏུ་ངྗེས་པར་བྱ་བ་ཁློ་

ནས་དགྗེ་བ་སྡུད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱྗེད་པ་ལ་སློབ་པའློ། །ཀུན་ནས་སྲུང་

བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། རྟག་ཏུ་བག་ཡློད་པས་འཇུག་ལྡློག་གཉིས་བསྲུང་བའློ། །དྗེ་

གསུམ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློའི་དབྱྗེ་བའློ། །སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་མཚན་རྣམ་པར་སྨིན་
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པར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། ས་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པའི་མཚན་འགྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་བྱྗེད་ལ་འཇུག་པའློ། །ལྷག་པའི་སྗེམས་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་ནི། བྱང་སྗེམས་ཀི་

ཏིང་ངྗེ་“འཛིན་མང་པློ་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་པའློ། །སྡུག་པའི་འགྲློ་བ་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་ནི། 

ལྷ་མིའི་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་པའློ། །སྗེམས་ཅན་གི་དློན་སྨིན་པར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ནི། སྗེམས་ཅན་གི་དློན་གི་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་བཞིན་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་འབས་བུའི་སློ་ནས་དབྱྗེ་བའློ། །དྗེ་བཞིའི་དང་པློ་ནི་དགྗེ་བ་སྡུད་པ་དང་

བར་པ་གཉིས་ནི་སློམ་པ་དང་ཐ་མ་ནི་སྗེམས་ཅན་དློན་བྱྗེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་སློབ་

དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་རྣམ་པ་དྲུག་ནི་ཡློན་ཏན་གང་དང་ལྡན་པ་

ཡིན་ལ་རྣམ་པ་བདུན་ནི་ངློ་བློ་དང་འབས་བུའི་རྣམ་པའི་དབྱྗེ་བའློ། །ཞྗེས་སློབ་དཔློན་

ཡློན་ཏན་འློད་བཞྗེད་དློ། །

ལྔ་པ་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། བརྒྱད་དྗེ་“གསློད1་པ་སློགས་

བརྒྱད་རང་ཉིད་མི་འདློད་ཅིང་དྗེ་ལས་བཟླློག་པ་བརྒྱད་པློ་འདློད་པ་ལ་གཞན་གིས་

མི་འདློད་པ་བསྒྲུབས་ནས་བསད་པ་སློགས་ཀིས་ཕློངས་པ་སྗེ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བར་

འགྱུར་ལ། བདག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཅན་གཞན་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པར་བདག་

གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏྗེ་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་སློག་གི་ཕྱིར་ཡང་གཞན་ལ་མི་འདློད་

པ་བརྒྱད་མི་སྤྱློད་པའློ། །མི་འདློད་པ་བརྒྱད་ནི། གསློད་པ་དང་མ་བྱིན་ལྗེན་དང་

འདློད་པ་ལ་གཡྗེམ་པ་དང༌། རྫུན་དང་ཕ་མ་དང་ངག་རྩུབ་པློ་དང་“ཚིག2་བཀལ་བ་

དང་ལག་པ་བློང་བ་ལྕག་གིས་བསྣུན་ཞིང་རྣམ་པར་“འཚེ3་བའི་རྗེག་པ་སྗེ་ཕྱི་མ་
1  གསློང

2  ཆིག

3  འཆྗེ
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གསུམ་མི་སྡུག་པའི་རྗེག་པའློ། །འདློད་པ་བརྒྱད་ནི་དྗེ་དག་ལས་བཟླློག་པ་ཚེ་རིང་བ་

དང་ལློངས་སྤྱློད་ཆྗེ་བ་དང་ཆུང་མ་བསམས་པ་དང་མི་སླུ་བ་དང་འཁློར་མི་ཕྱྗེད་པ་

དང༌། སན་པ་ཐློས་པ་དང་དློན་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་དང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་རྗེག་

པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མི་འདློད་པའི་ཕློངས་པ་བརྒྱད་སྗེལ་བ་དང་འདློད་པའི་ཕྱློགས་

བརྒྱད་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞྗེས་

བྱའློ། །དྲུག་པ་ཚེ་འདི་དང་གཞན་དུ་བདྗེ་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། རྣམ་པ་

བཞི་དང་རྣམ་པ་ལྔར་ཕྱྗེ་བས་དགུའློ། །དྗེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་བཞི་ནི། སྗེམས་

ཅན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པ་དགག་པར་བྱ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནི་དྗེ་ལས་

འགློག་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། གནང་བར་བྱ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་བ་བདྗེ་བའི་རྒྱུ་ལ་མི་

འཇུག་པ་རྣམས་ལ་ནི་གནང་བ་སྗེ་རྒྱུ་དྗེ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། གནང་བཀག་གི་

གནས་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སྗེམས་ཅན་བསྡུ་བར་འློས་པ་རྣམས་ནི་སྡུད་

པར་བྱྗེད་པ་དང་། གནང་བཀག་གི་གནས་ལ་ལློག་པར་ཞུགས་པའི་སྗེམས་ཅན་

“ཚར1་གཅད་པར་འློས་པ་རྣམས་ནི་ཚར་གཅློད་པར་བྱྗེད་པ་སྗེ་དྗེ་བཞི་ལ་རང་གི་

ལུས་ངག་གི་ལས་ཡློངས་སུ་དག་པར་འཇུག་པའློ། །

རྣམ་པ་ལྔ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་མ་གཏློགས་པ་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་མ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ལྔའློ། །དྗེ་དག་ནི་བྱང་སྗེམས་རང་དང་སྗེམས་ཅན་གཞན་ལ་འདི་ཕྱིར་

བདྗེ་བར་འགྱུར་བས་ན་འདི་དང་གཞན་དུ་བདྗེ་བར་འགྱུར་བ་ཞྗེས་བྱའློ། །དྗེ་ལ་སྦྱིན་

པས་ནི་ཕྱི་མ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་བ་དང་བཟློད་པས་ནི་རང་གཞན་འདི་

ཕྱིར་བདྗེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞིང་ཕྱི་མ་ལ་གཡློག་འཁློར་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 
1  ཆར
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བརྩློན་པས་ནི་འདིར་མི་དགྗེ་བ་དང་མི་འདྲྗེ་ཞིང་ཕྱི་མར་སྤློ་བ་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་བ་

དང་བསམ་གཏན་གིས་འདིར་བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་ཅིང་ཕྱི་མར་རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷར་སྐྗེ་

བ་དང་ཤྗེས་རབ་ཀིས་འདིར་མཁས་པར་འགྱུར་ལ་ཕྱི་མ་ལ་ཤྗེས་རབ་ཁྱད་པར་དུ་

འགྲློ་བའློ་ཞྗེས་ཛི་ན་སུ་ཏ་སློགས་འཆད་དློ། །བདུན་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ནི། རྣམ་པ་བཅུ་ལས་དང་པློ་ཉིད་ནས་ལྗེགས་པར་བངས་པ་ནི། ལམ་གི་

སྐབས་སུ་དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་འདློད་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་ན་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་

འདློད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བངས་པ་ཡིན་གི་རྒྱལ་པློས་བཙས་པ་སློགས་ལས་

ཐར་པ་དང་འཚོ་བ་འདློད་པའི་ཕྱིར་བངས་པ་མིན་པའློ། །ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་མིན་པ་ནི། 

བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་ཀི་བཅས་པ་ལས་འགལ་བར་བྱས་པ་ལ་ཆུང་དུ་འགློད་

པའམ། འགློད་པ་ཆུང་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་མྗེད་ཅིང་འགློད་པ་ཆྗེ་བའློ། །དྗེ་

ལྟར་ཡང་ཉན་ས་ལས། ཇི་ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན་འདི་ལྟར་འདི་ན་ལ་ལ་

བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་ལ་ངློ་ཚ་མྗེད་ཅིང་འགློད་པ་ཆུང་བ་དང་ལྷློད་ཅིང་གཡྗེལ་བར་

བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པས་འགློད་པ་ཆུང་བ་མྗེད་པ་ནི་འགློད་པ་ཆྗེ་བ་ལ་

བྱའི་འགློད་པ་ཆུང་བ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པ་ལ་བྱས་ན་དྗེ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་མ་

ཡིན་པ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི། 

འགློད་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་སློན་པས་མ་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་འདས་པ་ལ་

འགློད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཡིན་པས་དྗེ་མྗེད་པའློ། །ལྗེ་ལློ་མྗེད་པ་ནི། གཉིད་

དང་གླློས་འབྗེབས་པ་དང་ཉལ་བའི་བདྗེ་བ་རྣམས་ཉམས་སུ་མི་ལྗེན་ཞིང་ཉིན་དང་

མཚན་དུ་དགྗེ་ཕྱློགས་ལ་བརྩློན་པའློ། །བག་ཡློད་པས་ཟིན་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
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ཡན་ལག་ལྔའི་བག་ཡློད་པ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །སྨློན་ལམ་ལྗེགས་པར་བཏབ་པ་ནི། རྗེད་

བཀུར་ལ་ཞྗེན་པ་མྗེད་པ་དང་ལྷ་ཉིད་དུ་སྨློན་ནས་ཚངས་སྤྱློད་ལ་གནས་པར་ཁས་

བངས་པ་མ་ཡིན་པའློ། །ཆློ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཟིན་པ་ནི། འཆག་པ་དང་འགྲྗེང་

བ་སློགས་ཀི་སྤྱློད་ལམ་དང་ཆློས་གློས་བགློ་བ་སློགས་ཀི་འཕལ་གི་བྱ་བ་དང་ཁ་

ཏློན་བྱ་བ་སློགས་ཀི་དགྗེ་བའི་ཕྱློགས་ཀི་སྦྱློར་བ་རྣམས་ལ་འཇིག་རྟྗེན་དང༌། འདུལ་

བ་དང་མི་འགལ་བས་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤྱློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་འཚམ་

པའློ། །“འཚོ་1བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཟིན་པ་ནི། ཚུལ་འཆློས་ལ་སློགས་པའི་ལློག་

འཚོ་ལྔའི་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའློ། །མཐའ་གཉིས་སངས་པ་ནི། ཆློས་གློས་

དང་བསློད་སློམས་དང་མལ་ཆ་སློགས་ཆློས་སམ་ཆློས་མ་ཡིན་པས་གཞན་ལས་

བཙལ་བ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་སྤྱློད་ཅིང་དྗེ་ལ་ཉྗེས་དམིགས་སུ་མི་ལྟ་བའི་འདློད་

པའི་བསློད་“སློམས2་ཀི་མཐའ་དང༌། ཚེར་མ་དང་ཐལ་བའི་ནང་ན་ཉལ་བ་སློགས་

དང་མྗེ་དང་ཆུར་ལན་གསུམ་དུ་འཇུག་པ་སློགས་ཀིས་བདག་ཉིད་གདུང་ཞིང་དཀའ་

ཐུབ་དྲག་པློ་ལྗེན་པའི་བདག་ཉིད་དུབ་པར་བྱྗེད་པའི་རྗེས་སུ་སྦྱློར་བ་སངས་

པའློ། །ངྗེས་པར་འབྱིན་པ་ནི། མུ་སྗེགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་སངས་

པའློ། །

ཚུལ་ཁིམས་བངས་པ་མ་ཉམས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་ངློ་ཚ་མྗེད་

ཅིང་བསབ་པའི་ཚུལ་ལ་མི་ལྟ་བས་བཅས་པའི་མཚམས་ལས་འདའ་བའི་ཉམས་པ་

དང་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ལ་སྤྱློད་པས་མྗེད་པར་མི་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་མདློར་བསན་དུ་

1  འཆློ

2  ཉློམས
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བཅུར་གསུངས་པ་ལ་རྒྱས་བཤད་ནས་བཅུ་གཅིག་འབྱུང་ངློ༌། །འདི་ལ་ཛི་ན་སུ་ཏས། 

ཉྗེས་པ་དྗེ་གཉིས་ཀའི་གཉྗེན་པློར་ཇི་ལྟར་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་སློབ་

པས་ན་རྣམ་པར་དག་པའློ་ཞྗེས་བསབ་པ་ལ་མི་སྦྱློར་བ་ཧ་ཅང་ཞུམ་པའི་ཉྗེས་པ་དང་

བསབ་པ་མ་བཅས་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཉྗེས་པ་གཉིས་ཀི་གཉྗེན་

པློ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པས། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མིན་པ་དང་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་མིན་པ་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པར་གསལ་ཞིང་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་ཀང་བསམ་པའི་ཉྗེས་པ་ནི་རྣམ་

པ་གཉིས་ཏྗེ་ལྗེན་པའི་དུས་ན་ཉྗེས་པར་བངས་པ་དང༌། བསྲུང་བའི་དུས་ན་ཧ་ཅང་

ཞུམ་པ་དང་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་དྗེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ལ། སུ་མུ་དྲས་

ནི། ཚུལ་ཁིམས་བངས་པ་མ་ཉམས་པ་ནི་གློང་དུ་བསན་པ་བཅུའི་མཇུག་སྡུད་དུ་བྱྗེད་

བར་སང་ངློ༌། །དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ་སློབ་དཔློན་ཉིད་ཀིས་ཉན་ཐློས་

ཀི་སར་བག་མྗེད་པ་དང་ལྗེ་ལློས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་ཞྗེས་རྣམ་དག་བཅུའི་ལློག་

ཕྱློགས་ཀི་ཉྗེས་པ་བཅུའི་སྐབས་སུ་དྗེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པས་ན་བག་ཡློད་དང་

ལྗེ་ལློ་མྗེད་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་གཞུང་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་དང་པློ་ནས་ཉྗེས་པར་བངས་པ་དང་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་དང་ཐལ་ཆྗེས་པ་

དང་བག་མྗེད་པ་དང་ལྗེ་ལློས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་དང་ལློག་པར་སྨློན་པ་དང་ཆློ་ག་

ཉམས་པས་ཟིན་པ་དང་འཚོ་བ་ཉམས་པས་ཟིན་པ་དང་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྷུང་བ་དང་

ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་

གྱུར་པ་སྗེ། ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་བཅུ་དང་བལ་བས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའམ་

རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞྗེས་བྱའློ། །བཞི་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕན་ཡློན་ལ་
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གཉིས་ལས་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡློན་ནི། དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

ཕུང་པློ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློའི་འབས་བུ་སྐྗེད་པ་སྗེ་འདི་ལ་བརྟྗེན་ན་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་ཕར་ཕྱིན་ཡློངས་སུ་རློགས་ནས་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བའློ། །དྗེ་ལ་

ཕུང་པློ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་པ་ནི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཆྗེན་པློ་

ཡིན་པའམ་ཡང་ན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱས་ཤིང་ཚད་མྗེད་པ་དང་རློགས་པའློ། །སངས་མ་

རྒྱས་པའི་བར་དུ་ཡང་གནས་སྐབས་ཀི་ཕན་ཡློན་ལྔ་འཐློབ་སྗེ་འདི་ལྟར་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་དགློངས་པར་འགྱུར་བ་དང་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་

ཆྗེན་པློ་ལ་གནས་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་དུས་བྱྗེད་པར་འགྱུར་བ་དང་ལུས་ཞིག་ནས་

ཀང་གང་ན་རང་དང་ཚུལ་ཁིམས་མཚུངས་པའམ་ལྷག་པའི་བྱང་སྗེམས་སྐལ་བ་འདྲ་

ཞིང་ཆློས་མཐུན་པ་པ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པ་དག་གནས་པ་དྗེར་སྐྗེ་བར་

འགྱུར་བ་དང༌། ཚེ་འདི་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྱྗེད་པའི་

བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཚད་མྗེད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་ཡང་

རང་འཁྲུངས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཉིད་དྗེ་དྗེའི་བདག་ཉིད་ཐློབ་པར་འགྱུར་བའློ། །དྗེའི་

གཉིས་པའི་དློན་ནི་ཕྱི་མར་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་དང་ཕད་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པས་

འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་ཆྗེན་པློ་འཐློབ་པ་ལ་

ཛི་ན་སུ་ཏ་སློགས་འཆད་ལ། ས་མུ་དྲས་དྗེ་དང་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཆད་མྗེད་པ་དང་ལྡན་

པས་ངན་སློང་གི་འཇིགས་པ་མྗེད་པ་དང་གཉིས་ལ་བཤད་དློ། །

ལྔ་པློ་དྗེ་དག་ཀང་རིམ་པ་ལྟར་བདག་འབས་དང་བལ་འབས་དང་རྣམ་སྨིན་གི་

འབས་བུ་དང་སྐྗེས་བུ་བྱྗེད་འབས་དང་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ལ་ཡློན་ཏན་འློད་ཀི་
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འགྲྗེལ་པར་བཤད་དྗེ་བལ་འབས་སུ་བཤད་པ་ནི་ཉྗེས་སྤྱློད་རྩྗེ་བཅིལ་བ་དང་ལྗེགས་

སུ་སྨློན་པས་ཡིད་མི་བདྗེ་བ་དང་བལ་བ་ལ་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་ཕན་ཡློན་དང་པློ་ནི་འདི་

ཕྱི་གཉིས་ཀར་འཐློབ་པའི་ཕན་ཡློན་ཏྗེ་“སློམ1་པ་ཇི་སིད་གནས་པ་དྗེ་སིད་དུ་རྒྱལ་བ་

སས་བཅས་ཀིས་བུ་དང་སྤུན་དང་འདྲ་བར་དགློངས་པས་དགྗེ་བའི་ཆློས་མི་ཉམས་

ཤིང་འཕྗེལ་བའློ། །

གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་ནི་ཚེ་འདིའི་ཕན་ཡློན་འཆི་ཀར་ངན་འགྲློའི་འཇིགས་པ་

མྗེད་ཅིང་བདྗེ་འགྲློ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྲློ་བར་མཐློང་ནས་དགའ་བ་དང་དྗེའི་གློང་དུ་

ཡང་སྤྱློད་འཇུག་ལས། གང་ནས་བཟུང་སྗེ་སྗེམས་ཅན་ཁམས། །མཐའ་ཡས་རབ་ཏུ་

དགྲློལ་བའི་ཕྱིར། །སྗེམས་དྗེ་ཡང་དག་བངས་གྱུར་པ། །དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་གཉིད་

ལློག་གམ། །བག་མྗེད་གྱུར་ཀང་བསློད་ནམས་ཤུགས། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་དུ་མ་

ཞིག །ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང༌། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེ་

ལ་ཡང་ཚད་མྗེད་པའི་ཚོགས་འཕྗེལ་བའློ། །གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ་ནི་སྐྗེ་བ་གཞན་གི་

ཕན་ཡློན་ཏྗེ་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང་སྐྗེ་བ་དུ་མར་སློམ་པ་དང་

མི་འབལ་བའློ། །ཕྱི་མ་འདིའི་རྒྱུ་གཞན་ནི་འློད་སྲུངས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་

ཀི་སྗེམས་མི་བརྗེད་པའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་ནག་པློའི་ཆློས་བཞི་སློང་བ་ལ་སློགས་པ་

ལ་སློབ་པ་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པློ་ལས། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་མང་དུ་མིས་བརྟགས་ན། ། 

དྗེ་ལ་གནས་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དྗེས། །དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་དྗེ་ལ་སྗེམས་གཞློལ་འགྱུར། 

ཞྗེས་ལན་མང་པློར་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དྗེའི་རྗེས་སུ་སྗེམས་གཞློལ་བར་

གསུངས་པ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ལ་སློབ་དཔློན་ཞི་བ་ལྷ་བཞྗེད་དློ། །ཕན་ཡློན་བ་ན་མྗེད་པ་དྗེ་
1  སྔློམ
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དག་མཐློང་བའི་མཁས་པས་ནི་རྒྱལ་སས་ཀི་སློམ་པ་གཟུང་བ་ལ་འབད་པ་དྲག་པློ་

དང་ལྡན་པར་བྱའློ། །ལྔ་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསྡུ་བ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ལ་

སློགས་པ་དགུ་པློ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློགས་པ་གསུམ་

གིས་བསྡུས་པར་རིག་པར་བྱའློ། །དགུ་པློ་རྗེ་རྗེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གིས་

བསྡུས་པར་ཛི་ན་སུ་ཏ་དང་ས་མུ་དྲས་བཤད་དློ། །དྲུག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བྱྗེད་ལས་

ནི། ཅིའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་དུ་ངྗེས་ཤྗེ་ན། འདི་ལྟར་བྱང་སྗེམས་ཀི་བྱ་བ་ནི་

མདློར་བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་ཟད་དྗེ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མྗེད་པའི་བདྗེ་བ་ལ་སྗེམས་

གནས་པ་དང་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རང་གི་ཆློས་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་གི་

རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་གསུམ་ཡིན་ལ་དྗེ་རྣམས་ཀང་སློམ་པ་དང་དགྗེ་བ་སྡུད་པ་དང་

སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གིས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་

ན་ཉྗེས་སྤྱློད་ལས་ལྡློག་པའི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་འབད་པའི་སློ་ནས་སྗེམས་

དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་བཀློལ་དུ་རུང་བའི་དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་མྗེད་

ན་ཚུལ་ཁིམས་གཞན་གཉིས་ཀི་གཞི་སློར་བ་ཡིན་པས་སྔར་བསྡུ་བའི་ལུང་དྲངས་པ་

ལྟར་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཐློག་མར་གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱ་སྗེ་དྗེ་ཡང་སློ་ཐར་རིས་

བདུན་ལ་གསུངས་པས། བསན་པའི་རྩ་བ་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་གང་ཁས་བངས་

པ་དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འབད་པར་བྱའློ། །

འདི་ནི་མགློནཔློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་ནན་ཏན་དུ་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ་རིན་པློ་

ཆྗེའི་ཕྗེང་བ་ལས། དྗེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིས། །དང་པློར་བསབ་ལ་རབ་གུས་

བྱ། །སློ་སློར་ཐར་པ་འདུལ་བཅས་དང༌། །མང་ཐློས་དློན་གཏན་དབབ་ལ་བསྒིམ། 
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ཞྗེས་གསུངས་པས་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་གཉིས་དློན་འདི་ལ་དགློངས་པ་གཅིག་ཏུ་སང་

ངློ༌། །ཚུལ་ཁིམས་གཞན་གཉིས་ཀང་ཐློག་མར་རང་སྨིན་བྱྗེད་དགྗེ་བ་སྡུད་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་གཙོ་བློར་འབད་དགློས་ཏྗེ། རང་མ་སྨིན་པར་གཞན་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་ནི་

གནས་མ་ཡིན་ཞིང་སྐབས་མྗེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བྱང་སྗེམས་ཀི་ཚུལ་

ཁིམས་ནི་དགུའམ་གསུམ་པློ་དྗེ་དག་ཏུ་ཟད་ཅིང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕན་ཡློན་ཡང་དྲུག་

པློ་དྗེ་དག་ཏུ་ཟད་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བྱ་བ་ཡང་ཚེ་འདི་ལ་བདྗེ་བར་གནས་པའི་ཕྱིར་

ཞི་གནས་སུ་གནས་པ་དང་ལུས་སྗེམས་དུབ་པ་མྗེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སྨིན་

པར་བྱྗེད་པ་དང་སྗེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་གསུམ་པློ་དྗེ་དག་ཏུ་ཟད་དློ། །རང་

བཞིན་ཕན་ཡློན་བྱ་བ་གསུམ་པློ་དྗེ་ལས་གློང་ན་ཡང་མྗེད་ལ་གསུམ་པློ་དྗེ་ལས་ལྷག་

པ་སྗེ་དྗེར་མ་འདུས་པ་ཡང་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་ནི་འདས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཞྗེས་སློགས་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་དུས་གསུམ་གི་བྱང་སྗེམས་ཐམས་

ཅད་ཀིས་འདི་ཁློ་ན་ལྟར་སློབ་ཀི་ཁ་ཅིག་འདི་ལ་སློབ་ཀང་ཁ་ཅིག་གཞན་ལ་སློབ་པ་

ལྟ་བུ་མིན་པས་བྱང་སྗེམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་བསན་པས་ལམ་ལ་ཡིད་གཉིས་སྗེལ་བའློ། །

འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བསབ་པའི་ཚུལ་ཏྗེ་“ཕར1་ཕྱིན་ལྷག་མ་དང་བསྡུ་བཞི་ལ་

སློགས་པ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་བསབ་ན་དྗེའི་

ཚེ་བསབ་བྱ་གཞན་ལ་སློབ་པར་མ་ནུས་པ་ལ་ཉྗེས་མྗེད་དུ་གསུངས་ཏྗེ། འློན་ཀང་

བསབ་བྱ་ལྷག་མ་ལ་སློབ་པའི་ཁུར་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདློར་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །དྗེ་

ལྟར་བྱང་སྗེམས་ལས་དང་པློ་པ་ལ་ཐློག་མར་གལ་ཆྗེ་བ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལྗེའུ་འདི་
1  པར
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གཞུང་རློགས་པར་དྲངས་ནས་བཀྲལ་ན་ཚིག་ཧ་ཅང་མངས་པར་མཐློང་ནས་དློན་

ཙམ་ཞིག་བྱང་སའི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་དང་

གཞན་ཡང་བསབ་བཏུས་དང༌། སྤྱློད་འཇུག་རྩ་འགྲྗེལ་སློགས་བརློད་བྱ་མཐུན་པའི་

བསན་བཅློས་རྣམ་པར་དག་པ་མང་པློ་དང་མདློ་སྗེ་རྣམས་ལ་ཡང་བརྟྗེན་ནས་ལྗེན་པ་

དང་བསྲུང་བ་དང་ཕྱིར་བཅློས་པའི་དཀའ་གནས་རྣམས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ཡིན་ནློ། །ས་མུ་དྲ་མྗེ་གས་བྱས་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པ་ནི་བྱང་སའི་རྒྱས་འགྲྗེལ་རྩློམ་པ་

པློ་རྒྱ་མཚོ་སྤིན་དང་མིང་མཐུན་པ་ཞིག་ཏུ་སང་གི་སློབ་དཔློན་དྗེ་མིན་ནློ། །

སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ནི། །གང་དུ་འཇུག་ཀང་ངྗེས་པར་བྱ་

དགློས་པ། །ཐྗེག་ཆྗེན་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་སྨློན་འཇུག་གཉིས། །ལྗེགས་པར་བཟུང་

ནས་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་བཞིན། །རྒྱལ་སས་སྤྱློད་ལ་སློབ་པ་འདི་མྗེད་པར། །ཐམས་

ཅད་མཁྱྗེན་པར་འགྲློ་བའི་ལམ་ཡློད་པ། །རྒྱལ་དང་དྗེ་སས་མཁས་རྣམས་མི་བཞྗེད་

ཀང༌། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་དང་ཕ་རློལ་ཕྱིན་པ་ལ། །གནང་བཀག་མི་འདྲ་འགའ་རྗེ་གསུངས་པ་

ལ། །ཆྗེས་ཆྗེར་འཁྲུལ་ཞིང་མངློན་རླློམ་གིས་མཐློ་བའི། །སྐལ་དམན་རྣམས་ཀི་ཐྗེག་

ཆྗེན་སྤྱི་ཡི་གཞུང༌། །དྲི་མ་མྗེད་པའི་ལམ་བཟང་ནུབ་པར་བྱས། །དྗེ་ཕྱིར་རློ་རྗེ་ཐྗེག་

པར་འཇུག་ན་ཡང༌། །དྲི་མ་“མྗེད1་པའི་མདློ་སྗེ་རྣམས་ཀི་དློན། །བྱམས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཐློགས་མྗེད་ཀིས་བཤད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྐྗེད་སློམ་པ་བཟུང་ནས་ནི། །ཕར་

ཕྱིན་དྲུག་ལ་སློབ་པ་གཞིར་ཟུང་ལ། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་ལམ་གི་སློན་པ་ཐློབ། །དྗེ་ནི་མ་

ཚང་མྗེད་པའི་ཐྗེག་མཆློག་ལམ། །དྗེ་ལས་གཞན་རྣམས་བྱིས་པ་དགའ་སྐྗེད་

ཡིན། །དྗེ་ལྟར་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བགྲློད་གཅིག་ལམ། །རྒྱལ་སས་སློམ་པ་དག་
1  མློད
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པར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ། །ཡིད་ཆྗེས་ལུང་དང་དྲི་མྗེད་རིགས་པ་ལས། །རྣམ་པར་བརྒལ་

བའི་རང་བཟློའི་དྲི་མ་ཡིས། །མ་བསད་རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །གློ་སའི་

ཚིག་གིས་རྣམ་པར་བཀྲལ་བ་འདིས། །གང་ལ་རྒྱུན་དུ་གུས་པའི་མཐུས་བྱུང་

བ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་རྟག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཐྗེག་མཆློག་ལམ་ཟབ་བདག་བློ་

བྱིས་པའི་ཚུལ། །དྗེ་ཕྱིར་ཚིག་དང་དློན་ལ་སྐློན་ཆགས་ན། །འཕགས་དང་མཁས་

པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་འཆགས་ཀིས། །བརྩྗེ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་ནློངས་དྗེ་བཟླློག་ཏུ་

གསློལ། །ཐུབ་བསན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཐྗེག་མཆློག་གི །ལམ་གི་སློག་རྣམས་ཕལ་

ཆྗེར་ནུབ་པ་ཡི། །ཚུལ་འདི་མཐློང་ནས་བསན་པ་གནས་བྱའི་ཕྱིར། །དྗེ་ལྟར་འབད་

ལས་དགྗེ་བ་གང་བསགས་པ། །དྗེ་ཡིས་འགྲློ་ཀུན་ལམ་ལྟར་བཅློས་པ་ལ། །དགའ་བ་

མྗེད་ཅིང་ཡང་དག་ལམ་གི་གནད། །རློགས་པར་མཐློང་ནས་སྒྲུབ་ལ་བརྩློན་པར་

ཤློག །བདག་ཀང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དམ་པའི་མགློན་གིས་

བཟུང་ནས་ཐྗེག་པ་མཆློག །ཚུལ་བཞིན་རྟློགས་ནས་འགྲློ་བ་སྒློལ་བའི་ཁུར། །ཁྱྗེར་

ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རྒྱས་བྱྗེད་ཤློག །

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་བཟུང་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཡློངས་སུ་

དག་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་རྣམ་པར་བཤད་པ་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་ལ་མློས་པ་ཅུང་ཟད་སྐྗེས་པ་ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་

བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་རྒྱལ་སས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་ནས་བསབ་པ་ལ་སློབ་

པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་བྱང་ར་སྒྗེང་རྒྱལ་བའི་དབྗེན་གནས་སུ་སྦྱར་

བའློ།།      །།
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༄༅། །དགེ་སོང་གི་བསབ་བྱ་གནམ་རེད་ལེང་མར་གྲགས་པ་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །སན་པའི་བ་དན་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་དུ་གྲགས། །དམ་པའི་ཆློས་སྒ་སྗེངྒྗེའི་སྒ་

བསྒགས་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་དཀློན་མཆློག་མཛོད་བརྗེས་པ། །ཞབས་ལ་

ཚངས་དབང་གཙུག་གི་ནློར་བུས་གཏུགས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མྗེད་

བརྒལ་བ། །འགྲློ་བའི་གཙོ་ལ་སྤྱི་བློས་ཕྱག་འཚལ་ཏྗེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་

བསབ་གཞི་དཀློན་མཆློག་སློད། །འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་དབྱྗེ་བར་

བྱ། །ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་སྡུག་བསྔལ་སློང༌། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་

གདློན་གི་རྩ་བ་འཇློམས། །དཔལ་འབྱློར་ས་དང་མྗེ་ཏློག་མདའ་ཅན་འཇློམས། །སངས་

རྒྱས་ལ་ནི་མགློས་གཏུགས་བཤད་པར་བྱ། །

འདི་དང་ཕྱི་མའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དང༌། རྒུད་པ་ཐམས་

ཅད་སྗེལ་བའི་འབྱུང་གནས་ནི་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་བསན་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་

འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི་མཛོད་ལས། ཚུལ་གནས་ཐློས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སློམ་པ་

ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱློར། ཞྗེས་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གང་བྱྗེད་ཀང་ཐློག་མར་ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པས་གཞི་བཟུང་ནས་བྱ་བར་གསུངས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་

བསྗེན་པར་རློགས་པའི་རྟྗེན་གིས་ནི་ཐློག་མར་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་
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ཁིམས་དག་པ་ལ་འབད་པར་བྱའློ། །དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། དང་པློར་

བསབ་ལ་རབ་གུས་བྱ། །སློ་སློར་ཐར་པ་འདུལ་བཅས་པ། །མང་ཐློས་དློན་གཏན་

དབབ་ལ་བསྒིམ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་བསབ་པར་བྱ་བའི་གནས་

སློན་པའི་འདུལ་བ་ནི། ཆློས་ཀི་རྗེ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་སློན་པའི་དློད་དུ་བཟུང་སྗེ་

གུས་པས་ཉན་པ་དང༌། ཐློས་ནས་ཀང་ཉྗེས་སྤྱློད་རགས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཕ་བ་རྣམས་

ལ་ཡང་འབད་པ་ཆྗེན་པློས་བསྲུང་དགློས་པ་ལ་སློགས་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་ལུང་རྣམ་

པར་འབྱྗེད་པ་ལས། ང་ནི་མ་ངན་འདས་གྱུར་ན། །འདི་ནི་ཁྱྗེད་ཀི་སློན་པ་ཞྗེས། །རང་

བྱུང་ཉིད་ཀིས་གུས་བཅས་པས། །ནན་ཏན་དགྗེ་སློང་ཚོགས་མདུན་བསློད། །འདུལ་

འདི་སློ་སློ་ཐར་པ་དྗེའི། །རྣམ་འབྱྗེད་ཡིན་པར་དགློངས་པས་ན། །ཐར་འདློད་རྣམས་

ཀིས་གུས་བྱས་ཏྗེ། །འདི་ནི་ནན་ཏན་མཉན་པར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། ཐློས་ནས་དྲང་སློང་

ཆྗེན་པློ་ཡིས། །ཇི་སྐད་གསུངས་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །ཁ་ན་མ་ཐློ་ཕ་རྣམས་

ལ། །བརྟུན་ཅིང་བྱྗེད་པ་ཉིད་དུ་གིས། །རྟག་ཏུ་འབད་པས་བདའ་བ་ཡི། །སྗེམས་རྟ་ཁ་

གླན་དཀའ་བ་ལ། །མཐུན་པའི་གཟྗེར་རྣློན་བརྒྱབ་པ་ཡི། །སབ་ནི་འདུལ་བ་འདི་ཡིན་

ནློ། །ཆྗེ་བ་གང་དག་ངག་ཙམ་གིས། །ལྡློག་ཅིང་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ། །དྗེ་དག་

མི་རྟ་བཟང་པློ་སྗེ། །ཉློན་མློངས་གཡུལ་ལས་ངྗེས་རྒྱལ་འགྱུར། །སུ་ལ་སབ་འདི་མྗེད་

པ་དང༌། །ནམ་དུའང་འདློད་པར་མི་འགྱུར་པ། །དྗེ་དག་ཉློན་མློངས་གཡུལ་གིས་

དཀྲུགས། །འཇློག་བལ་རྣམ་པར་འཁྱམ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་གང་གསུངས་པ་བཞིན་

ནློ། །

དྗེའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྗེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་དང་ལྡན་པས་
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བསབ་པ་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལ། མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཐློབ་པ་མི་ཉམས་

པར་བསྲུང་བ་དང༌། ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅློས་པའི་བཅས་པ་ལས་མི་འགལ་བར་བྱ་བ་

གསུམ། དང་པློ་ལ་སློམ་ལྡན་གི་རྟྗེན་སྒྲུབ་པ་དང༌། གྲུབ་ནས་ཇི་ལྟར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་

གཉིས། དང་པློ་ལ་གང་གིས་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན། གང་ལ་བསྒྲུབ་པའི་ཡུལ། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་

པའི་ཆློ་ག་གསུམ། དང་པློ་ལ་དགྗེ་ཚུལ་དང་བསྗེན་རློགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། མཁན་པློ། སློབ་དཔློན། ཞུ་བའི་གང་ཟག །ཞུ་སའི་ཡུལ་དང་བཞི། དང་པློ་

མཁན་པློ་ནི། བཙུན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རྩ་བའི་ལྟུང་བས་མ་གློས་ཤིང༌། རང་བཞིན་གི་

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ལ་འཛེམ་པ། བརྟན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྗེན་པར་རློགས་ནས་བར་མ་

ཆད་དུ་ལློ་བཅུ་ལློན་པ། མཁས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུལ་བ་ཤྗེས་པ། ཕན་འདློགས་ཀི་

ཡན་ལག་ལ་ལྟ་བ་མཐུན་པ། མཚན་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་

མལ་དུ་གནས་པ། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། སིང་རྗེ་དང་ལྡན་པ། བཟློད་པ་དང་

ལྡན་པ། ནང་འཁློར་པ་དག་པ། ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ཕནའདློགས་ལ་བརྩློན་པ། དུས་

སུ་འདློམས་པ་སྗེ་ཆློས་བཅུའློ། །དུས་སུ་འདློམས་པ་དྗེ་ཡང་མཁན་པློ་བྱས་ནས་

མཁན་བུ་ལ་བསབ་བྱ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློན་པ་ལ་བྱ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་ཡང་ལུང་ལས། 

བཞིན་བཟང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས། དགྗེ་སློང་དག་ཤན་པ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་ནི་

བའི་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཞིང་བསྗེན་པར་རློགས་པར་བྱས་ནས་ཡལ་བར་བློར་བ་ནི་མི་རུང་

ངློ་ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་པ། འདི་ཡང་སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྲློ་བར་འགྱུར་ལ་ཁློ་བློ་

ཡང་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བས་ཁློ་བློ་འདི་རབ་ཏུ་མི་འབྱིན་ཏློ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་མཁན་པློ་བྱས་ནས་དྗེའི་ལས་སུ་བྱ་བ་མཁན་“བུ1་
1  པུ
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ལ་བསབ་བྱ་མི་སློན་པར་ཡལ་བར་འདློར་བ་ནི་ཆྗེས་མི་རིགས་སློ། །གལ་ཏྗེ་དགྗེ་

སློང་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་རབ་ཏུ་ཕྱུངས་ཤིག་དང་ཁློ་བློས་བསབ་བྱ་རྣམས་བསན་

པར་བྱའློ་ཞྗེས་ཁས་ལྗེན་ན་རང་གིས་མི་སློན་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་སྤྲུལ་པ་རབ་ཏུ་

ཕྱུང་བ་དང༌། སངས་པ་ལ་སློབས་པའི་བྱུང་བའི་མཐའ་ལས་ཤྗེས་སློ། །གཉིས་པ་

སློབ་དཔློན་ནི། བསྗེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་དག་པ། ལྟ་བ་མཐུན། མཚན་མཐུན། 

ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས། མཁན་པློ་

ལས་གཞན་ཡིན་པ། དགྗེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་འབློགས་པར་ནུས་པ་སྗེ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་

ནློ། །གསུམ་པ་ཞུ་བའི་གང་ཟག་ནི་མཁན་པློ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་ཡན་ཆད་སློབ་

དཔློན་དང་འདྲ་ལ་དྗེའི་སྗེང་དུ་མཚམས་ནང་ན་གནས་པ། ཞུ་བའི་ཆློ་ག་ལ་མཁས་པ་

སྗེ་ཆློས་དགུ་དང་ལྡན་པའློ། །བཞི་པ་ཞུ་སའི་ཡུལ་ནི། གྲངས་ཚང༌། ས་རང་བཞིན་དུ་

གནས། ཐློས་པའི་ཉྗེ་འཁློར་དུ་གནས་པ་སྗེ་ཆློས་གསུམ་ལྡན་ནློ། །

གཉིས་པ་བསྗེན་རློགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་ལ། མཁན་པློ། སློབ་དཔློན། དགྗེ་

འདུན། དུས་གློ་བ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི་སྔར་དང་འདྲ་ལ། གཉིས་པ་སློབ་དཔློན་ལ་

གཉིས་ལས་ལས་བྱྗེད་པ་ནི་ཁ་སྐློང་དུ་འློས་ཤིང་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ཤྗེས་པའློ། །ཁ་སྐློང་

དུ་འློས་པའི་ལས་མཁན་མྗེད་པའི་ཚེ་དགྗེ་འདུན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཚང་ན་རྩ་

བའི་ལྟུང་བས་མ་གློས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་ལས་འཆགས་ལ། ལྟུང་བ་ཉྗེས་བྱས་སུ་

འགྱུར་རློ། །གསང་སྗེ་སློན་པ་ནི་བསྗེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་དག་པ་ནས་ས་རང་བཞིན་

དུ་གནས་པའི་བར་དྲུག་དགྗེ་ཚུལ་གི་སློབ་དཔློན་དང་འདྲ་ལ། དྗེའི་སྗེང་དུ་བར་

“ཆད1་དྲི་བའི་ཆློ་ག་ལ་མཁས་པ་སྗེ་རང་གི་ངློ་བློ་ཆློས་བདུན་དང་ལྡན་ཞིང༌། བསྐློ་
1  ཆང



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 692  

བའི་དུས་སུ། འདུན་པ། ཞྗེ་སང༌། འཇིགས་པ། རྨློངས་པས་མི་འགྲློ་བ། ཚོགས་སུ་མ་

ལློངས་པ། སྤློ་བ་དྲིས་ནས་སྤློ་བ། སྔར་མ་བསྐློས་པ་སྗེ་ཆློས་བཅུ་བཞི་དང་ལྡན་

པའློ། །གསུམ་པ་དགྗེ་འདུན་ལ། ཡུལ་དབུས་སུ་བཅུ་དང་མཐའ་འཁློབ་ཏུ་མྗེད་ན་

ལྔའི་སློ་ནས་གྲངས་ཚང་བ། ཁ་སྐློང་དུ་འློས་པ། མི་མཐུན་པ་གཉིས་དང་བལ་བ་སྗེ་

ཆློས་གསུམ་དང་ལྡན་པའློ། །བཞི་པ་དུས་གློ་བ་ནི། ལས་མཁན་ལས་གཞན་པའི་

དགྗེ་སློང་དུས་བརློད་པའི་ཆློ་ག་ལ་མཁས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་གློང་དུ་སྨློས་པའི་མཚན་

ཉིད་དྗེ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་མི་ལྡན་པར་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་

བསྗེན་རློགས་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་ན་བྱྗེད་པ་པློ་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་

གཞིས་བསྡུས་པའི་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །བསྒྲུབ་བྱ་ཡུལ་ལ་མཐུན་རྐྱྗེན་ཚང་བ་

དང༌། འགའ་རྐྱྗེན་སངས་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ་ལུས་དང༌། བསམ་པ་དང༌། རྟགས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་དགྗེ་ཚུལ་ལ་

ལློ་བདུན་ལློན་ཞིང་བྱ་རློག་སྐྲློད་ནུས་པ་དང༌། བསྗེན་རློགས་ལ་སྐྗེས་ནས་ལློ་ཉི་ཤུ་

ལློན་པའློ། །དྗེ་ཡང་མངལ་བཤློས་དང་བཅས་ཏྗེ་ལློ་ཉི་ཤུ་ལློན་པ་ཙམ་གིས་ནི་མི་

རུང་སྗེ། འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། བསྗེན་པར་རློགས་པར་འདློད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ནི་

བརྩི་བར་མི་བྱ་སྗེ། གལ་ཏྗེ་རྩི་བར་བྱྗེད་ན་རློགས་པར་བསྗེན་པ་ནི་འཆགས་ལ་

རློགས་པར་བསྗེན་པར་བྱྗེད་པ་དག་ལ་ནི་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རློཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཉིས་པ་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་ཡན་ལག་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སློ་

ནས་སློམ་པ་ལྗེན་པར་འདློད་པ་དང༌། ཐློབ་པར་ཤྗེས་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པའི་
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བསམ་པ་དང་ལྡན་པའློ། །གསུམ་པ་རྟགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གློས་དང༌། སློད་

སྤྱད་དང༌། ལུས་ཀི་བྱི་བྱད་ཀི་རྟགས་གསུམ་མློ། །དང་པློ་གློས་ཀི་རྟགས་ནི་དགྗེ་

ཚུལ་ལ་བ་གློས་མཐང་གློས་གདིང་བ་ཆུ་ཚགས། བསྗེན་པར་རློགས་པ་ལ་དྗེའི་སྗེང་

དུ་སམ་སྦྱར་རྣམས་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་བརན་པློ་ཡན་ཆད་ཀི་སློ་ནས་ཚང་

བའློ། །གཉིས་པ་སློད་སྤྱད་ནི་ལྷུང་བཟྗེད་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་བརན་པློ་ཡན་

ཆད་ཀི་སློ་ནས་ཚང་བའློ། །གསུམ་པ་ལུས་ཀི་བྱི་བྱད་ཀི་རྟགས་ནི་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་ཚད་

ལས་ལྷག་པ་རྣམས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བྗེགས་ཤིང་ཡན་ལག་ལྔ་ཡན་ཆད་ཀི་ཁྲུས་

བྱས་པའློ། །གཉིས་པ་འགལ་རྐྱྗེན་སངས་པ་ནི་མཚམས་མྗེད་སློགས་སྐྗེ་བའི་བར་

ཆད་དང༌། ཕ་མས་མ་གནང་བ་སློགས་གནས་པའི་བར་ཆད་དང༌། ནད་པ་སློགས་

ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་བར་ཆད་དང༌། ལག་རྡུམ་སློགས་མཛེས་པའི་བར་ཆད་དང་

བལ་བའློ། །དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་མཐུན་རྐྱྗེན་གང་རུང་མ་ཚང་བ་དང་འགལ་རྐྱྗེན་གང་

རུང་མ་སངས་པར་རབ་བྱུང་བསྗེན་རློགས་བྱྗེད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡུལ་མཚན་ཉིད་དང་མི་

ལྡན་པའི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་པློ་ལ་ཉྗེས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ལྷུང་བཟྗེད་བརན་པློ་

ཡང་མ་འབྱློར་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཙམ་བྱྗེད་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་ལ། བསྗེན་རློགས་བྱྗེད་

དུ་མི་རུང་ངློ༌། །

གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་ལ་དགྗེ་ཚུལ་དང༌། བསྗེན་རློགས་སུ་སྒྲུབ་

པའི་ཆློ་ག་གཉིས། དང་པློ་ལ་སྦྱློར་བ། དངློས་གཞི། མཇུག་གི་ཆློ་ག་གསུམ། དང་པློ་

ནི་ཐློག་མར་དགྗེ་ཚུལ་གི་མཁན་པློར་ཕྱློགས་པ་དྗེས་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདློད་དྗེ་ལ་བར་

ཆད་དྲི་ཞིང་ཡློངས་སུ་དག་པར་ཤྗེས་ནས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་ཁས་བང་“ངློ༌། “།1དྗེའི་
1  - །
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འློག་ཏུ་སྐབས་འགྲློ་རྩློམ་བྱྗེད་དུ་བྱས་ནས་དགྗེ་བསྗེན་དུ་ཁས་བང་པ་དངློས་གཞིའི་

ཆློ་ག་ལན་གསུམ་དང་མཇུག་བསབ་པ་རློད་པ་ལན་ཅིག་བྱའློ། །དགྗེ་བསྗེན་ཙམ་ལ་

གནས་པར་འདློད་ན་དུས་གློ་བར་བྱ་ཞིང་སྔློན་དུ་བར་ཆད་འདྲི་མི་དགློས་ལ། སྔར་

ནས་དགྗེ་བསྗེན་གི་སློམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱྗེད་ན་བར་ཆད་རྣམས་

དྲིས་ནས་ཞུ་བ་བྱྗེད་པ་ལ་གཏད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་འདིར་སྐབས་འགྲློའི་བར་འཕློད་

པའི་སློ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་སྐྗེས་པ་ཅིག་དགློས་ཏྗེ། 

དྗེ་མྗེད་པར་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་མི་སྐྗེ་ལ་འདི་དང་དགྗེ་ཚུལ་གི་སྐབས་སུ་

སྐབས་སུ་འགྲློ་བས་མང་འདས་ཀི་བསམ་པ་སྒྲུབ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ད་ལྟ་ན་

བསྗེན་རློགས་ཀི་སྐབས་སུ་མང་འདས་ཀི་བསམ་པ་གང་གིས་སྒྲུབ་སམ་ན། གསློལ་

འདྗེབས་ཀི་ཆློ་ག་ལས་བདག་བསྗེན་པར་རློགས་པར་མཛད་དུ་གསློལ་ཞྗེས་བྱ་བ་

ལས་ཏྗེ། རློགས་པ་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། བསྗེན་པ་ནི་དྗེ་ལ་ཉྗེ་བ་སྗེ། དྗེ་

ཐློབ་པར་མཛད་དུ་གསློལ་ཞྗེས་པས་ཆློས་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བའི་དློན་ཚང་ཞིང་

སྐབས་འགྲློའི་གཙོ་བློ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །མང་འདས་ཀི་བསམ་པ་མྗེད་

པར་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་མི་སྐྗེ་ན་འཁློར་བ་མཐའ་དག་གི་ཉྗེས་དམིགས་ཤྗེས་

ནས་འདློར་འདློད་ཀི་བློ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་མ་སྐྗེས་ཀི་བར་དུ་སློམ་པ་མི་སྦྱིན་པར་

འགྱུར་རློ་སམ་ན། འདིར་མང་འདས་ཀི་བསམ་པ་ནི་སིད་པའི་སྐློན་དང་ཞི་བའི་ཕན་

ཡློན་བསམས་པས་ཡིད་འགྱུར་བའི་མློང་བ་ཤུགས་དྲག་ལ་མི་བྱྗེད་ཀི། སྐབས་

འགྲློའི་བར་འབྱློར་བའི་གློ་བ་བརྟན་པློ་ལ་བྱྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །

དྗེ་ལྟར་རང་གིས་དགྗེ་བསྗེན་དུ་བསྒྲུབས་ནས་རབ་བྱུང་གི་ཞུ་བ་བྱྗེད་པའི་དགྗེ་
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སློང་ལ་ཚིག་གིས་གཏད་ཅིང་དྗེས་ཀང་ཡློངས་སུ་དག་གམ་ཞྗེས་དྲིས་ལ་དག་གློ་

ཞྗེས་ཟྗེར་ན་ཞུ་བར་བྱའློ། །ཞུ་བའི་ཚུལ་ཡང་མཚམས་ནང་དྗེར་གཏློགས་པའི་དགྗེ་

འདུན་ཐམས་ཅད་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའམ། སློ་སློ་ན་འཁློད་ཀང་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་གི་ཁ་བསྐང་སྗེ་དགྗེ་འདུན་དུ་ལློངས་པ་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཞུ་བར་བྱ་ཞིང༌། མཚམས་ནང་དྗེ་ན་དགྗེ་འདུན་དུ་ལློངས་པ་མྗེད་ན་སྔགས་ཀིས་ཞུ་

མི་དགློས་སློ། །མཁན་པློ་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་གིས་གལ་ཏྗེ་ཡློངས་སུ་དག་ནའློ་

ཞྗེས་བརློད་པར་བྱའློ། །དྗེའི་འློག་ཏུ་མཁན་པློར་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་ལ་

གཙུག་ཕུད་མ་གཏློགས་པ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྗེགས་ཤིང་ཁྲུས་བྱས་ནས་གཙུག་ཕུད་

བྗེག །སྐབས་གང་ཡང་རུང་བར་མཚན་བརྟག་གློ །མཁན་པློའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་

གཏུགས་པའི་ཕྱག་བྱྗེད་དུ་བཅུག་ནས་མཁན་པློས་བ་གློས་མཐང་གློས་ལྷུང་བཟྗེད་

གདིང་བ་ཆུ་ཚགས་རྣམས་སྦྱིན་ཞིང་བསྐློན་ལ་སྐབས་འགྲློ་རྩློམ་བྱྗེད་དུ་བྱས་ནས་

རབ་བྱུང་བར་མ་སྦྱིན་ནློ། །དྗེ་ནས་མཁན་པློས་དགྗེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་

གཏད་ལ་དྗེས་ཀང་བར་ཆད་ཀི་ཆློས་ཀིས་དག་གམ་ཞྗེས་དྲི་ཞིང་མཁན་པློས་ལན་

གདབ་བློ། །གཉིས་པ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ནི། སྐབས་འགྲློ་རྩློམ་བྱྗེད་དུ་བྱས་ནས་

དགྗེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་ལན་གསུམ་བརློད་དློ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཆློ་ག་ནི། 

བསབ་པ་རློད་པའི་ཆློ་ག་ལན་ཅིག་དང༌། དྗེ་མ་ཐུག་ཏུ་བསྗེན་རློགས་མི་བྱྗེད་ན་སློབ་

དཔློན་ལས་གཞན་པའི་དགྗེ་སློང་གཅིག་གིས་དུས་གློ་བར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་བསྗེན་རློགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་ལ་སྦྱློར་བ། དངློས་གཞི། མཇུག་གི་

ཆློ་ག་གསུམ། དང་པློ་ནི་མཁན་པློར་ཕྱློགས་པ་དྗེས་ལས་གྲལ་ལ་མ་འདུས་པའི་སྔ་
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རློལ་དུ་སློབ་དཔློན་གཉིས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ་ཚིག་ཙམ་གིས་ཞུ་བ་དབུལ། དགྗེ་

འདུན་ཡང་འདིར་མཐའ་འཁློབ་ཀི་ཆློ་གའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པ་ལྔའི་གྲངས་ཚད་“ངྗེས1་པར་དགློས་ཤིང་དྗེ་ལས་ལྷག་པ་བསག་ས་ཡློད་

བཞིན་དུ་མི་གསློག་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །མཚམས་ནང་གི་དགྗེ་སློང་འདུ་བར་

འློས་པ་མ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་འདུན་པ་བང་ཞིང་དངློས་སུ་འདུས་པ་རྣམས་ཀིས་སྔ་

རློལ་ཏུ་ཉྗེས་པ་“བསམ2་པར་འློས་པ་རྣམས་བསམས། བཤགས་པར་འློས་པ་རྣམས་

བཤགས། བྱིན་གིས་བརླབ་པར་འློས་པ་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་འདུས་ལ། 

དྗེའི་འློག་ཏུ་མཁན་པློར་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་མཁན་པློས་ཆློས་གློས་གསུམ་

བྱིན་གིས་བརླབས་ཏྗེ་བྱིན་ལ་གདིང་བ་ཆུ་ཚགས་ཚིག་གིས་སྦྱིན་ནློ། །དྗེ་ནས་

མཁན་པློས་ལྷུང་བཟྗེད་བརྟགས་ཏྗེ་ཚིག་གིས་བསྐློས་པའི་དགྗེ་སློང་གཅིག་གིས་

དགྗེ་སློང་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྷུང་བཟྗེད་བསན་ལ་མཁན་པློས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏྗེ་སྦྱིན། དྗེའི་

འློག་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱ་དྗེ་ལས་མི་ཐློས་ཤིང་བལྟར་སང་བའི་ཉྗེ་འཁློར་དུ་བཞག་སྗེ། དགྗེ་

འདུན་རྣམས་ཀིས་གནས་ཀི་བློ་མཐུན་དགློས་པ་ཡློད་ན་བྱས་ལ་ལས་བྱྗེད་པས་

གསང་སྗེ་སློན་པ་བཙལ། སྤློ་བ་དྲིས་ནས་གསློལ་བའི་ལས་ཀིས་བསྐློ། དྗེ་ནས་

གསང་སློན་གིས་ལློག་ཏུ་བར་ཆད་དྲི། དག་པར་ཤྗེས་ནས་ནང་དུ་འློང་བ་ཞུ། དགྗེ་

འདུན་གིས་ལན་གདབ། དྗེའི་འློག་ཏུ་ལས་བྱྗེད་པས་བསྗེན་པར་རློགས་པར་གསློལ་

བ་ལན་གསུམ་འདྗེབས་སུ་བཅུག་ལ། གསློལ་བའི་ལས་ཀིས་ཐུགས་བསྟུན་ནས་

བར་ཆད་དྲི་བར་བྱའློ། །

1  ངིས

2  བསྔམ
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གཉིས་པ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ནི་ལས་བྱྗེད་པས་གསློལ་བ་ཞིའི་ལས་ཀིས་

བསྗེན་པར་རློགས་པ་ཉྗེ་བར་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཆློ་ག་ནི་སློམ་

པ་ཐློབ་པའི་དུས་གློ་བར་བྱ་བ་དང་གདམས་ངག་བཅུ་གཅིག་བརློད་པའློ། །འདི་དག་

ནི་ཆློ་ག་ལ་མཁས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མདློ་ཙམ་སྨློས་པར་ཟད་ཀི་རྒྱས་པར་ནི་ལས་

ཀི་ཆློ་ག་ཁུངས་མ་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་ལློ་ཚིགས་མི་ཤྗེས་ན་

མཚན་གི་ཉྗེ་འཁློར་དུ་སྤུ་སྐྗེས་པ་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་བརྟག་པ་དང༌། བསྗེན་པར་རློགས་

འདློད་ཤིང་ལ་སློགས་པ་ལ་འཛེག་ཏུ་མི་གཞུག་པ་དང༌། མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་མི་

གཏང་བ་དང༌། བསྗེན་པར་རློགས་མ་ཐག་པ་ལ་གནས་རྣམས་ངྗེས་པར་རློད་དགློས་

པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྗེན་

པར་རློགས་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ཆློ་ག་དྗེ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་རྗེ་རྗེ་

དང་འགལ་བར་བྱས་ན་ཡང་ཆློ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསྒྲུབས་པའི་ཆ་ནས་ཉྗེས་བྱས་

སུ་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་བསྒྲུབས་ནས་ཇི་ལྟར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལ་གནས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཚུལ། 

བསྗེན་བཀུར་གི་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ། རང་གི་བྱ་བ་ལ་

ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ། ནད་པ་དང་ནད་གཡློག་གིས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ། གཉུག་མར་གནས་

པ་དང་གསར་བུའི་ཀུན་སྤྱློད། གནས་“དང1་གཡློག་འཁློར་བསྐང་བའི་ཚུལ་དང་

དྲུག །དང་པློ་ལ་གནས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཚུལ་དངློས་དང༌། དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་

བསབ་བྱ་གཉིས། དང་པློ་ལ་གནས་བཅའ་བ་དང༌། བཅས་ནས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ལ་གང་ལ་གནས་པའི་ཡུལ། གང་གིས་གནས་པའི་རྟྗེན། ཇི་ལྟར་
1  ངང
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གནས་པའི་ཆློ་ག །བ་མར་གྱུར་ནས་མཚན་ནས་སྨློས་པའི་ཚུལ། གནས་བཅས་པ་

འཇིག་པའི་རྒྱུ། གནས་ལ་བརྟྗེན་པ་དང་བྱ་བ་གཞན་འདློམས་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

གནས་ལ་བརྟྗེན་པའི་དམིགས་བསལ་དང་བདུན། དང་པློ་ནི་མཁན་པློའི་སྐབས་སུ་

བཤད་པའི་ཆློས་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་བ་མ་ལ་གུས་པ། སྗེ་ལྔའི་

སློམ་པ་གསློ་རུང་དང་ལྡན་པ། དགྗེ་བ་ལ་བརྩློན་པ། བ་མའི་བྱ་བ་ལ་གྲིམས་པ། དུལ་

བ་དང་ལྡན་པ། བཟློད་པ་དང་ལྡན་པ་སྗེ་དྲུག་དང༌། དགྗེ་སློང་ཡིན་ན་བསྗེན་པར་

རློགས་ནས་ལློ་བཅུ་མ་ལློན་པའམ་ལློན་ཡང་ལྔ་ཚན་གང་རུང་དང་མི ་ལྡན་

པའློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་ལ་གསུམ་ལས་སྦྱློར་བ་ནི་གཞན་ལ་དྲི་བ་དང་རང་གིས་ཀུན་

སྤྱློད་ལྟ་བ་སློགས་ཀིས་བ་མའི་མཚན་ཉིད་བརྟགས་ཏྗེ་ཚིག་གིས་ཞུ་བ་དང༌། དྗེས་

ཀང་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་བརྟགས་ནས་སྐབས་དབྱྗེ་བ་དང༌། གནས་ཀི་རྐང་མཐིལ་

གཉིས་ལ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་བཅངས་ནས་སློ། །

དངློས་གཞི་ནི། བཙུན་པ་དགློངས་སུ་གསློལ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་

བཙུན་པ་ལ་གནས་བཅའ་བར་གསློལ་ན། བཙུན་པས་བདག་ལ་གནས་བཅའ་བ་

སྩློལ་ཅིག །བདག་བཙུན་པ་ལ་གནས་འཆའ་ཞིང་མཆིའློ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད། 

མཇུག་ཐབས་ཡིན་ནློའི་ལན་དུ། ལྗེགས་སློ་བརློད། གནས་དྗེ་ན་རང་ལས་བསབ་པ་

རྒན་པ་མྗེད་ན་གཞློན་པ་བརྟན་མཁས་དང་ལྡན་པ་ལ་གནས་བཅའ་བར་བྱ་ལ་དྗེ་ལ་

ཕྱག་མི་དགློས་ཤིང་མཁན་པློ་ལ་གནས་ན་ཆློ་གའི་སློ་ནས་འཆའ་མི་དགློས་

སློ། །མཁན་པློ་དང་གནས་ཀི་བ་མ་གཞན་ཚོགས་ན་མཁན་པློ་ཁློ་ན་ལ་གནས་པར་

བྱ་ཞིང་མཁན་པློ་ལས་གཞན་པའི་གནས་ཀི་བ་མ་དུ་མ་ཚོགས་ན་གང་འདློད་པ་ལ་
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གནས་པར་བྱའློ། །བཞི་པ་མཚན་ནས་སྨློས་པའི་རིམ་པ་ནི། མཁན་པློ་དང་སློབ་

དཔློན་མིན་པ་ལ་མཁན་པློ་དང་སློབ་དཔློན་ཞྗེས་མི་བརློད་ལ། མཁན་པློ་དང་སློབ་

དཔློན་ཞྗེས་མ་སྦྱར་བར་མཁན་སློབ་ཀི་མིང་མི་གཟུང་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་དློན་གི་

སད་དུ་མཚན་ནས་སྨློས་ཏྗེ་ཞྗེས་མ་སྦྱར་བར་མཁན་པློའི་མིང་ནས་མི་བརློད། བསབ་

པ་རྒན་པ་ལ་ཡང་གནས་བརྟན་དང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉྗེ་ཚིག་

མྗེད་པར་མིང་མི་བརློད་དློ། །ལྔ་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། བྱ་བ་

བྱྗེད་པའི་འཇིག་རྒྱུ་གཉིས། དང་པློ་ནི་མ་དད་པ་སློགས་ཆད་པའི་རྒྱུ་ལྔ་དང༌། སྦྱློ་བ་

དང༌། སློང་བ་དང༌། ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་དང༌། མཁན་པློ་མཐློང་མ་

ཐག་ཏུ་གནས་བཅས་པ་བཏང་བར་གྱུར་པ་དང༌། “གཉིས་ཀ1་ལ་མི་ལྟློས་པ་བྱུང་བ་

དང༌། ཤི་བ་དང༌། དགྗེ་སློང་མིན་པར་གྱུར་པ་དང༌། མཚན་གྱུར་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་

སྔ་མ་རྣམས་ཀི་སྗེང་དུ་མཚམས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའློ། །འཇིག་རྒྱུ་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་

པར་ནི་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་འཇིག་རྒྱུས་ནི་གནས་བཅས་པའི་ཆློ་ག་ཡང་འཇིག་ལ། 

བྱ་བ་བྱྗེད་པའི་འཇིག་རྒྱུས་ནི་གནས་མྗེད་ཀི་ཉྗེས་པ་འགྗེགས་པ་ཙམ་འཇིག་པར་

བྱྗེད་དློ། །དྲུག་པ་གནས་དང་བྱ་བ་གཞན་འདློམས་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། གནས་

གང་ན་གསློ་སྦྱློང་ཡློད་ཅིང་གནས་ཀི་བ་མ་མྗེད་པ་དྗེར་ལས་སུ་མི་བསྐློ་བ་དང༌། 

གནས་ཁང་དང་འཁློར་འབུལ་བ་ལ་སློགས་པའི་བསྗེན་བཀུར་བསབས་པའི་སློ་ནས་

གནས་ཀི་བ་མ་གནས་གཞན་ནས་བཙལ་བར་བྱ་ཞིང༌། མ་རྗེད་ན་གསློ་སྦྱློང་ཡལ་

བར་དློར་ནས་གནས་ཀི་བ་མ་ཡློད་སར་འགྲློ་བར་བྱའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དབྱར་སྔ་མ་

ཁས་ལྗེན་པ་དང༌། བངས་ཟིན་ནས་ཟླ་བ་དང་པློ་བསྲུང་བ་དང༌། དབྱར་ཕྱི་མའི་ཟླ་བ་
1  གཉི་ག
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དང་པློ་གཉིས་ལས་ལྷག་པ་བསྲུང་བ་དང་གནས་ཀི་བ་མ་མྗེད་པ་འདློམས་པའི་ཚེ་

ཡང་གནས་ཀི་བ་མ་བཙལ་ཞིང་མ་རྗེད་ན་གཞན་དུ་འགྲློ་བར་བྱའློ། །དབྱར་སྔ་མའི་

ཟླ་བ་ཕྱི་མ་གཉིས་བསྲུང་བ་དང༌། དབྱར་ཕྱི་མའི་ཁས་ལྗེན་དང༌། བངས་ནས་ཟླ་བ་

ཕྱི་མ་གཉིས་བསྲུང་བ་དང་གནས་ཀི་བ་མ་མྗེད་པ་འདློམས་ན་སྔར་བཞིན་དུ་ལས་སུ་

མི་བསྐློ་བ་ལ་སློགས་པས་གནས་ཀི་བ་མ་བཙལ་ཞིང་མ་རྗེད་ན་གནས་ལ་བརྟྗེན་པ་

ཡལ་བར་དློར་ནས་དབྱར་གི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བར་བྱའློ། །དྗེའི་ཚེ་ཡང་དྗེ་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་ཆྗེས་རྒན་པ་ལ་གཞན་རྣམས་ཀིས་བྱ་བ་ཞུ་དགློས་ཤིང་དགག་དབྱྗེ་ལ་

གཞན་དུ་འགྲློ་བར་བྱའློ། །གནས་ཀི་བ་མ་སློ་མགུ་སྤྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚེ་ཡང་

གནས་སུ་འློས་པ་གཞན་མྗེད་ན་ཆྗེས་རྒན་པ་ལ་བྱ་བ་ཞུ་བར་བྱའློ། །གླློ་བུར་དུ་

འློངས་པས་ཉི་མ་གཉིས་པའམ་གསུམ་པ་ལ་གནས་བཅའ་བར་བྱ་ཞིང་ཞག་གཅིག་

གི་ཆྗེད་དུ་གནས་མི་བཅའ་ལ་གནས་ཉྗེ་བར་མི་གནས་ན་གཞན་ལ་བྱ་“བ་ཞུ1་བར་

བྱའློ། །

བདུན་པ་དམིགས་བསལ་ནི། ལློ་ལྔ་ལློན་ཞིང་ལྔ་ཚན་ཐ་མ་དང་ལྡན་པ་ལློངས་

རྒྱུ་བའི་དུས་དང༌། དབྱར་སྔ་མའི་ཟླ་བ་ཕྱི་མ་གཉིས་དང་ཕྱི་མའི་ཟླ་བ་དང་པློ་གཉིས་

ཀི་དུས་དང༌། གནས་པ་གཞན་ན་གནས་པའི་དུས་དང༌། གནས་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་

པ་མ་རྗེད་པའི་དུས་དང༌། གླློ་བུར་བས་ངལ་བསློ་བའི་དུས་དང༌། ཞག་གཅིག་གཞན་

དུ་ཕྱིན་པའི་དུས་དང༌། གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་དུས་དང༌། གནས་བཀག་པ་དང༌། དྗེ་

རྣམས་ཀི་དློད་ཐུབ་པ་སྗེ་དགུའློ། །གཉིས་པ་བཅས་ནས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ། གནས་

པས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གནས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ་བསམ་
1  བ་ཞུ
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པས་བསྗེན་པ་དང༌། སྦྱློར་བས་བསྗེན་པའི་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ནི་གནས་ཀི་བ་མ་

ལ་ཕའི་འདུ་ཤྗེས་སྐྗེད་པ་དང༌། ཁྗེལ་ཡློད་པ་དང༌། བག་སྐློང་པ་ལ་ཞུམ་པའི་ངློ་ཚ་

དང་ལྡན་པ་དང༌། དྗེའི་དབང་གིས་དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ལ་མི་འཇུག་པའི་གུས་

པ་དང་བཅས་པ་དང༌། རྗེ་ས་དང་བཅས་པ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང་རྒྱགས་པ་བཅློམ་པས་

སྗེམས་དམའ་བར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་སྦྱློར་བས་བསྗེན་པ་ལ་སྙུན་གསློལ་ཞིང་བྱ་བ་ཞུ་བ་དང༌། ཞུས་ནས་

ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ལ་དྗེའི་སྔློན་འགྲློ་དང༌། སྙུན་གསློལ་དང་བྱ་

བ་ཞུ་བ་དངློས་གཉིས། དང་པློ་ནི། ནང་བར་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་ཆུ་མཁུར་བ་དློའམ་

གསུམ་གིས་ཁ་ལྗེགས་པར་བཀྲུ། དཀློན་མཆློག་དང་བ་མའི་དྲུང་ལ་སློགས་པ་མ་

ཡིན་པར་སློ་ཤིང་དང་ལྕྗེ་བཞར་མི་རྣློ་བས་སློ་དང་ལྕྗེའི་ཤ་ལ་མི་གནློད་པར་དལ་

བུས་བྱི་དློར་བྱ། རྣ་བ་བྲུ་དགློས་པ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱས་ལ། སློ་ཤིང་དང་ལྕྗེ་བཞར་

ཁའི་དྲི་མས་གློས་པ་ཆུའམ་སས་བཀྲུས་ནས་སྗེ་གློལ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་བྱས་ཏྗེ་

དབྗེན་པར་དློར། བ་མ་དང་དཀློན་མཆློག་གི་དྲུང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕྱག་

བདར་བྱྗེད་པའི་གནས་དང་བཤང་གཅི་བྱ་བའི་གནས་དང་སྐྗེ་བློ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་རྟག་ཏུ་

གནས་པའི་ཤིང་ངམ་རྩིག་པའི་དྲུང་དུ་མི་དློར། བཤང་གཅི་དང་མཆིལ་མ་ལ་སློགས་

པའི་མི་གཙང་བ་འདློར་བ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །གནས་ཁང་དུ་ཆློལ་ཟངས་དང་ཝ་

ཁར་ཡང་སློ་ཤིང་དང་ལྕྗེ་བཞར་འདློར་དུ་རུང་ལ་ལྕྗེ་བཞར་ནི་ལྕགས་ལ་སློགས་པ་

ལས་བྱས་པའམ་སློ་ཤིང་གི་ཚལ་པས་ཀང་རུང་ངློ༌། །སློ་ཤིང་གི་ཚད་ནི་སློར་བཅུ་

གཉིས་མན་ཆད་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ཧ་ཅང་མི་སྦློམ་པ་དང་མི་ཕ་བ་བྱ་ཞིང༌། བད་ཀན་
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མང་བས་ནི་མ་རྗེད་ན་སློར་ཕྱྗེད་དང་ལྔ་ཡན་ཆད་ཀང་རུང་ངློ༌། །སློ་ཤིང་མྗེད་ན་

འདག་རས་ལ་སློགས་པས་ཀང་ཁ་སྦྱང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ལུས་ཀི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་

ནས་རང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དཀློན་མཆློག་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏྗེ། དལ་བུ་དང་ཡུན་མི་

རིང་བས་བ་མ་གནས་པའི་སློ་གླྗེགས་ལ་བརབ་པས་ནང་དུ་འློང་བ་གློ་བར་བྱས་ལ་

སློ་གླྗེགས་དྲག་ཏུ་མི་འཕུལ་ཞིང༌། སློ་སྐྗེས་ལ་ཆློས་གློས་མི་དྲུད་པར་དལ་བུས་ཤྗེས་

བཞིན་དུ་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཕྱིར་འབྱུང་བར་བྱའློ། དྗེ་ལྟར་ཁའི་གནས་པ་བཀྲུ་བ་

ནས་ཤྗེས་བཞིན་དུ་ཕྱིར་འབྱུང་བའི་བར་ནི་གནས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་དགྗེ་

སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་སྙུན་གསློལ་བ་དང་བྱ་བ་ཞུ་བ་

དངློས་ལ་སྙུན་གསློལ་ནི་གནས་ཀི་བ་མ་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་སྐུ་ཁམས་དྲིའློ། །འདི་ནི་

འབགས་པ་ལ་ཕྱག་མི་བྱ་བའི་དམིགས་བསལ་ཏྗེ་སྐབས་གཞན་དུ་གནས་ཀི་བ་མ་

ལ་ཡང་མི་རུང་ངློ༌། །

བྱ་བ་ཞུ་བ་ལ་གཞི་གང་ལ་ཞུ་བ། ཚུལ་ཇི་ལྟ་ཞུ་བ། དྗེའི་དམིགས་ཀིས་བསལ་

བའློ། །དང་པློ་ནི། མི་རུང་བར་ངྗེས་པ་རྣམས་མི་ཞུ་ཞིང༌། རུང་བར་ངྗེས་པ་དང་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ་བ་རྣམས་ཞུའློ། །རུང་བར་ངྗེས་ཀང་ཞུ་བ་ནི་གནང་བ་ཐློབ་དགློས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །གཉིས་པ་ཞུ་བའི་ཚུལ་ནི་ལུང་དང་མདློ་རྩ་འགྲྗེལ་ལྟར་ན་བྱ་བ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཞུ་

དགློས་པར་མངློན་ལ། མ་གྲུབ་ན་འློད་ལྡན་ལས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བྱ་སྗེ། ཆློ་ག་ནི་

མཁན་པློའམ་སློབ་དཔློན་དགློངས་སུ་གསློལ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་དྗེང་གི་

གདུགས་དང་མཚན་གི་རིམ་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་རུང་བ་དག་བགིད་པར་ཞུ་

འཚལ་ཞྗེས་བརློད་པའློ། “།1གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ལ་བྱ་བའི་དང༌། ཞུ་བའི་
1  - །
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དམིགས་བསལ་གཉིས། དང་པློ་ནི་བཤང་གཅི་དང་སློ་ཤིང་འདློར་བ་དང༌། ཉྗེ་འཁློར་

དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆློད་རྟྗེན་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་དང༌། འཆག་པའི་

བསམ་པས་འདློམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ཚུན་ཆད་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། ཆུ་བཏུང་བ་དང༌། ཞུ་

རིན་མྗེད་པའི་བྱ་བ་ཕན་ཚེགས་དང༌། ཞུས་ཏྗེ་ཕྱིན་པ་ན་བྱ་བ་ཆློས་ལྡན་གཞན་བྱུང་

བ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀི་དློད་ཐུབ་སྗེ་བརྒྱད་དློ། །གཉིས་པ་ཞུ་བའི་དམིགས་བསལ་ལ་

ཞུ་བ་པློའི་དམིགས་བསལ་དང༌། ཞུས་ཡུལ་གི་དམིགས་བསལ་གཉིས། དང་པློ་ནི་

ལློ་ལྔ་ལློན་ཞིང་ལྔ་ཚན་ཐ་མ་དང་ལྡན་པ་ལློངས་རྒྱུ་བའི་དུས་དང༌། དབྱར་སྔ་མའི་ཟླ་

བ་ཕྱི་མ་གཉིས་དང༌། ཕྱི་མའི་ཟླ་བ་དང་པློ་གཉིས་ལ་བབ་པ་ན་གཞློན་ནུའི་ནང་ནས་

རྒན་པ་དང༌། འཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཞག་ལྔ་དང༌། གླློ་བུར་བས་ངལ་བསློ་བའི་

ཉི་མ་དང་པློའམ་གཉིས་པ་དང༌། ཞག་གཅིག་གནས་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་དང༌། གནས་

བཀག་པ་དང༌། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང༌། དློད་ཐུབ་སྗེ་བརྒྱད་དློ། །གཉིས་པ་ཡུལ་གི་

དམིགས་བསལ་ནི་གནས་པ་གཞན་ན་གནས་པ་དང༌། ཉྗེ་བར་མི་གནས་པ་དང༌། 

དབྱར་སྔ་མའི་ཟླ་བ་ཕྱི་མ་གཉིས་དང༌། ཕྱི་མའི་ཟླ་བ་དང་པློ་གཉིས་དང༌། དློད་ཐུབ་སྗེ་

བཞིའློ། །

གཉིས་པ་ཞུས་ནས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ། བྱ་བ་གཉུག་མ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། གླློ་བུར་བ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི་བསྙུན་གསློལ་བའི་འློག་ཏུ་

གནས་ཀི་བ་མ་ལ་འདག་རས་དང་སློ་ཤིང་དང་ཁྲུས་བྱྗེད་པའི་ཆུ་སློགས་ཕུལ་ལ། 

ཚང་མང་དུ་གནས་པས་བཟའ་བཏུང་ས་གློན་བྱ་བར་འདློད་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ས་གློན་

བྱ་ཞྗེས་བརློད་ལ་བ་མ་ཟས་གང་ལ་དགའ་བ་དྗེ་བསབ་སན་དུ་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་
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གདུགས་ཚོད་ལ་བབ་པའི་དུས་བརློད་པར་བྱའློ། །དྗེའི་འློག་ཏུ་གནས་ཀི་ལྷུང་བཟྗེད་

བཀྲུ་ཞིང༌། གནས་བསློད་སློམས་པ་ཡིན་ན་སིལ་བྱྗེད་དང་དགློས་ན་ཆུ་ཚགས་ཀང་

བྱི་དློར་བྱ་ལ། རང་ཡང་བསློད་སློམས་པ་ཡིན་ན་གནས་ལ་ཞུས་ཏྗེ་གནང་ན་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་འཇུག་ཅིང་ཉམ་ང་བ་ལ་སློགས་པར་ནི་བ་མའི་མདུན་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། རང་ལ་

ཟས་བསློད་པ་འབུལ་བ་ན་བ་མ་ལ་འབུལ་དུ་གཞུག་གློ །གལ་ཏྗེ་སློ་སློར་བསློད་

སློམས་ལ་ཕྱིན་ན་ཟས་དྗེ་ཁྱྗེར་ཏྗེ་བ་མ་ལ་བསན་ནས་ཆྗེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དབུལ་

བར་བྱའློ། །

ཟས་ཟློས་ནས་བ་མའི་ལྷུང་བཟྗེད་ལ་སློགས་པ་བཀྲུས་ཏྗེ་རང་རང་གི་གནས་སུ་

བཞག་པ་དང༌། བ་མའི་རིལ་པ་སྤྱི་བླུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆུ་སློད་དགང་བ་དང༌། བ་

མ་མཆློད་རྟྗེན་ལ་ཕྱག་དང་བྱི་དློར་བྱྗེད་པ་ན་དྗེ་ལ་དགློས་པའི་འདག་རས་དང་ཆུ་

དང་ཕྱགས་མ་སློགས་དབུལ་བ་དང༌། བ་མའི་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་དང༌། སྐུ་མཉྗེ་སློགས་

ལ་ནན་ཏན་བྱའློ། །”དགློང1་མློའི་དུས་སུ་བ་མའི་མལ་དང་སན་བཤམ་པ་དང༌། 

མཚན་མློ་བགློ་བའི་ཤམ་ཐབས་ཀི་གཟན་དབུལ་ཞིང་ཤམ་ཐབས་བང་བ་དང༌། རྐང་

པ་བཀྲུ་བའི་ཆུ་དང་རྐང་རྟྗེན་དང༌། ཆློལ་ཟངས་དབུལ་ཞིང༌། མཆིལ་ལྷམ་གཉིས་

ཕྱིའློ། །དྗེ་ལྟར་འདག་རས་དང་སློ་ཤིང་དབུལ་བ་སློགས་བ་མའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་དགློས་

རྣམས་གནས་པ་མང་ན་རྗེ་མློས་ཀིས་བྱ་བའམ་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་སྤློ་

ན་གཞན་གིས་མ་བྱས་ཀང་རུང་བ་ནི་ལུང་ཕན་“ཚེགས2་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

རློ། །གཞན་ཡང་གནས་དང་གནས་པ་གཉི་ག་གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་ན་འདུག་ན་བ་

1  དགློངས

2  ཆྗེགས
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མའི་དྲུང་དུ་ཉིན་མློ་རྗེ་ལ་ལན་གསུམ་དང༌། གནས་ཀི་བ་མ་དགློན་པ་ན་འདུག་ལ་

རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གིས་བར་དུ་ཆློད་ན་ཉིན་རྗེ་ལ་ལན་རྗེ་དང༌། རྒྱང་གྲགས་ལྔས་

པར་དུ་ཆློད་ན་ཞག་ལྔའམ་དྲུག་ན་ལན་རྗེ་དང༌། དཔག་ཚད་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་གིས་

བར་དུ་ཆློད་ན་གསློ་སྦྱློང་གི་ཚེ་ལན་རྗེ་མཇལ་དུ་འགྲློ་བར་བྱའློ། །འདི་བྱ་བ་ཞུ་བ་ལ་

སྦྱློར་བ་ནི་ནློར་བ་སྗེ། རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་གིས་ཀང་བལྟ་བའི་ཕྱིར་འགྲློ་བ་ལ་བཤད་ཅིང་

ཕན་ཚེགས་སུ་ཉྗེ་དགས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཞིང་བསྗེན་རློགས་བྱས་པ་རྣམས་དྗེ་གནས་

ངན་ལྗེན་སྤྱློད་པར་མ་ཤྗེས་བར་དུ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློད་ལ། ཤྗེས་པ་ན་གནས་

གཞན་ལ་བརྟྗེན་ཅིང་འློན་ཀང་སློན་པའི་བཀས་ཉིན་རྗེ་ལ་ལན་གསུམ་གསུམ་བལྟ་བ་

ལ་འགྲློ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཁན་པློ་དང་གནས་ཀི་བ་མ་ལངས་པ་མཐློང་

མ་ཐག་ཏུ་སན་ལས་ལྡང་བ་དང་བཀུར་སི་བྱ་བ་དང༌། ཐག་ཉྗེ་བར་འདུག་པར་བྱ་ཞིང༌། 

བ་མ་དང་ཞྗེ་འགྲས་པ་དང་ཉྗེ་བར་འདུག་པར་མི་བྱའློ། །བ་མའི་བྱ་བ་ལ་གྲིམས་པར་

བྱ་བ་དང༌། གུས་པར་བྱ་བ་དང་སྤྱློད་ལམ་མཛེས་པས་འཇུག་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་བྱ་བ་གླློ་བུར་བ་ལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། གནས་ཀི་བ་མའི་ལྷུང་

བཟྗེད་དང་ཆློས་གློས་ཀི་ལས་དང་ནད་གཡློག་དང༌། དྗེ་ལ་འགློད་པ་དང་སིག་ལྟ་

སྐྗེས་པ་སྗེལ་བ་རྣམས་རང་གིས་བྱྗེད་པའམ་གཞན་བྱྗེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། གནས་

ཀི་བ་མ་ལ་དགྗེ་འདུན་གིས་ནན་ཏུར་བྱྗེད་ན་དགྗེ་འདུན་ལ། ནན་ཏུར་མི་མཛད་དུ་

གསློལ་ཞྗེས་བརློད་ནས་བ་མ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་ལས་ལྡློག་པའི་དློན་དུ་བརྩློན་པར་བྱ་

ཞིང༌། ནན་ཏུར་བྱས་ན་བཟློད་པ་གསློལ་དུ་གཞུག་པ་དང༌། གནས་ཀི་བ་མ་དྗེ་སློ་

མགུ་དང་དབྱུང་བ་སློགས་ནློད་དགློས་ན་དགྗེ་འདུན་ལ་གསློལ་བ་གདབ་པར་
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བྱའློ། །བ་མ་ཉྗེས་པ་ལ་འཇུག་ན་ཟླློག་པ་དང༌། དྗེའི་དྲུང་དུ་རང་གི་དགྗེ་བ་མི་འཕྗེལ་

ན་གནས་གཞན་ལ་གཏད་པར་གསློལ་བར་བྱའློ། །དགྗེ་འདུན་གིས་བསྐློས་པ་མ་

ཡིན་པར་བ་མ་གློས་འཚེམ་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བྱི་དློར་བྱྗེད་པ་ན་ཡང་རང་

གིས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། བ་མ་དང་དགྗེ་འདུན་གི་ཆྗེད་དུ་ཤིང་ཐློག་ལ་སློགས་པའི་རུང་

བ་བྱ་བ་དང༌། མཆློད་རྟྗེན་ལ་སློགས་པའི་སྔློ་ཆུང་”ངུ1་རྔ་བ་དང་མྗེ་ཏློག་དང་འབས་

བུ་བཏློག་པ་དང་སློ་ཤིང་སྒྲུབ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་དགྗེ་ཚུལ་བསྐློ་བར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་གནས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གིས་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཆད་པས་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི་གནས་

ཀི་བ་མས་རང་གི་འཁློར་དུ་རིགས་དང་ལུས་ལ་སྐློན་ཆགས་པ་རབ་བྱུང་བསྗེན་

རློགས་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་མི་གཞག་ལ། གནས་པ་དགྗེ་ཚུལ་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་ཉྗེ་

བར་མི་གཞག་གློ །གལ་ཏྗེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདློད་གཉིས་བྱུང་ལ་སློ་སློར་རབ་ཏུ་འབྱུང་

བར་མི་འདློད་ན་ལྷན་ཅིག་རབ་ཏུ་ཕྱུང་སྗེ་རྒན་པ་བསྗེན་པར་རློགས་པར་བྱ་ཞིང་

དྗེས་ཀང་ལློ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་ན་དགྗེ་སློང་གཞན་ལ་རྗེ་“ཞི2་ག་གནས་པའི་དློན་དུ་

གཏད་ལ་དགྗེ་སློང་དྗེས་ཀང་ལློ་ལློན་པའི་ཚེ་མཁན་པློ་ལ་གཏད་པར་བྱའློ། །གལ་ཏྗེ་

མི་གཏློད་ན་མཁན་པློ་དྗེས་མཐུས་བཀུག་སྗེ་བསྗེན་རློགས་བྱ་ཞིང་རང་གི་འཁློར་དུ་

གྱུར་པའི་གནས་པ་ལ་བསམ་པས་བུའི་འདུ་ཤྗེས་བཞག་པ་དང༌། བསྗེན་བཀུར་

བསབས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚོད་རིག་པའི་སློ་ནས་གནས་པ་ལ་མི་གནློད་པར་བྱ་བ་

དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་དང་ཆློས་གློས་ཀི་ལས་གནས་པ་རང་གིས་མ་ལྕློགས་པ་བྱྗེད་པ་

1  དུ

2  ཤིག
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དང༌། ནད་གཡློག་དང་སློ་མགུ་དང་འབྱུང་བའི་བར་བ་མ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་པ་བཞིན་

འདིར་ཡང་བྱ་དགློས་ལ་གནས་པ་དགྗེ་བ་འཕྗེལ་བའི་དློན་དུ་གཞན་ལ་གཏད་པར་

གསློལ་ན་གནས་ཀི་འློས་ངྗེས་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་གཏད་པ་དང༌། གནས་པ་དྗེ་

སིག་གྲློགས་ལ་བརྟྗེན་ན་བཟླློག་པ་དང་དགྗེ་བ་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་

གིས་དགྗེ་བ་དྗེ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། རྐྱྗེན་དུ་འབབ་

ཅིང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པའི་འཚོ་བའི་ཡློ་བྱད་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩློན་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ཆད་པས་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡུལ་གང་ལ་དང༌། རྟྗེན་

གང་གིས་དང༌། དུས་ནམ་གི་ཚེ་དང༌། ཆད་པ་གང་གིས་བཅད་པ་དང༌། ཆད་པས་

བཅད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་དང་ལྔའློ། །དང་པློ་ནི་མ་དད་པ་དང༌། ལྗེ་ལློ་ཅན་དང༌། 

ཚིག་མི་བཟློད་པའི་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བ་དང༌། མ་གུས་པ་དང༌། སིག་པའི་གྲློགས་

བྱྗེད་པ་སྗེ་ལྔ་པློ་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆད་པས་བཅད་ཅིང་མི་འློས་པ་ལ་གཅད་

པར་མི་བྱའློ། །གཉིས་པ་རྟྗེན་ནི་རང་ཆད་པའི་རྒྱུ་དང་མི་ལྡན་པའི་གནས་ཀི་བ་

མའློ། །གསུམ་པ་ནི་དབྱར་ནང་ལས་གཞན་པའི་དུས་སློ། །བཞི་པ་ནི་གནས་པ་དྗེ་

དང་གཏམ་འདྲྗེ་བར་མི་བྱ་བ་དང༌། གདམས་ངག་མི་སྦྱིན་པ་དང༌། བསྗེན་བཀུར་

བདག་གིར་མི་བྱ་ཞིང་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་བགློ་བཤའ་གསར་དུ་མི་བྱ་བ་དང༌། 

དགྗེ་བའི་ཕྱློགས་སྔར་བརྩམས་པ་རྣམས་རྒྱུན་བཅད་པ་དང༌། བྱ་བ་ཞུ་བའི་གནས་

དགག་པ་ནི་ཆད་པ་སྗེ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཅད་པར་བྱའློ། །ལྔ་པ་ནི་ཆད་པའི་

རྒྱུ་བཏང་སྗེ་བཟློད་པ་གསློལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་བཟློད་པ་བང་བར་བྱ་ཞིང་མི་འློས་པ་ལ་

བཟློད་པ་བང་བར་མི་བྱའློ། །གལ་ཏྗེ་བཟློད་པ་གསློལ་བར་མི་བྱྗེད་ན་ཡལ་བར་མི་
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འདློར་བར་དགྗེ་སློང་མཁས་པ་ཞིག་གྲློས་གདབ་ཏུ་གཞུག་གློ །དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཟློད་པ་གསློལ་བར་མི་བྱྗེད་ན་དགྗེ་ཚུལ་ལ་བ་གློས་མཐང་གློས་

ལྷུང་བཟྗེད་ཆུ་ཚགས་རིལ་བ་སྤྱི་བླུགས་ཏྗེ་ལྔ། བསྗེན་པར་རློགས་འདློད་དང་རློགས་

པ་ལ་ནི་དྗེ་དག་གི་སྗེང་དུ་སམ་སྦྱར་དང་གདིང་བ་བྱིན་ཏྗེ་གནས་ནས་བསྐྲད་པར་བྱ་

ཞིང༌། བསྐྲད་ནས་ཀང་བཟློད་པ་གསློལ་བར་བྱྗེད་ན་ག་ཚོམ་མི་བྱ་བར་བཟློད་པ་བང་

བར་བྱའློ། །ཆད་པས་བཅད་པ་དྗེ་དགྗེ་སློང་གཞན་གིས་འཁློར་དུ་སྡུད་པར་བྱྗེད་ན་

ལྟུང་བ་སྦློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བསབ་བྱ་ལ་གནས་བརྟན་གི་བྱ་བ། 

འཁློར་གི་བྱ་བ། ཐུན་མློང་གི་བྱ་བ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ་གནས་བརྟན་སྤྱིའི་བྱ་བ་

དང༌། སློ་སློའི་བྱ་བ་གཉིས། དང་པློ་ནི་གནས་བརྟན་གིས་རང་གི་འཁློར་དུ་གཏློགས་

པ་ཆློས་ཀི་གཏམ་འདློད་པ་དག་ལ་བློ་དང་འཚམ་པའི་ཆློས་བསན་པར་བྱ་ཞིང༌། མི་

སྨྲ་བར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ལ་དགའ་བ་བཏང་སློམས་སུ་གཞག་པར་

བྱའློ། །བསློད་སློམས་ལ་སློགས་པའི་སྤྱློད་ཡུལ་གི་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་

དང༌། འཆག་པ་ལ་“སློགས1་པའི་སྤྱློད་ལམ་འདི་ལྟར་བྱའློ་ཞྗེས་བསན་པ་དང༌། ལུང་

ནློད་པ་སློགས་སྦྱིན་པ་དང༌། ཟས་ཀི་རྗེད་པ་དང༌། ནད་པ་ལ་སྨན་དང་ནད་གཡློག་ལ་

སློགས་པའི་བགློ་བཤའ་བྱ་བས་ཕན་གདགས་པར་བྱའློ། །གནས་བརྟན་ཁློ་ནར་མ་

ཟད་འཁློར་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་རང་གི་འཁློར་ལ་བརྟགས་ཏྗེ་དློན་མྗེད་

པས་དུས་ཡློལ་བར་བྱྗེད་ན་ཚར་བཅད་པ་དང༌། གསར་བུ་དག་ལ་འདུ་འཛིའི་གཏམ་

ཀུན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱ་བ་དང༌། འཁློར་ལ་རྣམ་པར་འཕློས་པའི་གཏམ་དང༌། འདུལ་བ་
1  སགས
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དང་འགལ་བའི་གཏམ་མི་བྱ་ཞིང༌། སྤྱློད་ལམ་ལ་སློགས་པ་འཁློར་ལ་ཇི་ལྟར་བསན་

པ་བཞིན་དུ་རང་གིས་ཀང་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གྲློང་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། གཉུག་མར་གནས་པ་དང༌། གླློ་བུར་དུ་འློངས་

པ་དང༌། འགྲློ་བར་ཆས་པ་དང༌། དབྱར་གནས་པའི་གནས་བརྟན་གི་བྱ་བ་དང་

ལྔའློ། །དང་པློ་ནི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་གྲློང་ལ་སློགས་པར་འགྲློ་བ་ན་གནས་བརྟན་དྗེ་

མདུན་དུ་འགྲློ་བར་བྱ་ཞིང༌། འཁློར་འགའ་ཞིག་ཐློགས་ན་སྒུག་པ་དང་ཁྱིམ་དང་ཕྱི་

རློལ་ཏུ་ཡང་འཁློར་ལློ་བརྟགས་ཏྗེ་སློད་གཡློགས་དང་སྨད་གཡློགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་

མ་བགློས་ན་མཛེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བར་བྱ་ཞིང་མ་གློ་ན་དྲུང་ན་འདུག་པའི་དགྗེ་

སློང་བར་བྱྗེད་དུ་གཞུག་ལ། དྗེས་ཀང་མཛེས་པར་མ་གྱུར་ན་རང་གིས་བཅློས་པར་

བྱའློ། །ཁྱིམ་དང་ཉྗེ་བ་ན་འཁློར་ཐམས་ཅད་མི་རྒློད་པ་དང་མ་ཁྗེངས་པ་ལ་དགློད་པར་

བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགློན་པ་དྗེའི་ཁིམས་སུ་བྱ་བ་རྣམས་

གསར་བུ་ལ་གློ་བར་བྱ་ཞིང་ནན་ཏན་བྱྗེད་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། གནས་དྗེར་ཁྱིམ་པ་

འློངས་པ་ལ་རང་གི་འཁློར་དག་ཟས་སྦྱློར་དུ་གཞུག་ཅིང་སྦྱློར་བར་མི་བྱྗེད་དམ་ཁྱིམ་

པ་ཟས་མི་འདློད་ན་ཁྱིམ་པ་དྗེ་ལ་ཆློས་ཀི་གཏམ་བྱའློ། །གསུམ་པ་ནི་གང་དུ་ཕྱིན་

པའི་གནས་དྗེར་རང་གི་འཁློར་མང་ཉུང་བརྟགས་ལ་གནས་མལ་གི་ཕྱིར་གཉུག་མར་

གནས་པའི་དགྗེ་སློང་རྣམས་ལ་བརློད་པར་བྱའློ། །བཞི་པ་ནི་གང་དུ་འགྲློ་བའི་ཕྱློགས་

དང་འགྲློན་ཟླ་དང་གནས་ཁང་དང་གནས་མལ་དང་འགའ་ཞིག་ན་བར་གྱུར་ན་

གྲློགས་ཀིས་མི་འདློར་བ་རྣམས་བརྟགས་ནས་འགྲློ་བར་བྱ་ཞིང༌། གནས་དྗེ་ནས་རིང་

པློར་མ་སློན་པར། ལ་ལའི་ཅུང་ཟད་མ་ལུས་སམ་ཞྗེས་འཕལ་དུ་དྲན་པར་བྱ་བ་དང༌། 
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གསར་བུ་རྣམས་མི་རྒློད་པ་དང་མ་ཁྗེངས་པ་ལ་དགློད་པ་དང༌། མིང་ལ་སློགས་པའི་

མཚན་མས་འཁློར་ཀུན་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ལྔ་པ་དབྱར་གནས་པའི་གནས་བརྟན་གི་

བྱ་བ་ནི་དབྱར་ནང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆློད་རྟྗེན་གི་བྱི་དློར་མི་“བྱྗེད1་པ་

རྣམས་བྱི་དློར་བྱྗེད་དུ་གཞུག་ཅིང་བྱི་དློར་བྱྗེད་པ་ལ་སྤློ་བ་བསྐྗེད་པར་བྱའློ། །གཉིས་

པ་འཁློར་གི་བྱ་བ་ནི་གྲློང་ལ་སློགས་པར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲློ་བ་ན་གནས་བརྟན་གི་

མདུན་དུ་འགྲློ་བར་མི་བྱ་ཞིང༌། དྗེའི་ཚེ་གནས་བརྟན་ལམ་དུ་ཐློགས་ན་བསྒུག་པ་

དང༌། གནས་ཁང་ནས་མ་བྱུང་ན་མི་རིང་བར་སློང་སྗེ་བསྒུག་པ་དང༌། གྲློང་གི་ཉྗེ་

འཁློར་དུ་ཐློགས་པ་དང་འཁློར་རྣམས་གྲློང་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་གནས་བརྟན་འློང་བ་

མཐློང་ན་བསྒུག་པར་བྱའློ། །དྗེའི་ཚེ་སྦྱིན་བདག་གིས་སྦྲློན་པ་འློངས་ན། གནས་

བརྟན་འློངས་ཀི་བར་དུ་སློད་ཅིག་ཅྗེས་བསློ་བ་དང༌། ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ལག་ཆུ་དྲངས་

པའི་ཚེ་ཡང་དུས་ཡློལ་བར་མི་འགྱུར་ན་གནས་བརྟན་བསྒུག་པར་བྱ་ཞིང༌། སྒུག་

པའི་ལློང་མྗེད་ན་གྲལ་དྗེར་གནས་བརྟན་གི་སན་གཞག་གློ །གནས་བརྟན་གི་གློང་དུ་

འདུག་པ་དང་འགྲྗེང་པར་མི་བྱ་བ་དང༌། གནས་བརྟན་གིས་མ་སྨྲས་ཀི་བར་དུ་མི་སྨྲ་

བ་དང༌། སྨྲས་པ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གནས་བརྟན་གཏམ་སྨྲ་བའི་བར་དུ་བཅད་མི་

སྨྲ་བ་དང༌། ཆློས་མ་ཡིན་པར་“སྨྲ་ན2་བཟླློག་པ་དང༌། ཆློས་སྨྲ་བའི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་

བར་བྱ་བ་དང༌། དྗེ་ལ་ཆློས་ལྡན་གི་རྗེད་པ་བྱུང་ན་བང་བར་བྱ་ཞིང་དྗེས་ཇི་ལྟར་

བསན་པ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ཐུན་མློང་གི་བྱ་བ་ནི་གནས་བརྟན་དང་བར་མ་དང་གསར་བུ་ཐམས་

1  བྱད

2  སྨྲན
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ཅད་ཀིས་ཁྱིམ་དུ་དབང་པློ་མ་རྒློད་པ་དང༌། མ་ཁྗེངས་པ་དང༌། ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་

པ་དང༌། མིག་སྨད་པར་བྱ་བ་དང༌། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་དང༌། དབང་པློ་དུལ་བ་

དང༌། ལུས་ངག་ཡང་དག་པར་སློམ་པ་དང་གྲློང་བའི་ཆློས་ལས་བཟླློག་པའི་སློ་ནས་

ཚངས་སྤྱློད་ལ་གནས་པ་དང༌། ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་གསློ་སྦྱློང་དང༌། སྐབས་སུ་

འགྲློ་བ་དང༌། དགྗེ་བསྗེན་ལ་སློགས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་གཟུང་བ་ལ་སྦྱར་བ་ལ་

སློགས་པ་ཆློས་ལྡན་གི་གཏམ་བྱ་ཞིང་ཁྱིམ་པ་དྗེ་དག་ལ་ཚངས་སྤྱློད་འཕྗེལ་བའི་

གནས་བཞི་ལ་སློགས་པ་མི་བརློད་དློ། །དགྗེ་འདུན་དུ་གྱུར་པའི་དགྗེ་སློང་དག་གིས་

མ་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་ཅིང་གཞན་ལ་གནློད་པར་འགྱུར་བའི་ཁིམས་སུ་བྱ་བ་མི་

བཅའློ། །གཉིས་པ་བསྗེན་བཀུར་གི་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་

པ་ནི་རང་ལས་བསབ་པའི་སློ་ནས་རྒན་པ་ལ་གྲལ་དང་ཕྱག་ལ་སློགས་པའི་བསྗེན་

བཀུར་བསབ་པར་བྱ་ཞིང་དྗེས་བསབས་པ་དང་དུ་མི་བང་བ་དང༌། གཞློན་པ་ལ་ཕྱག་

དང་གྲལ་གི་བསྗེན་བཀུར་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། བསབ་པ་རྒན་གཞློན་མཉམ་པ་རྣམས་

གཅིག་ལ་གཅིག་ཕྱག་མི་བྱ་ལ། སྔར་འློངས་པ་གྲལ་གློང་དུ་འཁློད་ཅིང་རྗེད་པ་དང་

པློར་བིམ་པ་དང༌། ལས་སུ་ཕྱིས་འློངས་པ་བསྐློ་བར་བྱ་བ་དང༌། “ཚངས1་པ་མཚུངས་

པར་སྤྱློད་པ་རྒན་གཞློན་“བར2་མ་རྣམས་ལ་གུས་པ་ལ་སློགས་པས་གནས་པ་དང༌། 

མཁན་པློ་དང་སློབ་དཔློན་ལས་གཞན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་ལ་བསྗེན་བཀུར་

མི་བྱ་ལ། མཁན་པློ་དང་སློབ་དཔློན་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་ལ་ཡང་བསྗེན་བཀུར་

ངྗེས་པར་སྒྲུབ་དགློས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་གནས་ཀི་བ་མ་ལ་མ་ཞུས་པར་མི་བྱའློ། །ཕ་མ་

1  ཆངས

2  པར
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དང་ནད་པ་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ན་ཡང་“བསྗེན1་བཀུར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་རང་གི་བྱ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགྗེ་བའི་བྱ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་

པ་དང༌། བྱ་བ་ཕལ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་

བསྗེན་པར་རློགས་པ་རྣམས་ཀིས་མི་འཚོ་བཞིན་དུ་བསྗེན་པ་མུ་སྗེགས་ཅན་གི་

དཀའ་ཐུབ་ལྟ་བུ་དང༌། ལྷག་པར་རྗེད་པའི་ཚེ་ཚོད་མི་ཟིན་པར་སྤྱློད་པ་སངས་ཏྗེ་

གློས་ཕྱག་དར་ཁློད་པ་དང༌། ཟས་བསློད་སློམས་དང༌། གནས་མལ་ཤིང་དྲུང་དང༌། 

སྨན་བཀུས་ཏྗེ་བློར་བ་སྗེ་ཚངས་སྤྱློད་འཕྗེལ་བའི་གནས་བཞི་ལ་བརྟྗེན་པར་བྱ་ཞིང༌། 

སྦྱངས་པའི་ཡི་དམ་བངས་པ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ལ་གནས་བཞི་ལ་མ་བརྟྗེན་པའི་

ཉྗེས་པ་མི་འབྱུང་ངློ༌། །

དྗེ་ལྟར་མཐའ་གཉིས་སངས་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་གིས་གཤྗེ་བ་དང་ཁློ་བ་

དང་རྗེག་པ་དང་མཚང་འབྲུ་བ་ལ་སར་གཤྗེ་བ་སློགས་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། ཀློག་པ་དང་

ཁ་ཏློན་དང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་དགློས་པ་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། བསབ་པ་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡློན་དང་མ་བསྲུངས་པའི་ཉྗེས་དམིགས་བསམས་

པའི་སློ་ནས་བསབ་པ་ལ་གུས་ཤིང་བག་ཡློད་པས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱིམ་དུ་འཇུག་པ་

ལ་སློགས་པའི་བྱ་བ་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྐབས་ཡློད་པ་དྗེ་ལ་དང་

པློ་ཉིད་ནས་དྲན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་སྗེ་ཅི་ནས་ཀང་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། བ་མའི་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ཡང་ཤྗེས་བཞིན་གིས་རང་གི་དློན་

བསམ་གཏན་དང་ཀློག་པ་ལ་སློགས་པ་མི་ཉམས་པར་བྱ་བ་དང༌། བྱ་བའི་གཞི་འདི་

དག་ལས་དགྗེ ་བར་གང་འགྱུར་རམ་ཞྗེས་དགྗེ ་བ་ཚོལ་བ་ལ་བརྩློན་པར་
1  བསྗེན
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བྱའློ། །གཉིས་པ་བྱ་བ་ཕལ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལུས་ཀི་བྱི་བྱད་དང༌། ཡློ་བྱད་

ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ་སྐྲ་སྤུ་སྗེན་མློ་“བྗེག1་པ། ཁྲུས་བྱ་བ། ལུས་ཀི་བྱ་

བ་གཞན་བསྒྲུབ་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ་བྗེག་པའི་ཚུལ། གློས་གང་གིས་

བྗེག །གནས་གང་དུ་བྗེག །བྗེགས་ནས་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི་དགློན་པ་པ་

རྣམས་ཀིས་སྐྲ་སློར་གཉིས་དང༌། གྲློང་མཐའ་པས་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་ལས་ལྷག་པ་མི་

གཞག་ཅིང༌། གཙུག་ཕུད་ཀང་མི་གཞག་གློ། །རྨའི་མཐའ་སྐློར་མ་གཏློགས་པའི་སྐྲ་བ་

ལང་གི་སྤུ་ལྟར་མི་བྗེག་པ་དང༌། གསང་གནས་དང་བྱིན་པ་དང་མགྲིན་པ་མན་ཆད་

ལུས་གཞན་གི་ཡང་སྤུ་བྗེག་པར་མི་བྱ་ཞིང༌། རྨའི་ཆྗེད་དུ་བྗེག་དགློས་པའི་ཚེ་ཡང་

གནས་བརྟན་མཁས་པ་དག་ལ་དྲིས་ཏྗེ་བྗེག་པར་བྱའློ། །སྗེན་མློ་ཡང་དབུས་མཐློ་

ཞིང་མཐའ་དམའ་བའམ་མཉམ་པར་བྗེག་ཅིང༌། དྲི་མ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དྲུད་པར་བྱ་

ལ། ཚོན་གིས་བྱུག་པར་མི་བྱའློ། །

གཉིས་པ་གློས་གང་གིས་བྗེག་པ་ནི་བ་གློས་གློན་བཞིན་པ་ལ་སློགས་པས་མི་

བྗེག་ཅིང༌། རྒྱར་ནི་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་ཁྲུ་ལ། །སིད་དུ་ཁྲུ་ནི་གསུམ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་པའི་

ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྐྲ་བཟྗེད་དམ། མྗེད་ན་རྡུལ་གཟན་གིས་སློད་བཀབ་སྗེ་བྗེག་པར་

བྱའློ། །གསུམ་པ་གནས་གང་དུ་བྗེག་པ་ནི་སན་ལ་སློགས་པ་བཏིང་བ་དང༌། དགྗེ་

འདུན་གི་ཕྱག་དར་འཕྱག་པའི་གནས་སུ་སྐྲ་སྗེན་སློགས་མི་བྗེག་ཅིང༌། རླུང་དང་ཉི་

མ་དང་ཆར་པའི་དུས་དང༌། རྒན་པློ་དང་ནད་པ་མ་གཏློགས་པས་ཁྱམས་དང་གནས་

ཁང་སློ་ཁང་སློགས་སུ་བྗེག་པར་མི་བྱའློ། །བཞི་པ་བྗེགས་ནས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ནི་

སྐྲ་ལ་སློགས་པ་བྗེགས་པའི་ས་ཕྱློགས་དྗེ་བྱི་དློར་བྱ་བ་དང༌། སྐྲ་ལ་སློགས་པ་ཕྱག་
1  བག
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དང་ཁློད་དུ་དློར་རློ། །གཉིས་པ་ཁྲུས་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྗེགས་ནས་ཡན་

ལག་ལྔ་ཡན་ཆད་ཀི་ཁྲུས་བྱ་ཞིང༌། སྒྗེན་མློར་ཁྲུས་མི་བྱ་བར་ཁྲུས་རས་སམ་མྗེད་ན་

དབྗེན་པའི་ཕྱློགས་“སུ1་ལློ་མ་ལ་སློགས་པས་གསང་གནས་བཀག་སྗེ་ཁྲུས་བྱ་ཞིང་

ཁྲུས་རས་ཉིས་རིམ་པས་ནི་མི་རུང་ངློ༌། །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁྲུས་བྱྗེད་པ་དང༌། 

བཙོག་ཆུ་དབློ་བ་ནི་སྗེར་ཁུང་དུ་བྱ་བ་དང༌། ཁྲུས་བྱས་ནས་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་ཆུ་

མ་བསྐམས་ཀི་བར་དུ་ཆློས་གློས་མི་བགློ་བ་དང༌། དྗེའི་ཆྗེད་དུ་ལུས་ཕྱིས་བཅང་བ་

དང༌། མྗེད་ན་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ཙོག་པུར་འདུག་ལ་ཁྲུས་རས་ཀིས་དབྱི་བར་

བྱའློ། །འཁྲུས་བྱ་ནས་རྐང་པ་བཀྲུ་བར་བྱ་ཞིང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཝ་ཁར་

བཀྲུའློ། །ལྗེགས་སྦྱར་“གི2་ཁྲུས་དང་རྐང་ཁྲུས་ཀི་གཞི་ལ་སློགས་པ་ནི་གནང་བའི་

བསབ་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ལུས་ཀི་བྱ་བ་གཞན་བསྒྲུབ་པ་ནི། རྐང་མཐིལ་གཉིས་ལས་གཞན་

པའི་ལུས་ལ་སློ་ཕག་གི་དུམ་བུ་ལ་སློགས་པ་རྣློན་པློས་དྲུད་པར་མི་བྱ་བ་དང༌། ཤམ་

ཐབས་ཀི་མཐའ་མ་མདུད་པར་སྐས་ལ་སློགས་པ་ལ་མི་འཛེག་པ་དང༌། གཞན་གི་

དུས་སུ་དྗེ་ལྟར་མི་བྱ་བ་དང༌། གླལ་བ་ལ་སློགས་པའི་“ཚེ3་ཁ་མ་བཀབ་པར་གདང་

པར་མི་བྱའློ། །བསློ་ཁང་བསྗེན་པ་ནི་གནང་བའི་བསབ་བྱ་ཡིན་ལ། གལ་ཏྗེ་བསྗེན་པ་

རྣམས་ཀིས་ནི་བསློ་ཁང་བྱྗེད་ཚུལ་དང༌། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་བསྒྲུབ་པའི་

བསབ་བྱ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེའི་ཞར་ལ་བྱུང་བ་ཡློ་བྱད་ཐམས་ཅད་དབྗེན་པར་བཞག་པའི་

1  ངུ

2  སྒི

3  ཆྗེ
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སློ་ནས་“སྦ་བ1་དང༌། བཀྲུ་བ་ལ་སློགས་པའི་བྱི་དློར་གི་ལས་བྱ་བ་དང༌། སློད་

གཡློགས་རྡུལ་གཟན་ཙམ་མྗེད་པར་བྱི་དློར་གི་ལས་ཐམས་ཅད་མི་བྱ་བ་དང༌། ལུས་

ཀི་བྱི་དློར་“དད2་པ་མི་བརྟན་པ་བྱྗེད་དུ་མི་གཞུག་པ་རྣམས་བསློ་ཁང་འབའ་ཞིག་ཏུ་

བྱ་བར་མ་ཟད་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྲུབ་པར་

བྱའློ། །

གཉིས་པ་ཡློ་བྱད་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ། ལྷུང་བཟྗེད་དང་ཆློས་གློས་ཀི་བྱ་བ་

གཉིས། དང་པློ་ལ་ལྷུང་བཟྗེད་མྗེད་དུ་མི་རུང་བ་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ། 

ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཚུལ། གཞག་པའི་གནས། བཀུར་བའི་ཚུལ། གུས་པ་བསྐྗེད་པ། 

བཅློས་ལྗེགས་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་དྲུག །དང་པློ་ནི་དབྱར་ནང་དུ་ལྷུང་བཟྗེད་ངྗེས་པར་

བཅང་བར་བྱ་ཞིང༌། དུས་གཞན་དུ་ཡང་དགློས་མློད་ཀི་དབྱར་ཁློ་ན་སྨློས་པ་ནི་དབྱར་

ཕལ་ཆྗེར་སྦྱིན་བདག་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཕྱིར་བསློད་སློམས་ཀི་བྗེལ་བ་ཆུང་བས་ལྷུང་

བཟྗེད་མྗེད་ཀང་རུང་ངམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ལྷུང་བཟྗེད་མྗེད་

པར་ལློངས་རྒྱུ་བར་མི་བྱ་ཞིང༌། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པར་ལློངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ལྷུང་

“བཟྗེད3་ཆུང་ངུ་ཁྱྗེར་ཏྗེ་འགྲློ་བར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་ནི་ལྷུང་

བཟྗེད་དུ་སློད་གཞན་གིས་དློར་བའི་ཆུ་ལ་སློགས་པ་དང༌། ལག་པ་དང་ཁ་བཀྲུས་

པའི་ཆུ་མི་བླུགས་པ་དང༌། དྗེས་ཕྱག་དར་དང༌། ཤིང་ཐློག་ཟློས་པའི་ཤུན་པ་ལ་

སློགས་པའི་ངན་པ་ཡང་མི་དློར་བའི་སློ་ནས་འློས་པར་སྤྱད་པ་དང༌། འགྲྗེང་བཞིན་དུ་

ལྷུང་བཟྗེད་སློད་དུ་གཞུག་པ་དང་དབྱུང་བ་དང་བསྐམ་པར་མི་བྱ་བ་དང༌། དགྗེ་ཚུལ་
1  ས་པ

2  དང

3  བཟད
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བག་མྗེད་པ་བྱི་དློར་བྱྗེད་དུ་མི་གཞུག་པ་དང༌། ས་བྱྗེ་མ་ཅན་དང་ལྕི་བས་བྱི་དློར་མི་

བྱ་བ་དང༌། གཤྗེར་བཞིན་དུ་སློད་དུ་མི་གཞུག་པ་དང༌། ཧ་ཅང་བསྐམ་པར་མི་

བྱའློ། །གསུམ་པ་གཞག་པའི་གནས་ནི་རློའི་སྗེང་དང་མི་གཙང་བའི་ཕྱློགས་དང་གར་

བབ་བབ་རྣམས་སུ་གཏན་དུ་དང་རྗེ་ཞིག་ཀང་མི་གཞག་གློ །གྲློང་མཐའ་པ་རྣམས་

ཀིས་ལྷུང་བཟྗེད་གཞག་པའི་ཆྗེད་དུ་དློས་ཁུང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སློགས་པ་རྩིག་

པའི་ཚེ་བྱ་ཞིང་གསར་དུ་བསྐློ་བར་མི་བྱ་བ་དང༌། དགློན་པ་པ་རྣམས་ཀིས་ལྕུག་

མའམ་སད་བུ་ལས་བྱས་ཤིང་ལྕི་བའམ་སས་བྱུགས་པའི་སྐློན་བུ་ཁ་སྦྱར་ཁ་དག་བ་

དང་བཅས་པ་བྱ་བ་དང༌། དྗེ་ས་ལ་མི་གཞག་པར་ཤིང་ལློན་པ་ལ་གདགས་སློ། 

“།1བཞི་པ་བཀུར་བའི་ཚུལ་ནི་སྐློན་བུ་ཁ་སྦྱར་དྗེ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲློ་བའི་ཚེ་མི་

བསྐུར་བ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་ཕྱིང་པ་ལ་སློགས་པའི་སློད་དུ་བཅུག་སྗེ་བསྐུར་ཞིང་སློད་དང་

བཅས་པ་དྗེ་ཡང་ལག་པས་མི་བསྐུར་བར་ལུང་ཐག་གིས་མཆན་ཁུང་གཡློན་དུ་

བསྐུར་བ་དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་དང་སྨན་དང་ལྷན་པ་ལ་སློགས་པ་བར་བུར་དག་སློད་སློ་

སློར་གཞུག་ཅིང་སློད་དྗེ་དག་བཅང་བ་དང། དྗེ་དག་གི་ལུང་ཐག་རིང་ཐུང་མཉམ་པར་

མི་གདགས་པ་དང༌། ལུང་ཐག་དྗེ་ཞྗེང་ཆུང་“ངུ2་མི་བྱ་བ་དང༌། ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་

བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དབུས་སུ་ཕྱིང་བུ་སྦྱར་ཞིང་དྗེ་གནས་པའི་ཕྱིར་གཟུངས་གདབ་

པར་བྱའློ། །ལྔ་པ་གུས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ནི། ལྷུང་བཟྗེད་མིག་བཞིན་དུ་བསྐང་པར་

བྱའློ། །

དྲུག་པ་བཅློས་ལྗེགས་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ། གླན་པ་དང་བསྗེག་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་

1  - །

2  དུ
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གཉིས། དང་པློ་ནི། དབྗེན་པའི་ཕྱློགས་སུ་ལྷུང་བཟྗེད་གླན་ཞིང༌། དྗེའི་ཕྱིར་དུ་དགྗེ་

འདུན་གིས་མགར་དཔྱད་བཅང་བ་དང༌། ལྕགས་ཀི་ལྷུང་བཟྗེད་ཀི་བུ་གུའི་ལྷན་པར་

བུ་རམ་དང་རྒྱ་སྐྗེགས་ཀི་ཚིགས་མ་དང་སྤ་ཚིལ་དང་ཞ་ཉྗེ་དཀར་ནག་གིས་མི་གླན་

པར་ལྷན་རིངས་ལ་སློགས་པ་བྱའློ། །ས་ལས་བྱས་པའི་ལྷུང་བཟྗེད་ལ་འཇིམ་པ་

སློགས་ཀིས་གླན་ནློ། །གཉིས་པ་བསྗེག་པའི་ཚུལ་ནི། ལྷུང་བཟྗེད་ཟས་ལ་ནར་མར་

སྤྱློད་པ་ཡིན་ན་ལྕགས་ལས་བྱས་པ་ཟླ་བ་དྲུག་ན་བསྗེག་པར་བྱ་ཞིང་ས་ལས་བྱས་

པ་ནི་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་ན་བསྗེག་པར་བྱའློ། །ལྷུང་བཟྗེད་བསྗེག་པ་དང་དབྱར་འདློམ་ན་ཉིན་

རྗེ་ཞིང་ཟས་ཟློས་ནས་འབྲུ་མར་ལ་སློགས་པས་བསྐུས་ཏྗེ་གཞག་ཅིང༌། ཕྱི་དྗེ་ཉིན་

ཟས་ལ་སྤྱློད་པའི་གློང་དུ་ལྕི་སྐམ་ལ་སློགས་པས་རྩུབ་བཀྲུས་བྱ་བ་དང༌། བསྗེག་པའི་

སྔློན་དུ་སློག་ཆགས་ལ་གནློད་པ་སང་པའི་ཕྱིར་ཉྗེ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཆག་ཆག་

དང་ཕྱག་བདར་བྱའློ། །གླན་པ་དང་བསྗེག་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པ་རྣམས་འདིར་མ་སྤློས་

སློ། །གཉིས་པ་གློས་ཀི་བྱ་བ་ནི་སམ་སྦྱར་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་གློས་རང་གི་པགས་

པ་དང་འདྲ་བར་བསྐང་པ་དང༌། “བཀྲུ་བ1་དང་ཁ་སྒྱུར་བ་དང་དྲུབ་པ་ལ་སློགས་པའི་

བཅློས་ལྗེགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །

བཞི་པ་ནད་པ་དང་ནད་གཡློག་གི་བྱ་བ་ལ་ནད་གཡློག་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། སྨན་

དཔྱད་དང་རིམ་གྲློ་བྱ་བའི་ཚུལ། ནད་པའི་བྱ་བ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི་ལྷན་ཅིག་

གནས་པ་དང་ཉྗེ་གནས་དང༌། མཁན་པློ་དང་སློབ་དཔློན་དང༌། མཁན་པློ་གཅིག་པ་

དང་སློབ་དཔློན་གཅིག་པ་དང༌། གཏམ་འདྲྗེས་པ་དང་ཕྗེབས་པར་སྨྲ་བ་དང་སྨློན་

འདྲིན་དང་འགྲློགས་བཤྗེས་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཆློས་འདི་པའི་རྟགས་ཙམ་པ་
1  བཀྲུང
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ཡན་ཆད་ཀི་“ནད1་གཡློག་བྱ་ལ། དྗེ་དག་ཀང་སྔ་མ་སྔ་མས་བྱ་ཞིང་སྔ་མ་མྗེད་ན་ཕྱི་

མ་རྣམས་ཀིས་སློ། །ནད་གཡློག་བྱྗེད་དགློས་དུ་མ་ཡློད་ན་གནས་ཀི་ནད་གཡློག་བྱ་

ཞིང༌། གནས་ཀང་དུ་མ་ན་བའི་ཚེ་གང་ལ་གནས་ཤིང་བྱ་བ་ཞུ་བ་དྗེའི་ནད་གཡློག་བྱ་

བ་དང༌། གནས་ཀི་བ་“མ་ནད2་ཚབས་ཆུང་ཞིང་ནད་པ་གཞན་ཉམ་ཐག་པ་ཡློད་ན་

དྗེའི་ནད་གཡློག་བྱའློ། །གློང་དུ་སྨློས་པའི་ནད་གཡློག་དྗེ་རྣམས་མྗེད་ན་དགྗེ་འདུན་

གིས་ནད་གཡློག་ཅི་“ཙམ3་དགློས་པ་གཞག་པར་“བྱའློ།4 །ནད་གཡློག་དྗེས་ནད་བ་

ལ་བསྗེན་བཀུར་ལྗེགས་པར་བྱ་བ་དང༌། ནད་པ་དྗེའི་ཚིག་དློན་དང་ལྡན་པ་དང་ཆློས་

དང་ལྡན་པ་མི་བཅག་པ་དང༌། ནད་པ་དྗེས་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་དངློས་པློ་འགུགས་

ན་བསན་ཅིང་ནད་པ་དྗེ་ལ་གདམས་ངག་སྦྱིན་པ་དང༌། གལ་ཏྗེ་དྗེ་འཆིར་དློགས་ན་སྐུ་

མཉྗེ་དང་ཁྲུས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་དགྗེ་འདུན་གི་མལ་སན་ལས་

བངས་ཏྗེ་གང་ཟག་གི་ལ་གཞག་པ་དང༌། དྗེའི་ལུས་ལ་འཆི་ལྟས་ལ་སློགས་པ་བྱུང་

མ་བྱུང་བརྟག་པ་དང༌། ནད་པ་དྗེ་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་དྗེའི་གློས་བཀྲུ་བར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་སྨན་དཔྱད་དང་རིམ་གྲློ་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི་རང་ལ་སྨན་མྗེད་ན་དགྗེ་

འདུན་གི་སྨན་ནས་སྤྱད་དུ་རུང་ལ། དགྗེ་འདུན་ལ་ཡང་མྗེད་ན་ནད་གཡློག་གིས་

སྦྱིན་བདག་ཚོལ་དུ་གཞུག་ཅིང༌། དྗེས་ཀང་མ་རྗེད་ན་དགྗེ་འདུན་གིས་སྨན་གི་རིན་

སྦྱིན་པ་དང་དགྗེ་འདུན་ལ་མྗེད་ན་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆློད་རྟྗེན་གི་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་

ཡན་ཆད་ཀིས་སྨན་ཉློས་ཏྗེ་ནད་པ་བསྐང་བ་དང༌། རིམ་གྲློའི་རས་ཀང་རང་ལ་མྗེད་ན་

1  ནང

2  མནད

3  ཅམ

4  བྱྗེའློ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 719  

དགྗེ་འདུན་གི་རས་ལས་དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་སློགས་བྱ་ཞིང་དགྗེ་འདུན་ལ་མྗེད་

ན་སངས་རྒྱས་ཀི་རས་ལས་ཀང་ནད་པའི་རིམ་གྲློ་བྱའློ། །གསུམ་པ་ནད་པས་ཇི་ལྟར་

བྱ་བ་ནི། ནད་གཡློག་གིས་གདམས་པ་ལས་མི་འདའ་བ་དང༌། ནད་སློས་པའི་ཚེ་

དཀློན་མཆློག་གི་དཀློར་ལས་རས་བངས་པ་དྗེ་འབྱློར་པ་ཡློད་ན་བསབ་པར་

བྱའློ། །ལྔ་པ་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གསར་བུའི་ཀུན་སྤྱློད་ལ་གཉིས་ལས་གཉུག་

མར་གནས་པའི་བྱ་བ་ནི་གནས་དྗེར་ཁྱིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་འློངས་པ་

ལ་འློངས་པ་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་སྔར་བརློད་པ་དང༌། བཞིན་གི་མདངས་གསལ་ཞིང༌། 

ཁློ་གཉྗེར་མྗེད་པ་དང༌། ཡིད་ཙམ་འཛུམ་པར་བྱ་ཞིང༌། ཁྱིམ་པ་ཡིན་ན་ཆློས་ཀི་

གཏམ་བྱ་བ་དང༌། གྲློང་མཐའ་པས་གནས་དྗེར་ཁྱིམ་པ་འློངས་ན་ཟས་སྐློམ་ལ་སློགས་

པ་ཅི་ནུས་པ་བསབ་པ་དང༌། དགློན་པ་པས་དྗེར་འློངས་པ་རྣམས་ལ་ཆུ་དང་སན་

བསབ་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་གསར་བུའི་བྱ་བ་ནི་གནས་ཁང་ལ་སློགས་པའི་ཕྱག་

བདར་དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་ཁང་པར་མལ་དང་སན་བཤམ་པ་དང་ཆུ་གཞག་པ་དང༌། 

ཤིང་ཐློག་སློགས་བིམ་པ་དང་ཟན་དྲང་བ་ལ་སློགས་པ་བྱའློ། །

དྲུག་པ་གཡློག་འཁློར་དང་གནས་བསྐང་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ལས་གཡློག་

འཁློར་བསྐང་བའི་ཚུལ་ནི་ལྷ་འབངས་ལ་སློགས་པ་འཁློར་འགའ་ཞིག་ལྷ་རྟྗེན་

གཟུགས་པ་སློགས་བྱ་བ་མི་མཐུན་པ་བྱྗེད་པ་ན། དྗེས་དགྗེ་སློང་རང་དང་གཞན་

ཡུལ་མི་སློགས་ལ་མི་གནད་ན་བཏང་སློམས་སུ་གཞག་པ་དང༌། གནད་པར་འགྱུར་

ན་བྱ་བ་ངན་པ་རྒྱུན་བཅད་ལ་ཆློས་ལྡན་གི་གྲློས་གདབ་པ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་གཡློག་

འཁློར་མི་དགའ་བའམ་གཞན་དུ་འགྲློ་ན་སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པས་བསྡུ་བ་དང༌། བྱ་བ་



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 720  

ངན་པ་རྒྱུན་བཅད་པར་མི་ནུས་ན་རང་ཉིད་གནས་གཞན་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། དྗེ་དག་གི་

རྐྱྗེན་གིས་“གཡློག1་འཁློར་དང་ལྷན་ཅིག་རྩློད་པར་མི་བྱའློ། །གཉིས་པ་གནས་བསྐང་

བའི་ཚུལ་ནི་དགྗེ་འདུན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བར་རྐུན་པློ་ལ་སློགས་པས་གནློད་པ་བྱྗེད་

ན་དྗེ་དག་འཛིན་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་གཡློག་འཁློར་གཏང་བ་དང༌། མི་འགྲློ་ན་བབ་

ཅློལ་དུ་སུ་ལ་ཡང་མི་བརློད་པར་རྒྱལ་བུ་གཞློན་ནུ་ལ་སློགས་པ་ལ་སྐད་སྦྱར་ཏྗེ་

ཆློས་དང་མཐུན་པས་ཚར་གཅད་པར་བྱའློ། །

༈ མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལ་རྣམ་འབྱྗེད་ནས་འབྱུང་བའི་ཉྗེས་པ་ལས་

བསྲུང་བའི་ཚུལ་དང༌། གཞི་ལྷག་མ་ནས་འབྱུང་བའི་ཉྗེས་པ་ལས་བསྲུང་བའི་ཚུལ་

གཉིས། དང་པློ་ལ་ལྟུང་བ་སྗེ་ལྔའི་དང་པློ་ཕམ་པའི་སྗེ་ལ་བཞི་ལས་དང་པློ་མི་ཚངས་

སྤྱློད་ལ་ལྟུང་བ་ངློས་གཟུང་བ་དང༌། དྗེ་ལས་སྗེམས་བསྲུང་བའི་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་

ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང༌། བསབ་བྱའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་དང་པློ་གཞིའི་ཡན་

ལག་ལ་གང་ལ་བརྩལ་བའི་ཡུལ་དང༌། གང་གིས་རྩློལ་བའི་རྟྗེན་གཉིས། དང་པློ་ལ་

ལམ་གསུམ་དང༌། དྗེ་གང་ལ་གནས་པའི་ལུས་གཉིས། དང་པློ་ནི་ཁ་དང་བཤང་ལམ་

དང་མློའི་ཟག་བྱྗེད་གསུམ་གི་ཕྱློགས་ཀི་དང་པློ་ཡན་ཆད་ནད་ལ་སློགས་པས་མ་

ཉམས་པའློ། །དྗེ་གང་ལ་གནས་པའི་ལུས་ནི་ལུས་ཚང་བའམ་ལུས་ཀི་སློད་སྨད་གང་

རུང་ཚང་བ་བསྗེན་དུ་རུང་བ་སྗེ། དྗེ་ཡང་ཤི་བ་དང་གསློན་པློའི་ལུས་དང༌། མི་དང་

མི་མ་ཡིན་པ་དང༌། སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་དང་མ་ནིང་དང༌། རང་དང་གཞན་གི་ལུས་

ཀི་རྨའི་སློ་གང་ཡིན་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་པ་ལ་འདྲའློ། །རྩློལ་བྱྗེད་ཀི་རྟྗེན་ནི་ནློར་བུ་

ཡིན་པ། རང་གི་རྒྱུད་དང་འབྗེལ་བ། ལས་སུ་རུང་བ། ནད་དང་བལ་བའློ། །བསམ་པ་
1  གཡག



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 721  

ལ་གཉིས་ལས་འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་འདྲ་ཞིང༌། ཀུན་སློང་ནི་ལམ་དང་ཡན་ལག་

གི་རྣམ་པ་སྤད་པའི་རྗེག་པ་བདག་གིར་བྱྗེད་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་

བསམས་པའི་དློན་ལ་དྗེ་ལྟར་རྩློལ་པའློ། །མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ནི་བཅུག་པའི་

རྗེག་བྱ་ལུས་ཤྗེས་ཀིས་མློང་ཞིང་ཡིད་ཤྗེས་ཀིས་བདག་གིར་བྱས་པའློ། །འདི་ལ་

དགྗེ་སློང་དང་དགྗེ་སློང་མ་དང༌། དགྗེ་སློབ་མ་དང་དགྗེ་ཚུལ་དང་དགྗེ་ཚུལ་མས་

ཡུལ་བྱས་ན་དྗེ་དག་གིས་ཕློའི་དབང་རྟྗེན་གི་རྗེག་པ་བདག་གིར་བྱས་ན་དྗེ་དག་ལ་

ཕམ་པ་དང་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །

ལྟུང་བ་སྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ནི། ཀུན་སློང་དྗེ་སྐྗེས་ནས་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཐློན་ན་

བསམ་བྱ་ཡིན་ལ་ཐློན་པ་ནས་ཕམ་པ་མ་གཏློགས་པ་ནི་བཤགས་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་

འཁིག་པའི་ཕྱིར་དུ་འགྲློ་བར་རྩློམ་པ་ནས་ལམ་དང་ཡན་ལག་མ་ཕད་ཀི་བར་དུ་ཉྗེས་

བྱས་དང༌། ཕད་ནས་དང་པློའི་མཚམས་མ་འདས་ཚུན་ཆད་དུ་སྦློམ་པའློ། །འློན་ཀང་

རང་གིས་འཁིག་པ་བསྗེན་པར་གཞན་ལ་ཁས་སངས་པ་དང༌། གཞན་ལ་བསློས་པ་ནི་

དྗེ་ཙམ་ནས་སྦློམ་པློའ ློ། །འཁིག་པའི་བསམ་པས་བརྩལ་དུ་ཟིན་ཀང་ལམ་གསུམ་གི་

རྣམ་པ་ལས་གཞན་པའི་ལུས་ཀི་བུ་ག་དང༌། འཛག་སློད་ལ་སློགས་པའི་སློད་དང༌། 

ལམ་དུ་འདུ་ཤྗེས་པའི་སློ་ནས་ལམ་མ་ཡིན་པར་བརྩལ་བ་རྣམས་ལ་སྦློམ་པློའློ། །ལམ་

གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཡང་ནད་ལ་སློགས་པས་ཉམས་པ་དང༌། བསྗེན་བྱ་དབུས་བྱྗེ་

བའི་མཚམས་འབྱློར་པར་“མངློན1་པ་དང༌། ལུས་ཀི་“ཕྱྗེད2་མ་ཚང་པའི་ལམ་གསུམ་

དང༌། ཚང་ཡང་ལག་པ་ལ་སློགས་པ་སྤད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། ཕག་ལ་སློགས་པའི་

1  མངན

2  ཕྱད
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ལུས་བཙོས་པའི་ལམ་གསུམ་དང༌། ཁའི་སློ་དྲུང་ཚུན་ཆད་དང༌། ཤིང་ལ་སློགས་

པའི་སྗེམས་ཅན་གི་གཟུགས་ལ་མི་མ་ཡིན་གི་མཐུས་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཙམ་དློད་པ་

དང༌། གཞན་གི་མཐུས་བརྩལ་བ་ན་འཁིག་པའི་རློ་རློགས་པར་མ་མློང་ཞིང་ཡིད་

གཡློ་བ་ཙམ་དང༌། མ་ནིང་མློ་སྦུབས་མྗེད་པའི་ཟག་བྱྗེད་རྣམས་སུ་རྩློལ་བ་དང༌། 

ལམ་དང་ཡན་ལག་མ་འཚམ་བས་མ་ཆུད་པ་དང༌། ཆུད་པའི་ཕྱིར་དུ་རྨ་ཉྗེད་པ་དང༌། 

སྤད་ཀང་སྐྲག་པ་དང༌། ངློ་ཚ་བས་འཁིག་པའི་རློ་མ་མློང་བ་དང༌། རྨའི་སློ་གསུམ་གི་

ཕྱི་“རློལ1་ཏུ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པས་རྗེག་པ་ཙམ་ལ་ཡང་“སྦློམ2་པློའ ློ། །ལམ་གསུམ་

དུ་བརྩལ་ཀང་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པ་རྐང་པའི་མཐྗེ་བློ་སློགས་འཛུད་པ་དང༌། 

ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཡང་ནད་ལ་སློགས་པས་ཉམས་པས་“རློ་3མ་མློང་བ་དང༌། 

ལས་སུ་མི་རུང་བ་དང་བལྟབ་པ་དང༌། གློས་ལ་སློགས་པས་གཡློགས་ཏྗེ་མི་རྗེག་

པར་འཛུད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦློམ་པའློ། །ལམ་དང་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་སྤད་ཀང་

བསྗེན་བྱ་སྗེན་བྱྗེད་གང་རུང་ལུས་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་དང༌། གཉི་ག་ཐ་དད་དུ་

བྱས་པ་དང༌། གཞན་གི་བསྗེན་བྱ་སྗེན་བྱྗེད་གཉི་ག་ལུས་ལས་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས་པ་

རྣམས་སྤད་པ་ལ་ཡང་སྦློམ་པློའ ློ། །

གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི། སློ་བཅད་ཅིང་བསྐློར་བ་དང་གྲློགས་དགྗེ་

སློང་གིས་བསྲུངས་པ་དང་ཤམ་ཐབས་ཀི་མཐའ་བཅིངས་པ་སྗེ་སྲུང་མ་གསུམ་གང་

རུང་གིས་མ་བསྲུངས་པར་ཉིན་མློ་གླློས་ཕབ་སྗེ་གཉིད་ལློག་པ་དང༌། བུད་མྗེད་ཀིས་

བརྔློད་པའི་ཁྱིམ་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། མི་མ་ཡིན་གིས་འཁིག་པ་སྗེན་དུ་འཇུག་པ་ལ་
1  རལ

2  སློམ

3  ར
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སློགས་པའི་སློ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དང་སློག་ལ་གནློད་པའི་གནས་སུ་གནས་པ་དང༌། 

ཁྱིའི་བདུན་དུ་ཟག་བྱྗེད་ཕྱུང་སྗེ་གཅི་པ་བྱྗེད་པ་དང༌། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་འཛིན་པའི་

འཇིགས་པ་ཡློད་པའི་ཆུ་ཀླུང་ལ་སྒྗེན་མློར་རྒློལ་བ་དང༌། གྲུ་རྒློལ་བ་དང་བ་ལང་གི་

ནང་དུ་འགྲློ་བ་དང་“ཁློན1་པ་བརྟག་པ་དང་གྲློང་དུ་འགྲློ་བ་སྗེ་བཞི་པློ་དྗེའི་ཚེ་ཤྗེས་

བཞིན་མ་བཞག་པ་དང༌། སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་གང་ཡིན་ལྗེགས་པར་མ་བརྟགས་

པར་རབ་བྱུང་བྱས་པ་དང༌། གཅིག་པུ་བ་གབ་མྗེད་པར་གླློས་ཕབ་པའི་ཉྗེས་བྱས་ཏྗེ་

བཅུ་གཉིས་སློ། །འཛག་སློད་དང་འབྗེལ་བའི་བསབ་བྱ་ནི་འབྗེལ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་མ་

སྨློས་སློ། །གཉིས་པ་དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་བའི་“ཚུལ2་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལས་

སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི། ལམ་གསུམ་དངློས་སམ་དྗེ་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིནང་གང་རུང་དུ་

ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་དངློས་སམ་དྗེ་དང་འདྲ་བ་སྤད་པར་འདློད་པ་ཙམ་ནས་དགག་

པའི་ཆྗེད་དུ་དྲན་ཤྗེས་བསྗེན་པའློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་པ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི་དྗེ་

རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་སློ་སློར་དྲནཤྗེས་བསྗེན་ཅིང་ཁྱད་པར་

ཡུལ་དུས་ལ་སློགས་པའི་སློབས་ཀིས་འབྱུང་ཉྗེ་བ་རྣམས་ལ་འབད་པ་ཆྗེར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་མ་བྱིན་ལྗེན་ལ་ལྟུང་བ་ངློས་གཟུང༌། དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་བའི་ཚུལ་

གཉིས། དང་པློ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་བསབ་བྱ་གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས། 

གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལས་བརྐུ་བའི་ཡུལ་ནི་མི་ཡིན་པ། རང་ལས་ནློར་ཐ་དད་

པའློ། །གང་བརྐུ་བའི་དངློས་པློ་ནི་ཡུལ་དུས་དྗེར་སྦྱློར་བ་གཅིག་གིས་བརྐུ་བྱ་རྐུ་བྱྗེད་

གཉི་ག་ལ་ལྟློས་པའི་རིན་ཐང་ཚང་བ། མིའི་རྒྱུད་ཀིས་བདག་གིར་བྱས་ཤིང་དབང་

1  ཁློན

2  ཆུལ
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བ། གཡློས་སུ་བྱས་པའི་ཁ་ཟས་དང་གཤྗེད་མ་ལ་སློགས་པས་གླློ་བུར་དུ་བདག་

གིར་བྱས་པའི་དུར་ཁློད་པའི་རས་མ་ཡིན་པས་མི་དམན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་

ལས་འདུ་ཤྗེས་ནི་མིའི་རས་ལ་ཡིད་གཉིས་ཡན་ཆད་ཀིས་དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པ། ཀུན་

སློང་ནི་གཞན་གི་ཡིན་པ་སྗེ་མ་གནང་ཡང་རང་ཉིད་འཚོ་བའི་ཆྗེད་དུ་གཏན་དུ་དབལ་

འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་མཐུས་འཕློག་པའི་ནན་འགུགས་དང༌། གཞན་

གི་རས་ཁྱྗེར་བ་ཕྱིར་མི་སྗེར་བའི་དངན་མཐྗེན་དང༌། སྤིང་ཡིག་ལ་སློགས་པའི་སློ་

ནས་རྐུ་བའམ་རྐུར་བཅུག་པའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་པའློ། །

ལྟུང་བ་སྐྗེད་པའི་གློ་རིམ་ནི། བརྐུ་སྗེམས་སྐྗེས་ནས་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཐློན་པའི་

པར་ནི་བསམ་བྱ་ཡིན་ལ། ལུས་ངག་ཏུ་ཐློན་ནས་ཀུན་སློང་དང་སྦྱློར་བ་རྒྱུན་གཅིག་

པ་རྣམས་ལ་བརྐུ་བའི་ཆྗེད་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། གྲློས་བྱྗེད་པ་ལ་སློགས་པ་རས་ལ་ནློམ་

ཉུག་མི་བྱྗེད་པའི་བར་ནི་སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བའི་ཉྗེས་བྱས་གཅིག་དང༌། ཀུན་སློང་ལློག་

ན་ལློག་“མཚམས1་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྟྗེས་པའི་ཉྗེས་བྱས་ཐ་དད་པ་རྗེ་རྗེར་འགྱུར་རློ། །ནློམ་

ཉུག་བྱྗེད་པ་ནས་མཐར་ཐུག་མ་གྲུབ་ཀི་བར་སྦྱློར་བའི་“སྦློམ2་པློ་ཡིན་ལ། གང་རྐུ་

བར་ངྗེས་པ་དྗེ་ལ་ནློམ་ཉུག་བྱྗེད་པའི་སྔར་ཡང་འདམས་ཏྗེ་རྐུ་བ་ཡིན་ན། བདམ་པའི་

ཆྗེད་དུ་ནློམ་ཉུག་བྱྗེད་པ་དང་ཆས་ཀིས་བརྔློད་པས་རྟ་ལ་སློགས་པ་འཁིད་པའམ་

ཞློན་པའམ་གྲུར་ཞུགས་ཏྗེ་འདི་བརྐུ་བར་བྱའློ་སམ་པ་དང༌། རྟ་དང་འགྲུ་འདི་ལས་

འདིའི་རས་འདི་ལྟར་བརྐུ་བར་བྱའློ་སམ་ནས་འཐློབ་ངྗེས་པའི་སྤློ་བས་ལུས་འགྱུར་བ་

ལ་ཡང་སྦློམ་པློའ ློ། །ལམ་དུ་འགྲློ་བའི་ཚེ་ཕྱིར་བརྣུར་བ་སློགས་ཀིས་ཆློས་གློས་ལ་

1  མཆམས

2  སློམ
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སློགས་པ་རྐུ་བར་བྱྗེད་ན་གློམ་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཉྗེས་བྱས་ཐ་དད་པ་རྗེ་སྐྗེད་ཅིང་རས་

བདག་ལ་མི་སང་བའི་སར་འཇུག་པའི་ཚེ་སྦློམ་པློ་དང༌། མི་སང་བའི་ཚེ་ཕམ་པར་

འགྱུར་རློ། །བརས་པ་དང་བསྐིས་པ་དང་རས་བདག་གིས་བཞག་པའི་གནས་མི་

ཤྗེས་པའི་གཏམས་པ་རྣམས་ལ་ནི་བརྐུ་སྗེམས་ཀིས་བསློན་པའི་ཚེ་སྦློམ་པློ་དང༌། 

མི་སྦྱིན་པར་ཐག་བཅད་པའི་ཚེ་ཕམ་པའློ། །རས་བདག་གིས་བཞག་པའི་གནས་

ཤྗེས་པའི་གཏམས་པ་རྐུ་བ་ལ་རས་དྗེ་གནས་ནས་སློ་བའི་སྔ་རློལ་ཏུ་བརྣློག་པའི་

བསམ་པ་བསྐྗེས་པའི་ཚེ་“སྦློམ1་པློ་དང༌། རས་དྗེ་སློ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་དང༌། སློས་

པའི་འློག་ཏུ་བརྣློག་པའི་བསམ་པ་སྐྗེས་ན་དྗེ་ཉིད་ནས་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ། །གཤགས་

ཀིས་བརྩད་དྗེ་རྐུ་བ་ལ་ནི་རྒྱལ་པློའི་གྲར་གཤགས་རྒྱལ་ཙམ་གིས་ཕམ་པ་དང༌། 

བློན་པློ་སློགས་ཀི་གྲར་ནི་རྒྱལ་བའི་ཚེ་སྦློམ་པློ་དང༌། ཕ་རློལ་པློས་གཤགས་ཀི་

སྦྱློར་བ་བཏང་བའི་ཚེ་ཕམ་པའློ། །རྒྱན་ལ་དློར་བྱས་ཏྗེ་རྐུ་བ་ལ་ནི་རྒྱལ་བར་མ་གྱུར་

པའི་ཚེ་སྦློམ་པ་དང༌། རྒྱལ་བའི་ཚེ་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ། གྲངས་ལ་དློར་བྱྗེད་པ་དང༌། 

མཚན་མ་ཕྱིས་པ་ལ་སློགས་པ་དང༌། སྔར་ཚོམས་གཞན་དུ་བགྲངས་ནས་ཡང་ཕྱི་

མར་བགྲང་བར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཚོམས་སྔ་ཕྱི་གང་རུང་དུ་བགྲངས་པ་དྗེ་མ་བགྲངས་

པའི་ཚོམས་སུ་བགྲངས་སློ་ཞྗེས་བསློན་པ་དང༌། རྗེད་པ་མི་དབང་བ་ལ་དབང་ངློ་

ཞྗེས་སྒློག་པ་དང༌། གཞན་གིས་ལློང་ཞིག་ཅྗེས་མ་སློ་བར་དྗེའི་ཚིག་གིས་ལྗེན་པར་

བྱྗེད་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀི་མཐུས་རས་ཐློབ་པར་ཕྱློགས་པའི་

ཚེ་སྦློམ་པློ་དང༌། ཐློབ་པ་ན་ཕམ་པའློ། །རང་གིས་རྐུ་བའི་བྱ་བ་དངློས་སུ་མི་བྱྗེད་ཀང་

རྐུན་པློ་ལ་ལམ་རྒྱུས་གློ་བར་བྱྗེད་པ་དང༌། བརྐུ་བའི་དློན་དུ་གྲློས་བྱྗེད་པ་དང༌། ལམ་
1  སློམ
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སྲུང་བ་ལ་སློགས་པ་དང༌། བརྐུས་ཤས་བདག་གིར་བྱྗེད་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

ཕམ་པར་འགྱུར་བར་འདྲའློ། །

དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་ཡན་ལག་དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་

བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་གཏྗེར་ལ་སློགས་པ་དང༌། རང་གི་རས་དང༌། རང་དང་ནློར་

གཅིག་པའི་ཉྗེ་དུ་དང་དགྗེ་འདུན་ལ་སློགས་པའི་ནློར་དང༌། མི་མ་ཡིན་གི་རས་དང༌། 

གཞན་ལ་བསྐུར་བའི་རས་བསྐུར་ས་དྗེས་བདག་གིར་མ་བྱས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་

ལྷག་མྗེད་དུ་མ་ངན་འདས་པའི་དཀློར་དང༌། གཤྗེད་མ་ལ་སློགས་པས་གླློ་བུར་དུ་

བདག་གིར་བྱས་པའི་དུར་ཁློད་པའི་རས་དང༌། གཡློས་སུ་བྱས་པའི་ཁ་ཟས་རྣམས་

རིན་ཐང་ཚང་བ་དང༌། མིའི་རས་རིན་ཐང་“མ་ཚང1་བ་རྐུ་བ་ལ་སྦློམ་པློར་འགྱུར་ལ། 

དྗེ་ཡང་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་ཏིལ་གི་ཕུབ་མ་ཙམ་གིས་ཀང་སྦློམ་པློ་སྐྗེད་པ་ལ་

འདྲའློ། ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ཡང་ཀུན་སློང་མ་ཚང་བ་རང་དང་ནློར་མི་གཅིག་པའི་

དློན་དུ་རྐུ་བ་དང༌། རང་མི་དབང་བ་ལ་དབང་བ་དང༌། བདག་པློ་ཡློད་ཀང་མྗེད་པའི་

འདུ་ཤྗེས་ཀིས་རྐུ་བ་དང༌། གསང་སྔགས་ལ་སློགས་པས་ཡིད་བསྒུལ་ཏྗེ་འབུལ་དུ་

འཇུག་པ་དང༌། གཞན་གི་རས་བརས་པ་དང་བསྐིས་པ་མི་སྦྱིན་པར་སྗེམས་པ་ཙམ་

དང༌། བརས་པ་སློགས་ལ་བསི་བ་མྗེད་པར་ལློངས་སྤྱློད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦློམ་པློ་

དང༌། བདག་གིར་བྱྗེད་འདློད་མྗེད་པར་གཞན་གི་རས་ཆུ་ལ་སློགས་པར་སྦ་བ་དང༌། 

སྗེག་པ་ལ་སློགས་པས་ཆུད་གཟན་པ་དང་མྗེ་ཏློག་དང་འབྲུ་ལ་སློགས་པ་གསང་

སྔགས་ཀིས་སྐྗེམ་པར་བྱྗེད་པ་དང་རི་དྭགས་ལ་སློགས་པ་གཞན་གིས་ཟིན་པ་གཏློང་

བ་རྣམས་ལ་རས་ཆུད་གཟན་གི་སྦློམ་པློར་འགྱུར་ཞིང་དྗེ་ཡང་སིང་རྗེས་གཏློང་ན་
1  མཚང
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ཉྗེས་བྱས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྐུ་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་མཆློད་པའི་དློན་ཙམ་དུ་རྐུ་བ་

ལ་ཡང་ཉྗེས་བྱས་སློ། །རི་དྭགས་ཟིན་པ་ལ་སློགས་པ་བསློམས་བྱུང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་

གིས་གཏློང་བ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི། འདམ་པ་པློ་ལ་སློགས་པས་གཞན་གི་འཚོ་

བའི་ཐབས་གཏློལ་བ་དང༌། ཡིད་གཅུགས་ཀི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིད་གཅུགས་

བྱྗེད་པ་དང༌། ཆློས་གློས་ཀི་ལས་ལ་སློགས་པ་ལག་པློད་དང་བསློད་ནམས་ཀི་བློས་

མ་ཡིན་པར་གླ་རྔན་འདློད་པའི་བསམ་པས་བྱས་པ་དང༌། གཞན་གི་རས་ལྷུང་བ་

བངས་པ་ཡུན་རིང་དུ་བསྗེལ་བ་དང༌། བདག་པློ་གང་ཡིན་མི་ཤྗེས་པའི་ཚེ་དགྗེ་སྐློས་

ལ་མ་གཏད་པ་དང༌། དགྗེ་སྐློས་ཀིས་ཀང་རས་དྗེ་རབ་བྱུང་གི་ཡིན་པར་དློགས་ན་

དགྗེ་འདུན་ལམ་བསན་པ་དང༌། བསན་ཀང་བདག་པློ་མ་བྱུང་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

མཐློང་སར་མ་གཞག་པ་དང༌། ནང་པས་མ་གནང་བ་ལ་སྨན་བངས་པ་དང༌། དང་པློ་

རང་དབང་ཡང་གཞན་གིས་གླློ་བུར་དུ་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ནློར་མ་གནང་བར་

བདག་གིར་བྱས་པ་དང༌། རྐུན་པློས་ཁྱྗེར་བའི་རས་རང་གི་བློས་མ་བཏང་ཡང་ཆློས་

བཤད་པའམ་རིན་སྦྱིན་པར་མི་བྱྗེད་པར་ནན་གིས་དགུག་པ་དང༌། རློ་མ་རྨས་པ་

ལས་གློས་བངས་པ་དང༌། རློའི་རས་བང་བའི་ཕྱིར་རློ་རྨས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་མི་འདློད་བཞིན་དུ་ཉྗེ་དུས་ཁིད་པ་མ་བཟུང་བ་དང༌། མགྲློན་དུ་མ་བློས་པའི་

ཁྱིམ་དུ་ཟས་ཟ་བ་དང༌། གཞན་གིས་ལྟློས་མྗེད་དུ་བློར་བའི་རས་ལྗེན་པའི་ཚེ་གཞན་

གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་མ་བཟུང་མ་བརྟགས་པར་བངས་པ་དང༌། མ་བཟུང་བར་ངྗེས་

ཀང་སྐྗེ་བློ་མང་པློའི་མངློན་དུ་མ་བབ་པར་བངས་པ་དང༌། ལུས་བསལ་བ་དང༌། 
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གནང་ལ་བསྒྗེ་བ་དང༌། དགྗེ་སློང་གི་གནས་སུ་སློ་ང་མྗེད་པ་མ་གཏློགས་པ་བྱ་ལ་

སློགས་པའི་ཚང་གཞིག་པ་དང༌། གནས་དྗེར་མ་གནས་པར་དྗེའི་རྗེད་པ་བངས་པ་

དང༌། ཆློམ་རྐུམ་པར་མ་གྲགས་པའི་རྐུན་པློ་ལས་རས་བངས་པ་དང༌། ཆློམ་རྐུན་པར་

གྲགས་པ་ལས་བངས་པ་ཡང་ཁ་སྒྱུར་བ་སློགས་མ་བྱས་པར་བཅངས་པ་དང༌། དྗེ་

ལྟར་བྱས་ཀང་དང་པློའི་རས་བདག་གིས་སློང་བའི་ཚེ་མི་སྦྱིན་པ་དང༌། རྔློན་པས་

གཙེས་པའི་རི་དྭགས་གནས་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་ཤི་བའི་ཚེ་རྔློན་པ་ལ་མི་སྗེར་བ་

རྣམས་སློ། །ཤློ་གམ་རྐུ་བ་ལ་ནི་ཤློ་གམ་གཞལ་དགློས་ཀི་རས་ཁྱྗེར་ནས་ཤློ་གམ་གི་

ས་ལས་འདས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ། མཚམས་སུ་ཕྱིན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཁྱྗེར་

བར་བྱྗེད་ན་སྦློམ་པློ་དང༌། གཞན་ལ་ཤློ་གམ་དྲློལ་ཅིག་ཅྗེས་བསློ་བ་དང༌། ཤློ་གམ་

གཞལ་མི་དགློས་པའི་ལམ་གཞན་སློན་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །དྗེ་དང་འབྗེལ་

བའི་བསབ་བྱ་ནི། ཤློ་གམ་གཞལ་དགློས་ཀི་རས་ཁྱྗེར་ཏྗེ་འགྲློ་བ་དང༌། གཞན་ལ་རྔན་

པ་བྱིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཐབས་ཀིས་ཤློ་གམ་མི་འཇལ་བ་སློགས་ཡིན་ལ། འབྗེལ་

ཆུང་བའི་ཕྱིར་རྒྱས་པར་ནི་མ་སྨློས་སློ། །ཤློ་གམ་གིས་མཚོན་གྲུ་བཙས་ལ་སློགས་

པ་གཞལ་དགློས་པ་མི་འཇལ་བ་ལ་ཡང་མ་བྱིན་ལྗེན་གི་ཉྗེས་པ་དང་བསབ་བྱ་ལས་

འགལ་བའི་ཉྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལས་སྗེམས་སྲུང་

ཚུལ་ནི། གཞན་གིས་མ་གནང་བའི་རས་“དབལ1་འདློད་དང༌། གཡར་པློ་བསི་བ་

མྗེད་པར་སྤྱད་འདློད་དང༌། བརྐུས་ཤས་བདག་གིར་བྱྗེད་འདློད་དང༌། མི་དབང་བ་ལ་

དབང་བ་དང༌། བདག་པློ་ཡློད་པ་ལ་མྗེད་པའི་འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་པ་གཉིས་རྣམས་
1  དཔྲལ
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འགློག་པའློ། །འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་པ་འགློག་པ་ནི་གཞན་གིས་བློར་བའི་རས་ལྗེན་པའི་

ཚེ་བདག་པློ་ཡློད་མྗེད་སློགས་ལྗེགས་པར་བརྟག་པའློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ལས་

སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་སློག་གཅློད་ལ་ལྟུང་བ་ངློས་གཟུང༌། དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་བའི་ཚུལ་

གཉིས། དང་པློ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་

ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་མི་ཡིན་པ་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའློ། །བསམ་པ་ལ་

གཉིས་ལས་འདུ་ཤྗེས་ནི་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་ལ་མ་འཁྲུལ་བའློ། །ཀུན་སློང་ནི་ཕན་པའི་

བསམ་པས་ཀང་རུང་སྗེ་གསློད་པར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་མཚོན་

དང་དུག་དང་མཐུ་དང་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་འཆི་བའི་སར་གཏློང་བ་དང༌། གསློད་སྗེམས་

ཀིས་གསད་བྱ་སློན་པ་དང༌། གཞན་གིས་གསློད་པའི་གནང་བ་གསློལ་བ་སྗེར་བ་ལ་

སློགས་པ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ལུས་ངག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་མ་འཁྱློགས་པས་གསློད་པར་

རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་སྦྱློར་བ་དྗེའི་རྐྱྗེན་གིས་དུས་དྗེའི་ཚེའམ་གཞན་གི་ཚེ་ཤི་

བའློ། །ལྟུང་བ་སྐྗེད་པའི་གློ་རིམ་ནི་གསློད་སྗེམས་སྐྗེས་ནས་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཐློན་པའི་

བར་བསམ་བྱ་ཡིན་ལ། ལུས་ངག་ཏུ་ཐློན་ནས་གསློད་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་དངློས་སུ་མ་

ཞུགས་པའི་བར་སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བའི་ཉྗེས་བྱས་དང༌། དངློས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་སྦློམ་

པློ་དང༌། སློག་འགགས་པའི་ཚེ་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ཡང་ཤི་བའི་སྔ་རློལ་ཏུ་འདུན་

པ་ལློག་པ་དང༌། གསད་བྱའི་སྔ་རློལ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་ཉིད་ཤི་བ་ལ་མཐར་

ཐུག་མི་འབྱུང་ངློ་། །དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་དུད་འགྲློ་ལས་གཞན་

པའི་མི་མ་ཡིན་གཟུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་གང་ཡང་རུང་བ་བསད་པ་དང༌། 
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བདག་ཉིད་གསློད་པའི་དློན་དུ་གཡང་ས་ནས་མཆློང་བ་སློགས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་

སྦློམ་པློའ ློ། །ཀུན་སློང་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་པ་མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གང་རུང་

གཅིག་གསློད་པར་བསམས་པ་ལས་མ་བསམས་པ་ཤི་བ་དང༌། དྗེས་མཚོན་པ་

གསད་བྱ་དུ་མའི་ནང་ནས་གང་རུང་གཅིག་གསློད་པར་བསམས་ཏྗེ་གསློད་བྱྗེད་ལ་

བསན་པ་ལས་མ་“བསམས1་པ་བསད་པ་དང༌། གསློད་སྗེམས་མྗེད་པར་མིའི་ཡན་

ལག་གཅློད་པ་དང༌། སློག་ཆགས་མང་པློ་ཡློད་པར་ཤྗེས་པའམ་དློགས་པའི་ནགས་

མྗེས་གཏློང་བ་དང༌། མིའི་འགྲློ་བ་པ་འཚོང་བ་དང༌། ཆློམ་རྐུན་པ་ལ་སློགས་པ་རྒྱལ་

བའི་གྲལ་འབུལ་པ་དང༌། ནད་པ་སྐློད་པ་སློགས་བྱས་ན་འཆིར་འློང་ངློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་

ལ་ཡིད་མི་ཆྗེས་པས་སྐློད་པ་སློགས་བྱྗེད་པ་དང༌། ནད་པ་ཤི་བའློ་ཞྗེས་གཡློག་མི་

བྱྗེད་པ་དང༌། མི་འཕློད་པའི་ཟས་སྦྱིན་པ་དང༌།འབས་ལ་སློགས་པ་མ་སྨིན་པ་བརྟློལ་

བ་དང༌། དློང་དུ་འཇུག་པ་དང་སློ་གླྗེགས་ཀིས་འཚིར་བ་ལ་སློགས་པས་ཉློན་མློངས་

པར་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་སྦློམ་པློར་འགྱུར་ལ། སློག་ཆགས་ཉུང་ངུ་ཡློད་པར་ཤྗེས་

པའམ་དློགས་པའི་ནགས་མྗེས་གཏློང་བ་དང༌། གནློད་སྗེམས་མྗེད་ཀང་གསད་བྱ་

སློན་པ་སློགས་བྱྗེད་པ་ལ་ནི་ཉྗེས་བྱས་སློ། སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་རང་ཉིད་

ལ་རག་མ་ལས་པར་གཞན་གིས་རང་དགར་གསློད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་དུ་ལྗེན་པར་

བྱྗེད་ན་སྦློམ་པློའ ློ། །

གཉིས་པ་བསབ་བྱ་ལ་ལྔ་ལས་ནད་པ་དང་འབྗེལ་བའི་བསབ་བྱ་ནི། ནད་པ་དང་

མིན་པ་ཡང་རུང་སྗེ་འཆི་བ་དང་མཐུན་པའི་གཏམ་སྨྲས་པ་དང༌། ནད་གཡློག་མཁས་

པ་ཡློད་བཞིན་དུ་མི་མཁས་པ་བཞག་པ་དང༌། མྗེད་པའི་ཚེ་མི་མཁས་པ་ལ་མི་འཆི་
1  བསྗེམས
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བའི་ཐབས་མ་སྨྲས་པར་ནད་གཡློག་ཏུ་བཞག་པ་དང༌། ནད་གཡློག་གིས་ནད་པའི་ཉྗེ་

འཁློར་དུ་མཚོན་ཆ་སློགས་བཞག་པ་དང༌། ནད་པ་འཆི་བའི་ཐབས་སྒྲུབ་པ་ནད་

གཡློག་གིས་མ་བཟླློག་པ་དང༌། ནད་པ་ལ་མཚོན་ཆ་སློགས་མ་བརྟགས་པར་སྦྱིན་པ་

དང༌། སྨན་པ་སློགས་ལ་མ་དྲིས་པར་ནད་པ་ལ་ག་ཚོམ་དུ་སྨན་སྦྱིན་པ་དང༌། ལྗེགས་

པར་མ་བསབས་པར་མཚོན་གི་དཔྱད་ལ་སློགས་པ་བྱྗེད་པ་དང༌། ནད་པ་འགྲློ་མི་

ནུས་པ་ལམ་དུ་འཁིད་པ་རྣམས་སློ། །ལག་གི་བ་དང་འབྗེལ་བའི་བསབ་བྱ་ནི་ཤྗེས་

བཞིན་མྗེད་པར་ལག་དཔློན་གིས་ལས་བྱས་པ་དང༌། སློག་ཆགས་ལ་གནློད་མི་

གནློད་མ་བརྟགས་པར་ཤིང་ལ་སློགས་པ་སྒིལ་པ་དང༌། འདྗེགས་བྱྗེད་ཉུང་བའི་

ཕྱློགས་ཀིས་ཁུར་ལྕི་བ་འདྗེགས་པ་དང༌། ལས་བྱྗེད་པའི་ཚེ་སློ་ཕག་མི་འབིམ་པར་

འཕང་བ་དང༌། འབིམ་པའི་ཚེ་བྱྗེ་བ་དང་གས་པ་མ་བརློད་པར་སྦྱིན་པ་དང༌། ཁུར་

འདྗེབས་པར་མི་ནུས་པའི་གྲློགས་བྱྗེད་པ་དང༌། འདྗེགས་པ་དང་གཞག་དགློས་པའི་

ཚེ་ཡང་ཁྱིམ་པ་དག་ལ་སྐད་སྦྱར་ཏྗེ་ཅིག་ཅར་མ་བྱས་པ་རྣམས་སློ། །ལམ་དུ་འགྲློ་བ་

དང་འབྗེལ་བ་ནི། ལམ་དུ་འགྲློ་བའི་ཚེ་ངལ་བ་དང་ངལ་བ་མ་ཡིན་པའི་དགྗེ་སློང་ལ་

སློགས་པ་འཕུལ་བ་དང༌། དྗེ་ངལ་སློར་མ་གཅུག་པ་དང༌། སློད་སྤྱད་མ་བངས་པ་

དང༌། སྔར་ཕྱིན་ཏྗེ་ལྷུང་བཟྗེད་བཀྲུ་བ་དང་བྱུག་རིས་དང་བྱིན་ལྗེན་དང་འློངས་མ་

འློངས་བརྟག་པ་རྣམས་མ་བྱས་པ་དང༌། ཟས་ཀི་དུས་སུ་མི་སྗེབ་ན་ཟས་ཁྱྗེར་ཏྗེ་བསུ་

བ་ལ་སློགས་པའི་གྲློགས་མི་བྱྗེད་པ་རྣམས་སློ། །བཞི་པ་བསམ་ངན་བཟླློག་པ་དང་

འབྗེལ་བ་ནི། རས་ཀི་ཕྱིར་གཞན་འཆི་བར་འདློད་པ་དང༌། བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་བྱྗེད་པ་ལ་

སྗེམས་ཀིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བྱྗེད་པའློ། །
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ལྔ་པ་བག་མྗེད་དང་འབྗེལ་བའི་ཉྗེས་པ་ནི། ཤྗེས་བཞིན་མྗེད་པར་གསང་སྔགས་

ཀི་ཐལ་ལྕག་བྱྗེད་པ་དང༌། ཤྗེས་བཞིན་མྗེད་པར་མགུལ་པར་ཟས་ཐློགས་པ་བསལ་

བའི་ཕྱིར་བསྣུན་པ་དང༌། སྤྱིའུ་ཚུགས་སུ་འགྲློ་བ་དང༌། མཚོན་ལ་སློགས་པ་འཕློངས་

ཤིག་ཅྗེས་བསློ་བ་རྣམས་སློ། །གཉིས་པ་དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་

གཞག་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི། རང་གཞན་གི་ལུས་སློག་ལ་གནློད་པ་བྱྗེད་འདློད་

དང༌། གཞན་གིས་དྗེའི་གནང་བ་གསློལ་བ་དང་དུ་ལྗེན་འདློད་དང༌། གནློད་པར་

མཐློང་ཡང་ལྟློས་པ་མྗེད་པར་འཇུག་འདློད་དང༌། གནློད་པའི་དགག་བྱ་ཉྗེ་བར་གནས་

པ་ན་ཤྗེས་བཞིན་མ་བསྗེན་པ་དང༌། མིའི་འགྲློ་བ་པ་འཚོང་འདློད་རྣམས་འགློག་

པའློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ལས་སྗེམས་སྲུང་བ་ནི་སྔར་དང་འདྲའློ། །

བཞི་པ་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ་ལ་ལྟུང་བ་ངློས་གཟུང་བ། དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་བའི་ཚུལ་

གཉིས། དང་པློ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་

ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་སྨྲ་བའི་ཡུལ་ནི་མི་ཡིན་པ་སྨྲ་ཤྗེས་པ་དློན་གློ་བ་བསམ་པ་

རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། མ་ནིང་མཚན་གཉིས་མ་ཡིན་པ་སྗེ་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། 

ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའློ། །གང་སྨྲ་བའི་དངློས་པློ་ནི་

འདློད་པ་ལས་འདས་པའི་ཡློན་ཏན་མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཉི་ཤུ་དང༌། 

བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་དང༌། ཚད་མྗེད་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སློགས་

པའི་འབས་བུ་རྣམས་དང༌། མངློན་ཤྗེས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། བསམ་པ་ལ་གཉིས་

ལས་འདུ་ཤྗེས་ནི་སྤྱི་དང་བྱྗེད་བག་ལ་མ་འཁྲུལ་བའློ། །ཀུན་སློང་ནི་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་

ཏྗེ་བདག་ཉིད་མི་ཆློས་བ་མ་དང་ལྡན་པར་སྨྲ་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་
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ངག་ཏུ་གྲུབ་པ། རང་གི་ཡིན་པ། མ་ནློར་བ། བདག་གི་རྒྱུད་དང་སྦྱར་བ། གསལ་པློར་

སྨྲས་པ་སྗེང་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་པས་མི་ཆློས་བ་མ་དྗེ་དག་ཐློབ་པའམ་ཐློབ་

པ་ལས་ཉམས་པར་སྨྲས་པ་དང༌། མི་ཆློས་བ་མ་ཐློབ་པའི་ཡློན་ཏན་མི་མ་ཡིན་གིས་

གནློད་པ་མི་བྱྗེད་པ་ལ་སློགས་པ་དྗེ་དག་ཁློ་བློ་ལ་ཡང་བྱུང་ངློ་ཞྗེས་པ་དང༌། མངློན་

ཤྗེས་མ་ཐློབ་པའི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བའི་ལྷ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་མཐློང་བ་

དང་ཐློས་པ་དང་གཏན་”འདྲི1་བ་སློགས་བྱྗེད་དློ་ཞྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། གཞན་གིས་དྗེ་

ལྟར་སྨྲ་པ་ན་ངག་གིས་དང་དུ་ལྗེན་པའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཡུལ་གིས་དློན་གློ་

བའློ། །ལྟུང་བ་སྐྗེད་པའི་གློ་རིམ་ནི་སྨྲ་བར་འདློད་པ་ནས་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཐློན་པའི་

བར་བསམ་“བྱ2་དང༌། ལུས་ངག་ཏུ་ཐློན་ནས་སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བའི་ཉྗེས་བྱས་དང༌། 

སྦྱློར་བའི་སྦློམ་པློ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཕམ་པ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་དག་

ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་རྡུལ་ཁློད་ཀི་ཤ་ཟ་སློགས་མཐློང་ངློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་དང༌། 

འདློད་པའི་སས་བསྡུས་པའི་མི་སྡུག་པ་ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པ་ཐློབ་བློ་

ཞྗེས་སྨྲ་བ་དང༌། མི་ཆློས་བ་མ་གློ་བར་འདློད་ནས་སློ་སློར་ཐར་པ་ལ་སློབ་པར་

བསམས་ཏྗེ། སློབ་པའློ་ཞྗེས་སློགས་རློད་པ་ལ་སྦློམ་པློའ ློ། །སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་མ་

ཆད་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཐློབ་བློ་ཞྗེས་སྨྲ་བར་འདློད་པ་ལས་ཕྱིར་འློང་ཐློབ་བློ་ཞྗེས་སྨྲས་

པ་ལྟ་བུ་ནློར་བ་དང༌། ཁྱློད་ཁློ་བློ་དང་འདྲ་ན་དགྲ་བཅློམ་པ་ལ་སློགས་པར་འགྱུར་

རློ། །ཁློ་བློ་ནི་དགྲ་བཅློམ་པ་སློགས་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པ་དང༌། རང་ཉིད་མི་ཆློས་བ་མ་

དང་ལྡན་པར་གློ་བར་འདློད་ནས་འདི་ན་མི་ཆློས་བ་མ་ཐློབ་པ་དག་ཡློད་དློ་ཞྗེས་

1  འདྲྗེ

2  བྱྗེ
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གཞན་ལ་སྦྱར་ནས་སྨྲ་བ་དང༌། གཞན་གིས་ཁྱློད་དགྲ་བཅློམ་པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ནློ་

ཟྗེར་བ་ལ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དང་དུ་ལྗེན་པ་དང༌། དགྲ་བཅློམ་པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ན་

ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་ཤིག །བསློད་སློམས་ལློང་ཞིག་ཅྗེས་ཟྗེར་བ་ལ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་ཁྱིམ་

དུ་འཇུག་པ་སློགས་བྱྗེད་ན་སྦློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི། 

མ་བསམ་པར་འདས་མ་འློངས་སློགས་ལུང་བསན་པའློ། །ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལས་

སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི། འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ཏྗེ་སྨྲ་འདློད་དང༌། གཞན་གིས་སྨྲས་པ་འདུ་

ཤྗེས་བསྒྱུར་ཏྗེ་དང་དུ་ལྗེན་འདློད་འགློག་པའློ། །

༈ གཉིས་པ་ལྷག་མའི་སྗེ་ལ་འདློད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ། གནློད་པས་ཀུན་

ནས་བསང་བ། བསློ་བ་ལས་གྱུར་པའི་དགྗེ་འདུན་ལྷག་མ་གསུམ་མློ། །དང་པློ་ལ་ནང་

སྗེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དང༌། ཕྱི་ལློངས་སྤྱློད་ལ་ཆགས་པའི་ལྷག་མ་གཉིས། དང་

པློ་ལ་རང་འདློད་པ་བསྗེན་པ་དང་། གཞན་འདློད་པ་བསྗེན་དུ་འཇུག་པ་གཉིས། དང་

པློ་ལ་རྗེག་པའི་བདྗེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་། སྨྲ་བའི་བདྗེ་བ་ལ་ཆགས་པ་གཉིས། དང་

པློ་ལ་རང་གི་ས་བློན་གི་རྗེག་བྱ་ལ་ཆགས་པ་འབྱིན་པ་དང༌། གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྗེག་

བྱ་ལ་ཆགས་པ་རྗེག་པའི་དགྗེ་འདུན་ལྷག་མ་གཉིས། དང་པློ་ལ་ལྟུང་བ་ངློས་གཟུང༌། 

དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་

དབྱུང་བའི་དངློས་པློ་ནི་རང་གི་ཁུ་བ་ཡིན་པ། དང་པློའི་གནས་ནས་མ་འཕློས་

པའློ། །གང་ལས་དབྱུང་བ་ནི་རང་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་སློ། །གང་གིས་དབྱུང་

བ་ནི་སྗེམས་ཅན་གསློན་པློའམ་ཤི་བའི་ལུས་སམ་དྗེའི་དུམ་བུ་ཀྗེང་རུས་དང་མགློ་

དང་རྣ་བ་ལ་སློགས་པ་རང་རང་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པར་གནས་པས་སློ། །བསམ་པ་
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ལ་འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་འདྲ་ཞིང་ཀུན་སློང་ནི་བདྗེ་བ་མློང་བའི་ཕྱིར་རམ། ས་

བློན་དང་སྨན་ལ་སློགས་པའི་ཕྱིར་ཡང་རུང་སྗེ་འབྱིན་པར་“འདློད1་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་རྗེག་ཅིང་རྩློལ་བའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་སྦྱློར་བ་དྗེའི་རྐྱྗེན་གིས་དང་

པློའི་གནས་ནས་འཕློས་པའློ། །ལྟུང་བ་སྐྗེད་པའི་གློ་རིམ་ནི་ཀུན་སློང་སྐྗེས་ནས་ལུས་

ངག་ཏུ་མ་ཐློན་པའི་བར་བསམ་བྱ་ཡིན་པ་སློགས་དམིགས་བསལ་དངློས་སུ་བཤད་

པ་མ་གཏློགས་པ་ལྷག་མའི་སྐབས་ཀུན་ལ་སྔར་བཞིན་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གང་དབྱུང་བའི་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་སྦུབས་སུ་འློངས་པ་དང༌། གཞན་

གི་ཁུ་བ་འབྱིན་པ་དང༌། གང་ལས་དབྱུང་བའི་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཡན་ལག་

གི་རྣམ་པ་ལས་གཞན་པའི་ལུས་ལ་རྗེག་སྗེ་འབྱིན་པ་དང༌། གང་གིས་དབྱུང་བའི་

གཞི་མ་ཚང་བ་ཆུའི་རྒྱུན་ལས་བཟླློག་ཕྱློགས་དང་རླུང་གི་རི་ཕྱློགས་མ་ཡིན་པར་

གཏད་དྗེ་འབྱིན་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བ་མ་ཡིན་པ་སན་དང་ཁི་ལ་སློགས་པ་

དང༌། སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བ་ཡིན་ཡང་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་

ཤའི་དུམ་བུ་ལ་སློགས་པས་རྗེག་སྗེ་འབྱིན་པ་དང༌། ཀུན་སློང་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་

བ་ཆགས་སྗེམས་ཀིས་གཞལ་བའི་ཆྗེད་དུ་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལ་རྗེག་པ་དང༌། ཉྗེད་

པ་དང༌། འཚིར་བ་དང༌། ལས་སུ་རུང་བ་ལ་ནློམ་པ་དང༌། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པའི་བུ་

ག་འཚིར་བ་དང༌། སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་གར་བྱྗེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་

རྐྗེད་པ་སྐློད་པ་དང༌། སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་སྤློད་པའི་སྦྱློར་བའི་བདྗེ་བ་དང༌། ཁུ་བ་

འབྱུང་ཁའི་བདྗེ་བ་དང༌། གདུང་བ་དང་བལ་བའི་བདྗེ་བ་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱས་ཏྗེ་

འབྱིན་པ་དང༌། དབྱུང་འདློད་མྗེད་བར་རྨི་ལམ་སློགས་སུ་ཁུ་བ་དབྱུང་བའི་རློ་མློང་བ་
1  འདད
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དང༌། སྨན་ཟློས་ནས་འབྱིན་པ་དང༌། དབྱུང་བའི་ཕྱིར་འགྲློ་བའི་ལམ་དུ་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་

དང༌། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ཙམ་དང༌། “རྩློལ་བ་མྗེད་པར་ཡན་ལག་

གི་རྣམ་པ་ལ་རྗེག་པ་རྣམས་ཀིས་ཁུ་བ་འབྱིན་ན་སྦློམ་པློའ ློ། །མཐར་ཐུག་གི་ཡན་

ལག་མ་ཚང་བ་འབྱིན་པར་བརྩམས་པ་ཙམ་ན་སྦྱློར་བ་བཏང་བ་དང༌། དང་པློའི་

གནས་ནས་འཕློ་བར་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་སུ་དབྱུང་བའི་བྱ་བ་བཏང་ན་སྦློམ་

པློའ ློ། །ཆགས་སྗེམས་ཀིས་ཆུའི་རྒྱུན་དང་རླུང་གི་རི་ཕྱློགས་སུ་གཏློད་པ་དང༌། 

ཆགས་སྗེམས་ཀིས་དྗེ་ལ་བལྟ་བ་དང༌། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་

སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བ་མ་ཡིན་པས་རྗེག་པ་དང༌། གཞན་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པའི་

བུ་ག་“འཚིར1་བ་དང༌། རྗེག་པ་མྗེད་པར་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་འགུལ་བ་ཙམ་གིས་

འབྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི། རང་ངམ་གཞན་གི་

ས་བློན་ལ་དམིགས་ནས་དབྱུང་འདློད་དང༌། ཆགས་སྗེམས་ཀིས་ཡན་ལག་གི་རྣམ་

པ་ལ་རྗེག་པ་དང་བལྟ་བར་འདློད་པ་དང༌། དབྱུང་འདློད་མྗེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་

མང་འདློད་འགློག་པའློ། །

གཞན་གི་རྗེག་བྱ་ལ་ཆགས་པ་རྗེག་པའི་དགྗེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་ལྟུང་བ་ངློས་

གཟུང་བ། དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང༌། 

བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་རྗེག་

པའི་ཡུལ་ནི་བུད་མྗེད་ཀི་“མཚན2་དློན་བྱྗེད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། ལུས་བསྗེན་དུ་རུང་

བ། མ་ཉམས་པ། ལུས་དངློས་སམ་སྐྲའམ་དྗེ་དང་འབྗེལ་བའི་གློས་ལ་སློགས་པ་ཡིན་

1  འཆིར

2  མཆན
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པ། མི་ཡིན་པ། ཤྗེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། རྨའི་སློ་

གསུམ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་རྣམས་སློ། །རྗེག་བྱྗེད་ནི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་

གཞན་པའི་རང་གི་ལུས་དངློས་མ་ཉམས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས་འདུ་ཤྗེས་

ནི་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་ལ་མ་འཁྲུལ་བའློ། །ཀུན་སློང་ནི་རྗེག་པའི་བདྗེ་བ་མློང་བར་འདློད་

པའི་འདུན་པ་འདློད་ཆགས་དང་ལྡན་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་རང་གིས་ནློམ་པ་དང་ཉུག་པ་

སློགས་ཀིས་རྗེག་པའམ་གཞན་གིས་རྗེག་པ་དང་དུ་ལྗེན་པའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་རྗེག་

པའི་བདྗེ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བའློ། །ཡན་ལག་དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་

བསྗེན་དུ་མི་རུང་བའི་བུད་མྗེད་དང༌། “སྐྗེས1་པ་དང༌། མཚན་གང་ཡང་མྗེད་པའི་མ་

ནིང་ཕློ་མློ་དང༌། སྤྲུལ་པ་མློ་རྣམས་ལ་རྗེག་པ་དང༌། བུད་མྗེད་ཀི་ལུས་ལ་གློས་ཀིས་

བར་དུ་བཅད་དྗེ་རྗེག་པ་དང༌། ཟས་དང་ས་ལ་སློགས་པ་མློའི་དབང་པློར་འཛུད་པ་

དང༌། ཀུན་སློང་གི་ཡན་ལག་མ་“ཚང2་བ་འཇམ་པ་དང་དྲློ་བ་དང་སི་བའི་བསམ་པས་

རྗེག་པ་རྣམས་ལ་“སྦློམ3་པློའ ློ། །རྐང་པ་ལ་སློགས་པས་བུད་མྗེད་ལ་འཕུལ་བ་དང༌། 

བུད་མྗེད་ཀང་དྗེའི་སན་འཕུལ་བ་དང༌། བུད་མྗེད་འགྗེལ་བ་ལྡང་ནུས་བཞིན་དུ་སློང་

བ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི། ཆགས་སློགས་མྗེད་ཀང་དགྗེ་སློང་མ་དང་

བུད་མྗེད་ལ་རྗེག་པ་དང༌། ཆུ་ལ་སློགས་པར་ཉམ་ཐག་པ་བསྒལ་པའི་ཕྱིར་མ་རྗེག་པ་

དང༌། རྗེག་དགློས་པའི་ཚེ་ཡང་མ་ལ་སློགས་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་ལག་པའམ་སྐྲ་

སློགས་ལས་མ་རྗེག་པ་དང༌། དྲན་པ་རྗེད་པའི་ཐབས་ལ་མ་འབད་པ་དང༌། དྗེ་མ་
1  སྐས

2  ཆང

3  སྦམ
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བསྲུངས་པ་དང༌། ཟས་ལ་འགྲློ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཚེ་གཞན་ལ་མ་བཅློལ་བ་དང༌། 

སློག་འཚོ་མི་འཚོ་མ་བརྟགས་པ་རྣམས་སློ། །སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་

གཞག་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་“ནི1། མཚན་མི་མཐུན་གི་ལུས་དངློས་སམ་དྗེ་དང་

འབྗེལ་བའམ་དྗེའི་སན་སློགས་ལ་དགློས་པ་མྗེད་པར་རྗེག་འདློད་དང༌། མཚན་

མཐུན་གི་ལུས་དངློས་སམ་དྗེ་དང་འབྗེལ་བའམ་དྗེའི་སན་སློགས་ལ་ཆགས་སྗེམས་

ཀིས་རྗེག་འདློད་འགློག་པའློ། །

གཉིས་པ་སྨྲ་བའི་བདྗེ་བ་ལ་ཆགས་པའི་ལྷག་མ་ལ་ལྟུང་བ་ངློས་གཟུང་བ་དང༌། 

དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷག་མ་

ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་བརློད་པའི་ཡུལ་ནི་མི་ཡིན་སྨྲ་ཤྗེས་

ལྗེགས་སྨྲས་“ཉྗེས2་སྨྲས་ཀི་དློན་གློ །བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་སྗེ་ཐ་སད་

བཞི་ལྡན་དང༌། བུད་མྗེད་ཀི་མཚན་དློན་བྱྗེད་ནུས་པ་དང༌། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། 

བསྗེན་དུ་རུང་བ། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་མ་ཡིན་པའློ། །གང་བརློད་པའི་དངློས་པློ་ནི། ཡུལ་

དུས་དྗེར་འཁིག་པར་གསལ་པློར་གྲགས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་སྤྱི་དང་བྱྗེ་

བག་ལ་མ་འཁྲུལ་བའློ། །ཀུན་སློང་ནི་འཁིག་པ་སྨྲས་པའི་བདྗེ་བ་མློང་བར་འདློད་པའི་

འདུན་པ་འདློད་ཆགས་དང་ལྡན་པས་སྨྲ་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་མི་

ཆློས་བ་མའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྨྲ་བར་རྩློམ་

པའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཡུལ་གིས་དློན་གློ་བའློ། །དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་

བ་བུད་མྗེད་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ལ་སྨྲས་པ་དང༌། སྐྗེས་པ་ལ་སྨྲས་པ་དང༌། ལྗེགས་སྨྲས་

1  ན

2  ཉས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 739  

ཉྗེས་སྨྲས་ཀི་དློན་མི་གློ་བ་ལ་སྨྲས་པ་དང༌། འཁིག་བ་དང་འབྗེལ་བའི་དློན་ཁྱློད་ཀི་

རྨའི་སློ་ལྗེགས་པར་དློད་དློ་ཞྗེས་སློགས་དང༌། ཚུར་ཤློག་དྗེ་དང་དྗེ་བྱའློ་ཞྗེས་སློགས་

དང༌། ཁློ་བློ་ནི་ཁྱློད་ལ་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་འློང་ངློ་ཞྗེས་སློགས་དང༌། ཁློ་བློ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཉློལ་ཅིག་ཅྗེས་སློགས་བརློད་པ་དང༌། ཀུན་སློང་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཆགས་

སྗེམས་མྗེད་པར་གློམས་པའི་དབང་གིས་གནས་ངན་ལྗེན་བརློད་པ་རྣམས་ལ་སྦློམ་

པློའ ློ། །གཉིས་པ་བསྗེན་བཀུར་བསྔགས་པའི་ལྷག་མ་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་

ལ་གང་བརློད་པའི་དངློས་པློ་ནི་འཁིག་པའི་བསྗེན་བཀུར་དང༌། ཀུན་སློང་ནི་འཁིག་

པས་བསྗེན་བཀུར་བསྔགས་པ་སྨྲས་པའི་བདྗེ་བ་མློང་འདློད་ཀི་ཡིད་ཀུན་དུ་འདློད་

ཆགས་དང་ལྡན་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་བདག་ལྟ་བུའི་དགྗེ་སློང་ལ་འཁིག་པས་བསྗེན་

བཀུར་བྱས་ན་བསྗེན་བཀུར་རྣམས་ཀི་མཆློག་གློ་ཞྗེས་སློགས་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་

ལྡན་གིས་སྨྲ་བའམ་གཞན་གིས་དྗེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ན་ངག་གིས་དང་དུ་ལྗེན་པར་རྩློམ་པ་

སྗེ་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་སྔར་དང་འདྲའློ། །ཡན་ལག་དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་

ལག་མ་ཚང་བ་སྐྗེས་པ་ལ་སྨྲས་པ་དང༌། ལྗེགས་སྨྲས་ཉྗེས་སྨྲས་ཀི་དློན་མི་གློ་བ་ལ་

སྨྲས་པ་དང༌། བདག་ཉིད་དང་འཁིག་པ་གང་རུང་གཅིག་དང་སྦྱར་ཏྗེ་སྨྲ་ན་སྦློམ་པློ་

དང༌། གཉིས་དང་མ་སྦྱར་བར་འཁིག་པ་ལ་བསམས་ཏྗེ་དགྗེ་སློང་རྣམས་ལ་བསྗེན་

བཀུར་བྱས་ན་ཞྗེས་སློགས་སྨྲ་བ་ནི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི་འཁིག་“ཚིག1་དང་འཁིག་པས་བསྗེན་བཀུར་

བསྔགས་པ་སྨྲ་བར་འདློད་པའམ། གཞན་གིས་སྨྲས་པ་དང་དུ་ལྗེན་འདློད་འགློག་

པའློ། །གཉིས་པ་གཞན་འདློད་པ་བསྗེན་དུ་འཇུག་པ་སྨན་བྱྗེད་པའི་ལྷག་མ་ལ་བཞི་
1  ཆིག
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ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་སྤད་བར་བྱ་བ་ནི་མི་ཡིན་སྨྲ་ཤྗེས་དློན་གློ་བ་བསམ་

པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། བསྗེན་དུ་རུང་བ། སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་ཀི་མཚན་དློན་

བྱྗེད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་ཅིང་སྤད་བྱ་ཡང་རྒྱུད་ཐ་དད་པ། ཕ་

མ་སློགས་ཀིས་འདི་ཁྱློད་ཀི་ཆུང་མ་གིས་ཤིག་ཅྗེས་ཆུ་ཚིགས་ཀིས་བྱིན་པ་དང༌། ཕ་

མ་སློགས་ལ་རིན་བཅལ་ཏྗེ་འདི་བདག་གི་ཆུང་མ་བྱའློ་ཞྗེས་བསྲུངས་པ་རིན་ཆས་

ཉློས་པ་དང༌། གཞན་ལས་ཕློགས་ཏྗེ་འདི་བདག་གི་ཆུང་མ་བྱའློ་ཞྗེས་བསྲུངས་པ་

བཙན་ཕློགས་སུ་ཐློབ་བ་སྗེ་ཆུང་མ་བཟང་པློ་གསུམ་དང༌། བུད་མྗེད་ཀིས་ཡིད་

གཅུགས་པའི་སློ་ནས་སྐྗེས་པ་ལ་བདག་གི་ཁྱིམ་ཐབ་མཛོད་ཅིག་ཅྗེས་པ་དང་དུ་

བངས་ཏྗེ་བསྲུངས་པ་དང་སྗེམས་འདུས་པ་དང༌། བུད་མྗེད་ཀིས་སྐྗེས་པ་ལ་བདག་

གི་གློས་ཟས་སྩློལ་ཅིག་དང་བདག་གིས་ཁྱྗེད་ཀི་ཆུང་མ་བྱའློ། །ཞྗེས་སྨྲས་པ་དང་དུ་

བངས་ཏྗེ་བསྲུངས་པ་གློས་ཟས་ཀིས་འཚོས་པ་དང༌། བུད་མྗེད་ཀིས་སྐྗེས་པ་ལ་

བདག་ཅག་གཉིས་ཀི་ནློར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྗེ་མཉམ་དུ་འཚོ་བར་བྱའློ་ཞྗེས་པ་དང་

དུ་བངས་ཏྗེ་བསྲུངས་པ་ཁ་དུམ་པ་དང༌། སྐྗེས་པས་བུད་མྗེད་འདི་དང་དགའ་མགུར་

སྤྱད་པར་བྱའློ་སམ་ནས་གླགས་ཤིང་ཡུད་ཙམ་པར་གྱུར་ཏྗེ་བསྲུངས་པ་ཐང་འགའ་

ཕད་པ་སྗེ་ཆུང་མ་ངན་མ་བཞི་དང༌། ཆུང་མ་མ་ཡིན་ཡང་གླ་རྔན་མྗེད་པར་ལྗེན་བཞི་

ཡན་ཆད་ཞུགས་པ་གང་རུང་གི་སློ་ནས་མཐུན་པ་མ་ཐློབ་པའམ་སྔར་མཐུན་པ་ཐློབ་

ཀང་ཉམས་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་ཆུང་མ་ངན་མ་བཞི་དང་ལན་གྲངས་ཀིས་མཐུན་པ་ནི་

འཐབ་པ་ཙམ་དང་ཕ་མ་སློགས་གང་རུང་གིས་ཉམས་ལ། ཆུང་མ་དམ་པ་གསུམ་ནི་

ཆུང་མ་ཡིན་པར་བསྒགས་པ་དང་དྲིལ་བསྒགས་པའི་འཐབ་མློ་གང་རུང་གིས་མཐུན་
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པ་ཉམས་སློ། །

འཕིན་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་སྤད་བྱ་དྗེ་གཉིས་སམ་དྗེ་གཉིས་ཀི་བདག་པློ་ཕ་མ་ལ་

སློགས་པ་དྗེ་གཉིས་ལ་དབང་བྱྗེད་ཅིང་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་དང་པློར་

སྐྗེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་འཕིན་ནློད་པ་དང༌། དྗེ་བུད་མྗེད་ལྟ་བུ་ལ་སྐྗེལ་བ་དང༌། དྗེའི་འཕིན་

ལན་ཕྱིར་སྐྗེལ་བ་རྣམས་རང་ངམ་རང་གིས་མངགས་པའམ་སྤིང་ཡིག་ལ་སློགས་

པས་བྱྗེད་པར་རྩློམ་པའློ། །འཕིན་ལས་སྐྗེལ་བ་ནི་རང་གིས་བར་ལ་སློགས་པས་གློ་

བར་བྱས་པའམ་རང་ལ་མ་ལྟློས་པར་གཞན་ལ་ཐློས་པས་ཀང་འགྲུབ་བློ། །བསམ་པ་

ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ནི་སྤད་པའི་དློན་དུ་མཐུན་པ་སྒྲུབ་འདློད་རྒྱུན་

མ་ཆད་པའློ། །མཐར་ཐུག་དྗེའི་དབང་གིས་ལམ་དང་ཡན་ལག་ཕད་པའློ། །ལྟུང་བ་

སྐྗེད་པའི་གློ་རིམ་ནི་སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བའི་བར་གློང་དང་འདྲ་ལ། སྦྱློར་བ་ལ་འཕིན་

གསུམ་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྟློས་པའི་སྦློམ་པློ་ཐ་དད་པ་གསུམ་འབྱུང་ངློ༌། །མཐར་ཐུག་ལ་

སྤད་བྱ་ཟུང་གཅིག་དགྗེ་སློང་དུ་མས་སྤློད་པ་ལ་དགྗེ་སློང་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྷག་མར་འགྱུར་

ལ། སྤད་བྱ་དུ་མ་དགྗེ་སློང་གཅིག་གིས་སྤློད་པ་ལ་སྤད་བྱ་ཟུང་དྗེ་སྗེད་ལ་ལྟློས་པའི་

ལྷག་མར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཆུང་མ་དམ་པ་གསུམ་

རྗེའུ་གསུམ་གཏློར་བ་དང་ཆློ་ག་བཏང་བ་གང་རུང་གིས་འཐབ་མློ་བྱས་པ་དང༌། 

མངལ་དུ་མ་ཞུགས་པ་དང༌། ཞུགས་པ་ཙམ་དང༌། བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པས་

འཁིག་པ་མི་བསྗེན་པར་ངྗེས་པ་དང༌། མློའི་དབང་པློ་མྗེད་པས་བསྗེན་མི་རུང་དང༌། 

རིན་གིས་ཉློས་ཟིན་པ་དང༌། མཐུན་པ་ཐློབ་ཟིན་པ་དང༌། སྔར་ཆུང་མར་བྱིན་པ་ལས་

ཕྱིས་མི་“སྗེར1་པ་སྤད་པ་དང༌། རང་གི་ཆྗེད་དུ་སྨན་བྱྗེད་པ་དང༌། ཀུན་སློང་གི་ཡན་
1  སར
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ལག་མ་ཚང་བ་དགྗེ་འདུན་གི་ཆློས་སློན་དང༌། ཁྱིམ་དང་ནློར་གི་བདག་པློ་ལ་སློགས་

པའི་ཕྱིར་དུ་འཕིན་བྱ་ཏྗེ་བློས་པའི་དབང་གིས་ཕད་པ་དང༌། སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་མ་

ཚང་བ་འཁིག་པ་སྤད་པའི་ཕྱིར་དུས་བྱས་པ་སློན་པ་དང༌། འཐབ་ཀྲློལ་གིས་བུད་མྗེད་

འཕློག་པའི་འཕིན་བྱྗེད་པ་དང༌། ཆུང་མའམ་བུད་མྗེད་ཆྗེ་གྗེ་མློ་་ཉློས་ཤིག་ཅྗེས་ཟྗེར་

བ་རྣམས་ལ་སྦློམ་པློའ ློ། །སྤད་བྱ་དང་དྗེ་གཉིས་ཀི་བདག་པློ་ལས་གཞན་ལ་འཕིན་

ནློད་པ་དང་སྐྗེལ་བ་སློགས་བྱྗེད་པ་དང༌། ཆུང་མ་དམ་པ་གསུམ་ཚིག་རྩུབ་པློ་སྨྲ་བ་

སློགས་ཀིས་འཐབ་མློ་བྱས་པའི་གནས་སྐབས་དང༌། འཐབ་མློ་བྱས་མ་ཐག་དང༌། 

དུམ་པ་བཅད་པའི་འཐབ་མློ་བྱས་པ་སྤློད་པ་དང༌། ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱིའུ་འདི་དང་བུ་མློ་འདི་

མི་སྤད་ཅྗེས་སློགས་ཟྗེར་བ་དང༌། མིང་མ་སྨློས་པར་བུད་མྗེད་ཉློས་ཤིག་ཅྗེས་ཟྗེར་བ་

ཙམ་དང༌། སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་བར་བྱས་པ་དྲིས་པ་ན་རྗེད་མློད་ཅྗེས་ཟྗེར་བ་རྣམས་

ཉྗེས་བྱས་སློ། །དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི་མི་ཚངས་སྤྱློད་སྲུང་ཚུལ་དུ་འདུས་སློ། །

གཉིས་པ་ཕྱི་ལློངས་སྤྱློད་ལ་ཆགས་པའི་ལྷག་མ་ལ་ལྟུང་བ་“ངློས1་གཟུང༌། དྗེ་

ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང༌། བསབ་བྱའི་ཉྗེས་

བྱས་གཉིས་དང་པློ་ལ་ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྗེན་གཉིས་ལས་ཁང་པའི་ལྷག་མ་ལ་བཞི་

ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དུ་བརྩིག་པའི་གནས་ནི་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ངག་

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་གཞན་ལས་བཙལ་བ་དང༌། གྲློག་སྦུར་སློགས་ལ་གནློད་

པའི་གཞི་མི་རུང་བ་དང༌། གཞན་དང་རྩློད་པ་དང་བཅས་པའི་གནས་དང༌། རྩིག་པའི་

ཕྱི་རློལ་འདློམ་གང་ཚུན་ཆད་དུ་ཆུ་ཀླུང་ངམ་ངམ་གྲློག་གམ། ཁློན་པ་སློགས་ཡློད་

པས་བརྩམ་དུ་མི་རུང་བ་སྗེ་དྗེ་གསུམ་ཚང་བའི་གཞི་མ་དག་པ་དགྗེ་འདུན་ལ་མ་
1  ངྗེས
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བསན་པའློ། །གང་གིས་བརྩིག་པའི་ཡློ་བྱད་ནི་རང་ངམ་རང་གིས་འཚོལ་བར་རྗེས་

སུ་གནང་བའི་གང་ཟག་གིས་གཞན་ལ་བསངས་པའློ། །གང་བརྩིག་པའི་གནས་ནི་

གནས་ཀི་ངློ་བློར་གྲུབ་པ། སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང་བ། ནང་གི་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅློ་བརྒྱད་ཞྗེང་

དུ་ཁྲུ་“ཕྱྗེད1་དང་བཅུ་གཅིག་ལས་ཁྲུ་“ཕྱྗེད2་ཡན་ཆད་ཀིས་ལྷག་པ། སྔར་ཚད་ལ་

གནློད་པའི་བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་

སློང་ནི་དཀློན་མཆློག་གི་དློན་མ་ཡིན་ཞིང་བདག་པློ་གཅིག་གི་དློན་དུ་རྩིག་འདློད་

རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་རང་དགའ་འམ་གཞན་གིས་བསྐློས་པ་གང་རུང་གིས་

རང་གིས་རྩིག་པའམ་གཞན་རྩིག་ཏུ་འཇུག་པར་རྩློམ་པའློ། །བསྐློས་པ་དྗེས་བརྩིག་

པའི་གནས་ལ་སློགས་པ་ཇི་སྐད་བསློ་བ་བཞིན་མི་བྱྗེད་པ་ལ་ལུས་ངག་གིས་དང་དུ་

“ལྗེན3་པ་“དྗེས4་ཀང་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ། །མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྱྗེན་གིས་ཐློག་བཀབ་

ཅིང་བསྐློར་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའློ། །དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་གང་

ཟག་གཉིས་སམ་གསུམ་གི་དློན་དུ་རྩིག་པ་དང༌། གཞན་དབང་བའི་སར་དྗེ་ཉིད་ཀི་

དློན་དུ་དྗེ་ལ་མ་དྲིས་པར་རྩིག་པ་དང༌། གཞན་གིས་ཁང་པ་བྱས་པའི་འཕློ་ཟིན་པར་

བྱྗེད་པ་དང༌། ཡློ་བྱད་མ་བཙལ་བར་རྩིག་པ་དང༌། གཞི་མ་དག་པ་གསུམ་གའམ་གང་

རུང་མ་ཚང་བ་དང༌། དགྗེ་འདུན་ལས་གནང་བ་མ་ཐློབ་པར་རྩིག་པ་དང༌། མཐར་

ཐུག་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཐློག་མྗེད་པའི་གནས་རྩིག་པ་རྣམས་ལ་དཀློན་མཆློག་

དང་བདག་པློ་བཞིར་ལློངས་ཀི་དློན་མ་ཡིན་ཞིང་བཙལ་བ་དང་ཚད་ལྷག་པ་གཉི་

1  བྱྗེད

2  བྱྗེད

3  ལན

4  དས
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གའམ་གང་རུང་ཚང་ན་སྦློམ་པློ་དང༌། ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་མྗེད་ཀང་བཙལ་

བ་དང་ཚད་ལྷག་གང་རུང་གཅིག་ཚང་བ་ལ་ཡང་སྦློམ་པློའ ློ། །བཙལ་བ་དང་ཚད་ལྷག་

གང་ཡང་མྗེད་ན་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་“ཚང1་ཡང་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་

ཁང་ཆྗེན་གི་ལྷག་མ་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དུ་བརྩིག་པའི་གཞི་ནི་

གཞི་མ་དག་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའློ། །གང་བརྩིག་པའི་གནས་ནི་“ཚད2་ལྷག་མ་

གཏློགས་པ་ཁང་པ་དང་འདྲའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང༌། ཀུན་སློང་ནི་

དཀློན་མཆློག་དང་བདག་པློ་བཞིར་ལློངས་ཀི་དློན་དུ་བྱྗེད་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་ཁང་པའི་སྐབས་བཞིན་ནློ། །དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་

ལག་མ་ཚང་བ་དཀློན་མཆློག་དང་བདག་པློ་བཞིར་ལློངས་གང་རུང་གི་དློན་དུ་གཞན་

གིས་གཙུག་ལག་ཁང་བྱས་པའི་འཕློ་ཟིན་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཀུན་སློང་གི་ཡན་ལག་

མ་ཚང་བ་དཀློན་མཆློག་དང་བདག་པློ་གཉིས་སམ་གསུམ་གི་དློན་དུ་རྩིག་པ་དང༌། 

དཀློན་མཆློག་གི་དློན་མ་ཡིན་པར་བདག་པློ་བཞིར་ལློངས་ཀི་དློན་དུ་བདག་པློ་དྗེ་

ཉིད་དབང་བའི་སར་དྗེ་ལ་མ་དྲིས་པར་རྩིག་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་མ་

ཚང་བ་དཀློན་མཆློག་དང་བདག་པློ་བཞིར་ལློངས་གཉི་གའམ་གང་རུང་གི་དློན་དུ་

ཐློག་མྗེད་པའི་གནས་རྩིག་པ་རྣམས་ལ་གཞི་མ་དག་པ་གསུམ་གའམ་གང་རུང་ཚང་

ན་སྦློམ་པློར་འགྱུར་ལ་གཞི་མ་དག་པ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཚང་ན་ཡན་ལག་གཞན་

ཐམས་ཅད་ཚང་ཡང་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི། གཞི་དག་པར་ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྗེན་གི་

1  ཆང

2  ཚང
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གནང་བ་གསློལ་བའི་འློག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་བཞིན་དུ་མི་བྱྗེད་པའློ། །གཉིས་པ་དྗེ་

ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི། ས་གཞི་དང་ཡློ་བྱད་བཙལ་བ་དང༌། གཞི་མ་དག་པ་དང༌། 

དག་ཀང་གནང་བ་མ་ཐློབ་པ་དང༌། གནང་བ་ཐློབ་ཀང་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བྱྗེད་འདློད་

དང༌། གནང་བ་ཐློབ་པའི་འློག་ཏུ་མི་བྱྗེད་པ་རྣམས་འགློག་པའློ། །གཉིས་པ་གནློད་

པས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལྷག་མ་ལ་དངློས་གཞི་དང་ན་སྨད་གཉིས། དང་པློ་ལ་གཞི་

མྗེད་བག་ཙམ་གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་སྐུར་པ་

གདབ་པའི་ཡུལ་ནི་མཚན་དང་ལྟ་བ་མཐུན་པ་ཡིན་ན་བསྗེན་རློགས་སློམ་པ་གསློར་

རུང་ཡན་ཆད་དང༌། མི་མཐུན་པ་ཡིན་ན་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། སྨྲ་ཤྗེས་དློན་གློ་

བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་སྗེ་ཐ་སད་གསུམ་ལྡན་དང༌། ལུས་ཐ་མལ་དུ་

གནས་པ་དང༌། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའློ། །གང་ལ་གློ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་སྐུར་པ་

གདབ་པ་དྗེ་ཉིད་དམ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལུས་ཐ་མལ་དུ་

གནས་པ་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའློ། །གང་གིས་སྐུར་བ་གདབ་པའི་དངློས་པློ་ནི་ཕམ་

པ་ཡིན་ནློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དང་མ་བྱུང་བ་གཉི་ག་དྗེ་ལྟར་

འདུ་ཤྗེས་པ་ཡློད་མྗེད་འདྲ་ཞིང༌། ཀུན་སློང་ཉམས་པར་འདུན་པས་སྐུར་པ་འདྗེབས་

འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་དགྗེ་སློང་ཆྗེ་གྗེ་

མློས་མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པའི་ཕམ་པ་བྱས་སློ་ཞྗེས་སློགས་སྐུར་པ་གདབ་པའི་མིང་

ནས་སྨློས་ཏྗེ་བྱྗེད་པ་པློ་དང་བྱ་བ་སྦྱར་ནས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་

ཐུག་ནི་སྨྲ་བའི་ཡུལ་གིས་དློན་གློ་བའློ། །གཉིས་པ་བག་ཙམ་གི་ལྷག་མ་ལ་གཞི་དང་

བསམ་པ་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་རྣམས་གློང་དང་འདྲ་ཞིང་སྦྱློང་བ་ནི་དགྗེ་སློང་འདི་
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དང་བུད་མྗེད་འདི་མཐློང་ངློ༌། །མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་མཐློང་ངློ༌། ཞྗེས་སློགས་བྱྗེད་པ་

པློ་དང་བྱ་བ་མ་སྦྱར་བར་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པར་རྩློམ་

པའློ། །གཞི་མྗེད་བག་ཙམ་གཉི་ག་ལ་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་གི་གཞི་ཡློད་ཀང་

གང་གིས་གླྗེངས་པ་དྗེའི་གཞི་མྗེད་བཞིན་དུ་“གླྗེང1་བ་དང༌། སྔར་མཐློང་ཐློས་དློགས་

གསུམ་གི་གཞི་ཡློད་ཀང་བརྗེད་ནས་དྗེ་གསུམ་གིས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་རྣམས་ལ་

ཡང་ལྷག་མར་འགྱུར་ཏྗེ་ལུང་ལས་མཐློང་ཐློས་དློགས་པ་གསུམ་མྗེད་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་

བསྒྱུར་ཏྗེ་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་གིས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་གསུམ་དང༌། སྔར་

མཐློང་ཐློས་དློགས་པ་གསུམ་ཡློད་ཀང་བརྗེད་ནས་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་གིས་

སྐུར་བ་བཏབ་པ་གསུམ་དང༌། ཐློས་པ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་ནས་དང་མ་ཆྗེས་པར་མཐློང་ངློ་

ཞྗེས་པ་གཉིས་དང༌། ཐློས་པ་ལ་དློགས་པ་དང་མི་དློགས་པར་མཐློང་ངློ་ཞྗེས་པ་

གཉིས་དང༌། དློགས་པ་དློགས་པ་ན་མཐློང་ངློ་ཞྗེས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་སྗེ་མ་དག་པ་

ལ་སྐུར་བ་འདྗེབས་པའི་གཞི་བཅུ་གཅིག་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཉིས་པ་ན་སྨད་ནི། ཟག་བྱྗེད་ལ་བསམས་ནས་མ་ནིང་མློ་སྦུབས་མྗེད་པ་ལ་མི་

ཚངས་པར་སྤྱློད་དློ་ཞྗེས་དགྗེ་སློང་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་དང༌། མ་ནིང་ཕློ་དང་ལྷན་

ཅིག་མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་དློ་ཞྗེས་དགྗེ་སློང་མ་ལ་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་དང༌། སྐུར་པ་

གདབ་བྱའི་མིང་མ་སྨློས་པར་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་རྣམས་ལ་སྦློམ་པློ་དང༌། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ལ་ངན་སྗེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བ་དང་དགྗེ་འདུན་གི་དབྱྗེན་བྱྗེད་པའི་

མཚམས་མྗེད་ཀིས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་དང༌། བདག་གིས་བསམས་ཏྗེ་སྨྲས་སློ་ཞྗེས་

སློགས་གཞློགས་སྨློས་ཀིས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་
1  གླང
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བསློ་བ་ལས་གྱུར་བ་ལ་ལྟུང་བ་ངློས་གཟུང༌། དྗེ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་གཉིས། དང་

པློ་ལ་དངློས་གཞི་དང༌། ན་སྨད་གཉིས། དང་“པློ་1ལ་བཞིའི་དང་པློ་དགྗེ་འདུན་དབྱྗེན་

གི་ལྷག་མ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གནས་ནི་མཚམས་ཀི་ནང་ཡིན་པ། 

དུས་ནི་བསན་པ་ལ་“སྐློན2་བྱུང་བ། ཡུལ་ཁ་སྐློང་དུ་འློས་པ་བརྒྱད་ཡན་ཆད་དུ་ཚང་

བ། དངློས་པློ་ནི་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བས་འབྱྗེད་པའློ། །རྟྗེན་ཁ་སྐློང་དུ་འློས་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་“ནི་དབྱྗེན3་ལ་

ཞུགས་པ་དགྗེ་འདུན་གིས་བཟླློག་པ་ན་མི་གཏློང་བར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་བཞམས་བསློ་བ་དང་ལས་ཆློས་ལྡན་གིས་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་

བར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་ནི ་བརློད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལ་མི་གཏློང་

བའློ། །གཉིས་པ་རྗེས་སུ་ཕྱློགས་པའི་ལྷག་མ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་རྟྗེན་

ནི་བསྗེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་དག་པ། འབྱྗེད་པ་པློ་དང་ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན། ཐ་

སད་གསུམ་དང་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའློ། །བསམ་པ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་

ཞིག་ཀུན་སློང་དབྱྗེན་གི་གྲློགས་བྱྗེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་བར་

འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་ལྷག་མ་“སྐྗེད4་ནུས་ཀི་དབྱྗེན་གི་གྲློགས་ལ་

ཞུགས་པ་བཞམས་བསློ་སློགས་ཀིས་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་བར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་

ཐུག་ནི་སྔར་བཞིན་ནློ། །གསུམ་པ་ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པའི་ལྷག་མ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་གང་སུན་འབྱིན་པའི་ཡུལ་ནི་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་སློམ་གང་དང་ཡང་མི་

1  བ

2  སྐན

3  ན་དབྱན

4  སྐད
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ལྡན་པའི་ཁྱིམ་པའློ། །གང་གིས་སུན་འབྱིན་པའི་དངློས་པློ་ནི་རང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་

འགལ་བ་དང་གཞན་གི་ཉྗེས་པ་བསྒགས་པའློ། །གང་ལ་སྐུར་བ་གདབ་པའི་ཡུལ་ནི་

བསྗེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་དག་པ་ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན་ཐ་སད་གསུམ་ལྡན་

ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། རང་ལས་ཐ་དད་པ་སྗེ་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ཚོགས་སུ་

ལློངས་པ། རང་སྐྲློད་པ་ལ་ཆློས་དང་ལྡན་པར་ཞུགས་པའློ། །གང་ལ་གློ་བར་བྱ་བའི་

ཡུལ་ནི་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། བདག་ལས་ཐ་དད་

པའློ། །རྟྗེན་ནི་བསྐྲད་པ་ནན་ཏུར་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་

ཀུན་སློང་རང་སྐྲློད་པ་པློའི་དགྗེ་འདུན་ལ་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་

བར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པ་ལ་དགྗེ་འདུན་གིས་

བསྐྲད་ལས་བྱས་པའི་ཚེ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་

པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་སྔར་བཞིན་ནློ། །

བཞི་པ་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བའི་ལྷག་མ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གླྗེང་བ་

དང་དུ་མི་ལྗེན་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་མཐའ་དག་གློ །གང་ལ་གློ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་

རང་ལ་གླྗེང་བ་པློ་ཡིན་ནློ། །རྟྗེན་ནི་གླྗེང་དྲན་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་

འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བའི་ཚིག་སྨྲ་བ་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་བར་

འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བ་ལ་ཞུགས་པ་བཟླློག་ཀང་

མི་གཏློང་བར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་གློང་དང་འདྲའློ། །ན་སྨད་ནི་ལྷག་མ་བཞི་པློ་

དྗེའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཞུགས་པ་ན་བཞམས་ཏྗེ་བསློ་བ་དང༌། གསློལ་བ་དང་བརློད་པ་དང་

པློ་དང་གཉིས་པ་རྣམས་ཀི་མཐའ་དང༌། བརློད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལ་མ་བཏང་བའི་
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ལྷག་མའི་སྔ་རློལ་རྣམས་སུ་སྦློམ་པློ་རྗེ་རྗེར་འགྱུར་རློ། །གཞན་གི་འཁློར་ཁ་འདྲྗེན་པ་

དང༌། གནས་པ་ཆད་པས་བཅད་པ་དགྗེ་སློང་གཞན་གིས་སྡུད་པ་དང༌། དགྗེ་འདུན་

འདུས་པ་ན་ཆློས་མ་ཡིན་པ་ཆློས་སུ་དང་ཆློས་ཆློས་མ་ཡིན་པར་སློན་པ་དང༌། 

མཚམས་ནང་དུ་ལས་ལ་དབང་པའི་དགྗེ་སློང་ཡློད་པར་ཤྗེས་པའམ་དློགས་བཞིན་དུ་

ཐ་དད་དུ་འདློད་པས་ལས་བྱྗེད་པ་དང༌། འདིས་དག་པ་དང་གྲློལ་བ་འཐློབ་སམ་པའི་

བསམ་པས་མི་སྨྲ་བའི་ཡི་དམ་བྱྗེད་པ་དང༌། གཅྗེར་བུ་དང་སྐྲ་ལས་བྱས་པ་དང་འུག་

པའི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་དང༌། མི་འཆགས་པར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་དབྱྗེན་དང་གནས་

དབྱུང་བྱྗེད་པ་དང༌། ཀུན་གིས་ཤྗེས་པ་དང་བསློད་ནམས་ཆྗེན་པློ་དང་སྗེ་སློད་འཛིན་

པ་དང་ཐློས་པ་དང་ཕྱློགས་དང་འཁློར་མང་བ་རྣམས་ལ་ནན་ཏུར་བྱྗེད་པ་དང༌། རིག་

སགས་སྒྲུབ་པ་ལ་སློགས་པའི་དློན་ཤ་རླློན་པ་ཟ་བ་རྣམས་ལ་དབྱྗེན་དུ་གཏློགས་པའི་

སྦློམ་པློ་དང༌། དབྱྗེན་བྱྗེད་པ་སློགས་བཞི་ལ་ཞུགས་པ་ཙམ་དང༌། ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་

པ་དང་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བ་ལ་བསྐྲད་པ་དང་གླྗེང་དྲན་མ་བྱས་པའི་སྔ་རློལ་ཏུ་དགྗེ་

འདུན་ལ་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་དང་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བའི་ཚིག་བརློད་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་

བྱས་སློ། །

བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི། དགྗེ་འདུན་གི་དབྱྗེན་བྱྗེད་པ་དང་དྗེའི་གྲློགས་བྱྗེད་པ་

དང་བསྐྲད་པ་དང་གླྗེང་དྲན་བྱས་ནས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་དང་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བའི་

ཚིག་བརློད་པ་རྣམས་ལ་བཞམས་བསློ་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་མ་བཟླློག་པ་

དང༌། བསྐྲད་པ་དང་གླྗེང་དྲན་མ་བྱས་པར་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་དང༌། བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་

བའི་ཚིག་བརློད་པ་ལ་བཞམས་བསློ་སློགས་བྱྗེད་པ་རྣམས་སློ། །དྗེ་རྣམས་ལས་
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སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི། གཞི་མྗེད་བག་ཙམ་གཉིས་བསློ་གྱུར་དང་པློ་གསུམ་རྣམས་ནི་

མི་ཆློས་བ་མའི་སྲུང་ཚུལ་དུ་འདུས་སློ། །

བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བ་ལས་སྗེམས་སྲུང་ཚུལ་ནི། ལྟུང་བ་གླྗེང་དྲན་བྱས་པ་དང་དུ་

མི་ལྗེན་པར་འདློད་པ་འགློག་པའློ། ། ༈ “ལྟུང1་བྱྗེད་ལ་ཞག་གི་ཆད་ལས་དང་འབྗེལ་

བ་སང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་དང༌། བཤགས་པ་ཙམ་དང་འབྗེལ་པ་ལྟུང་བྱྗེད་འབའ་ཞིག་པ་

གཉིས། དང་པློ་ལ་གློས་ལ་བརྟྗེན་པ། ནློར་ལ་བརྟྗེན་པ། སློད་སྤྱད་ལ་བརྟྗེན་2པ། ཟས་

ལ་བརྟྗེན་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ལ་གློས་དངློས་ལ་བརྟྗེན་པ། སན་ལ་བརྟྗེན་པ། བལ་ལ་

བརྟྗེན་པ་གསུམ། དང་པློ་ལ་གློས་ཡློད་པ་ལ་ལློག་སྒྲུབ་དང༌། མྗེད་པ་ཚོལ་བ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ་འཆང་བ་འཇློག་པ་འབལ་བ་གཉིས་འཁྲུར་འཇུག་མཐློ་གང་གི་སང་བ་སྗེ་

དྲུག་ལས་དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་འཆང་བའི་དངློས་པློ་ནི་གློས་

ཡིན་པ། རྒྱུའི་སློ་ནས་རུང་བ། ཚད་ལྡན༌། རང་དབང་ཞིང་གནས་སྐབས་དབང་བྱར་

ཡློད་པ། ཁ་སྐློང་གི་གློས་ལ་རྗེ་བ་བྱྗེད་དུ་མི་རུང་བའམ་རུང་ཡང་རྗེ་བ་མྗེད་པ། བྱིན་

གིས་མ་བརླབས་པའམ་བརླབས་ཀང་ཤན་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

པའློ། །རྟྗེན་ནི་ས་བརྐྱང་མ་བཏིང་བའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་

སློང་རང་དགར་འཆང་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་སློབས་སམ་ཤན་

སློབས་གང་རུང་གིས་ཞག་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་འཆང་བར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་

རང་ངམ་ཤན་སློབས་ཀིས་ཞག་བཅུ་འདས་པའློ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི་འཆང་

འབལ་ཇློག་པ་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟྗེད་འཆང་བ་དགློན་པ་པའི་འབལ་བ་རས་ཆྗེན་དང་

1  ལྟང

2  + ློ
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དབྱར་རྗེད་བཞག་འཕྱིས་གསློག་འཇློག་གི་སང་བ་སྗེ་བརྒྱད་པློ་རྣམས་གནང་ལ་ཚད་

བཟུང་ཡིན་པས་སྦྱློར་ལྟུང་མྗེད་ལ། གློས་དང་ལྷུང་བཟྗེད་ཞག་བཅུ་འཆང་བ་ཞག་

བདུན་པའི་གསློག་འཇློག་གི་སང་བ་རྣམས་ལ་ཤན་སློབས་ཀིས་ལྟུང་བར་འགྱུར་

ཚུལ་ནི། འཆང་བ་ལ་རང་སློབས་ཀིས་སང་བ་སྐྗེད་པའི་དངློས་པློ་དྗེ་རྗེད་ནས་ཞག་

བཅུའི་ནང་རློལ་ཏུ་གློས་སམ་ལྷུང་བཟྗེད་དུ་རིགས་མཐུན་པ་གཞན་ཞིག་རྗེད་པ་

ལས་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པའམ་འཚོ་བའི་ཡློ་བྱད་དང་མཁློ་བའི་ཡློ་བྱད་ཀི་བྱིན་

རླབས་བྱས་ཀང་གཞན་ལ་བསྔློ་བ་དང༌། རྣམ་བརྟག་མ་བྱས་པར་འཆང་ན་སྔ་མས་

ཞག་བཅུ་འདས་པ་ན་ཕྱི་མ་ལ་ཡང་ཤན་སློབས་ཀིས་སང་བར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ཡང་

བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ལ་ཤན་འབྱུང་བ་ལ་ནི་ཤན་རྗེག་བྱྗེད་ལས་ཞག་གཅིག་གི་

འློག་ཏུ་རྗེད་པ་དགློས་ལ། བྱིན་རླབས་ཅན་ནི་རྗེག་བྱྗེད་དང་མཉམ་དུ་རྗེད་པ་ལ་ཡང་

ཤན་འབྱུང་ངློ༌། །ཟླ་བར་འཇློག་པ་ལ་ནི་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པས་བྱིན་གིས་མ་

བརླབས་པ་ཉིད་ལ་རྗེག་པའི་ཚུལ་སྦྱར་ཏྗེ་ཤྗེས་“པར1་བྱའློ། །ཞག་བདུན་པའི་

གསློག་འཇློག་གི་སང་བ་ལ་ནི་བརྗེག་བྱ་རྗེག་བྱྗེད་གཉི་ག་ཞག་བདུན་པའི་བྱིན་

རླབས་ཅན་དང་བརྗེག་བྱ་ཞག་གཅིག་གིས་ཕྱིས་རྗེད་པ་དགློས་ཤིང་རྗེག་བྱྗེད་བུ་

རམ་ཡིན་ན་བརྗེག་བྱ་ཡང་བུ་རམ་ལྟ་བུ་ནང་ཚན་གི་རིགས་མཐུན་པ་དགློས་

སློ། །དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཁྲུ་གང་དུ་མ་ལློངས་པ་རྗེ་བ་མྗེད་པར་

འཆང་བ་དང༌། འཁློར་གསུམ་གི་ཕྱྗེད་མི་ཁྗེབས་པ་དང་རྒྱུ་མི་རུང་བ་རྔ་བ་ལས་བྱས་

པ་སློགས་ལ་རྗེ་བ་མི་འཆགས་པས་རྗེ་བ་དང་བཅས་ཏྗེ་འཆང་བ་ལ་ཡང་ཞག་བཅུ་

འཆང་བའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དྲྗེའུ་རྔློག་ལ་སློགས་པ་ལ་ཡང་རྗེ་བ་མི་འཆགས་པས་
1  བར
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ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ཟླ་བར་འཇློག་པའི་སང་བ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་

བྱས་གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་འཇློག་པའི་དངློས་པློ་ནི་

གློས་ཡིན་པ། རྒྱུའི་སློ་ནས་རུང་བ། ཁྲུ་གང་དུ་ལློངས་ཤིང་འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པ་

ལས་ཆུང་བ། རང་དབང་ཞིང་གནས་སྐབས་དབང་བྱར་ཡློད་པ། ཁ་བསྐང་གི་གློས་

ལ་རྗེ་བ་དང་བཅས་པ། བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ས་བརྐྱང་མ་བཏིང་བ་

ཆློས་གློས་མ་ཚང་བའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རང་དགར་

རང་དློན་དུ་འཆང་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་ཤན་སློབས་ཀིས་ཞག་

སུམ་ཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་འཇློག་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་དྗེའི་དབང་གིས་རང་ངམ་

ཤན་སློབས་ཀིས་ཞག་སུམ་ཅུ་འདས་པའློ། །ཁྲུ་གང་ལས་ཆུང་ཞིང་རྗེ་བ་འཆགས་

རུང་ཞིག་རྗེ་བ་དང་བཅས་ཏྗེ་འཆང་ན་ཟླ་བ་འདས་པའི་ཚེ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་

བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི། སམ་སྦྱར་དང་གདིང་བ་”གསར་་པ་ལ་ཉིས་རིམ་དང་བ་

གློས་དང་མཐང་གློས་ཆིག་རྐྱང་དུ་མ་བྱས་པ་དང༌། དུས་ཚིགས་སུ་སྤྱད་པ་ལ་རིམ་

པ་དྗེ་རྣམས་ལས་ཉིས་འགྱུར་དུ་མ་བྱས་པ་དང༌། རིམ་པ་དྗེ་དག་ལས་ལྷག་པར་བྱས་

པ་དང༌། རིམ་པ་དྗེ་དག་ལ་བྱི་དློར་སློགས་བྱྗེད་པའི་ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་སྦྱར་བར་བྱའློ་

སམ་པའི་བློ་མ་བསྐྗེད་པར་ཕློག་པ་དང༌། སམ་སྦྱར་གི་སམ་ཕན་དགུ་མ་ལློངས་པ་

དང༌། ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་དང༌། སམ་ཕན་བཅུ་པ་སློགས་སུ་བྱས་པ་དང༌། སམ་

ཕན་དགུ་པ་བཅུ་གཅིག་པ་བཅུ་གསུམ་པ་རྣམས་ལ་གླྗེགས་བུ་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་པ་

དང༌། སམ་ཕན་བཅློ་ལྔ་པ་བཅུ་བདུན་པ་བཅུ་དགུ་པ་རྣམས་ལ་གླྗེགས་བུ་ཕྱྗེད་དང་
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བཞི་པ་དང༌། སམ་ཕན་ཉྗེར་གཅིག་པ་ཉྗེར་གསུམ་པ་ཉྗེར་ལྔ་པ་རྣམས་ལ་གླྗེགས་བུ་

ཕྱྗེད་དང་ལྔ་པ་རྣམས་མ་བྱས་པ་དང༌། སམ་ཕན་གླྗེགས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཆློས་

གློས་གསུམ་ལ་སིད་དུ་ཁྲུ་ལྔ་ཞྗེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་བྱས་པ་དང༌། ཕྱྗེད་

དང་ལྔ་དང་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་ལས་ཆུང་བ་བྱས་པ་དང༌། སམ་ཕན་གླྗེགས་བུ་མྗེད་པའི་

བ་གློས་ལ་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་དང་ཞྗེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་དང༌། ཕྱྗེད་དང་

གསུམ་ལས་ཆུང་བ་དང༌། སམ་ཕན་མྗེད་པའི་མཐང་གློས་ལ་སིད་དུ་ཁྲུ་བདུན་ཞྗེང་དུ་

ཁྲུ་དློ་ལས་ལྷག་པ་དང་འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པའི་ཚད་ལས་ཆུང་བ་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་

ཉྗེས་བྱས་སློ། བ་གློས་དང་མཐང་གློས་ལ་མ་དྲས་པ་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་ལ་བྱྗེད་

ན་བ་གློས་ལ་སམ་ཕན་བདུན་པ་གླྗེགས་པུ་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་པ་དང༌། མཐང་གློས་ལ་

སམ་ཕན་ལྔ་པ་དང་གླྗེགས་བུ་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་པ་བྱའློ། །གསུམ་པ་འབལ་བའི་སང་བ་

ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་ལ་གང་དང་འབལ་བའི་དངློས་པློ་ནི་ཆློས་གློས་གསུམ་གང་རུང་ཚད་ལྡན་

དངློས་ཀི་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པ། དགློན་པ་པས་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཚེ་

གནས་གཞན་དུ་བཞག་པའི་སམ་སྦྱར་མ་ཡིན་པའློ། །གནས་ནི་ཆློས་གློས་ཀི་གནས་

ཉྗེ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པའློ། །གང་གིས་འབལ་བའི་རྟྗེན་ནི་ས་

བརྐྱང་མ་བཏིང ་བ་སམ་སྦྱར་གི ་ཆ་ནས་མི ་འབལ་བའི ་གནང་བ་མ་ཐློབ་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རང་དགར་འབལ་འདློད་རྒྱུན་

མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་འབལ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་ཞག་གཅིག་གི་མཚན་མློ་

འདས་པའློ། །
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གཉིས་པ་བསབ་བྱ་ནི་ཉི་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཕྱིར་འློང་པའི་བསམ་པ་མྗེད་པར་གདིང་

བ་བཞག་སྗེ་འགྲློ་བ་དང༌། ཕྱིར་འློང་བར་བསམས་ཏྗེ་སློང་བ་ལས་མ་ནུས་ན་གདིང་

པ་མ་གཡར་བར་གནས་པ་དང༌། མ་རྗེད་ན་བ་གློས་ཀིས་གནས་མལ་ལ་མ་བསྐབས་

པ་དང༌། དྗེར་ཡུན་རིང་དུ་ཉལ་བ་དང༌། དགྗེ་སློང་དང་སློ་གླྗེགས་མྗེད་པའི་གནས་སུ་

རས་ཆྗེན་འཇློག་པ་དང༌། ཆར་བབ་པ་དང་ཆུ་ཀླུང་གིས་ཆློད་པ་དང་དྗེ་གཉིས་འབྱུང་

བར་དློགས་པ་རྣམས་སུ་འགྲློ་བའི་ཚེ་རས་“ཆྗེན1་མ་ཁྱྗེར་བ་དང༌། གཞག་པའི་

གནས་སུ་དགྗེ་སློང་དང་སློ་གླྗེགས་ཡློད་པས་རླག་པའི་ཉྗེས་དམིགས་མྗེད་ཅིང་ཁྱྗེར་

བའི་ཚེ་ཆར་འབབ་པ་སློགས་ཀིས་ཆུད་ཟ་བའི་ཉྗེས་དམིགས་ཡློད་པའི་ཚེ་སམ་སྦྱར་

ཁྱྗེར་བ་དང༌། གཞག་པའི་གནས་སུ་ཉྗེས་དམིགས་ཡློད་ཅིང་ཁྱྗེར་བའི་གནས་སུ་

ཉྗེས་དམིགས་མྗེད་པའི་ཚེ་མ་ཁྱྗེར་བ་དང༌། གཉི་གར་ཉྗེས་དམིགས་ཡློད་པའི་ཚེ་མ་

ཁྱྗེར་བ་དང༌། གཉི་གར་ཉྗེས་དམིགས་མྗེད་པའི་ཚེ་གནང་བ་མ་ཐློབ་པ་དང་ས་བརྐྱང་

མ་བཏིང་བ་རྣམས་ཀིས་སམ་སྦྱར་མ་ཁྱྗེར་བ་དང༌། སམ་སྦྱར་བཞག་སྗེ་ཉི་མ་དྗེ་ཉིད་

ལ་ཕྱིར་མི་སྗེབ་པའི་གནས་སུ་འགྲློ་བ་དང༌། གནས་གཞན་དུ་སློང་ནས་སམ་སྦྱར་

ཡློད་པའི་གནས་སུ་ལྡློག་མ་ནུས་པའི་ཚེ་སམ་སྦྱར་གི་བྱིན་རླབས་མ་ཕྱུང་པ་དང༌། 

རྒན་པློ་དང་ནད་པས་སམ་སྦྱར་དང་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་གསློལ་བའི་ཚེ་མ་བྱིན་

པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བཞི་པ་དགློན་པ་པའི་འབལ་སང་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་ལ་གང་དང་འབལ་བའི་དངློས་པློ་ནི་དགློན་པ་པའི་གནས་འཇིགས་པ་དང་

བཅས་པའི་དུས་ཀི་སམ་སྦྱར་བྱིན་རླབས་ཅན་ནློ། །གང་གིས་འབལ་བའི་རྟྗེན་ནི་

དགློན་པ་པའི་ཡི་དམ་དང་ལྡན་ཞིང་ས་བརྐྱང་མ་བཏིང་བ་དང༌། མི་འབལ་བའི་གནང་
1  ཚེན
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བ་མ་ཐློབ་པ་དང༌། དགློན་པ་པ་དང་ཆློས་གློས་ཀི་གནས་སུ་འློང་བའི་བར་ཆད་དང་

མི་ལྡན་པའློ། །གང་དུ་འབལ་བའི་གནས་ནི་ཆློས་གློས་ཡློད་པའི་གནས་དང་དགློན་པ་

ལས་གཞན་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རང་དགར་

འབལ་“འདློད1་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་འབལ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་ཞག་

དྲུག་པའི་མཚན་མློ་འདས་པའློ། །

ལྔ་པ་འཁྲུར་འཇུག་པའི་སང་བ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་

གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་འཁྲུར་འཇུག་པའི་ཡུལ་ནི་

དགྗེ་སློང་མའི་སློམ་པ་དག་པ། ལྟ་བ་མཐུན་པ། མཚན་མི་མཐུན་པ། ལུས་བསྗེན་དུ་

རུང་བ། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། ཉྗེ་དུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་

ཅན་མ་ཡིན་པའློ། །གང་འཁྲུར་འཇུག་པའི་དངློས་པློ་ནི་ཆློས་གློས་གསུམ་དང་གདིང་

བ་རྣམས་གང་རུང་རུང་བ་ཚད་ལྡན་དངློས་ཀི་བྱིན་རླབས་ཅན་ཡིན་པ། རིང་པའམ་

མི་གཙང་བ་སློགས་ཀིས་གློས་པས་འཁྲུར་འཇུག་པར་འློས་པ། སྔར་འཁྲུ་བའི་རྩློམ་

པ་མ་བྱས་པ། རྣམ་བརྟགས་མ་བྱས་པ། དགྗེ་འདུན་གི་མ་ཡིན་པ། རང་དབང་

བའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་དགྗེ་སློང་མ་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྗེས་

པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའློ། །ཀུན་སློང་རང་དློན་དུ་འཁྲུ་བ་སློགས་བྱྗེད་དུ་འཇུག་

འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་འཁྲུ་བ་དང་འཚེད་པ་

དང་འཆག་པ་གང་རུང་བྱྗེད་དུ་འཇུག་པའི་ཚིག་སྨྲ་བར་རྩློམ་པའི། །མཐར་ཐུག་དྗེའི་

རྐྱྗེན་གིས་ཕྱློགས་གཅིག་ཡན་ཆད་ལ་འཁྲུ་བ་སློགས་བྱས་པའློ། །ལྟུང་བ་སྐྗེད་པའི་

1  འདད
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ཚུལ་ནི། སྦྱློར་བ་གཅིག་གིས་འཁྲུ་བ་དང་“འཚེད1་པ་དང་འཆག་པ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་བྱྗེད་དུ་བཅུག་ན་ཡང་ལྟུང་བྱྗེད་གཅིག་ཁློ་ནའློ། །དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་

མ་ཚང་བ་དགྗེ་སློང་མ་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་

ཟ་བས་འཁྲུར་བཅུག་པ་དང༌། དྲྗེའུ་རྔློག །ཁྱིམ་པའི་གློས། སྔས་ནང་ཚངས་ཅན། སང་

ལྟུང་བྱུང་བའི་གློས་རྣམ་བརྟགས་བྱས་པ། དགྗེ་འདུན་གི་གློས་འཁྲུར་བཅུག་པ་

རྣམས་དང༌། སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་པ་མངགས་པས་འཁྲུར་བཅུག་པ་སློགས་

ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དང་མི་

འགལ་བའི་དགྗེ་འདུན་གི་ཁིམས་སུ་བྱ་བ་མ་བསྲུངས་པ་དང༌། གླློ་བུར་དུ་འློངས་

པས་ངལ་བསློ་བ་སློགས་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་ཁིམས་སུ་བྱ་བ་མ་དྲིས་པ་དང༌། དྗེ་ལས་

འགལ་བ་དང༌། ཆློས་གློས་སློགས་ལྷག་པ་འབུལ་བ་དགྗེ་འདུན་གི་དློན་དུ་གཞག་

པའི་ཕྱིར་མ་བངས་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

དྲུག་པ་མཐློ་གང་གི་སང་བ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་“དངློས2་པློ་གདིང་བ་རུང་ཞིང་

“ཚད3་དང་ལྡན་པ། རང་གི་ཡིན་པ། དུས་ཚིགས་སུ་མ་སྤྱད་པའི་གསར་པ་ཡིན་པ། 

རིང་པ་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་མཐློ་གང་གིས་མ་གླན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་གདིང་བ་རིང་པ་

འཐུད་ཅིང་སྦྱར་བ་ཡན་ཆད་ཀིས་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་མཐློ་གང་དུ་ལློངས་པ་

ཡློད་པའམ། རང་དགར་བཏང་བའི་“སློ་4ནས་མྗེད་པ་གང་ཡང་རུང་བའློ། །བསམ་པ་

ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རིང་པ་མཐློ་གང་གིས་མ་གླན་པར་སྤྱད་པར་

1  འཆློད

2  དངས

3  ཆད

4  ས
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འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ལུས་ཀིས་སྤྱློད་པར་རྩམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་ལློངས་སྤྱད་པ་སྗེ་

དྗེ་ཡང་རིང་པར་མ་གྱུར་བར་དུ་“ལློངས1་སྤྱད་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྟུང་པ་རྗེ་རྗེར་འགྱུར་

རློ། །གཉིས་པ་མྗེད་པ་“ཚོལ2་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་ཁྱིམ་པའི་ཡུལ་ལས་གྱུར་པ་དང༌། 

རབ་བྱུང་གི་ཡུལ་ལས་གྱུར་པ་གཉིས། དང་“པློ་3ལ་གློས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་བརྟྗེན་པ་

དང༌། དུས་ལ་“བརྟྗེན་4པ་གཉིས། དང་པློ་ལ་བདུན་ལས་གློས་སློང་པའི་སང་བ་ལ་

བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་བསང་བའི་ཡུལ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་

སློམ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པ། ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་

པ། རང་ལས་ནློར་ཐ་དད་པ། ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ། མ་བསངས་པར་དངློས་སུ་འབུལ་པ་

མ་ཡིན་པ་སྗེ་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །གང་བསང་བའི་དངློས་པློ་ནི་གློས་རུང་ཞིང་ཁྲུ་གང་

དུ་ལློངས་པ། སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་“པའློ།5 །གང་གིས་སློང་བའི་རྟྗེན་ནི་ས་

བརྐྱང་མ་བཏིང་ཞིང་གང་སློང་བའི་གློས་དྗེ་རང་ལ་ཡློད་པ། སྦྱིན་བདག་གིས་རང་ལ་

བསྔློས་པར་མ་ཤྗེས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་སློང་

འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སློང་བར་རྩམ་

པའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་རིན་ཐང་དང་ཁ་དློག་དང་ཁྲུ་ཚད་གང་བསངས་པ་དྗེ་ཐློབ་

པའློ། །གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་པ་རས་མ་དང་ཁ་“ཚར6་སློང་བ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད། རྒྱུ་

སྤུན་དང་བལ་སློང་བ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་སློང་བར་རིགས་པའི་སང་

1  ལངས

2  ཆྗེལ

3  པ

4  བརྟན

5  པའ

6  ཆར
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བ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་སློང་བའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་དྲུག་ལྡན། 

གང་བསང་བའི་དངློས་པ་ནི་གློས་ཡིན་པ། རུང་བ། ཁྱིམ་པ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། ཟུང་

གཅིག་ལས་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀིས་ལྷག་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ས་བརྐྱང་མ་བཏིང་བ། རང་ལ་

དགློས་པའི་འཚོ་བའི་ཡློ་བྱད་གསུམ་ཡན་ཆད་མ་ཚང་བའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་

མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རང་དློན་དུ་ཟུང་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་སློང་བར་འདློད་པའམ་

མ་བསངས་ཀང་ལྷག་མའི་ཆ་མི་སྗེར་བར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་

ལྡན་གིས་སྦྱིན་བདག་གཅིག་ལ་སློང་བར་“རྩློམ1་པའམ་ལྷག་མ་མི་སྦྱིན་པར་རྩློམ་

པའློ། །མཐར་ཐུག་ལྷག་པ་ཐློབ་པའམ་མི་སྦྱིན་པར་ཐག་བཅད་པའློ། །

ལྷག་པར་བསངས་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། དང་པློ་ཉིད་ནས་སྦྱིན་བདག་

གཅིག་ལས་གློས་ཟུང་གཅིག་ལས་ཁྲུ་གང་གིས་ལྷག་པར་བསངས་པ། ཁྱིམ་པའི་

གློས་ལ་འབིང་ཚད་མ་བཤད་པས་སློད་གཡློགས་ཁྲུ་ཕྱྗེད་དང་ལྔ་པ་དང་ཕྱྗེད་དང་

གསུམ་པ་ནས་ཆྗེ་ཚད་ལ་མ་སྗེབ་པའི་བར་དང༌། སྨད་གཡློགས་འཁློར་གསུམ་

ཁྗེབས་པ་ནས་ཆྗེ་ཚད་ལ་མ་སྗེབ་པའི་བར་ནི་ཆུང་ངུ་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་ལས་འཁློར་

གསུམ་ཁྗེབས་པ་ཡན་ཆད་གང་རུང་ཐློབ་པ་ལས་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་དུ་ཁ་བསྐངས་ཏྗེ་

བསངས་པ་ལ་སང་བར་འགྱུར་རློ། །ལྷག་པ་མ་བྱིན་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། 

ཁྱིམ་པའི་གློས་ཆུང་ངུ་བསངས་པས་ཆྗེན་པློ་ཐློབ་“པ2་ན་ལྷག་པ་མི་སྦྱིན་པ་ལ་སང་

བར་འགྱུར་ཞིང༌། ཆུང་“ངུ3་གང་བསངས་པ་དྗེ་ལས་ལྷག་པ་ཐློབ་ཀང་ཆྗེ་ཚད་དུ་མ་

ལློངས་ན་ལྷག་པ་མི་སྦྱིན་དགློས་ཏྗེ། ཆུང་ངུ་ལས་ལྷག་པ་མ་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །རབ་
1  རྩློལ

2  ཕ

3  དུ
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བྱུང་གི་“ཚད1་གསུམ་ལས་སྔ་མ་བསངས་པས་ཕྱི་མ་“ཐློབ2་པ་ན་ལྷག་པ་མི་སྦྱིན་ན་

ཡང་སང་བར་འགྱུར་རློ། །གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་རྔ་བལ་ལ་སློགས་པ་རབ་བྱུང་

ལ་མི་རུང་བ་བསངས་ན་སྦྱློར་བ་དང་དངློས་གཞི་གཉི་ག་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་

པ་དང་བཞི་པ་སགས་པ་སློང་པ་དང་སློ་སློ་ནས་སགས་པ་སློང་པའི་སང་བ་གཉིས་ལ་

བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་སློང་བའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ཐུན་

མློང་དུ་དགློས་ཤིང༌། སློ་སློ་ནས་སགས་པ་སློང་བ་ལ་སྦྱིན་བདག་ཕློ་མློ་སློ་སློ་ནས་

གློས་རྗེ་རྗེ་བསྔློས་པ་དང༌། སགས་པ་སློང་བ་ལ་གློས་གཅིག་བསྔློས་པའློ། །གང་

བསང་བའི་དངློས་པློ་ནི་གློས་དགློས་སུ་གྲུབ་པ། རུང་ཞིང་“ཚད3་དང་ལྡན་པ། སྦྱིན་

བདག་དྗེ་ཉིད་དབང་ཞིང་རང་ལ་བསྔློས་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ས་བརྐྱང་མ་བཏིང་བ། སྦྱིན་

བདག་གིས་བསྔློས་པར་ཤྗེས་པའློ། །བསམ་པའི་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་

སློང་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྦྱིན་བདག་

གིས་མ་ཕུལ་པའི་སྔ་རློལ་དུ་སློང་བར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་གྲུབ་པའློ། །

ལྔ་པ་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་སང་པ་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་ཐ་ག་པ་ནི་

ཐགས་གླ་ཅི་བདྗེར་སློབས་པ་པློ་མ་ཡིན་པ་སྦྱར་བའི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་དྲུག་ལྡན་

ནློ། །གང་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་དངློས་པློ་ནི་རུང་ཞིང་ཚད་དུ་ལློངས་པ། རང་གི་ཡིན་

པ། སྔར་གཞན་གིས་ཚད་ལ་གནློད་པའི་འཐག་པའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་

ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རྔན་པ་མ་བྱིན་པར་འཐག་ཏུ་འཇུག་པར་འདློད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་རྔན་པ་མ་བྱིན་པར་རང་ངམ་ཕློ་ཉ་བ། ཁྱིམ་པ་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ཐ་སད་
1  ཚང

2  ཐབ

3  ཆད
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ལྔ་ལྡན་གིས་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་འཐག་ཏུ་འཇུག་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་

ཐུག་གློས་བཏགས་ཟིན་པའློ། །དྲུག་པ་འཐག་པ་སྐྗེད་པའི་སང་བ་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་འཐག་པ་སྐྗེད་པའི་སྦྱིན་བདག་དང་ཐ་ག་པ་གཉི་ག་ཁྱིམ་པའི་

ཆློས་དང་པློ་ལྔ་དང་ལྡན་པའློ། །དངློས་པློ་ནི་རང་ལ་བསྔློས་པའི་དློག་པ་ཡིན་པ། རུང་

ཞིང་ཚད་དུ་ལློངས་པ། ཁྱིམ་པ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། སྔར་གཞན་གིས་ཚད་ལ་གནློད་

པའི་འཐག་པའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །རྟྗེན་ནི་སྦྱིན་བདག་གིས་འཐག་པ་སྐྗེད་པའི་

གནང་བ་མ་བྱིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་འཐག་པ་

སྐྗེད་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་

གིས་ཁློ་ལག་ཆྗེ་བའམ་འབས་བཟང་བ་གིས་ཤིག །ཅྗེས་སློགས་ཀིས་བསློ་བས་

འཐག་པ་སྐྗེད་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་རྔན་པ་བྱིན་ཀང་སྦྱིན་བདག་གིས་བསྔློས་

པ་ལས་ལྷག་པའི་དློག་པ་གློས་ཁྲུ་གང་གི་རྒྱུའི་ཚད་དུ་ལློངས་པ་ཟད་པའམ། མ་ཟད་

ཀང་རྔན་པ་མ་བྱིན་པར་འཐག་པ་ཟིན་པའློ། །སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཚིག་

གིས་མི་བསློ་བར་འཐག་པ་བསྐྗེད་པའི་དློན་དུ་འགྲློ་བ་ཙམ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

བདུན་པ་བསྔློས་སྒྱུར་གི་སང་པ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་བསབ་བྱ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་སྦྱིན་བདག་ནི་ཁྱིམ་པ་“ཡིན1་པ། ཐ་སད་ལྔ་

དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། རང་དང་བསྔློས་པའི་ཡུལ་གཉིས་ལས་ནློར་

ཐ་དད་པའློ། །གང་བསྒྱུར་བའི་དངློས་པློ་ནི་ཟས་ལས་གཞན་པའི་རྗེད་པ་ཡིན་པ། 

རུང་ཞིང་ཚད་དུ་ལློངས་པ། སྦྱིན་བདག་གིས་གཞན་ལ་བསྔློས་པ་ཡིན་པའློ། །གང་

བསྒྱུར་བའི ་ཡུལ་ནི ་བདག་ལས་ནློར་ཐ་དད་པ་སྗེ ་དགྗེ ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་
1  ཡན
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ནློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་བརྐུ་སྗེམས་ལས་གཞན་པས་

བདག་ཉིད་ལ་སྒྱུར་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་

བསྔློས་སྒྱུར་གི་“ཚིག1་སྨྲ་བར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྱྗེན་གིས་ཐློབ་

པའློ། །གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་གཞན་ལ་བསྔློས་པ་གཞན་ལ་སྒྱུར་བ་དང༌། ཟས་

ཀི་རྗེད་པ་སྒྱུར་པ་དང༌། གནས་ཁང་ལ་བསྔློས་པ་གཞན་ལ་སྒྱུར་བ་སློགས་དབལ་བ་

དང་སྦྱར་བའི་ཡུལ་གཉི་གའམ་གང་རུང་སྗེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒྱུར་བ་དང༌། 

གཙུག་ལག་ཁང་དྗེ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཤར་ཕྱློགས་ལ་བསྔློས་པ་ནུབ་ཕྱློགས་ལ་སྒྱུར་བ་དང༌། 

ཤར་ཕྱློགས་ཉིད་ཀི་ཡང་གཞན་ལ་བསྔློས་པ་གཞན་ལ་སྒྱུར་བ་སློགས་ལ་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །དྗེ་བཞིན་དུཡིད་ཀིས་གཞན་ལ་བསྔློས་པ་མི་སྦྱིན་པ་དང༌། ཤི་བའི་ཡློ་བྱད་ལ་

སློགས་པའི་རྗེད་པ་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སློང་སྗེ་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་དང་བྱིན་གིས་

མ་བརླབས་པར་བགློ་བ་དང༌། རྗེད་པ་དྗེ་ལ་གཏློགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་མ་

ཚོགས་པར་བགློ་བ་དང༌། དབྱར་རྗེད་སློགས་ཀུན་དབང་བའི་རྗེད་པ་དགྗེ་སློང་

གཉིས་སམ་གསུམ་གིས་ལྗེན་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་དང་

ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་དང་ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྷ་ལས་བབས་པའི་མཆློད་རྟྗེན་བཞི་པློ་

གཅིག་ལ་བསྔློས་པ་མ་གྲུབ་པའི་“ཚེ་2ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་དུ་རུང་ཞིང༌། དྗེ་དག་ལ་

བསྔློས་པ་མ་གྲུབ་ནའང་མཆློད་རྟྗེན་གཞན་ལ་བསྒྱུར་དུ་མི་རུང་ལ། གཞན་ལ་བསྔློས་

པ་མ་གྲུབ་པའི་ཚེ་བཞི་པློ་དྗེ་དག་ལ་བསྒྱུར་དུ་རུང་ངློ༌། །བཞི་པློ་དྗེ་དག་ལས་གཞན་

པའི་དཀློན་མཆློག་ལ་བསྔློས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་མ་གྲུབ་ན་བསྒྱུར་དུ་རུང་ལ། གཞན་དུ་

1  ཆིག

2  ཆྗེ
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རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྱུར་བར་མི་བྱའློ། །གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་སྲུང་

མ་མ་བཞག་པར་“གཙུག1་ལག་ཁང་རང་དགར་དློར་བ་དང༌། སྲུང་མ་“དྗེས2་གནས་

དྗེར་དགྗེ་སློང་གཞན་མ་བྱུང་ན་ལློ་བཅུ་མ་བསད་པ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་ཉྗེ་འཁློར་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་གསློ་སྦྱློང་ཐ་དད་ཅིང་རྗེད་པ་ཐུན་མློང་བའི་ལས་མ་བྱས་པ་

དང༌། འགྲློ་བའི་ཚེ་རས་རྣམས་ཉྗེ་འཁློར་གི་“གཙུག3་ལག་ཁང་དུ་མ་བཅློལ་བ་དང༌། 

གནས་དྗེར་སློད་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ན་བཅློལ་ས་དྗེས་རས་རྣམས་མ་བྱིན་པ་དང༌། 

བཅློལ་ས་དྗེས་མ་བྱིན་ན་འཆློལ་བ་པློས་བངས་ཏྗེ་མ་བྱིན་པ་དང༌། “གཙུག4་ལག་

ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་རས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་སྦྱིན་པ་དང་སྦྱིན་བདག་གིས་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་རས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚེ་མཐུས་མ་བཟུང་

བ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་གི་རས་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་དུ་གཡར་པློར་མི་སྦྱིན་པ་

རྣམས་སློ། །

གཉིས་པ་གློས་སྒྲུབ་པའི་དུས་ལ་བརྟྗེན་པ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པློ་རས་ཆྗེན་གི་

སང་བ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལ་བཞིའི་དང་པློ་ལ་གཞིའི་ཡན་

ལག་ལ་གང་ལ་བཙལ་བའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ཅི་བདྗེར་སློབས་

པ་པ་མ་ཡིན་པའློ། །གང་བཙལ་བའི་དངློས་པློ་ནི་རས་ཆྗེན་ནམ་རས་ཆྗེན་གི་རྒྱུ་

རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ། དུས་ཚིགས་སུ་མ་སྤྱད་པ། ཆར་ཆུ་སྐློབ་པའི་བྱ་བ་བྱྗེད་

ནུས་པ་སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པའློ། །ཚོལ་བའི་དུས་ནི་རང་གི་ཁས་ལྗེན་ལ་

1  གཅུག

2  དས

3  གཅུག

4  གཅུག
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ལྟློས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་སྔ་བའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་

རང་དློན་དུ་སློང་བར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་“ངག1་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་

གིས་སློང་བར་ཞུགས་པའློ། །མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྱྗེན་གིས་ཁས་ལྗེན་གི་ཟླ་བ་གཅིག་

གི་སྔ་རློལ་དུ་ཐློབ་པའློ། །དྗེ་ནི་བཙལ་བའི་སང་བ་ཡིན་ལ། སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་

ཡིན་པ་ཞྗེས་པའི་གནས་སུ་རང་གི་ཡིན་པ་ཞྗེས་སྦྱར་ནས་ལྷག་མ་གང་བསང་བའི་

དངློས་པློའི་ཆློས་ཚང་བའི་རས་ཆྗེན་དྗེ་རང་གི་ཁས་བངས་ལ་ལྟློས་པའི་དགག་དབྱྗེ་

བྱས་ནས་སྦྗེད་པ་པློ་ལ་མ་གཏད་པར་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་བཅང་སྗེ། ཞག་ཕྱི་མའི་སྐ་རྗེངས་

ཤར་ནས་རས་ཆྗེན་བཞག་པ་འཕྱིས་པའི་སང་བར་འགྱུར་རློ། །དུས་ཚིགས་སུ་སྤྱད་

པ་བཞག་པ་འཕྱིས་པ་དང༌། བཙལ་བ་སྔས་པ་དང༌། དུས་མ་ཡིན་པར་བཙལ་བ་

ལས་དུས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་རང་གི་ཁས་

ལྗེན་ལ་ལྟློས་པའི་ཟླ་བ་གཅིག་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་མ་བཙལ་བ་དང༌། དགག་དབྱྗེ་ཟིན་

པའི་འློག་ཏུ་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་ཀི་བར་དུ་མ་བཅངས་པའློ། །

གཉིས་པ་བརྟད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སང་བ་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

གང་ལས་བདག་གིར་བྱ་བའི་སྦྱིན་བདག་ནི་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་མ་གཏློགས་པའི་ཁྱིམ་པ་

ཆློས་བཞི་ལྡན་ནློ། །གང་བདག་གིར་བྱ་བའི་དངློས་པློ་ནི་དབྱར་གནས་ལས་བྱུང་

བའི་གློས་རྗེད་ཡིན་པ། ཕལ་ཆྗེར་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ། ནད་པ་ལ་སློགས་པའི་

བརྟད་པ་ལས། བྱུང་བའི་རྗེད་པ་མ་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་སྔ་རློལ་ཏུ་རྗེད་པ་བདག་གིར་

བྱས་ན་དགྗེ་འདུན་གི་རྗེད་པའི་བར་ཆད་སློང་བ་མ་ཡིན་པའློ། །བདག་གིར་བྱྗེད་པའི་

དུས་ནི་དབྱར་གི་ནང་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་
1  དག
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བདག་གིར་བྱྗེད་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་བདག་གིར་བྱྗེད་པ་ལ་ཞུགས་པ། 

མཐར་ཐུག་བདག་གིར་བྱ་བར་ངྗེས་པའློ། །དྗེ་ནི་དབྱར་རྗེད་བདག་གིར་བྱ་བ་སྔས་

པའི་སང་བ་ཡིན་ལ། བརྟད་པའི་དབང་གིས་དགག་དབྱྗེ་ལས་ཞག་བཅུའི་ནང་དུ་

བདག་གིར་བྱྗེད་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་ཅིང་དྗེ་ཡང་དབྱར་ནང་དུ་བགློ་བར་བྱྗེད་ན་བགློ་

བ་སྔས་པའི་སང་བར་འགྱུར་ལ། དྗེའི་ཚུལ་ནི་ཀུན་སློང་རང་གི་སྐལ་བ་ནློད་པར་

འདློད་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་རང་གི་སྐལ་བ་ཐློབ་པ་ཡིན་ལ་གཞན་རྣམས་གློང་དང་

འདྲའློ། །དབྱར་རྗེད་བཞག་པ་འཕྱིས་པའི་སང་བ་ལ་དངློས་པློའི་ཁྱད་པར་རང་གི་

ཡིན་པ་དང་བགློས་ན་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་རྐྱྗེན་དང་མི་ལྡན་པ། རྟྗེན་ནི་སྦྱིན་

བདག་གི་ཚེག་གིས་དབང་མྗེད་པ་མ་ཡིན་པ་དབྱར་རྗེད་“སྦྗེད1་པ་པློ་མ་བསྐློས་པ་

དང། དུས་ནི་དགག་དབྱྗེའི་ཕྱི་དྗེ་ཉིན་ཡིན་པ། ཀུན་སློང་རང་དློན་དུ་འཆང་བར་འདློད་

པ། སྦྱློར་བ་འཇློག་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་མཚན་མློ་འདས་པ་

རྣམས་ནི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ་ལྷག་མ་སྔར་དང་འདྲའློ། །

གཉིས་པ་རབ་བྱུང་གི་གཞི་ལས་གྱུར་པའི་སང་པ་ལ་གཉིས་ལས་དགྗེ་སློང་མ་

ལ་གློས་ལྗེན་པའི་སང་བ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལྗེན་པའི་གཞི་ཡུལ་

ནི་འཁྲུར་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་བསན་པའི་དགྗེ་སློང་མ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་

དད་པ་དང་སྗེམས་ཡངས་རྒྱ་ཆྗེ་བ་མ་ཡིན་པའློ། །གང་ལྗེན་པའི་དངློས་པློ་ནི་གློས་

རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ། དགྗེ་སློང་མ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་ཞིང་དྗེ་ཉིད་དང་འབྗེལ་བར་

གནས་པ། གང་གིས་ལྗེན་པའི་རྟྗེན་ནི་དགྗེ་སློང་མས་དགྗེ་འདུན་ལ་གློས་འབུལ་བའི་

ཚེ་དྗེའི་ཁློངས་སུ་མ་གཏློགས་པ། དགྗེ་སློང་མ་དྗེ་ལ་ཆློས་སློན་པ་དང་གཞན་བསྗེན་
1  སྗེད
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རློགས་བྱྗེད་པ་དང་ཉློ་ཚོང་སློགས་ཀི་དློན་མ་ཡིན་པ་དང་ཆློས་གློས་ཚང་བར་ཡློད་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རང་དློན་དུ་ལྗེན་འདློད་རྒྱུན་མ་

ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་ལྗེན་པ་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་ཐློབ་

པའློ། །གཉིས་པ་བྱིན་འཕློག་གི་སང་བ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་

འཕློག་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །གང་འཕློག་པའི་དངློས་པློ་ནི་གློས་

སམ་ལྷུང་“བཟྗེད1་ཡིན་པ། རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ། རང་ངམ་གཞན་གིས་བྱིན་

པས་ཡུལ་དྗེ་དབང་བའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་གང་ཟག་དྗེ་གནློད་

པ་ལས་བཟླློག་པ་དང་རས་ཀི་ཆ་ནས་ཆུད་གཟན་པ་དང་རང་ངམ་གཞན་ལློངས་

སྤྱློད་པའི་ཆྗེད་མ་ཡིན་པ། ཁློ་བ་སློགས་ཀིས་གཏན་དུའམ་རྗེ་ཞིག་དབལ་བར་འདློད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ལུས་ངག་གཉི་གའམ་གང་རུང་གིས་འཕློག་

པར་ཞུགས་པའློ། །མཐར་ཐུག་ལུས་ལས་བལ་བའམ་ལུས་དང་མ་འབྗེལ་བ་འཕློག་

ན་གནས་ནས་སྦགས་པའློ། །གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་

ལས་འཕློག་པ་དང༌། ཀུན་སློང་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་མཐློ་འཚམ་པའི་བསམ་པས་

རྗེ་ཞིག་ཙམ་འཕློག་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་བྱྗེད་པའི་ཚེ་

ཕྱིར་མ་བྱིན་ན་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ལ་ཕྱིར་བཅློས་ཀང་མི་འཆགས་

སློ། །གཉིས་པ་སན་ལས་གྱུར་པ་ལ་བཞི་ལས་དང་པློ་སིན་བལ་གི་སན་བྱྗེད་པའི་

སང་བ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་སིན་བལ་ཡིན་པ་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་

རང་གི་ཡིན་པ་དཀློན་ཞིང་རིན་ཆྗེ་བ་མ་ཉམས་ཤིང་ཉམས་པ་དང་མ་འདྲྗེས་པ་སྔར་

ཚད་ལ་གནློད་པའི་བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་
1  བཟད
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ཞིང་ཀུན་སློང་རང་གི་དློན་དུ་གླིངས་པའམ་ནང་ཚངས་ཅན་གི་སན་བྱྗེད་འདློད་རྒྱུན་

མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་བྱྗེད་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྱྗེན་

གིས་གླིངས་པའམ་ནང་ཚངས་ཅན་གང་རུང་གི་བཀྲམ་པ་རློགས་པའློ། །ཡན་ལག་

མ་ཚང་བ་སིན་བལ་ཉམས་པ་ལ་སན་བྱྗེད་པ་དང༌། བལ་དཀར་པློ་སློགས་ཉུང་ངུ་

དང་བསྗེས་ཏྗེ་སན་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་བལ་ནག་འབའ་ཞིག་གི་སན་བྱྗེད་པ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་

སིན་བལ་ཡིན་པ་མ་གཏློགས་པའི་སྔར་གི་གཞིའི་ཡན་“ལག1་རྣམས་ཀི་སྗེང་དུ་ཁ་

བསྒྱུར་བས་ནག་པློར་བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་ལུག་ནག་གི་བལ་ནག་པློ་འབའ་ཞིག་ཡིན་

པ་དང༌། བསམ་སྦྱློར་དང་མཐར་ཐུག་སྔར་དང་འདྲ་ཞིང༌། བལ་སྔློན་པློ་དང་ཁམ་པ་

དང་འདམ་ཁ་འབའ་ཞིག་གི་སན་བྱྗེད་པའི་སང་བ་སྐྗེད་པའི་ཚུལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་གླིངས་པའི་སན་གི་དབང་དུ་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་ཆ་

གཉིས་བསྗེ་བའི་སང་བ་ལ་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི། ལུག་བལ་ནག་པློ་འབའ་ཞིག་གི་

སན་གི་ཕྱྗེད་ལས་ལྷག་པར་བྱས་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ་ཡན་

ལག་ལྷག་མ་སྔར་བཞིན་ནློ། །ཆ་གཉིས་བསྗེས་པའི་སན་བྱྗེད་པའི་ཕྱྗེད་ཀི་ཆ་དཀར་

པློ་དང་”མཁློབ་བལ་ཆ་མཉམ་དུ་བྱ་དགློས་པ་ལ་དཀར་པློ་ལྷག་པ་བྱས་ན་བསབ་

བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དྗེ་ལྟར་སིན་བལ་དང་བལ་ནག་སློགས་ལས་ལྟུང་བ་སྐྗེད་པ་ཡང་

ཡུལ་དུས་དྗེར་རིན་ཆྗེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་དཀར་པློ་སློགས་རིན་ཆྗེ་བ་ལ་ནི་དྗེ་

དག་ལས་ལྟུང་བར་འགྱུར་རློ། །བཞི་པ་ལློ་དྲུག་གི་ནང་དུ་སན་གཉིས་པ་བྱྗེད་པའི་

སང་བ་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་
1  ལྗེག
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གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་བསྒྲུབ་པའི་དངློས་པློ་ནི་སན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ། རུང་ཞིང་ཚད་

དང་ལྡན་པ། མ་ཉམས་པ། རང་གི་ཡིན་པ། སྔར་ཚད་ལ་གནད་པའི་བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་

བྱས་པའློ། །གང་གིས་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་ནི་སན་སྔ་མ་བྱས་ནས་ལློ་དྲུག་མ་ལློན་པ། སན་

སྔ་མ་ཡློད་པའམ་མྗེད་ཀང་རང་དགར་བཏང་བ་གནང་བ་མ་ཐློབ་པའློ། །བསམ་པ་ལ་

འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་གླིངས་པའི་སན་བྱྗེད་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་བྱྗེད་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་བཀྲམ་པ་

རློགས་པའློ། །ལློ་ངློ་མཐློང་དྲུག་ལློན་ན་ལྟུང་བ་མྗེད་དྗེ། རྣམ་འབྱྗེད་ལས། དྲུག་པ་ལ་

བྱྗེད་ན་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། གནང་བའི་སན་དང་ལྷན་ཅིག་གམ་རྗེས་སུ་མ་

གནང་བའི་སན་བྱྗེད་པར་བརྩམས་པ་ཙམ་ན་ཉྗེས་བྱས་དང༌། ཕྱི་མ་སྔར་ཟིན་པར་

བྱྗེད་ཙམ་ན་མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་མྗེད་ཅིང་གཉི་ག་ཟིན་པའི་ཚེ་སང་ལྟུང་དུ་འགྱུར་

རློ། །གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་སན་བྱྗེད་པའི་གནང་བ་གསློལ་བར་མི་འློས་

བཞིན་དུ་གསློལ་བ་དང༌། གང་ལ་གནང་བ་གསློལ་པའི་དགྗེ་འདུན་གིས་རང་ངམ་

བསྐློས་པས་གནང་བ་སྦྱིན་པར་འློས་མི་འློས་མ་བརྟགས་པ་དང༌། རྟློག་པ་པློའམ་སན་

ལློངས་སྤྱློད་པ་གཞན་གིས་ཀང་སན་གི་ཆུ་དང་ཞྗེང་དུ་ལྷག་ན་མ་བཅད་པ་དང༌། 

ཚད་ལས་ཆུང་ན་མ་བསྐྗེད་པ་དང༌། རལ་བ་མ་བཙེམས་པ་དང༌། “རློལ1་བ་དང་ཤ་

ཟད་པ་ལ་མ་“སྦྱར2་པ་དང༌། བཅློས་དཀའ་བའི་ཚེ་གནང་བ་མ་བྱིན་པ་རྣམས་

སློ། །གསུམ་པ་བལ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། བལ་འཁུར་བའི་སང་བ་ལ་བཞི་

1  རྔལ

2  སྤྱར
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ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་འཁུར་པའི་དངློས་“པློ་1ནི་བལ་ཡིན་པ། རུང་ཞིང་ཁུར་

དུ་ལློངས་པ། རང་གི་ཡིན་པ། ངློ་མ་སློས་པའློ། །གང་དུ་འཁུར་བའི་ལམ་ནི་སའི་ལམ་

དང་། རྒྱང་གྲགས་ཀི་མཐའ་ཡིན་པའློ། །དུས་ནི་ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་པ། བསམ་པ་ལ་

འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རང་དློན་དུ་འཁུར་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་

བ་འཁུར་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་རྒྱང་གྲགས་འདས་པའློ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་

ནི་ཁུར་འཁྱྗེར་བ་གཞན་མྗེད་ན་དཔག་ཚད་གསུམ་འཁྱྗེར་དུ་གནང་བ་ལས་དྗེ་ལས་

རྒྱང་གྲགས་གཅིག་འདས་པ་ན་སང་བ་དང༌། འཁྱྗེར་བ་ཡློད་ན་ཁུར་ཙམ་ནས་ཉྗེས་

བྱས་གཅིག་དང༌། རྒྱང་གྲགས་གཅིག་འདས་པ་ན་སང་བར་འགྱུར་ཞིང་གཉི་ག་ལ་

ཡང་རྒྱང་གྲགས་ཕྱྗེད་རྗེ་རྗེ་ལ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། བསློམས་བྱུང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་

གཞན་པས་ནམ་མཁའ་ལ་འཁུར་བ་དང༌། སྤྲུལ་པས་ཁུར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ལུས་

ཕག་རང་གིས་ཁུར་འཁུར་བ་དང༌། གླློ་དང་རྒྱབ་དང་རྐྗེད་པ་དང་མགློ་བློས་ཁུར་བ་

དང་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་ཁུར་ཕྱྗེད་ལས་ལྷག་པ་ཁུར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་བལ་རྨྗེལ་དུ་འཇུག་པའི་སང་བ་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

གང་ལ་རྨྗེལ་དུ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ནི་འཁྲུར་འཇུག་དང་འདྲ་ལ། གང་རྨྗེལ་དུ་འཇུག་

པའི་དངློས་པློ་ནི་གློས་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བལ་ཡིན་པ་རུང་བ། རྨྗེལ་

བར་འློས་པ། ཚད་ལ་གནློད་པའི་རྨྗེལ་བའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པ། རང་གི་ཡིན་

པའློ། །ཡན་ལག་ལྷག་མ་འཁྲུར་འཇུག་དང་འདྲ་བ་ལས་བལ་འཁྲུ་བ་དང་འཚེད་པ་

དང་རྨྗེལ་དུ་འཇུག་པ་གང་རུང་བྱས་པའློ་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །གཉིས་པ་ནློར་ལ་བརྟྗེན་

པའི་སང་བ་ལ་བཞིའི་དང་པློ་བསྐུར་བའི་སང་བ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་
1  པ
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གང་ལ་བསང་བའི་ཡུལ་ནི་སྦྱིན་བདག་དང་ཕློ་ཉ་བ་དང་ཞལ་ཏ་པ་གསུམ་ག་ཁྱིམ་པ་

ཆློས་ལྔ་ལྡན་ཡིན་པའློ། །གང་སློང་བའི་དངློས་པློ་ནི་སྦྱིན་བདག་གིས་གློས་ཀི་རིན་དུ་

ཕློ་ཉ་བ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་བསྐུར་ཞིང་དྗེས་ཞལ་ཏ་པ་ལ་གཏད་པ་ལས་གྲུབ་པའི་གློས་ཁྲུ་

གང་གི་ཚད་དུ་ལློངས་པ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་“ཤྗེས1་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་

སློང་སྐུལ་བསད་དྲུག་ལས་ལྷག་པའི་ཞལ་ཏ་པས་སྦྱིན་བདག་གི་སྗེམས་བསྡུ་བར་

ཁས་མི་ལྗེན་པ་ལས་རང་དློན་དུ་ལྗེན་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ལྗེན་པར་

ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་“གློས2་ཐློབ་པའློ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི་ཞལ་ཏ་པ་ལ་

སྐུལ་བསད་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་བྱས་ཏྗེ་གློས་ལྗེན་པའམ་མ་ལྷག་ཀང་སྐུལ་བསད་

དྲུག་བྱས་པའི་འློག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་ཚེ་སྦྱིན་བདག་ལ་སངས་པ་ལས་དྗེའི་ཚེ་ཞལ་ཏ་

པས་གློས་འབུལ་པར་བྱྗེད་པ་ན་སྦྱིན་བདག་གི་སྗེམས་བསྡུ་བར་ཁས་མི་ལྗེན་པ་

ལས། བངས་པ་གཉི་ག་ལ་སང་བར་འགྱུར་རློ། །ཕློ་ཉ་བས་དགྗེ་སློང་ལ་ཞལ་ཏ་པའི་

ལག་ནས་གློས་ལློང་ཞིག་ཅྗེས་མ་སྨྲས་པར་བངས་པ་དང༌། ཕློ་ཉ་བས་རིན་པློ་ཆྗེ་

གཏད་པ་ན་མ་སངས་པ་དང༌། ཕློ་ཉ་བས་མ་དྲིས་པར་ཞལ་ཏ་བ་སློན་པ་དང༌། སྐུལ་

བསད་དྲུག་བྱས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཚེ་སྦྱིན་བདག་ལ་མ་“སྦྲན3་པ་དང༌། སྐུལ་བསད་

དྲུག་ལས་མ་ལྷག་ཀང་སྐུལ་བ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་གསྗེར་དངུལ་ལ་རྗེག་པའི་སང་བ་ལ་གཉིས་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་

ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡིན་པ། ཉློ་ཚོང་ལ་སློགས་པའི་ཐ་སད་

གདགས་སུ་རུང་བ། རང་གི་ཡིན་པ་འཐློབ་པར་ལྕློགས་པ་ན་གནས་པ། བདག་གིར་
1  ཤས

2  གས

3  སྒན
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བྱ་བ་རློགས་པ། སྦྱིན་བདག་ལ་ཡིད་བརྟན་ཏྗེ་བཅང་བ་དང་ཞལ་ཏ་པ་ཁྱིམ་པ་

སློགས་བདག་པློར་ཁས་ལྗེན་དུ་གཞུག་པ་དང་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་སྗེ་རུང་བ་

གསུམ་པློ་གང་ཡང་མ་བྱས་པ་དང༌། ཆུད་འཛའ་བའི་རྐྱྗེན་དང་མི་ལྡན་པའློ། །བསམ་

པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རྗེག་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་

ངམ་བསྐློས་པས་མངློན་སུམ་དུ་རྗེག་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་རྗེག་པ་རློགས་

པའློ། །དྗེ་དག་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་འཐློབ་པར་ལྕློགས་པ་ན་གནས་པ་མ་

ཡིན་པ་བདག་གིར་བྱས་པ་དང༌། སད་གདགས་སུ་རུང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེར་སྨློས་པ་ལྔ་

དང༌། སློག་མའི་ཕྗེང་བ་གསྗེར་ཆུས་བྱུགས་པ་ལ་སློགས་པ་བཅློས་མ་དང༌། རིན་པློ་

ཆྗེ་གས་པ་ལ་སློགས་པས་སད་གདགས་སུ་མི་རུང་བ་རྣམས་ལ་རྗེག་གམ་རྗེག་ཏུ་

འཇུག་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་མྗེ་དང་ཆུའི་དློན་དུ་མྗེ་ཤྗེལ་དང་ཆུ་

ཤྗེལ་བཞག་པའི་ཚེ་མ་སྦས་པ་དང༌། དྗེ་རྐུན་པློ་ལ་བསན་པ་དང༌། མྗེ་དང་ཆུ་ཕྱུང་

ནས་རྐུན་པློ་ལ་མ་བྱིན་པ་དང༌། རྒྱ་ལ་སློགས་པ་གནང་བའི་ཡློ་བྱད་ལ་རིན་པློ་ཆྗེའི་

ཤན་བསྗེས་པ་བདག་གིར་བྱས་པ་དང༌། ར་གན་ལ་སློགས་པ་མི་རུང་བ་ལས་བྱས་

པའི་ལྷུང་བཟྗེད་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བདག་གིར་བྱས་པ་དང༌། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་ཚེ་

བདག་གིར་བྱས་པའི་ལྷུང་བཟྗེད་མི་རུང་བ་དྗེ་དག་ཏུ་ལློངས་སྤྱད་དགློས་པའི་རྐྱྗེན་

བྱུང་བའི་ཚེ་སྨན་ཕློར་གི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་མ་སྤྱད་པ་རྣམས་སློ། །གསུམ་པ་མངློན་

ཚན་ཅན་གིས་སྤྱློད་པའི་སང་བ་ལ་གཉིས་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་མངློན་ཚན་བྱ་བའི་ཡུལ་ཁྱིམ་པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་ནློ། །གང་བྱ་བའི་

དངློས་པློ་ནི་རིན་པློ་ཆྗེའམ་འབྲུ་ལ་སློགས་པའི་ནློར་ཡིན་པ། རང་དབང་བ། “གློས1་
1  གྗེས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 771  

ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀི་རིན་དུ་ཆློག་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་

སློང་རང་དགར་རང་ཁློ་ནའི་དློན་དུ་བསྐྗེད་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྐྗེད་པར་ཞུགས་པའློ། །མཐར་ཐུག་ཡུལ་དུས་དྗེའི་བསྐྗེད་

གང་ཡིན་པ་ཐློབ་པའློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་དཀློན་མཆློག་གི་རས་ཀུན་དགའ་

ར་བའམ་དགྗེ་བསྗེན་ལ་སློགས་པ་བསྐློས་ཏྗེ་བསྐྗེད་གཏློང་བའི་གཏའ་ཉིས་རི་བང་བ་

སློགས་དང༌། རྒྱུས་མི་ཤྗེས་པའི་དགྗེ་སློང་ལ་བརློད་པ་རྣམས་མ་བྱས་པའློ། །

བཞི་པ་ཉློ་ཚོང་གི་སང་བ་ལ་གཉིས་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་ལ་ཉློ་ཚོང་བྱ་བའི་ཡུལ་དང༌། གང་ཉློ་ཚོང་བྱ་བའི་དངློས་པློ་ནི་མངློན་

“ཚན1་ཅན་གིས་སྤྱློད་པ་དང་འདྲ་ལ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་

ཁྗེ་འདློད་པས་ཉློ་ཚོང་བྱྗེད་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་

གིས་ཉློ་ཚོང་བྱྗེད་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྱྗེན་གིས་ཉློ་ཚོང་གི་བསྐྗེད་ཐློན་

པའློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་ཁྱིམ་པའི་ཉློ་ཚོང་གི་བར་འཚངས་བྱས་པ་དང༌། རང་

གི་ཆློས་གློས་སློགས་ཉློ་བའི་ཚེ་ཁྱིམ་པ་ཡློད་བཞིན་དུ་དྗེ་ལ་མ་བཅློལ་བར་རང་གིས་

རིན་ཐང་བཏབ་པ་དང༌། ཁྱིམ་པ་མྗེད་ན་འློས་པའི་རིན་འདི་ཙམ་ཞྗེས་ལན་གསུམ་གི་

བར་དུ་མ་བྱས་པ་དང༌། དཀློན་མཆློག་ལས་གཞན་གི་དློན་དུ་ཟློང་ལ་རྩྗེག་པ་དང༌། 

འདི་ཁློ་ན་ལྟར་མ་ཡིན་ན་རས་འདི་སྦྱིན་ནློ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་གཏའ་གཞུག་པ་དང༌། དགྗེ་

འདུན་གི་རས་བསྐྗེད་གཏློང་བའི་གང་ཟག་ལ་ལས་བྱྗེད་བསམ་གཏད་པ་དང༌། 

བསྐྗེད་གཏློང་བ་དྗེས་ཀང་རྒན་རབས་ལ་མ་ཞུས་པར་བསྐྗེད་གཏློང་བ་སློགས་ལ་

བརྩློན་པ་དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་རས་ལས་བསྐྗེད་ཅི་ཙམ་ཐློབ་པ་དང༌། ཇི་ཙམ་ལློངས་
1  ཆན
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སྤྱད་པ་སློགས་ཡི་གྗེ་བི་བ་ལ་ནན་ཏན་མ་བྱས་པ་རྣམས་སློ། །

གསུམ་པ་སློད་སྤྱད་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས་ལྷུང་བཟྗེད་འཆང་བའི་སང་བ་

ལ་ཡན་ལག་རྣམས་གློས་ཞག་བཅུ་འཆང་སང་དང་འདྲ་བ་ལས་གློས་ཁྲུ་གང་དུ་

ལློངས་པ་ཞྗེས་པའི ་གནས་སུ་ལྷུང་བཟྗེད་ཚད་དུ་ལློངས་པ་ཞྗེས་སྦྱར་བར་

བྱའློ། །ལྷུང་བཟྗེད་ཚད་ལས་ལྷག་པ་དང༌། སློ་མ་ཚོས་པ་དང༌། ཁ་དློག་སྐྗེ་བློ་རྣམས་

འཆང་བ་དང༌། ཆུང་ངུ་ལྷུང་བཟྗེད་མྗེད་པའི་དུས་སུ་ལྷུང་བཟྗེད་ཀི་དློན་དུ་འཆང་བ་

ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་ལྷུང་བཟྗེང་ཚོལ་བའི་སང་བ་ལ་གཉིས་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམ་

གཞག་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་སློང་བའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་དྲུག་

ལྡན་ནློ། །གང་བསང་བའི་དངློས་པློ་ནི་ལྷུང་བཟྗེད་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ། སྦྱིན་

བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པའློ། །གང་གིས་སློང་བའི་རྟྗེན་ནི་འབྗེལ་མྗེད་མ་ཡིན་པའི་ལྷུང་

བཟྗེད་ལློངས་སྤྱད་པར་བཟློད་པ་ཡློད་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་

ཀུན་སློང་རང་དློན་དུ་སློང་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་”ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་

ལྡན་གིས་སློང་བར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་ལག་ཏུ་ཐློབ་པའློ། །ལྷུང་བཟྗེད་མྗེད་ཀང་

ཡློད་པའི་བསམ་པས་སློང་བ་དང༌། ཡློད་བཞིན་དུ་ཉློ་བ་དང༌། རིན་ཡློད་བཞིན་དུ་

གཞན་ལ་སློང་བ་དང༌། བཟང་པློ་འདློད་པས་བརྗེ་བ་དང༌། ཉྗེ་དུ་ལས་སློང་བ་རྣམས་

ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་ལྷུང་བཟྗེད་ལ་སློགས་པའི་ཡློ་

བྱད་དང་དངློས་པློ་ཀུན་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པ་དང༌། ལྷག་པར་ཞྗེན་པའི་རས་དྗེ་

བཅངས་པ་དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་མྗེད་པའི་ཚེ་མ་བསངས་པ་དང༌། སང་ལྟུང་དྗེ་ཕྱིར་

བཅློས་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ལྷུང་བཟྗེད་ལྷག་པ་དགྗེ་འདུན་ལ་མ་སངས་པ་དང༌། ལྷག་པ་དུ་མ་
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ཡློད་ན་བཟང་བ་དགྗེ་འདུན་དང། གཞན་རྣམས་ནང་པའི་རབ་བྱུང་ལ་གཏན་དུ་མ་

སངས་པ་དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་འབྗེལ་མྗེད་འབིམ་པ་མ་བསྐློས་པ་དང༌། བསྐློས་པ་དྗེས་

དྗེའི་ཆྗེད་དུ་དགྗེ་འདུན་བསྡུ་བའི་དློན་དུ་ནན་ཏན་མ་བྱས་པ་དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་ཀི་

ཡློན་ཏན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བརློད་ནས་འབིམ་པར་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། ལྗེན་པ་པློས་རང་གི་

འློག་མ་དྗེ་ལ་བིམས་པའི་ཚེ་ལྗེན་པ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་འབིམ་པར་བྱྗེད་པས་ཚིགས་

གསུམ་པའི་སྔ་རློལ་ཏུ་སྦྱིན་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ་མ་བྱིན་པ་དང༌། ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དྗེ་

ལ་བིམས་པས་བསིགས་པའི་ལྷུང་བཟྗེད་ཐ་ཆད་མ་བྱིན་པ་དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་སང་བ་

དང་བྱིན་རླབས་མི་བྱའློ་ཞྗེས་གློ་བར་མ་བྱས་པ་དང༌། དལ་བུས་སྤྱློད་པར་མ་བསློ་བ་

དང༌། ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དྗེས་ལྷུང་བཟྗེད་བྱིན་རླབས་ཅན་དང་འབྗེལ་མྗེད་གཉི་གས་མ་

“སྤྱད1་པ་དང༌། འབྗེལ་མྗེད་དྗེ་ལ་སློད་ལ་སློགས་པ་ཆྗེས་བཟང་བ་དང༌། བྱི་དློར་དང་

པློར་མ་བྱས་པ་དང༌། ཟས་ཡང་བ་ལས་གཞན་བླུགས་པ་དང༌། ཟས་བཟའ་“བའི2་

སློད་བྱས་པ་རྣམས་སློ། །

བཞི་པ་ཟས་ལ་བརྟྗེན་པ་གསློག་འཇློག་གི་སང་བ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་

ལག་ནི་སྨན་རྣམ་པ་བཞི་ལས་གང་རུང་ཡིན་པ། མི་ཤ་སློགས་ངློ་བློ་དང་ལག་ཉར་

སློང་བ་སློགས་ཆློ་གའི་སློ་ནས་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་པ། མིད་པའི་ཚད་དུ་ལློངས་པ་

རང་གི་ཡིན་པ་ཤམ་ཐང་མ་བྱྗེ་བ་སློགས་ངློ་བློ་མ་རློགས་པ་མ་ཡིན་པ། རང་ངམ་

རང་དང་འདྲ་བས་བྱིན་ལྗེན་དང་བྱིན་རླབས་གང་རུང་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་

ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་བཟའ་བའི་ཆྗེད་དུ་འཇློག་འདློད་རྒྱུ་ནམ་ཆད་

1  སྦྱད

2  པའི
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པའློ། །སྦྱློར་བ་འཇློག་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་བྱིན་བརླབས་མྗེད་པའི་སྨན་བཞི་པློ་

སྔ་དྲློ་བྱིན་ལྗེན་བྱས་པ་གུང་ཚིགས་འདས་པ་དང༌། ཕྱི་དྲློ་བྱིན་ལྗེན་བྱས་པ་ཐུན་ཚོད་

ལས་འདས་པ་དང༌། བྱིན་རླབས་ཅན་རང་རང་གི་བྱིན་བརླབས་ཀི་དུས་ལས་འདས་

པའློ། །མི་རུང་བའི་མཚམས་ནང་དུ་ཞག་ལློན་པ་དང་བཙོས་པ་དང་ལག་ཉར་བངས་

པ་སློགས་མི་རུང་བའི་ཟས་ཉིན་མཚན་འདས་པར་འཆང་ན་གསློག་འཇློག་གི་ཆ་ལ་

བརྟྗེན་པའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །སར་བླུགས་པ་དང་སྐུ་མཉྗེ་བྱ་བའི་སྨན་ལ་ནི་གསློག་

འཇློག་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །ཞག་བདུན་པར་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ཉི་མ་

འདས་སློ་ཅློག་དགྗེ་སློང་མ་ལ་བརློད་ན་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

༈ གཉིས་པ་བཤགས་པ་“ཙམ1་དང་འབྗེལ་བ་ལྟུང་བྱྗེད་འབའ་ཞིག་པ་ལ་གང་

ཟག་དང་ཆློས་ལ་མ་གུས་པ་ངག་གིས་བསྐྗེད་པ་དང༌། གནས་སུ་གྱུར་པ་དགྗེ་འདུན་

གི་གཞི་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དགྗེ་སློང་མའི་ཡུལ་ལ་

ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། འཚོ་བར་བྱྗེད་པ་ཟས་ཀི་གཞི་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

བསབ་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞིའི་ཡུལ་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་ལྔའློ། །

དང་པློ་ལ་གང་ཟག་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། ཆློས་ལ་མ་གུས་པ་གཉིས། དང་པློ་ལྔ་

ལས་དང་པློ་ཤྗེས་བཞིན་དུ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་གཉིས་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་

ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་གློ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་

པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའློ། །གང་བརློད་པར་བྱ་བའི་

དློན་ནི་ཕམ་པ་དང་ལྷག་མ་དང་འློག་གི་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་བའི་རྫུན་དང་འདི་ནས་

བཤད་པའི་སྦློམ་པློ་དང་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་པ་གཉིས་དང་ཉྗེས་བྱས་ཀི་སྗེ་ཚན་གི་
1  ཅམ
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འབས་ཆན་གིས་ཚོད་མ་འགྗེབས་པ་སྗེ་དྲུག་པློ་ལས་གཞན་པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་

བའི་དློན་ཅན་ནློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་

ཏྗེ་སྨྲ་བར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྨྲ་བར་

རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་ཡུལ་གིས་དློན་གློ་བའློ། །ལྟུང་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི་ལྟུང་བ་

བྱུང་བ་ལ་བྱུང་བར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་མ་བྱུང་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་དངློས་པློ་དང་འདུ་ཤྗེས་

མཐུན་པ་དང༌། ལྟུང་བ་མ་བྱུང་བ་ལ་མ་བྱུང་བར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་བྱུང་ངློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ལྟ་

བུ་དངློས་པློ་དག་འདུ་ཤྗེས་མི་མཐུན་པ་གཉི་ག་ལ་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་དང་པློར་

འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་འདློད་མྗེད་ཀང་སྨྲ་བའི་ཚེ་གསར་དུ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་འདློད་བྱུང་ན་

ཡང་དངློས་གཞིར་འགྱུར་རློ། །གསློ་སྦྱློང་ལ་ཅི་འདི་ལ་ཁྱྗེད་ཡློངས་སུ་དག་གམ་

ཞྗེས་དྲིས་པ་“ན་མ1་དག་པར་ཤྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བཞིན་དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་

འདའ་བ་ནི་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །མནའ་འདློར་བ་ནི་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །གཉིས་པ་སྐློན་ནས་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་གི་

སྐློན་ནས་སྨྲ་བའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །གང་གློ་བར་བྱ་བའི་དངློས་པློ་

ནི་ཡུལ་དུས་དྗེར་སྐློན་དུ་གྲགས་ཤིང་རུང་བ་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་

མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་སྐློན་གདགས་འདློད་ཀི་བསམ་པ་ཁློ་ནས་སྨྲ་བར་འདློད་པ་

རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་འཇམ་པློའམ་རྩུབ་པློ་གང་

རུང་གིས་སྨྲ་བར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་མི་དགའ་བར་མ་གྱུར་ན་ཡང་ཡུལ་གིས་

དློན་གློ་བ་ན་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། འདུཤྗེས་བསྒྱུར་ཏྗེ་སྨྲ་ན་ནི་རྫུན་གི་ལྟུང་བར་

འགྱུར་རློ། །རྒྱལ་རིགས་ལ་ཡུལ་དུས་དྗེ་ན་སྐློན་དུ་གྲགས་པ་སྐློན་གདགས་འདློད་
1  ནམ
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ཀིས་སྨྲ་བ་དང་ཚིག་བཀལ་བ་དང་རྩུབ་མློ་སྨྲ་བ་ནི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གསུམ་པ་ཕ་མ་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དབྱྗེ་

བའི ་ཡུལ་ནི ་གཉི ་ག་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་བྱྗེ ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་དབྱྗེ་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་མིང་ནས་སྨློས་ཏྗེ་འབྱྗེད་པར་རྩློམ་པ། 

མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བ་ནི་བྱྗེ་བར་མ་གྱུར་ཀང་ལྟུང་བྱྗེད་དློ། །མིང་ནས་མ་སྨློས་པ་

དང༌། དགྗེ་སློང་ལས་གཞན་པའི་ཕ་མ་བྱྗེད་པ་སློགས་ཡན་ལག་མ་“ཚང1་བ་ལ་ཉྗེས་

བྱས་སློ། །བཞི་པ་སྐློ་སྔློགས་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

གང་ལ་སྐློ་སྔློགས་བྱྗེད་པའི་རྩློད་པ་ནི་དགྗེ་སློང་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ཡན་

ཆད་ཀི་རྩློད་པ་བཞི་པློ་གང་རུང་ཡིན་པ། དགྗེ་འདུན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་ཆློས་

ཕྱློགས་སུ་ཞི་བར་བྱས་པའློ། །གང་ལ་གློ་བར་བྱའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་

གི་སྗེང་དུ་རྩློད་པ་ཞི་བར་བྱྗེད་པ་ལ་གཏློགས་པའློ། །རྟྗེན་ནི་རྩློད་པའི་རྒྱུ་ཤྗེས་ཤིང་

འདུན་པ་ཕུལ་བ་ཡན་ཆད་ཀིས་རྩློད་པ་ཞི་བྱྗེད་ལ་གཏློགས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་

ཤྗེས་ནི་རྩློད་པ་ཆློས་ཕྱློགས་སུ་ཞི་བ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་འདུ་

ཤྗེས་པའློ། །དྗེ་ཡང་རྩློད་པ་སྤྱི་ལ་སྐློ་སྔློགས་བྱྗེད་འདློད་པའི་ཚེ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་འདྲ་

ཞིང་བྱྗེ་བག་ལ་སྐློ་སྔློགས་བྱྗེད་འདློད་པའི་ཚེ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང་ཀུན་སློང་

བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྐློ་སྔློགས་བྱྗེད་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་

ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྐློ་སྔློགས་བྱྗེད་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྱྗེན་གིས་དློན་གློ་

བའློ། །རྣལ་དུ་མ་ཕྗེབས་པ་དང་རྒྱུས་མི་ཤྗེས་པས་སྐློ་སྔློགས་བྱྗེད་པ་དང༌། བསབ་པ་
1  ཆང
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སྤྱློད་པ་སློགས་ལས་ཀི་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་ལ་དྗེའི་རྒྱུ་ལ་མ་ཆགས་སློ་ཞྗེས་སྐློ་

སྔློགས་བྱྗེད་པ་སློགས་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

ལྔ་པ་བཤྗེས་ངློར་བྱས་སློཞྗེས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་གིས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་དངློས་པློ་ནི་ཟས་ལས་གཞན་

པའི་དགྗེ་འདུན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རྗེད་པ་ཡིན་པ། ཕལ་ཆྗེར་རུང་ཞིང་ཚད་

དང་ལྡན་པ། ཡུལ་དྗེ་ལ་ལློག་པར་བྱིན་པ་མ་ཡིནཔའློ། །གང་ལ་སྐུར་པ་གདབ་པའི་

ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་རང་དང་བསྔློས་པ་གཉིས་ལས་ནློར་ཐ་

དད་ཅིང༌། ལློག་པར་སྔློ་བ་པློ་མ་ཡིན་པའློ། །བསྔློ་སའི་ཡུལ་ནི་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན། 

ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས། རང་ལས་ནློར་ཐ་དད་པ། དགྗེ་འདུན་མ་ཡིན་པའློ། །གང་ལ་

གློ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་

དད་པའློ། །རྟྗེན་ནི་གློས་སྦྱིན་པའི་ལས་དྗེ་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་བ་ཡན་ཆད་ཀིས་མཐུན་

པ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་སྐུར་པ་འདྗེབས་པར་འདློད་པ་

རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་མིང་མ་སྨློས་ཀང་རུང་སྗེ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་

སྐུར་པ་འདྗེབས་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །མལ་ཆ་སློབས་པ་པློ་ལ་

སློགས་པ་བསྐློ་བའི་ཚེ་ལས་ཀིས་མ་བསྐློས་ན་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་ལ་མ་གུས་པ་ལ་གཉིས་ལས་ལུང་གི་ཆློས་ལ་མ་གུས་པ་ལ་

གསུམ་གི་དང་པློ་ཁྱིམ་པ་མློ་ལ་སློན་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་བཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

གང་ལ་སློན་པའི་ཡུལ་ནི་བུད་མྗེད་ཀི་མཚན་དློན་བྱྗེད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་

མལ་དུ་གནས་པ། བསྗེན་དུ་རུང་བ། མ་ནིང་མཚན་གཉིས་མ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་
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པའི་ཐ་སད་བཞི་དང་ལྡན་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་མ་ཡིན་པ། ཁྱིམ་པ་ཡིན་པ། ཉྗེ་དུ་མ་

ཡིན་པ། ངློ་མ་སློས་པ། མཁས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ། རྟྗེན་ནི་མི་ཡིན་པ་སྨྲ་ཤྗེས་

པ་དློན་གློ་བ། བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། སྐྗེས་པའི་མཚན་དློན་བྱྗེད་ནུས་པ། 

ལློང་བ་མ་ཡིན་པ། ཐློས་པའི་ཉྗེ་འཁློར་ན་གནས་པ། སྤྱློད་པ་དང་མཚན་གི་སློ་ནས་

འགྱུར་བ་མི་བསྗེན་པའི་ཁིམས་གྲློགས་དང་མི་ལྡན་པའློ། །གང་སློན་པའི་ཆློས་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་པ། དློན་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ། ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་ལས་

ལྷག་པ། སྔར་ཤྗེས་པའི་དློན་ལས་གཞན་ཡིན་པའློ། །གང་དུ་སློན་པའི་གནས་ནི་

གནས་གཅིག་ཡིན་པ། དུས་ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་ཚིག་

ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཤྗེས་ཤིང་

ཀུན་སློང་ཆློས་སློན་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་

སློན་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་གནས་

ཐ་དད་དུ་བསན་པ་དང༌། མློའི་མཚན་ཤས་ཆྗེ་བའི་མཚན་གཉིས་པའི་ཁིམས་གྲློགས་

དང་བཅས་ཏྗེ་སློན་པ་དང༌། མ་ནིང་ཕློ་མློ་དང་སྤྲུལ་པ་མློ་ལ་ཆློས་སློན་པ་སློགས་ཡན་

ལག་མ་“ཚང1་བ་དང༌། བུད་མྗེད་གཡྗེམ་ཞིང་རྒློད་བག་ཅན་ལ་ཁིམས་གྲློགས་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དང་བཅས་ཏྗེ་ཡང་ཆློས་སློན་པ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཚིག་ལྔ་པ་ལ་

ལྔ་སློན་པ་དང༌། གཞན་དྲུག་ཚུན་ཆད་སློན་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་ཅིང༌། དམིགས་ཀིས་

འདྲི་བའི་ལན་བརློད་པ་དང༌། སྔར་བཟུང་ཟིན་པ་སློན་པ་དང༌། བསྗེན་གནས་འབློགས་

པ་དང༌། ཡློན་བཤད་བྱྗེད་པ་སློགས་ལ་ཚིག་དྲུག་ལས་ལྷག་ཀང་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་འདློན་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དང་ལྷན་
1  ཆང
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ཅིག་འདློན་པའི་ཡུལ་ནི་བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་

དུ་གནས་པ། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དགྗེ་སློང་ལས་ཅིག་ཅར་རམ་སྔར་འདློན་པར་

འདློད་པ། ངློ་མ་སློས་པའློ། །གང་འདློན་པའི་དངློས་པློ་ནི། སློན་བྱྗེད་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་

སམ་ཡི་གྗེ་གང་ཡང་རུང་བ། ངག་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ། སྔར་ཤྗེས་པ་ལས་གཞན་

ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་བསྗེན་པར་མ་རློགས་

པའི་མཇུག་ཏུ་འམ་ཅིག་ཅར་འདློན་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་

ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་དྗེ་ལྟར་འདློན་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་འདློན་པ་རློགས་

པའློ། །གསུམ་པ་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་

ལ་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་གཞི་ནི་འདུལ་བའི་ཚིག་ཡིན་པ། བདག་ཉིད་ཀི་བསབ་པ་

ལས་བརྩམས་པ་ཡིན་པའློ། །གློ་བྱ་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །བསམ་པ་

ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་ཚིག་སྨྲ་བར་འདློད་པ་རྒྱུན་

མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་དགྗེ་སློང་རྣམས་འགློད་པ་དང་

ཞུམ་པར་འགྱུར་བའི་བསབ་པའི་གཞི་ཕན་“ཚེགས1་འདི་ལྟ་བུ་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་ཅིང་གདློན་

ཅི་དགློས་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་སྨྲ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །མངློན་པ་ལ་ཁྱད་

དུ་གསློད་ན་ཡང་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་སྔར་བཞིན་ཡན་ལག་བརྩིས་ནས་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འདུལ་བ་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིནཔའི་མདློ་སྗེ་ལ་ཁྱད་དུ་གསློད་ན་

ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་རྟློགས་པའི་ཆློས་ལ་མ་གུས་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་གནས་ངན་ལྗེན་

རློད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་བརློད་པའི་ཡུལ་ནི་
1  ཆྗེགས
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བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ། ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས། ཕམ་ལྷག་གི་

མཚན་ཉིད་མི་ཤྗེས་པའློ། །གང་བརློད་པའི་དངློས་པློ་ནི་དགྗེ་སློང་སློམ་པ་གསློར་

རུང་ཡན་ཆད་ཀི་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཕམ་ལྷག་གི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའློ། །གང་

གིས་རློད་པའི་རྟྗེན་ནི་གནས་ངན་ལྗེན་རློད་པར་མ་བསྐློས་ཤིང་གནང་བ་མ་གསློལ་

པ། དགྗེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་གླྗེང་བའི་ཚེ ་དྗེའི ་ཁློངས་སུ་མི་གཏློགས་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་ཉན་པ་པློ་མི་ཤྗེས་པ་དང་བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་

ལ་དྗེར་ཤྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའློ། །ཀུན་སློང་གནས་ངན་ལྗེན་རློད་པའི་ཚིག་

སྨྲ་བར་“འདློད1་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྨྲ་བར་རྩློམ་

པའློ། །མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །ཕམ་ལྷག་ལས་གཞན་པའི་གནས་ངན་ལྗེན་རློད་པ་

དང༌། བསྗེན་པར་མ་རློགས་པའི་དང༌། ཉན་པ་པློ་མི་ཤྗེས་པ་དང༌། བསྗེན་པར་མ་

རློགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང་ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་རློད་པ་རྣམས་

ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་ཁྱིམ་པ་སུན་འབྱིན་པའི་དགྗེ་སློང་དང་

དགྗེ་སློང་མ་ཁྱིམ་དུ་སློ་སློར་གློ་བར་བྱྗེད་པའི་དགྗེ་སློང་མ་བསྐློས་པ་དང༌། བསྐློས་

པ་དྗེས་ཁྱིམ་རྣམས་སུ་གློ་བར་མ་བྱས་པ་དང༌། གནས་ངན་ལྗེན་རློད་པར་སྤློ་བའི་

གང་ཟག་མ་བྱུང་ན་དགྗེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་གླྗེང་བའི་ཕྱིར་གསློལ་བའི་ལས་མ་

བྱས་པ་རྣམས་སློ། །གཉིས་བ་མི་ཆློས་བ་མ་བདྗེན་པར་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་

ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་བརློད་པའི་ཡུལ་ནི་བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་ཐ་སད་

ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། བདྗེན་པ་མ་མཐློང་བའློ། །གང་བརློད་པའི་

དངློས་པློ་ནི་རང་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་མི་ཆློས་བ་མའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་
1  འདྗེད



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 781  

འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་མི་ཆློས་བ་མ་བདྗེན་པར་སྨྲ་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་

དང་མཐར་ཐུག་སྔ་མ་དང་འདྲའློ། །ཁྱིམ་པའི་མདུན་དུ་དགློས་པ་མྗེད་པར་ཆློ་འཕྲུལ་

སློན་པ་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་གནས་སུ་གྱུར་པའི་དགྗེ་འདུན་གི་གཞི་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱ་བ་

མང་བ་ལས་གྱུར་པ། གནློད་པ་ལས་གྱུར་པ། གནས་སྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་

མློ། །དང་པློ་ས་བློན་དང་སྐྗེ་བ་འཇིག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་ལྟུང་བ་རྣམ་

གཞག་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ཉམས་པར་བྱ་བའི་ས་བློན་དང་སྐྗེ་བ་

རང་གི་ངློ་བློར་གྲུབ་པ། མ་ཉམས་པ། རུང་བ་མ་བྱས་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ཆློམ་རྐུན་པས་རྩྭ་

ལ་སློགས་པས་བཅིགས་པའི་ཚེ་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་“མ་

ཉམས1་པ་ལ་མ་ཉམས་པར་ཤྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའློ། །ཀུན་སློང་ཉམས་པར་

བྱྗེད་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་འདམ་རབ་སློགས་ཀིས་གནློན་པ་

དང་ཁུ་ཚན་སློགས་དཔློ་བ་དང༌། རླུང་དང་ཉི་མ་དང་ས་གཞི་སྐམ་པློར་འཇློག་པ་

སློགས་ཀིས་ཉམས་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་ཉམས་པར་གྱུར་བའློ། །དྗེ་ཡང་

སྦྱློར་བ་གཅིག་གིས་དུ་མ་ཉམས་པར་བྱྗེད་ན་“སྦྱློར2་བའི་ཉྗེས་བྱས་གཅིག་དང༌། 

དངློས་གཞི་ལ་གྲངས་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྟློས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་སློང་པུ་ལྟ་བུ་རྩ་བ་

ནས་གཅློད་ན་ཡལ་ག་དུ་མ་ཡློད་ཀང་ལྟུང་བྱྗེད་གཅིག་དང་སྦྱློར་བ་ལ་ས་རྗེ་སློགས་

བསྣུན་པའི་གྲངས་དྗེ་སྗེད་ཀི་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ། 

ཤིང་ཐློག་ལ་སློགས་པའི་ཚི་གུ་མ་བཅློམ་པར་མིད་པ་དང༌། སིང་པློ་ལ་མ་རྗེག་པའི་

1  མཉམས

2  སྦྱར
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ཤིང་ཤུན་དང༌། ཤུན་པའི་བར་གི་ཕི་དང༌། འདབ་མ་སྐ་བློ་དང༌། མྗེ་ཏློག་ཁ་ཕྱྗེ་བ་

དང༌། འབས་བུ་སྨིན་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱིའུ་ཁ་མ་ཐློན་པ་དང༌། ས་འབུས་པ་དང་ཤ་མློ་

དང་ཤ་བལ་དང་སློད་ལ་སློགས་པའི་རླམ་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །

གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི། ལག་གི་བས་དཀློན་མཆློག་གི་དློན་དུ་ཤིང་

ལློན་པ་སློགས་གཅློད་པའི་ཚེ་མདུན་རློལ་ཉི་མ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ནས་ཤིང་ལ་

གནས་པའི་མི་མ་ཡིན་སློགས་ལ་སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡློན་ལ་སློགས་པ་བཤད་པས་སྤློ་བ་

མ་བསྐྗེད་པ་དང། དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་མི་གཏློང་བའི་ཚེ་གཅློད་པ་དང༌། ཐུན་ཚོད་དུ་

རུང་བ་དང་ཞག་བདུན་པ་དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་རྣམས་ཕྱི་དྲློ་ལློངས་སྤྱློད་

པའི་ཚེ་ཆུ་གྲང་མློས་མ་བཏབ་པ་རྣམས་སློ། །གཉིས་པ་གནློད་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་

དྲུག་ལས་དང་པློ་ལས་བྱྗེད་པ་ལ་གནློད་པ་འཕྱ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་ལ་གང་འཕྱ་བའི་ཡུལ་ནི་“དགྗེ1་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ཞལ་ཏ་བར་

བསྐློས་པའམ་མ་བསྐློས་ཀང་བྱ་བ་བྱྗེད་བཞིན་པ་དང་སྔར་བསྐློས་པ་བག་ཡངས་སུ་

བྱས་པ་གང་རུང་ཡིན་པ། རང་ལ་ཟས་གློས་དམན་པ་ཆྗེད་དུ་སློབས་པ་མ་ཡིན་

པའློ། །རྟྗེན་ནི་ལས་ཀིས་དམན་པའི་གྲགས་སུ་བགྲངས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་

ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་བདག་དང་འབྗེལ་བའི་“དློན2་གིས་འཕྱ་བར་འདློད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་འཕྱ་བའི་ཡུལ་དྗེས་ཐློས་པར་མིང་ནས་

གསལ་པློར་སྨློས་པའམ་གསལ་པློར་མིང་མ་སྨློས་པར་ཟུར་གིས་འཕྱ་བར་ཞུགས་

1  དག

2  དན
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པ། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །ཚིག་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་བཟློད་པ་ལ་དྲན་སྐུལ་བྱྗེད་

པ་དང༌། དྗེ་ལྟ་བུ་རང་དག་ཞྗེ་འགྲས་པ་དྗེ་རང་གིས་དངློས་སུ་དགྗེ་འདུན་གི་ལས་སུ་

བསྐློ་བ་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་བཀའ་བསློ་བ་ལ་གནློད་པ་བསློ་བ་རྣ་ལ་གཟློན་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་

ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་བསློ་བ་རྣ་ལ་གཟློན་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་

གི་སྗེང་དུ་བདག་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློ་ནས་ཆློས་མཐུན་དུ་གླྗེང་བར་ཞུགས་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་“བསློ་1བ་རྣ་གཟློན་གི་ཚིག་སྨྲ་

བར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་ལན་ལློག་པར་རློད་པ་སྗེ་མྗེ་

རྗེག་གི་ལྟུང་བ་གླྗེངས་པ་ན་ས་རྐློ་བའི་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་ངློ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའློ། །མཐར་

ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །ལུང་ལྟར་ན་དྲི་བ་རྣ་གཟློན་ལ་ཡང་ལྟུང་བྱྗེད་དངློས་གཞི་སྐྗེད་

པར་སྗེམས་སློ། །ཅང་མི་སྨྲ་བ་ངང་མི་དྲན་ནློ་ཞྗེས་པས་བསློ་བ་རྣ་ལ་གཟློན་པ་

སློགས་ཡན་ལག་མ་“ཚང2་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཞན་གི་སློག་གི་བར་ཆད་བསྲུང་

བ་ལ་སློགས་པའི་དློན་དུ་བསློ་བ་རྣ་ལ་གཟློན་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །གང་ཟག་བཅུ་

གཉིས་པློ་ལ་འཕྱ་བ་དང་བསློ་བ་རྣ་ལ་གཟློན་པ་རྣམས་ལ་གསློལ་བའི་ལས་ཀིས་

དམན་པའི་གྲངས་སུ་མི་བགྲང་བ་དང༌། ཆྗེ་བཞི་བྱ་དགློས་པའི་གནས་དྗེ་ལས་མ་

བྱློལ་བ་དང༌། གནློད་པའི་སློ་མ་བཅད་པར་ཆྗེ་བཞི་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་

བྱས་སློ། །

གསུམ་པ་མལ་ཆ་ལ་གནློད་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་གནས་མལ་གི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་

1  བསྐློ

2  ཆང
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བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་ལློག་པར་བསྒྲུབ་པའི་གནས་མལ་གི་དགྗེ་

འདུན་ནི་གནས་མལ་རུང་ཞིང་“ཚད1་དང་ལྡན་པ། རང་ངམ་བསྐློས་པས་ལློངས་

སྤྱད་པ། ཆུད་ཟ་བའི་ཉྗེན་དང་བཅས་པའློ། །གནས་ནི་ཕན་ཕུན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉྗེན་

ཅན་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་བ་དང་བརྟུལ་བ་བྱས་སམ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་

པ་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་གནས་མལ་བཞག་

སྗེ་ལམ་དུ་འགྲློ་བའམ་ཕན་ཕུན་གི་ཉྗེན་ཅན་དུ་འཇློག་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་

བསམས་པའི་དློན་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་ནི་རླུང་ངམ་ཆར་

གིས་རིམ་པ་གཞན་སྗེབ་པའམ་སིལ་གིས་ཟློས་པ་སློགས་ཀིས་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་

པའམ་བསྐློར་བའི་གནས་ལ་ནི་སློ་ཁང་ནས་འདློམ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ལས་འདས་པར་

ཕྱིན་པའློ། །དྗེ་ཡང་གཉིས་ཀིས་ཐུན་མློང་དུ་ལློངས་སྤྱད་པ་ཡིན་ན་ཕྱིས་ལངས་པ་

དང༌། ལངས་པ་མཉམ་ན་བསབ་པ་གཞློན་པ་དང༌། ལངས་པ་དང་རྒན་གཞློན་གཉི་ག་

མཉམ་ན་གཉི་ག་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞིང་བསྡུ་བ་བཅློལ་བས་ལྟུང་བ་ཁྗེགས་པ་ལ་

ཡང་བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་རྒས་པ་དང་ན་བ་དང་ཞྗེ་འགྲས་པ་དང་བསབ་པ་

ལས་གཡྗེལ་བ་རྣམས་མ་ཡིན་པ་ལ་བཅློལ་བ་དགློས་སློ། །གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་

ཉྗེས་པ་ལ་འགྲློ་བར་ཆས་པ་དང་འབྗེལ་པ་ཁྱིམ་དང་འབྗེལ་བ་ནད་པ་དང་འབྗེལ་བ་

དགྗེ་བའི་ཕྱློགས་བརྩམ་པ་དང་འབྗེལ་བ་“གཙུག2་ལག་ཁང་དང་འབྗེལ་བའི་བསབ་

བྱའི་ཉྗེས་པ་སྗེ་ལྔའློ། །དང་པློ་ནི་གནས་མལ་མ་བསྡུས་པར་བསློད་སློམས་ལ་སློང་

བའི་ཚེ་རླུང་དང་ཆར་བྱུང་ན་“གཙུག3་ལག་ཁང་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་བསྡུས་
1  ཆད

2  གཅུག

3  གཅུག
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པ་དང༌། གནས་མལ་མ་བསྡུས་པར་ཕྱིན་ཏྗེ་ལམ་དུ་དྲན་ན་ཕྱིན་ཆད་འདི་ལྟར་མི་བྱ་

ཞྗེས་མ་བརློད་ཅིང་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་ལམ་དུ་དགྗེ་སློང་དང་ཕད་ན་བསྡུ་

བ་མ་བཅློལ་བ་དང༌། གནས་ནས་འགྲློ་བའི་ཚེ་ཉམ་ང་བ་དང་ཕད་པར་མི་འགྱུར་ན་

བདག་པློ་ལ་མ་གཏད་པ་དང༌། མ་བསྡུས་པར་འགྲློ་བ་དང༌། གནས་མལ་དྲི་མ་ཅན་མ་

སྤྲུགས་པ་དང༌། རང་གིས་བསྡུ་བ་མི་ཁློམ་ན་དགྗེ་སློང་སློགས་ལ་མ་བཅློལ་བ་དང༌། 

འཆློལ་ས་མྗེད་ན་ལྡྗེ་མིག་མ་སྦས་པར་འགྲློ་བ་དང༌། ལམ་དུ་དགྗེ་སློང་འློང་བ་མཐློང་

ན་ལྡྗེ་མིག་སྦས་པའི་ཕྱློགས་དྗེ་མ་བསན་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི་དགྗེ་སློང་རྣམས་མགྲློན་དུ་འབློད་པའི་ཁྱིམ་དུ་སན་གཡར་པློ་མི་

སྦྱིན་པ་དང༌། ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་འློང་བའི་ཚེ་ཁྱིམ་པ་དང་དགྗེ་ཚུལ་སློགས་ལ་མི་འཆློལ་

བར་རང་གིས་བཀུར་བ་དང༌། དྗེ་དག་མྗེད་པ་དང་ཁྱིམ་པས་བསྐལ་ལློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན་

མི་བཞག་པ་དང༌། ཁྱིམ་པས་མ་བསྐལ་ན་གནས་པ་ངག་གིས་མ་བངས་པ་དང༌། 

གནས་པ་མྗེད་ན་རང་ངམ་དྗེས་ཀང་མི་ལྕློགས་ན་དགྗེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་

མ་བངས་པ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦྱིན་བདག་གིས་རང་གི་དློན་དུ་སན་གཡར་

བའི་“ཚེ1་མི་སྦྱིན་པ་དང༌། དྗེའི་སྲུང་མ་མི་འཇློག་པ་དང༌། བཞག་པ་དྗེས་ཀང་

ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསད་དྗེ་ཁ་ཏློན་སློགས་དང༌། སན་ལ་ལྟ་བར་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། 

ཁྱིམ་པ་དློང་བའི་ཚེ་མ་བསྡུས་པ་དང༌། ཁྱིམ་པས་སན་མ་རུངས་པར་གྱུར་བ་བྱི་དློར་

མ་བྱས་པ་དང༌། ཁྱིམ་པས་བཏིང་བའི་སན་མ་བསྡུས་པ་མཐློང་ན་མི་བསྡུ་བ་དང༌། 

མཐློང་བ་དྗེ་རྒས་པ་དང་ནད་པ་ཡིན་ན་གཞན་ལ་མ་སྦྲན་པའློ། །གསུམ་པ་ནི་

1  ཆྗེ
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“ཚངས1་པ་མཚུངས་པར་སྤྱློད་པ་ན་བའི་ཚེ་ལྟར་མི་འགྲློ་བ་དང༌། དྗེར་སན་ཁྱྗེར་ཏྗེ་

འགྲློ་བ་དང༌། མི་འདུག་པར་ལྟ་བ་དང༌། །ནད་གཡློག་གིས་སན་མི་གཤམ་པ་རྣམས་

སློ། །བཞི་པ་ནི་མཁན་པློའམ་སློབ་དཔློན་ཉིན་མློ་སྤྱློད་པ་སློགས་ལ་འགྲློ་བའི་“ཚེ2་

ཕྱི་བཞིན་དུ་མི་འགྲློ་བ་དང༌། འགྲློ་བའི་“ཚེ’་ཡང་དྗེའི་སན་མི་བཀུར་བ་དང༌། བ་མ་

ལ་མ་ཞུས་པར་སན་ཁུར་ཏྗེ་འགྲློ་བ་དང༌། བ་གབ་མྗེད་པར་ཆློས་ཉན་པའི་ཚེ་རླུང་

དང་ཆར་བྱུང་ན་གནས་མལ་མི་བསྡུ་བ་དང༌། དྗེའི་“ཚེ’་གཞློན་ནུ་རྣམས་ཀིས་རྒན་

པློའི་གནས་མལ་ལྕི་བ་དང་མ་བརྗེས་པ་དང༌། ཁི་དང་ཁི་ལྟ་བུར་མཐུན་པར་མི་

བཞག་པའློ། །

ལྔ་པ་ནི་ཆར་འབབ་པ་ལ་སློགས་པའི་དློགས་པ་མྗེད་པའི་ཚེ་གཙུག་ལག་ཁང་

གཞན་དུ་སན་གཡར་པློ་མི་སྦྱིན་པ་དང༌། ལམ་ཁར་ཆར་ལ་སློགས་པ་བྱུང་ན་འློས་

པར་བཅྗེར་ཏྗེ་རས་ངན་པ་ཞིག་གིས་མ་གཡློགས་པ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱིན་

ནས་རས་རྣམས་མ་བསྐམས་པ་དང༌། མྗེ་ལ་སློགས་པའི་གནློད་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་དང་

པློར་རང་གི་ཡློ་བྱད་དང༌། རྗེས་སུ་དགྗེ་འདུན་གི་ཡློ་བྱད་མི་འདློན་པ་དང༌། བཏློན་

ཟིན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་དགྗེ་སློང་རས་འདློན་པ་ལ་སློགས་པའི་ལས་མི་ནུས་པ་མ་

བཞག་པ་དང༌། ལུས་སློག་ལ་གནློད་པའི་མྗེ་ལ་སློགས་པའི་ནང་ནས་རས་འདློན་པ་

རྣམས་སློ། །གཉིས་པ་གདིང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དུ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པའི་གནས་ནི་དགྗེ་འདུན་གི་གནས་ཡིན་

པ། གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ། སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང་བ། ཕན་ཕུན་དུ་འགྱུར་བའི་

1  ཆངས

2  ཆྗེ  ༼འདིའི་འློག་གི་ཚེ་གཉིས་ཀ་ལའང་ཆྗེ་བིས་འདུག༽
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ཉྗེན་ཡློད་པའློ། །གང་གིས་ལློག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངློས་པློ་ནི་རྩྭ་དང་ལློ་མ་གང་རུང་གི་

གདིང་བ་ཡིན་པ། འཇིག་རྟྗེན་ན་གྲགས་པའི་ཚད་དུ་ལློངས་པ། རང་ངམ་བསྐློས་པས་

ལློངས་སྤྱློད་པའློ། །རྟྗེན་ནི་གནས་མལ་དང་འདྲའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་

ཞིང་ཀུན་སློང་བསྡུ་བར་མི་འདློད་པ་“ཙམ1་མློ། །སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་སྔར་དང་

འདྲ་བ་ལ་ཆར་གིས་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པ་མ་གཏློགས་པའློ། །བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་

ཁྱིམ་དུ་རྩྭ་ལློ་ལ་སློགས་པའི་གདིང་བ་བྱས་པ་མ་དློར་བ་དང༌། མ་དྲིས་པར་དློར་བ་

དང༌། དགློན་པར་ནི་མགློ་འཇུག་བཟླློག་པས་སློང་བའམ་དློར་བ་མ་བྱས་པ་དང༌། 

གློས་བསྐམ་པའི་ཕྱིར་ཙྭ་བཏིང་བ་མ་དློར་བ་དང༌། གཞན་སློང་བ་ལ་མ་བྱིན་པ་དང༌། 

འཆག་སར་རྩྭ་བཏིང་བའི་ཚེ་རླན་ཆྗེ་བའི་གནས་སུ་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ལ་དང༌། དྗེ་ལས་

གཞན་པའི་གནས་སུ་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་ཕྱྗེད་ན་སློག་ཆགས་ཡློད་མྗེད་བརྟག་པ་དང་སྒྱུར་

ཟླློག་མ་བྱས་པ་དང༌། འཆག་པའི་བྱ་བ་གཏློང་བའི་ཚེ་དློར་བར་འློས་པ་མ་དློར་བ་

དང༌། བསློད་སློམས་ལ་འགྲློ་བ་དང་འབྗེལ་བའི་བསབ་བྱ་གཞི་གནས་མལ་གི་སྐབས་

སུ་བསན་པ་རྣམས་སློ། །བཞི་པ་གང་ཟག་ལ་གནློད་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་སྐྲློད་པའི་

ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་བསྐྲད་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་

དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ཕན་པའི་རྐྱྗེན་དང་མི་ལྡན་པའློ། །གང་ནས་སྐྲློད་པའི་གནས་ནི་

ཕན་ཕུན་གི་ཉྗེན་ཅན་མ་གཏློགས་པ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་

འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་སྐྲློད་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་སྐྲློད་པར་

རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྱྗེན་གིས་གནས་ཉྗེ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལས་འདས་

པའློ། །བཞད་གད་ཀིས་སྐྲློད་པ་དང༌། བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་སྐྲློད་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་
1  ཅམ
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སློ། །

གཉིས་པ་ཕྱིས་གནློན་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

ཕྱིས་གནློན་བྱྗེད་པའི་ཡུལ་དང་གནས་སྔར་དག་འདྲ་བ་ལས་ཡུལ་ལ་རང་ལས་སྔར་

གནས་པ་ཞྗེས་བསན་ནློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་རང་ལས་སྔར་གནས་པ་ལ་དྗེར་

“ངྗེས1་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའློ། །ཀུན་སློང་ན་བ་དང་འཇིགས་པའི་དབང་མ་

གཏློགས་པར་ཕྱིས་གནློན་བྱྗེད་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་གཞན་མི་འདློད་བཞིན་དུ་

གནས་དྗེར་འདུག་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་འདུག་པ་རློགས་པའམ་དློན་གློ་

བའློ། །དྗེས་མཚོན་ནས། ངན་དང་གསློད་དང་གྲང་དྲློ་དང༌། །ཆློལ་ཟངས་དང་ནི་བཀྲུ་

སྨན་དང༌། །རྣལ་འབྱློ་མཐུན་དང་ཁ་ཏློན་མཐུན། །འཇིགས་དང་བཅས་དང་འཇིགས་

མྗེད་པའློ། ཞྗེས་པས་མཐློ་འཚམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡན་ལག་རྩིས་སྔར་བཞིན་དུ་

སྦྱར་ཏྗེ་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་བར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གནས་དྗེར་རང་གི་སྔ་རློལ་དུ་

ཞུགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཞུགས་པར་ཤྗེས་པ་དང་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ལྔ་

པ་གནས་དངློས་ལ་གནློད་པ་རྩ་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གནས་ནི་དགྗེ་འདུན་གི་གནས་སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང་བ། གནས་

ཀི་ངློ་བློར་གྲུབ་པ། རློལ་བའི་ཉྗེན་དང་བཅས་པའི་སྗེང་གི་ཐློག་ཡིན་པའློ། །དངློས་པློ་

ནི་ཁིའམ་ཁིའུ་ཡིན་པ། རྒྱ་འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པའི་ཚད་དུ་ཆློག་པ། རྩ་བ་ཕུར་བུ་

ལྟ་བ་ཡིན་པ། བཀན་པའམ་རྐང་རྟྗེན་བཅུག་པ་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་

ནི ་རྩ་བ་འབྱུང་བའི་སྐབས་དང་བཅས་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་

བའློ། །ཀུན་སློང་གནློན་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་གནློན་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་
1  དྗེས
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འདུག་པ་རློགས་པའློ། །ཐློག་“རློལ1་བའི་ཉྗེན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་

ཤྗེས་པ་དང་ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་འདུག་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

དྲུག་པ་གཞན་གི་སློག་ལ་གནློད་པ་དུད་འགྲློ་འདྗེབས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་

ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་དུད་འགྲློ་ཡིན་པ། ཐ་མལ་བའི་མིག་ལ་སང་དུ་རུང་བ། གཞི་

དང་བཅས་པ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་སློག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་

དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའློ། །ཀུན་སློང་རང་གི་དློན་མ་ཡིན་པར་སྤྱློད་པར་

འདློད་པ། སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་སྤྱློད་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་དུད་འགྲློ་

ཤི་བའློ། །སློག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་

ཟ་བས་སྤྱློད་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་གནས་སྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་པ་རིམ་པ་ལྷག་

པར་རྩིག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་རྩིག་པའི་ནགས་ནི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་པ། སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང་བ། ཕལ་ཆྗེར་བསྐློར་བའི་གནས་སུ་

གྲུབ་པ། སྔར་ཚད་ལ་གནློད་པའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །དུས་ནི་ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་

པའློ། །རྟྗེན་ཆར་ཆུ་སྐློབ་པའི་གཡློག་པ་མ་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་

འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་རྩིག་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་རློའམ་སློ་ཕག་སློ་བཏང་བའམ་ཤིང་ལ་སློགས་

པ་ས་བ་མ་ཡིན་པས་རྩིག་པར་རྩློམ་པ་མཐར་ཐུག་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་

བརྩིགས་པའློ། །དྗེ་ནི་ཉི་མ་གཅིག་ལ་རིམ་པ་ལྷག་པར་རྩིག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ཀི་དབང་

དུ་བྱས་ཀི། འཇིམ་པ་མྗེད་པ་དང༌། སློ་ཆ་གློང་མ་མ་བཅུག་པ་དང༌། ཆུ་ཁུང་མ་བཏློད་

པ་དང༌། རྩིག་པའི་རྨང་མ་གཙུགས་པར་རྩིག་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཉི་མ་གཞན་ལ་རིམ་པ་
1  རྔློལ
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ལྷག་ན་ཡང་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་ཆུ་ཁུང་བཏློད་པ་སློགས་བྱས་ཀང་དྗེའི་སྗེང་ནས་

རིམ་པ་ལྷག་པར་རྩིག་ན་ཡང་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་རློ། །རིམ་པ་གསུམ་པ་རྩིག་པ་ལ་

ཉྗེས་པ་མྗེད་ཅིང་བཞི་པ་རྩིག་པར་རྩློམ་པ་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཙུག་ལག་ཁང་རྩིག་

པའི་སློ་ཆ་དང་སློ་གླྗེགས་མ་བཅུག་པ་དང་སྐར་ཁུང་མ་བཏློད་པ་རྣམས་ལ་བསབ་

བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གསུམ་པ་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་དགྗེ་སློང་མའི་གཞི་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

ལྔ་ལས་དང་པློ་ཆློས་ཀི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པློ་མ་བསྐློས་པར་ཆློས་

སློན་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་ཆློས་སློན་པའི་ཡུལ་ནི་

ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་པའི་དགྗེ་སློང་མ་ཆློས་བདུན་ལྡན་ནློ། །གང་སློན་པའི་

ཆློས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་འམ་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསན་པ་གང་ཡང་

རུང་བའློ། །རྟྗེན་ནི་མི་ཆློས་བ་མ་ཐློབ་པ་དང༌། འློས་པ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་སློན་པར་མ་བསྐློས་པའམ་བསྐློས་ཀང་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པའློ། །བསམ་པ་

ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་སློན་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་

ལྔ་ལྡན་གིས་སློན་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །སློན་པར་འློས་པའི་མཚན་

ཉིད་ནི་བསྗེན་པར་རློགས་ནས་བར་མ་ཆད་དུ་ལློ་ཉི་ཤུ་ལློན་ཅིང་ལྟ་བ་མཐུན་པ། ཐ་

སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། 

རིག་པ་དང་གྲློལ་བར་སྨྲ་བའི་དགྗེ་སློང་སྗེ་སློད་གསུམ་པ་དང༌། སློ་ཐར་རམ་ལྕི་བའི་

ཆློས་བརྒྱད་དང་“ཕམ1་པ་བརྒྱད་གང་རུང་འདློན་ནུས་པ་དང་བག་ཡློད་པར་སྒྲུབས་

ཤིག་ཅྗེས་བརློད་ནུས་པ་དག་ལས་གང་རུང་དང་ལྡན་པས་ཏྗེ་དྗེ་དག་ལས་བཙུན་པ་
1  པམ
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དང་བརྟན་པའི་ཡན་ལག་ལ་དམིགས་བསལ་མྗེད་ཅིང༌། མཁས་པའི་ཡན་ལག་དྗེ་

དག་ལས་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡློད་བཞིན་དུ་ཕྱི་མ་བསྐློར་མི་རུང་ཞིང༌། མཚན་ཉིད་དྗེ་

དག་ཐ་མ་ཡན་ཆད་ལས་གང་རུང་རྗེ་རྗེ་དང་མི་ལྡན་ན་བསྐློས་ཀང་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་

འགྱུར་བ་མི་ཁྗེགས་སློ། །

གཉིས་པ་ཉི་མ་ནུབ་“ཀི1་བར་དུ་ཆློས་སློནཔའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་གང་ལ་ཆློས་སློན་པའི་ཡུལ་དང་གང་སློན་པའི་ཆློས་སྔར་དང་འདྲ་ལ། 

གནས་ནི་འཇིགས་པའི་ཉྗེན་དང་བཅས་པ། དུས་ནི་མཚན་ཐློག་ཐག་ཆློས་སློན་པའི་

དུས་མ་ཡིན་ཞིང་ཉི་མ་ནུབ་ནས་སྐ་རྗེངས་མ་ཤར་བའི་བར་ཡིན་པའློ། །འདུ་ཤྗེས་ནི་

ཉི་མ་ནུབ་པ་ལ་ནུབ་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་སྗེ་ཡན་ལག་ལྷག་མ་སྔར་

བཞིན་དུ་སྦྱར་རློ། །ཉི་མ་མ་ནུབ་པ་ལ་ནུབ་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་སློན་

ནཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕྱིར་ཆློས་སློན་པས་སྐུར་པ་

འདྗེབས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་གང་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་

ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ལློག་པར་སློན་པ་མ་ཡིན་པའློ། །གློ་བྱ་

ཡུལ་ནི་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས། རང་ལས་ཐ་དད་པའློ། །བསམ་

པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་དང་ཀུན་སློང་ནི་ཟས་གློས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕྱིར་ཆློས་སློན་པ་མ་

ཡིན་པ་ལ་དྗེར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་དྗེ་ལྟར་སློན་ཏློ་ཞྗེས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པར་འདློད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་དག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སློ། །མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །གཉིས་

པ་གློས་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་གློས་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་གི་གློས་བྱྗེད་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་མ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་
1  གི
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ནློ། །གང་བྱྗེད་པའི་གློས་ནི་གློས་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ། དགྗེ་སློང་མ་དྗེ་ཉིད་ཀི་

ཡིན་པ། སྔར་ཚད་ལ་གནློད་པའི་གཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་

ཤྗེས་ནི་དགྗེ་སློང་མ་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའློ། །ཀུན་

སློང་ནི་བཟློ་བྱྗེད་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་དྗེ་ལྟར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་བཟློའི་རྩློམ་པ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པའློ། །ཉྗེ་དུ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་

བས་བྱྗེད་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་གློས་སྦྱིན་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་གང་ལ་གློས་

སྦྱིན་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་མ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་དགྗེ་འདུན་ལ་གློས་འབུལ་

བའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་དང་བློར་བརླག་བྱུང་བ་དང་ལྗེགས་པར་སྨྲ་བ་དང་བསྗེན་

པར་བྱྗེད་པ་རྣམས་མ་ཡིན་ཞིང་རང་ལས་ནློར་ཐ་དད་པའློ། །དངློས་པློ་ནི་གློས་རུང་

ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་རང་གི་ཡིན་པའློ། རྟྗེན་ནི་རུང་མི་རུང་བརྗེ་བའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཞིང་ཀུན་སློང་སྦྱིན་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་

བ་དྗེ་ལྟར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་ཡུལ་གི་ལག་ཏུ་ཐློབ་པའློ། །འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་པས་

ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་སྔ་མ་དང་འདྲའློ། །གསུམ་པ་ལམ་གི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་

ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་དགྗེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་རུ་འགྲློ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་

ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་གང་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲློ་བའི་ཡུལ་ནི་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་མ་

གཏློགས་པ་དགྗེ་སློང་མ་ཆློས་བདུན་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ཕན་ཚུན་འདློགས་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་ངློ་མ་སློས་པའློ། །གང་དུ་འགྲློ་བའི་ལམ་ནི་ས་ལ་བརྟྗེན་པ། རྒྱང་གྲགས་གཅིག་

ཕན་ཆད་ཡིན་པ། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པའློ། །དུས་ནི་ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་
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པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ལམ་གཅིག་ལ་འགྲློ་བར་འདློད་

པ། སྦྱློར་བ་འགྲློ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་ལས་འདས་

པའློ། །“རྒྱང1་གྲགས་ཕྱྗེད་རྗེར་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བསབ་བྱ་ནི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་

ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱློད་པ་ན་བ་ལམ་དུ་དློར་བ་དང༌། དྗེ་མ་བཀུར་བ་དང༌། དགྗེ་

སློང་མ་ལམ་དུ་ན་བའི་ཚེ་མགློ་ལློགས་ནས་བཟུང་བས་བཀུར་བའི་གྲློགས་མ་བྱས་

པ་དང༌། གྲློང་དུ་ཕྱིན་པ་ན་མཚན་དང་ལྟ་བ་མཐུན་པའི་ནད་གཡློག་མ་བཞག་པར་

སློང་བ་རྣམས་སློ། །དགྗེ་སློང་དང་དགྗེ་སློང་མས་ཕན་“ཚུན2་ལམ་བརྒྱགས་འཁུར་

བ་དང་བྱིན་ལྗེན་བྱྗེད་དུ་རུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་གྲུར་འཇུག་པའི་ལྟར་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡུལ་དང་དུས་ནི་སྔར་དང་འདྲ་ལ། ལམ་ནི་ཆུ་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡིན་པ། རྒྱང་

གྲགས་གཅིག་ཕན་ཆད་ཡིན་པ། ཐད་ཀར་ཕ་རློལ་ཏུ་འགྲློ་བ་མ་ཡིན་པ། འགྲམ་

གཉིས་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པ། རྦ་ཀློང་ལ་བཟུར་བ་ལ་སློགས་པའི་

རྐྱྗེན་གིས་འཇུག་པ་གཞན་དུ་སློང་བ་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་སྦྱློར་མཐར་ཐུག་རྣམས་

སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །བཞི་པ་གནས་ཀི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་འདུག་

པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དང་འདུག་པའི་ཡུལ་ནི་བུད་

མྗེད་ཀི་མཚན་དློན་བྱྗེད་ནུས་པ། བསྗེན་དུ་རུང་བ། ཐ་སད་བཞི་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་

མལ་དུ་གནས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་དང་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་སྗེ་ཆློས་དྲུག་ལྡན་དང་གཅིག་

པུ་ཡིན་པའློ། །གནས་ནི་དབྗེན་པ་དང་རྩིག་པ་དང་མུན་པ་སློགས་ཀི་སྐབས་དང་

བཅས་པ་དང༌། བར་འདློམ་གང་གི་ནང་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་

1  རྒྱད

2  ཆུན
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ཞིང་ཀུན་སློང་འདུག་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་འདུག་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་

གཉི་གས་འདུག་པ་རློགས་པའློ། །

གཉིས་པ་འགྲྗེང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་ཡན་ལག་རྣམས་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལ་འདུག་

པ་ཞྗེས་པའི་གནས་སུ་འགྲྗེང་བ་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །འདིར་འདུག་པ་བུད་མྗེད་དང་འགྲྗེང་

བ་དགྗེ་སློང་མ་ལ་སྦྱར་བ་ནི་མཚོན་བྱྗེད་ཙམ་ཡིན་ནློ། །ལྔ་པ་ཟས་ཀི་གཞི་ལས་གྱུར་

པ་དགྗེ་སློང་མ་སྦྱློར་དུ་བཅུག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་

གིས་སྦྱློར་དུ་བཅུག་པའི་དགྗེ་སློང་མ་ནི་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་པའི་ཆློས་

བདུན་ལྡན་ནློ། །གང་གིས་སྦྱློར་བའི་སྦྱིན་བདག་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་ནློ། །གང་

བཟའ་བའི་དངློས་པློ་ནི་དུས་སུ་རུང་བ། རུང་ཞིང་ཟས་གཅིག་གི་ཚད་དང་ལྡན་པ། 

སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། དགྗེ་སློང་ལ་མྗེད་པའི་ལུང་རྟློགས་གང་རུང་གི་ཡློན་

ཏན་གིས་སྦྱློར་དུ་བཅུག་པ། མགྲློན་དུ་མ་བློས་པའམ་བློས་ཀང་ལྷག་པར་སྦྱར་བའི་

ཟས་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་དགྗེ་སློང་མས་སྦྱློར་དུ་བཅུག་པ་ལ་དྗེ་

ལྟར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའློ། །ཀུན་སློང་ཟ་བར་འདློད་ཅིང་སྦྱློར་བ་ཟ་བར་

རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའློ། །གཞན་གི་དློན་དུ་སྦྱློར་དུ་བཅུག་པ་ཟ་བ་

དང༌། བསློད་སློམས་ལ་ཞུགས་“པ1་ན་དགྗེ་སློང་མས་འདི་ལ་བྱིན་གཅིག །ཅྗེས་བསློ་

བ་ཙམ་བྱས་པ་ཟ་བ་དང༌། སྦྱློར་དུ་བཅུག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་

གཉིས་ཟ་བ་སློགས་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བཞི་པ་“འཚོ་2བར་བྱྗེད་

པ་ཟས་ཀི་གཞི་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ། གནས་མ་ཡིན་

1  ཕ

2  འཆྗེ
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པར་ཟློས་པའི་ལྟུང་བ། དུས་མ་ཡིན་པར་ཟློས་པའི་ལྟུང་བ། ཆློ་ག་ལས་འདས་པའི་

ལྟུང་བ། བང་བྱ་མ་ཡིན་པ་བངས་པའི་ལྟུང་བ་དང་ལྔའློ། །དང་པློ་ལ་བང་བ་ཚད་ལས་

འདས་པ་དང༌། ཟ་བ་ཚད་ལས་འདས་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ་གསུམ་གི་དང་པློ་ཉི་མ་

གཅིག་ལ་བང་བ་ཚད་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་ལ་བང་བའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

ཟས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ་དགྗེ་འདུན་གི་ཆྗེད་མིན་པར་རང་ཆྗེད་དུ་འབློད་པ་

ཡིན་པའློ། །གང་བང་བའི་ཟས་ནི་བཟའ་བ་ལྔ་གང་རུང་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ། 

ནར་མའི་ཟས་མ་ཡིན་པ། རུང་ཞིང་ཟས་གཅིག་གི་ཚད་དུ་ལློངས་པ། སྦྱིན་བདག་སྔ་

ཕྱི་སློ་སློར་དབང་བ། ཟས་ཕྱི་མ་ལ་གློས་ཁྲུ་གང་དུ་ལློངས་པའམ་དྗེའི་རིན་གི་རྗེད་པ་

མྗེད་པའློ། །དུས་ནི་ཉི་མ་གཅིག་གི་དུས་ཡིན་ཞིང་མུ་གྗེའི་དུས་མ་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་

ཟས་གཅིག་གིས་འཚོ་མིནུས་པའི་ནད་པ་དང་དཀློན་མཆློག་གི་དློན་དུ་ཕྱག་བདར་

རྗེ་ལ་དྗེ་ཙམ་མམ་དཀིལ་འཁློར་བ་མལ་ཙམ་གི་ལས་བྱས་པ་དང་ཉི་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་

དཔག་ཚད་ཕྱྗེད་ཡན་ཆད་ཀི་ལམ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་མ་ཡིན་པ་དང༌། ས་བརྐྱང་མ་

བཏིང་བའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཟས་གཉིས་པ་ཟ་བར་

“འདློད1་པ། སྦྱློར་བ་ཟ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའློ། །དུས་ལ་མ་

བབ་པར་ཁྱིམ་དུ་ཟན་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ཁྱིམ་དུ་ཟན་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་རང་རང་གི་

འཁློར་དང་གླློ་བུར་དུ་འློངས་པ་རྣམས་གནས་བརྟན་གིས་ཚང་མ་ཚང་མ་བརྟགས་པ་

དང༌། དགློས་པ་མྗེད་པར་ཁློ་བ་སློགས་ཀིས་རང་གི་ཟན་གཅློད་པ་རྣམས་བསབ་བྱའི་

ཉྗེས་བྱས་སློ། །
1  འདྗེད
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གཉིས་པ་གནས་གཅིག་ནས་བང་བ་ཚད་ལས་འདས་པ་འདུག་གནས་སུ་ཟ་

བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་གི་ཟ་བའི་སྦྱིན་བདག་ནི་ཁྱིམ་

པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་མུ་སྗེགས་ཅན་ཁློ་ནའི་སྦྱིན་བདག་ཡིན་ཞིང་ཅི་བདྗེར་སློབས་པ་པློ་

མ་ཡིན་པའློ། །གནས་ནི་མུ་སྗེགས་ཅན་ཁློ་ནའི་འདུག་གནས་སུ་གྲུབ་ཅིང་སྤྱློད་ལམ་

བཞི་ཤློང་བ། བདག་པློ་ཁྱིམ་པ་གནས་བཞིན་པའློ། །དྗེ་ན་གནས་པའི་ཕྱི་རློལ་པའི་

རབ་བྱུང་རྣམས་ཀང་མཚན་དང་ལྟ་བ་མཐུན། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་

དུ་གནས་པའློ། །གང་བཟའ་བའི་ཟས་ནི་དུས་རུང་གི་ཟས་རུང་ཞིག་ཟས་གཅིག་གི་

ཚད་དང་ལྡན་པ། སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། ཉི་མ་གཉིས་པའི་ཟས་ཡིན་

པའློ། །རྟྗེན་ནི་ནད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་གནས་དྗེར་ཞག་ལློན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་

ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཟས་གཉིས་པ་ཟ་བར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་

ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་བངས་ཤིང་ཟ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་

པའློ། །གནས་དྗེར་ཟས་མི་ཟ་བར་ཉི་མ་གཉིས་པ་ལ་སློད་པ་དང༌། ཁྱིམ་བདག་དངློས་

སུ་མི་གནས་པ་དང༌། ཕྱི་ནང་གི་རབ་བྱུང་དང་ཉྗེ་དུ་དབང་བའི་འདུག་གནས་སུ་ཟ་བ་

ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་སྦྱིན་བདག་གཅིག་ལས་བང་བ་ཚད་ལས་འདས་པ་ལྷུང་

བཟྗེད་དློ་གསུམ་ཙམ་ལས་ལྷག་པར་ལྗེན་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་

ལག་ལ་གང་ལ་བང་པའི་སྦྱིན་བདག་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ཚད་ཡློངས་

སུ་བཅློད་པ་དང༌། ཅི་ཙམ་དགློས་པ་ལློང་ཞྗེས་སློབས་པ་པློ་མ་ཡིན་པའློ། །གང་བང་

བའི་དངློས་པློ་ནི་གཡློས་སུ་བྱས་པའི་དུས་རུང་གི་ཟས་རུང་ཞིང་འབས་མ་ག་ངྷའི་

བྗེའུ་ཆུང་ཕྱྗེད་དང་ལྔ་བཙོས་པ་ལས་ལྷག་པའི་ཚད་དང་ལྡན་པ། སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་
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ཀི་ཡིན་པའློ། །ཟ་བའི་གནས་ནི་གང་བངས་པའི་གནས་དྗེ་ལས་གཞན་ཡིན་པ། 

བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ལྷག་པ་བགས་ནས་ཟ་བར་འདློད་པ། 

སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་བངས་ཏྗེ་གནས་གཞན་དུ་ཟ་བར་རྩློམ་པ། 

མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའློ། །གཞན་ལ་ལྷག་པ་ལྗེན་དུ་བཅུག་སྗེ་ཟ་བ་ལ་ཉྗེས་

བྱས་སློ། །གཉིས་པ་ཟ་བ་ཚད་ལས་འདས་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་སངས་པ་ཟ་བའི་

ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་བཟའ་བར་བྱ་བ་རུང་ཞིང་མགུལ་དུ་མྗེད་

པའི་ཚད་དང་ལྡན་པ། ཐུག་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པ། རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བས་ལྷག་

པློར་མ་བྱས་པའློ། །ཟ་བའི་དུས་ནི་མུ་གྗེའི་དུས་མ་ཡིན་པ། རྟྗེན་ནི་སངས་པ་རློགས་

ཤིང་ནད་པ་མ་ཡིན་པ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་སངས་པ་དང་ལྷག་“པློར1་མ་བྱས་

པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ། ཀུན་སློང་ཟ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ཟ་བར་

རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའློ། །སངས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་མཚན་

ཉིད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་མུ་གྗེའི་དུས་མ་ཡིན་པར་རུང་“ཞིང2་ཚད་དང་

ལྡན་པའི་དུས་རུང་གི་ཟས་བྱིན་ལྗེན་སློབས་པར་འློས་པའི་གང་ཟག་བྱིན་ལྗེན་འཐློབ་

པའི་ཕྱློགས་ན་གནས་པས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སློབས་པའློ། །ཀུན་སློང་བསམ་པ་

ཐག་པས་“དྗེ3་རིང་འདི་ལས་མི་བཟའ་འློ་སམ་ནས་སློང་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ངག་

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་རྗེ་ཞིག་གི་སྒ་མ་སྦྱར་བར་“ཚེག4་གློ་ཞྗེས་སློགས་བརློད་

པའམ་ལྡང་བར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་སྨྲས་པའི་དློན་གློ་བའམ་འདུག་པའི་གནས་

1  པར

2  ཞིབ

3  འདི

4  ཆློག
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བཏང་བའློ། །བཅའ་བ་སངས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་ནས་བཅའ་བ་ལྷག་“པློར1་མ་བྱས་

པར་ཟ་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ལྷག་པློར་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གང་གིས་ལྷག་

པློར་བྱ་བའི་རྟྗེན་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། 

མཚམས་ཀི་ནང་དུ་གནས་པ། ཟ་བའི་གནས་མ་བཏང་བའློ། །ལྷག་“པློར2་གསློལ་བ་

པློ་ནི་དགྗེ་སློང་གི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ། བསམ་པ་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ། ནད་པ་མ་ཡིན་པ། 

ཟས་སངས་པ་ཡིན་པའློ། །གང་ལྷག་པློར་བྱ་བའི་ཟས་ནི་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་

དུས་རུང་གི་ཟས་ཡིན་པ། རང་གི་ཡིན་པ། བྱིན་ལྗེན་བྱས་ཤིང་སྔར་ལྷག་པློར་བྱས་

པ་དང་མ་འབྗེལ་བའློ། །གནས་ནི་མཚམས་ཀི་ནང་དང༌། བྱིན་ལྗེན་འཐློབ་པའི་

ཕྱློགས་ཡིན་པའློ། །དུས་སྔ་དྲློ་དང་སངས་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་མུ་གྗེའི་དུས་མ་ཡིན་

པའློ། །ཆློ་ག་ནི་ལག་པ་བཀྲུས་བྱིན་ལྗེན་བྱས་ཤིང་ལག་ཏུ་བངས་ནས་སྤྱློད་ལམ་

འགྲྗེང་བས་རྟྗེན་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པའི་སྔགས་ལན་ཅིག་བརློད་དྗེ་རྟྗེན་དྗེས་ཟས་

མ་སངས་ན་ཁམ་གཉིས་སམ་གསུམ་ཟློས་ནས། ཁྱློད་ཀིར་གྱུར་གི་བཞུད་ཅིག་ཅྗེས་

བརློད་དློ། །ལྷག་པློར་བྱས་པ་དང་སངས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངྗེས་པ་དང་ཐྗེ་

ཚོམ་ཟ་བས་ཟློས་ན་ཉྗེས་བྱས་དང༌། བཟའ་བ་སངས་ནས་བཅའ་བ་ཟ་བ་ལ་ལྟུང་བྱྗེད་

དློ། །བཅའ་བ་སངས་ནས་བཟའ་བ་ཟ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་ལ། བསབ་བྱའི་ཉྗེས་པ་ནི་མི་

རུང་བ་དང་འདྲྗེས་པའི་ཟས་ལ་ལྷག་“པློར3་བྱྗེད་པ་དང་སངས་པ་རློགས་པས་ལྷག་

པློར་བྱས་པ་དང༌། ཡུལ་གིས་མ་གསློལ་བར་ལྷག་པློར་བྱས་པ་དང༌། ཟས་འཚོ་བ་
1  བློར

2  བློར

3  བློར
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ཙམ་ལས་ལྷག་པར་ཟ་བ་དང༌། རྟྗེན་ནི་ནད་པ་མིན་པ། ཆློག་པར་མ་ཟློས་པ། མགུལ་

དུ་མིད་པར་མངློན་པའི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་འཕློ་དང་བཅས་པ། གནས་དྗེ་ཉིད་དུ་

བཟའ་བའི་ཕྱིར་བྱིན་ལྗེན་བངས་ཏྗེ་འདུག་པས་ཟས་ཀི་བྱ་བ་མ་རློགས་པར་ལངས་

པ་རྣམས་སློ། །

གཉིས་པ་སངས་པ་ལ་སློབས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

གང་ལ་སློབས་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ཟས་སངས་པ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པའློ། །ཟས་དང་དུས་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་

ཞིང་ཀུན་སློང་སློབས་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་སློབས་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་སློབས་

པར་གློ་བའློ། །གཉིས་པ་གནས་མ་ཡིན་པར་ཟློས་པའི་འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་

ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དུ་ཟ་བའི་གནས་ནི་གང་ལས་འདུས་ཤིང་ཟ་

བའི་ཡུལ་གི་དགྗེ་འདུན་དྗེ་དང་རང་བཞིན་གི་མཚམས་གཅིག་ཅིང་ནར་མའམ་གླློ་

བུར་བ་གང་ཡང་རུང་བའི་བཀད་སའི་གནས་མི་གཅིག་པའློ། །གང་ཟ་བའི་ནས་ནི་

རུང་ཞིང་ཟས་གཅིག་གི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་དུས་སུ་རུང་བའི་ཟས་ཡིན་པ། འདུས་པ་

ཆྗེན་པློའི་ཟས་དང་ཕྱི་རློལ་པའི་དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཟས་མ་ཡིན་པའློ། །གང་གིས་འདུས་

ཤིང་ཟ་བའི་རྟྗེན་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་བཞི་ཡན་ཆད་ཡིན་པ། ན་བ་དང་ལས་

བྱས་པ་དང་ལམ་དུ་སློང་བ་མ་ཡིན་པའློ། །དུས་ནི་མུ་གྗེའི་དུས་མ་ཡིན་པ། བསམ་

པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ཡུལ་རྟྗེན་གི་དགྗེ་འདུན་གཉིས་ཟས་ལྷན་ཅིག་

མ་ཡིན་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ། ཀུན་སློང་འདུས་ཤིང་ཟ་བར་འདློད་

པ། སྦྱློར་བ་རང་གི་གྲློགས་དྗེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་དུས་ཅིག་ཆར་ཟ་བར་རྩློམ་པ། 
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མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའློ། །འདུས་ཤིང་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་སྐྗེད་པ་ལ་ཡུལ་རྟྗེན་

གི་དགྗེ་འདུན་གང་ཡང་རུང་བས་ནར་མའམ་གླློ་བུར་བའི་བཀད་ས་ངྗེས་པ་ཅན་དྗེར་

ཟློས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་སློ། །ཟས་ལྷན་ཅིག་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་ངྗེས་པ་

དང་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཟ་བ་དང༌། དགྗེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ནར་མའམ་གླློ་བུར་

དུ་ཟ་བའི་བཀད་ས་དྗེར་དྗེ་ན་གནས་པ་དག་གིས་འདུ་བར་འློས་པའི་དགྗེ་འདུན་དུ་

ལློངས་པ་མ་འདུས་པར་ཟ་བ་རྣམས་ཉྗེས་བྱས་སློ། །འགྲློ་བར་ཆས་པ་དང་གླློ་བུར་དུ་

འློངས་པ་དང་ནད་པ་དང་ནད་གཡློག་དང་དགྗེ་སྐློས་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀིས་དགྗེ་

སློང་གྲལ་ལ་འཁློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཟས་མ་བརྩམས་པར་སྤྱི་སྤུངས་ལས་མནློས་

ཏྗེ་ཟ་བ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགྗེ་སློང་གཅིག་ལས་མྗེད་ན་ཡང་“དྗེས1་བཀད་

ས་ལས་གཞན་དུ་ཟློས་པ་དང༌། གཅིག་མགྲློན་དུ་བློས་པའི་ཚེ་ཡང་སྦྱིན་བདག་གིས་

མ་བསློ་བར་མནློས་ཏྗེ་ཟ་བ་རྣམས་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་དུས་མ་

ཡིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ཟ་བའི་དངློས་པློ་ནི་

རུང་ཞིང་མགུལ་དུ་མིད་པའི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་དུས་རུང་གི་ཟས་ཡིནཔ། མིད་པ་

གཉིས་པ་ལ་སྒྗེགས་པའི་ཟས་མ་ཡིན་པ། དུས་ནི་རང་གནས་པའི་གླིང་གི་ཉི་མ་ཕྱྗེད་

ཡློལ་ནས་སྐ་རྗེངས་མ་ཤར་བའི་དུས་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ཕྱི་དྲློའི་ཟས་ཀིས་ཕན་པའི་

ནད་ཅན་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་

ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ། ཀུན་སློང་ཟ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ཟ་བར་རྩློམ་པ། 

མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའློ། །དུས་ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་

ཟ་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །
1  ངྗེས
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བཞི་པ་ཆློ་ག་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་གསློག་འཇློག་ཏུ་

སློང་བ་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་དངློས་དང་ཆ་ལ་བརྟྗེན་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་པ་གསུམ་

མློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ཟ་བའི་དངློས་པློ་ནི་སྨན་བཞི་གང་

ཡང་རུང་བའི་ངློ་བློར་འགྲུབ་པ། རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བས་གསློག་འཇློག་བྱས་པ། 

གཞི་གཞན་གི་ཆ་ནས་རུང་བ། མགུལ་དུ་མིད་པའི་ཚད་དང་ལྡན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་

“དྗེས1་ཕན་པའི་ནད་ཅན་མ་ཡིན་པ། དུས་ནི་མུ་གྗེའི་དུས་མ་ཡིན་པ། བསམ་པ་ལ་

འདུ་ཤྗེས་ནི་གསློག་འཇློག་ཏུ་སློང་བར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་ཡིན་པ། 

ཀུན་སློང་ཟ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ཟ་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་

པའློ། །གསློག་འཇློག་ཏུ་མ་སློང་བ་ལ་“སློང2་བར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་

གིས་ཟ་བ་དང༌། གསློག་འཇློག་ཏུ་སློང་བའི་ཟས་ཀིས་ཁ་དང་ལྷུང་བཟྗེད་ལ་སློགས་

པ་འབགས་པས་ཟ་བ་དང༌། ལན་ཚྭ་དང་འགྱུར་བྱྗེད་ཀི་ཆུ་དང་རློག་ཆུ་རྣམས་གསློག་

འཇློག་ཏུ་སློང་བ་ཟ་བ་སློས་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་

ཆ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཉྗེས་པ་ལ་བཞི་ལས་ལག་ཉ་དང་འབྗེལ་བའི་ཉྗེས་པ་ནི་རང་ངམ་

རང་དང་ཟས་ཀི་ཆློ་ག་གཅིག་པ་དབང་བའི་ཟས་སམ་ཉྗེ་བའི་ས་གློན་དུ་གནས་པ། 

རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ། གཞི་བརྟན་པ་དང༌། བྱིན་ལྗེན་“སློབས3་པ་དང་མ་འབྗེལ་

ཞིང་“ཆུད4་ཟ་བའི་རྐྱྗེན་མྗེད་པའི་ཚེ་བྱིན་ལྗེན་མ་བྱས་པར་ཟ་བའི་བསམ་པ་ལས་

གཞན་པས་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བས་རྗེག་ན་ལག་ཉའི་ཉྗེས་པ་དང༌། དྗེ་རང་ངམ་

1  ངྗེས

2  སང

3  སློགས

4  ཆུང
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རང་དང་འདྲ་བས་ཟློས་ན་ལག་ཉར་བངས་པ་ཟ་བའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་

“མཚམས1་བཙོས་དང་འབྗེལ་བའི་ཉྗེས་པ་ནི་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བ་དབང་བའི་

ཟས་སམ་ཉྗེ་བའི་ས་གློན་དུ་གནས་པ་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་རྗེན་པ་ཆུད་ཟ་བ་

ལ་སློགས་པའི་རྐྱྗེན་མྗེད་པའི་ཚེ་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བའི་དགྗེ་སློང་འབྱུང་འཇུག་

ལ་དབང་ཆྗེ་ཞིང་རུང་ཁང་དུ་མ་བྱས་པའི་གནས་སུ་མྗེ་དང་འབྗེལ་བས་བཙོས་པ་ནི་

མཚམས་བཙོས་ཀི་ཉྗེས་པར་འགྱུར་ལ་“དྗེ2་ཟ་བ་ན་མཚམས་བཙོས་ཟློས་པའི་ཉྗེས་

བྱས་སློ། །

གསུམ་པ་ཞག་ལློན་དང་འབྗེལ་བའི་ཉྗེས་པ་ནི་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བ་དབང་

བའི་“ཟས3་སམ་ཉྗེ་བའི་ས་གློན་དུ་གནས་པ་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆུད་ཟ་

བ་སློགས་ཀི་རྐྱྗེན་མྗེད་པའི་ཚེ་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བ་དབང་ཞིང་རུང་ཁང་དུ་མ་

བྱས་པའི་གནས་སུ་ཞག་ལློན་པས་ནི་ཞག་ལློན་གི་ཉྗེས་པར་འགྱུར་ལ་དྗེ་ཟ་བ་ན་

ཞག་ལློན་ཟ་བའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བཞི་པ་དགྗེ་སློང་གིས་བཙོས་པ་དང་འབྗེལ་བའི་

ཉྗེས་བྱས་ནི་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བ་དབང་བའི་ཟས་སམ་ཉྗེ་བའི་ས་གློན་དུ་གནས་

ཤིང༌། རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་རྗེན་པ་ཞིག་གནས་གང་ཡང་རུང་བའི་དགྗེ་སློང་

གིས་མྗེའམ་རླངས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་འཚེད་པར་བྱྗེད་ན་དགྗེ་སློང་གིས་བཙོས་པའི་

ཉྗེས་པར་འགྱུར་ལ་དྗེ་ཟ་ན་དགྗེ་སློང་གིས་བཙོས་པ་ཟློས་པའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །རྗེན་

དང་བལ་བ་ཡིན་མིན་གི་ཚད་ནི་ཤ་སྐམ་ལ་སློགས་པ་ས་བ་རྣམས་ལ་སུམ་ཆ་

བངས་པ་དང༌། ལློ་མ་ལ་སློགས་པ་སི་བ་རྣམས་ནི་ཁ་དློག་གྱུར་པ་དང༌། འློ་མ་ལ་
1  མཆྗེམས

2  ང

3  བས
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སློགས་པའི་ཁུ་བ་རྣམས་ནི་ལན་གཉིས་ཁློལ་བའི་“ཚེ1་ན་རྗེན་“པ2་དང་བལ་བ་ཡིན་

ནློ། །གསུམ་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་ཟས་ཀི་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་མི་རུང་བ་དང་

འདྲྗེས་པ་མ་བསལ་བ་དང༌། ཁྭ་ཏ་ལ་སློགས་པའི་མཆུས་རྗེག་ན་ཐན་འཁློར་དང་

བཅས་པ་མ་བསལ་བ་དང༌། ཁ་མ་བཀྲུས་པར་ཟློས་པ་དང༌། ནློར་བ་དང་བརྗེད་པས་

ལག་ཉར་འགྱུར་བའི་རས་བངས་མ་ཐག་ཉྗེ་བར་མ་བཞག་པ་དང༌། ལག་ཉར་སློང་བ་

ལ་སློགས་པ་གཞན་ལ་ལྟློས་པ་དང་བཅས་པ་བཏང་བ་དང༌། ལྟློས་མྗེད་དུ་བཏང་བ་

ཤྗེས་བཞིན་དུ་ལྗེན་པ་དང༌། གྲུ་དང་ཤིང་རྟ་ལ་རྗེག་དགློས་པའི་རྐྱྗེན་བྱུང་བའི་“ཚེ3་

ཁ་ལློ་པ་དང་རུ་སྐ་དང་རུ་སྐ་འཛིན་པའི་སན་ལ་རྗེག་པ་དང༌། ཟས་བླུགས་པའི་གྲུ་

དང་ཤིང་རྟ་ལ་རྐྱྗེན་མྗེད་བཞིན་དུ་རྗེག་པ་དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་སྨན་ལུད་པ་ན་ཆུད་ཟ་

བ་ལས་མ་བསྐབས་པ་དང༌། དང་པློར་ཤིང་དབི་བ་སློགས་བྱར་ཡློད་བཞིན་དུ་

“རྗེག4་པ་དང༌། ལམ་བརྒྱགས་འཁུར་བའི་དགྗེ་ཚུལ་སློགས་མྗེད་པའི་ཚེ་དྗེ་འཁུར་

བའི་སྦྱིན་བདག་སློགས་མ་བཙལ་བ་དང༌། རང་གིས་ལམ་བརྒྱགས་ཁྱྗེར་བ་དྗེ་

བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་སྐལ་པ་བྱིན་པས་མ་”བརྗེས་པར་ཟ་བ་དང༌། རང་གིས་

བརྒྱགས་སུ་བཟུང་བའི་ཟས་བྱིན་ལྗེན་མ་བྱས་པར་ཟ་དགློས་པའི་ཚེ་ཉི་མ་དང་པློ་

ལ་ཟས་མ་བཅད་པ་དང༌། ཉི་མ་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་སྦར་བ་ཁ་ཐུར་བསན་

གང་དང་དློ་ལས་ལྷག་པ་ཟློས་པ་དང༌། བྱིན་ལྗེན་མ་བྱས་པ་དང་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་

ཟས་ལ་སློགས་པ་རུང་བ་མིན་པ་ཟ་དགློས་པའི་རྐྱྗེན་བྱུང་བའི་ཚེ་སྒ་མི་སན་པའི་

1  ཆྗེ

2  བ

3  ཆློ

4  རག
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རས་དང་འདྲ་བར་བདག་གིར་བཟུང་བ་མྗེད་དློ་སམ་པའི་སྗེམས་མ་བསྐྗེད་པར་ཟ་བ་

དང༌། ལག་པ་བཀྲུས་པ་དང་འདབ་མ་དག་ཡློད་བཞིན་དུ་ཆུ་སློད་ཀིས་“སྐློམ1་འཐུང་

བ་དང༌། མྗེད་ན་མ་བསྒིབས་པར་འཐུང་བ་དང༌། ཆུ་སློད་དྗེ་ཆུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན་

ཁ་མ་བཀག་པར་བཞག་པ་རྣམས་སློ། །

གཉིས་པ་བྱིན་ལྗེན་གི་ཆློ་ག་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་ལ་གང་བཟའ་བའི་དངློས་པློ་ནི་སློ་ཤིང་ཡན་ཆད་མིད་པར་བྱ་བའི་ཁ་ཟས་

རུང་ཞིང་མགུལ་དུ་མིད་པར་མངློན་པའི་ཚད་དང་ལྡན་པ། རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་

བས་བྱིན་ལྗེན་མ་བྱས་པའློ། །གནས་ནི་སྒ་མི་སན་ལས་གཞན་པ། རྟྗེན་ནི་དྗེས་ཕན་

པའི་ནད་པ་མིན་པའློ། །དུས་མུ་གྗེའི་ཚེ་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་བྱིན་

ལྗེན་མ་བྱས་པ་ལ་མ་བྱས་པར་ཤྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ། ཀུན་སློང་ཟ་བར་

འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ཟ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའློ། །བྱིན་ལྗེན་བྱས་

པ་ལ་མ་བྱས་པར་ཤྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཟ་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །བྱིན་ལྗེན་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། མཐློ་བའི་ཕྱློགས་མ་ཡིན་པ་མདུན་དྲང་པློ་ནས་

རགས་པ་“སློགས2་ཀིས་བར་དུ་མཆློད་པའི་བསྗེན་པར་མ་རློགས་པའམ་དྗེ་དག་

འདྲ་བས་ཟས་གྗེན་དུ་འདྗེགས་ནུས་ཤིང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྦྱིན་པར་འདློད་

པས་ལག་པའམ་དྗེ་དང་འབྗེལ་བས་བསབས་པས། ལྗེན་པ་“པློས3་ལག་པ་གཉིས་

བཀན་པས་ལུས་སམ་དྗེ་དང་འབྗེལ་བའི་སློད་ལ་སློགས་པར་བངས་པའློ། །རིགས་

ངན་ལ་སློགས་པས་བྱིན་ལྗེན་བསབས་པ་ན་མདུན་དུ་དཀིལ་འཁློར་བིས་ཏྗེ་འཇློག་
1  སྐྗེམ

2  སགས

3  པས
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ཏུ་འཇུག་པ་དང༌། སྤྗེའུ་རྣམས་ཀིས་ཤིང་གི་སྗེང་ནས་བསབས་པ་ལ་ཡང་བྱིན་ལྗེན་

འབྱུང་ངློ༌། །བྱིན་ལྗེན་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི་གཞན་གིས་ཕློགས་པ་དང༌། གནས་ནས་མ་

འཕགས་པར་ལྗེན་མི་ནུས་པའི་སར་འདྲིལ་བ་དང༌། དགྗེ་སློང་གིས་མ་བཟུང་བར་

བསྗེན་པར་མ་རློགས་པས་རྗེག་པ་དང༌། བསྗེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་སྔློས་པ་དང༌། 

རྟྗེན་དགྗེ་སློང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང༌། ཞློ་མར་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་སྨན་ངློ་བློ་གྱུར་པ་

དང༌། མཚན་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་སྐྗེ་བ་གྱུར་པ་དང༌། མཚམས་གཞན་དུ་དློར་བ་རྣམས་

སློ། །བྱིན་ལྗེན་འཇིག་པའི་རྒྱུ་གསལ་བར་བསྡུས་པ་རྣམ་འབྱྗེད་ལས། འཕློག་དང་

འདྲིལ་དང་རྗེག་པ་དང༌། །བསྔློས་དང་དགྗེ་སློང་མིན་གྱུར་དང༌། །ངློ་བློ་གྱུར་དང་སྐྗེ་བ་

གྱུར། །འདློར་བ་ཡིས་ནི་བྱིན་ལྗེན་འཇིག་ཅྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ནློ། །བསབ་བྱའི་

ཉྗེས་པ་ནི། གནས་པས་ཤིང་ཐློག་ལ་སློགས་པ་མ་བརྟགས་པ་དང༌། སློམས་པར་

འབིམ་པར་བྱྗེད་པ་མློས་པར་མ་བྱས་པ་དང༌། ཞུན་མར་ལ་སློགས་པ་འབིམ་པའི་ཚེ་

ལློ་མ་ལ་སློགས་པས་གློས་མ་བསྐབས་པ་དང༌། བིམ་པར་བྱ་བ་བཟང་ངན་བར་མ་

རྣམས་སློ་སློར་མི་འབིམ་པ་དང༌། འབིམ་པར་བྱྗེད་པའི་སྐལ་བ་རང་གི་མཁན་སློབ་

ཀིས་གྲལ་མཚམས་སུ་འཐློབ་བཞིན་དུ་མ་བངས་པ་དག་མི་འཐློབ་ན་དྲུང་ན་འདུག་

པས་མ་བངས་པ་དང༌། མཁན་སློབ་ཀིས་བངས་པ་རྣམས་སློ། །

ལྔ་པ་བསློད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་

བསང་བའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་ཅི་བདྗེར་སློབས་པ་པློ་མ་ཡིན་པ། གང་ཟ་

བའི་དངློས་པློ་ནི་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྨན་ཡུལ་དུས་དྗེར་བསློད་པར་གྲགས་

ཤིང་སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ནད་པ་མ་ཡིན་པ། བསམ་པ་ལ་འདུ་
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ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རང་དློན་དུ་བསངས་ཏྗེ་ཟ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ངག་

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་བསངས་ཏྗེ་ཟ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་

པའློ། །ཟས་བསློད་པ་མི་ཟ་བར་བསངས་པ་ཙམ་དང༌། བསློད་པ་སློབས་པ་ན་ངན་པ་

བསངས་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ལྔ་པ་བསབ་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཞི་ལ་ལློག་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དང༌། ལྟ་བ་རྣམ་དག་དང༌། ཆློ་ག་རྣམ་དག་དང༌། 

འཚོ་བ་རྣམ་དག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་བཞིའློ། །དང་པློ་ལ་གཞན་གི་སློག་ལ་གནློད་པ་

དང༌། འདློད་པའི་ལློངས་སྤྱློད་དང༌། སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་ཆློས་བཤམ་པ་དང༌། རང་

གཞན་གི་ལུས་སློག་དང༌། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱློད་པའི་གཞི་དང༌། རྗེག་པར་

བྱྗེད་པའི་ལུས་དང༌། བློ་མཐུན་པ་དང༌། འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་དངློས་པློ་ལ་

ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་སྗེ་བརྒྱད་ཀི་དང་པློ་གཞན་གི་“སློག1་ལ་གནློད་པ་སློག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་ལ་སྤྱློད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་དང་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་

གཉིས། དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་དུད་འགྲློ་ཡིན་པ། ཐ་མལ་པའི་མིག་

ལ་སང་དུ་རུང་བ། ལུས་སམ་ཡློ་བྱད་ཀི་དློན་དུ་དགློས་པའི་ཆུ་ལ་སློགས་པའི་གཞི་

དང་བཅས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་སློག་ཆགས་ཡློད་པ་ལ་ཡློད་པར་ངྗེས་

པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་པ། ཀུན་སློང་ནི་རང་དློན་དུ་སློག་ལ་ལྟློས་མྗེད་དུ་ལློངས་སྤྱློད་

པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ལྷུང་བཟྗེད་དང་ཆློས་གློས་ཀི་ལས་ལ་

སློགས་པ་དང༌། ཆུའི་སློལ་དགག་པ་དང་བསལ་བ་ལ་སློགས་པ་གང་ཡག་རུང་བས་

སྤྱློད་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྱྗེན་གིས་སློག་ཆགས་ཤི་བའློ། །སློག་ཆགས་

མྗེད་པ་ལ་ཡློད་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་སྤྱློད་པ་དང༌། ཆུའི་སློལ་དགག་
1  སག
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པ་དང༌། ཁྲུས་རས་ཉིས་རིམ་བཀྲུ་བ་སློགས་བྱས་ཀང་མ་ཤི་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་ཆུ་ཚགས་གང་ཡང་རུང་བ་མ་བཅངས་པ་

དང༌། རང་ལ་ཡློད་པའམ་གཞན་གིས་ཆུ་ཚགས་ཁས་བངས་པ་མྗེད་པར་ལློངས་རྒྱུ་

འགྲློ་བ་དང༌། ལློངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་འབལ་བ་ན་སྦྱིན་པར་ཁས་མ་བངས་པའི་ཆུ་ཚགས་

ལ་བརྟྗེན་པ་དང༌། རང་དང་ཞྗེ་འགྲས་པའི་ཆུ་ཚགས་ལ་ལྟློས་པ་བྱ་ཏྗེ་འགྲློ་བ་དང༌། ཆུ་

ཚགས་ལ་སློག་ཆགས་ཡློད་པ་ཆུས་མ་བཤལ་བ་དང༌། དྲི་མ་ཆགས་པ་མ་བཀྲུས་པ་

དང༌། རུལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མ་བསྐམས་པ་དང༌། ཆུ་ཚགས་གཞག་པའི་ཆྗེད་

དུ་གདང་བུ་དང༌། ཆུ་སློད་གཞག་པའི་ཆྗེད་དུ་ཁིའུའམ་སློ་ཕག་གི་སྗེགས་བུ་སློགས་

མ་བྱས་པ་དང་། ཆུ་བརྟག་པའི་ཚེ་གཡློ་བ་དང་རློག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། སློད་མ་

ཁྗེངས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཡུན་རིང་པློར་བརྟག་པ་དང༌། རྩྭ་ལ་སློགས་པའི་རྩྗེ་མློ་རྩུབ་པློས་

སློག་ཆགས་བསྗེན་པ་དང༌། སློག་ཆགས་འཆི་བའི་ལམ་དུ་དློར་བ་དང༌། ཆུ་

“བཙགས1་པའི་སློག་ཆགས་དྗེ་དག་བསལ་སློད་དམ་ཆུ་ཚགས་ཀིས་ཆུ་ལ་མ་དློར་

བ་དང༌། མར་མྗེའི་ནང་དུ་སློག་ཆགས་ལྷུང་ན་འློད་ཁང་མ་བྱས་པ་དང༌། སྐྲའི་རིས་

སྦྲུལ་བཟུང་བ་དང༌། སྦྲུལ་སྐྲློད་པ་ན་སྗེ་གློལ་གི་སྒ་ལ་སློགས་བས་མ་བསྐྲད་པ་དང༌། 

དྗེས་མི་འགྲློ་ན་བུམ་པ་སློགས་སུ་བཅུག་ནས་ཁ་བཅད་ཅིང་བུ་ག་བཏློང་ནས་མ་

བསལ་བ་དང༌། དྗེ་མ་གྲུབ་ན་ཐ་གུ་རས་མ་དཀྲིས་པ་སློགས་ཀིས་མགུལ་པ་བཅིངས་

ཏྗེ་མ་དློར་བ་དང༌། ཚང་དུ་གཞུག་པར་མ་བྱས་པ་དང༌། ཚང་ཚིང་གི་ནང་དུ་དློར་བ་

དང༌། ཁུང་དུ་ཞུགས་ཀི་བར་དུ་མ་བསད་པ་དང༌། རྩྭ་ཤིག་རྣམས་གསིང་མའམ་

ཕྱློགས་བསིལ་བར་མ་དློར་བ་དང༌། ཤིག་རྣམས་རས་མར་བཅུག་སྗེ་རྩིག་པའི་
1  བཅགས
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གསྗེབ་ཏུ་གཞུག་པ་སློགས་མི་བྱྗེད་པར་རང་དགར་དློར་བ་དང༌། རྐང་ཁྲུས་སློད་སློང་

པ་ཆུས་མ་བཀང་བ་དང༌། ཆུ་ལ་སློགས་པའི་སློད་མ་བཞག་པ་དང༌། སློད་སྤྱད་འབྲུབ་

བར་བསྐློས་པས་དགྗེ་འདུན་གི་ཆུ་སློད་བཞག་པ་དང༌། གཡར་པློར་སྦྱིན་པ་དང༌། དྗེ་

ཕྱིར་བང་བ་དང༌། ཆུས་དགང་བ་སློགས་མ་བྱས་པ་དང༌། ཁྱིམ་པ་སློད་སྤྱད་གཡར་

བ་དང་རིང་པ་ཡློད་བཞིན་དུ་མ་བཏང་བ་དག །“གཙུག1་ལག་ཁང་དྗེ་ཉིད་དུ་སྦྱིན་

བདག་གིས་སློད་སྤྱད་གཡར་བ་ལ་མི་སྦྱིན་པ་དང༌། དགྗེ་སློང་སློད་སྤྱད་སློང་པ་ལ་

གཏན་དུ་མ་བྱིན་པ་དང༌། སློད་སྤྱད་གཞག་པའི་ཕྱིར་མཛོད་ཁང་མ་བྱས་པ་དང༌། ར་

དང་ཟགས་མའི་སློད་སྤྱད་སློ་སློར་མ་བཞག་པ་དང༌། ཆུ་ཉྗེ་བར་མ་བཞག་པ་དང༌། 

གར་བབ་བབ་ཏུ་བཞག་པ་དང༌། ཆུ་ཁང་དགློས་པའི་ཚེ་མི་བྱྗེད་པའམ་ཚུལ་དང་མི་

མཐུན་པར་བྱས་པ་དང༌། ཆུ་སློད་གཙང་སྦྲ་མ་བྱས་པ་དང༌། བཏུང་བའི་ཆུ་དྗེ་ལག་པ་

དང་གློས་རུང་བ་མ་ཡིན་པས་བིམས་པ་དང༌། ཆུ་སློད་དུས་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་འློས་པ་

བཞིན་དུ་བཀྲུ་བཤལ་དང་སྐམ་པ་སློགས་མ་བྱས་པ་དང༌། ཟས་ཀི་ཟྗེར་མ་མི་སྲུང་བ་

དང༌། ཆུ་སློད་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་བཀྲུ་བ་དང༌། ཆུ་སློད་དང་འབྗེལ་བའི་ལས་

རྣམས་གནས་པས་མ་བྱས་པ་རྣམས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་ཉལ་པློ་བྱྗེད་པར་གཤློམ་པའི་ཁྱིམ་ན་འདུག་པའི་

ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་འདུག་པའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པ། སྐྗེས་

པ་དང་བུད་མྗེད་ཀི་མཚན་དློན་བྱྗེད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། བསྗེན་དུ་རུང་བ། ཐ་སད་

བཞི་དང་ལྔ་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་མ་ཡིན་པ། སྤློད་པ་ལ་

ཞུགས་པའམ་ཕྱློགས་པ་ཡིན་པའློ། །གནས་ནི་དགྗེ་སློང་གི་གནས་ལས་གཞན་ཡིན་
1  གཅུག
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པ། བར་འདློམ་གང་གི་ནང་ཡིན་པ། གནས་གཅིག་ཡིན་པ། གྗེགས་བྱྗེད་གཞན་མྗེད་

པས་སྤད་དུ་རུང་བ། མངློན་སུམ་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་པ། བསམ་

པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་སྤློད་པ་ལ་ཕྱློགས་པའམ་ཞུགས་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་

གཉིས་ཟ་བ། ཀུན་སློང་ནི་གྗེགས་བྱྗེད་པའི་བསམ་པས་འདུག་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་

བ་འདུག་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་འདུག་པ་རློགས་པའློ། །གསུམ་པ་འགྲྗེང་བའི་ལྟུང་

བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས་མངློན་སུམ་ཡིན་པ་ཞྗེས་

པའི་གནས་སུ་རྩིག་པ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་ཡློད་པ་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །བསམ་པ་ལ་

འདུ་ཤྗེས་ནི་སྔར་དང་འདྲ་ཞིང་ཀུན་སློང་གྗེགས་བྱྗེད་པའི་ཆྗེད་དུ་འགྲྗེང་བར་འདློད་

པའློ། །སྦྱློར་བ་དྗེ་ལྟར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་ཚོར་བྱ་ཚོར་བྱྗེད་གཉིས་ཀས་ཚོར་

བའློ། །སྤློད་པར་ཞུགས་པའམ་ཕྱློགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་

གཉིས་ཟ་བས་འདུག་འགྲྗེང་བྱྗེད་པ་དང༌། བྱ་བ་གཞན་ལ་སྗེམས་གཏད་པས་འདུག་

འགྲྗེང་བྱྗེད་པ་དང༌། སྤློད་བྱྗེད་གཉིས་དང་དགྗེ་སློང་གང་རུང་གིས་མ་ཚོར་བ་རྣམས་

ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་གཅྗེར་བུ་ལ་སྦྱིན་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་ལ་ཡུལ་ནི་མུ་སྗེགས་ཅན་ཡིན་པ། ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་

གནས་པ། ཉྗེ་དུ་དང་ནད་པ་དང་ཆློས་འདི་པ་ལ་ལྟློས་པ་རྣམས་མ་ཡིན་པའློ། །དངློས་

པློ་ནི་ཡུལ་རྟྗེན་གཉི་ག་ལ་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་དུས་རུང་གི་ཟས་རང་དབང་

བ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་སིག་ལྟ་དང་དབལ་

བའི་ཆྗེད་མ་ཡིན་པར་སྗེར་བར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་གིས་སྗེར་བར་རྩློམ་པ། 

མཐར་ཐུག་ཡུལ་གིས་ལག་ཏུ་ཐློབ་པའློ། །གཞན་སྦྱིན་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ལག་པར་
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མི་སྗེར་བར་བགློ་བཤའ་བྱས་ཏྗེ་འཇློག་པ་དང༌། ཡུལ་རྟྗེན་གང་རུང་ལ་མི་རུང་བའི་

ཟས་བྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པློ་དམག་ལ་ལྟ་བའི་

ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་བལྟ་བའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཐ་སད་

བཞི་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། སྐྗེས་པའི་མཚན་དང་ལྡན་པ། དམག་གི་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ། ཚོགས་སུ་ཚང་བ། འཐབ་པའམ་དྗེའི་ས་གློན་དུ་གནས་

པའློ། །ལྟ་བའི་གནས་ནི་རང་གི་གནས་ཉྗེ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ནས་འཕགས་

པའློ། །རྟྗེན་ནི་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པས་བློས་པའམ་བར་ཆད་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་དམག་ལ་དགའ་བའི་དབང་

གིས་ལྟ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ལྟ་བར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་མཐློང་ནའློ། །ཉྗེ་འཁློར་

གི་མཐའ་ལས་མ་འདས་པར་ལྟ་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་དམག་ན་གནས་པའི་

ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་འཐབ་པའམ་ས་གློན་དུ་གནས་པ་མ་

གཏློགས་པ་གང་གི་ནང་དུ་གནས་པའི་དམག་དང༌། གང་གིས་གནས་པའི་རྟྗེན་ནི་སྔ་

མ་དང་འདྲའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་གནས་པར་འདློད་པ། 

སྦྱློར་བ་དགློས་པ་མྗེད་བཞིན་དུ་གནས་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་ཞག་ཕྱི་མའི་སྐ་

རྗེངས་ཤར་ན་ཉིན་ཞག་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྟློས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་བཤམས་པ་དཀྲུག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་

དམག་ལ་ལྟ་བ་དང་འདྲ་ཞིང༌། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་

བཤམས་པ་དཀྲུག་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་དྗེ་ལྟར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་བཤམས་པ་

དཀྲུག་པ་སློགས་ཉམས་སུ་མློང་བའློ། །འཐབ་པ་ལ་མ་ཕྱློགས་པའི་དམག་དཀྲུག་པ་
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སློགས་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བྱ་དང་སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་

སློགས་འཐབ་པ་བྱ་བ་དང་བྱྗེད་དུ་གཞུག་པ་དང་ལྟ་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ལྔ་“པ་ལ1་

བཞིའི་དང་པློ་རྗེག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ལ་བརྗེག་

པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་

སློང་རློག་པ་ཅན་གི་སྗེམས་ཀིས་“རྗེག2་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ལུས་དངློས་སམ་དྗེ་

དང་འབྗེལ་བའམ་དྗེས་འཕངས་པ་གང་རུང་གིས་རྗེག་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་

ལུས་ལ་འཕློག་པའློ། །མ་འཕློག་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །རང་གི་ལུས་དང་ཀ་བ་སློགས་ལ་

རྗེག་ན་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་“སློ།3 །གཉིས་པ་གཟས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་ཡན་ལག་

དང་པློ་གསུམ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལས་རྗེག་པ་ཞྗེས་པའི་གནས་སུ་རྗེག་པར་གཟས་པ་

ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །མཐར་ཐུག་གཟས་པ་རློགས་པ་ནའློ། །འདི་དང་རྗེག་པ་གཉི་ག་ལ་

ཡང་བརྗེག་སྤྱད་དུ་མ་ཡློད་ན་“བརྗེག་སྤྱད4་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྟློས་པའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་

རློ། །གསུམ་པ་གནས་ངན་ལྗེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་

ལ་གང་གི་གནས་ངན་ལྗེན་འཆབ་པའི་ཡུལ་ནི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་

ལྡན་པའི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །གང་འཆབ་པའི་དངློས་པློ་ནི་ཕམ་ལྷག་གང་

རུང་ཡིན་པའློ། །གནས་ནི་མཐློལ་ཡུལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡློད་པའློ། །བསམ་པ་

ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་ཡུལ་དྗེ་ལ་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་བྱུང་བ་ལ་བྱུང་བར་ཤྗེས་པ། ཀུན་སློང་

ནི་སློག་དང་དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་དང་“ཚངས5་པར་སྤྱློད་པའི་བར་ཆད་དང༌། དགྗེ་
1  པལ

2  རྔྗེག

3  ས

4  བརག་སྤྱང

5  ཆངས
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འདུན་འཁྲུག་ཏུ་དློགས་པའི་དབང་མ་གཏློགས་པར་འཆབ་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་

འཆབ་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་མཚན་མློ་འདས་ནའློ། །ཕམ་ལྷག་ལས་གཞན་པའི་

ལྟུང་བ་འཆབ་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

བཞི་པ་ཟན་གཅློད་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

སྦྱིན་བདག་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་ཡུལ་དྗེ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྗེར་བ་ཡིན་

པའློ། །ཟན་གཅློད་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ཟས་བཅད་པས་

ཕན་པའི་ནད་ཅན་མ་ཡིན་པའློ། །ཟས་ནི་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་དུས་རུང་གི་

ཟས་ཡུལ་དྗེ་ལ་སྦྱིན་བདག་དྗེས་བསྔློས་པ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་

འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་གཅློད་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྡ་ལྡན་གིས་

དངློས་སུ་ཟན་གཅློད་པའི་“ཚིག1་སྨྲ་བའློ། །མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །དྲུག་པ་མྗེ་ལ་

རྗེག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་གང་ལ་རྗེག་པའི་མྗེ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་

ལ་གྲགས་པའི་མྗེ་ཚད་དུ་ལློངས་ཤིང་བུད་ཤིང་དང་མ་འབྗེལ་བའི་མྗེ་མ་མུར་དང་མྗེ་

ལྕྗེ་ལས་གཞན་ཡིན་པ། རྟྗེན་ནི་སློན་པ་མཆློད་པ་སློགས་ཆློས་ལྡན་གི་དུས་བྱིན་

གིས་བརླབ་པའི་དབང་དང༌། ནད་པ་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་

ཞིང་ཀུན་སློང་རྗེག་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་སྦར་བ་དང་

གསློད་པ་དང་བུད་ཤིང་གཞུག་པ་སློགས་ཀིས་རྗེག་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་རྗེག་

པའློ། །བུད་ཤིང་དང་མ་འབྗེལ་བའི་མྗེ་མ་མུར་དང་མྗེ་ལྕྗེ་ལ་རྗེག་པ་དང༌། མཆིལ་མ་

སློགས་དང་ཏིལ་ལ་སློགས་པ་འབྲུ་“དང2་མར་ལ་སློགས་པ་མྗེར་གཞུག་པ་དང༌། 

1  ཆིག

2  ངང
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མཁན་པློ་ལ་སློགས་པའི་བྱ་བ་ལ་གཞན་སློབ་དཔློན་སློགས་ཀི་ཆྗེད་དུ་དུས་བྱིན་

གིས་བརླབས་ཏྗེ་མྗེ་ལ་རྗེག་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་ལ་

སློགས་པའི་དློན་དུ་མྗེ་ལ་རྗེག་དགློས་པའི་ཚེ་འདིའི་ཆྗེད་དུ་རྗེག་སམ་པའི་དུས་བྱིན་

གིས་མ་བརླབས་ན་མྗེ་རྗེག་གི་ལྟུང་བྱྗེད་དང་དུས་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་ཉྗེས་

པ་གཉིས་ཀ་འབྱུང་ངློ༌། །སྗེང་གྗེ་ལ་རྗེག་པ་དང༌། དུས་བྱིན་རླབས་བྱྗེད་པ་ན་བྱ་བ་དྗེ་

ཇི་“ཙམ1་གིས་འགྲུབ་པའི་དུས་དྗེ་སིད་དུ་བྱིན་གིས་རླློབ་པར་མི་བྱྗེད་པ་ལ་བསབ་

བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

བདུན་པ་འདུན་པ་ཕྱིར་སྒྱུར་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

གང་གི་འདུན་པ་ཕྱིར་བསྒྱུར་བའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་གི་ཆྗེད་དུ་བྱས་པའི་ལས་ཆློས་

ལྡན་བྱས་ལ་ཆགས་པའློ། །གློ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ལས་དྗེ་

ལ་གཏློགས་པ་ཡིན་པའློ། །ཕྱིར་བསྒྱུར་བའི་དངློས་པློ་ནི་རང་གིས་ཕུལ་བའི་འདུན་

པ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་འདུན་པ་ཕྱིར་སྒྱུར་

བའི་ཚིག་སྨྲ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་དྗེ་ལྟར་རྩློམ་པ། 

མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །བརྒྱད་པ་ནུབ་ལྷག་བར་ཉལ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་ཡུལ་ནི་བསྗེན་པར་མ་རློགས་པའམ་དྗེ་དང་འདྲ་བ་ཐ་སད་ལྔ་

དང་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས། བསྗེན་དུ་རུང༌། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་མ་ཡིན་

པའློ། །གནས་ནི་གནས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ། སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང་བ། གནས་

གཅིག་ཡིན་པ། འདློམ་གང་གི་ནང་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ནད་པ་དང་ནད་གཡློག་གི་

དབང་མ་ཡིན་པ། དབྱར་ཕྱི་མའི་ཟླ་བ་གཉིས་ཀི་དུས་སུ་དགྗེ་སློང་སིག་ཅན་ཉྗེ་བར་
1  ཅམ
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གནས་པ་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཉལ་བའི་

སྤྱློད་ལམ་གིས་གཉིད་ལློག་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ཞག་བར་མ་ཆད་དུ་གཉི་ག་ཉལ་

ཞིང་གཉིད་ལློག་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་ཞག་གསུམ་པའི་མཚན་མློ་འདས་པ་

ནའློ། །གནས་ངློ་བློ་ཐ་དད་ཀང་གཉི་ག་ཕལ་ཆྗེར་གཡློགས་ཤིང་ཕལ་ཆྗེར་བསྐློར་

བས་གནས་ཀི་“མཚན1་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། སློའི་ངློས་དང་འབྗེལ་བ་དང༌། ཁྲུ་ཕྱྗེད་

དང་དགུས་བར་དུ་ཆློད་པ་གསུམ་གི་སྗེང་དུ། ཐད་ཀ་ཡིན་ན་ཉྗེ་འཁློར་གནས་སུ་

གྲུབ་ཅིང་སློ་རང་ཕྱློགས་ནས་མ་བཅད་པའམ། སྗེང་འློག་ཡིན་ན་ཐློག་གཉིས་ཀིས་

བར་དུ་མཆློད་ཅིང་སྐས་རང་ཕྱློགས་སུ་མ་བསྡུས་པ་གཉིས་གང་ཚང་ན་གནས་

གཅིག་ཏུ་འཇློག་གློ །གཉི་གའམ་གང་རུང་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཤིང་

དྲུང་སློགས་སུ་ཉལ་བ་དང༌། གནས་གཅིག་གི་འདློམ་གང་གི་ཕྱི་རློལ་ཁྲུ་ཕྱྗེད་དང་

དགུའི་ནང་དུ་ཉལ་བ་དང༌། ཉིན་མློ་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་དང༌། མཚན་མློ་གསུམ་འདས་

ཀང་ཡུལ་རྟྗེན་གཉིས་སྤྱློད་ལམ་མི་མཐུན་པར་གཉིད་ལློག་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །དགྗེ་སློང་སིག་ཅན་གནས་པའི་ཚེ་དགྗེ་ཚུལ་འཁློར་དུ་ལྡན་པའི་དགྗེ་སློང་གིས་

དབྱར་སྔ་མ་ཁས་“ལྗེན2་པ་དང༌། ཁས་བངས་ཟིན་པ་ན་སྔ་མ་ཟླ་གཅིག་སྲུང་བ་དང༌། 

དགྗེ་སློང་སིག་ཅན་ཡློད་པའི་ཚེ་དགྗེ་ཚུལ་གསར་དུ་འཇློག་པ་དང༌། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་

མ་གཏློགས་པ་མར་མྗེ་ལ་སློགས་པའི་སང་བ་དང་བཅས་པར་རྐྱྗེན་དང་མི་ལྡན་

བཞིན་དུ་ཉལ་བ་རྣམས་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །སང་བ་དང་བཅས་པར་མི་

ཉལ་བར་འདུག་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་ཕ་མློར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ལ་ལློག་

1  མཆན

2  ལན
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པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་སིག་ལྟ་བསྗེན་པ་དང༌། གཞན་བསན་དུ་འཇུག་པ་གཉིས་ཀི་དང་

པློ་སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་བརློད་

པའི་དངློས་པློ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བར་དུ་གཅློད་པའི་ཆློས་སུ་གསུངས་པ་དྗེ་

དག་བསྗེན་ཀང་བར་དུ་གཅློད་པར་མི་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སློགས་ཀི་དློན་ནློ། །

གློ་བྱ་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཅློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་

ཞིང་ཀུན་སློང་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་བར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་དགྗེ་འདུན་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པས་ལས་ཆློས་ལྡན་གིས་བཟླློག་ཀང་དག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་མི་

གཏློང་བའི་ཚིག་སྨྲ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་བརློད་པ་གསུམ་པ་རློགས་

པའློ། །བཞམས་བསློ་དང་གསློལ་བ་དང་བརློད་པ་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་རྣམས་ཀི་

མཐའ་དང༌། གསུམ་པའི་མདུན་རློལ་ཏུ་མི་གཏློང་བ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་རྗེ་རྗེར་

འགྱུར་ལ། ཞུགས་ཙམ་ལ་ཉྗེས་བྱས་ཕ་མློར་འགྱུར་རློ། །སིག་པ་ཅན་གི་ཚིག་སྨྲ་བ་

ལ་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་ནན་ཏུར་མི་བྱྗེད་པ་ནི་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་

པ་གཞན་སིག་ལྟ་བསྗེན་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་སངས་པ་རྗེས་

ཕྱློགས་ཀི་ལྟུང་བ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་རྗེས་སུ་ཕྱློགས་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་

སློང་གི་སློམ་པ་དག་ཅིང་མཚན་མཐུན། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་དུ་

གནས། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་སིག་ལྟ་མ་བཏང་བས་གནས་ནས་ཕྱུང་ཞིང་བཟློད་པ་

མ་གསློལ་བའློ། །རྟྗེན་ནི་གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་སངས་

ཤིང་ཕྱིར་བཅློས་མ་བྱས་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ། ཀུན་སློང་ཆློས་

སམ་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤྱློད་བྱྗེད་དམ་གནས་གཅིག་ཏུ་ཉལ་བར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་
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བ་ནང་དང་སིག་ལྟ་དང་དབལ་བའི་ཆྗེད་མ་ཡིན་པར་ལུང་འབློགས་པ་སློགས་དང༌། 

བསྗེན་བཀུར་བདག་གིར་བྱྗེད་པའམ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གནས་གཅིག་གི་

འདློམ་གང་གི་ནང་དུ་ཉལ་བར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་ཆློས་སམ་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་

སྤྱློད་ལྷན་ཅིག་མློང་བའམ་ཞག་གཅིག་གི་མཚན་མློ་འདས་པའློ། །གཉིས་པ་དགྗེ་

ཚུལ་བསིལ་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་བསྡུ་བའི་

ཡུལ་ནི་དགྗེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་དག་ཅིང་བསིལ་བ། བཟློད་པ་མ་གསློལ་བ་ཞྗེས་སྦྱར་

ནས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །སིག་པ་མ་བཏང་བས་གནས་

ནས་ཕྱུང་བ་དང་དགྗེ་ཚུལ་བསིལ་བ་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་མི་ཉལ་བར་འདུག་པ་ལ་

ཉྗེས་བྱས་སློ། །དགྗེ་སློང་དང་དགྗེ་ཚུལ་སངས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངྗེས་པའམ་

ཡིད་གཉིས་ཟ་བས་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤྱློད་མློང་བ་སློགས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དགྗེ་

ཚུལ་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ན་བཟླློག་པ་ལྔས་མ་བཟླློག་པ་དང༌། བཟླློག་

པ་རྗེ་རྗེའི་མཐར་དགྗེ་སློང་གཅིག་གིས། གསློལ་བ་ལ་སློགས་པ་བྱས་ཀི་སིག་ལྟ་

ཐློང་ཞིག་ཅྗེས་མ་བརློད་པ་དང༌། བཟླློག་པ་སྔ་མ་ལ་བཏང་ཡང་ཕྱི་མ་བྱས་པ་དང༌། 

བརློད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལ་མ་བཏང་བའི་ཚེ་བསིལ་བར་མི་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་

བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གསུམ་པ་ཆློ་ག་རྣམ་དག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ཆློ་ག་སྤྱི་

ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པློ་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གློས་གློན་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་

ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་གློས་ཡིན་པ། གཞི་གཞན་གིས་རུང་ཞིང་ཚད་དང་

ལྡན་པ། རང་གི་ཡིན་པ། སྔློན་པློའམ་དམར་པློའམ་ངུར་སྨྲིག་སྗེ་རུང་བའི་ཚོན་གིས་
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ཁ་མ་བསྒྱུར་བ། ཆུ་ཚགས་ལས་གཞན་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་

ཞིང་ཀུན་སློང་ལློངས་སྤྱློད་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ལློངས་སྤྱློད་པར་ཞུགས་པ། 

མཐར་ཐུག་སྤྱད་པ་རློགས་པའློ། །ལི་ཁི། མཐིང་ཤིང༌། རྒྱ་སྐྗེགས། མཚལ། གུར་

ཀུམ། བཙོད། སྨ་ཤིང༌། ལྗེ་བརྒན་རྩི་སྗེ་མི་རུང་བའི་ཚོན་ཆྗེན་པློ་གང་རུང་གིས་ཁ་

བསྒྱུར་བའི་གཞན་གི་གློས་དང༌། ཁྱིམ་པའི་གློས་རྐྱྗེན་ལ་མ་ལྟློས་པར་ལློངས་སྤྱད་པ་

དང༌། སྤྱད་དགློས་པའི་ཚེ་ཡང་གཙུག་ལ་ཁང་གི་ནད་དུ་ངུར་སྨྲིག་གིས་མ་གཡློགས་

པ་དང༌། གཡློགས་ཀང་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ལློངས་སྤྱད་པ་དང༌། ཐུན་མློང་དུ་གཡར་བའི་

གློས་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་མ་གཡློགས་པ་དང༌། གཅིག་གིས་གློན་ཏྗེ་བཅགས་པ་དང༌། 

ཁྱིམ་པའི་གློས་ཁ་ཚར་མ་བཅད་པ་ཡན་ཆད་ལ་བསློད་ནམས་སྗེལ་བའི་ཆྗེད་དུ་

ལློངས་སྤྱློད་དགློས་པའི་ཚེ་མི་རྟག་པའི་འདུ་ཤྗེས་མ་བཞག་པར་སྤྱད་པ་རྣམས་ལ་

བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་ལློགས་པ་བཞིར་གཏློགས་ཀི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་ལྟུང་

བ་རྣམ་གཞག་དང་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་གཉིས་ཀི་དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་

ལག་གང་ལ་རྗེག་པའི་དངློས་པློ་ནི་གཞན་དབང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེའམ་རང་གཞན་གང་

རུང་དབང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེར་སྨློས་པ་རལ་གྲི་ལ་སློགས་པའི་མཚོན་ཆ་དང༌། པི་ཝང་

ལ་སློགས་པའི་རློལ་མློ་དང༌། སྐུ་གདུང་དང་བཅས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་

རང་རང་གི་དགློས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རུང་བར་གྱུར་པ། ཆུད་ཟ་བའི་རྐྱྗེན་མྗེད་པ། 

སྦྱིན་བདག་བསློད་ནམས་འདློད་པས་བསབས་པ་མ་ཡིན་པ། མི་མ་ཡིན་པའི་གནས་

སུ་དྗེ་དག་གི་“བསློད1་ནམས་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ། བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་ཞིང་

ཆློས་འཆད་པ་ལ་སློགས་པའི ་དློན་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པའི ་སྐབས་མ་ཡིན་
1  བསད
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པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རྗེག་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་

རང་ངམ་བསྐློས་པས་རྗེག་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་རྗེག་པ་རློགས་པའློ། །རྒྱན་ཆའི་

ཐ་སད་གདགས་སུ་མི་རུང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་གསྗེར་གི་སྗེགས་བུ་ལ་སློགས་པ་

དང༌། མཚོན་ཆ་དང་རློལ་མློ་རང་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། སྐུ་གདུང་མྗེད་པའི་

སྐུ་གཟུགས་དང༌། སློག་མའི་ཕྗེང་བ་གསྗེར་ཆུས་བྱུགས་པ་སློགས་དང༌། ར་རྔ་ཁ་

གཅིག་པ་དང༌། གཞུང་དང་མདའ་ལྟར་བཅློས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་རྗེག་པ་རྣམས་ལ་

ཉྗེས་བྱས་སློ། །སྐུ་གཟུགས་ལ་སློན་པའི་འདུ་ཤྗེས་བཞག་སྗེ་རྗེག་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་

དློ། །

གཉིས་པ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ནི་གཞན་གི་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་སློགས་པ་ཆུད་ཟ་

བའི་ཚེ་མ་བསྡུས་པར་ཡལ་བར་དློར་བ་དང༌། བདག་པློས་རྗེད་པའི་སར་མ་བཞག་

པ་དང༌། མ་བརྟགས་པར་ཁློ་བློའི་ཡིན་ནློ་ཟྗེར་བ་ཙམ་ལ་གཏད་པ་དང༌། བདག་པློ་མ་

བྱུང་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་དགྗེ་འདུན་གི་མཛོད་དུ་མ་བསྐངས་པ་དང༌། དྗེའི་འློག་

ཏུ་བདག་པློ་མ་བྱུང་བས་དཀློན་མཆློག་གི་དློན་དུ་སྤྱད་པའི་ཚེ་བདག་པློས་སློང་ན་

གནང་བ་གསློལ་ཏྗེ་མི་སྗེར་ན་མ་བཏད་པ་དང༌། བསྐྗེད་སློང་ན་ཁློ་“བློ་1ཅག་གིས་

བསྐངས་པ་དྲིན་མི་ཆྗེའམ་ཞྗེས་མ་སྨྲས་པར་བསྐྗེད་བྱིན་པ་དང༌། རྒས་པ་དང་ན་བ་

ལས་གཞན་པས་“བཞློན2་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་དང༌། རྒན་པློ་དང་ནད་པས་ཀང་ཆློས་ལྡན་

གི་དློན་ལས་གཞན་པ་དང༌། ཆས་སྗེག་དང་ལྡན་པས་བཞློན་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་དང༌། 

ཆློས་འཆད་པའི་ཕྱིར་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་དང་ཁྱིམ་པ་བསློད་ནམས་འདློད་པས་རིན་པློ་

1  པློ

2  བཞྗེན
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ཆྗེས་སྤས་པའི་གློས་ལ་སློགས་པ་བཤམས་པ་ལ་མི་རྟག་པའི་འདུ་ཤྗེས་མ་བཞག་

པར་ལློངས་སྤྱད་པ་དང༌། རྒྱན་འདློགས་པ་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ལས་བྱས་པའི་དམ་རྒྱ་

འཆང་བ་དང༌། སློ་མང་གིས་སྐྲ་བཤད་པ་དང༌། དགློས་པ་མྗེད་པར་མྗེ་ལློང་གིས་

བཞིན་ལྟ་བ་དང༌། འཕལ་རིས་གསུམ་བསྗེན་པ་དང༌། གི་ཧང་ལ་སློགས་པའི་དྲིས་

བསྐུ་བ་དང༌། ཁྱིམ་པ་བསློད་ནམས་འདློད་པས་རྐང་པ་གཉིས་ལ་དྲིས་བསྐུས་པ་དྗེ་

ཉིད་ཀི་མདུན་དུ་དློར་བ་དང༌། དྲིས་བསྐུས་ནས་དགྗེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། 

ཁྱིམ་དུ་འགྲློ་ཞིང་ཁྱིམ་པ་ལ་ཆློས་སློན་པ་དང༌། དྲིས་བསྐུས་པ་དློར་བའི་འློག་ཏུ་ཁྲུས་

མ་བྱས་པ་དང༌། བམ་ཟྗེའི་སང་བུ་ཐློགས་པ་དང༌། དགློས་པ་མྗེད་པར་སྔགས་སྐུད་

འཆང་བ་དང༌། ནད་གསློ་བའི་ཕྱིར་སྔགས་སྐུད་བསྗེན་པའི་ཚེ་ཡང་དཔུང་པ་གཡློན་

པ་ལས་གཞན་དུ་འཆང་བ་དང༌། ནད་སློས་ནས་ཀ་བ་དང་རྩིག་པའི་གསྗེབ་མ་ཡིན་

པར་གར་བབ་བབ་ཏུ་དློར་བ་དང༌། གར་དང་རློལ་མློ་སྤྱློད་པ་དང་སློབ་པ་དང༌། 

བཟླས་པ་དང་བལྟ་བའི་ཕྱིར་འགྲློ་བ་དང༌། དགྗེ་སློང་མ་གར་བྱྗེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། 

མཐློ་འཚམས་པ་དང༌། ཀུན་ཏུ་རྩྗེ་བ་དང༌། ཀུན་ཏུ་ཅ་ཅློ་འདློན་པ་དང༌། རྒློད་པ་དང་

དྲྗེགས་པ་དང༌། ལུས་ལ་རྗེག་པ་དང༌། རྒློད་པའི་བསམ་པས་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་

འགྱུར་བྱྗེད་པ་དང༌། སློད་བརྒྱུད་པས་ཟས་ཀི་བྱ་བ་བྱྗེད་པ་དང༌། མྗེ་ཏློག་རྣ་རྒྱན་རྒྱུ་

བ་དང༌། གར་མཁན་སློགས་ལ་བལྟ་བའི་ཕྱིར་བྱ་དགའ་སྗེར་བ་དང༌། མི་རིངས་པར་

རྒྱུག་པ་དང་མཆློང་བ་དང༌། དྲག་ཏུ་འགྲློ་བ་དང༌། བརླ་དང་ལག་པ་ཉ་ལྟར་བསྐློར་ཏྗེ་

འགྲློ་བ་དང༌། ཆུར་གསྗེག་མ་འདྗེབས་པ་དང༌། ཆུ་ལ་རློལ་མློའི་སྒ་ལྟར་བྱྗེད་པ་དང༌། 

རབ་ལ་ཕྱིལ་མློ་ཉུག་པ་དང༌། གླང་པློ་ཆྗེ་དང་རྟ་ལ་སློགས་པའི་སྐད་འདློན་པ་
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དང༌།དུང་དང་སིལ་དཀྲློལ་ལ་སློགས་པ་རློལ་མློའི་སྒ་བྱྗེད་པ་རྣམས་སློ། །

གསུམ་པ་ཁྲུས་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་གིས་

བཀྲུ་བའི་དངློས་པློ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་ན་གྲགས་པའི་ཆུ་ཡིན་པ། དུས་ནི་སློ་གའི་ཟླ་བ་

ལྷག་མ་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་དང་དབྱར་གི་དང་པློ་ཟླ་བ་གཅིག་དང༌། ཟླ་བ་ཕྱྗེད་ཕྱྗེད་ཅིང་

ཁྲུས་བྱྗེད་དུ་གནང་བའི་དུས་མ་ཡིན་པ། རྟྗེན་ནི་ནད་པ་དང་ལས་བྱས་པ་དང་ལམ་དུ་

ཕྱིན་པ་དང༌། གློས་ཀི་གྲྭ་སྒུལ་བ་ཡན་རླུང་གིས་བསྐློད་པ་དང༌། ཆར་གི་ཐིགས་པ་

གཉིས་ཡན་ཆད་ཀིས་ལུས་ལ་འཕློག་པ་དང༌། སྐྲ་བྗེགས་པ་ལ་སློགས་པ་ཁྲུས་བྱྗེད་

དགློས་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་པའློ། །གནས་ནི་ཧ་ཅང་ཚ་བའི་གནས་མ་ཡིན་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཁྲུས་བྱྗེད་པར་འདློད་པས་

སྦྱློར་བ་མགློའམ་རྐང་པ་གང་རུང་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ཁྲུས་བྱྗེད་པར་རྩློམ་པ། མཐར་

ཐུག་ལྟྗེ་བར་སློན་པའློ། །ཆུ་མ་ཡིན་པ་འློ་མ་སློགས་ཀིས་ཁྲུས་བྱྗེད་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །ན་བ་ལ་སློགས་པས་ཁྲུས་བྱྗེད་དགློས་པའི་ཚེ་དུས་དྲན་མ་བྱས་པ་དང༌། ཟླ་བ་

ཕྱྗེད་ན་ཁྲུས་བྱས་པ་དྗེས་དགློས་པ་འགྲུབ་བཞིན་དུ་དྗེའི་སྔ་རློལ་ཏུ་ཁྲུས་བྱྗེད་པ་ལ་

བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དྗེ་གཉིས་ནི་འདི་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་དུས་དྲན་བྱྗེད་

དགློས་པ་དང་སྦྱིན་བཏང་དམིགས་བསལ་ཡློད་པའི་བསབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་

སྦྱར་བར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ཞར་ལ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

གནློད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ། འདློད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ། གནློད་པས་ཀུན་

ནས་བསང་བ་གཞན་བསན་པ། འདློད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་གཞན་བསན་པ་བཞི་

ལས་དང་པློ་ལ་གསུམ་གི་དང་པློ་དུད་འགྲློ་གསློད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞིའི་དང་པློ་
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གཞིའི ་ཡན་ལག་ནི ་ཐ ་མལ་པའི ་མིག་ལ་སང་དུ་རུང་བའི ་དུད་འགྲློ ་ཡིན ་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་གསློད་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་

གསློད་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་སློག་འགགས་པའློ། །སྗེམས་ཅན་གི་གཟུགས་

སྗེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་“གསློད1་པའི་སྗེམས་ཀིས་བསྣུན་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་འགློད་པ་སྐྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་

ལ་འགློད་པ་བསྐྗེད་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །གང་གིས་འགློད་པ་

སྐྗེད་པའི་དངློས་པློ་ནི་དགྗེ་སློང་གི་སློམ་པ་མ་སྐྗེས་པའམ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་སློགས་

དགྗེ་སློང་མ་ཡིན་པའི་དློན་ཅན་ནློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་

འགློད་པ་སྐྗེད་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྨྲ་བར་རྩློམ་པ། 

མཐར་ཐུག་འགློད་པ་མ་སྐྗེས་ཀང་དློན་གློ་བའློ། །ལྷག་མ་བྱུང་བ་སློགས་ཀིས་འགློད་

པ་སྐྗེད་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་ག་ག་ཚིལ་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་ལུས་ཕམ་པ་སྐྗེད་པའི་རྨ་

དང་ཟག་བྱྗེད་ལས་གཞན་པའི་ལུས་དངློས་མ་ཉམས་པའློ། །གང་གིས་རྗེག་པའི་རྟྗེན་

ནི་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་དངློས་མ་ཉམས་པའི་སློར་མློ་ལ་སློགས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་

ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་སྐི་གཡའ་བར་བྱ་བའི་སྗེམས་ཀིས་རྗེག་པར་འདློད་པ། 

སྦྱློར་བ་རྗེག་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་རྗེག་པ་རློགས་ན་རྗེག་བྱྗེད་དུ་མས་ཀང་ལྟུང་

བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ཆུ་ལ་རྩྗེ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་

ཡན་ལག་ལ་འཇིག་རྟྗེན་ལ་གྲགས་པའི ་ཆུ་ལྟྗེ ་བར་སྗེབ་པའི ་ཚད་དུ་ཆློག་
1  གསློང
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པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རྒློད་པས་དགའ་བ་ཉམས་སུ་

མློང་བར་བྱ་བའི་འདུན་པས་སློ། །སྦྱློར་བ་རང་མ་བསྐློས་པ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་

པས་ཆུའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྗེ་རྒྱུན་ཕྱློགས་དང་རྒྱུན་ལས་བཟླློག་ཕྱློགས་སུ་རྩློལ་བ་

དང༌། ཆུ་ལ་རྔ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་འབྱིན་པ་དང༌། ཆུ་བསྲུབས་འདྲྗེན་པ་སློགས་བྱྗེད་

པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་རྩྗེ་བ་རློགས་པའློ། །ཁམ་ཕློར་ལ་སློགས་པའི་སློད་དུ་

བླུགས་པའི་ཚད་དུ་མ་ཆློག་པ་དང༌། ཐུག་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་རྩྗེ་བ་དང༌། གར་གི་རྩྗེ་

བ་མ་ཡིན་པ་བློང་བ་འཕྗེན་པ་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་རྩྗེད་མློར་གྱུར་པ་གཞན་ཐམས་

ཅད་དང༌། “ཆུ་ལ1་བྗེམ་རློལ་གིས་རྗེག་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་བུད་

མྗེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་ཡུལ་ནི་བུད་

མྗེད་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་སྲུང་མ་དང་མི་ལྡན་པའློ། །གནས་ནི་གནས་ཀི་ངློ་བློ་

ཉིད་དུ་གྲུབ། སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང༌། བར་འདློམ་གང་གི་ནང་གི་གནས་གཅིག་ཡིན་

པའློ། །དུས་ནི་མཚན་མློ་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ཁིམས་གྲློགས་དང་མི་ལྡན་པའློ། །བསམ་

པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཉལ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་གཉི་ག་ཉལ་བའི་

སྤྱློད་ལམ་གིས་ལྷན་ཅིག་གཉིད་ལློག་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་མཚན་མློ་འདས་

པའློ། །གསུམ་པ་གནློད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་གཞན་བསན་པ་ལ་བཞིའི་དང་པློ་

སྔངས་པར་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་སྔངས་པར་བྱྗེད་

པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །སྔངས་པར་བྱྗེད་པའི་དངློས་པློ་ནི་ཡི་

དྭགས་དང་ཤ་ཟ་ལ་སློགས་པའི་འགྲློ་བ་དང༌། ལྭ་བ་ནག་པློ་ལ་སློགས་པ་ལྟ་བུའི་

གཟུགས་དང༌། སྗེང་གྗེ་ལ་སློགས་པའི་སྐད་དང༌། བཤང་བ་ལ་སློགས་པའི་དྲི་དང༌། 
1  ཚུལ
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“ཕྱིང1་བ་ལ་སློགས་པའི་རྗེག་པ་ལྟ་བུ་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བའློ། །བསམ་

པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་བཞད་གད་ཡན་ཆད་ཀིས་སྔངས་པར་འདློད་

པས་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཉྗེ་བར་སྒྲུབ་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་

འཇིགས་པའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བས་སྔངས་པར་མ་གྱུར་ཀང་

ལྟུང་བྱྗེད་དློ། །ཡིད་དུ་འློང་བའི་གཟུགས་ལ་སློགས་པས་སྔངས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་ཉྗེས་

བྱས་སློ། །སྐློ་བའི་ཆྗེད་དུ་ངན་འགྲློ་ལ་སློགས་པའི་འཇིགས་པ་སྐྗེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་

མྗེད་དློ། །གཉིས་པ་སྦྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་གང་གི་སྦྗེད་

པའི་ཡུལ་ནི་རབ་བྱུང་སྗེ་ལྔ་གང་རུང་གི་སློམ་པ་དག་ཅིང་ལྟ་བ་མཐུན། ཐ་སད་

གསུམ་དང་ལྡན། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའློ། །གང་སྦྗེད་པའི་དངློས་པློ་ནི་འཚོ་བའི་

ཡློ་བྱད་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡུལ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་

མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་བརྐུ་སྗེམས་དང་ཕན་འདློད་མ་གཏློགས་པས་སྦྗེད་པར་

འདློད་པ། སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་སྦྗེད་པར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་སྦྗེད་པ་རློགས་

པའློ། །

གསུམ་པ་གདྗེང་མྗེད་པར་སྤྱློད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

གང་གི་སྤྱློད་པའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །གང་སྤྱློད་པའི་དངློས་པློ་ནི་

རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་གློས་རང་གིས་དྗེ་ལ་ལྟློས་མྗེད་དུ་བྱིན་པ་གནང་བ་མ་

ཐློབ་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་བརྐུ་སྗེམས་ཡིད་

གཅུགས་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་གཞན་པ་རང་གི་ཡིན་པའི་བློས་གཞི་དྗེས་མི་དགའ་

བར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་སྤྱློད་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་སྤྱློད་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་དྗེའི་
1  ཕྱིར
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རྐྱྗེན་གིས་སྤྱད་པ་རློགས་པའློ། །གློས་ལས་གཞན་པའི་ཡློ་བྱད་སྤྱློད་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །བཞི་པ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་གང་ལ་

སྐུར་པ་གདབ་པའི་ཡུལ་ནི་མཚན་དང་ལྟ་བ་རང་ཕྱློགས་གསློ་རུང་དང་གཞན་

ཕྱློགས་རྣམ་དག་ཏུ་གནས་པ། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། བདག་ལས་ཐ་དད་

པའློ། །སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་དངློས་པློ་ནི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་གང་རུང་ངློ༌། །གློ་བྱའི་

ཡུལ་ནི་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་ཅིང་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་གང་གིས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་གཞི་དྗེས་དག་པར་

ཤྗེས་པའློ། །ཀུན་སློང་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ཏྗེ་སྨྲ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་

ལྔ་ལྡན་གིས་གསལ་པློའམ་བག་ཙམ་གང་རུང་གིས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པར་རྩློམ་

པའློ། །མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །བཞི་པ་བུད་མྗེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགྲློ་བའི་

ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲློ་བའི་ཡུལ་ནི་བུད་

མྗེད་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་ཁྱིམ་པ་མློ་ཡིན་པ། ངློ་མ་སློས་པ། ལམ་གི་བསྗེལ་

བྱྗེད་པ་དང་ལམ་སློན་པ་དང་དགྗེ་སློང་འགྲློ་མི་ནུས་པ་ལམ་དུ་འཁིད་པ་རྣམས་མ་

ཡིན་པའློ། །ལམ་ནི་ས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ལམ་རྒྱང་གྲགས་སུ་ལློངས་པ། དུས་ནི་ཉི་མ་

གཅིག་ཡིན་པ། རྟྗེན་ནི་ཁིམས་གྲློགས་མཚན་ཉིད་པ་དང་མི་ལྡན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་

འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རང་དགར་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགྲློ་བར་འདློད་པ། 

སྦྱློར་བ་འགྲློ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་རྒྱང་གྲགས་འདས་པའློ། །རྒྱང་གྲགས་ཕྱྗེད་

ཚུན་ཆད་དུ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་གའི་བྱྗེ་བག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་འཕལ་

གི་ཆློ་ག །ཟས་ཀི་ཆློ་ག །གྲློགས་ཀི་ཆློ་ག །ཆློ་ག་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ། དུས་ཁྱད་པར་ཅན་
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གི་ཆློ་ག །ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཆློ་ག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་དྲུག་གི་དང་པློ་ལ་

གསུམ་ལས་དང་པློ་རྐུན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགྲློ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡན་ལག་གང་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲློ་བའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་ཐ་སད་བཞི་དང་ལྡན་

ཞིང་ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས། སྐྗེས་པའི་མཚན་དང་ལྡན། གྲློང་འཇློམས་པའི་ཆློམ་

རྐུན་པའམ་ཤློ་གམ་འདྲལ་བའི་ཚོང་པ་གང་ཡང་རུང་བ། ངློ་མ་སློས་པ། ཕན་

གདགས་བྱ་འདློགས་བྱྗེད་མ་ཡིན་པའློ། །དུས་དང་ལམ་དང་བསམ་སྦྱློར་མཐར་ཐུག་

རྣམས་སྔ་མ་དང་འདྲའློ། །

གཉིས་པ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པར་བསྗེན་པར་རློགས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་

གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་བསྗེན་པར་རློགས་པར་བྱྗེད་པའི་ཡུལ་ནི་བསྗེན་པར་མ་

རློགས་ཤིང་རློགས་པར་འདློད་པ། སློམ་པ་སྐྗེ་བའི་བར་ཆད་གཞན་དང་མི་ལྡན་ཞིང་

མངལ་ཤློལ་དང་བཅས་ཏྗེ་ལློ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ཡུལ་དྗེའི་མཁན་པློ་བྱས་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་ལློ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་

ཟ་བ། ཀུན་སློང་མཁན་པློ་བྱས་པའི་སློ་ནས་བསྗེན་རློགས་བྱྗེད་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་

བ་ཆློ་ག་བྱྗེད་པར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་རློད་པ་གསུམ་ཡློངས་སུ་རློགས་

པའློ། །མཁན་པློ་ལས་གཞན་པའི་སློབ་དཔློན་དང་དགྗེ་འདུན་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ལློ་ཉི་

ཤུ་ལློན་པ་ལ་མ་ལློན་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཤྗེས་པ་དང༌། 

མངལ་ཤློལ་དང་བཅས་ཏྗེ་ཉི་ཤུ་ལློན་ཀང་སྐྗེས་ནས་ལློ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པ་ལ་དྗེར་

ཤྗེས་བཞིན་དུ་བསྗེན་རློགས་བྱྗེད་ན་མཁན་པློ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པ་ལ་

ལློན་པར་འདུ་ཤྗེས་ན་སློམ་པ་སྐྗེ་ལ། དྗེས་མངལ་ཤློལ་དང་བཅས་ཏྗེ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་
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པའི་སྔ་རློལ་ཏུ་མ་ལློན་པར་བསྗེན་རློགས་བྱས་པར་ཤྗེས་ན་སློམ་པ་གཏློང་

ངློ༌། །གསུམ་པ་ས་རྐློ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་འཇིག་རྟྗེན་ན་

གྲགས་པའི་ས་ཡིན་པ། འློག་གཞི་དང་འབྗེལ་བ་མ་ཉམས་པ་འཐས་པར་གནས་

པའློ། །རྟྗེན་ནི་རུང་བ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པའི་ཚེ་རྒྱུ་སྐར་གི་སྦྱློར་བས་ཐུར་མ་སློར་བཞི་

ཙམ་འཛུགས་པའི་ལག་གི་བ་མ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་

ཀུན་སློང་རྐློའམ་རྐློར་འཇུག་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ཕུར་པ་

འདྗེབས་པ་དང༌། རྩིག་པ་འཇིག་པ་སློགས་གང་རུང་གིས་རྐློ་བར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་

བྱ་བ་རློགས་པ་ནའློ། །གཞི་དང་མ་འབྗེལ་བ་དང༌། ས་གཞི་དང་ཕལ་བ་ཆར་ཆུ་ཞློད་

པའི་ཚེ་ཟླ་བ་གསུམ་མ་ལློན་པ་དང༌། གཞན་གི་ཚེ་ཟླ་བ་དྲུག་མ་ལློན་པ་དང༌། རློ་ཐལ་

རྒྱུ་དང་བྱྗེ་མ་ཤས་ཆྗེ་བ་དང་འདྲྗེས་པའི་ས་དང་ས་ཞག་དང༌། སྐང་ནུལ་གྲུགས་ནས་

འགློགས་པ་ལ་སློགས་པ་དང༌། ཕུར་པ་འབྱིན་པ་དང༌། རི་མློ་འདྲྗེན་པ་དང༌། སའི་ཕྱྗེ་

མ་འདྲྗེས་པའི་ལྕི་བ་འགློགས་པ་དང༌། འདམ་སྐློད་པ་ལ་སློགས་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་

བ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་ཟས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་མགྲློན་

གཉྗེར་རིང་འདུག་གི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་སྦྱིན་བདག་ནི་ཁྱིམ་

པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན། རང་ཉིད་མགྲློན་དུ་འབློད་པ་པློ་ཡིན་ཞིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་དང་དུས་

ངྗེས་པ་ཅན་གིས་འབློད་པ་མ་ཡིན་པའློ། །དངློས་པློ་ནི་རུང་ཞིང་ཟས་གཅིག་གི་ཚད་

དང་ལྡན་པའི་དུས་རུང་གི་ཟས་ཡིན་པ། སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། འཕློ་དང་

བཅས་པ་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་ནད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་བསབ་རྒྱུན་གཅིག་པ་ཡིན་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཟླ་བ་བཞི་ལས་ལྷག་པར་ཟ་
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བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ཟ་བར་རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་ཟླ་བ་བཞི་འདས་པའི་འློག་ཏུ་ཟས་

མགུལ་དུ་མིད་ནའློ། །སྦྱིན་བདག་གིས་བསབས་པ་ལས་ལྷག་པར་སློང་བ་དང༌། 

གསློལ་བཞིའི་ལས་ལ་སློགས་པ་ཚིག་དྗེ་ཉིད་ལས་གཞན་དུ་སྒྱུར་བ་ལ་བསབ་བྱའི་

ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གསུམ་པ་གྲློགས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་

ལ་གང་ལ་སློང་བའི་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་རང་“གི1་བསབ་པ་ལས་

བརྩམས་ཏྗེ་བསློ་བ་པློ་ཡིན་པ། འདུལ་བ་ཤྗེས་པའློ། །གང་སློང་བའི་དངློས་པློ་ནི་

འདུལ་བར་གཏློགས་པའི་རང་གི་བསབ་པ་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་སྨྲ་

བ་པློ་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཤྗེས་པ། 

ཀུན་སློང་གང་ཟག་ལ་མི་ཤྗེས་པ་དང༌། བསབ་པ་ལ་མི་སློབ་པའི་ཚིག་སྨྲ་ཞིང་གློ་

བར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྨྲ་“བར2་རྩློམ། མཐར་ཐུག་

དློན་གློ་བའློ། །མདློ་སྗེ་ལས་གསུངས་པའི་བསབ་པ་ལ་ཉྗེ་བར་འཇློག་པ་སློང་བ་ལ་

ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་ཉན་རྣ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་ཉན་

རྣ་བྱྗེད་པའི་ཡུལ་ནི་ལྟ་བ་མཐུན་པ་མ་གཏློགས་པའི་དགྗེ་སློང་ཆློས་ལྔ་ལྡན་གི་སྗེང་

དུ་རང་དང་བརྩད་པའི་ཕྱིར་གྲློས་བྱྗེད་པའི་དགྗེ་སློང་གཉིས་ལ་སློགས་པའློ། །རྩློད་པ་

ནི་རྩློད་པ་བཞི་ལས་གང་རུང་ཡིན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་

སློང་རྩློད་པ་སྦར་བའི་ཆྗེད་དུ་ཉན་པར་འདློད། སྦྱློར་བ་ཉན་པར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་

1  ག

2  པར
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དློན་གློ་བའློ། །སྒ་ཙམ་ཐློས་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཞན་གི་འཐབ་མློ་སྦར་བ་དང་

འཐབ་མློ་བྱྗེད་པ་ཉན་པ་དང༌། དྗེའི་དྲུང་དུ་འདུག་པ་དང༌། རྩློད་པ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

མི་འབད་པ་རྣམས་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་མི་སྨྲ་བར་འགྲློ་བའི་ལྟུང་

བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་ནས་འགྲློ་བའི་གནས་ནི་ལས་མཚམས་

ཀི་གནས་ཡིན་པ། ལས་ནི་དགྗེ་འདུན་གི་ལས་ཆློས་དང་ལྡན་ཞིང་རང་ལ་མི་མཐུན་

པའི་ལས་མ་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་དགྗེ་སློང་གྲལ་ན་འཁློད་པ་ལ་མ་སྨྲས་ཤིང་བར་ཆད་

དང་མི་ལྡན་པ་ལས་ཐློས་པའི་ཉྗེ་འཁློར་དུ་འདུས་པ། དུས་ནི་གསློལ་བ་མ་བྱས་པའི་

དུས་ཡིན་པ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཐློས་པའི་ཉྗེ་འཁློར་

ལས་འདས་ཏྗེ་འགྲློ་བར་འདློད། སྦྱློར་བ་འགྲློ་བར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་ཐློས་པའི་ཉྗེ་

འཁློར་ལས་འདས་ནའློ། །དློན་མྗེད་པ་དང་མི་རིགས་པས་དགྗེ་སློང་འཁློད་པ་ལ་སྨྲས་

ཏྗེ་འགྲློ་བ་དང༌། ཆློས་དང་མི་ལྡན་པའི་ལས་དང༌། ལས་ཆློས་ལྡན་གི་གསློལ་བ་བྱས་

ནས་འགྲློ་བ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བཞི་པ་མ་གུས་པའི་ཚུལ་གི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་

ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་སངས་རྒྱས་སམ་དགྗེ་འདུན་ནམ་དྗེའི་ཞལ་ཏ་པ་གང་རུང་གི་

བཀའ་བསློ་བ་ཆློས་ལྡན་ཡིན་པ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་མ་

གུས་ཤིང་ཤད་སྦྱང་མྗེད་པར་འདའ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་གླློ་བུར་དུ་གཏམ་ཟྗེར་བ་

ལ་སློགས་པས་བཀའ་ཆློས་ལྡན་ལས་འགལ་བར་བྱྗེད་པར་ཞུགས་པ། མཐར་ཐུག་

བཀའ་ལས་འགལ་བར་བྱས་པ་རློགས་པའློ། །མཁན་པློ་དང་སློབ་དཔློན་གི་བསློ་བ་

དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་ཆློས་དང་མི་ལྡན་པའི་བསློ་བ་ལས་འགལ་བ་དང༌། ཤད་སྦྱང་

མྗེད་པ་དང༌། མ་གུས་པ་གང་རུང་གཅིག་མ་ཚང་བས་བཀའ་ཆློས་ལྡན་ལས་འདའ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 829  

བར་བྱྗེད་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཆློ་ག་རྣམ་དག་གི་རྒྱུ་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་མློས་པར་

འགྱུར་བ་འཐུང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་འབྲུའི་ཆང་དང་བཅློས་

པའི་ཆང་གི་སྦང་མ་དང་ཚིགས་མའམ་ཁུ་བ་གང་རུང་མློས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པ། 

མིད་པར་མངློན་པའི་ཚད་དང་ལྡན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་

སློང་འཐུང་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་འཐུང་བར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་ནའློ། 

ཕབས་ཀི་ཆང་བུ་དང་རྩ་བ་ལ་སློགས་པ་རྩིས་མ་མནན་ཅིང་མློས་པར་འགྱུར་བ་

དང༌། མློས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་མློས་འགྱུར་གི་དྲི་དང་རློ་བློ་བའི་ཐུག་པ་ལ་སློགས་

པ་འཐུང་བ་དང༌། མློས་པར་འགྱུར་བ་མི་མིད་ཅིང་མཁུར་བར་བསྗེལ་བ་དང༌། ལུས་

ལ་སྐུད་པ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ནད་པས་མཁུར་བར་བསྗེལ་བ་དང་ལུས་ལ་སྐུད་

པ་ཙམ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་ལ་སློག་ལ་བབ་ཀང་མིད་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །

ལྔ་པ་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཆློ་ག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་གི་དང་པློ་

དུས་མ་ཡིན་པར་གྲློང་དུ་འགྲློ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་གང་དུ་

འགྲློ་བའི་གནས་ནི་ཁྱིམ་པ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གནས་ཡིན་ཞིང་གནས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ༌། སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང་པ། གྲློང་བའི་ཆློས་ལྷག་པར་སྤྱློད་པ་

ཡིན་པ། གང་ནས་འགྲློ་བའི་གནས་ནི་སྗེ་ལྔའི་སློམ་པ་དག་ཅིང་ལྟ་བ་མཐུན་ལ་བར་

འཕློད་པའི་སྨྲ་ས་ཡློད་པའློ། །རྟྗེན་ནི་འཁློད་པ་ལམ་སྨྲས་པ་དང་བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་

ཞིང་དློན་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་པ། དུས་ནི་རང་གི་གླིང་གི་ཉི་མ་

ཕྱྗེད་ཡློལ་ནས་སྐ་རྗེངས་མ་ཤར་བའི་དུས་ཡིན་པ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་དུས་

མ་ཡིན་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཤྗེས་པ། ཀུན་སློང་མ་སྨྲས་
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པར་གྲློང་དུ་འགྲློ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་འགྲློ་བར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་གཏན་པའམ་ཉྗེ་

འཁློར་ལས་འདས་པའློ། །དུས་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་

བས་གྲློང་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། གྲློང་གཅིག་གི་ཁྱིམ་ཤར་མ་ལྟ་བུར་འགྲློ་བར་སྨྲས་ཏྗེ་ནུབ་

མ་ལྟ་བུར་འགྲློ་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་གྲློང་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་གཉིས་ཀི་

དང་པློ་ཕྱི་དྲློ་གྲློང་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་གང་དུ་རྒྱུ་བའི་

གནས་དང་དུས་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལས་ཁྱིམ་བཞི་ལ་སློགས་པ་ཡིན་པའློ། །བསམ་

པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཁྱིམ་བཞི་པ་ལ་སློགས་པར་འགྲློ་བར་འདློད་

པ། སྦྱློར་བ་བར་ཆད་དང་གཞན་གིས་བློས་པའི་དབང་མ་ཡིན་པར་འགྲློ་བར་རྩློམ། 

མཐར་ཐུག་དགྗེ་སློང་འཁློད་པ་ལ་སྨྲས་ཀང་ཁྱིམ་བཞི་པ་ལ་སློགས་པའི་གཏན་

པའམ་ཉྗེ་འཁློར་འདས་པ་ན་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་སྔ་དྲློ་གྲློང་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་

བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དུ་རྒྱུ་བའི་གནས་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་

ལས་ཁྱིམ་བཞི་པ་ཞྗེས་པའི་གནས་སུ་ཁྱིམ་གསུམ་ཡན་ཆད་ཡིན་པ་ཞྗེས་སྦྱར་

རློ། །དུས་ནི་སྔ་དྲློའི་དུས་སུ་རང་གི་“མིང1་གིས་དགྗེ་འདུན་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་

པའི་དུས་རུང་གི་ཟས་ལ་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་ཡིན་པ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་

འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཁྱིམ་གསུམ་ལ་སློགས་པར་རྒྱུ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་བར་

ཆད་དང་མི་ལྡན་བཞིན་དུ་སྦྱིན་བདག་ལ་ཁློ་བློ་མ་འློངས་པའི་དབང་གིས་ཟས་བིམ་

པའི་དུས་ཡློལ་བར་མ་བྱྗེད་ཅྗེས་མ་བསློ་བར་རྒྱུ་བར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་ཁྱིམ་གསུམ་

པའི་སློའི་གཏན་པའམ་ཉྗེ་འཁློར་འདས་པའློ། །གསུམ་པ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་མཚན་

མློ་འགྲློ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གང་དུ་འགྲློ་བའི་གནས་ནི་
1  མིད
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རྒྱལ་པློའམ་བཙུན་མློང་གང་རུང་གི་གནས་སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང་བ། གནས་ཀི་ངློ་

བློར་གྲུབ་པའློ། །དུས་ནི་ནུབ་ཕྱློགས་ཀི་འློད་དམར་པློ་ཆགས་པ་འདས་ནས་སྐ་

རྗེངས་ཐ་མ་མ་ཤར་གི་བར་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་རྒྱལ་པློས་བློས་པ་དང་བར་ཆད་དང་

ལྡན་པ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མྗེད་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་

ཤྗེས་ནི་ནམ་མ་ལངས་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའློ། །ཀུན་སློང་འགྲློ་

བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ཉིན་མློ་ཕྱིན་ཏྗེ་མཚན་མློ་འདུག་པའམ་མཚན་མློ་འཇུག་པར་

རྩློམ་པ། མཐར་ཐུག་བསྐློར་བ་མྗེད་ན་“ཕྱི་རློལ1་ཉྗེ་འཁློར་དང༌། བསྐློར་བ་ཡློད་ཅིང་

སློ་མ་བཙུགས་ན་བསྐློར་བའི་ནང་དང༌། སློ་བཙུགས་ཏྗེ་བཅད་ན་གཏན་པའི་གནས་

དང༌། མ་བཅད་ན་གཏན་པ་ཉིས་འགྱུར་དུ་བཅལ་བའི་མཚམས་རྣམས་གང་རུང་

འདས་པ་ན་དངློས་གཞིར་འགྱུར་ཏྗེ། “དྗེ2་ཡང་མཚན་མློའི་ནང་དུ་ལན་དུ་མར་འགྲློ་

བ་ལ་གྲངས་དྗེ་སྗེད་ཀི་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། མཚན་མློ་འདས་པ་ལ་མི་ལྟློས་སློ། །མ་

སྨྲས་པར་འགྲློ་བ་ལ་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་གྲློང་དུ་འགྲློ་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་ཡང་འགྱུར་

རློ། །རྒྱལ་པློའམ་བཙུན་མློའི་ཕློ་བང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་སློང་བ་ལས་དྗེ་དང་འབྗེལ་

བའི་གྲློང་དུ་ཞུགས་པ་ཙམ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཕློ་བང་དུ་འཇུག་དགློས་པའི་ཚེ་ག་

ཚོམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

དྲུག་པ་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཆློ་ག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་བསབ་པའི་གཞིའི་

དངློས་པློ་ལ་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་ཁྱད་དུ་

གསློད་པའི་གཞི་ནི་བདག་ཉིད་ཀི་སློ་སློར་ཐར་པར་གཏློགས་པའི་བསབ་པ་ཡིན་པ། 

1  ཕྱིརལ

2  ངྗེ
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གློ་བྱ་ཡུལ་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ནློ། །དུས་ནི་གསློ་སྦྱློང་ལ་སློ་ཐར་གི་མདློ་

འདློན་པའི་དུས་ཡིན་པ། རྟྗེན་ནི་སློ་ཐར་གི་མདློ་ལན་གཉིས་ཐློས་ཤིང་ཡིད་རྨློངས་པ་

མ་ཡིན་པ། གསློ་སྦྱློང་གི་ལས་དྗེ་ལ་གཏློགས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་

འཁྲུལ་ཞིར་ཀུན་སློང་བཞད་གད་ཡན་ཆད་ཀིས་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་ཚིག་སྨྲ་བར་

འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་ཆློས་འདི་ཡང་མདློའི་ནང་དུ་

གཏློགས་པར་བདག་གིས་གཟློད་ཤྗེས་སློ། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་

ཚིག་སྨྲ་བར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །དགྗེ་སློང་མའི་སློ་ཐར་འདློན་པའིཚེ་

ཐུན་མློང་གི་བསབ་པ་ལ་ཁྱད་དུ་གསློད་པ་དང༌། སློ་ཐར་གི་མདློ་འདློན་པ་ལས་

གཞན་པའི་དུས་སུ་ཁྱད་དུ་གསློད་པ་དང༌། མདློ་སྗེའི་བསབ་པ་ཁྱད་དུ་གསློད་པ་

རྣམས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །སློ་ཐར་གི་མདློ་འདློན་པ་ན་མ་གུས་པས་ཉན་པ་མ་བཟླློག་

པ་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །བཞི་པ་“འཚོ་1བ་རྣམ་དག་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

སློད་སྤྱད་དང་གློས་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་

ཁབ་རལ་འཆློས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་ཁབ་རལ་གི་རྒྱུ་བ་

སློ་དང་རུས་པ་སློགས་རུང་བ་ཚད་ལྡན་རང་གི་ཡིན་པ། སྔར་ཚད་ལ་གནློད་པའི་

བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་རང་

དློན་དུ་བྱྗེད་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་བྱྗེད་པར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་

བཟློ་རློགས་པའློ། །

གཉིས་པ་ཁི་རྐང་འཆློས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་དགྗེ་

འདུན་དབང་བའི་ཁིའམ་ཁིའུ་བུ་གར་གཞུག་པའི་ཕྱློགས་མ་གཏློགས་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་
1  འཆློ
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ལས་ལྷག་པ། རྒྱར་འཁློར་གསུམ་གི་ཚད་དང་ལྡན་པ། སྔར་ཚད་ལ་གནློད་པའི་

བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ཁི་རྐང་

ཚད་ལས་ལྷག་པ་བྱྗེད་པར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་སྔ་མ་བཞིན་

ནློ། །རྐང་པ་དམའ་བའི་ཁི་ལ་ཉལ་བ་དང༌། ལྷམ་ཡློད་པས་མལ་དང་འབྗེལ་བའི་ཉྗེ་

འཁློར་དུ་རྐང་པ་འཁྲུ་བ་དང༌། ལྷམ་མྗེད་པས་ཀང་མགློ་ལློགས་དང་རྐང་ལློགས་

སློགས་ལས་གཞན་དུ་འཁྲུ་བ་དང༌། ཁིའམ་ཁིའུ་ཚད་ལས་མཐློ་བ་དང༌། གསྗེར་

དངུལ་ལ་སློགས་པའི་ཁི་ལ་འདུག་པ་དང་ཉལ་བ་དང་ཁི་བརྩྗེགས་མའི་སྗེང་དུ་འདུག་

པ་རྣམས་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ་ལས་དང་པློ་ཤིང་བལ་གིས་

གློས་པར་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གློས་པར་བྱ་བའི་

ཡུལ་ནི་དགྗེ་འདུན་གི་གནས་མལ་རུང་བ་ཚད་ལྡན་ཡིན་པའློ། །གང་གིས་གློས་པར་

བྱ་བ་ནི་ལུས་སམ་གནས་མལ་ཉམས་པར་བྱྗེད་པའི་“རས་སྦར1་གང་གི་ཚད་དུ་

ལློངས་པ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ནི་ཞྗེ་སང་བའི་བསམ་

པས་གློས་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་གློས་པར་བྱྗེད་པར་རྩློམ། 

མཐར་ཐུག་ཤིང་བལ་ལ་སློགས་པས་གནས་མལ་ལ་རྗེག་ནའློ། །

གཉིས་པ་གདིང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་གདིང་བའི་རྒྱུ་

རུང་ཞིང་སིད་དུ་ཁྲུ་གསུམ་མམ་“ཕྱྗེད2་དང་ལྔ་ཞྗེང་དུ་ཁྲུ་དློ་སློར་དྲུག་ལས་ལྷག་པ། 

རང་གི་ཡིན་པ། སྔར་ཚད་ལ་གནློད་པའི་བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་

འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་སློང་ལྷག་པ་བྱྗེད་པར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་རང་ངམ་

1  རས་སར

2  བྱྗེད
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བསྐློས་པས་བྱྗེད་པར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་ཟིན་པའློ། །གཡན་པ་དགབ་པ་དང་རས་

ཆྗེན་གི་ལྟུང་བྱྗེད་ཀང་དྗེ་དང་འདྲ་བ་ལས་གཡན་པ་དགབ་པའི་ཚད་ནི་སིད་དུ་ཁྲུ་

དྲུག་ཞྗེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ། རས་ཆྗེན་ནི་སིད་དུ་ཁྲུ་དགུ་ཞྗེང་དུ་ཁྲུ་གསུམ་དང་སློར་བཅློ་

བརྒྱད་ཀི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བྱྗེད་ན་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །གདིང་བ་དང་གཡན་པ་དགབ་པ་

དང་རས་ཆྗེན་ཚད་ལས་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་བྱིན་གིས་རླློབ་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གང་

ལས་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་ཁབ་རལ་དང་ཁི་རྐང་མ་བཅག་པ་དང༌། ཤིང་བལ་ལ་སློགས་

པས་གློས་པ་མ་བསྡུས་པ་དང༌། གདིང་བ་དང་གཡན་པ་དགབ་པ་དང༌། རས་ཆྗེན་

ཚད་ལས་ལྷག་པ་རྣམས་བཅད་པ་མ་དྲིས་པར་བཤགས་པ་ལྗེན་པ་ལ་བསབ་བྱའི་

ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ལ། དྗེ་དག་མ་བྱས་པར་བཤགས་ཀང་མི་འདག་གློ །ལྔ་པ་བདྗེ་

བར་གཤྗེགས་པའི་ཆློས་གློས་ཀི་བཟློ་བྱྗེད་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་

ལག་དངློས་པློ་ནི་ཆློས་གློས་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་རུང་ཞིང་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་

པའི་ཆློས་གློས་ཀི་ཚད་དམ་དྗེ་ལས་ལྷག་པ། རང་གི་ཡིན་པ། སྔར་ཚད་ལ་གནློད་

པའི་བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པའློ། །རྟྗེན་ནི་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་ལུས་ཙམ་མྗེད་

པའློ། །ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་སྔར་བཞིན་ནློ། ། ༈ བཞི་པ་སློ་སློར་བཤགས་པའི་སྗེ་

ཚན་ལ་རབ་བྱུང་དང་ཁྱིམ་པའི་གཞི་ལས་གྱུར་པ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ལ་གཉིས་ཀི་

དང་པློ་དགྗེ་སློང་མ་ལས་ཟས་ལྗེན་པའི་སློར་བཤགས་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་

ལག་ནི་དགྗེ་སློང་མ་ཆློས་བདུན་ལྡན་གྲློང་ངམ་གྲློང་གི་ཉྗེ་འཁློར་རམ་ལམ་པློ་ཆྗེ་

གསུམ་གང་རུང་ན་འདུག་པའློ། །དུས་ནི་མུ་གྗེའི་དུས་མ་ཡིན་པའློ། །དངློས་པློ་ནི་

དུས་སུ་རུང་བའི་ཟས་རུང་ཞིང་ཟས་གཅིག་གི་ཚད་དུ་ལློངས་པ། དགྗེ་སློང་མ་རང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 835  

ཉིད་ཟ་བའི་ཆྗེད་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པ། དགྗེ་སློང་མ་རང་ཉིད་དང་འབྗེལ་བར་གནས་

པ། རྟྗེན་ནི་རང་ཉིད་གྲློང་ངམ་གྲློང་གི་ཉྗེ་འཁློར་རམ་ལམ་པློ་ཆྗེ་ན་འདུག་པའློ། །བསམ་

པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་དགྗེ་སློང་མ་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་

རུང་གིས་ཤྗེས་པ། ཀུན་སློང་རང་དློན་དུ་བངས་ནས་ཟ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ཟ་

བར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་མིད་པའློ། །དགྗེ་སློང་མ་གྲློང་ངམ་གྲློང་གི་ཉྗེ་འཁློར་

རམ་ལམ་པློ་ཆྗེ། གྲློང་གི་ནམ་མཁའ། དབྱར་ཁང༌། དྗེའི་ཉྗེ་འཁློར། གཙུག་ལག་ཁང༌། 

དྗེའི་ཉྗེ་འཁློར་ཏྗེ་བརྒྱད་ན་འདུག་པ་ལ་དགྗེ་སློང་གིས་ནམ་མཁའ་ནས་བངས་པ་

དང༌། དགྗེ་སློང་གྲློང་དང་དྗེའི་ཉྗེ་འཁློར་དང་ལམ་པློ་ཆྗེ་གསུམ་ན་འདུག་པས་དགྗེ་

སློང་མ་གྲློང་དང་དྗེའི་ཉྗེ་འཁློར་མ་གཏློགས་པའི་གནས་དྲུག་ན་འདུག་པ་ལས་བངས་

པ་སྗེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །

སློར་བཤགས་གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་པ་

ཆློས་ལྔ་ལྡན་བསྐློ་བཤམ་བྱྗེད་པ་པློའི་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པའློ། །གྲློགས་ནི་དགྗེ་སློང་ཆློས་

དྲུག་ལྡན་གཉིས་ཡན་ཆད་ཡིན་པའློ། །ཟས་ནི་རུང་ཞིང་ཟས་གཅིག་གི་ཚད་དུ་

ལློངས་པའི་དུས་རུང་གི་ཟས་ཡིན་ཞིང༌། དགྗེ་སློང་མ་ཆློས་བདུན་ལྡན་བསློ་རུང་ན་

འདུག་པས་བསྐློ་བཤམ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བྱས་པའློ། །རྟྗེན་ནི་དགྗེ་སློང་མ་དྗེའི་ཚིག་

གིས་མ་ཡིན་པར་མགྲློན་དུ་བློས་ཤིང་བསྐློ་བཤམ་བྱྗེད་པ་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་

བས་མ་བཟླློག་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་བསྐློ་བཤམ་བྱྗེད་པ་ལ་མ་བསློ་བ་ལ་

དྗེར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཤྗེས་པ། ཀུན་སློང་མ་བཟླློག་པར་ཟ་བར་

འདློད་པ། སྦྱློར་བ་ཟ་བར་རྩློམ། མཐར་ཐུག་མགུལ་དུ་“མིད1་ནའློ། །བསྐློ་བཤམ་བྱྗེད་
1  མིང
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པ་བཟླློག་པ་ལ་མ་བཟླློག་པར་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཟ་བ་དང༌། 

བསློར་མི་རུང་བའི་གནས་ན་འདུག་པ་ལ་མ་བསློ་བར་ཟ་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དགྗེ་སློང་

མས་བསྐློ་བཤམ་བྱྗེད་པར་དློགས་པ་ན་མ་བྱས་སམ་ཞྗེས་མ་དྲིས་པར་ཟ་བ་ལ་

བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་བསབ་པ་དྲལ་ཏྗེ་ཁྱིམ་དུ་

འཇུག་པའི་སློར་བཤགས་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ཁྱིམ་པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་

བསབ་པའི་སློམ་པ་བྱིན་ཞིང་བག་ཡངས་སུ་མ་བྱས་པའློ། །ཟས་ནི་རུང་ཞིང་ཟས་

གཅིག་གི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་དུས་རུང་ཡིན་པ། སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ། མློད་

པ་མ་ཡིན་པའློ། །རྟྗེན་ནི་བདག་ཉིད་ཁིམས་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ། སློམ་པ་བྱིན་

པའི་སྔ་རློལ་ཏུ་མགྲློན་དུ་བློས་པ་མིན་པ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་ཀུན་

སློང་བསབ་པ་དྲལ་ཏྗེ་ཟ་བར་འདློད། སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །བསབ་

པའི་སློམ་པ་སྦྱིན་པར་འློས་པ་ལ་མི་སྦྱིན་པ་དང༌། བག་ཡངས་སུ་བྱྗེད་དགློས་པ་མི་

བྱྗེད་པ་དང༌། སློམ་པ་བྱིན་པ་དྗེའི་ཁྱིམ་དུ་ཆློས་སློན་པ་སློགས་ཀི་ཆྗེད་དུ་མི་འགྲློ་བ་

དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་སློང་པར་འགྲློ་བ་དང༌། དྗེའི་བྱིས་པ་སློགས་ཟས་སློང་པ་ལ་བསློད་

སློམས་རིལ་གིས་སྦྱིན་པ་དང༌། སྣུམ་འཁུར་“ཙམ1་མི་སྦྱིན་པ་ལ་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་

བྱས་སློ། །

གཉིས་པ་ནགས་བརྟག་པའི་སློར་བཤགས་ལ་བཞི་ལས་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་

སྦྱིན་བདག་ནི་ཁྱིམ་པ་ཆློས་ལྔ་ལྡན་དགྗེ་འདུན་ལ་ཟས་ལ་སློགས་པ་བསྔློ་བ་པློ་ཡིན་

པ། ཟས་ནི་རུང་ཞིང་ཟས་གཅིག་གི་“ཚད2་དུ་ལློངས་པའི་དུས་རུང་སྦྱིན་བདག་

1  ཅམ

2  ཆད
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གིས་བསྔློས་པ་ཡིན་པ། གནས་འཇིགས་པ་དང་བཅས་ཤིང་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་

རྒྱང་གྲགས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཡིན་པ། རྟྗེན་ནི་ནགས་མྱུལ་བར་བསྐློས་ཤིང་མ་མྱུལ་

བའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ནི་ནགས་མ་མྱུལ་བ་ལ་“དྗེར1་ངྗེས་པའམ་ཡིད་གཉིས་

གང་རུང་གིས་ཤྗེས་པ། ཀུན་སློང་ནགས་མ་མྱུལ་བར་ཟ་བར་འདློད་པ། སྦྱློར་བ་དང་

མཐར་ཐུག་སྔ་མ་དང་འདྲའློ། །འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཚེ་ནགས་མྱུལ་བའི་དགྗེ་

སློང་དང་དྗེ་ལ་གྲློགས་དགློས་ན་གྲློགས་དང་བཅས་པ་མ་བསྐློས་པ་དང༌། དྗེ་ལ་ཁྱིའུ་

སུས་མི་སྗེར་བ་དང༌། བསྐློས་པ་དྗེས་ཀང་དཔག་ཚད་ཕྱྗེད་ལ་སློགས་པ་མ་བརྟགས་

པ་དང༌། འཇིགས་པ་ཆྗེ་ཆུང་ལ་སློགས་པའི་བར་མི་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་བསབ་བྱའི་

ཉྗེས་བྱས་སློ། །

༈ ལྔ་པ་ཉྗེས་བྱས་ཀི་སྗེ་“ཚན2་ལ་དགུ་ལས་དང་པློ་གློས་བགློ་བའི་སྗེ་“ཚན3་

ལ་ཤམ་ཐབས་ཀི་མ་མཐའ་མཉམ་པར་མ་བགློས་པ་དང༌། པུས་མློའི་གློང་དུ་ཐལ་

བའི་བརྩྗེངས་པ་དང༌། ལློང་བུ་ལ་རྗེག་པའི་ཧ་ཅང་འཇློལ་བ་དང༌། ཁ་ཚར་ཕུན་ཚར་

གི་མཐའ་ནར་བ་དང༌། ལྟྗེ་བའི་གློང་ཙམ་དུ་ཤམ་ཐབས་ཀི་མགློ་ལྟྗེབས་པ་དང༌། ལྟྗེ་

བའི་འློག་ཏུ་སྦྲུལ་མགློའི་གདྗེངས་ཀ་ལྟར་ལྟྗེབས་པ་དང༌། སྐ་རགས་ཀི་བར་བར་དུ་

འབྲུའི་ཕུར་མ་ལྟར་འདུག་པ་དང༌། སློད་གཡློགས་ལ་ཡང་ཟླུམ་པློར་མ་བགློས་པ་

དང༌། ཧ་ཅང་བརྩྗེངས་པ་དང༌། ཧ་ཅང་འཇློལ་པ་སྗེ་བཅུའློ། །

གཉིས་པ་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་པའི་སྗེ་ཚན་ལ་རྐང་ལག་རྐྱློང་བ་ལ་སློགས་པ་མ་

བསམས་པ་དང༌། གློས་མཉམ་པར་མ་བགློས་པ་དང༌། ཅ་ཅློའི་སྒ་མི་བསྐྱུང་བ་དང༌། 
1  དར

2  ཆན

3  ཆན
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མིག་གཡྗེང་བ་དང༌། གཉའ་ཤིང་གང་ལས་ལྷག་པར་ལྟ་བ་སྗེ་ལྔ་དང༌། མགློ་རས་ལ་

སློགས་པས་གཡློག་པ་དང༌། འདློམས་སང་བར་བརྗེ་བ་དང༌། གློས་ཕག་པ་གཉི་གར་

གཟར་པ་དང༌། ལག་པ་མདུན་ནས་བཏང་སྗེ་གཉའ་གློང་དུ་བསློལ་བ་དང༌། ལྟག་ཁུང་

དུ་ལག་པ་གཉིས་ཕྱློགས་ཕྱློགས་ནས་བསློལ་བ་སྗེ་ལྔ་དང༌། མཆློང་བ་དང༌། སྒིད་པ་

བརྐྱང་བསྐུམས་བྱྗེད་ཅིང་འགྲློ་བ་དང༌། ཙོག་པུས་འགྲློ་བ་དང༌། རྟིང་པ་བཏྗེག་སྗེ་བང་

བས་འགྲློ་བ་དང༌། ལག་པ་གཉིས་རྐྗེད་པ་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་གྲུ་“མློ་1ཕྱིར་སྨྱུང་པློར་བྱས་ཏྗེ་

འགྲློ་བ་ལྔ་དང༌། “ལུས2་སྒྱུར་ཞིང་འགྲློ་བ་དང༌། ལག་པ་ཀློག་ཅིང་འགྲློ་བ་དང༌། མགློ་

སྒྱུར་བ་དང༌། གཞན་དང་ཕག་པ་གཉིས་སྤད་པ་དང༌། གཞན་དང་ལག་པ་སྦྲྗེལ་ཏྗེ་འགྲློ་

བ་ལྔ་སྗེ་ཉི་ཤུའློ། །གསུམ་པ་ཁྱིམ་དུ་འདུག་པའི་སྗེ་ཚན་ལ། ཁྱིམ་དུ་མ་བསློ་བ་དང་

མི་བརྟགས་པར་སན་ལ་འདུག་པ་དང༌། ལུས་ཀི་ལིད་ཕབ་སྗེ་འདུག་པ་དང༌། པུས་མློ་

མན་ཆད་ཀི་རྐང་པ་བསློལ་བ་དང༌། བརླ་བསློལ་བ་དང༌། ལློང་བུའི་སྗེང་དུ་ལློང་བུ་

བཞག་པ་དང༌། རྐང་པ་ཁིའི་འློག་ཏུ་དགུག་པ་དང༌། རྐང་པ་གདངས་པ་དང༌། འདློམས་

སང་བ་སྗེ་དགུའློ། །ལག་པ་འགྲམ་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་དག་སན་རྒྱབ་ཏུ་བཀུར་བ་གཉིས་

ནི་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་པའློ། །བཞི་པ་ཟས་བང་བའི་སྗེ་ཚན་ལ་ཟས་ལྗེགས་པར་མ་

བངས་པ་དང༌། མུ་དང་ཁད་ཆད་དུ་བངས་པ་དང༌། “ཚོད3་མ་དང་ཟན་མཉམ་པློར་

བངས་པ་དང༌། མཐར་ཆགས་སུ་མ་བངས་པ་དང༌། ལྟུང་བཟྗེད་ལ་ཡིད་ཀིས་མ་

བལྟས་པར་བངས་པ་དང༌། བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་མ་འློངས་པར་ལྷུང་བཟྗེད་བཟྗེད་པ་

དང༌། ཡང་འདློད་པའི་ཕྱིར་འབས་ཆན་དང་ཚོད་མ་གཅིག་གིས་གཅིག་འགྗེབས་པ་
1  མྗེ

2  ལས

3  ཚོང
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དང༌། ཟས་ཀི་སྗེང་དུ་ལྷུང་བཟྗེད་བཟྗེད་པ་རྣམས་སློ། །ལྔ་པ་ཟས་བཟའ་བའི་སྗེ་

“ཚན1་ནི་ཟས་ལྗེགས་པར་མ་ཟློས་པ་དང༌། ཁམ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་དང༌། ཆྗེ་བ་དང༌། 

ཁམ་རན་པར་མ་བྱས་པ་དང༌། ཟས་ཁའི་སློར་མ་སྗེབ་པར་ཁ་གདངས་པ་དང༌། ཁ་

ཁམ་གིས་བཀང་“སྗེ2་སྨྲ་བ་དང༌། ཙུག་ཙུག་དང༌། ཅག་ཅག་དང༌། ཧུ་ཧུ་དང༌། ཕུ་ཕུ་

ཞྗེས་པའི་སྒ་དང་བཅས་པ་དང༌། ལྕྗེ་ཕྱིར་ཕྱུང་སྗེ་ཟས་ཟ་བ་ལྔ་དང༌། འབྲུ་རྗེ་རྗེ་ནས་

བཏུས་ཏྗེ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་ལ་དཔྱས་འདློགས་པ་དང༌། མཁུར་བ་སློ་ཞིང་ཟ་བ་དང༌། 

རྐན་གཏློག་པ་དང༌། ཁམ་འཕློར་བཅད་དྗེ་ཟ་བ་ལྔ་དང༌། ལག་པ་བལྡག་པ་དང༌། ལྷུང་

བཟྗེད་སློར་མློས་འབྱློག་པ་དང༌། ལག་པ་ཟས་ཀིས་གློས་པ་“སྤྲུག3་པ་དང༌། ཟས་དང་

བཅས་པའི་ལྷུང་བཟྗེད་བསྐམ་པ་དང༌། ཟས་ལ་མཆློད་རྟྗེན་འདྲ་བར་བྱས་ཏྗེ་གཞློམ་

པ་དང་ལྔ་སྗེ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གློ །

དྲུག་པ་ལྷུང་བཟྗེད་དུ་སྤྱད་པའི་སྗེ་“ཚན4་ནི། གཞན་གི་ལྷུང་བཟྗེད་ལ་དཔྱས་

གདགས་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་དང༌། ལག་པ་ཟས་དང་འབགས་པས་ཆུ་སློད་ལ་བཟུང་བ་

དང༌། དགྗེ་སློང་ལ་ཟས་དང་འབགས་པའི་ཆུས་གཏློར་བ་དང༌། ཁྱིམ་པའི་ཁྱིམ་དུ་དྗེ་

ལ་མ་དྲིས་པར་ཟས་དང་འབགས་པའི་ཆུ་དབློ་བ་སྗེ་བཞི་དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་དུ་ཟས་ཀི་

ལྷག་མ་བླུགས་ཏྗེ་དློར་བ་དང༌། འློག་གཞི་མྗེད་པ་དང༌། གད་ཁ་དང༌། གཡང་ས་དང་

དཀན་གཟར་པློ་རྣམས་སུ་ལྷུང་བཟྗེད་བཞག་པ་དང༌། འགྲྗེད་པ་དང༌། གད་ཁ་དང༌། 

གཡང་ས་དང༌། དཀན་གཟར་པློ་རྣམས་སུ་ལྷུང་བཟྗེད་བཀྲུ་བ་དང༌། འབབ་ཆུ་དྲག་

1  ཆན

2  ས

3  སྦྲུག

4  ཆན
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པློའི་རྒྱུན་ལས་བཟླློག་སྗེ་ཆུ་བཅུ་བ་དང་བཅུ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་བཅུ་བཞིའློ། །ལྷུང་བཟྗེད་ཀི་

ཆུ་སློང་བ་ན་ལན་གསུམ་བཀྲུས་ཏྗེ་གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་བཅད་བཟླས་པའི་ཆུ་མ་

བྱིན་པ་དང་ལམ་གི་བཞི་མདློར་ལྷུང་བཟྗེད་འཁྲུ་བ་གཉིས་ནི་བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །བདུན་པ་ཆློས་སློན་པའི་སྗེ་ཚན་ནི་མི་ན་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏྗེ། ཉན་པ་པློ་འདུག་

པ་ལ་འགྲྗེང་བ་དང༌། ཉལ་བ་ལ་འདུག་པ་དང༌། སན་མཐློན་པློ་དང་བཟང་པློ་ལ་འདུག་

པ་ལ་དམའ་བ་དང་ངན་པ་ལ་འདུག་པ་དང༌། མདུན་དུ་འགྲློ་བ་ལ་ཕྱི་ནས་འགྲློ་བ་དང༌། 

ལམ་ནས་འགྲློ་བ་ལ་ལམ་གི་འགྲམ་ནས་འགྲློ་བ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་བཤད་པ་སྗེ་ལྔ་

དང༌། མགློ་གཡློགས་པ་དང༌། བརྗེས་པ་དང༌། གཟར་བ་དང༌། གཉའ་གློང་དུ་བསློལ་

བ་དང༌། ལྟག་པར་བསློལ་བ་ལ་ཆློས་བཤད་པ་ལྔ་དང༌། མགློ་དློ་ཀྗེར་ཅན་དང༌། ཞྭ་

གློན་པ་དང༌། ཅློད་པན་“ཅན1་དང༌། ཕྗེང་བ་ཅན་དང༌། རས་ལ་སློགས་པས་དཀྲིས་པ་

ལ་བཤད་པ་ལྔ་དང༌། གླང་པློ་ཆྗེ་དང་རྟ་ལ་སློགས་པ་ཞློན་པ་དང༌། ཁྱློགས་དང་བཞློན་

པའི་སྗེང་ན་འདུག་པ་དང༌། ལྷམ་གློན་པ་ལ་བཤད་པ་ལྔ་དང༌། ལག་ན་གདུགས་དང༌། 

འཁར་བ་དང༌། མཚོན་དང༌། རལ་གྲི་དང༌། དགྲ་ཆ་ཐློགས་པ་དང༌། གློ་ཆ་གློན་པ་ལ་

བཤད་པ་དྲུག་དང་ཉྗེར་དྲུག་གློ །བརྒྱད་པ་བསྒྲུབ་པའི་སྗེ་ཚན་ནི། མི་ན་བས་འགྲྗེང་

བ་དང༌། ཆུའི་ནང་དང༌། རྩྭ་སྔློན་པློ་ཡློད་པའི་ས་ཕྱློགས་རྣམས་སུ་བཤང་གཅི་བྱྗེད་པ་

དང༌། བཤང་གཅི་དང༌། མཆིལ་མ་དང༌། སབས་དང་། སྐྱུགས་པ་དང༌། བླུགས་པ་

རྣམས་ཆུ་དང་རྩྭ་སྔློན་པློ་ཡློད་པའི་ཕྱློགས་སུ་འདློར་བ་སྗེ་བཞིའློ། །

དགུ་པ་རྒྱུ་བ་དགག་པའི་སྗེ་ཚན་ནི། གནློད་པ་བྱུང་བ་མ་གཏློས་པར་ཤིང་ལ་

མི་གང་ཙམ་ལས་མཐློ་བར་འཛེག་པའློ། །བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་རྒྱ་ཆྗེན་
1  ཙན
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པློ་ཐློགས་ཤིང་བདག་གཞན་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཤྗེས་ཉྗེན་དམ་པས་མཉྗེས་

བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག །སློད་ལུང་ཕུ་ཨར་བྱང་ཆུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

གཙུག་ལག་ཁང་གནམ་རྩྗེང་ལྡྗེང་དུ་ལློ་ཆྗེན་སྐབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་རྗེ་བཙུན་

རྗེད་མདའ་པ་ཆྗེན་པློ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློ་སྗེ་ཆློས་རྗེ་རྣམ་གསུམ་ཞལ་འཛོམ་

སྗེ་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་བྱི་དློར་སྔློན་སངས་རྒྱས་མཐློང་བའི་ལྷ་དང་དམ་པའི་ཆློས་

སྐློང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་སྐྗེད་པ་མཛད་པའི་ཚེ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་

པ་ཆྗེན་པློས་ཆློས་གྲྭར་གསུངས་པ། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་དར་མ་རིན་

ཆྗེན་ཞྗེས་བྱ་བ་མཁས་པའི་སན་གྲགས་ཀིས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་བར་དུ་ཁྱབ་

ཅིང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་ངད་དཔག་ཚད་ཀི་བར་དུ་ལྡང་བ། འདི་ནས་འཇིག་རྟྗེན་གི་

ཁམས་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་གཤྗེགས་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཟིན་བིས་སུ་མཛད་པའློ། །ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་དག་གི་གཟུངས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་

དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ༀ་ཨ་མློ་ག་ཤཱི་ལ་སཾ་བྷ་ར། བྷ་ར་

བྷ་ར། མཧཱ་ཤུདྡྷ་སཏྭ། པད་བི་བྷཱུ་ཥི་ཏ་བྷུ་ཛ། ངྷ་ར་ངྷ་ར། ས་མན་ཨ་ཝ་ལློ་ཀི་ཏྗེ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ།། མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བྱ་གནམ་རེད་ལེང་མ་བཞུགས། 

༄༅། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །

དགྗེ་སློང་གི་ལྟུང་བ་སྗེ་ལྔ་པློ་ཐམས་ཅད། དགྗེ་ཚུལ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་

ཏྗེ། དྗེ་ཡང་འགའ་ཞིག་བངས་པ་ལས་འདས་པའི་ཉྗེས་པ། འགའ་ཞིག་ཕྱློགས་མཐུན་

གི་ཉྗེས་པ། འགའ་ཞིག་ལྟུང་མྗེད་དུ་འགྱུར་རློ། །བངས་པ་ལས་འདས་པའི་ཉྗེས་པ་ལ་

གྲངས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་བྱས་པའི། དང་པློ་སློག་གཅློད་བཞི་དང་ཞྗེས་པའི། མི་

གསློད་པ་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཉྗེས་བྱས་ལ། གཞི། བསམ་པ། སྦྱློར་བ་མཐར་ཐུག་

གི་ཡན་ལག་གློ །དང་པློ་ལ་རྟྗེན་དང་ཡུལ་གཉིས། རྟྗེན་དགྗེ་ཚུལ་གི་བསབ་པ་རྣམ་

དག་དང་ལྡན་པའམ། གསློར་རུང་ཡན་ཆད། ཤྗེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། བསབ་

པ་མ་བཅས་པའི་གློང་གི་དགྗེ་ཚུལ་མ་ཡིན་པའློ། །ཡུལ་མིའམ་མིར་ཆགས་པའློ། །

བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་དང༌། ཀུན་སློང་གཉིས། འདུ་ཤྗེས་ནི། མིའམ་མིར་

ཆགས་པ་ཡིན་པ་ལ། ཡིན་པར་འདུ་ཤྗེས་པའམ། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའློ། །ཀུན་སློང་དྗེ་

གསློད་པར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་དུག་དང་

མཚོན་ལ་སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་གསློད་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་སློག་གི་

དབང་པློ་འགགས་པའི་ཚེ་ན། མི་གསློད་པ་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །མདློར་ན་སློག་གཅློད་ཀི་ཕམ་འདྲའི་ཉྗེས་བྱས་མ་གཏློགས་པ་མི་གསློད་འདློད་
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དང༌། དུད་འགྲློ་ལས་གཞན་པའི་མི་མ་ཡིན་གསློད་འདློད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་

པའི་ལུས་ངག་གི་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་དྗེར་གཏློགས་ཀི་བཤགས་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །གཉིས་པ་དུད་འགྲློ་དང་བཅས་པ་བརྗེག་པ་བཤགས་པར་བྱ་བའི་ཉྗེས་བྱས་ལ། 

གཞི་ཡན་ལག་གཉིས། རྟྗེན་གློང་དང་འདྲ། ཡུལ་དུད་འགྲློའི་སྐྗེ་གནས་སུ་གཏློགས་

པའི་སློག་ཆགས་ཡིན་པ་ཐ་མལ་པའི་མིག་ལ་སང་དུ་རུང་བ་གཞི་དང་བཅས་

པའློ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས།འདུཤྗེས་སློག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་བཅས་པར་འདུ་

ཤྗེས་པའམ། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའློ། །ཀུན་སློང་སློག་ཆགས་དང་བཅས་པ་གཞན་དློན་དུ་

འདུ་ཤྗེས་པར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་སློག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་གཞན་དློན་དུ་འདྗེབས་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་སློག་

ཆགས་ཇི་སྗེད་ཤི་བ་དྗེ་སྗེད་ཀིས་བཤགས་པར་བྱ་བའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །གསུམ་པ་

དུད་འགྲློ་དང་བཅས་པ་ལ་སྤྱློད་པ་བཤགས་པར་བྱ་བའི་ཉྗེས་བྱས་ལ་གཞི་ཡན་ལག་

སློགས་གློང་དང་འདྲ། ཀུན་སློང་རང་འབའ་ཞིག་གི་དློན་དུ་སྤྱློད་འདློད་དང༌། སྦྱློར་བ་

རང་ངམ་བསྐློས་པས་རང་འབའ་ཞིག་གི་དློན་དུ་སྤྱློད་པར་རྩློམ་པའློ། །བཞི་པ་དུད་

འགྲློ་གསློད་པ་བཤགས་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ལ་བཞི་ལས། རྟྗེན་སྔར་བཞིན། ཡུལ་དུད་

འགྲློའི་སྐྗེ་གནས་སུ་གཏློགས་པའི་སློག་ཆགས་ཡིན་པ་གཞི་མྗེད་པའློ། །བསམ་པ་ལ་

འདུ་ཤྗེས་ནི། དུད་འགྲློ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྗེས་པའམ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བའློ། །ཀུན་

སློང་དྗེ་གསློད་པར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་

མཚོན་ལ་སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་གསློད་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་“སློག1་

གི་དབང་པློ་འགགས་པའི་ཚེ་ནའློ། །
1  སྗེག



རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

 844  

༈ མ་བྱིན་ལྗེན་ཞྗེས་པ་ལ་བཞི། གཞི་ཡན་ལག་གི་རྟྗེན་སྔར་བཞིན། ཡུལ་གང་

ལ་བརྐུ་བའི་ཡུལ་ནི། མི་ཡིན་པ་རང་ལས་ནློར་ཐ་དད་པའློ། །གང་བརྐུ་བའི་དངློས་པློ་

ནི། ཡུལ་དུས་དྗེར་སྦྱློར་བ་གཅིག་གིས། བརྐུ་བྱ་རྐུ་བྱྗེད་གཉིས་ཀ་ལ་བལྟློས་པའི་

རིན་ཐང་ཚང་བ། མི་ཡིས་བདག་གིར་བྱས་ཤིང་དབང་བ་གཡློས་སུ་བྱས་པའི་ཁ་

ཟས་དང༌། གཤྗེད་མ་སློགས་པས་གླློ་བུར་དུ་བདག་གིར་བྱས་པའི་དུར་ཁློད་པའི་

རས་མ་ཡིན་པས་མི་དམན་པའློ། །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་མ་འཁྲུལ་

བའློ། །ཀུན་སློང་གཞན་གི་ཡིན་ཏྗེ་མ་གནང་ཡང་རང་འཚོ་བའི་ཆྗེད་དུ་གཏན་དུ་

འབལ་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་རྐུ་བར་རྩློམ་

པའློ། །མཐར་ཐུག་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་པའི་ཚེ་ནའློ། །མ་བྱིན་པར་ལྗེན་པའི་ཕམ་འདྲའི་ཉྗེས་

བྱས་མ་གཏློགས་པ་རྐུ་སྗེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ཉྗེས་པ་

ཐམས་ཅད་དྗེར་གཏློགས་ཀི་བཤགས་བྱའློ། །

༈ མི་ཚངས་སྤྱློད་དང་ཞྗེས་པ་ལ། གཞི་ཡན་ལག་གཉིས། གང་གིས་རྩློལ་བའི་

རྟྗེན་ནི། ནློར་བུ་ཡིན་པ། རང་གི་རྒྱུད་དང་འབྗེལ་བ། ལས་སུ་རུང་བ། ནད་དང་བལ་

བའློ། །གང་ལ་བརྩལ་བའི་ཡུལ་ནི། ལམ་གསུམ་དང༌། དྗེ་གང་ལ་གནས་པའི་ལུས་

གཉིས། ལམ་གསུམ་ནི། ཁ་དང༌། བཤང་ལམ་དང༌། མློའི་ཟག་བྱྗེད་གསུམ་གི་ཕྱློགས་

ཀི་དང་པློའི་མཚམས་ཡན་ཆད། ནད་ལ་སློགས་པས་མ་ཉམས་པའློ། །དྗེ་གང་ལ་

གནས་པའི་ལུས་ནི་ལུས་ཚང་བའམ་ལུས་ཀི་སློད་སྨད་གང་རུང་ཚང་བ། རྟྗེན་དུ་

རུང་བ་སྗེ། དྗེ་ཡང་ཤི་བ་དང་གསློན་པློའི་ལུས་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དང༌། སྐྗེས་པ་

དང༌། བུད་མྗེད་དང༌། མ་ནིང་དང་རང་དང་གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྨའི་སློ་གང་ཡིན་པ་
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ཡིན་ཡང་ཕམ་འདྲར་འགྱུར་བ་ལ་འདྲའློ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས། འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་མ་

འཁྲུལ་འདྲ་ཞིང༌། ཀུན་སློང་ལམ་དང༌། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་འཕད་པའི་རྗེག་པ་བདག་

གིར་བྱྗེད་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །“སྦྱློར1་བ་བསམ་པའི་དློན་ལ་དྗེ་ལྟར་རྩློམ་

པའློ། །མཐར་ཐུག་བཅུག་པའི་རྗེག་པ་ལུས་ཤྗེས་ཀིས་མློང་ཞིང་ཡིད་ཀིས་བདག་

གིར་བྱས་པ་ན་མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །མི་ཚངས་

སྤྱློད་ཀི་ཕམ་འདྲའི་ཉྗེས་བྱས་མ་གཏློགས་པ་མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་སྨྲ་འདློད་དང༌། 

གཞན་གིས་སྨྲས་པ་དང་དུ་ལྗེན་འདློད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་

ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་དྗེར་གཏློགས་ཀི་བཤགས་བྱའློ། །

༈ རྫུན་དུ་སྨྲ་ཞྗེས་པ་ལ་བཞི། གཞི་ཡན་ལག་ལ་གསུམ། གང་གིས་སྨྲ་བའི་རྟྗེན་

སྔར་བཞིན། གང་ལ་སྨྲ་བའི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་སྨྲ་ཤྗེས་པ། དློན་གློ་བ། ཤྗེས་པ་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ། མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་མ་ཡིན་པ། ཐ་སད་ལྔ་“དང2་ལྡན་

པ། ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་སྗེ། ཆློས་བདུན་ལྡན་

ནློ། །དངློས་པློ་གང་སྨྲ་བའི་མི་ཆློས་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདློད་ཁམས་ལས་འདས་པ་

བསམ་གཏན་དང་པློ་ཡན་ཆད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་གིས་བསྡུས་པའི་

འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ཡློན་ཏན་གང་ཡང་རུང་བའློ། །བསམ་པ་

ལ་གཉིས། འདུ་ཤྗེས་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་མ་འཁྲུལ་བའློ། །ཀུན་སློང་ནི་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་

ཏྗེ་མི་ཆློས་བ་མ་སྨྲ་འདློད་དང་གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་དང་དུ་ལྗེན་པར་འདློད་པ་

རྒྱུན་མ་ཆད་པའི། །སྦྱློར་བ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ཏྗེ། ངག་ཡིན་པ། རང་གི་ཡིན་པ། 

1  སྦྱར

2  དར
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བདག་ཉིད་དང་འབྗེལ་བ། མ་ནློར་བར་སྨྲས་པ། གསལ་པློར་སྨྲས་པའློ། །དྗེས་མི་ཡི་

ཆློས་བ་མ་ཐློབ་པ་སྨྲ་བར་རྩློམ་པའློ། །གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་དང་དུ་ལྗེན་པར་

རྩློམ་པའློ། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའི་ཚེ་ན་རྫུན་དུ་སྨྲས་པ་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཉྗེས་

བྱས་སློ། །རྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ཕམ་འདྲའི་ཉྗེས་བྱས་མ་གཏློགས་པ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས་

མི་ཆློས་བ་མ་སྨྲ་འདློད་དང༌། གཞན་གིས་སྨྲས་པ་དང་དུ་ལྗེན་འདློད་ཀིས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་དྗེར་གཏློགས་ཀི་བཤགས་བྱའློ། །ཕམ་

འདྲའི་ཉྗེས་བྱས་ཞྗེས་པའི་དློན་ཉྗེས་བྱས་ཡིན་ཡང༌། དགྗེ་སློང་གི་ཕམ་པ་བཞི་དང་

བྱྗེད་ལས་འདྲ་བས་བཞི་པློ་ལ་ཕམ་འདྲ་ཞྗེས་བཏགས་པ་ཡིན་ནློ། །བྱྗེད་ལས་འདྲ་

ཚུལ་ནི། དགྗེ་སློང་ལ་ཕམ་པ་བཞི་གང་ཡང་རུང་བ་འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་སར་གསློར་

མི་རུང་དུ་བྱས་པས། ཚེ་དྗེ་ལ་སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་གང་ཡང་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྗེ་ལ། འཆབ་

མྗེད་བྱུང་ན། དགྗེ་འདུན་ལ་ཕམ་པའི་དག་བྱྗེད་དུ་ཆད་ལས་ཀི་བསབ་པ་བངས་ནས་

དགྲ་བཅློམ་མ་ཐློབ་ན། ཚེ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཆད་ལས་ཀི་བསབ་པ་ཚུལ་བཞིན་

སྤྱད་པས། དག་པར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་དགྗེ་ཚུལ་ལ་ཡང༌། ཕམ་འདྲ་བཞི་པློ་

འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་སར་གསློར་མི་རུང་དུ་བྱྗེད་ལ། འཆབ་མྗེད་བྱུང་ན་ཆད་ལས་

ཀི་བསབ་པ་བངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཆད་ལས་ཉམས་སུ་ལྗེན་དགློས་པའི་བསབ་

སྦྱིན་དགྗེ་ཚུལ་ཙམ་དུ་རུང་བ་ཡིན་པས། དྗེ་ལྟར་ཡང་སུམ་བརྒྱ་བ་ལས། དགྗེ་སློང་

བཞིན་དུ་དགྗེ་ཚུལ་ཡང༌། ཕྱི་ནས་སློམ་སྐྗེའི་སྐལ་བ་མྗེད་ཅྗེས་སློ། །

༈ གཞི་མྗེད་ཅྗེས་པ་ནི། ཉམས་པར་འདུན་པས་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་གི་

གཞི་མྗེད་པར་ཤྗེས་པའམ། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས། དགྗེ་སློང་
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འདིས་མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་བྱས་སློ། ཞྗེས་བྱྗེད་པ་པློ་དང་བྱ་བ་སྦྱར་

ནས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ཚིག་གསལ་པློར་སྨྲ་འདློད་སྨྲས་པ་ན་བཤགས་པར་བྱ་

བའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

༈ བག་ཙམ་ཞྗེས་པ་ནི། ཉམས་པར་འདུན་པས་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་གི་

གཞི་མྗེད་པར་ཤྗེས་པའམ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས། དགྗེ་སློང་ལ་

སློགས་པ་ཆྗེ་གྗེ་མློ་མཐློང་ངློ༌། །མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་མཐློང་ངློ༌། ཞྗེས་

བྱྗེད་པ་པློ་དང་བྱ་བ་མ་སྦྱར་བར་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ཚིག་མི་གསལ་བར་སྨྲ་བར་

“འདློད1་པའམ། དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་སྨྲས་པ་ནའློ། །

༈ དགྗེ་འདུན་དབྱྗེན་ཞྗེས་པ་ནི། དགྗེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག །སློན་པ་གཞན་དང༌། 

ལམ་བསབ་པ་གསུམ་འཁློར་བཅས་ལས་གཞན་དུ། དྗེར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་

བསྒྱུར་ནས་དབྱྗེ་བར་འདློད་པའམ་དབྱྗེ་ནའློ། །

༈ དྗེར་རྗེས་ཕྱློགས་དང་ཞྗེས་པ་ནི། འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས། དབྱྗེན་དྗེའི་གྲློགས་

བྱྗེད་པར་འདློད་པ་དང༌། གྲློགས་བྱྗེད་པ་ནའློ། །

༈ ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་ཞྗེས་པ་ནི། ཁྱིམ་པ་གནས་པའི་གྲློང་དུ་མློས་འགྱུར་འཐུང་

བ་ལ་སློགས་པའི་ཉྗེས་པ་བྱས་པའམ། དྗེའི་མདུན་དུ་གྲློགས་ཀི་ཉྗེས་པ་གླྗེང་པའི་སློ་

ནས་ཁྱིམ་པ་ཡིད་སུན་བར་འགྱུར་བའི་བྱ་བ་བྱས་པ་ལ། དགྗེ་འདུན་གིས་སྐྲད་པ་

ནན་ཏུར་ཆློས་ལྡན་དུ་བྱས་པའི་ཚེ། དྗེར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས། 

བདག་ལ་བསྐྲད་པ་ནན་ཏུར་མི་རིགས་པར་བྱས་པའི་དགྗེ་འདུན་འདི་རྣམས་འདུན་

པ་ལ་སློགས་པས་འགྲློའ ློ། ཞྗེས་སྨྲ་བར་འདློད་པ་དང༌། སྨྲས་པ་ནའློ། །
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༈ ཤྗེས་བཞིན་ཞྗེས་པ་ནི། མིའི་ཆློས་བ་མས་སྨྲ་འདློད་དང༌། སྐུར་པ་འདྗེབས་

འདློད་དང༌། དབྱྗེན་དུ་གཏློགས་པ་བྱྗེད་འདློད་དང༌། ཞལ་ཏ་པ་སློགས་ལ་འཕྱ་འདློད་

དང༌། རང་གི་བསབ་པ་ལ་ཚུལ་བཞིན་འཇློག་པ་སློང་འདློད་དང༌། བཟའ་བཏུང་སྔར་

ཐློབ་ཀང་དྗེ་ཉིད་ལྷག་པློ་ལྗེན་པའི་ཕྱིར་དྗེ་འགྗེབས་འདློད་རྣམས་ལས་གཞན་པའི་

འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ཏྗེ་སྨྲ་བར་འདློད་པའམ་སྨྲས་པ་ནའློ། །

༈ ཤྗེས་ངློར་ཞྗེས་པ་ནི། གློས་ལ་སློགས་པའི་རྗེད་པ་དགྗེ་འདུན་ལ་སློགས་པ་

གང་ཟག་ལ་རིགས་པར་བསྔློས་པ་ལ། དྗེར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས་མི་

རིགས་པར་བསྔློས་སློ་ཞྗེས་སྨྲ་བར་འདློད་པ་དང༌། སྨྲས་པ་ནའློ། །

༈ འཕྱ་བ་དང་ཞྗེས་པ་ནི། ཞལ་ཏ་པ་ལ་སློགས་པས་བཟའ་བཏུང་མལ་སན་

གནས་ཁང་ལ་སློགས་པ་རང་ལ་འློས་ཞིང་འཚམ་པ་རིགས་པར་བསབས་པ་ལ། 

དྗེར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས། འདིས་བདག་ལ་གནས་ཁང་ལ་སློགས་

པ་མི་རིགས་པ་ངན་པ་བསབས་སློ། ཞྗེས་ཞལ་ཏ་པ་སློགས་ལ་འཕྱ་བའི་ངག་སྨྲ་བར་

འདློད་པ་དང༌། སྨྲས་པ་ནའློ། །

༈ ཟས་ཅུང་ཞྗེས་པ་ནི། ཕ་རློལ་ཆློས་སློན་པ་པློ་བཟའ་བཏུང་སློགས་ཟང་ཟིང་

ཅུང་ཟང་ཙམ་གི་ཕྱིར་ཆློས་མི་སློན་པར་ཤྗེས་པའམ། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་

བསྒྱུར་ནས། འདི་བཟའ་བཏུང་སློགས་ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕྱིར་ཆློས་སློན་ཏློ་

ཞྗེས། སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ངག་སྨྲ་བར་འདློད་པ་དང༌། སྨྲས་པ་ནའློ། །

༈ ལྷག་མའི་སྐུར་འདྗེབས་དང་ཞྗེས་པ་ནི། ཉམས་པར་འདུན་པས་མཐློང་ཐློས་

དློགས་གསུམ་གི་གཞི་མྗེད་པར་ཤྗེས་པའམ། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་
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ནས། དགྗེ་སློང་ལ་སློགས་པ་འདི། དགྗེ་འདུན་ལྷག་མའི་སྗེ་ཚན་མན་ཆད་དུ་

གཏློགས་པའི་ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ། བྱྗེད་པ་པློ་དང་བྱ་བ་སྦྱར་བའམ། མ་སྦྱར་

བའི་སློ་ནས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པའི་ཚིག་གསལ་བ་དང༌། མི་གསལ་བ་གང་ཡང་རུང་

བ་སྨྲ་བར་འདློད་པའམ། སྨྲས་པ་ནའློ། །

༈ བསབ་པ་སློང་དང་ཞྗེས་པ་ནི། དགྗེ་སློང་ལ་སློགས་པས། དུས་མ་ཡིན་པའི་

ཁ་ཟས་སློང་བ་ལ་སློགས་པའི་བསབ་པ་ལ་སློབས་ཤིག་ཅྗེས་བསློ་བ་ན། དྗེའི་ཚིག་

ལ་ཡིད་ཆྗེས་བཞིན་དུ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས་ཁྱློད་མི་མཁས་པ་སློགས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཁྱློད་ཀི་ཚིག་ལ་ཡིད་མི་ཆྗེས་པས་རྗེ་ཤིག་མཁས་པ་ལ་འདྲིའི་བར་དུ་མི་སློབ་

བློ། ཞྗེས་རང་གི་བསབ་པ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཇློག་པའི་གང་ཟག་སློང་བར་འདློད་པ་

དང༌། དྗེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ངག་སྨྲས་པ་ནའློ། །

༈ འབས་ཆན་འགྗེབས་ཞྗེས་པ་ནི། བཟའ་བཏུང་སྔར་ཐློབ་ཀང་དྗེ་ཉིད་ལྷག་པློ་

ལྗེན་པའི་ཕྱིར། ཕ་རློལ་པློས་མ་ཐློབ་པར་གློ་བའི་ཕྱིར་དུ། སྔར་ཐློབ་པ་དྗེ། ཟས་ལ་

སློགས་པ་གཞན་གིས་འགྗེགས་པར་འདློད་པ་དང༌། འགྗེབས་པ་ནའློ། །

༈ ཆང་དང་ཞྗེས་པ་ནི། ཕབས་བཏབ་པ་འབྲུའི་ཆང་དང༌། མ་བཏབ་པ་རྒུན་ཆང་

ལ་སློགས་པ་བཅས་པའི་ཆང་སྗེ། མློས་པར་འགྱུར་བ་འཐུང་འདློད་ཀིས་མློས་འགྱུར་

ལློངས་སྤྱློད་མིད་ཐྗེབས་རྗེ་རྗེ་ལ་རྗེ་རྗེའློ། །

༈ གླུ་ཞྗེས་པ་ནི། “རྒློད1་བག་དང༌། ཆགས་པ་ལ་སློགས་པའི་བསམ་པས་གླུ་

དབྱངས་ལྗེན་འདློད་ཀིས་མགྲིན་པ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་བྱ་ནའློ། །

༈ གར་ཞྗེས་པ་ནི། རྒློད་བག་དང་ཆགས་པ་ལ་སློགས་པའི་བསམ་པས་བློ་གར་
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བྱྗེད་འདློད་ཀིས་སྨྲིན་མ་སྐློད་པ་ཙམ་བྱྗེད་ནའློ། །

༈ རློལ་མློ་བྱྗེད་ཅྗེས་པ་ནི། རྒློད་བག་དང་ཡློ་ལང་ལ་སློགས་པའི་བློས་དགློས་

མྗེད་དུ་རྔ་ལ་སློགས་པའི་རློལ་མློའི་སྒ་འབྱིན་པར་བྱྗེད་ནའློ། །སངས་རྒྱས་ལ་མཆློད་

པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ནི། ཀྗེ་མི་དག་སློན་པ་ལ་མཆློད་པ་བྱློས་ཤིག །ཅྗེས་བརློད་ན་ཉྗེས་

མྗེད་མཆློད་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ཡང༌། རློལ་མློ་དང་གླུ་དབྱངས་བྱློས་ཤིག་ཅྗེས་བརློད་ན་

ཉྗེས་བྱས་སློ། །

༈ རྒྱན་དང་ཞྗེས་པ་ནི། དགློས་མྗེད་དུ་རང་དགར་རྣ་རྒྱན་དང༌། སློར་གདུབ་ལ་

སློགས་པའི་རྒྱན་འདློགས་པར་བྱྗེད་ནའློ། །

༈ ཁ་དློག་ཅྗེས་པ་ནི། དགློས་མྗེད་རང་དགར་ལི་ཁི་ལ་སློགས་པའི་ཚོན་གི་ཁ་

དློག་གིས་མཆུ་དང་བྱད་བཞིན་ལ་སྐུད་ཅིང་འཆང་བར་བྱྗེད་ནའློ། །

༈ སློས་ཉུག་ཅྗེས་པ་ནི། “དགློས1་མྗེད་རང་དགར་ཙནྡན་ལ་སློགས་པའི་སློས་

ལུས་ལ་བྱུག་ཅིང་རྗེག་བྱ་ཉུག་པར་བྱྗེད་ནའློ། །

༈ ཕྗེང་ཞྗེས་པ་ནི། དགློས་མྗེད་རང་དགར་མྗེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་མཛེས་བྱྗེད་

ཀི་ཕྗེང་བ་མགློ་ལ་སློགས་པ་ལ་འཆིང་བར་བྱྗེད་ནའློ། །

༈ ཁི་དང་སན་ནི་ཆྗེ་མཐློ་དང༌། ཞྗེས་པའི་ཁི་སན་ཆྗེན་པློ་ལ་གཉིས། དགློས་མྗེད་

རང་དགར་བ་སློ་དང་གསྗེར་དངུལ་ལ་སློགས་པའི་རིནཔློ་ཆྗེས་སྤས་པའི་ཁི་རིན་

ཐང་ཆྗེན་པློ་མཐློ་དམན་གང་ཡང་རུང་བ་ཁྲུ་“གང2་ལས་ལྷག་པ་ལ་འདུག་གམ་ཉལ་

ནའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སན་དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་འདུག་གམ་ཉལ་ནའློ། །ཁི་སན་མཐློན་པློ་ལ་གཉིས། 

1  དགྗེས

2  གར
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དགློས་མྗེད་དུ་རང་དགར་ཤིང་ལ་སློགས་པའི་ཁི་ཁྲུ་གང་ལས་ལྷག་པ་ལ་འདུག་གམ་

ཉལ་ནའློ། །དགློས་མྗེད་དུ་རང་དགར་སན་གང་ཡང་རུང་བ་ཁྲུ་གང་ལས་ལྷག་པ་ལ་

འདུག་གམ་ཉལ་ནའློ། །

༈ ཕྱི་དྲློའི་ཁ་ཟས་ཞྗེས་པ་ནི། རང་གནས་པའི་གླིང་གི་ཉྗེ་མ་ཕྱྗེད་ཡློལ་ནས་སང་

ནང་པར་སྐ་རྗེངས་དང་པློའི་སྐད་ཅིག་དང་པློ་མ་ཤར་གི་བར་དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་

ཡིན་པར་འདུ་ཤྗེས་པའམ། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་ཁམ་བུ་སར་ཀ་ལ་སློགས་པའི་དུས་

རུང་གི་བཟའ་བཏུང་ལློངས་སྤྱློད་འདློད་ཀིས་ནད་ལ་སློགས་པ་གནང་བའི་རྐྱྗེན་དང་

མི་ལྡན་པར་སྤྱློད་ན། ཁམ་རྗེ་རྗེ་ལ་རྗེ་རྗེའློ། །དུས་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྗེས་

པའམ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་ལློངས་སྤྱློད་ན་ཡང་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་རློ། །དུས་ལ་དུས་སུ་

འདུ་ཤྗེས་པ་དང༌། དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་དུས་སུ་འདུ་ཤྗེས་ནས་ལློངས་སྤྱློད་ཀང་ཉྗེས་

པ་མྗེད། དྗེ་ལྟར་ཉྗེས་པར་འགྱུར་བའི་མུ་བཞི། ཉྗེས་མྗེད་ཀི་མུ་གཉིས་ཏྗེ། འདུ་ཤྗེས་

མུ་དྲུག་པློ་འདི་མི་ཚངས་སྤྱློད་མ་གཏློགས་པ་འདུ་ཤྗེས་གཙོ་བློས་སྐྗེད་པའི་ལྟུང་བ་

རྣམས་ལ་ཡང་ཅི་ལྟ་རིགས་པར་སྦྱར་བར་བྱའློ། །

༈ གསྗེར་དངུལ་ལྗེན་ཞྗེས་པ་ནི། རང་དབང་བའི་གསྗེར་དངུལ་ལ་སློགས་པའི་

རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་རང་གི་ངློ་བློའི་ཆ་ནས་མི་རུང་བའི་བློ་མ་བཞག་པར་རང་གི་ངློ་བློ་ལ་

ནློར་གི་བློས་བདག་གིར་བྱྗེད་ནའློ། །

༈ ཉམས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དག་དང༌། ཞྗེས་པའི་དང་པློ། ཁ་ཚར་དག་ཕུན་ཚར་

མ་བཅད་པ་དང༌། གློས་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ལ་སློགས་པ་ཁྱིམ་པའི་རྟགས་མཚན་ཉིད་

པ་དགློས་མྗེད་དུ་བགློ་ཞིང༌། འཆང་བ་ལ་སློགས་པ་བྱྗེད་ན་ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སློང་བ་
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ཉམས་པའློ། །རང་དགློན་པ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་སློར་གཉིས་ཙམ་དང༌། 

གྲློང་འདབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་སློར་ཕྱྗེད་གཉིས་ཀི་ཚད་ཙམ་འཇློག་པ་གནང་བ་ལས། 

ཚད་དྗེ་གཉིས་ལས་སློར་ཕྱྗེད་ཡན་གིས་ལྷག་པར་འཇློག་ན་གྲངས་ཇི་སྗེད་ཡློད་པ་

དྗེ་སྗེད་ཀི་བཤགས་བྱར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་བ་གློས་དང༌། མཐང་གློས་ལ་སློགས་

པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་མྗེད་པ་ན་སྒྲུབ་དགློས་ཤིང༌། སྒྲུབ་ནུས་བཞིན་དུ་མི་སྒྲུབ་

ཅིང་མི་བགློ་བ་ལ་སློགས་པ་དང༌། གཅྗེར་བུའི་ཡི་དམ་ལྗེན་པ་དང༌། སྐྲ་ལས་བྱས་

པའི་གློས་དང༌། བྱ་འུག་པའི་སྒློ་ལ་སློགས་པ་ལས་བྱས་པའི་གློས་ལ་སློགས་པ་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པའི་མུ་སྗེགས་ཅན་གི་རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་དགློས་མྗེད་དུ་འཆང་ཞིང༌། 

བགློ་བ་ལ་སློགས་པ་བྱྗེད་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་བངས་པ་ཉམས་པའློ། །གསུམ་

པ་མཁན་པློ་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། ཁྱད་གསློད་ལ་སློགས་པའི་བློས་མཁན་པློར་མི་

འཛིན་ཞིང༌། ཆློས་ལྡན་གི་བཀའ་བསློ་བ་སྒྲུབ་ནུས་བཞིན་དུ་མི་སྒྲུབ་པ་ལ་སློགས་པ་

བྱྗེད་ན་མཁན་པློར་གསློལ་བ་གདབ་པ་ཉམས་པ་བཤགས་པར་བྱ་བའི་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །

༈ སྐབས་འགྲློ་སྤྱིའི་བསབ་བྱ་དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་སློགས་དང༌། སློ་སློའི་

བསབ་བྱ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་སློང་ནས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལྷ་གཞན་དབང་ཕྱུག་

སློགས་ལ་སྐབས་སུ་མི་འཛིན་པ་ལ་སློགས་པ་དང་འགལ་བར་བྱས་ན་ཡང་

བཤགས་པར་བྱ་བའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །སྔར་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལ་སྦྱར་བ་ལྟར་ཁ་ཅིག་ལུས་

ངག་ཏུ་མ་ཐློན་ཡང་བངས་འདས་རྣམས་ཀི་ཀུན་སློང་བྱུང་བ་དང་དུ་བངས་པ་ཙམ་

གིས་བཤགས་བྱར་བཞྗེད་དྗེ། མདློ་རྩ་བར་བསྗེན་པར་མ་རློགས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་
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བས་བངས་པ་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་ངློ༌། ཞྗེས་དང༌། རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་དུ། ཕམ་འདྲ་མ་

གཏློགས་པ་དགྗེ་ཚུལ་ལ་བངས་པ་ལས་འདས་པའི་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་

བྱར་གསུངས་པའི་དགློངས་པར་བྱྗེད་པར་མངློན་ནློ། །གསུམ་བརྒྱ་པ་རྩ་འགྲྗེལ་དུ་

ཀུན་སློང་བྱུང་བ་ནས་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཐློན་པ་ལ། བསམ་བྱར་བཞྗེད་པ་འདྲ་བ་ཅིག་

ཀང་སང་ངློ༌། །

༈ ལྟུང་མྗེད་ནི། འཆང་བ་དང་ནི་འབལ་བ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་ས་ནི་བརྐློ་བ་

དང༌། །རིན་ཆྗེན་རྗེག་དང་མྗེ་ལ་རྗེག །སངས་ནས་ཟ་བ་བྱྗེད་པ་དང༌། །བྱིན་ལྗེན་མ་

བྱས་ཟ་བ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་གསློག་འཇློག་ཟ་བ་དང༌། །ལློན་ཤིང་“འཛེག1་དང་ཤིང་

གཅློད་དང༌། །རྩྭ་སྔློན་མི་གཙང་འདློར་བ་དང༌། །ས་བློན་འཇློམས་དང་བསབ་པའི་

གཞི། ཟླ་འཇློག་དགློན་པའི་འབལ་བ་དང༌། །གསློག་འཇློག་བྱྗེད་དང་དགྗེ་ཚུལ་

ཉལ། །མི་སྨྲ་འགྲློ་དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ། ཞྗེས་གློས་ཞག་བཅུའི་འཆང་སང་ནས། ལས་

ཀི་གནས་ནས་མི་སྨྲ་བར་འགྲློ་བའི་བར་ཕྱྗེད་དང་བཅློ་བརྒྱད་ལྟུང་མྗེད་དུ་བསན་

ཏློ། །ཕྱྗེད་ནི་ཁྱིམ་པ་དང༌། ནུབ་ལྷག་“གི2་ཉྗེས་པ་བསྲུང་དགློས་ཤིང༌། དགྗེ་ཚུལ་ནང་

ཕན་ཚུན་བསྲུང་མི་དགློས་པས་དྗེ་ཕྱྗེད་དུ་བགྲང་ངློ༌། །འཆང་པ་དང་ནི་ཞྗེས་པས་

གློས་དང་ལྷུང་བཟྗེད་ཞག་བཅུའི་འཆང་སང་གཉིས་ཀ་མྗེད་པར་སློན་ཏློ། །བསབ་པའི་

གཞི་ཞྗེས་པ་ནི། འཆང་བའི་བསབ་པའི་གཞི། འབལ་བའི་བསབ་པའི་གཞི་ཞྗེས། 

གཞན་རྣམས་ཀི་མཐའི་གསལ་བྱྗེད་ཡིན་གིས། དྗེ་རང་གིས་ལྟུང་མྗེད་གཅིག་སློན་པ་

མིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་ས་ནི་བརྐློ་བ་དང༌། ཞྗེས་སློགས་རྣམས་རྗེ་རྗེས་ལྟུང་མྗེད་རྗེ་རྗེ་

1  འཇྗེག

2  ག
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སློན་ཏློ། །བསབ་པའི་གཞི་ཞྗེས་པ་ཡན་གི་ལྟུང་མྗེད་ཀི་སློམས་ནི། བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་

པ་ལས་གསུངས་པ་འློད་ལྡན་དུ་དྲངས་སློ། །

ལྷག་མ་གཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་ནི། བསམ་པར་བྱ་“བའི1་ཉྗེས་བྱས་སློ། ཞྗེས་

པ་ནི། ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་གི་སློམས་ཀིས་དངློས་སུ་བསྡུས་པའི་ལྟུང་བ། 

དགྗེ་ཚུལ་ལ་བངས་འདས་དང་ལྟུང་མྗེད་དུ་སློང་བ་རྣམས་ཀི་ལྷག་མ་འབྱིན་པ་ནས་

ཆུའི་ནང་དུ་མཆིལ་མ་སློགས་མི་འདློར་བའི་བར་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་པློ་ཐམས་

ཅད། སམ་སྦྱར་མྗེད་དང་མུ་སྗེགས་ཅན་དངློས་སུ་འཁློད་པའི་འདུག་གནས་སུ་ཕྱིན་

པའི་ཉྗེས་པ་ལ་སློགས་པ་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་པ་གཞི་བཅུ་བདུན་གིས་བསྡུས་

པའི་དགྗེ་སློང་ལ་འབྱུང་བའི་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་དགྗེ་ཚུལ་ལ་བསམ་བྱའློ། །གླུ་གར་

ནས་ཕྗེང་བའི་བར་བདུན་དུ་ལློངས་པ་གཞི་གཏློགས་ཀི་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་གཏློགས་པའི་

བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ཡིན་ལ། ཁི་སན་ཆྗེ་མཐློ་ལ་འདུག་པ་སློགས་ཀི་ཉྗེས་པ་བཞི་

ནི། ཁི་རྐང་འཆློས་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་གཏློགས་ཤིང༌། གློས་དཀར་གློན་པའི་ཉྗེས་པའི་

ལྷག་མ་ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སངས་པ་ཉམས་པ་དང༌། ཉམས་པ་གཞན་གཉིས་ཀི་ཉྗེས་པ་

རྣམས་གཞི་དུས་ཀི་ཉྗེས་པ་ཡིན་པས། འདི་རྣམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་

སློམས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ལྟུང་བ་གང་དུ་ཡང་མི་བགྲང་ངློ༌། །ལྟུང་མྗེད་ཀི་ཤིང་གཅློད་

པ་དང༌། ས་བློན་འཇློམས་པ་གཉིས་དགྗེ་སློང་ལ་སློམས་ཀིས་དངློས་སུ་བསྡུས་པའི་

ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་བགྲང་ངློ༌། །

དྗེ་ལྟར་བཀའ་སྩལ་ཡི་གྗེར་བཀློད་པའི་མཐུས། །འགྲློ་ཀུན་ལྷག་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་བསྲུང་བ་ལ། །བརྩློན་འགྲུས་ལྷློད་མྗེད་པའི་རྐང་པ་དྗེས། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་
1  པའི



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

 855  

པའི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤློག །ཅྗེས་པ་འདི་རྗེའི་བཀའ་བཞིན་ཟིན་བིས་སུ་བཀློད་

པའློ། །

ༀ་སྭ་སི། ཕན་བདྗེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡློངས་འདུའི་ལློན། །རབ་རྒྱས་

འགྲློ་ཀུན་ཐར་མཆློག་འབས་བཟང་ལ། །སྤྱློད་ཕྱིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆློས་གྲྭ་

ཆྗེར། །ཆློས་སྦྱིན་འཛད་མྗེད་དལ་འགྲློའི་རྒྱུན་འདི་སྗེལ། །མངྒ་ལཾ།
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པར་བྱང་སྨོན་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་རྩི་འདི།  ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས།  ། 

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སློང་ཕག་བརྒྱ།  ། 

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ།  ། 

ངྗེས་ལྗེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱློར་ཤློག །

ཅྗེས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲྗེན་ཤཱཀ་

སྗེངྒྗེའི་རིང་ལུགས་སློ་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་
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